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هیاهو
برای هیچ!

ود: »داعش هم  نورالحق علومی که در این جلسه موفق شد تا قناعت اعضای مجلس نمایندگان را به دست آورد، افز
وریستی مثل القاعده در گذشته استفاده  وهای تر از همان پناهگاه هایی استفاده می کند که طالب، حقانی و دیگر نیر

کرده اند. وقتی که از همان پناهگاه ها استفاده می کند مورد حمایت همان عناصر قرار دارد که دیگرانش بودند. هنوزهم 
تمویل، تجهیز و برای شان برنامه داده می شود و می آیند در داخل افغانستان وظیفه انجام می دهند.«

حق  استیضاح  و  استجواب  که  شک  بدون 
اما  می رود،  شمار  به  مجلس  نمایندگان  مسلم 
و  امتیاز خواهی  هدف  با  بیشتر  حق خواهی  این 
گرفته است.  اعمال فشار برای تقرری ها صورت 
کابینه  نمایندگان مجلس از یک سو به فهرست 
وکیلویی رای  به صورت سخاوتمندانه  حکومت 
امضا  جمع آوری  با  دیگر  سوی  از  و  می دهند 
جریان  همه  این  با  دارند.  مشکل تراشی  روز  هر 
که  داد  نشان  مجلس  گذشته  روز  استیضاح 
سطح معلومات و پرسش های نمایندگان مجلس 

در سطح افراد عادی جامعه می باشد. 
هیچ سوال فنی، تخصصی و مبتنی بر یک سند 
نمایندگان  جمع  در  نشد.  مطرح  داخله  وزیر  از 
ورق  که یک  دیده می شد  کسی  کم تر  مجلس 
کتاب یاد داشت، قلم و اوراقی معلوماتی  کاغذ، 
با  می شود،  داده  قرار  آنان  اختیار  در  روزانه  که 

خود داشته باشد.
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زنگ اول


به در  سالم  جان  مجلس  استیضاح  از  داخله  وزیر 
رای  سختی  علومی   به  آقای  که  می  رفت  انتظار  برد. 
اعتماد بیاورد، اما در جریان جلسه دیده شد که حتا 
امضا  داخله  وزیر  استیضاح  سند  در  که  نمایندگانی 
کرده بودند، امضای شان را پس گرفتند. روشن است 
نمی  کند.  تغییر  یک شبه  پارلمان،  نماینده  یک  فکر  که 
حتما در پشت پرده، معامله ای میان وزیر و برخی از 
نمایندگان صورت گرفته بود. تجربه نشان داده است 
که بسیاری از نمایندگان پارلمان، تعهد وطنی ندارند. 
استیضاح و استجواب برای برخی از نمایندگان ابزار 

باج گیری از مقام های حکومتی است. 
به دلیل حاکم نبودن نظم حزبی بر پارلمان، این نهاد به 
کانون فساد و باج گیری بدل شده است. وزیری را به 
استیضاح می  کشانند، بعد عده ای را نزد او می  فرستند، 
از او پول می  خواهند و با دریافت پول، دوباره برایش 
رای اعتماد می  دهند. پرواضح است که وزیری که در 
اداری را برای  ابقا می  شود، فساد مالی و  فرایند  این 
جبران مصارفش فربه می کند. این موضوع دیگر پنهان 
نیست. بیشتر نمایندگان پارلمان در مصاحبه های شان، 
همکاران خود را به باج گیری از بلندپایگان دولتی متهم 

می  کنند. 
از  برخی  نیست.  پول  دریافت  همیشه  باج  گیری 
نزدیکان شان  مثال  که  می  خواهند  وزیر  از  نمایندگان 
از  برخی  بگمارد.  پول ساز  و  مهم  سمت های  به  را 
نمایندگان هم از وزیر واسطه نقلیه و اسحله می  خواهند. 
شماری از نمایندگان هم می  خواهند زندانیان شان را از 
حبس رها کنند. هر بار که اتفاقی می  افتد گاو برخی از 
برای  طالیی  فرصت  کندز،  حادثه  می  زاید.  نمایندگان 
برخی از نمایندگان بود تا وزیران را برای استیضاح و 
در واقع باج گیری به تاالر دعوت کنند و بعد با دریافت 
پول به آنان رای اعتماد بدهند. وزیری که نتواند پول و 
امتیازات مورد نظر نمایندگان را فراهم کند، رای عدم 

اعتماد دریافت می  کند. 
بسیاری از نمایندگان صرف به منافع کوچک زودگذر 
عده  برای  می  کنند.  فکر  خانواده شان  اعضای  و  خود 
دیگرشان، چیزی به اسم منافع مردم، کشور و نظام 
اصال مطرح نیست. فقط می  خواهند پول پیدا کنند و با 
آن برای خود و اعضای خانواده خود در کشورهای 
چه  که  است  این  سوال  بسازند.  زندگی  خارجی 
چیزی پارلمان افغانستان را این قدر فاسد کرد؟ چرا 
نمایندگانی که به نظام و وطن تعهد دارند، نتوانستند از 
این امر جلوگیری کنند؟ پاسخ این سوال در ساختار 
بر  دنیا  دموکراسی های  تمام  در  است.  نهفته  پارلمان 

پارلمان نظم حزبی حاکم است. 
حزبی  نظم  هم  ما  همسایه  کشورهای  پارلمان های 
هر  نباشد،  حاکم  پارلمان  بر  حزبی  نظم  اگر  دارند. 
دنبال می  کند و اصال  را  منافع شخصی خود  نماینده 
نمایندگی  آن  از  که  حوزه ای  به  تا  نمی  بیند  نیازی 
می  کند، حساب پس دهد. یکی از عواملی که نمایندگان 
پارلمانی  انتخابات  شدن  حزبی  برابر  در  پارلمان، 
مقاومت می  کنند، همین امر است. آنان می  دانند که اگر 
نظام حزبی بر پارلمان حاکم شود، زمینه برای فساد 

محدود می  شود. 
فاسد  در  حکومتی  بلندپایگان  و  سیاستمداران  نقش 
بلندپایگان  وقتی  نیست.  بی تاثیر  نیز  پارلمان  کردن 
باید  که  شدند  متوجه  مطرح  سیاستمداران  و  دولتی 
شدند  آن  پی  در  بپذیرند،  را  پارلمان  وجود  واقعیت 
نمایندگان  از  بسیاری  کنند.  تطمیع  را  نهاد  این  تا  
رییس جمهور پیشین را متهم به تزریق پول به پارلمان 
و ترویج فساد در این نهاد می  کنند. در حال حاضر این 
موضوع چنان عادی شده است که یک نماینده پارلمان 
به جای این که از وزیر سوال کند، فورا امضایش را از 
پای سند استیضاح آن وزیر گرفته است و دیگر سوال 
در  تمهیداتی  باید  پارلمانی  آینده  انتخابات  در  ندارد. 
نظر گرفته شود تا نظم حزبی بر پارلمان حاکم گردد.

پارلمان
کانونباجگیری
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حمایت کننده  »نی«،  دفتر  کابل:  8صبح، 
رسانه های آزاد افغانستان، با گرامی داشت از روز 
به مصوونیت  پایان دادن  نوامبر، روز جهانی  دوم 
که  می گوید  خبرنگاران،  علیه  جرایم  عامالن 
یک  به  افغانستان  در  مجازات  از  مصوونیت 

فرهنگ تبدیل شده است.
دوم نوامبر به عنوان روز پایان دادن به مصوونیت 
سازمان  توسط  خبرنگاران  علیه  جرایم  عامالن 
علمی و فرهنگی ملل متحد، یونسکو، نام گذاری 
شده است. از این روز برای اولین بار است که در 

افغانستان گرامی داشته می شود.
روز  »ني«،  اداره  رییس  خلوتگر  عبدالمجیب 
نوامبر  دوم  از  گرامی داشت  مراسم  در  گذشته 
گفت: »متاسفانه معافیت از مجازات در افغانستان 
به یک فرهنگ تبدیل شده و این مساله در سکتور 

رسانه ها بیشتر به چشم می خورد.«
آقای خلوتگر همچنین گفت: »این معافیت باعث 
شده تا عامالن خشونت در برابرخبرنگاران بیشتر 
روحیه گرفته و با دست باز به این کار ادامه دهند. 
حقیقت  این  متوجه  تاهنوز  افغانستان  حکومت 
بزرگترین  که  را  بیان  آزادی  که  است  نشده 
این  با  می داند  گذشته  سال  چهارده  دست آورد 
آسانی که فکر می کند بدست نیامده است، بلکه 
خون بهای ده ها خبرنگاری است که برای رسیدن 
این هدف بزرگ جان های شیرین شان را فدا  به 

کرده اند.«
دفتر »نی« می گوید که رهبران حکومت وحدت 
به  و  کرده  عمل  خود  وعده هایی  به  باید  ملی 

قضایای خشونت علیه خبرنگاران رسیدگی کند.
نیز،  افغانستان  ژورنالیستان  ملی  اتحادیه  همچنین 
عامالن  مجازات  خواستار  اعالمیه ای  انتشار  با 
خشونت علیه خبرنگاران شده است. این اتحادیه 
از  که  قدرتمندی  اشخاص  و  گروه ها  می افزاید 
توسط  غیرقانونی شان  و  نامشروع  فعالیت های 
را  خبرنگاران  می شود،  برداشته  پرده  خبرنگاران 
به عنوان دشمن می شناسند و از هیچ نوع تالشی 
زندگی  به  دادن  پایان  و  خشونت  اعمال  برای 
خبرنگاران دریغ نمی کنند. این اتحادیه می افزاید: 
و  نیست  امنیتی خوب  افغانستان که وضعیت  »در 
افراد و گروه هایی که به جنایات سازمان یافته، از 
قاچاق مواد مخدر تا فساد اداری گسترده، غصب 
و  دزدی  اختطاف،  عامه،  و  شخصی  زمین های 
فراوان  می زنند.  دیگر دست  یافته  سازمان  جرایم 
تهدید  و  خطرات  معرض  در  خبرنگاران  هستند، 

های بیشتری قرار دارند.«
می گوید  ژورنالیستان  ملی  اتحادیه  این حال،  با 
چهل  به  نزدیک  گذشته  سال  چهارده  طی  که 
به  تاکنون  به قتل رسیده و  افغانستان  خبرنگار در 
دوسیه هیچ یک از این خبرنگاران رسیدگی نشده 
اتحادیه تاکید کرده است: »ما یک بار  این  است. 
می خواهیم  ملی  وحدت  دولت  رهبران  از  دیگر 
کرده  پیگیری  را  خبرنگاران  قتل  دوسیه های  که 
و ترتیباتی برای جلوگیری از تکرار جنایات علیه 

خبرنگاران را روی دست بگیرند.«
امور  وزارت  سخنگوی  صدیقی  صدیق  اما، 
خبرنگاران  اصلی  دشمن  که  می  گوید  داخله، 
در  که  صدیقی  آقای  هستند.  طالب  تروریستان 
مراسم گرامی داشت از روز جهانی پایان دادن به 
مصوونیت عامالن جنایت علیه خبرنگاران سخن 
می گفت، افزود: »دشمن اصلي خبرنگاران طالبان 
طالبان  برابر  در  بزرگ  تهدید  شما  کار  و  بوده 
خبرنگاران  برابر  در  خشونت  قضیه هاي  است. 
در  و  مي شود  باهم  کار  این  و  شود  بررسي  باید 
همکاري با شما خبرنگاران امکان پذیر است. در 
خبرنگاران  حامي  نهادهاي  و  شما  شکایات  اثر 
دلیل  به  والیات  از  یکي  در  امنیه  فرمانده  یک 
اما این کار  با خبرنگاران برطرف شد،  بدرفتاري 
تا  بیشتر کار شود  این زمینه  باید در  نیست  کافي 
خبرنگاران  برابر  در  مجازات  از  معافیت  فرهنگ 

کاهش یابد.«
سخنگوی وزارت امور داخله همچنین تاکید کرد 
ارزش  که  هستند  کسانی  دولت  در  هنوزهم  که 

کار رسانه یی و اطالع رسانی را نمی دانند.

نی:
 معافیت از مجازات در 

افغانستان به یک فرهنگ 
تبدیل شده است

انتقاد تند مجلس نمایندگان از تصمیم حکومت برای بازگرداندن مهاجران

46 شورشی در عملیات های نظامی به قتل رسیدند

اتحادیه ملی ژورنالیستان:

 نهاد قانون گذار، قانون شکنی نکند

اعضای  از  8صبح، کابل: شماری 
حکومت  نمایندگان،  مجلس 
تصمیم  مورد  در  را  افغانستان 
از  افغان  مهاجرین  بازگشت 
آلمان،  ویژه  به  اروپایی  کشورهای 

مورد انتقاد شدید قرار داده اند.
عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس 
به  نزدیک  که  گفت  نمایندگان، 
140 هزار تن از شهروندان افغان به 
آلمان  ویژه  به  اروپایی  کشورهای 
آنان  باره  دو  بازگردان  و  رفته اند 
خلق  را  زیادی  مشکالت  کشور  به 

می کند.
هم چنین احمد بهزاد نماینده والیت 
نمایندگان،  مجلس  در  هرات 
افغانستان  حکومت  که  می گوید 
امضای  با  تا  است  تالش  در 
تفاهم نامه هایی با کشورهای مختلف 
افغان  مهاجرین  برگشت  زمینه 
مساعد  را  اروپایی  کشورهای  از 
»گفته  گفت:  بهزاد  آقای  سازد. 
سوی  از  تالش هایی  که  می شود 
برخی از کشورهای خارجی جریان 
دولت  با  را  توافق نامه هایی  تا  دارد 
افغانستان به منظور بازگشت اجباری 

داخله  امور  8صبح، کابل: وزارت 
اعالم کرده که در نتیجه عملیات های 
در  کشور  امنیتی  نیروهای  نظامی 

ملی  اتحادیه  کابل:  8صبح، 
ژورنالیستان افغانستان، در پی ارسال 
امور  کمیسیون  سوی  از  مکتوبی 
دینی و فرهنگی مجلس نمایندگان 
مسووالن  مدیر  حضور  مبنی بر 
روزنامه های 8صبح، اطالعات روز 
و جامعه باز در جلسه این کمیسیون 
و ارایه توضیحاتی در مورد محتوای 
انتقاد کرده  برخی از مطالب خود، 
قانون گذار  نهاد  این  که  می گوید 

نباید قانون شکنی کند.
امور  در  دولت  وزارت  اخیرا 

پناهنجویان ما به امضا برسانند.«
آقای بهزاد تاکید کرد که نهادهای 
شرایط  به  توجه  با  افغانستان  دولتی 
موجود کشور، با هیچ کشوری حق 
ندارند تا چنین تفاهم نامه هایی را به 
امضا برسانند. او همچنین از وزرای 
به  تا  خواست  خارجه  و  مهاجرین 
مهاجرین  وضعیت  از  آمده  مجلس 
گزارش  کشور  از  بیرون  در  افغان 

دهند.
از  نیز  سنا  مجلس  این  از  پیش 
تصمیم حکومت مبنی بر برگرداندن 
مهاجرین افغان از آلمان انتقاد کرده 

بود.
اعالم  آلمانی  منابع  از  برخی  اخیرا 

گذشته،  روز  شبانه  یک  جریان 
چهل و شش تن از شورشیان مسلح 

مخالف دولت به رسیده اند.
اعالمیه ای  انتشار  با  وزارت  این 
به  که  عملیات ها  این   می گوید 
نابودی شورشیان  و  منظور سرکوب 
ننگرهار،  والیت های  مربوطات  در 
کندهار،  بدخشان،  کندز،  تخار، 
هلمند  و  پکتیا  لوگر،  ارزگان، 
ضمن  آن  در  بود،  شده  راه اندازی 
شورشی،  شش  و  چهل  شدن  کشته 

شانزده تن دیگر زخمی شدند.
در  که  افزوده  داخله  امور  وزارت 

جریان این عملیات ها مقداری جنگ 
افزار نیز بدست نیروهای امنیتی قرار 
گرفته است. این وزارت تاکید کرده 
منظور  به  نظامی  عملیات های  که 
نابودی و سرکوب شورشیان همچنان 

در برخی از والیات ادامه دارد.
از  دفاع  وزارت  همین حال،  در 
اردوی  سربازان  از  تن  پنج  شهادت 
نظامی  عملیات های  جریان  در  ملی 
این  است.  داده  خبر  شورشیان  علیه 
مورد  در  بیشتری  جزییات  وزارت 
این سربازان  هویت و محل شهادت 

ارایه نکرده است.

پارلمانی با ارسال مکتوبی به وزارت 
اطالعات و فرهنگ، از این وزارت 
این  مسووالن  مدیر  تا  بود  خواسته 
کمیسیون  جلسه  در  را  روزنامه  سه 
دینی و فرهنگی مجلس نمایندگان 

حاضر کند.
آن طوری که در این مکتوب آمده 
روزنامه های  مدیرمسووالن  است، 
8صبح، اطالعات روز و جامعه باز 
به منظور ارایه توضیحاتی در مورد 
جرگه  »ولسی  عنوان  تحت  مطلبی 
مظهر نفاق، منطق پارلمان و پارلمان 
به  شخصی«  خلوط  حیاط  یا  است 
فرهنگی  و  دینی  امور  کمیسیون 
فراخوانده  نمایندگان  مجلس 

شده اند.
ژورنالیستان  ملی  اتحادیه  اما، 
گفته  اعالمیه ای  انتشار  با  افغانستان 
رسانه های  قانون  براساس  که  است 
همگانی در صورت وجود شکایتی 
باید  رسانه ها،  نشراتی  محتوای  از 
تخطی ها  به  رسیدگی  کمیسیون 
را  شکایات  رسانه یی  شکایات  و 
اعالمیه  این  در  کند.  پی گیری 
آمده است: »انتظار جامعه رسانه یی 

کردند که محمد اشرف غنی رییس 
با  تماسی  در  افغانستان،  جمهور 
آنان  از  آلمان  دولت  مقام های 
از آن  را  افغان  مهاجرین  تا  خواسته 

کشور اخراج کنند.
طی سال جاری با گسترش ناامنی ها 
مرزهای  شدن  باز  و  کشور  در 
برخی از کشورهای اروپایی، سیلی 
افغان  خانواده های  و  جوانان  از 
اکثریت  شدند.  کشورها  این  عازم 
اخراج  معرض  در  مهاجرین  این 
از  برخی  براساس  و  دارند  قرار 
گزارش ها بیش از هفت هزار تن از 
معرض  در  آلمان  در  مهاجرین  این 

اخراج اجباری قرار گرفته اند.

کشور این است که نهاد قانون گذار 
را  رعایت  بیشترین  کشور،  در 
به  و  داشته  قانون  احکام  مورد  در 
هیچ صورتی به برخورد فرا قانونی 

نپردازد.«
می افزاید  ژورنالیستان  ملی  اتحادیه 
هیچ  رسانه ها  مسووالن  که 
نشست  در  حضور  برای  مسوولیتی 
مجلس  فرهنگی  و  دینی  کمیسیون 
برابر  در  تنها  و  ندارند  نمایندگان 
و  تخطی ها  به  رسیدگی  کمیسیون 
شکایات رسانه یی پاسخگو هستند.

»ما  است:  تاکید کرده  اتحادیه  این 
مجلس  از  دیگر  یک بار  همچنان 
از  مرتبط  نهادهای  و  نمایندگان 
فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  جمله 
پارلمانی  امور  در  دولت  وزارت  و 
داشت  نظر  در  با  تا  می کنیم  تقاضا 
همگانی  رسانه های  قانون  احکام 
از  شکایت  گونه  هر  صورت  در 
به  نظر،  مورد  رسانه های  محتوای 
رسانه های  قانون  مندرج  کمیسیون 
گیرد،  صورت  مراجعه  همگانی 
قانونی  طریق  از  مشکل  حل  به  تا 

پرداخته شود.«

ACKU
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از »نه« به دهشت افکنی تا زمینه 
تولید سخن و همسویی

وزیر داخله:

داعش از پناهگاه های طالبان 
استفاده می کند

همه چیز به همین سادگی شکل می گیرد. پرندگان غلتیده 
استثنایی،  فاجعه های  کی  المنا به  خون؛  و  ک  خا در 
خونین  کمین گاه های  ما.  بر  می کنند  ارزانی  ماتم  و  اندوه 
دشمن، سپیداران سرکش را شاخه شاخه در تیررس هجوم 
بر  درختان  پیکران  بر  ما  و  می دهند  قرار  تبرها  برنده ترین 
کفن  گلگون  روح پرندگان بی بال و پر و سربازاِن سرباخته و 
گلوگاه خسته  گریه سر می دهیم، بی آن که صدایی از  زار زار 
که  گمان می کنی  آید. یک لحظه  بیرون  و بغض آلودمان 
و خمیر  این همه مصیبت خرد  بار  زیر  در  استخوان هایت 
می شود و پرسش هایی ذهنت را می خارند. به یاد این بیت 
روزگاری  که  می افتم  فانی  رازق  یاد  زنده  معروف  غزل  از 
که نشسته است  چنین پرسیده بود: »به دکان بخت مردم 
گل خنده می ستاند، غم جنگ می فروشد؟« به  یا رب/ 
می توان  چگونه  یکبارگی  به  را  مصیبت  همه  این  راستی 
کرده را می پردازیم؟  کدامین جزای نا کیفر  کرد؟ ما  تحمل 
بی پاسخ  ابهام آلود  کان  کما پرسش های  این  همه  و... 
بی آن که  می پیچیم،  خود  در  شیون کنان  ما  و  می مانند 

رهایی یابیم از این همه درد و الم.
کشور هرچند سفره ماتم را در خانه های  حوادث اخیر در 
این  ما  و  است  کرده  پهن  گسترده ای  شکل  به  ما  مردم 
نشسته ایم،  خویش  سفرکرده  عزیزان  عزای  در  روزها 
نیز  را  بی حدوحصری  نفرت  و  انزجار  اما  حوادث  این 

همان   از  می گوید  داخله،  امور  وزیر  علومی،  نورالحق 
شبکه  طالبان،  تروریستی  گروه های  که  پناهگاه هایی 
گروه تروریستی داعش  حقانی و القاعده استفاده می کردند 

نیز استفاده می کند.
سقوط  به دلیل  عقرب،   11 دوشنبه،  روز  که  علومی  آقای 
زندان  از  زندانی  صدها  فرار  طالبان،  به دست  کندز  شهر 
والیت غزنی و در نظر نگرفتن ترکیب قومی در تقرری ها و 
اعضای  توسط  داخله  امور  وزارت  در  جدید  تبدیلی های 
گرفته بود، در جلسه  مجلس نمایندگان مورد استیضاح قرار 
گروه های  دیگر  مثل  کستان  پا که  افزود  خود  استیضاح 
افغانستان  در  نیز  داعش  تروریستی  گروه  از  تروریستی، 
این جلسه موفق  که در  نورالحق علومی  حمایت می کند. 
شد تا قناعت اعضای مجلس نمایندگان را به دست آورد، 
از همان پناهگاه هایی استفاده می کند  افزود: »داعش هم 
که طالب، حقانی و دیگر نیروهای تروریستی مثل القاعده 
پناهگاه ها  همان  از  وقتی که  کرده اند.  استفاده  گذشته  در 
که  دارد  قرار  عناصر  همان  حمایت  مورد  می کند  استفاده 
دیگرانش بودند. هنوزهم تمویل، تجهیز و برای شان برنامه 
انجام  افغانستان وظیفه  و می آیند در داخل  داده می شود 

می دهند.«
گروه های  که  کرد برنامه ریزی هایی را  کید  وزیر امور داخله تا
مقابله  دارند،  والیت  یک  در  داعش  جمله  از  تروریستی 
نورالحق  باالست.  محلی  فرمانده  یک  توانایی  از  آن  با 
گروه تروریستی داعش از تجهیزات و  که  کرد  کید  علومی تا
امکانات مدرن برخوردار است. به گفته او، نظر به امکانات 

و  جوانان  تا  خردسال  کودکان  از  است.  داشته  پی  در 
در  را  خود  نفرت  مراتب  همه  زنان  تا  مردان  از  بزرگان، 
که  افغانستان  مردم  دشمنان  ددمنشانه  حرکت های  برابر 
فرزندان ما را ناجوانمرادنه به رگبار می بندند، به شیوه های 
شنید  در  کنش ها  وا کرده اند.  ابراز  متفاوتی  و  مختلف 
گویش های مردم، در صفحه های  دیالوگ های خیابانی و 
شبکه های اجتماعی، در رسانه های همگانی، در محافل 

که تحت  گروه تروریستی، معلوم می شود  و تجهیزات این 
گفت  حمایت نظامیان برجسته قرار دارد. وزیر امور داخله 
گروه تروریستی داعش در برخی از  که حضور جنگجویان 
این که  بر  کید  تا با  علومی  آقای  است.  مشکل ساز  مناطق 
»حمایت  افزود:  است،  مشخص  تروریستان  تمویل  منابع 

کستان از تروریستان وجود دارد.« پا
فوق العاده  نماینده  مسعود،  احمدضیا  پیش  روز  چند 
و حکومت داری خوب  امور اصالحات  در  رییس جمهور 
کستان به اهداف سیاسی  گفته بود تا زمانی که دولت پا نیز، 
تخریب  از  دست  نرسد،  افغانستان  در  خود  اقتصادی  و 
تخریب  که  گفت  مسعود  آقای  نمی دارد.  بر  کشور  این 
کید  تا او  است.  کستان  پا ملی  منافع  از  بخشی  افغانستان 
که افغانستان با جنگ فرسایشی طوالنی مواجه است  کرد 
کشور باید آمادگی مقابله با این جنگ طوالنی  و مردم این 

و حرکت های فرهنگی و مدنی و در همه جا نشان دهنده 
انزجار ونفرت مردم نسبت به شناعت و قباحت عمکلرد 
بوده  اخیر  مدت  چند  این  در  دهشت افگن  گروه های 
که  دارند  آرزو  سخت  و  خسته اند  جنگ  از  مردم  است. 
کندز  وضعیت شکل بهتری به خود بگیرد. از بدخشان تا 
جلریز  در  که  خونینی  رخداد  مورد  آخرین  در  و  ارزگان  و 
میدان وردک اتفاق افتاد، این همدلی در میان مردم ایجاد 

را داشته باشند.
مجلس  در  خود  استیضاح  جلسه  در  علومی  نورالحق 
گروه  که حمایت های بیرونی از  گفت  نمایندگان هم چنین 
آقای  است.  شده  بیشتر  افغانستان  در  طالبان  تروریستی 
یاد  گذشته  حکومت  »میراث«  به عنوان  طالبان  از  علومی 
که حکومت وحدت ملی حکم صریحی در  گفت  کرد و 
صادر  داعش  و  طالبان  تروریستی  گروه های  سرکوب  مورد 
کل جای  کرده است. وزیر امور داخله می گوید: »داعش در 
است.  مشکل ساز  جاها  بعضی   در  نیست،  مشکل ساز 
که  دولت در مورد حضور و دوام داعش حکم صریح دارد 
که در داخل افغانستان  باید این ها منکوب شوند و نگذارد 

کنند.« ریشه پیدا 
کثریت نیروهای  که خروج ا گفت  نورالحق علومی هم چنین 
در  ناامنی ها  گسترش  اصلی  دالیل  از  کشور  از  بین المللی 

که بدون در نظر داشت فرقه و نژاد و سمت و سو، در  شد 
کباز وطن،  غم هم دیگر شریک شوند و بر ماتم فرزندان پا
سوگنامه مشترک بخوانند و همسویی همدلی بیشتر داشته 
که به  کوبنده ای است  باشند. این در واقع مشت آهنین و 
که  را می رساند  پیام  این  و  سمت دشمنان حواله می شود 
روحیه مبارزه و آزادی خواهی میان مردم به شکل روز افزون 
افزایش خواهد یافت و اراده مردم در امر مبارزه با تروریسم 
و دهشت افکنی تقویت خواهد شد. این به وهیچ وجه به 
کم  که آنچه در این راه از دست داده ایم  این معنا نیست 
در  که  فکر می کنند  ما  مردم  اما  بوده است،  بی ارزش  یا  و 
که  این راه آماده اند تا پای جان ایستاد شوند اما نگذارند 
توحش و بربریت جای همدلی و همسویی و یکپارچگی 

را بگیرد.
مردم  میان  از پیش  بیش  روحیه  این  هر حادثه،  تجربه  با 
پولیس  و  ارتش  سربازان  کنار  در  که  می شود  تقویت 
با دهشت و وحشت سهم بگیرند  مبارزه  امر  شجاعانه در 
و  پلشت  امیال  بر  بوم  و  مرز  این  دشمنان  که  نگذارند  و 
مردمان  زخم  بر  این  از  بیش  و  شوند  نایل  نا میمون شان 
جنگ  این  در  و  بپاشند  نمک  ک  خا این  داغدیده 

که راه انداخته اند، بیش از این قربانی بگیرند.  نا مقدس 
که  حد  همین  در  حتا  و  باشد  که  سطحی  هر  در  جنگ 
باشد،  کرده  وارد  ما  کف  بر  پیکر سربازان جان  زخمی  بر 
که  به هیچ وجه قابل توجیه و پذیرفتنی نیست، اما چنان 
گفته شد، علی الرغم امیال دشمن، ما به عنوان ملت یکسو 
و واحد با همبستگی و همسویی برای شان پاسخ خواهیم 
دردی  و  رنج  کنار  در  گوار  نا شرایط  این  که  چنان  گفت. 
که به ما داده است، زمینه تولید سخن و اندیشیدن و تامل 
کرده است. شاعران در رد این  نیز فراهم  را  و تجدید نظر 
گاهان تحلیل  همه توحش سرودند، نویسندگان نوشتند و آ
که  کردند، این همه چیزهایی است  کردند و فعاالن حرکت 
به  گفتن  »نه«  و  است  گرفته  شکل  دشمن  میل  خالف  بر 
که  که ما دیگر تمایل نداریم  دهشت افگنی نشان می دهد 
که از ارزش های  گذشته های تلخ برگردیم و متعهد هستیم  به 
در  و  خشونت  و  جنگ  مصاف  در  و  کنیم  دفاع  مدرن 

صف صلح و آشتی و برادری و با همی  باشیم.

که حامیان  افغانستان به شمار می رود. آقای علومی افزود 
گروه اطیمنان داده  گروه  تروریستی طالبان به اعضای این 
که با خروج نیروهای بین المللی و تشکیل حکومت  بودند 
دست  بیشتری  موفقیت های  به  می توانند  ملی،  وحدت 
گروه تروریستی طالبان در  که  گفت  یابند. وزیر امور داخله 

کند. که بیش از ده والیت را تصرف  نظر داشت 
گسترش ناامنی ها در  وزیر امور داخله، یکی دیگر از دالیل 
سنگین  سالح  به  امنیتی  نیروهای  دسترسی  عدم  را  کشور 
چهار  و  سی  در  امنیتی  نیروهای  که  گفت  او  کرد.  عنوان 
والیت خواهان دسترسی به سالح سنگین هستند. نورالحق 
که هر روز از ما سالح  علومی افزود: »سی وچهار والیت  اند 
می خواهند  ما  امنیتی  مسووالن  تنها  نه  می خواهند.  ثقیله 
روز  هر  پارلمان  و  والیتی  شورای  نمایندگان  مردم،  بلکه 
ما  برای  که  است  والیات  تقویت  به  راجع  پیشنهادشان 

سالح ثقیله بدهید، تشکیالت ما را افزایش دهید.«
جلوگیری از تقابل

گفت  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  علومی  نورالحق 
که او برای جلوگیری از ایجاد تقابل میان رهبران حکومت 
علومی  آقای  هرچند  است.  کرده  تالش  نیز  ملی  وحدت 
حکومت  رهبران  عبداهلل  عبداهلل  کتر  دا و  اشرف غنی  از 
همان  به  من  »توجه  گفت:  اما  نگرفت،  نام  ملی  وحدت 
پیدا نشود. جایی  بزگوار  بین دو  تقابل  که  سطحی است 
جایی  و  کرده  خلق  زیاد  مشکل  من  برای  بوده  تقابل  که 
که تقابل نبوده هیچ مشکلی وجود نداشته است. به همین 
که شما هم در مقابل  کنم  کاری  خاطر همیشه می خواهم 

هم دیگر قرار نگیرید.«
وضع  مورد  در  توضحیاتی  ارایه  ضمن  داخله  امور  وزیر 
گزینش  کشور، اتهام ها علیه خود در مورد  امنیتی جاری در 
افراد نزدیک به خود و حزب وطن را در وزارت امور داخله 

کرد. رد 
در  هرات  والیت  نماینده  حنیفی،  نظیراحمد  قاضی 
که وی دارد،  گفت براساس اطالعاتی  مجلس نمایندگان، 
نورالحق علومی نزدیک به صد تن از هم حزبی های خود 
کشور فراخوانده و  را از جاهای مختلف از جمله از بیرون 
کرده  در راس برخی از بخش های وزارت امور داخله مقرر 

است.
که  گفت  کرده  رد  را  اظهارات  این  داخله  امور  وزیر  اما 
داشته  نقش  ریاست جمهوری  جدید  تعیینات  بیشتر  در 

است.

 سیدجعفر راستین

ACKU
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وزی دوباره ی  پیر

سلطان عثمانی

پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات 
کثریت جمعیت این  که ا اخیر ترکیه نشان داد 
اردوغان  طیب  رجب  سیاست های  با  کشور 
ظاهرا  که  اردوغان  طیب  رجب  موافق اند. 
خودش را وفادار به قانون اساسی سکوالر ترکیه 
می داند، هیچ گاه تمایالت اقتدارگرایانه اش را 
پنهان نکرده است. اردوغان می خواهد قانون 
کند و صالحیت های  اساسی ترکیه را تعدیل 
رییس جمهور  به  را  نخست وزیر  اجرایی 
اردوغان،  آقای  لیبرال  انتقال دهد. مخالفان 
که در پی ترویج بنیادگرایی  او را متهم می کنند 
اردوغان  مخالفان  است.  ترکیه  جامعه  در 
ادای  ترکیه،  رییس جمهوری  که  می گویند 

سالطین عثمانی را درمی آورد. 
اردوغان هم  رفتارهای رجب طیب  از  برخی 
یک  را  خودش  بیشتر  او  که  می دهد  نشان 
یک  رییس جمهور  تا  می کند  حس  »خلیفه« 
نظام دولت- ملت سکوالر. قطعه تشریفات 
نماد  صاحب نظران،  از  بسیاری  باور  به  او 
گذشته ترکان است. او باری  امپراطوری های 
در  شده  تولید  تلویزیونی  سریال  از  یکی  به 
توقف نشر  کرد و خواستار  اعتراض  ترکیه هم 
زندگی  تلویزیونی،  مجموعه  این  در  شد.  آن 
به  عثمانی  سالطین  از  برخی  خصوصی 
در  که  سالطینی  است؛  شده  کشیده  تصویر 

خوشگذرانی و باده گساری افراط می کردند. 
اقدامات  ترکیه  توسعه  و  عدالت  حزب 
با  که  است  داده  انجام  نیز  دیگری  نمادین 
دنیای  در  بنیادگرا  جنبش های  آرمان های 
به  اقدامات  این  و  دارد  هم خوانی  اسالم 
گروه های افراط گرا  محبوبیت اردوغان در بین 
مرکزی  آسیای  و  آسیا  جنوب  خاورمیانه،  در 
آقای  حزب  مثال  به عنوان  است.  افزوده 
لغو  ترکیه  در  را  حجاب  منع  قانون  اردوغان 
ترک  زنان  حق  را  اختیاری  حجاب  و  کرد 
برخی  که  بود  قانون  این  لغو  از  پس  خواند. 
از مجری های محجبه در تلویزیون های ترکیه 
پارلمان  نمایندگان  از  شماری  و  شدند  ظاهر 
ترکیه هم با پوشش مذهبی در پارلمان حضور 

یافتند.

بزرگ  تبلیغاتی  دست مایه  اصالحات  این 
و  کرد  فراهم  توسعه  و  عدالت  حزب  برای 
را  اردوغان  آقای  جمله  از  حزب  این  سران 
محبوب قلب های جوانان بنیادگرای مسلمان 
هر  از  بیشتر  که  بنیادگرایان مسلمان  ساخت. 
امری به بحث های هویتی و نمادین اهمیت 
را  اردوغان  طیب  رجب  حاال  می دهند، 
برخی  می دانند.  خود  ایدیولوژیک  قهرمان 
حاال  هم  کابل نشین  بنیادگرای  جوانان  از 
تصاویر اردوغان را در صفحات اجتماعی به 
ک می گذارند و پیروزی او را قدمی  مهم  اشترا
در راه »احیای خالفت عثمانی« می خوانند. 
سیاست خارجی اردوغان نیز به گونه  ای بوده 
مسلمان  بنیادگرایان  دماغ  و  دل  که  است 
حزب  کارآمدن  روی  است.  کرده  شکار  را 
و  ترکیه  دوستانه  روابط  توسعه  و  عدالت 
کوماندوهای  حمله  زد.  هم  به  را  اسراییل 
کشتی ترکی در نزدیکی غزه  اسراییلی به یک 
تیره  را چنان  روابط دو دولت   ،2010 در سال 
اردوغان  است.  نشده  ترمیم  حال  تا  که  کرد 
می کند.  حمایت  اسراییل  دشمنان  از  رسما 
نماینده  حماس  که  است  گفته  بارها  او 
این  است.  فلسطین  مردم  قانونی  و  مشروع 
امریکا،  متحده  ایاالت  که  است  حالی  در 
می داند.  تروریستی  گروه  یک  را  حماس 
نقل  اسراییل،  علیه  اردوغان  رجزخوانی های 

مجلس بنیادگرایان مسلمان است.
نیز  مصر  اخوان المسلمین  جنبش  از  اردوغان 
حمایت  به  متهم  اردوغان  می کند.  حمایت 
از مخالفان بنیادگرای بشار اسد نیز است. در 
حال حاضر ترکیه پاتوق بسیاری از ناراضیان 
گفته  است.  خاورمیانه  کشورهای  بنیادگرای 
ابوبکر  شیفته  اروپایی  مسلمانان  که  می شود 
سوریه  و  عراق  به  ترکیه  راه  از  هم  البغدادی 
واقعیت ها نگارنده  این  به  توجه  با  می روند. 
که سیاست خارجی رجب طیب  فکر می کند 
اردوغان شبیه سیاست های جنرال ضیاالحق 
کستان در دهه هشتاد میالدی  کم نظامی  پا حا
هشتاد،  دهه  در  ضیاالحق  جنرال  است. 
و  کستان  پا ارتش  میان  استراتژیک  اتحاد 

کرد.  نیروهای بنیادگرای مسلمان ایجاد 
از  استفاده  پروژه  که  بود  ضیاالحق  همین 
خارجی  سیاست  ابزار  به عنوان  بنیادگرایی 
خواب  ضیاالحق  زد.  کلید  کستان  پا در  را 
می دید  هند  را  مغالن  امپراطوری  احیای 
نشسته  دهلی  قلعه«  »الل  در  را  خودش  و 
قلمرو  که  می کرد  تصور  جهان  شاه  کرسی  بر 
گسترده  میانه  آسیای  تا  هند  از  کمیتش  حا
است. رویای آقای اردوغان نیز همین است. 
اردوغان،  سیمای  در  بنیادگرایان،  از  شماری 
که  می بینند  را  عثمانی  جبار  سلطان  یک 
می کند،  »فتح«  را  »اسپانیا«  می آراید،  لشکر 

گردن می زند و برده می آورد. نامسلمانان را 
که بیشتر  نتایج انتخابات ترکیه نشان می دهد 
کشور، موافق سیاست های آقای  جمعیت آن 
به  ترکیه  مردم  بیشتر  موافق  رای  اردوغان اند. 
که  است  آن  نمایانگر  اردوغان  آقای  حزب 
مورد  این حزب،  و خارجی  سیاست داخلی 
تایید نسبی ترک ها است. سیاست های مالی 
باور  به  توسعه،  و  اقتصادی حزب عدالت  و 
را  ترکیه  اقتصاد  صاحب نظران،  از  برخی 
حمایت  در  امر  این  و  است  داده  سروسامان 
نیست.  بی تاثیر  اردوغان  آقای  از  مردمی 
خزانه دولت ترکیه حاال پر است و تجارت در 
دارد.  رونق  دیگر  وقت  هر  از  بیشتر  استانبول 
نیز،  افغانستان  دولت  فاسد  مقام های  بیشتر 
انتقال  استانبول  به  را  نامشروع شان  پول های 

می دهند و در آن جا خانه می خرند. 
با وجود همه این ها ترکیه هم چنان متحد مهم 
است.  مانده  باقی  متحده  ایاالت  و  غرب 
مخاطب  که  سخنرانی هایی  در  اردوغان 
قانون  به  وفاداری اش  از  است  غربی ها  آن 
که  زمانی  و  می گوید  سخن  ترکیه  اساسی 
خود  جلو  در  را  مسلمان  بنیادگرای  مخاطب 
ترکیه  اساسی  قانون  از  تلویح  به  می بیند، 
سیاستمداران  تمام  روش  این  می کند.  انتقاد 
دنیای امروز است و به آقای اردوغان محدود 
آقای  قسمت  در  که  چیزی  اما  نمی شود، 
گسترده او در  اردوغان تازگی دارد، محبوبیت 

حلقات بنیادگرای دنیای اسالم است. 
مسلح  بنیادگرای  گروه های  حاضر  حال  در 
مسلمان مثل القاعده، طالبان، جبهه النصره 
که جامعه جهانی آنان را تروریست  و دیگران 
می داند، دولت ترکیه را دشمن خود حساب 
نمی کنند. ترکیه و منافع آن از حمله های آنان 
گروه داعش مسوولیت حمله  محفوظ است. 
تروریستی بر آنکارا به دوش نگرفت. در مواد 
گروه ها هم دولت ترکیه نکوهش  تبلیغاتی این 
که این امر، معلول  کرد  نمی شود. تردید نباید 
است.  اردوغان  خارجی  و  داخلی  سیاست 
گروه های افراط گرای مسلمان  اردوغان آسیب 
از  و  است  رسانده  حداقل  به  کشورش  به  را 
بلندپروزانه اش  اهداف  به  رسیدن  برای  آنان 
روشن  اما  می کند.  ابزاری  استفاده  نحوی  به 
کی دوام می آورد.  که این وضعیت تا  نیست 
ابزاری  استفاده  بنیادگرایی  از  که  آنانی  همه 

کرده اند، روزی از آن زخم خورده اند.

هیاهو
برای هیچ!

کاوش  فردوس 

رجزخوانی نمایندگاه مجلس هفته ها بود 
دو  داشت.  جریان  داخله  وزیر  علیه  که 
ماه قبل بیشتر از شصت نماینده مجلس 
جمع  امضا  داخله  وزیر  استیضاح  برای 
تا  شد  سبب  وزیر  رایزنی های  اما  کردند، 
گیرند.  برخی از وکال امضای خود را پس 
به  زیاد  انتقادهای  کندز  رویداد  از  پس 
سر انجام  شد.  مطرح  داخله  وزیر  آدرس 
گذشته به صحن مجلس  وزیر داخله روز 
جواب  نمایندگان  سوال های  به  تا  رفته، 
همه  این  با  که  می رفت  انتظار  دهد. 
هیاهو و اعتراض های سیاسی وزیر داخله 
و تخصصی  مستند  با سوال های جدی، 
فیصله  بر اساس  شود.  مواجه  نمایندگاه 
فرصت  نمایندگان  از  تن  شش  مجلس 
داخله  وزیر  از  سوال هایی  تا  یافتند 

بپرسند. 
بر  مبتنی  نمایندگان  سوال های  محتوای 
نمونه  برای  بود.  استوار  شایعه  و  آوازه ها 
خود  سوال  در  حنفی  احمد  نذیر  قاضی 
از جابه جایی صد نفر توسط وزیر داخله 
امریکا  و  اروپا  از  گویا  که  گفت  سخن 
نیز  دیگر  وکالی  برخی  شده اند.  آورده 
شخصی  جنبه  کامال  سوال های شان 
داشت. یکی از وکالی دیگر صرفا در باره 
سوال  پولیس  افسران  از  تن  یک  مقرری 
نمایندگان  سوال های  سایر  کرد.  مطرح 
انتظار  شد.  مطرح  غیر جدی  به صورت 
که سوال های نمایندگان مبتنی بر  می رفت 
سطح  باشد.  تحقیقی  یافته های  و  اسناد 
وزیر  تا  شد  سبب  نمایندگان  سوال های 
بااعتماد  و  کشیده  راحت  نفس  داخله 
کند.  کار نامه خود دفاع  به نفس بیشتر از 
نشست های  برخالف  علومی  آقای 
وضعیت  از  بهتر  تحلیل  بار  اولین  گذشته 
اوضاع  روشنایی  در  را  وکال  و  کرد  ارایه 
و  داخله  وزیر  دیروز  استیضاح  داد.  قرار 
داد  نشان  نمایندگان  سطحی  سوال های 
کابینه  وزیران  استیضاح  پشت  در  که 
استیضاح  دارد.  قرار  مهم تری  اهداف 
نمایندگان  برخی  برای  کابینه  وزیران 
و  باج خواهی  برای  ابزاری  به  مجلس 
چنانکه  است.  شده  بدل  امتیازطلبی 
آقای ایوبی وکیل والیت قندهار بار بار از 
رشوه خواری برخی از نمایندگان مجلس 
گفته است.  و داشتن یک فهرست سخن 
آزادی  رادیو  به  گذشته  روز  ایوبی  آقای 

را  فرصت  این  مجلس  هنوز  که  بود  گفته 
رشوت  وکالی  فهرست  تا  نداده  برایش 

کند.  خوار را افشا 
خود  موارد  برخی  در  نمایندگان  مجلس 
شده  کشور  در  مشکل  از  بخشی  به  بدل 
کنون بخش زیاد وقت وزیران  است. هم ا
می شود.  وکال  مالقات های  صرف  کابینه 
مطالبات  به منظور  عمدتا  مالقات ها  این 
و خواسته های شخصی صورت می گیرد. 
برای  فرصت  روز  دو  هفته  در  کنون  ا هم 
است.  شده  داده  وزارت خانه ها  در  وکال 
به  کابینه  وزیر  یک  بار  چند  هفته  در 
کمیسیون ها  و  عمومی  نشست های 
دیگر  وقت  بخش  می شود.  فرخوانده 
کابینه،  کابینه صرف نشست های  وزیران 
دونرهای  با  نشست  و  وزیران  شورای 
خارجی می گردد. با این وصف یک وزیر 
کابینه چه وقت فرصت دارد تا برای طرح 
کرده و برنامه ریزی  کاری خود فکر  و پالن 

کند.
استیضاح  و  استجواب  که  شک  بدون 
شمار  به  مجلس  نمایندگان  مسلم  حق 
با  بیشتر  حق خواهی  این  اما  می رود، 
فشار  اعمال  و  امتیاز خواهی  هدف 
است.  گرفته  صورت  تقرری ها  برای 
فهرست  به  از یک سو  نمایندگان مجلس 
سخاوتمندانه  به صورت  حکومت  کابینه 
دیگر  سوی  از  و  می دهند  رای  وکیلویی 
مشکل تراشی  روز  هر  امضا  جمع آوری  با 
استیضاح  جریان  همه  این  با  دارند. 
سطح  که  داد  نشان  مجلس  گذشته  روز 
نمایندگان  پرسش های  و  معلومات 
جامعه  عادی  افراد  سطح  در  مجلس 

می باشد. 
بر  مبتنی  و  تخصصی  فنی،  سوال  هیچ 
نشد.  مطرح  داخله  وزیر  از  سند  یک 
کسی  کم تر  مجلس  نمایندگان  جمع  در 
کتاب  کاغذ،  که یک ورق  دیده می شد 
که  معلوماتی  اوراقی  و  قلم  یاد داشت، 
داده می شود،  قرار  آنان  اختیار  در  روزانه 
سبب  امر  همین  باشد.  داشته  خود  با 
کامال  محتوا  از  مجلس  که  است  شده 
سخنرانی ها  و  صحبت ها  باشد.  خالی 
می گیرد.  صورت  خیالی  و  هوایی  بیشتر 
که این  استیضاح دیروز مجلس نشان داد 
برای  صر فا  مجلس  سوی  از  هیا هو  همه 

در یافت امیتاز بوده است و بس.

  شهریار
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 ابراهیم داریوش

را  آن ها  عرصه ها  تمام  در  و  می کند  تهدید  شدت 
سیاسی.  عرصه  جمله  از  می سازد؛  مقید  و  محدود 
از  افغانستان  جامعه  الیه های  تمام  در  که  خشونتی 
است،  چشم گیر  آن  پایین ترین  تا  سطح  باالترین 
رویاروی فعالیت های سیاسی زنان قرار دارد و مدام 
عرصه  در  خشونت  این  می کند.  تهدید  را  آن ها 
نظیر  می شود،  اعمال  به شکل های گوناگون  سیاسی 
اهانت.  دادن سیاسی،  دست کم گرفتن آن ها، طعنه 
در  مردانه  اقتدار  و  سیاسی  فضای  بودن  مردانه  و 
بسیار  چالش های  و  مشکالت  با  را  زنان  افغانستان، 

زیاد روبه رو ساخته است. 
هرچند در نظام پس از طالبان در افغانستان به وسیله 
مشروعیت دهنده  عناصر  از  جهانی  جامعه  فشار های 
است.  آن  در  زنان  فعال  سهم  کشور،  این  دولت 
زنان  گاهی  هیچ  جاری  خشونت های  به دلیل  اما 
نتوانسته اند تا هنوز جایگاه واقعی خودشان را پیدا و 
اشغال بکنند. نادیده گرفتن رای مردم از سوی دولت 
به توافق سیاسی مشروعیت آن ها را  و اکتفای آن ها 
این  تصویب  است.  کرده  خدشه دار  مردم  بین  در 
مردم  نصف  اسفبار  وضعیت  به  است  توجهی  قانون 
آن  تصویب  با  می تواند  دولت  که  افغانستان  جامعه 
رضایت آن ها را نسبت به خود جلب کند و نشان دهد 

که در راستای منافع مردم افغانستان قدم بر می دارد.
که  مستبدانه ای  و  زن ستیزانه  فضای  دیگر  سوی  از 
تصویب  است،  حاکم  افغانستان  سیاسی  فرهنگ  در 
وجهه  یک  می تواند  زنان  علیه  خشونت  منع  قانون 
عقالنی تر، اخالقی تر و انسانی تر از دولت افغانستان به 
جامعه جهانی معرفی کند تا بدین وسیله اعتبار سیاسی 

آن نیز باال برود.
ضرورت حقوقی

سپری  را  پی  در  پی  بحران های  که  جوامعی  در 
کرده اند بر اثر این بحران ها حقوق یک تعداد از افراد 
به اشکال مختلف ضایع می گردد و آن ها از امکانات 
دولت ها  می مانند؛  بی بهره  شهروندی  فرصت های  و 
موظف هستند به خاطر جبران این حقوق تضییع شده 
را  وقواعدی  میکانیزم ها  سری  یک  عدالت  تامین  و 
شده  هدر  حقوق  این  بتوانند  تا  بگیرند  دست  روی 
افعانستان  جامعه  در  نابرابری  فرهنگ  برگردانند.  را 
باعث شده است تا نصف جامعه از حقوق انسانی و 
شهروندی خود بی بهره بمانند و نتوانند از آن استفاده 
از تاریخ و دورنگهداشتن زنان  کنند. این بی بهرگی 
است  شده  باعث  زندگی  فرصت های  و  مزایا  از 
و  شوند  نگهداشته  عقب  کل  در  جامعه  زنان  که 

توانایی های الزم را به دست نیاورند تا بتوانند به عنوان 
شهروند برابر در کشور زندگی کنند. تداوم فرهنگ 
باعث شده  زن  به  پایینی  به  باال  از  نگاه  و  زن ستیزی 
با آن  برخورد کاالیی  و  به زن  ابزاری  نگاه  تا  است 
از  وارده  صدمات  و  شود  مشروع  فرهنگ  به  تبدیل 
فرایند این فرهنگ باالی زنان هیچ نوع واکنشی را از 

سوی جامعه نداشته باشد. 
در نتیجه زنان قربانیان اصلی این نابرابری هستند. دوام 
سال  چندین  طی  خاصتا  خشونت  و  جنگ  فرهنگ 
اخیر باعث شده است که زن ها به علت آسیب پذیری 
تبیعض  و  مردساالری  شدید  حاکمیت  و  بیشتر شان 
تربیتی  امکانات  و  استعدادهای شان  رشد  از  گسترده 
زندگی  مختلف  عرصه های  در  و  بمانند  محروم 
صدمات زیادی را متقبل گردند و حقوق زن به عنوان 
شهروند برابر هیچ گاهی از سوی مردان در ساختار ها 
و نهادهای عدلی و قضایی حتا نیز جدی گرفته نشود.

اکثریت  که  داد  نشان  بین الملل  عفو  اخیر  آمار های 
زنان  که  خانوادگی  خشونت های  قضایای  مطلق 
قربانیان اصلی آن ها هستند از سوی نهادهای حقوقی 
جدی  دارد  وجود  که  جنسیتی  تبعیض  علت  به 
سنتی  نگاه  که  محلی  بزرگان  به  و  نمی شوند  گرفته 
و غیر شهروندی به زن دارند ارجاع می شوند. هرچند 
در قوانین نافذه کشور حقوق کلیه شهروندان اعم از 
زن و مرد یکسان تعریف شده است. اما هیچ گاهی 
زن ها  و  نبوده  یکسان  حقوق  این  از  برخورداری 
شدیدا  فرهنگ  به  توجه  با  را  نتوانسته اند حقوق شان 
روز  به  روز  ما  و  کنند.  تصاحب  جامعه  مرد ساالر 

شاهد بیشتر شدن ثبت خشونت ها علیه زنان هستیم.
بنابراین قربانی بودن زنان و تبعیض شدیدی که علیه 
آن ها در نهادهای عدلی و قانونی و در سطح جامعه 
حاکم است، اقتضا می کند تا قانون منع خشونت علیه 
می تواند  که  میکانیزمی  مناسب ترین  به عنوان  زنان 
رسیدن زنان به حقوق شهروندی  شان را بیشتر مساعد 
تطبیق  جامعه  در  مستقل  قانون  یک  حیث  به  بسازد 

گردد.
نتیجه گیری

یک  به عنوان  هم  زنان  علیه  خشونت  منع  قانون 
کاهش  برای  عملی  استراتژیک  و  مدون  برنامه 
هم  و  است  جامعه  در  زنان  علیه  خشونت  میزان 
تضییع  حقوق  جبران  برای  است  میکانیزمی  یک 
حقوق شان  هنوز  تا  که  جامعه  نفوس  از  نصف  شده 
توسط نصف دیگر جامعه هدر داده می شود. از لحاظ 
اجتماعی زنان در افغانستان چانس های زیادی را در 
اختیار  در  اجتماعی شان  زندگی  و  اجتماعی  روابط 
در  موانع  این  شاید  در کالن شهر ها  چند  هر  ندارند. 
جهت عدم برخورداری زنان از ازاین فرصت ها کم تر 
نسبی و  به طور  از کالن شهر ها زنان  بیرون  اما  باشد. 
در بعضی موارد به طور کلی محروم هستند. به عنوان 
نمونه زنان از خدمات ورزشی و استفاده از پارک های 
پرورش  و  آموزش  درمان،  و  بهداشت  تفریحی، 
نابرابری  این  هستند.  محروم  امنیت  حتا  و  درست، 
زندگی  ابتدایی  فرصت های  از  برخورداری  در 
و  جامعه  نگاه  که  است  شده  باعث  تاریخ  طول  در 
مردم به این تبعیض، طبیعی قلمداد شود و مردم این 
تلقی  طبیعی  فرایند  یک  بلکه  نه  تبعیض  را  نابرابری 
محروم  و  زنان  علیه  خشونت  که  این  باوجود  کنند. 
امر  یک  زندگی  شان  فرصت های  از  آن ها  ساختن 
اخالق  به  تبدیل  و  می شود  پنداشته  طبیعی  و  عادی 
را  اخالق جمعی  که  به شکلی  است.  عمومی گشته 
خدشه دار نموده و بر روحیه جمعی افراد تاثیر زیادی 
می گذراد. بنابراین نجات اخالق جامعه نیازمند یک 
رفتاری  الگوهای  بازخوانی  و  دوباره  فرهنگ سازی 

حاکم در جامعه است.
به گونه ای که در باال تذکر دادیم گزارش ها نشانگر 
این است که علی الرغم تساوی حقوقی که در قوانین 
موجودیت  علت  به  است  شده  پیش بینی  کشور 
دادگاه های  در  زنان  مسایل  شدید  جنسیتی  تبعیض 
و  زنان  علیه  خشونت های  عدلی  ساختار های  و 
نمی شوند  گرفته  جدی  آن ها  به  مربوط  پرونده های 
خشونت ها  ثبت  شدن  بیشتر  شاهد  روز  به  روز  ما  و 
می باشیم که رسیدگی به این مسایل از طریق قوانین 
برای  جدی  نیاز  و  نیست.  پیش بینی  قابل  موجود 
مثابه  به  زنان  علیه  منع خشونت  قانون  تصویب شدن 

یک قانون مستقل احساس می شود.
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می گردند.
از  مذهبی  کلیشه های  و  سنتی  اخالق  علت  به  زنان 
حق رفتن به خیلی از کارها محروم هستند و حتا در 
خیلی از جای ها از حق تفریح، حق ورزش و استفاده 

مستقیم از خدمات بهداشتی محروم می شوند.
روی  فرا  که  مشکالتی  همه  این  وجود  با  حاال 
به  جامعه  هم  و  دولت  هم  است.  افغانستان  در  زنان 
به یک  نیازمند  بهبود وضعیت خود  و  خاطر اصالح 
طرزالعمل جدی و کارا دارد تا بتواند بر این مشکالت 
در دراز مدت غلبه کند. بنابراین قانون منع خشونت، 
بهترین طرزالعمل و میکانیزمی است و ظرفیت این را 
دارد تا با تطبیق آن جلو تکرار این خشونت ها عمل 

گرفته شود.
ضرورت اخالقی

تمرین  می باشند.  هم دیگر  مکمل  اخالق  و  قانون 
قانون به مرور زمان می تواند تبدیل به اخالق جامعه 
شود و همین طور ضرورت ها و باید های اخالقی نیز 
بگیرند  را  قانون  دست  موارد  از  خیلی  در  می توانند 
در  مفهوم خشونت  کنند.  پیدا  قانونی  جایگاه  حتا  و 
فرهنگ مدرن یک امر کامال مذوم و زشت است که 
به پرسش  نیز می تواند  را  امر دیگری  مشروعیت هر 

بکشاند. 
پدیده خشونت در کلیت آن و خاصتا خشونت علیه 
زنان در فرهنگ ما در خیلی از موارد تبدیل به یک امر 
عادی شده است، به گونه ای که بدون کدام احساس 
و یا همدردی از کنار آن رد می شویم و به عنوان یک 
امر طبیعی و مباح آن را در نظر می گیریم. این مساله 
هرچند بیشتر بستگی به فرهنگ ما دارد که خیلی از 
موارد خشونت علیه زنان را خشونت قلمداد نمی کنیم 
می کنیم.  برخورد  آن  با  عادی  رفتار  یک  مثابه  به  و 
افغانستان مانع شدن و عدم  در فرهنگ سنتی جامعه 
بهره مندی از بخشی از حقوق اساسی زنان، خشونت 
سوی  از  آن  ارتکاب  و  نمی شود  پنداشته  آنان  علیه 
خود  این  ندارد.  پی  در  را  اخالقی  مذمت  مردان 
در  خشونت  اخالق  سلطه ی  و  اخالقی  افول  نشانگر 
سطح جامعه است. ارتقا و اصالح این اخالق نیازمند 
آن ها  ترویج  و  آن ها  تعریف  باز  ارزش ها،  تغییر  به 
می باشد. قانون منع خشونت در واقع با تعریف تازه از 
خشونت علیه زنان و اجرای آن از سوی حکومت با 
تمرین شهروندان می تواند در بلند بردن سطح اخالقی 

جامعه کمکی فراوانی بکند.
ضرورت سیاسی

به  پیکره جامعه را  پدیده خشونت علیه زنان، نصف 

مقدمه
خیلی  در  زنان،  علیه  ویژه  زیر دستان،  علیه  خشونت 
افغانستان این  موارد یک امر عادی است. در جامعه 
پدیده انسان کش و زشت یک امر تازه نبوده بلکه در 
تار و پود فرهنگ ما رخنه کرده است. فرهنگ جاری 
مردساالرانه،  شدت  به  فرهنگ  یک  افغانستان  در 
خشن و از باال به پایین است. هر روزه عده زیادی از 
تهی دستان و ضعفای جامعه قربانی می شوند. کرامت 
انسانی لکه دار می گردد، حقوق اساسی انسان ها نقض 

می شود و اخالق اجتماعی فاسد. 
بیشترینه قربانی این فرهنگ خشن مرد ساالر، زنان و 
پیکره جامعه  از  نیمی  به عنوان  زنان  کودکان هستند. 
حقوق  از  و  کنند  زندگی  امنیت  در  که  دارند  حق 
تمام  از  بنابراین  گردند.  بهره مند  خودشان  انسانی 
لحاظ زندگی در جامعه- هم از نگاه حقوقی، سیاسی، 
اجتماعی، اقتصادی و اخالقی– ضرورت جدی است 
که این قانون در این دوره تاریخی به عنوان یک قانون 
مستقل از طرف مجلس نمایندگان به تصویب برسد. 
ما در این نوشته ضرورت های تصویب و تطبیق قانون 
منع خشونت را در ابعاد اجتماعی، اخالقی و سیاسی 

آن به بحث و بررسی می گیریم.
ضرورت اجتماعی تصویب قانون منع خشونت

که  هستیم  شاهد  خودم  روزمره  زندگی  در  ما  همه 
چی تعدادی از زن ها در سر تاسر افغانستان مورد آزار 
فیزیکی  فقط  اذیت  و  آزار  این  دارند،  قرار  اذیت  و 
که  دارد  شخصیتی  و  روانی  جنبه  بیشتر  بلکه  نبوده 
و  اذیت ها  این  می کند.  تهدید  را  افغانستان  زنان 
و  کوچه  خانواده،  در  بیشتر  اجتماعی  خشونت های 
زیادی  بخش  که  به گونه ای  می گیرد؛  صورت  بازار 
حقوق  ناقض  که  این  علی الرغم  خشونت ها  این  از 
تلقی  عادی  و  طبیعی  امر  یک  هستند  زنان  اساسی 

می شوند و از سوی افکار، قبیح پنداشته نمی شوند.
برخورد خصمانه و تبعیض آمیز جامعه با زنان، امنیت 
اجتماعی را برای نیمی از افراد جامعه دور از دسترس 
ساخته است. در خیلی از موارد دختران و زنان جوان 
در مراکز آموزشی به دلیل زن بودن شان با مشکالت 
و خشونت های فراوانی رو به رو می شوند و تعدادی از 
بدون  به ترک تحصیل می گردند،  آن ها حتا مجبور 
بدهد.  گوش  آن ها  صدای  به  مرجعی  هیچ  این که 
جنایت ها  شاهد  ما  همه  نیز،  خانوداه ها  داخل  در 
هستیم؛  زنان  حق  در  بی شماری  حق کشی های  و 
رفتارهای  و  خشونت ها  این  از  خیلی  که  به گونه ای 
تلقی  مردانه  حق  و  طبیعی  امر  یک  تبعیض آمیز 

ضرورت های تصویب قانون منع خشونت 
علیه زنان در افغانستان

ACKU



متقاعدان نیز از شر دزدان 
در امان نیستند
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در  خواب آور  سمی  و  مواد  وسیله  به  کابل  شهر  در 
بی هوشی بسر می بردند.

میوند  جاده  دکانداران  از  یکی  محمد امین  حاجی 
سه  این  از  یکی  انسان دوستی  حس  به خاطر  که  کابل 
»این  بود، می گوید:  داده  انتقال  به شفاخانه  را  مرد  پیر 
مرد کهن سال را چندی است که می شناسم، او همیشه 
از یکی از والیت های سمت شمال به خاطر اخذ معاش 
تقاعدی اش به کابل می آمد و پول های تقاعدی اش را 
وضعیت  با  امروز صبح  می گذاشت.  امانت  به  من  نزد 
بدی به دکانم آمد و سرش گیج می رفت. هنوز لحظه ای 
نگذشته بود که در دم در دکانم از هوش رفت. وقتی 
به شفاخانه آوردمش داکتران می گویند که این مرد به 

وسیله مواد سمی  بی هوش شده است.«
در همین حال، داکتر محمد احسان مسوول داخله در 
بخش عاجل شفاخانه ابن سینا می گوید: »همین امروز 
کرده اند.  مراجعه  بخش  این  در  مسمومیت  واقعه  سه 
از  مریض   15 الی   12 اوسط  حد  به  دیگر  روز های 
واقعات مسموم شدگی داریم و اکثر این واقعات افرادی 
مسن و متقاعد می باشند. این گونه افراد توسط دواهای 
زمانی  می گردند.  مسموم  دیگر  دوا های  یا  خواب آور 
که این گونه افراد دراین بخش انتقال داده می شوند، ما 

پولیس موظف در شفاخانه و بخش کنترول شفاخانه را 
در جریان قرار می دهیم و با تاسف وقتی این گونه افراد 

به هوش می آیند، پول شان مفقود شده می باشد.« 
تقاعد  خزینه ای  در  متقاعدان  از  یکی  عبدالواحد 
تقاعدی خود را اخذ می کنیم  می گوید: »وقتی معاش 
با هزاران هراس به خانه می رویم، چون پول بسیاری از 
متقاعدان از سوی دزدان ربوده شده است. همین یک 
ماه قبل پسر کاکایم از میوند بانک پول تقاعدی خود 
گفته  و  گرفته  برک  پایش  دم  موتری  بود.  گرفته  را 
تا  را  او  به خاطر خدا  است،  مسن  خیلی  این که  از  بود 
خانه اش می رساند. این مردمان در وسط راه به او نوشابه 
می دهد و خودشان نیز می خورند بعد از نوشیدن نوشابه 
از هوش می رود. بعد دزدان او را در منطقه جای رییس 
در یک کوچه پرتابش کرده و پولش را دزدیده بودند. 
کابل  والیت  امینه  فرماندهی  که  است  حالی  در  این 
دو  فقط  اخیر  ماه  یک  مدت  در  آنان  که  می گوید 
مورد بی هوشی که سرقت را به دنبال داشته است، ثبت 

کرده اند. 
فرماندهی  جنایی  تحقیقات  رییس  عبیدی،  فریدون 
فرصت طلب  »سارقین  می گوید:  کابل  والیت  پولیس 
منفعت  آن  از  استفاده  با  که  فرصتی اند  پی  در  همیشه 
حاصل کنند. به همین خاطر حتا برخی از متقاعدان را 
از جرم  به خاطر جلوگیری  ما  نیز هدف قرار می دهند. 
سازمان یافته  جرایم  به  تا  شروع  کیسه بری  سطح  از 

پالن های وقایوی و تدابیر الزم را اتخاذ کرده ایم.«
او می گوید: »در طول یک ماه اخیر دو مورد بی هوشی 
را ثبت داشته ایم که شخص متضرر مدعی بوده است 
را  پول هایش  و  بی هوش کرده  را  او  که فالن شخص 
ربوده اند. ما در دو ماه اخیر اضافه تر از 30 گروه سارقین 
به شکل  که  را  کیسه برها  به  تا  مسلح  از جمله  مختلف 
بازداشت  انفرادی را  گروپی فعالیت داشتند و سارقین 
سارقین  آنان  اکثر  سپرده ایم.  قانون  پنجه  به  و  کرده 
جرایم  گراف  سارقین  این  گرفتاری  با  بوده اند.  مکرر 

سرقت پایین آمده است.«
موضوع  این  بیشتر  پی گیری  حال،  به خاطر  همین  در 
وزارت  بررسی  و  قوانین  ریاست  نظریات  خواستیم 
صحت را نیز داشته باشیم و بدانیم تا به خاطر جلوگیری 
چه  مسموم کننده  و  خواب آور  دوا های  فروش  از 
اقداماتی داشته اند، اما با وجود تماس های مکرر تلیفونی 
موفق به انجام مصاحبه با مسووالن این ریاست نشدیم. 
علی افتخاری، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی 
 120 کشور  سراسر  در  افغانستان  دولت  که  می گوید 
هزارشان  صد  تنها  رقم  این  از  که  دارد  متقاعد  هزار 
معاش تقاعدی خود را دریافت می کنند. به گفته  آقای 
دیگر  نفر  هزار  چهارده  تا  هفت  بین  ساالنه  افتخاری، 
وزارت  سخنگوی  می شوند.  اضافه  متقاعدین  جمع  به 
معاشات  پرداخت  سیستم  اجتماعی گفت  امور  و  کار 
اکنون  هم  و  است  شدن  عصری  حال  در  متقاعدین 
متقاعدین معاشات  از  به شصت  وپنج هزار تن  نزدیک 

تقاعدی شان را از طریق بانک ها دریافت می کنند.

به  بنداژ  با  را  هفتاد ساله  پیر مرد  پای  و  دست  آن که  با 
چپرکت سیمی  بسته بودند تا در صورت به هوش آمدن 
هم  هنوز  اما  نیندازد،  پایین  به  چپرکت  از  را  خودش 
او را  نیم ساعت بود که  به سر می برد.  او در بی هوشی 
از منطقه ناحیه اول کابل از پس کوچه ای دریافته و به 
شفاخانه آورده بودند. او گاه گاهی با تکان های شدید 
به هوش می آمد و دوباره بی هوش می شد. می خواست 
دستش را بلند کند و سرش را نگهدارد، اما این تالش 
این  شاید  داشت.  عجیبی  لرزش  بدنش  بود.  بی نتیجه 
دوای  اثر  از  هم  یا  و  بود  اثر کهولت سن  از  وضعیت 
خواب آور و سمی  که به او خورانده بودند. در کنار 
جسم نحیف و الغرش، کتابچه تقاعدی دیده می شد. 
تا او کامال به هوش آمد. دستانش را  دقایقی گذشت 
باز کردند. پیر مرد در اولین حرکت با عجله دست به 
جیب بغلی اش برد، جیبش را خالی یافت. آهی عمیق 
و  آورد  بدر  خشکش  و  خسته  گلوی  از  کوتاهی  اما 
او  انداخت.  ناامیدانه دوباره خودش را بروی چپرکت 
به حدی متاثر شده بود که از دادن جزییات به داکتران 
خودداری کرد، اما ُغم ُغم کنان در زیر زبان می گفت 
که »خدا خراب تان کنه که معاش تقاعدی ام را دزدی 

کدین.«
تا معاش  بود  انتظار کشیده  تمام  او یک سال  در واقع 
تقاعدی خود را بگیرد، اما اکنون که می دید دیگر از 

پول تقاعدی خبری نیست، مایوسانه خاموش ماند.
کارمند  را  خودش  که  دیگر  مرد  یک  سرش  باالی 
جنایی معرفی کرد، ایستاده بود و انتظار به هوش آمدن 
این مرد را می کشید، تا هر چه عاجل از جزییات با خبر 
گردد. او که نخواست نامی  از وی برده شود، می گوید: 
پامیر،  سینما  کوچه های  از  یکی  از  را  مرد  پیر  »این 
مربوط به ناحیه اول کابل، پیدا کردم که در بی هوشی 
به سر می برد. در دستش کتابچه تقاعدی دیده می شد. 
به هوش  که  اکنون  دادم،  انتقال  شفاخانه  به  را  او  بعد 
تقاعدی  اش  پول های  که  می کند  وانمود  است  آمده 
هنوز  که  این جاست  مشکل  اکنون  است.  شده  مفقود 
نیامده که جزییات بی هوشی و  این مرد کامال به حال 

مفقود شدن پول هایش را بگوید.« 
آن طرف در دو چپرکت دیگر این بخش، دو پیرمرد 
دیگری نیز به چشم می خوردند که هر کدام به نوعی 

سهیال وداع خموش
 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 
برای  به مجلس  داخله روز گذشته  وزیر 
چندین  بود.  آورده  تشریف  استجواب 
روز قبل از آن وکال با چندین حقوق دان، 
زباله دان  حتی  امنیت دان،  سیاست دان، 
از  مهم  سوال  پنج  که  کردند  مشوره 
سوال ها  این  زیر  که  بپرسند  داخله  وزیر 
جناب  باالخره  کند.  تهی  قالب  وزیر 
پنج  و  مجلس  به  آورد  تشریف  وزیر 
پرسیده  چنین  وزیر  جناب  از  مهم  سوال 
شد. سوال اول: جناب وزیر یک ماه قبل 
داده  سقوط  طالبان  توسط  کندز  شهر 
این عقیده هستند که  به  شد. کارشناسان 
کم کاری و ضعف نیرو های پولیس دلیل 
عمده سقوط کندز بوده است. با توجه به 
این مشکالت به نظر شما تعداد گارد های 
الزم  آیا  خیر؟  یا  است  کافی  ما  محافظ 
نیرو  های  به  هم  دیگر  رنجر  یک  نیست 

تعقیبی ما افزوده شود؟ 
سوال دوم: امنیت شهر های بزرگ کشور 
مواجه  بیشتر  شکنندگی  به  روز  به  روز 
هفته  شما  چرا  خاطر  همین  به  می شود. 
گذشته یکی از وکالی ما را به نزد خود 
شلغم  ما  می کنید  خیال  آیا  نپذیرفتید؟ 

هستیم؟ 
رییس جمهور  قبل  روز  چند  سوم:  سوال 
گفت که تعداد زیادی از سربازان خیالی 
میان  در  آیا  ندارند.  وجود  یعنی  هستند. 
هم  مجلس  در  مردم  وکالی  محافظین 
سرباز خیالی وجود دارد، اگر دارد چند 
داده  به کی  آنان  معاش های  و  است  نفر 
سربازان  این که  به  توجه  با  آیا  می شود؟ 
نمی شود  مجلسیان اند،  در خدمت  خیالی 
مجلس  به  مربوط  هم  معاش های شان 

شود؟ 
که  دهید  توضیح  لطفا  چهارم:  سوال 
ریفرم های  نتوانسته اید  حال  تا  شما  چرا 
اجرا  خود  وزارت خانه  در  را  اصالحی 
شده اید؟  بودجه  کمبود  دچار  آیا  کنید. 
این کمبود بودجه انشاهلل باعث کم شدن 
عنایت ها مادی و معنوی وزارت به وکال 

نمی شود؟ 
سرنوشت  مهم:  خیلی  و  پنجم  سوال 
قرارداد دند غوری به کجا رسید؟ آیا در 
این قرار داد پروژه های عمرانی و باز سازی 
هم وجود دارد؟ قیمت این پروژه ها چند 
آنجایی  از  سازید؟  واضح  مثال  با  است، 
به  ندادن  یا  دادن  در صورت جواب  که 
قبل حاصل شده  از  ما  قناعت  سوال  این 
است. شما می توانید اصال هیچ جوابی به 

ما ندهید. ما قانع هستیم.

پنج سوال مهم برای
 استجواب 

ACKU



پشنهاد دوطلبی
گی های سیاجتی  دعوت به عمل میاورد تا به منظور  دفتر هیت ناروی برای مهاجرین  NRC  از تمام نماینده 
که  مشخصات ان ذیال تذکر  سهولت سازی و تهیه تکت  های داخلی ، خارجی ، خدمات ویزه و ریزرف هوتل 

یافته است نرخ بدهند . 

محوری های ضروری برای دوطلبان : 
موسسات  برای  را  هوتل  ریزرف  خدمات  و  ویزه  اخذ   ، تکت  تهیه  تجربه  باید  سیاحتی  محترم  های   شرکت 

بین المللی و یا دفاتر ملل متحد داشته باشند و اسناد ذیل را  ضمیه افر خویش نمایند. 
•  فکت شیت)مشخصات شرکت(  شخص مسسول مربوطه و جزییات تماس با ایشان )تلفون-ایمیل(

کاری در زمینه تهیه تکت ، ویزه ، و خدمات ریزرف هول  برای دفاتر ملل متحد یا موسسات غیر دولتی  •  تجربه 
کاپی  قرار داد ها  کاری سه ساله و  •  تجربه 

کشور  کدام و توانایی وارد نمودن اجناس از خارج  •  شرح وضیعت فعلی 
کاری  کاپی جواز    •

کاپی اسناد شرکت  که شرکت سیاحتی شما با انها راجستر می باشد و  کاپی اسناد شرکت های هوا پیمایی    •
IATA شما با

کامال رد میگردد.  که فاقد محور های متذکره باشند  دوطلبانی 
گان  محترم  کننده  که توسط دفتر NRC داده میشود ذکر می باشد. معلومات . تهیه  معلومات بیشتر در افر های 
اسناد داوطلبی را از دیپارتمنت لوژستیک دفتر ان ار سی در جریان 10 روز بعد از اعالن  از ساعت 8 الی 4 بعد 
از ظهر در روز های یکشنبه الی پنجشنبه  میتوانند به دست اورند و آفرهای سر بسته  شان را به روزیازدهم به دفتر 

ان آر سی تسلیم نمایند.  
ادرس:

کارته چهار سرک مخابرات نزدیک چهاراهی دارالمعلمین سید جمال الدین  کابل  دفتر 
شماره تماس:   0700228509

 دعوت به داوطلبی
تهیه تجیر برای مکاتب 

وتربیه  تعلیم  بخش  در  کشور  والبات   ۱۷ در  که  افغانستان  برای  سویدن  کمیته 
خدمات را انجام میدهد برای صنوف مکاتب به ۶۲ عدد تجیر دو ال واتر پروف 
گرام در فی متر مربع  )ضد آب (و ضد پوسیدگی مقابل آفتاب - پوش پولستر ۱۶۰ 

و پایه های اهنی به سایز تجیر  ۴ در ۶ متر  دیوار های اطراف با  بلندی یک متر و هشتاد سانتی  --  بلندی داخل 
گرنتی دو سال ضرورت دارد: ان دو متر و شصت و پنج سانتی متر -- جمله ملحقات ان با 

•  شرایط و مقررات قابل تطبیق باالی داوطلبی:
•  داوطلبی های سربسته و مهر شده قیمت داده شده به افغلنیباید از تاریخ نشر اعالن الی تاریخ ۳ ماه قوس سال 
کمیته سویدن برای افغانستان در بخش تهیه و تدارکات  جاری از ساعت ۸ صبح الی ۳ بعد از ظهر از دفتر مرکزی 

تسلیم وراجستر نمایند
ماه   تاریخ ۳ماه قوس  سال جاری مطابق ۲۴  الی  اسناد داوطلبی  نمودن  تسلیم  با  کننده  تهیه  •  هر شرکت / 
نومبر۲۰۱۵ تا ساعت ۳ بعد از ظهر با مبلغ یک صد هزار )۱۰۰۰۰۰( افغانی طور تضمین داوطلبی نقدا به بخش مال 
گشایش داوطلبی بوده و  که اعتبار این تضمین برلی دو هفته تا ختم  کمیته سویدن برای افغانستان تسلیم نمایند 

مکمال به انعده داوطلبانیکه موفق شناخته نمیشود دوباره پرداخت میگردد
که موفق به دریافت اعطای قرار داد میشود باید به ارزش ۱۰ فیصد پول مجموعی اعطای  کننده  •  شرکت / تهیه 
کمیته سویدن  قرار داد را بخاطر تضمین اجرا )تحویل مواد قرار داد شده به وقت تعین شده ان(به بخش مالی 

نقدا تحویل دهد 
•  مطابق ماده ۷۲ قانون مالیات بر عایدات وزارت جلیلیه مالیه افغانستان ۲% تکس از مجموع قرارداد به اساس 
کمیته سویدن برای افغانستان وضع و به وزارت محترم مالیه تحت نمبر  جواز وزارت محترم تجارت و آیسا توسط 

شناخت مالیه دهنده تأ دیه میگردد. 
•  شرکت های بدون جواز مراجع فوق الذکر واجد شرایط این داوطلبی نمیباشند، در صورت انقضأ مدت اعتبار 
کمیته سویدن برای افغانستان از قراردادی وضع  جواز از مراجع فوق الذکر ۷% تکس از مجموع قرارداد توسط 

میگردد.
•  آفر های نا مکمل با اقالم، غیر انطباق با مشخصات، بدون ذکر معیاد تهیه اقالم داوطلبی، بدون مجموعات 
کت های شفاف، بعد از وقت  کت های شخصی شرکت ها، سرباز و یا پا کل داوطلبی، داخل پا اقالم و مجموع 

تعیین شده تسلیم دهی قابل پذیرش نمیباشد و از داوطلبی حذف میگردند.
آدرس:

کمیته سویدن برای افغانستان
کماالت بخش تدارکات و ا

کابل افغانستان کوت-  کابل – جالل آباد، پکتیا  سرکت 
شماره ها: 0788966010 و 0781309630

»نگرانی  ابراز  با  جنوبی  کوریای  و  امریکا  دفاع  وزیران 
کوریای شمالی،  نظامی  و  اتومی  فعالیت های  از  عمیق« 
می گویند آن ها »تحریکات نظامی بیشتر« پیونگ یانگ 

کرد. را تحمل نخواهند 
همتای  مین کو،  هان  و  امریکا  دفاع  وزیر  کارتر،  اشتون 
کوریای  از  عقرب،   ۱۱ دوشنبه  روز  جنوبی اش،  کوریای 
برنامه  با  رابطه  در  خود  اقدامات  فورا  خواستند  شمالی 

کند. اتومی اش را متوقف 
در بیانیه مشترک این دو »نگرانی عمیقی« در مورد هدف 
پیونگ یانگ برای انجام آزمایش موشک دوربرد جدید 

و آزمایش های اتومی ابراز شده است.
کشور، سیول میزبان  همزمان با دیدار مقام های دفاعی دو 
که طی  نخست وزیر جاپان و نخست وزیر چین نیز هست 
جنوبی  کوریای  رییس جمهوری  با  سه جانبه  دیداری 
در مورد لزوم اقدام برای جلوگیری از فعالیت های اتومی 

کرده اند. گفتگو  کوریای شمالی 

حزب  ترکیه  انتخابات  شده  اعالم  نتایج  برمبنای 
کسب  با  توسعه،  و  این کشور، حزب عدالت  رییس جمهور 
این  مجلس  در  را  مطلق  کثریت  ا کرسی،   ۳۲۰ به  نزدیک 
گذشته بمدت  که تا ماه جون  کشور بدست آورد. این حزب 
کرده بود، در انتخابات  ۱۳ سال به تنهایی بر ترکیه حکومت 
برای  و  داد  دست  از  را  خود  مطلق  کثریت  ا پیش  ماه   ۵

تشکیل دولت موفق به ایتالف با  احزاب دیگر نشد.
کار  محافظه   – اسالمگرا  حزب  این نتایج،  اساس  بر 
کمتر از ۴۹,۲ در صد آرا شمارش  کمی  »عدالت و توسعه« 
کرده است. بر اساس همین نتایج، حزب  شده را از آن خود 
جمهوری خواه خلق، مهم ترین رقیب سیاسی دولت، بیش 
گرای حرکت ملی ۱۱,۴ در  آرا، حزب راست  از ۲۲ در صد 
کردهای  حقوق  از  که  خلق ها،  دموکراتیک  حزب  و  صد 
کند، تنها ۱۰,۵ در صد آرا را بدست  کشور حمایت می  این 

آورده اند.
بازندگان  خلق ها  دموکراتیک  حزب  و  ملی  حرکت  حزب 
انتخابات روز یک شنبه محسوب می شوند. حزب حرکت 
کرسی  که در مجلس پیشین ۸۱ نماینده داشت، تنها ۴۳  ملی 
کسب  بدست آورده است. حزب دموکراتیک خلق ها نیز با 
گذشته خواهد داشت.  کم تر از  کرسی، ۲۱ نماینده  تنها ۵۹ 
کرسی ها در مجلس ترکیه، هدفی بود  کثریت مطلق  کسب ا
کشور، رجب طیب اردوغان، بدنبال  که رییس جمهوری این 
کرد.  می  دنبال  گذشته  جون  در  انتخاباتی  نسبی  شکست 
پیروزی روز یک شنبه به او اجازه می دهد به تنهایی هدایت 

گیرد. کشور در دست  ارابه حکومت را در این 
که  دارد  این  از  حکایت  توسعه  و  عدالت  حزب  پیروزی 
بی  و  تنش ها  به  دادن  پایان  حل  راه  ترکیه  شهروندان 

از  پس  آسیا  شرق  قدرت  سه  رهبران  سه جانبه  دیدار 
که روابط  نزدیک به چهار سال و در حالی انجام می شود 
گذشته تنش های تازه ای  سیول، توکیو و پکن طی ماه های 

را به خود دیده است.
وزیر دفاع امریکا یک روز پیش از صدور بیانیه مشترک 
کشور  دو  اتحاد  بود  گفته  خود،  کوریایی  همتای  همراه 

»مستحکم و پوالدین« است.
کوریای شمالی در ماه های پیش رو به استقبال  کمان  حا
کشور  آن  کارگران  حزب  تشکیل  سالگرد  هفتادمین 
گذشته تحت رهبری  که طی سال های  می روند. حزبی 
در  را  شمالی  کوریای  کنترل  »کیم«  خاندان  از  نسل  سه 
به  خارج  جهان  با  رابطه اش  مرور  به  و  داشته   دست 
اتومی   نظامی  تکنالوژی  صاحب  است،  رسیده  حداقل 
حقوق  بد  وضعیت   ،۲۰۱۴ سال  در  ملل  سازمان  و  است 
بشر در آن را »غیر قابل مقایسه« در جهان معاصر ارزیابی 

کرده است.

موضع  تحکیم  در  را  اخیر  ماه   ۵ در  کشور  بر  کم  حا ثباتی 
کشور  این  گرای  اقتدار  پیش  از  بیش  رییس جمهوری 
کارگران  حزب  با  نبردها  گیری  سر  از  می کنند.  جستجو 
کشور،  این  شرق  در  تنش  پر  فضای  استقرار  و  کردستان 
در  دولت  تردیدهای  و  داعش  تروریستی  گروه  تهدیدات 
گرایش استبدادطلبانه رجب طیب اردوغان،  برابر آن و نیز 
کشور را دچار  رییس جمهوری، در ماه های اخیر مردم این 

کرده است. نگرانیهای فراوان 
اعالم  از  پس  اوغلو،  داوود  احمد  ترکیه،  وزیر  نخست 
پیروزی«  »روز  را  یک شنبه  رای گیری،  نتایج  نخستین 

کرد. توصیف 
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کوریای شمالی تحمل نخواهد شد وز انتخابات پارلمانی ترکیهتحریکات بیشتر نظامی  حزب عدالت و توسعه پیر

پشنهاد دوطلبی

 از تمام نماينده گی های سياجتی  دعوت به عمل مياورد تا به منظور سهولت سازی و تهيه  NRCدفتر هيت ناروی برای مهاجرين  
تکت  های داخلی ، خارجی ، خدمات ويزه و ريزرف هوتل که  مشخصات ان ذيال تذکر يافته است نرخ بدهند . 

ح خدماتضیتوشماره 
تهيه تکت  به منظور پرواز های داخلی و خارجی ۱

نمايندگی های محترم سياحتی بايد قادر به اخذ تکت  از تمام شرکت های هواپيمايی که در کشور به منظور 
پرواز های داخلی فعاليت دارند باشند و همچنان قادر به تهيه انواع تکت با گزينه های مختلف ان  بمنظور 

پرواز های  خارجی که قيمت آن وابسطه به گزينه و تعداد گزينه ها به هر مسير می باشد باشند.  
خدمات ويزه ۲

شرکت های محترم سياحتی بايد قادر به طی مراحل ويزه از کشورهای مختلف در مدت کم باشند که  مدت طی 
مراحل نيز در نظر گرفته می شود.

ريزف هوتل و انتقال  مسافرين از ميدان هوايی الی محل اقامت ۳
شرکت های محترم سياحتی بايد قادر به تهيه گزينه های مختلف از هوتل ها در کشورهای مختلف با در نظر داشت 

.انتفال مسافرين از ميدان هوايی الی محل اقامت باشند

محوری های ضروری برای دوطلبان : 

شرکت های  محترم سياحتی بايد تجربه تهيه تکت ، اخذ ويزه و خدمات ريزرف هوتل را برای موسسات بين المللی و يا دفاتر ملل 
متحد داشته باشند و اسناد ذيل را  ضميه افر خويش نمايند . 

شخص مسسول مربوطه و جزييات تماس با ايشان (تلفون-ايميل)•  فکت شيت(مشخصات شرکت)
 تجربه کاری در زمينه تهيه تکت ، ويزه ، و خدمات ريزرف هول  برای دفاتر ملل متحد يا موسسات غير دولتی •
 تجربه کاری سه ساله و کاپی  قرار داد ها •
 شرح وضيعت فعلی کدام و توانايی وارد نمودن اجناس از خارج کشور •
 کاپی جواز کاری •
 IATAکاپی اسناد شرکت های هوا پيمايی که شرکت سياحتی شما با انها راجستر می باشد و کاپی اسناد شرکت شما با •

دوطلبانی که فاقد محور های متذکره باشند کامال رد ميگردد. 

معلومات . تهيه کننده گان  محترم اسناد  داده ميشود ذکر می باشد. NRCمعلومات بيشتر در افر های که توسط دفتر 
 بعد از ظهر در 4 الی 8 روز بعد از اعالن  از ساعت 10داوطلبی را از ديپارتمنت لوژستيک دفتر ان ار سی در جريان 

روز های يکشنبه الی پنجشنبه  ميتوانند به دست اورند و آفرهای سر بسته  شان را به روزيازدهم به دفتر ان آر سی تسليم 
نمايند.  

ادرس :

0700 دارالمعلمين سيد جمال الدين شماره تماس اهیدفترکابل کارته چهار سرک مخابرات نزديک چهار 22 85 09
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