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کردن مقررات سخت تر مهاجرت در ناروی- معلومات مهم و ضروری! وضع 
مهاجرت به ناروی با مقررات سخت تر تنظیم میشود.

که واجد شرایط اجازه نامه پذیرفته نمی شود  کسانی  کار و یا درس خواندن در ناروی را دارید، باید قبل از سفر به ناروی برای بدست اوردن اجازه نامه مربوطه  درخواست دهید.  گر تمایل به  ا
گر بطور داوطلبانه بر نگردید بطور اجباری اخراج میشوید.  کشوری سکونت دایمی خود بازگردند. ا کشوری اصلی و یا  گردد مکلف است تا به  و درخواست شان رد می 

که مربوط به ساحات  کسانی  کشور دیگر برای ایشان اجازه اقامت اعطا نموده، درخواست شان رد و اخراج  خواهند شد.  که مربوط به ساحات امن در افغانستان باشد و یا  ان تعداد افغانهای 
کابل( بازگردانده خواهد شد. در سال 2015/2014 بیش از 500 نفر از ناروی به افغانستان برگردانده شده است.  کشور)مثال  نا امن است به ساحت دیگر 

گیرد: که اقدامات ذیل را روی دست  حکومت ناروی مصمم است 
که  کز  پذیرش بسر می برند. بعالوه تا حد امکان پرداخت مفاد بشکل غیر پولی )مواد غذایی و لباس( بجای پرداختن پول نقد. هدف این است  که در مرا کسانی  کاهش در مفاد ان تعداد   .1

کمک باید برای خرید مواد غذایی و لباس استفاده شود نه بخاطر پرداخت قرض به قاچاقچیان.  همچو 
که پناهجو هنوز هم  که برای همیش موقت میماند. صرفنظر از اینکه تا چه مدت پناهجو در ناروی بسر میبرد. صدور اقامت دایمی بعد از پنج سال )حداقل( در صورت  2. معرفی اقامت موقت 

کشور اصلی خود برگردد.  کشور اصلی پناهجو تغیر میکند ایشان مکلف است تا به  گر در این مدت وضع در  ضرورت به پناه در ناروی داشته باشد. ا
3. استفاده از معیارهای ادغام درجامعه ناروی جهت اعطای درخواست اقامت دائمی

4. محدود ساختن حقوق پناهندگان در رابطه به ایجاد خانواده و یکجا شدن با فامیل ایشان
کمک های خاص اجتماعی.  کار و یا منبع عاید قبل از بدست اوردن  کمک های اجتماعی برای مهاجرین. مثال داشتن  5. تجدید نظر در میزان 

معلومات بیشتر:
www.government.no/asylumregulations

گهی آ

جنرال دوستم:

از سنگسار یک دختر جوان در جوزجان 
کردم جلوگیری 

همسویی روسیه با افغانستان
در جنگ علیه تروریسم

دانش:

کرده ایم قانون را نقض 

کبر پیکر اسماعیل ا
ک سپرده شد کابل به خا در 
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اعتماد مردم به پولیس ملی 
بیشتر شده است
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کره آماده باشیم تاملی بر برنامه ملی اشتغال زایی برای جنگ و مذا
که اسالم آباد برای سران طالبان موانع جدی ایجاد می کند و این امر  کابل امیدوار بود 
بر  فشار  اعمال  از  کستان  پا اما  کند،  فروکش  افغانستان  در  جنگ  که  می شود  سبب 
رهبران  با  نمی خواهد  که  کرد  اعالم  وضوح  به  اسالم آباد  کرد.  امتناع  طالبان  رهبران 
گفتگوی  که حاضر است زمینه  کرد  کستان اما اعالم  طالبان افغانستان درگیر شود. پا

کند. کابل را فراهم  طالبان و 

کاهش معضله بی کاری در طویل المدت باید برنامه های جامع و اساسی را  دولت برای 
کوتاه مدت  کار موقتی ایجاد می کند و تاثیر  که فقط  کند، نه برنامه هایی  طرح و تطبیق 
فرصت های  دولت  زمانی که  تا  می گذارد.  به جا  خود  از  بی کاری  نرخ  کاهش  در 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی را برای سکتور خصوصی، از بعد امنیت و دسترسی به 

برق مداوم همراه با تعرفه مناسب و دسترسی به زمین و...

45 ACKU



زنگ اول


مجلس  معاون  قدیر  عبدالظاهر  حاجی  اتهام های 
ملی  امنیت  مشاور  اتمر،  حنیف  محمد  به  نمایندگان 
کرده  ایجاد  جامعه  در  عمیقی  بی باوری  رییس جمهور 
نهاد های  کارکردی  مشروعیت  اتهام زنی ها  این  است. 
به شدت  از شهروندان،  بسیاری  ذهن  در  را  حکومتی 
سبب  اتهام زنی  این که  بدتر  همه  از  است.  زده  آسیب 
در  نمایند گان  از  برخی  حاال  است.  شده  جناح بندی 
مشاور  از  عده ای  دیگر  و  ایستاده اند  قدیر  ظاهر  کنار 
امنیت ملی رییس جمهور حمایت می کنند. در شبکه های 
اجتماعی هم طرفداران این دو آقا، به جان هم افتاده اند 
و اتهام های سنگینی به یک دیگر وارد می  کنند. در مجلس 
سنا هم دیروز این موضوع مورد بررسی قرار گرفت 
و آرای موافق و مخالف با سخنان ظاهر قدیر در آن 

ابراز شد. 
واقعیت این است که نایب رییس مجلس نمایند گان یک 
اتمر،  حنیف  محمد  به  سنگین  خیلی  اتهام های  سری 
است.  کرده  وارد  ریاست جمهوری  ملی  امنیت  مشاور 
رییس جمهور غنی هم با توجه به سنگینی این اتهام ها 
سخنان ظاهر قدیر را جدی گرفت و کمیسیونی را برای 
بررسی اتهام های وارد شده بر محمد حنیف اتمر تشکیل 
داد. در این کمیسیون، مقام های حکومتی حضور دارند. 
که  باشند  کمیسیونی  یافته های  منتظر  باید  همگی 
قدیر  ظاهر  سخنان  بررسی  به منظور  رییس جمهور 
موظف کرده است. آقای ظاهر قدیر هم باید تمام اسنادی 
کمیسیون  این  به  دارد،  دست  در  می کند  ادعا  که  را 
بسپارد. همه کسانی که به نحوی با این موضوع پیوند 
رییس جمهور  سوی  از  که  کمیسیونی  با  باید  دارند، 
موظف شده، همکاری کنند. نباید کسی برای همکاری با 
یک کمیسیون دولتی شرط وضع کند. هر نماینده ای که 
از سخنان ظاهر قدیر حمایت می کند، اگر سندی دارد، 
اتهام های  باید به کمیسیونی بسپارد که برای بررسی 

وارد شده بر محمد حنیف اتمر تشکیل شده است. 
هیچ نیازی به جناح بندی، هنگامه و هیاهو نیست. مردم 
افغانستان در وضعیت کنونی به هیاهو و جناح بندی ها 
نیاز ندارند. همه باید منتظر یافته های کمیسیون موظف 
مجلس  نایب  قدیر  عبدالظاهر  حاجی  آقای  باشند. 
را  اسناد دست داشته  خود  تا  دارد  نمایند گان هم حق 
شورای  مشاور  علیه  و  کند  شکایت نامه  ضمیمه  یک 
اقامه  دعوا کند.  افغانستان  امنیت ملی، در قوه  قضایی 
با کمیسیون  باید  یا  اسنادی در دست است  واقعا  اگر 
دولتی همکاری شود، یا آقای قدیر به محکمه مراجعه 

کند. 
دوپارچه  شاهد  افغانستان  مردم  که  نیست  ضرور 
شدن مجلس نمایند گان و مجلس سنا باشند. در چنین 
وضعیتی، کشور گرفتار مصایب گوناگون است. الزم 
برسد.  دیگر  ضروری تر  مسایل  به  پارلمان  تا  است 
مشکل محمد حنیف اتمر و ظاهر قدیر باید در یک محکمه 
 باصالحیت یا در کمیسیون دولتی ای که رییس جمهور 
موظف کرده، حل شود. ضرور نیست که وقت پارلمان، 
سنا و دیگر نهاد های دولتی در جنگ محمد حنیف اتمر 

و حاجی عبدالظاهر قدیر بگذرد. 
وزارت خانه های  با  باید  پارلمان  ویژه  کمیسیون های 
آماده  وزارت خانه ها  این  تا  کنند  کار  مسلح  قوای 
کمیسیون های  باشند.  آینده  تابستان  و  بهار  جنگ های 
کنند  کار  دیگر  وزارت خانه های  با  باید  پارلمان  دیگر 
به تمام واحد های بودجوی  یافته  تا بودجه اختصاص 
از  باید  پارلمان  برسد.  مصرف  به  زیادی  حد  تا 
این  شدن  عملیاتی  و  وزارت خانه ها  پروژه سازی 
خانه  ملت  گران بهای  وقت  نباید  کند.  نظارت  پروژه ها 
صرف سخنان حاجی ظاهر قدیر شود. همان طوری که 
در باال آمد، اگر کمیسیون دولتی موظف نتواند قناعت 
مراجع  به  می توانند  ایشان  کند،  فراهم  را  قدیر  ظاهر 
قضایی مراجعه کنند و شکایت علیه محمد حنیف اتمر 
را پی گیری کنند. آقای حنیف اتمر هم حق دارد با رجوع 
به محاکم باصالحیت درخواست اعاده  حیثیت کند. اگر 
اتهام ها ثابت شود یا نشود، کارشیوه های قانونی برای 
رسید گی به آن وجود دارد، نیاز نیست که وقت مجلس 

بیش از این تلف شود. 

جنگ قدیر و اتمر باید پایان یابد
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شرکت غنی در کنفرانس پاریس

بحث وزرای خارجه ناتو در باره ماموریت افغانستان 

پیکر اسماعیل اکبر در کابلدانش: قانون را نقض کرده ایم
 به خاک سپرده شد

رییس  اشرف غنی  کابل:  8صبح، 
جمهور کشور، در راس یک هیات 
عالی رتبه دولتی به منظور شرکت 
اقلیم  تغییر  بین المللی  کنفرانس  در 

به پاریس رفته است.
ابتکار سازمان  این کنفرانس که به 
فرانسه  پایتخت  در  متحد  ملل 
با  است  قرار  می شود،  برگزار 
آغاز  امروز  جهان  رهبران  حضور 

به کار کند.
می گوید  جمهوری  ریاست  دفتر 

امروز  ناتو  خارجه  وزیران 
سه شنبه،10 قوس، در بروکسل باهم 
کنفرانس  این  در  می کنند.  دیدار 
برعالوه مسایلی مربوط به تنش های 
به  اخیر میان ترکیه و روسیه، راجع 
»حمایت  ماموریت  ادامه  چگونگی 
بحث  نیز  افغانستان  در  قاطع« 

می کنند.
کنفرانس وزیران خارجه کشورهای 
تروریستی  حمالت  سایه  زیر  ناتو 
بروکسل  در  حالی  در  پاریس 
می شود  برگزار  بلجیم  پایتخت 
وضعیت  روز  چند  شهر  این  که 
است.  کرده  تجربه  را  اضطراری 
در  امنیتی  هشدار  فعال  هرچند 
یعنی  رتبه،  باالترین  از  بروکسل 
درجه چهارم به درجه سوم کاهش 
پولیس  اما حضور  است،  داده شده 
و نیروهای امنیتی در شهر چشم گیر 

است.
ناتو  منابع  دویچه وله،  گزارش  به 
روز دو شنبه گفته اند که حمایت از 

8صبح، کابل: سرور دانش معاون 
دوم ریاست جمهوری می گوید که 
دوازده  طی  دولت  گانه  سه  قوای 
نقض  را  قانون  بارها  گذشته  سال 

کرده اند.
به  گذشته  روز  که  دانش  آقای 
دادگاه  عضو  یک  معرفی  منظور 
عالی و شش عضو کمیسیون مستقل 
به  اساسی  قانون  برتطبیق  نظارت 
مجلس نمایندگان رفته بود، گفت: » 
در دوازده سال گذشته موارد متعدد 

این  در  است  قرار  اشرف غنی  که 
باشد.  داشته  سخنرانی  کنفرانس 
حاشیه  در  غنی  آقای  هم چنین 

ترکیه به عنوان یک کشور عضو و 
همچنین مناسبات با روسیه بخشی از 
آجندای نشست وزیران خارجه ناتو 
است. ترکیه اخیراً یک جت جنگی 
سوریه  مرز  نزدیکی  در  را  روسیه 
تنش  آن،  تعقیب  به  که  داد  سقوط 
گرفته  شدت  انقره  و  مسکو  میان 

است.
خارجه  وزیر  ربانی  صالح الدین 
کنفرانس  دراین  نیز  افغانستان 
منابع  گفته  به  و  می کند  شرکت 
ماموریت  به  آجندا  از  بخشی  ناتو، 
افغانستان  در  قاطع«  »حمایت 
نشست  این  در  دارد.  اختصاص 
که  می شود  صحبت  رابطه  این  در 
ماموریت آموزشی و مشورت دهی 

»حمایت قاطع« چگونه ادامه یابد.
در  بریتانیا  سفیر  تامسون،  آدام 
به  کنفرانس  این  حاشیه  در  ناتو 
خبرنگاران گفته که وزیران خارجه 
بحث  نیز  رابطه  این  در  پیمان  این 
تا 2020  از سال 2018  می کنند که 

از  برخی  رهبران  با  کنفرانس  این 
منطقه  ویژه کشورهای  به  کشورها 

نیز دیدار و گفتگو خواهد داشت.

چگونه  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
تمویل مالی شوند.

کشورهای  و  امریکا  متحده  ایاالت 
 2014 سال  اخیر  در  ناتو  عضو 
میالدی ماموریت نظامی خود را در 
افغانستان پایان بخشیدند و ماموریت 
»حمایت  و مشورت دهی  آموزشی 
قاطع« را شروع کردند که شامل 13 
هزار سرباز است و اکثر این سربازان 

امریکایی هستند.
بود  کرده  برنامه ریزی  چنین  ناتو 
در  خود  مانده  باقی  نیروهای  که 
در  را  قاطع«  »حمایت  ماموریت 
و  داده  کاهش   2016 سال  اوایل 
آخر  تا  و  سازند  متمرکز  کابل  به 
بین المللی  نیروهای  سال 2016 همه 
افغانستان را ترک کنند. اما افزایش 
روزه  چند  سقوط  ویژه  به  و  ناامنی 
ناتو  عضو  کشورهای  کندز  شهر 
خروج  مورد  در  نظر  تجدید  به  را 

نیروهای شان وادار کردند.

8صبح، کابل: پیکر محمداسماعیل اکبر، نویسنده و 
از فعاالن سیاسی در کابل به خاک سپرده شد.

آقای اکبر روز دوشنبه، نهم قوس، در سن شصت و 
چهار سالگی در کابل درگذشت.

از  و  آزادي  پیشکسوتان  از  یکي  اکبر  آقای 
اندیشه وران مطرح افغانستان بود. 

برابر  در  سرشناس  مبارزان  از  یکی  عنوان  به  او 
رژیم هاي استبدادي و ایدیولوژیک شناخته می شد. 

حیدر  قریه  در   1330 سال  در  اکبر  اسماعیل  محمد 
آمد.  دنیا  به  جوزجان  والیت  آقچه،  ولسوالی  آباد، 
در عقرب سال 1369 مصاحبه ها و مقاالتی از او در 
هفته نامه ها انتشار یافت که عمدتا درباره زمینه فکری 
اصالحات و بیرون رفتن از فضای ایدیولوژیک بود. 
گروه  که  را  صلح  جریده  مدیریت  زمان  آن  در  او 
عهده  به  را  داشت  متنوع  افکار  با  گسترده  تحریر 

گرفت.
مدیر مسوول جریده صلح  به حیث  مارچ 1991  در 
مدیریت  را  نامه  هفته  این  ماه   6 حدود  و  شد  مقرر 
کرد. بعدا تا سقوط دولت داکتر نجیب اهلل به همکاری 
با مجله وطن پرداخت. او بعدا مسوولیت جریده ندای 
اسالم را به عهده گرفت و دو سال مدیر مسوول این 

نشریه بود.
پیشرفت طالبان زمینه  با  در سال 1378 مطابق 1998 
اختناق قطعی روبرو شد که در  با  نیز  کار در شمال 
آن زمان آقای اکبر با خانواده اش به پاکستان مهاجر 
قلم  اهل  از  برخی  همکاری  با  مهاجرت  در  شد. 
نشریه ای فکری و اصالحی به نام صدای امروز را به 

راه انداخت.
اکبر  اسماعیل  آن،  از  بعد  و  مهاجرت  سال های  در 
نقطه  بین المللی  رادیوهای  با  مصاحبه ها  طریق  از 
از  عادالنه  صلح  برقراری  باره  در  را  خود  نظرهای 
و  طرح  سوم  خط  یا  سوم  جبهه  یک  تشکیل  طریق 
قابل توجهی در میان اهل فکر  اثرات  تبلیغ کرد که 

و جوانان داشت.
با تغییر وضع در افغانستان و سقوط طالبان، به دعوت 
که  افغانستان  در  مطبوعات  آزادی  از  دفاع  کمیته 
حضور  نیز  کشور  معروف  ژورنالیست های  آن  در 
داشتند، مسوولیت جریده ای به نام طلوع افغانستان را 

برای سیزده ماه به عهده گرفت.
رساله  و  مقاله  ده ها  عالوه  به  او  شده  منتشر  آثار  از 
در مورد مسایل سیاسی، فرهنگی و تاریخی کشور، 

کتابی تحت عنوان فصل آخر نیز می باشد.
درگذشت محمداسماعیل اکبر واکنش هایی را نیز در 
قبال داشته است. معاونین ریاست جمهوری با انتشار 

پیامی از درگذشت آقای اکبر ابراز تاسف کرده اند.
باره  در  جمهوری  ریاست  دوم  معاون  دانش  سرور 
اسماعیل  »مرحوم  می گوید:  اکبر  آقای  درگذشت 
بود که در دهه های  از معدود چهره هایی  اکبر یکی 
گذشته همراه با دیگر همفکران خود، چراغ آگاهی 
بخشی و روشنگری را همواره روشن نگه داشت و تا 
در  کوششی  هیچ  از  خود  حیات  لحظه های  آخرین 

این راستا دریغ نورزید.«
ریاست جمهوری  پیشین  معاون  محمد کریم خلیلی 

نیز از درگذشت آقای اکبر ابراز تاسف کرده است.
همچنین برخی از کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک 
اکبر واکنش  برابر درگذشت محمداسماعیل  در  نیز 
نشان داده می نویسند که آقای اکبر برای نسل  بعد از 
حشمت  است.  گذاشته  بجا  زیادی  ارزش های  خود 
»واژگانی  می نویسد:  فیسبوک  کاربران  از  رادفر 
حقوق  روشنگری،  روشنفکری،  دموکراسی،  مانند 
شهروندی  آزادی های  و  حقوق  مدنی،  جامعه  بشر، 
بار از زبان  را بسیاری از هم نسالن ما برای نخستین 
همین دو مرد فقیر )آقایان اکبر و اخگر( اما سرشار 
آبادی  و  آزادی  و شوق  و شور  و آگاهی  دانش  از 

سرزمین ویران ما شنیدند، شنیدیم، تکرار کردیم.«
همچنین نعیم نظری دیگر کاربر فیسبوک می نویسد: 
دل سوز  فهیم،  گران سنگ،  شخصیت  اکبر  »استاد 
اثرگذار  از  تردیدی  بی هیچ  و  بود  وارسته یی  و 
اندیشه در کشور محسوب می شد.  ترین های فکر و 
نافذ و خالقی  و ذهن  مطالعه می کرد  سخت کوشانه 

داشت.«
می نویسد:  نیز  فیسبوک  کاربر  دیگر  فراسو  عباس 
اکثرا معتقدیم  نسلی است که  به  اکبر مربوط  »استاد 
که یک نسل ایدیولوژیک بود؛ اما در این چند سال 
ایدیولوژیک  او را  اکبر را می شناختم،  اخیر که من 
برای همین شاید  و  نیافتم  را کلیشه ای هم  او  نیافتم، 
نمی کرد  پرحرفی  موضعش  حقانیت  خاطر  به  زیاد 
ایراد  غرا«  »سخنرانی  یک  نظر  ابراز  وقت  در  و 

نمی فرمود.«

از شک، تردید، سوال و ابهام ایجاد 
سادگی  به  آنها  کنار  از  که  شده 
گذشته ایم و به احکام قانون اساسی 

خود وقع و احترام ننهاده  ایم.«
افزود  معاون دوم ریاست جمهوری 
شرایط  جدید  اساسی  قانون  که 
به  نسبت  را  بهتری  سیاسی  زندگی 
ساخته،  مساعد  مردم  برای  گذشته 
اعتراف کرد که  باید  »تلخی«  به  اما 
نشده  الزم  مراقبت  اساسی  قانون  از 
و برای اجرای آن دولت ناکام بوده 

در  مردم  که  کرد  تاکید  وی  است. 
نداشته  نقش  اساسی  قانون  نقض 
دولت  گانه  سه  قوای  توسط  بلکه 

نقض شده است.
معاون دوم ریاست جمهوری تاکید 
کرد که قوای دولتی گاهی مرزهای 
تعیین شده در قانون اساسی را عبور 
خود  قانونی  صالحیت  از  خارج  و 
وضع  با  هم  زمانی  و  کرده  عمل 
مقرره های مغایر قانون اساسی اقدام 

کرده اند.
عبدالحسب  دانش  سرور  همچنین 
پیشنهادی  عضو  عنوان  به  را  احدی 
معرفی  عالی  دادگاه  در  حکومت 
داکتر  هاشم زی،  قاسم  کرد. 
متقی،  ابوبکر  سید  شفاهی،  عبداهلل 
حافظ  عارف  هروی،  عبدالرووف 
نامزدان  عنوان  به  حارث  غزال  و 
تطبیق  بر  نظارت  مستقل  کمیسیون 
رای  اخذ  منظور  به  اساسی  قانون 
معرفی  نمایندگان  مجلس  به  اعتماد 

شدند.

ACKU
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ملی گرای  سیاستمداران  میزبان  کابل  پیش  روز  چند 
اسفندیار  اچکزی،  محمودخان  بود.  کستانی  پا پشتون 
بودند  آمده  کابل  به  سلیم خان  و  ختک  افراسیاب  ولی، 
محمد  آقای  و  غنی  رییس جمهور  مالقات  برای  تا 
که  کنند. منابع غیررسمی  می گویند  نواز شریف، زمینه سازی 
رییس جمهور غنی به وساطت این سیاستمدارها، پذیرفت 
کستان  پا نخست وزیر  با  پاریس،  حاشیه  نشست  در  تا 
محمد  اشرف غنی،  محمد  است  قرار  کند.  مالقات 
در یک  بریتانیا  کامرون، نخست وزیر  دیوید  و  نوازشریف 
نشست مشترک سه جانبه در حاشیه  نشست پاریس با هم 

کنند.  گفتگو و رای زنی 
و  اسالم آباد  میان  گویا  کستانی  پا پشتون  سیاستمداران 
کستانی  پا پشتون  سیاستمداران  کردند.  میانجی گری  کابل 
برای  دسامبر  ماه  اواسط  در  تا  خواستند  رییس جمهور  از 
کند، اما  شرکت در نشست قلب آسیا به اسالم آباد نیز سفر 
کابل به این درخواست پاسخ نداده است. روابط  تا حال 
کار آمدن حکومت وحدت  کابل و اسالم آباد در شروع روی 
گرم شد، اما با تشدید جنگ و افزایش حمالت  ملی بسیار 
خورشیدی،  جاری  سال  تابستان  و  بهار  در  تروریستی 

گرایید. روابط به سردی 
موانع  طالبان  سران  برای  اسالم آباد  که  بود  امیدوار  کابل 
جنگ  که  می شود  سبب  امر  این  و  می کند  ایجاد  جدی 
بر  از اعمال فشار  کستان  پا اما  کند،  افغانستان فروکش  در 
کرد  کرد. اسالم آباد به وضوح اعالم  رهبران طالبان امتناع 
شود.  درگیر  افغانستان  طالبان  رهبران  با  نمی خواهد  که 
گفتگوی  زمینه  است  حاضر  که  کرد  اعالم  اما  کستان  پا
کند. به بیان دیگر اسالم آباد آماده  کابل را فراهم  طالبان و 
اما به هیچ وجه  بیاورد  کره  را روی میز مذا تا طالبان  است 
گروه در میدان  که این  کند  حاضر نیست به گونه ای عمل 
را  کابل  کستان  پا موضع گیری  این  شود.  تضعیف  جنگ 
گسست.  گرم،  روابط  رشته های  تمام  و  کرد  خشمگین 
کستان  پا از  دیگر  که  کرد  اعالم  اشرف غنی  رییس جمهور 
را  طالبان  نمایند گان  با  کابل  گفتگوی  زمینه  نمی خواهد 
کند، بلکه از اسالم آباد می خواهد تا رهبران طالبان را  فراهم 
بازداشت  زند گی می کنند،  کستان  پا بزرگ  که در شهرهای 

کند.
شهرهای  در  را  طالبان  رهبران  حضور  آن که  با  کستان  پا
این  بر  فشار  نوع  هر  از  اما  نمی کند،  انکار  کویته  و  کراچی 
رهبران امتناع می کند و به صراحت آنان را دوستان تاریخی 
مجلس  رییس  مورد  آخرین  در  می خواند.  اسالم آباد 
اسالم آباد  تاریخی  دوستان  را  طالبان  کستان،  پا سنای 
خواند. در این وسط قدرت های بزرگ دنیا نخواستند به 
کنند. بارک اوباما،  صراحت از موضع افغانستان حمایت 
رییس جمهور امریکا در مالقات با نوازشریف، او را تشویق 

کند. پیش از  کابل و طالبان را فراهم  کرد تا زمینه  گفتگوی 
فرمانده  امریکا، جنرال راحیل شریف،  به  نوازشریف  سفر 
کاخ سفید  کستان، مهمان مقام های  کل نیروهای مسلح پا
زمینه  تا  خواست  نیز  شریف  جنرال  از  سفید  کاخ  بود. 

کند. کابل با مال اخترمحمد منصور را فراهم   گفتگوی 
سه جانبه  رییس جمهور  نشست  در  که  نیست  بعید  هیچ 
کامرون هم، نخست وزیر بریتانیا  غنی، نوازشریف و دیوید 
طالبان  و  کابل  زمینه  گفتگوی  تا  بخواهد  نوازشریف  از 
برای  را  اسالم آباد  ناتو  عضو  کشورهای  کند.  فراهم  را 
داد.  نخواهند  قرار  فشار  زیر  طالبان،  رهبران  بازداشت 
گسترده دارد  کستان، ابعاد  کشورهای عضو ناتو با پا روابط 
و بحث افغانستان، طالبان و تروریسم، تنها یکی از ابعاد 
کستان،  پا هسته ای  جنگ افزارهای  است.  روابط  این 
برای  کستان  پا با  اطالعاتی  همکاری  کستان،  پا ثبات 
و  داعش  مثل  سازمان هایی  تروریستی  برنامه های  کشف 
کستان  القاعده در قلمرو اروپا، ابعاد دیگر روابط غرب با پا
کابل  با  غرب  که  نمی رسد  به  نظر  بنابراین  می زند.  را  رقم 
هم صدا شود و از اسالم آباد بخواهد تا تمام رهبران طالبان 
که ناتو قصد اعمال  کستان هم می داند  کند. پا را بازداشت 
کثر بهره را  کشور ندارد و از این وضعیت، حدا فشار بر آن 
مصروف  را  کابل  زمستان  در  می خواهد  کستان  پا می برد. 
عملیات  مانع  آن،  با  همزمان  و  کند  کره  مذا تالش های 
در  طالبان  حامیان  نشود.  نیز  طالبان  تابستانی  و  بهاری 
کره  مذا نوع  هر  از  پیش  گروه،  این  می خواهند  کستان،  پا
جدی و استراتژیک، باید در میدان نبرد دست باال داشته 

باشد. 
فراموش  را  جاری  سال  تابستان  و  تجربه  بهار  باید  کابل 
نیز  جنگ  برای  سیاسی،  تالش  های  با  هم زمان  و  نکند 
تهاجمی  حمالت  طالبان،  آینده  سال  بهار  باشد.  آماده 
 شدیدی به راه خواهند انداخت و از همین حاال باید برای 
آن آماد گی های الزم وجود داشته باشد. در این وضعیت، 
نشانه ها  از  دارد.  جبران ناپذیر  عواقب  اندک،  غفلت 
کستان و طالبان، در هر دو میدان جنگ و  که پا برمی آید 
کابل هم باید برای رویارویی  کرد.  سیاست بازی خواهند 
کابل هم هیات  تا  نیاز است  در هر دو میدان آمده باشد. 
کره کننده  قوی داشته باشد و هم در میدان نبرد، چنان  مذا
فکر  تغییر  طالبان،  که  دهد  خرج  نظامی  به  ابتکارهای 
که نمی توانند، از راه جنگ  بدهند و به این عقیده برسند 
مهم ترین  کنند.  تحمیل  افغانستان  مردم  به  را  خودشان 
برگ برنده  که افغانستان در اختیار دارد، حمایت راهبردی 

ناتو از نیروهای امنیتی اش است. 
نمی دهد،  قرار  فشار  زیر  را  کستان  پا آن که  رغم  به  غرب 
می کند.  راهبردی  حمایت  افغانستان  امنیتی  نیروهای  از 
کند. کثری  افغانستان باید از پشتیبانی غرب استفاده  حدا

اعتماد مردم به پولیس ملی 
بیشتر شده است

کاوش  فردوس 

کره  برای جنگ و مذا
آماده باشیم

که میزان اعتماد و  یک نظرسنجی تازه نشان می دهد 
سال  یک  طی  ملی  پولیس  عملکرد  از  مردم  رضایت 

گذشته افزایش یافته است.
برای  وجهی  صندوق  توسط  که  نظرسنجی  این 
امور  وزارت  »لفتا«،  افغانستان،  در  قانون  کمیت  حا
کمک برنامه  داخله و یکی از سازمان های غیردولتی به 
انکشافی سازمان ملل متحد در هشت والیت صورت 
گرفته است، دیدگاه مردم در مورد امنیت مناطق شان، 
فعالیت های  هم چنین  و  حکومتداری  و  عدالت 
پولیس ملی را بازتاب داده است. در این نظرسنجی 
7458 نفر از اقشار مختلف جامعه در شانزده ولسوالی 
کاپیسا،  کابل،  بامیان،  بلخ،  هرات،  والیت های 

ننگرهار، پنجشیر و پروان شرکت داشته اند.
درصد  هشتاد  از  بیش  نظرسنجی  این  در 
اعتماد  پولیس ملی  به  که  گفته اند  مصاحبه شوندگان 
دارند و هم چنین نود و دو درصد از عملکرد این نیروها 

کرده اند. ابراز رضایت 
دوشنبه،  روز  داخله،  امور  وزیر  علومی،  نورالحق 
هرچند  گفت،  خبری  کنفرانس  یک  در  قوس،  نهم 
میزان  که  می دهد  نشان  نظرسنجی  این  یافته های 
شده،  بیشتر  پولیس  نیروهای  به  نسبت  مردم  اعتماد 

اما باآنهم این نیروها نیاز دارند تا اعتماد بیشتر مردم را 
کنند. آقای علومی افزود: »شصت و پنج درصد  جلب 
بهتر  امنیتی  وضع  محالت شان  در  که  می گویند  مردم 
که  نود و یک درصد هم اطمینان دارند  شده است. 
این  در  است.  حرکت  در  درست  مسیر  در  جامعه 
گفته  درصد  نود  از  باالتر  مصونیت  احساس  گزارش 
پولیس  رفتار  از  کودکان  رضایت  میزان  است.  شده 
گزارش شده است. میزان اعتماد  هم هفتاد و نه درصد 
گفته شده است. میزان  مردم به پولیس هشتاد درصد 
رضایت مردم از رفتار پولیس هشتاد و نه درصد است. 
بوده  نود و دو درصد  از خدمات پولیس  رضایت مردم 
پرسش شوندگان  درصد  نود و سه  هم چنین  است. 

حضور پولیس در جامعه را ضروری دانسته اند.« 
انکشافی  برنامه  معاون  مسن،  جاسلین  هم چنین 
»یو ان دی پی«،  افغانستان،  در  متحد  ملل  سازمان 
که  که یافته های این نظرسنجی نشان می دهد  می گوید 
افسران جدید پولیس در جلب اعتماد مردم  گماشتن 
است.  بوده  موثر  پولیس  نیروهای  عملکرد  به  نسبت 
»نوید  بخش«  را  نظرسنجی  این  یافته های  مسن  آقای 
نظرسنجی  است  قرار  که  افزود  کرده  توصیف 
مردم  اعتماد  میزان  و  عملکرد  مورد  در  گسترده تری 
انجام  میالدی  آینده  سال  در  نیروها،  این  به  نسبت 

شود.
از مجموع 7458 نفر مصاحبه شونده، بیش از بیست 

کودکان بوده اند. در این نظرسنجی دیدگاه  درصدشان 
مورد  پولیس  نیروهای  عملکرد  مورد  در  نیز  کودکان 
نظرسنجی  این  یافته های  است.  گرفته  قرار  پرسش 
کودکان  که نزدیک به شصت درصد از  نشان می دهد 
آینده  در  می خواهند  آنان  که  گفته اند  مصاحبه  مورد 

پولیس شوند.
برای  وجهی  صندوق  نظرسنجی  یافته های  هرچند 
که  است  کی  حا افغانستان  در  قانون  کمیت  حا
امنیتی  بهبود وضع  از  اعظم مصاحبه شوندگان  بخش 
به  نزدیک  اما  کرده اند،  رضایت  ابراز  مناطق  شان  در 
که وضع امنیتی به دلیل بی ثباتی  گفته اند  سی درصد 
گذشته بدتر از قبل شده است.  سیاسی در دوازده ماه 
گسترش  که  گفته اند  دیگر  درصد  بیست  هم چنین 
کم تر  ناامنی ها در مناطق شان ناشی از ناتوانی و حضور 
نیروهای امنیتی است. در این نظرسنجی تنها هجده 
که حضور افراد مسلح مخالف دولت  گفته اند  درصد 

گسترش ناامنی ها شده است. در مناطق شان باعث 
که مردم افغانستان در  نظرسنجی »لتفا« نشان می دهد 
جانی شان  مصونیت  مورد  در  خانه  از  بیرون  و  داخل 
آمده  نظرسنجی  این  در  دارند.  متفاوت  احساس 
گفته اند  مصاحبه شوندگان  از  درصد   74.4 که  است 

که در خانه های شان احساس مصونیت بیشتر دارند. 
از  که  گفته اند  درصد  شصت  به  نزدیک  هم چنین 
طرف روز احساس مصونیت بیشتر دارند و این رقم از 
طرف شب به 33.5 درصد می رسد. نزدیک به نیمی 
که در زمان رفتن به بازار  گفته اند  از مصاحبه شوندگان 

احساس مصونیت دارند.
که  می دهد  نشان  هم چنین  نظرسنجی  این  یافته های 
که در دوازده ماه  بیش از شصت  و شش درصد معتقدند 
گذشته امنیت و مصونیت زنان و دختران در مناطق شان 
مصاحبه شوندگان  بیشتر  هرچند  است.  شده  بهتر 
خبر  مناطق شان  در  دختران  و  زنان  بودن  مصون  از 
که در  گفته اند  داده اند، اما بیش از هفتاد و پنج درصد 

جامعه به حضور پولیس زن نیاز است.
در نظرسنجی لتفا به مشکالت دیگری از جمله نبود 
کاری، فقر اقتصادی، پایین بودن سطح  فرصت های 
کز تعلیمی و هم چنین عدم دسترسی به  آموزش در مرا

کز آموزشی نیز اشاره شده است. مرا
که اخیرا بنیاد  این نظرسنجی در حالی منتشر می  شود 
مردم  اعتماد  که  کرد  اعالم  گزارشی  انتشار  با  آسیایی 
کاهش یافته است. براساس  به حکومت وحدت ملی 
ناتوانی  اقتصادی،  ضعف  آسیایی  بنیاد  گزارش 
اداری،  فساد  گسترش  امنیت،  تامین  در  حکومت 
کاهش میزان  نبود فرصت های شغلی از عوامل اصلی 

اعتماد مردم به حکومت است.

 ظفرشاه رویی
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برنامه ملی اشتغال زایی 
باالی پنج محور استوار است 
که با استفاده از این محورها 

در صدد کاهش بی کاری است؛ 
این محورها عبارت اند از: 

بهبود زراعت، پاک کاری شهرها، 
راه سازی برای قریه جات، 

ساختن بندهای برق و ساختن 
خانه های ارزان قیمت. نکته 

 قابل تامل این است که تطبیق 
برنامه اشتغال زایی، نه تنها 
مشکل بی کاری را به صورت 

موثر و طویل المدت حل کرده 
نمی تواند، که حتا در جهت 
حصول سایر اهداف نشانی 
شده در این برنامه، عاجز 

است و هدف های متوقعه دور 
از انتظار است که به زودی 

به دست آید. 

تاملی بر برنامه ملی 
اشتغال زایی 

محمد اسالم حسینی

کار  نیروی  استخدام  برای  مالی  توانایی  که  دهاقینی 
می گیرد؛  صورت  نقدی  کمک های   ندارند،  اضافی 
افغانستان هیچ گاهی از کمبود نیروی کار  اما دهاقین 
نظر وسعت،  از  دهاقین  اکثر  نکرده اند، چون  شکایت 
به وسعت زیادی را در اختیار  زمین های تحت کشت 
ندارند که عاجز از کشت آن ها باشند و از طرفی هم 
اکثر خانوده ها در روستاهای کشور به زراعت مصروف 
هستند که حتا بخش بزرگی از آن ها بی کاران مخفی 
بیشتر  می شود،  دیده  طوری که  و  می دهند.  تشکیل  را 
دهاقین افغانستان از نبود آب و سیستم آبیاری مدرن و 
محصوالت شان شکایت  برای  بازاریابی  و  سرد خانه ها 
می کنند. بنا دولت به جای این که پول به دهاقین برای 
در جهت  کند،  پرداخت  اضافی  کار  نیروی  استخدام 
ایجاد  زمینه  و  کند  هزینه  برده  نام  مشکالت  حل 
را  والیات  در  میوه  پروسس  خصوصی  شرکت های 
فراهم سازد و کاهش این مشکالت به تبع خود زمینه 
ایجاد  را  شغلی  فرصت های  و  محصوالت  افزایش 
می کند. در عین حال برنامه کمک های مالی به دهاقین 
زمینه سوءاستفاده گری های زیادی را در این بخش نیز 
اختصاص  پول های  بیشتر  نتیجه  در  و  می سازد  فراهم 
داده شده در این بخش همانند سایر برنامه های ناکارا 

به هدر خواهد رفت.
راه سازی روستاها: برنامه راه سازی روستاها تحت برنامه 
اشتغال زایی در صدد این است که با تحت پوشش قرار 
سال  در  بهار  فصل  شروع  با  قریه  هزار  پانزده  دادن 
آینده، زمینه کار را برای یک تعداد زیادی باشندگان 
از جهت وصل  برنامه  این  تطبیق  کند.  ایجاد  روستاها 
ساختن روستاها به مرکز والیات بیشتر با اهمیت است، 
چون یکی از مشکالت جدی روستانشینان نبود راه های 
مواصالتی روستاها به مرکز است که مشکالت زیادی 
را از جهت های مختلف مانند صحت و ترانسپورت و 
انتقال به موقع محصوالت زراعتی به مرکز والیات و 

کابل، ایجاد کرده است.
برنامه  همانند  بی کاری  کاهش  در  برنامه  این  تاثیر 
این  این  که  به دلیل  نیست  مثبت  زیاد  ملی،  همبستگی 
با  و  می کند  ایجاد  را  موقتی  کار  زمینه  برنامه  ها  چنین 
شغل  برنامه  این  در  شاغل  کار  همه  نیروی  آن،  ختم 
خود را از دست می دهد که برنامه همبستگی موید این 

ادعا است.
این  تطبیق  با  است  قرار  ارزان قیمت:  ساختن خانه های 
ساخته  ارزان قیمت  خانه های  صدهزار  تعداد  به  برنامه 
در  کمک  برنامه  این  عمده  اهداف  از  یکی  و  شود 
اخیر  دهه  یک  در  است.  شده  گفته  بی کاری  کاهش 
جذب  را  کار  نیروی  بیشترین  ساختمانی  سکتور 
به  نسبتا  سکتور  این  پروژه های  هرچند  است.  کرده 
دارد  فعالیت  پروژه  براساس  که  سکتورهایی  سایر 
زمینه  سکتور  این  آن هم  با  اما  است؛  طوالنی مدت 
فراهم  کار  نیروی  برای  را  طوالنی  نسبتا  اشتغال 

نمی سازد و با ختم پروژه نیروی کار بی کار می گردد. 
هم چون  کشورهایی  در  معدن  از  بعد  سکتور  این 
ساختمانی،  مدرن  تجهیزات  نبود  به دلیل  که  افغانستان 
مواد خام مورد ضرورت در جریان کار بر دوش نیروی 
کار انتقال پیدا می کند، یکی از پرمخاطره ترین سکتور 
می باشد اما در مقابل، نیروی کار در برابر ارزشی که 
مزد  می دهد  انجام  که  را  کاری  یا  و  می کند  ایجاد 
حتا  که  می آورد  به دست  غیر عادالنه  و  پایین  بسیار 
طرفی  از  نمی باشد.  آن  ابتدایی  نیازهای  تکافو کننده 
هم؛ این برنامه به زودی شروع نخواهد شد زیرا به گفته 
نشده  تهیه  هنوز  تا  آن  مالی  منابع  رییس جمهور  خود 
برنامه  این  مالی  تامین کنند  گان  جستجوی  در  و  است 
است که در این میان تنها چین وعده ساخت ده هزار 

خانه را داده است.
برنامه  برنامه های  از  یکی  آبی:  برق  بندهای  ساختن 
هفده  در  آبی  برق  بند  هفده  ساختن  اشتغال زایی  ملی 
والیت تا فصل پاییز سال آینده است که با تکمیل آن 
تولید برق از منابع داخلی دو برابر می شود. عالوه بر آن 
اشرف غنی در روز اعالم برنامه ملی اشتغال زایی گفت: 
نیروی  هزار  بیست وپنج  برای  برنامه  این  تطبیق  با  که 
کار، شغل ایجاد می شود. سوال که ایجاد می شود این 
نتوانست  است که حامد کرزی در بیشتر از یک دهه 
اشرف غنی  حال  بسازد.  را  آبی  برق  بند  پنج  حداقل 
آبی  برق  بند  هفده  آینده چگونه  در ظرف یک سال 
می سازد؟ در حالی که اشرف غنی از تهیه منابع پولی و 
ظرفیت تخنیکی برای اجرای این برنامه و والیت هایی 
اشاره ای در  بندها در آن ساخته می شود هیچ  این  که 
اشتغال زایی  ملی  برنامه  معرفی  روز  در  خود  سخنان 
نکرد؛ بنا در صورت معلوم نبودن منابع پولی، ظرفیت 
طرفی  از  برنامه،  این  برای شروع  تخنیکی  امکانات  و 
از  برخی  با  هنوز  تا  آبی  برق  بندهای  در ساختن  هم؛ 
کشورهای همسایه اختالفات جدی داریم که تا هنوز 
الینحل باقی مانده است، بنا در این حالت، حرف زدن 
از ایجاد شغل بیست وپنج میلیونی جز سخنان پا در هوا 

چیزی بیش نیست.
می توان  نتیجه  در  شد  ذکر  که  مشکالتی  به  توجه  با 
کار  نیروی  به  تنها  بی کاری  معضل  امروز  که  گفت 
فاقد مهارت و یا با مهارت پایین و نیروی کار بی سواد 
را  بی کاری  از  عظیمی  بخش  بلکه  نمی شود؛  محدود 
تشکیل  نیمه عالی  و  عالی  تحصیالت  با  کار  نیروی 
می  دهد که فارغین دانشگاه ها و انستیتوت های دولتی و 
خصوصی که همه ساله به تعداد آن ها افزوده می شود، 
تعداد  از طرفی هم؛ همه ساله  است.  واقعیت  این  مبین 
زیادی از جوانان از مکاتب فارغ می شوند و طبعا که 
همه آن موفق به راه یابی به دانشگاه ها و انستیتوت های 
که  آن ها  بزرگ  بخش  یک  و  نمی گردند  دولتی 
توانایی مالی ادامه تحصیل در دانشگاه های خصوصی 
می گردد.  اضافه  بی کار  نیروی  جمع  به  نیز  ندارند  را 
برنامه ملی اشتغال زایی با شتاب و غیردقیق ساخته شده 
در  افغانستان  اقتصاد  و  کار  بازار  عینی  واقعیت های  و 
که  برنامه هایی  اکثر  و  است  نشده  گرفته  نظر  در  آن 
کاهش  باهدف  اشتغال زایی  ملی  برنامه  چوکات  در 
بی کاری گنجانیده شده است، پاسخ گوی معضله روبه 
افزایش بی کاری نیست و بخش بزرگی از نیروی کار، 
گرفته  قرار  اشتغال زایی،  ملی  برنامه  دایره  از  خارج 

است.
امروزه از صنعت به عنوان نبض اقتصاد کشورها نام برده 
جهت  در  را  موثریت  بیشترین  سکتور  این  و  می شود 
دارد  بی کاری  نرخ  کاهش  و  واقعی  اقتصادی  رشد 
برنامه ملی اشتغال زایی سکتور صنعت  اما متاسفانه در 
گنجانیده نشده است و این خود کوتاه اندیشی دولت 
را در جهت بهبود اقتصاد کشور و فرصت های شغلی 

نشان می دهد.
بی کاری در طویل المدت  برای کاهش معضله  دولت 
باید برنامه های جامع و اساسی را طرح و تطبیق کند، 
و  می کند  ایجاد  موقتی  کار  فقط  که  برنامه هایی  نه 
خود  از  بی کاری  نرخ  کاهش  در  کوتاه مدت  تاثیر 
فرصت های  دولت  زمانی که  تا  می گذارد.  به جا 
سکتور  برای  را  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاری 
مداوم  برق  به  دسترسی  و  امنیت  بعد  از  خصوصی، 
کاهش  و  زمین  به  دسترسی  و  مناسب  تعرفه  با  همراه 
افزایش  و  خام  مواد  واردات  به  گمرکی  تعرفه های 
تدریجی تعرفه های گمرکی اجناس تجملی و اجناسی 
می باشد،  مو جود  داخل  در  آن  تولید  ظرفیت  که 
کاهش  زمینه  در  تنهایی  به  گاهی  هیچ  نسازد؛  فراهم 
بی کاری موفق نخواهد شد و معضله بی کاری که در 
به یک بحران اجتماعی–اقتصادی  افزایش است  حال 
مبدل خواهد شد. و برآیند خلق بسیاری از ناهنجاری  ها 
افغانستان  در  اقتصادی  و  امینتی  بعد  در  مشکالت  و 

خواهد بود.
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تنها  نه  اشتغال زایی،  برنامه  تطبیق  که  است  این  تامل 
مشکل بی کاری را به صورت موثر و طویل المدت حل 
کرده نمی تواند، که حتا در جهت حصول سایر اهداف 
هدف های  و  است  عاجز  برنامه،  این  در  شده  نشانی 
به دست آید.  به زودی  انتظار است که  از  متوقعه دور 
این نوشته در صدد این است که به بعضی از مشکالت 
اشاره  اشتغال زایی  ملی  برنامه  در  موجود  ابهامات  و 
مشکالت  با  همراه  برنامه ها  از  یک  هر  به  حال  کند. 

موجود در آن می پردازیم.
پاک کاری شهرها: یکی از برنامه های شامل در برنامه 
معضل  کاهش  جهت  در  که  است  اشتغال زایی  ملی 
این  مشکالت  از  یکی  است.  گردیده  طرح  بی کاری 
برنامه مبهم بودن آن است. در این برنامه ذکر نگردیده 
اما  است،  دولتی  نهاد  کدام  آن  تطبیق کننده  که  است 
معموال این برنامه ها از طرف شهرداری های هر کشور 
تطبیق می شود. اگر این برنامه از طرف شهرداری های 
هر والیت تطبیق گردد، سوالی که ایجاد می شود این 
برای  برنامه  این  در  که  کسانی  معاش  آیا  که  است 
آن ها زمینه کار فراهم می شود معادل معاش کارمندان 
یا خیر. اگر معاش  بخش تنظیف شهرداری ها است و 
خیلی  که  باشد  موجود  کارمندان  معاش  معادل  آن ها 
آن ها  شامل حقوق  غذا  وقت  حتا یک  و  است  ناچیز 
نمی باشد. در این صورت هیچ نیروی کار تمایل به این 
نمی تواند  حتا  برنامه  این  بنا  داد؛  نخواهد  نشان  برنامه 
و  مهارت  فاقد  کار  نیروی  از  بزرگی  بخش  برای 

بی سواد نیز کارساز باشد.
عملی  حکومت،  باور  به  دهاقین:  به  مالی  کمک های 
کردن این برنامه در سیستم آبیاری و استخدام نیروی 
کار در زراعت و افزایش حاصالت زراعتی موثر واقع 
می تواند  دهاقین  به  مالی  کمک های  هرچند  می شود. 
موثر واقع شود اما این واقعیت را نباید نادیده انگاشت 
که تا حاال زارعت در افغانستان به شیوه سنتی صورت 
نشده  مبدل  میکانیزه  صنعت  یک  به  هنوز  و  می  گیرد 
شیوه های  با  و  بی سواداند  دهاقین  اکثر  چون  است 
از سویی هم زراعت  نا آشنا.  جدید کشت و زراعت 
در  نسبی  مزیت های  براساس  اکنون  تا  افغانستان  در 
از  نمی گیرد  صورت  بزرگ  مقیاس  به  تولید  جهت 
و  است  معیشتی  بیشتر  افغانستان  در  زراعت  این رو 
تالش در جهت مرفوع کردن نیازمندی های یک قریه 
و خانواده خوِد دهقان صورت می گیرد. اگر حاصالت 
نبود  علت  به  می گیرد،  هم صورت  بزرگی  مقیاس  به 
سردخانه ها و ترس از خراب شدن آن ها، محصوالت 
به قیمت پایین به فروش می رسد و برایند آن طبعا مفاد 
یک  قناعت  مورد  هیچ وجه  به  که  می باشد  اقلی  حد 
دهقان نمی باشد و این یکی از عواملی است که باعث 

دلسردی دهقانان می شود. 
در  دهاقین  به  مالی  کمک های  عمده  هداف  از  یکی 
برای  که  است  این  اشتغال زایی  ملی  برنامه  چوکات 

از  یکی  افغانستان  اقتصاد  بهبود  و  شغل  و  کار  ایجاد 
انتخاباتی اش  دوران کمپاین  در  اشرف غنی  وعده های 
بود، اما با گذشت بیش از یک سال از تشکیل حکومت 
وحدت ملی تا اکنون هیچ برنامه موثر و کارا در جهت 
رها یی اقتصاد افغانستان از چرخه عاطل رکود اقتصادی 
طرح و تطبیق نگردیده است. براساس آمارهای اتحادیه 
در  کار  نیروی  درصد  پنجاه  از  بیشتر  کارگران،  ملی 
افغانستان در بی کاری مطلق به سر می برد؛ حاال دولت 
به این تازگی برای کاهش معضل بی کاری برنامه ملی 
اشتغال زایی را طرح کرده است و به  گفته  رییس جمهور 
نیروی  از  نفر  هزاران  برای  برنامه  این  اجرایی شدن  با 

کار در شهر و روستاها کار ایجاد می شود.
است  استوار  محور  پنج  باالی  اشتغال زایی  ملی  برنامه 
که با استفاده از این محورها در صدد کاهش بی کاری 
زراعت،  بهبود  از:  عبارت اند  محورها  این  است؛ 
قریه جات، ساختن  برای  راه سازی  پاک کاری شهرها، 
ACKUبندهای برق و ساختن خانه های ارزان قیمت. نکته  قابل 
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گردد.«
معاون اول ریاست جمهوری در پیام خود در باره این که 
آصفه در ولسوالی درزاب والیت جوزجان قرار بود به 

چه جرمی سنگسار شود، جزییات بیشتری ارایه نکرد.
ماه عقرب  بیان می شود که در  اظهارات در حالی  این 
نتیجه  گذشته رخشانه دختر جوانی در والیت غور در 
فیصله یک دادگاه صحرایی سنگسار شده و جان خود 

را از دست داد.
او  که  می گوید  ریاست جمهوری  اول  معاون  هم چنین 
پیشنهاد کرده  ملی  امنیت  از جلسات شورای  یکی  در 
تا محلی به نام شکریه تبسم، دختر نه ساله ای که همراه 
زابل  والیت  در  تروریستان  توسط  دیگر  تن  شش  با 
سربریده شدند، در یکی از نقاط شهر کابل نام گذاری 

شود.
که  می گوید  دوستم  عبدالرشید  جنرال  این حال،  با 
در  قانون  ناامنی ها و ضعف حاکمیت  به دلیل گسترش 
برخی از مناطق کشور، میزان خشونت ها علیه زنان باال 
رفته است. او تاکید کرد که حکومت وحدت ملی در 

برابر عامالن خشونت ها علیه زنان بی تفاوت نیست.
در  نیز،  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  داکتر  هم چنین 
پیامی در این کنفرانس گفت که رسیدگی به قضایای 
خشونت علیه زنان در اولویت کاری حکومت وحدت 

مواد  تشخیص  برای  البراتوارها  مهم ترین  از  یکی 
زهری در افغانستان است. این وزارت می  افزاید که این 
اداره  از کمک های  دالر  با هزینه هشتاد هزار  البراتوار 

انکشافی ایاالت متحده امریکا آماده شده است.
که  کرده  ثابت  »تحقیقات  می گوید:  زراعت  وزارت 

ملی قرار دارد. آقای عبداهلل افزود که رهبران حکومت 
وحدت ملی در برابر قانون گریزان بی تفاوت نمی نشینند. 
رییس اجرایی در عین حال گفت که در برخی از مناطق 
کشور میدان برای قانون شکنان باز است. آقای عبداهلل 
می گوید: »مشاهده برخی از پدیده های ناخوشایند مانند 
نشانه  آتش زدن ها  و  سربریدن ها  کردن ها،  سنگسار 
باز  و  مناطق  این  در  قانون  حاکمیت  نبود  یا  و  ضعف 

بودن میدان بر روی قانون شکنان است.«
مجلس  اول  معاون  ایزدیار،  محمدعلم  همین حال،  در 
افغانستان  در  زنان  علیه  خشونت ها  که  می گوید  سنا، 
خشونت ها  این  اصلی  عامل  اما  دارد  گسترده  عوامل 
اصول  از  نادرست  تعبیرهای  از  که  است  فرهنگی  فقر 
در  ایزدیار  آقای  می شود.  ناشی  اسالمی  ارزش های  و 
مجلس  مدنی  جامعه  و  زنان  امور  کمیسیون  کنفرانس 
در  زنان  علیه  خشونت  پدیده  به  »وقتی  گفت:  سنا 
پدیده  این  ریشه های  می شود،  نگاه  افغانستان  جامعه 
تا  اقتصادی  دشواری های  فقر،  از  مختلف،  عوامل  به 
تا  و  اجتماعی  مضرات  و  فرهنگی  عقب ماندگی های 
نظام ناقص و تبعیض آمیز سیاسی، بی ثباتی و جنگ بر 
می گردد. بی ثباتی و جنگ از عوامل اصلی است که در 
هر جامعه درگیر این بحران، به گسترش و خشونت علیه 

زنان می  انجامد.« 
اما فوزیه حبیبی، معین وزارت امور زنان، می گوید که 
تهاجم فرهنگی نیز به گسترش خشونت ها علیه زنان در 
»با  گفت:  حبیبی  خانم  است.  کرده  کمک  افغانستان 
با آن مواجه  ما در سه دهه جنگ  تهاجم فرهنگی که 

بودیم، این تهاجم خشونت های ما را رقم زد.«
راه هایی که  از  زنان می گوید یکی  امور  معین وزارت 
می تواند باعث کاهش خشونت علیه زنان در افغانستان 
است.  مکاتب  در  کودکان  به  عطوفت  آموزش  شود، 
او هم چنین افزود که بیشتر خشونت ها علیه زنان ریشه 
راستا  این  در  و  دارد  ناپسند  سنت های  و  فرهنگ  در 

روحانیون و علمای دین می توانند همکاری کنند.
اخیرا کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در گزارشی 
اعالم کرد که میزان خشونت ها علیه زنان در شش ماه 
است.  یافته  افزایش  درصد  هفت  از  بیش  امسال،  اول 
گزارش این کمیسیون حاکیست که نوعیت خشونت ها 
علیه زنان تفاوت کرده و میزان قتل زنان نسبت به شش 
یک صد و نود  به  و  یافته  افزایش  گذشته  سال  اول  ماه 

مورد رسیده است.

موجودیت مواد زهری مایکوتوکسین در مواد خوراکه 
بخصوص  بیماری ها  انواع  زراعتی  محصوالت  و 
می آورد.  وجود  به  را  گرده  و  جگر  سرطان های 
صد  در   25 مجموع  در  که  می دهد  نشان  جهانی  امار 
و  است  انواع زهر  به  آلوده  زراعتی جهان  محصوالت 
مختلف  دالیل  به  است  ممکن  افغانستان  در  رقم  این 

بیشتر باشد.
و  تثبیت  که  می گوید  مالداری  و  زراعت  وزارت 
این مواد در محصوالت زراعتی یکی  تشخیص مقدار 
از شرایط اصلی در تجارت بین المللی به شمار می رود. 
برای  افغان  تاجران  این  از  پیش  وزارت،  این  گفته  به 
صادرات به اروپا، امریکا و ممالک عربی مجبور بودند 
تا نمونه محصوالت شان را در کشورهای همسایه برای 

این نوع معاینات و تشخیص این مواد زهری ببرند. 
از  زراعتی  کارمندان  از  تن   ۱۸ برای  البراتوار  این  در 
والیت های کابل، بلخ، کندز، هرات، کندهار و پروان 
توسط استادان و متخصصان امریکایی در امور تخنیکی 
نمونه گیری آموزش داده شده  نمونه و چگونگی  تهیه 
نمونه های  و همچنین ۱2 تن دیگر در تجزیه و تحلیل 

جمع آوری شده آموزش دیده اند.

جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، 
می گوید که او با تهدید فرماندهان محلی گروه طالبان 
جوان  دختران  یک  سنگسار  از  جوزجان،  والیت  در 
ولسوالی  در  تروریستی  گروه  این  جنگجویان  توسط 

درزاب این والیت جلوگیری کرده است.
روزه ای که  کنفرانس یک  در  پیامی  در  آقای دوستم 
امور زنان و جامعه مدنی مجلس سنا  توسط کمیسیون 
فعالیت  به منظور بحث روی دست آوردها و چگونگی 
حکومت وحدت ملی طی یک سال گذشته در راستای 
محو خشونت علیه زنان تدویر یافته بود، گفت که این 
دختر جوان که آصفه نام دارد، گودالی برای سنگسار 

کردنش حفر شده بود.
»دو  می گوید:  خود  پیام  در  دوستم  عبدالرشید  جنرال 
هفته قبل در روستای خانقای ولسوالی درزاب والیت 
آصفه  نام  به  جوانی  دختر  شدن  سنگسار  از  جوزجان 
یکی  توسط  من  کردم.  جلوگیری  عبدالحق  فرزند 
یافتم.  آگاهی  موضوع  جریان  از  محل  باشندگان  از 
او گودالی  برای سنگسار کردن  در حالی که  بالفاصله 
حفر شده بود و قرار بود آن دختر را در آن قرار بدهند 
و سنگسار اجرا گردد، با تهدید قوماندان محلی طالبان و 
اعزام نیروهای هوایی به محل، دختر یاد شده را نجات و 
حیات داده و به جای امنی منتقل کرده تا عزتش صیانت 

8صبح، کابل: وزارت زراعت و مالداری اعالم کرده 
در  زهری  مواد  تشخیص  منظور  به  البراتوار  یک  که 
مواد غذایی، »مایکو توکسین«، در فارم تحقیقاتی بادام 

باغ کابل افتتاح شده است.
البراتوار  این  که  می گوید  اعالمیه ای  در  وزارت  این 

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 

این پیام را یک شهروند متعهد کشور در 
صفحه فیسبوک خود گذاشته بود و ما نیز 
با توجه به مناسبت مساله آن را در این جا 

نشر می کنیم. 
پیام الال آغا 

ننه تان  سر  به  ره  شما  خوارا!  او  بیادرا!  او 
قسم که محیط زیست تانه پاک نگاه کنین. 
ره  کثافت ها  که  دارین  مرض  چی  حالی 
خی  می ندازین .  خانه تان  روی  پیش  د 
اونجه  شده .  ساخته  چی  بری  سرک  سر 
میایه  میشه.  ساده  هم  شاروالی  کار  پرتین 
دگه  می بره .  و  میکنه  جمعش  اونجه  از 
د  که  می کنین  قطع  ره  درخت ها  چرا 
چتل  ره  هوا  و  بسوزانین  بخاری های تان 
کنین . همی کاغذ و پالستیک و تایر موتر 
به چی درد می خوره.  نوشابه  بوتل های  و 
همو هاره د داخل بخاری های تان پرتین و 
از کوچه ها  هم  کثافت ها  و  خانه تان گرم 

جمع می شه . 
د  شام  تا  صبح  که  بی چاره هایی  همی 
کاغذ  و  پالستیک  و  می گردند  کوچه ها 
از  می کنند  ،  جمع  را  نوشابه  بوتل های  و 
جمع کدگی های  برین  بخورند .  نان  کجا 
د  پرتین  باز  است  هم  ارزان  بخرین  شانه 
بزنم .  بریتان  گپ  یک  دیگه  بخاری تان . 
د  باز  می ندازن  نصوار  که  کسای  همی 
کلکین  از  خوده  نصوار  بس  ملی  داخل 
است .  بد  کار  بسیار  می کنن  تف  بیرون 
کلش د روی نفر پشت سر می چسپه . خو 
داخل  د  ره  همو  نمی شه  اگه  تکلیف تان 
ملی بس تف کنین که باز روی نفر پشت 
خوارا !  و  بیادرا  او  نکنین .  چتل  را  سری 
خوده  گوسفند  و  گاو  که  کسایی  همی 
شانه  پشقل های  حساب  میارین ،  شار  د 
کردین یا نی . ای پشقل ها خو شاره خراب 
می کنه . خی یک کار کنین که د زیر.... 
توت توت.... شان یگان یگان خلطه بسته 
نریزه .  شار  داخل  د  پشقل شان  که  کنین 
باز  می رسه .  خود تان  به  هم  فایده اش 
کتی این ای پشقل ها تنور های تانه روشن 
کنین که مصرف تان کم شوه . دیگه همی 
کنین  نگاه  پاک  خوب  محیط زیسته  رقم 
وقت  او  میشه  .  گرم  زیاد  هوا  باز  نی  اگه 
کنین .  یخ  خوده  نمی کنین  پیدا  چیز  هیچ 
باش  ما .  خانه  ما  شار  باشه  یاد  تان  مقصد 
کنم .  روان  سودا  پشت  ره  بچه  همی  که 
از سر  بیار  نان  تا  برو چند  قدوس  بچه  او 
چپه  سرک  سر  ببر  کثافته  سطل  هم  راه 
کو . خو بیادرا و خوارا مه خودم از فعالین 
تا  مره  پیام  مقصد  هستم .  محیط زیست 
میتانین شیر کنین و الیک بزنین که مردم 

بسیار ببینن. 

محیط زیست را
 پاک کنیم

از سنگسار یک دختر جوان در جوزجان 
جلوگیری کردم

یک البراتور برای تشخیص مواد زهری در مواد غذایی در کابل افتتاح شد

احسان اهلل بکتاش

جنرال دوستم:

ACKU
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همسویی روسیه با افغانستان 
وریسم در جنگ علیه تر

داوری ناشی از بی خبری
وزنامه 8صبح! سردبیر محترم ر

منطقه،  در  داعش  گروه  تروریستی  فعالیت های  افزایش 
کرده  کابل را بیش از هر زمان دیگر به هم نزدیک  مسکو و 
که بعد  کردن خالیی  برای پر  را  است. روسیه حاال خود 
در  امریکا  رهبری  به  بین المللی  ایتالف  نیروهای  رفتن  از 
در  افغانستان  می کند.  آماده  می شود  ایجاد  افغانستان 
که  اجتماعی  سیاسی-  ناهنجار  وضعیت  با  فعلی  شرایط 
پس از خروج نیروهای بین المللی به وجوده آمده دست به 
گروه بدنام دیگری بنام  گریبان است. از سوی دیگر حاال 
داعش در تالش است تا با استفاده از وضعیت ایجاد شده 

کند. مناطقی را تصرف 
در 31 دسامبر سال 2014، امریکا به گونه رسمی  کمک های 
پایان  را  افغانستان  در  جنگی  عملیات های  و  امنیتی 
جستجوی  در  کابل  بین المللی،  نیروهای  خروج  با  داد. 
نظامی  کمک های  به خصوص  دیگر  کشورهای  از  کمک 
امضا  هند  با  را  قراردادی  افغانستان  اساس  همین  بر  شد. 
هواپیمای  فروند  پنج  جدید،  دهلی  آن  برمبنای  که  کرد 
برعالوه  می دهد.  تحویل  افغانستان  به  را   25-Mi جنگی 
کمک های  با شورشیان و دریافت  برای مقابله  افغانستان 
درپاسخ  روسیه  داد.  جهت  تغییر  روسیه  سوی  به  نظامی  
کمک افغانستان جواب مثبت داد و وعده  به درخواست 
ارتش  به  را  بالعوض  نظامی   افزار  جنگ  و  کمک  کرد 
خواهد  داعش  تروریستی  گروه  با  مبارزه  برای  افغانستان 
داد. ولیتینا متوینکو، رییس مجلس سنای روسیه در دیدار 
افغانستان  رییس مجلس سنای  با فضل الهادی مسلمیار، 
کردن نیروهای هوایی  کرد، روسیه در قسمت مدرنیزه  کید  تا
کرد. بعد از مالقات،  کمک خواهد  کشور را  افغانستان این 
با  نزدیک  مساعی  تشریک  در  مسکو  که  گفت  متوینکو 
کرد و جنگ افزارهای نظامی  رایگان را در  کار خواهد  کابل 

اختیار ارتش افغانستان قرار خواهد داد.
را  روسیه  داعش،  تروریستی  گروه  فعالیت های  افزایش 
است  باور  این  به  است. مسکو  کرده  نگران  همه  از  بیش 
افغانستان  در  خود  نفوذ  ساحه  جستجوی  در  داعش  که 
تا  با طالبان، تالش می کند  رقابت  در  گروه  این  می باشد. 
گروه را تصاحب  بخش هایی از مناطق تحت تصرف این 
جنگجویان  پیوستن  افزایش  سبب  تهدیدات  این  کند. 

در  که  مطلبی  باره  در  است  توضیحی  حاوی  نگاشته  این 
گرامی به نشر رسیده و  صفحه دوم شماره 9 عقرب آن روزنامه 
در آن نگارنده ای با اسم شهریار وزیران اطالعات و فرهنگ 
منسوب  رسانه ها  میان  بی  اعتمادی  دیوار  کردن  بنا  به  را 
مشکل  رفع  به  تنها  نه  وزیران  این  که  است  گفته  و  دانسته 
رسانه ها نپرداختند بلکه خودشان به عنوان بخشی از مشکل 
این  در  کردند.  وجود  اظهار  رسانه ای  فعالیت های  برابر  در 
گرو  کسی در  زیرا هر  ندارم،  کار دیگران  به  کاری  باب من 
که به من مربوط می شود، در  کردار خویشتن است. تا آن جا 
دو  بوده ام،  فرهنگ  و  اطالعات  امور  که متصدی  ده سالی 
و  بیان  آزادی  از  حراست  یکی  داشته ام  بزرگ  آرمان  و  مرام 
که هر چند در  گرانسنگ ملتی  دیگر احیای فرهنگ و هنر 
عصر ما از بد حادثه از چشم روزگار افتاده و در زیر بار رنج ها 
گذشته قرن ها  و آالم بی شمار قامت آزاده اش خمیده، ولی در 

همچون تاجی بر تارک مشرق زمین درخشیده است. 
با همه دشواری ها و محدودیت ها  که  را سپاسگزارم  خدای 
و مزاحمت های زورمندان هرچند به قول حافظ »بر منتهای 
کار پیهم شباروزی ام  کامران نشدم ولی حاصل  مطلب خود« 
را و آنچه را از من ساخته بود تحفه اخالص گونه نثار این ملت 
از  آزادی بیان و حراست  کردم. آرمان دیگرم در خدمت به 
که بود قاطعانه در آن راه سعی بلیغ  که به هر قیمتی  آن بود 
که میان من و  کردم و در زمان من هرگز دلیلی وجود نداشت 
رسانه ها »دیوار بی اعتمادی« به وجود آید. برای آن که این من 
که به خاطر دفاع از آزادی بیان و حقوق خبرنگاران و  بودم 

اهل قلم با زورمندان بسیاری در افتادم. 
گون برای نجات ایشان تا جلسات  گونا علی رغم فشار های 
و  وزارت  نا توان  این  زمان  در  کردم.  همراهی شان  نیز  دادگاه 
کتابی به دریا  کمیسیون مربوط هیچ رسانه ای را نبست و هیچ 
کرده بودم، هر روز بر شمار  که وضع  نیفتاد. با شرایط سهلی 
تا  پایتخت  از  آن ها  کدام  هر  به  امروز  و  شد  افزوده  رسانه ها 

کشور افتخار دارم. دورترین نقطه 
رسانه ای  تخلف های  و  شکایات  بررسی  کمیسیون  باره  در 
گفت هیچ کس نمی تواند آن را غیرقانونی بخواند. این  باید 
کمیسیون با تایید مقام عالی قضا و با پیشنهاد شورای وزیران 
گرفت. الغای این  کشور رفت و مورد تصویب قرار  به پارلمان 
کند. ولی لغو آن  کمیسیون قانونا دوباره باید همین مسیر را طی 
کمیسیون  به سود ژورنالیستان و آزادی بیان نیست، زیرا این 

که در مورد بحران پناهجویان بین اتحادیه  نشست اضطراری 
پرداخت  سر  بر  طرف  دو  بود،  گردیده  برگزار  ترکیه  و  اروپا 
کمک سه میلیارد یورویی به ترکیه، سرعت بخشیدن به روند 
عضویت ترکیه و تسهیل مقررات ویزه برای شهروندان ترکی به 
گزارش خبرگزاری فرانسه، دونالد تاسک،  توافق رسیدند. به 
کمیسیون اتحادیه اروپا، روز یک شنبه هشتم قوس با  رییس 
کمک در چند مرحله مطابق با  که این  گفت  اعالم این خبر 
اجرای تعهدات ترکیه در این زمینه به انقره داده خواهد شد و 

»چگونگی انجام تعهدات ترکیه هر ماه بررسی می شود«.
برای  ویزه  دریافت  مقررات  شده  قرار  که  گفت  هم چنین  او 
تا  اروپا  اتحادیه  عضو  کشورهای  به  ورود  جهت  ترکیه  اتباع 
کتوبر سال ۲۰۱۶ آسان تر شود. احمد داوود اغلو، نخست وزیر  ا
کنفرانس خبری مشترک با دونالد تاسک، این توافق  ترکیه، در 
را »آغاز فصل جدیدی در روابط با اتحادیه اروپا و نخستین 
گذشته« خواند. آقای داوود اغلو  جلسه از این نوع در ۱۱ سال 
اروپا  اتحادیه  به  خود  وعده های  به  دولتش  که  کرد  اضافه 
سوری  پناهجویان  جدید  امواج  هجوم  از  »جلوگیری  برای 
اروپا و مدیریت بحران موجود در این زمینه عمل خواهد  به 
که »کمک مالی سه میلیارد یورویی اروپا،  کرد  کید  کرد«. او تا

صرف پناهجویان در ترکیه خواهد شد«.
سر  بر  توافق  خبر  تایید  با  نیز  آلمان  صدراعظم  مرکل،  آنگال 

گردیده و از زمانی که مسکو جنگ  گروه طالبان با داعش 
کرد، یکی از نگرانی های  بر ضد داعش در سوریه را آغاز 
است.  مرکزی  آسیای  سوی  از  داعش  نفوذ  روسیه  عمده 
افراط گرایی  سریع  افزایش  شاهد  منطقه  می رسد  به  نظر 
که بعد از تجزیه  گروه های تندرو است؛ چیزی  مذهبی و 
اتحاد جماهیر شوروی دیده می شود. سازمان استخبارات 
گروه های  روسیه نگرانی خود را در مورد موجودیت و نفوذ 
بعد  کشور،  این  به  میانه  آسیای  کشورهای  از  تروریستی 
اعالم  سوریه،  در  تروریستی  کمپ های  در  آموزش  از 
پا  افغانستان جای  در  که داعش  کرده است. در صورتی 
تاجیکستان  متوجه  را  جدی  تهدید  گروه  این  کند،  باز 
که  می شود  سبب  کار  این  کرد.  خواهد  ترکمنستان  و 
که مسکو  کنند؛ چیزی  تروریستان به آسیای مرکزی رخنه 

هرگز نمی خواهد با آن روبه رو شود.
گروه تروریستی داعش، دولت افغانستان  از سوی دیگر رشد 
گرفتن دوباره طالبان،  را نیز نگران ساخته است. با جان 
افغانستان  والیت های  از  شماری  در  نیز  داعش  حضور 
دسته  امنیت  پیمان  سازمان  به گفته  نظر  می شود.  گزارش 
جنگجویان  از  تن   3000 حدود  حاضر  حال  در  جمعی، 
خطری  زنگ  می تواند  این  فعال اند.  کشور  در  داعش 
تروریستی  گروه  فعالیت های  افزایش  باشد.  روسیه  برای 
داعش به ویژه در مناطق شمالی افغانستان، مسکو را بیش 
با  نزدیک  تا در همکاری  از هرزمان دیگر مصمم ساخته 
تروریستی  گروه  این  برضد  مبارزه  برای  افغانستان  دولت 
که  باور اند  این  به  روسیه  مقامات  شود.  کار  به  دست 
که از  داعش در تعدادی از والیات افغانستان حضور دارد 

آن جمله شامل مناطق شمالی افغانستان می شود. 
بازی  را  فعالی  نقش  زمینه  در  روسیه  این که  از  افغانستان 
کند خشنود به نظر می رسد. فضل الهادی مسلمیار، رییس 
مجلس  رییس  با  دیدار  از  پس  افغانستان  سنای  مجلس 
کمک های اساسی و صلح آمیز مسکو و از  سنای روسیه، از 
کشور در حمایت از افغانستان قدردانی  نقش برجسته این 
درک  این  به  جهانیان  اخیر  دهه های  در  گفت،  او  کرد. 
مردم  و  بوده  جهانی  مشکل  یک  تروریسم  که  رسیده اند 

افغانستان بزرگ ترین قربانی این پدیده می باشند.

سارنوالی  و  کی  شا رسانه  یا  و  شخص  بین  را  فیلتری  حکم 
دارد. 

در طول ده سال ما قضایای بسیاری را با تفاهم میان طرفین 
من  شکایت،  رفع  غرض  به  بارها  کردیم.  حل  متخاصم 
کی معذرت  شخصا به نمایندگی از ژورنالیست از شخص شا
و  می کردند  لج  طرف  دو  هر  که  مواردی  در  اما  خواسته ام. 
کار  ناچار  کوتاه نمی آمدند،  و  برموقف خود اصرار داشتند 
به سارنوالی محول می شد و در چنین حالت نیز به مجردی 
متصور  ژورنالیست  یا  و  رسانه  به  ضرر  رسیدن  احتمال  که 
شخص  عصبانیت  زمان  گذشت  این که  از  استفاده  با  بود، 
شخصی  تماس های  طی  می داد،  فروکش  نسبتا  را  کی  شا
به دنبال  مواردی  از همین طریق در  رفع می کردم.  را  مشکل 
را  قضیه  تا  می شد  خواسته  سارنوالی  از  کتبا  نخستین  نامه 
اداره سارنوالی هم در  کند و خوشبختانه  تلقی  خاتمه یافته 
و  صد ها  میان  از  می برد.  کار  به  خیرخواهانه  توجه  امر  این 
این  و  باشند  ناراضی  چند تنی  شاید  ما  ژورنالیست  هزاران 
کرد. آنان  کس نتوان  طبیعی است زیرا زندگانی به مراد همه 

کرد. کنند، انصاف خواهند  گریبان  گر سر به  نیز ا
که  کمک مالی به ژورنالیستان نوشته بودند  درباره صندوق 
کلید آن را به چه  که وزیر اطالعات و فرهنگ  کسی نمی داند 
که من این صندوق  کسی سپرده است. الزم به تذکار است 
کمک مالی به ژورنالیست ها در مواقع اضطرار،  را به غرض 
کردم و با مشوره ژورنالیست ها طبق اصول وضع شده  تاسیس 
همه امور آن را به شمول »کلید صندوق« به خودشان سپردم. 
تمامی این جریان در همان وقت از طریق رسانه ها مرتبا نشر 

که بعضی از دوستان از آن اطالع ندارند.  شد و در حیرتم 
یا  گذری  می خواستم  من  بلی  شده.  یاد  قلم  شهر  باره  در 
شهرکی به نام قلم آباد برای سکونت خبرنگاران و دیگر اهل 
که  بود  این  شهرداری  پاسخ  اما  شود،  داده  اختصاص  قلم 
زمین  نمره های  از  تعدادی  پروژه ای  هر  در  می توانند  فقط 
کردند.  را  کار  این  تا حدودی  و  گیرند  نظر  برای شان در  را 
از  نیز  والیات  در  تا  بخشید  الهام  من  به  شهرداری  نظر  این 
والیت  هر  در  نیز  آنان  که  کنم  خواهش  کتبا  ذیربط  مراجع 
را  ژورنالیست ها  شهرکی  و  ناحیه  هر  در  خود  برنامه های  در 
گیرند.  که اغلب جوان و فاقد امکانات مالی اند نیز در نظر 
دوستان  دیگر  و  شهریار  آقای  اطالع  غرض  به  مختصر  این 

نگاشته شد.

که در این نشست  گفت  کمک سه میلیارد یورویی به ترکیه، 
عضویت  تسریع  مورد  در  ترکیه  با  کرات  مذا شده  موافقت 
کشور در اتحادیه اروپا، و تسریع رفت وآمد شهروندانش  این 
کشورهای عضو بدون دریافت ویزه، »مشروط به رعایت  به 

گرفته شود. تعهدات ترکیه« از سر 
و  مناقشات  از  که  نفر  هزار   ۹۰۰ تقریبا  ملل،  سازمان  گفته  به 
گریخته اند، طی سال جاری  فقر در خاورمیانه، آفریقا و آسیا 
ترکیه  از  از ۶۰۰ هزار تن  که بیش  اروپا شده اند  وارد اتحادیه 
کشورهای دیگر عضو  به  آنجا  از  و  یونان  وارد  از طریق دریا 
آواره  و  پناهجو  میلیون  دو  از  بیش  رفته اند.  اروپا  اتحادیه 
بین الملل  عفو  اما سازمان  می برند  به سر  ترکیه  در  نیز  سوری 
مالی  کمک  ترکیه  دولت  از  یکی  تنها  نفر   ۱۰ هر  از  می گوید 

دریافت می کند و بقیه به حال خود رها شده اند.

  نویسنده: تیمورخان 

  برگردان: ضیا صادق

  منبع: ولیو ِپک

  دکتور سید مخدوم رهین

وپا و ترکیه برسر بحران پناهجویان ACKUتوافق اتحادیه ار
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Islamic Republic of Afghanistan
MINISTRY OF PUBLIC WORKS

1stMacrorayan First Block Kabul Afghanistan
REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST

(Consulting Services – Firms Selection)
Country:   Islamic Republic of Afghanistan
Implementing Entity:  Ministry of Public Works
Project:   Rehabilitation and Construction of Qaisar to Laman Ring Road 
    (Km 343+000 to Km 110+000)
Scope Title:   Consulting Services for Design, Survey and Site Investigation (Geotech)
Method of Selection:  Quality and Cost Based Selection (QCBS)
Grant No and Title:  0081-AFG; Road Network Development Project 1
    0012-AFG; QaisarBalaMurghab Road Project
    0244-AFG; Road Network Development Program, Project 2
Deadline for Submission: Dec 06, 2015 not later than 1400 hours
Introduction:
The Islamic Republic of Afghanistan has received grants from the Asian Development Bank, herein called the “Bank” to complete the construction of 233 km section 
of the Ring Road. The Section of the Ring Road is located in the provinces of Badghisand Fayabbetween Qaisar and Laman. 
Part of the grant will be used to finance the Civil Works Contractwherein this Scope is an integral part of. Funding will be provided to pay for security arrangements, 
community investment and development, contract and project supervision, and reporting. The security arrangements will involve coordination and other feasible ar-
rangements through the Ministry of Public Works, herein called the “Employer”, to facilitate safe execution of the work scope.
Objective:
The purpose of this Expression of Interest is to acquire the services of a Design Consulting Company to perform Survey, Site Investigation (Geotechnical Works) and 
Design for the 233 km Ring Road.

At current status, some sections of the road were partially designed and in construction.

Note: A. In Section 6, the paving has been completed by ex-Contractor for 24 Kilometers in 2007. However, rehabilitation is 
required.
B. Because of security concerns and time constraints, the aerial imagery is recommended to facilitate the 35% design.  
Data is available with Alcis.
 C. The first priority is to complete the 35% design for Km 144 to Km 148, Km 178 to Km 192 to give civil work 
Contractormore work upfront. Second is to complete 95% for Sections 1 and 2, then to complete design for Sections 
                 3 to 6.
Legend
v –Data is available
x –NO data is available
The project will assist the Government to promote economic and social development and reduce poverty by rehabilitating the primary road network, and expectation of 
outcome is an efficient, safe, reliable road network developed in Western Afghanistan. This will also strengthen capacity in MPW for road sector management.
Hill International, herein called the “Engineer”, through the Ministry of Public Works, would like to solicit eligible Consultants to express interest to apply eligibility 
and bid for the above-mentioned Consultancy services.
Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the services. Consultants 
may associate with other firms in a form of a “joint venture” to enhance their qualifications. Consultant will be selected in accordance with the selection based on QCBS.
Shortlisting Criteria
1.  The services requires eligible multi-disciplinary firm or a joint venture consortium with a team of experience professionals, i.e., namely but not limited to Geotechni-
cal Engineer, Highway Design Engineer, Structural Engineer, Survey Team and Quantity Surveyors.
2.  At least a minimum of 10 years  in surveying, site investigation and design experience
3.  The Consultant has satisfactory completed and delivered relevantdesign projects in the last three to five years.
4.  The financial turnover of the interested firm in the last three years shall not be less than US$ 7.5M
5.  In case of joint venture arrangement, the two firms shall meet the requirement and shall be jointly and severally responsible.
*- Assignments completed by an individual professional staff working privately or through another consulting firm cannot be claimed as an experience of the firm.
**- Fluency in English as working language, knowledge of local language is advantageous.
All expenses related to the accommodation, office space, IT and survey equipment, transportation, software and all other associated cost contributing to the execution 
of the services shall be covered by the Consultant.
Interested consultants may obtain further information by contacting below Hill International, herein called the “Engineer” during office hours – 0900 to 1700 hours.
Expression of Interest must be delivered to the address below by Dec 06, 2015 not later than 1400 hours.
Hill International
Attention: Rene Kolkman, Team Leader 
255, 14th Street, Lane 6, Wazir Akbar Khan
District 10, Kabul Afghanistan
Telephone: +93 778 951 046, + 93 774 614 618
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Islamic Republic of Afghanistan 
MINISTRY OF PUBLIC WORKS 

1stMacrorayan First Block Kabul Afghanistan 
 

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST 
(Consulting Services – Firms Selection) 

 
Country:   Islamic Republic of Afghanistan 
Implementing Entity:  Ministry of Public Works 
Project:    Rehabilitation and Construction of Qaisar to Laman Ring Road  

(Km 343+000 to Km 110+000) 
Scope Title:   Consulting Services for Design, Survey and Site Investigation (Geotech) 
Method of Selection:  Quality and Cost Based Selection (QCBS) 
Grant No and Title:  0081-AFG; Road Network Development Project 1 
    0012-AFG; QaisarBalaMurghab Road Project 
    0244-AFG; Road Network Development Program, Project 2 
Deadline for Submission: Dec 06, 2015 not later than 1400 hours 
 
Introduction: 
 
 
  
Design status 
Section 35 % design 65 % design 95% design Construction 

1. Section- 1 34 Km 
Km 110+000 to Km 144+000 v v x Some works done based on 

65 % design 
2. Section-2            48 Km      

Km 144+000 to Km 148+000 x x x  
Km 148+000 to Km 168+000 v v x Some works done based 

on65 % design 
Km 168+000 to Km 178+000 v x x Some works done based 

on35 % design 
    Km 178+000 to Km 192+000 x x x  
3. Section- 3            44 Km 
    Km 192+000 to Km 236+000 x x x  

4. Section- 4            17 Km 
    Km 236+000 to Km 253+000 x x x  

Design status 
Section 35 % design 65 % design 95 % design Construction 

5. Section- 5              64 Km 
    Km 253+000 to Km 317+000 x x x  

6. Section- 6              26 Km 
    Km 317+000 to Km 343+000 x x x  

 
 
 
 
Note: A. In Section 6, the paving has been completed by ex-Contractor for 24 Kilometers in 2007. However, rehabilitation is  
required. 

B. Because of security concerns and time constraints, the aerial imagery is recommended to facilitate the 35% design.   
Data is available with Alcis. 

 C. The first priority is to complete the 35% design for Km 144 to Km 148, Km 178 to Km 192 to give civil work  
Contractormore work upfront. Second is to complete 95% for Sections 1 and 2, then to complete design for Sections  
                 3 to 6. 
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5. Section-5                64Km
     Km 253+000 to Km 317+000
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