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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

افغان ها و بحران مهاجرت به اروپا

ح والی غور طر
برای حکومتداری و بازسازی 

آینده صلح در دل یک توهم

طالبان امارتی و طالبان داعشی
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دیده بان شفافیت:

مسوده بودجه سال 1395 ناقص است
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کابلاحکام بی امضای رییس جمهور در فیسبوک رگ در  آتش سوزی بز
کشور در جنگ به سر می برد، عزل و نصب وزیر جنگ و رییس امنیت  که  در وضعیتی 
کشور از طریق فیسبوک فضای جنگ را می تواند به نفع دشمن تغییر بدهد. وقتی  یک 
گاه در  وزیر جنگ و یا رییس امنیت ملی خبر برکناری اش را از فیسبوک می شنود، ناخودآ
کسی هم نیست تا برایش توضیح بدهد و این سردرگمی  پی دریافت واقعیت برمی آید و 

 مقدار زیادی از انرژی و زمانش را می ستاند.

گردید.  کابل حریق  اثر یک آتش سوزی در مندوی  به  گذشته  روز  ده ها دکان 
گذاشت.  کرد و خسارت هنگفت مالی به جا  این آتش سوزی پنج ساعت دوام 
گفته است. سه سال قبل نیز  کابل علت این آتش سوزی را شارتی برق  پولیس 
آتش سوزی  دچار  کابل،  در  لباس  عمده  مارکیت های  از  یکی  ناصری،  سرای 

شده بود.
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زنگ اول


نام  زیر  تشکلی  سیاستمداران  از  برخی  است  قرار 
به  و  بسازند  افغانستان«  ثبات  و  حراست  »شورای 
الرسول  عبدرب  آقایان  کنند.  موجودیت  اعالم  زودی 
مدبر،  صادق  قانونی،  یونس  محمدی،  بسم اهلل  سیاف، 
ارغندیوا ل و دیگر چهره ها در محور این تشکل حضور 
تاثیرگذارترین  که  برمی آید  فهرست  این  از  دارند. 
اعالم  زودی  به  است  قرار  که  تشکل  این  در  چهره ها 
پایگاه  چهره ها  این  دارند.  حضور  کند،  موجودیت 
کشور  گوناگون  مناطق  در  نیرومند  نسبتا  اجتماعی 
دارند و در حکومت حامد کرزی سمت های مهم داشتند 
و در 14 سال اخیر هم به نحوی در تصمیم گیری های 

راهبردی شریک بودند. 
از  بسیاری  ملی،  وحدت  حکومت  تشکیل  از  پس 
چهره های تاثیرگذار به درون دستگاه دولت راه یافتند 
نماند.  باقی  در صحنه  مثبت  و  موثر  اپوزیسیون  ولی 
چهره های جدیدی که حاال می خواهند اعالم موجودیت 
کنند، متوجه همین خال شده اند و ظاهرا می خواهند همین 
خال را پر کنند. بیشتر قشر سیاسی کابل سیاست را به 
با ج  گیری و مقرر شدن بستگان شان در سفارت، والیت 
و وزارت فروکاسته اند. تشکیل هایی اپوزیسیونی  که در 
چهارده سال اخیر ایجاد شد، بال استثنا همه معطوف به 

باج گیری بوده اند. 
به  را  کابل  سیاسی  قشر  قلم بدستان،  از  یکی  باری 
سال  چهارده  در  بود.  کرده  تشبیه  سیاسی  باج گیران 
مرام  و  هدف  دارای  و  برنامه  با  اپوزیسیونی  گذشته 
سیاسی، تشکیل نشده است. این نگرانی وجود دارد که 
تشکلی که قرار است اعالم موجودیت کند هم بیشتر در 
پی جستجوی مجاری فشار بر حکومت، برای باج گیری 
باشد اما اگر این سیاستمداران می خواهند کاری بکنند، 
باید  جدید  تشکل  باشند.  داشته  وسیع  برنامه ای  باید 
برنامه  مکتوب خود را منتشر کند و در پی اصالحات 
باشد. اگر تشکل جدید واقعا در پی اصالحات باشد و 
نبود  خالی  باشد،  داشته  باج گیری  از  فراتر  دغدغه ای 
یک اپوزیسیون پر می شود و حکومت خود را در برابر 

چشمان تیزبین حس می کند. 
در صورتی که حکومت خود را در برابر چشمانی تیزبین 
حس کند، روشن است که اصالحات را جدی می گیرد. 
جدی  سیاسی  ارزش  هیچ  حاضر  حال  در  اصالحات 
برای سران حکومت وحدت ملی ندارد. سران حکومت 
از حامد کرزی  از تحویل  گیری قدرت  قبل  وحدت ملی 
هر  آن  در  که  بودند  کرده  امضا  تفاهم  یادداشت  یک 
دو بزرگوار بر اعمال یک سری اصالحات دموکراتیک 
پیش نویس طرح  تهیه  انتخاباتی،  نظام  اصالح  جمله  از 
تعدیل قانون اساسی، توزیع شناس نامه های الکترونیک، 
پایان  در  و  ولسوالی  شورا های  انتخابات  برگزاری 
ریاست  جایگاه  روی  مداقه  برای  لویه جرگه  فراخوانی 

اجرایی، تعهد کرده بودند. 
اما تا حال در هیچ یک از این موارد، پیشرفتی حاصل 
حکومت  کارنامه  هم  فساد  با  مبارزه  در  است.  نشده 
وحدت ملی تعریفی ندارد. شخصی که به حبس محکوم 
امضا  تفاهم نامه  و  شد  ظاهر  عمومی  انظار  در  بود، 
است  ناگوار  خیلی  هم  اقتصاد  و  امنیت  کرد. وضعیت 
نیروهای  خروج  پیامد های  است  نتوانسته  حکومت  و 
محور  در  که  تشکلی  اگر  کند.  مدیریت  را  ناتو  رزمی 
خواهد  موجودیت  اعالم  سیاف  الرسول  عبدرب  آقای 
وادار  را  حکومت  و  بگیرد  جدی  را  اصالحات  کرد، 
چون  ملی ای  پروژه های  تطبیق  و  اصالحات  اعمال  به 
فضای  در  کند،  الکترونیک  شناس نامه های  توزیع 

سیاسی کشور خیلی موثر واقع خواهد شد. 
اما اگر تشکل سیاسی جدید هم صرف در پی باج گیری 
نمی آید.  سیاسی  اوضاع  در  گشایشی  هیچ  باشد، 
تشکل سیاسی جدید باید با برنامه ظاهر شود، در هر 
جایگاه  از  و  باشد  داشته  برنامه  بدیل  باید  عرصه ای 
استفاده  اصالحات  روند  تقویت  برای  اجتماعی اش 
برای خنثا کردن  که سران حکومت  است  کند. روشن 
تشکیل دهند گان  از  برخی  به  اپوزیسیونی،  فعالیت های 
اگر  اما  می دهند،  وعده  مقام  و  پست  جدید،  تشکل 
سیاستمداران تشکیل دهنده  تشکل سیاسی جدید، واقعا 
خنثا  فعالیت های شان  باشند،  داشته  دغدغه  اصالحات 

نمی شود. 

آیا تشکل جدید هم در پی 
باج گیری است؟
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کشته شدن 65 شورشی در عملیات های نظامی

سویدن طی ده سال آینده 8.7 میلیارد کرون به افغانستان کمک می کند

تطبیق بیش از 12هزار پروژه 21 داعشی، از جمله شصت گروگان آزاد شده در هلمند
انکشافی در یک سال

امور  وزارت  کابل:  8صبح، 
نتیجه  در  که  کرده  اعالم  داخله 
نیروهای  مشترک  عملیات های 
شبانه  یک  جریان  در  کشور  امنیتی 
از  تن  پنج  و  شصت  گذشته،  روز 
به  دولت  مخالف  مسلح  شورشیان 

قتل رسیده اند.
به گفته  این وزارت، این عملیات ها 
نابودی  و  سرکوب  منظور  به  که 
والیت های  مربوطات  در  شورشیان 
کندز،  تخار،  سمنگان،  ننگرهار، 
و  خوست  غزنی،  زابل،  فاریاب، 
آن  در  بود،  اندازی شده  راه  هلمند 
هفده شورشی دیگر زخمی شده اند.

که  می افزاید  داخله  امور  وزارت 
جنگ  مقدار  ها  عملیات  این  در 
نیز  شورشیان  به  مربوط  افزار 
افتاده  امنیتی کشور  بدست نیروهای 
که  می گوید  وزارت  این  است. 
سرکوب  برای  نظامی  عملیات های 

دولت  مقام های  کابل:  8صبح، 
سویدن تعهد کرده اند که این کشور 
طی ده سال آینده مبلغ 8.7 میلیارد 
افغانستان  دولت  به  سویدنی  کرون 
در  کمک   این  می کند.  کمک 
به  افغانستان  در  مختلف  عرصه های 

مصرف خواهد رسید.
دیدار  جریان  در  تعهد  این 
اشرف غنی رییس جمهور افغانستان 
کشور  آن  در  سویدنی  مقام های  با 

صورت گرفته است.
کرونی  میلیارد   8.7 کمک  تعهد 
میان  افغانستان،  به  سویدن 
امور  وزیر  ربانی  صالح الدین 
لوین  ایزبیال  و  افغانستان  خارجه 
وزیر همکاری های انکشافی سویدن 
و  اشرف غنی  داشت  حضور  با 
استفان لوین نخست وزیر آن کشور 

به امضا رسیده است.
دفتر ریاست جمهوری با اعالم این 

با  دفاع  وزارت  کابل:  8صبح، 
نفر  شصت  از  تازه  جزییات  ارایه 
عملیات  نتیجه  در  گروگانی که 
نیروهای ویژه اردوی ملی از چنگ 
آزاد  هلمند  والیت  در  طالبان 
این  میان  از  که  می گوید  شده اند، 
گروه  عضو  نفر  یک  و  بیست  افراد 

تروریستی داعش هستند.

از  برخی  در  همچنان  شورشیان 
والیات کشور ادامه دارد.

همچنین وزارت دفاع نیز از کشته و 
زخمی شدن شماری از شورشیان در 
ملی خبر  اردوی  نتیجه عملیات های 
داده است. این وزارت رقم دقیقی از 

افراد کشته شده ارایه نکرده است.

خبر می گوید که اشرف غنی رییس 
تداوم  که  گفته  کشور  جمهور 
افغانستان  به  سویدن  کمک های 
آن  اعتماد  میالدی،   2024 سال  تا 
کشور را به افغانستان نشان می دهد.

وزیر  نخست  لوین  استفان  همچنین 
تعهد  که  است  گفته  نیز  سویدن 
گسترده  افغانستان  به  کشورش 
امنیتی،  عرصه های  شامل  و  است 
کمک های  و  سیاسی  و  اقتصادی 
کرده  تاکید  وی  می گردد.  بشری 
افغانستان  به  سویدن  تعهدات  که 

پایدار خواهد بود.
با مقام های  اشرف غنی در دیدارش 
جمله  از  سویدن  دولت  ارشد 
احزاب  و  مجلس  نمایندگان 
سویدن، گفته است که مرحله عملی 
طرح مبدل سازی افغانستان به مرکز 
اتصال آسیای مرکزی به جنوبی فرا 
افغانستان  ظرفیت های  از  و  رسیده 

وزارت دفاع می افزاید که در نتیجه 
علیه  ملی  اردوی  نیروهای  عملیات 
خارجی،  و  داخلی  تروریستان 
هفت تن از این سربازان به شهادت 
جزییات  وزارت  این  رسیده اند. 
نکرده  ارایه  مورد  این  در  بیشتری 

است.

انرژی  انتقال  و  انرژی  تولید  برای 
به کشورهای مختلف آسیایی عمال 

استفاده می شود.
دعوت  با  افغانستان  جمهور  رییس 
برای  سویدنی  سرمایه گذاران 
گفته  کشور،  در  سرمایه گذاری 
در  که  قراردادهایی  تمام  که  است 
عرصه معادن مشکل دارد تعدیل و 

یا فسخ می گردد.
دولت  از  هم چنین  اشرف غنی 
سویدن خواسته تا با مهاجرین افغان 
در آن کشور مطابق قوانین بین المللی 
برخورد شود. او تاکید کرده هویت 
به  افغان  شهروندان  بنام  افرادی که 
گفته  به  گردد.  تثبیت  رفته اند  اروپا 
گزارش ها  از  برخی  غنی،  آقای 
حاکیست که شماری از شهروندان 
شهروندان  بنام  دیگر  کشورهای 
کرده اند.  مهاجرت  اروپا  به  افغان 
مساله  این  می گوید  غنی  آقای 
باالی  منفی  تاثیرات  می تواند 

مهاجران افغان داشته باشد.
اشرف غنی در راس یک هیات بلند 
رتبه هفته گذشته کابل را به منظور 
شرکت در کنفرانس بین المللی تغییر 
اقلیم در پاریس ترک کرد. او روز 
شنبه، پس از سفر پنج روزه و دیدار 
کشورهای  مقام های  از  برخی  با 

اروپایی به کشور برگشت.

8صبح، کابل: وزارت احیا و انکشاف دهات، از 
طریق برنامه ملی انسجام ساحوی قرارداد 74 پروژه 
انکشافی را به ارزش 229میلیون افغانی با شماری از 

شوراهای انکشافی امضا کرد.
نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات، روز 
 74 میان  از  که  گفت  قرارداد  این  امضای  با  شنبه 
پروژه، 67 پروژه آن توسط بانک انکشافی آسیایی 
و هفت پروژه دیگر آن توسط حکومت افغانستان 

تمویل می شود.
 به گفته آقای درانی، حدود ده درصد این پروژه ها 

توسط مردم تمویل می شود.
بلخ،  والیت های  در  است  قرار  پروژه ها  این 
بامیان،  غور،  پنجشیر،  بدخشان،  بغالن،  سمنگان، 
کنر،  جوزجان،  پکتیا،  لوگر،  تخار،  لغمان، 
سرپل  و  کابل  دایکندی،  وردک،  نورستان، 
تطبیق شوند. این پروژه ها شامل ساخت دیوارهای 
استنادی، کانال های آبیاری، سربندها، سرک، پل و 

پلچک می شوند.
این  از  که  می افزاید  دهات  انکشاف  و  احیا  وزیر 
مستفید  نفر  هزار  پنجاه  و  صد  به  نزدیک  پروژه ها 
از هشتاد هزار  بیش  تکمیل آن  با  شده و همچنین 

روز کاری ایجاد می شود.
مقام های وزارت احیا و انکشاف دهات می افزایند 
تمام  طریق  از  مالی  سال  طی  وزارت  این  که 
برنامه های ملی خود، قرارداد 5192 پروژه انکشافی 
را در 34 والیت کشور به هزینه 136 میلیون دالر در 
عقد  انکشافی  و شوراهای  با شرکت ها  ده سکتور 

کرده است. 
ماه  یازده  »طی  گفت:  مورد  این  در  درانی  آقای 
سکتورهای  در  انکشافی  پروژه   12337 گذشته 
بهره  به  و  تکمیل  کشور  والیت   34 در  مختلف 
برداری سپرده شده است. وزارت احیا و انکشاف 
دهات در سال 1394 حدود 389 میلیون دالر بودجه 
آن  دالر  میلیون   272.3 تاکنون  که  دارد  انکشافی 
وزارت  این  خوشبتخانه  که  رسیده  مصرف  به 
کرده  مصرف  را  خود  انکشافی  بودجه  70درصد 

است.«
در  دهات  انکشاف  و  احیا  وزیر  دیگر،  سوی  از 
هفته  دو  به  نزدیک  که  کاریابی  ملی  برنامه  مورد 
توضیحات  شد  اعالم  جمهور  رییس  توسط  پیش 
پنج محور  برنامه در  »این  داد. آقای درانی گفت: 
یا بخش شامل ساخت سرک های دهاتی، ساخت 
بندها، پاک  کاری شهرها، اعمار منازل مسکونی و 
بهبود زراعت و مالداری  می شود که یکی از این 
حفظ  و  دهاتی  سرک های  ساخت  یعنی  بخش ها 
دهات،  در  سرک سازی  پروژه های  از  مراقبت  و 
و شبکه های  آبیاری  آبیاری، شبکه های  کانال های 
دهات  انکشاف  و  احیا  وزارت  مربوط  آبرسانی 

است.«
به گفته نصیراحمد درانی، پروژه حفظ  و مراقبت 
در  دهات  انکشاف  و  احیا  وزارت  اشتغال زایی  و 
مرحله اول در والیت های کنرها، ننگرهار، لغمان، 
خوست،  جوزجان،  فاریاب،  بلخ،  کندز،  بغالن، 

کندهار، هرات و فراه مورد اجرا قرار می گیرد.
در  پروژه  این  اول  مرحله  »در  درانی گفت:  آقای 
مجموع 5.25 میلیون روز کاری ایجاد می شود که 
برای بیش از 210 هزار تن در 12 والیت زمینه های 
کاریابی کوتاه مدت مساعد می شود. در مرحله دوم 
ما 15 هزار روستا را تحت پوشش قرار می دهیم که 
کاریابی  زمینه  تن  هزار   375 برای  صورت  این  با 
کوتاه مدت را مساعد می کنیم؛ اما در مرحله سوم 
به پوشش ملی می رسیم و برای 900 هزار تن زمینه 

کاریابی مساعد می شود.«
اول  انکشاف دهات گفت که مرحله  احیا و  وزیر 
برای  و  می شود  آغاز  آینده رسما  هفته  پروژه  این 
مرحله دوم این پروژه، سه روز پیش وزیر انکشافی 
آلمان به رییس جمهور غنی وعده 25میلیون یورو 
کمک را کرده است. وی تاکید کرد که با تکمیل 

مرحله اول، مرحله دوم آغاز خواهد شد.

وزارت دفاع در اعالمیه ای می افزاید 
شده  آزاد  میان گروگان های  از  که 
ملی،  پولیس  نیروهای  از  تن  هفده 
ملی،  پولیس  نیروهای  از  تن  نوزده 
یک  بیست  و  ماین پاک  نفر  سه 
داعش  تروریستی  گروه  عضو  نفر 
هستند. این وزارت جزییات بیشتری 

در این مورد ارایه نکرده است.

وزارت دفاع روز جمعه اعالم کرده 
نیروهای  عملیات  نتیجه  در  که  بود 
ویژه اردوی ملی در والیت هلمند، 
غیرنظامیان  و  نظامیان  از  تن  شصت 
گروه  جنگجویان  توسط  که 
تروریستی طالبان به گروگان گرفته 

شده بودند، آزاد شده اند.
این عملیات  افزود که  وزارت دفاع 
ویژه  نیروهای  از  تن  پنجاه  توسط 
والیت  نوزاد  ولسوالی  در  قندهار 
هلمند به منظور بازداشت مال داوود 
از فرماندهان ارشد طالبان راه اندازی 

شده بود.
گروگان هایی  که  می افزاید  وزارت 
از  افرادی  شامل  شده اند،  آزاد  که 
نیروهای پولیس ملی، پولیس محلی، 
می شوند  غیرنظامیان  و  ملی  اردوی 
در  طالبان  جنگجویان  توسط  که 
ولسوالی نوزاد تحت نظارت طالبان 

در زندان به سر می بردند. 
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ذهنی  درگیری های  از  یکی  درون حکومتی،  منازعه های 
سوم،   جهان  جغرافیای  سومی  است.  جهان  سیاستمداران 
کوتاه مدت به بار  کوچک و  سیاستمداران متعارفی را با اهداف 
نیز  با اهمیت  نه چندان  این اهداف  به  ابزار دستیابی  و  می آورد 

کنار زدن افراد است . توسل جستن به سیاست حذف و 
کشورهای در حال منازعه  این تجربه منحصر به افغانستان نیست. 
کثر موارد از چنین دساتیری پیروی می کنند و سیاستمداران  در ا
کشورهایی راه ورود در فردای یک سیاست موفق را در  در چنین 

حذف افراد غیرقابل اعتماد دوروبرشان می بینند.
این  و  ندارد  ملی  محور  یک  سیاست  کشورهایی،   چنین  در 
اهداف  به  دستیابی  برای  و  می کنند  طرح  سیاست  که  افراد اند 
گامی  را سیاسی  سیاسی شان هر اقدامی  را سیاسی می سازند و هر 
به  و  است  مبهم  و  گنگ  نیز  سیاسی شان  طرح های  می گذارند. 
نسبت بی اعتمادی به اطرافیان شان و یا هم به شهروندان و یا ترس 

از افکار عمومی  در پی پنهان نگهداشتن حرکت های شان اند.
عمومی  با  افکار  آزمایش  به  جستن  توسل  فضایی،   چنین  در 
که در دنیای امروز همان فیسبوک  استفاده از ابزارهای دم دست 
و سایر شبکه های اجتماعی است، یکی از راه های آسان سازی 

تصمیم گیری در مورد حذف و یا جابه جایی افراد است.
شایعه های  نیز  را  افغانستان  فیسبوک  فضای  پیش  روز  چند 
وزارت  سرپرست  استانکزی  معصوم  جا به جایی  یا  برکناری 
جیالنی  ملی،  عمومی  امنیت  رییس  نبیل  رحمت اهلل  دفاع، 
مشاور  ک  خپلوا کرم  ا و  محلی  ارگان های  اداره  رییس  پوپل 
نقل  به  اتکا  به  بیشتر  شایعه ها  این  کرد.  تسخیر  رییس جمهور 
نام شان  ذکر  بدون  ریاست جمهوری  ارگ  در  افرادی  قول های 

گیر شد. فرا
به سر  بیشتر در فیسبوک  که  افغانستان  مخاطب جدی خبر در 
کرد و به زودی این شایعه به  می برد،  این شایعه را دست به دست 

که هیچ نهاد دولتی مسوول در  یک خبر جدی مبدل شد،  با آن 
این مورد چیزی نگفت.

سفر  در  رییس جمهور  که  شد  خبر ساز  حالی  در  شایعه  این 
اروپایی به سر می برد و رییس اجرایی نیز صدایی برای تایید و 

یا رد این شایعات بلند نکرد.
کشور در جنگ به سر می برد، عزل و نصب وزیر  که  در وضعیتی 
فضای  فیسبوک  طریق  از  کشور  یک  امنیت  رییس  و  جنگ 
جنگ را می تواند به نفع دشمن تغییر بدهد. وقتی وزیر جنگ 
و یا رییس امنیت ملی خبر برکناری اش را از فیسبوک می شنود، 
کسی هم نیست  گاه در پی دریافت واقعیت برمی آید و  ناخودآ
تا برایش توضیح بدهد و این سردرگمی  مقدار زیادی از انرژی و 

زمانش را می ستاند.
این وضعیت اما در صفوف نیروها شدیدتر اثر می گذارد. سربازی 
که در پی جمع آوری اطالعات است،   که می جنگد و یا ماموری 
کنار  بر  زودی  به  و  ندارد  بقا  رییسش  و  وزیر  که  می کند  تصور 
می شود. پس همین یک شایعه  کوچک می تواند فاصله  جدی و 

بزرگی را میان سرباز و رهبر به میان بیاورد.
بدتر بگذارد. حوزه  اثر  این شایعه می تواند  نیز  افسران  در صف 
است،  معمول  افغانستان  در  که  رییس  و  وزیر  به  وفاداری ها 
انسجام  می کنند.  بدل  رنگ  چهره ها  و  می خورد  برهم  یکباره 
ما  می کند.  ظهور  جدیدی  جهت گیری های  و  می خورد  برهم 

که وفاداری  انسجام سازمان یافته در نظام نداریم و این افراد اند 
خلق می کنند و در نتیجه  همین وفاداری انسجام در یک نظام 

اداری آفریده می شود.
اما مهم تر از همه، این که چنین شایعه ها در امنیت روانی مردم 
آن  به  جدی تر  باید  که  است  مساله ای  می ریزد،  سم  چقدر 
در  تهدیدات  و  ناامنی  که  وضعیتی  در  مردم  شود.  رسیدگی 
سطح بلندی قرار دارد در پی شنیدن اخبار شایعه آمیز برکناری 
از  افغانستان  نظام  که  است  حالی  در  این  نیستند.  مقامات 
این  در  می برد.  رنج  امنیتی  سکتور  در  ایجاد شده  خال های 
افراد  مقرری  به  نسبت  برکناری  و  حذف  سال،   یک و نیم 
شایسته تر  افراد  تقرر  با  کم تر  برکناری ها  است.  بوده  برجسته تر 

جبران شده اند.
بازی ناشیانه با شعور مردم نباید این قدر فیسبوکی شود. مردم را 
از قضاوت  توجهی  قابل  میزان  به  مردم  بگیریم.  نباید دست کم 
شایعات  این گونه  با  و  یافته اند  دست  بدی  و  خوبی  مورد  در 
کشیده نمی شوند. برعکس،  چنین  فیسبوکی به سادگی به چالش 

اقدامات چالشی را در برابر حکومت می افرازد.
داخل  در  دو دستگی  تبلیغ  پی  در  افغانستان  مردم  دشمنان 
نظام اند. این دو دستگی داخل نظام به ابزار تبلیغاتی دشمنان 
تبلیغات  این  به  شایعات  چنین  پخش  و  است  شده  مبدل  ما 
نفع  بیشتر  افغانستان  مردم  دشمنان  به  و  می افروزد  آتش  بیشتر 

می رساند تا به نظام. 
ارگ  در  حلقاتی  سوی  از  شایعات  چنین  گر  ا این که  آخر  سخن 
مردم  دشمنان  گر  ا شود.  گرفته  آن  جلو  باید  می شوند،   پخش 
با نشر شایعه در مورد سکتورهای عمده  کشور در پی  افغانستان 
برابر  در  باید  نظام  در  مسوول  مقامات  نظام اند،  موضع  تخریب 
از  خبری  یا  اعالمیه ای  صدور  با  و  بگیرند  موضع  شایعات  این 

سوی یک مقام مسوول، به رد این شایعات بپردازند.

ما در وضعیت خوب امنیتی قرار نداریم و تصمیم گیری ها در مورد 
مقامات عمده  سکتور امنیتی باید در پی واقعیت های موجود و 
دور  در  داریم،   در دست  گذشته  از  ما  که  تجربه ای  به  توجه  با 

کلی شکل بگیرند. یک اجماع 
نظام  داخل  در  وطن دوست  و  متخصص  افراد  کنون  ا همین 
کنون  که هیچ فرصتی برای پیشرفت نیافته اند و همین ا زیاد اند 
که روز به روز  افراد فاسد و بدنامی  در بدنه  نظام حضور دارند 
به پیشرفت های شان افزوده می شود و به مدارج باالتر می رسند. 
گر فیسبوک  فیسبوک این چهره های فاسد را هر روز افشا می کند. ا
ابزار سنجش افکار عمومی  است،  پس باید به این زاویه  قضاوت 

فیسبوک نیز مراجعه شود.
و ریاست  که در صفوف وزارت دفاع  به تعهد جوانانی  باید  ما 
کنون  ا همین  باشیم.  داشته  باور  می کنند،  خدمت  ملی  امنیت 
مدیریت  جوانان  سوی  از  دفاع  وزارت  در  زیادی  پست های 
جوانان  نیز  را  ملی  امنیت  رییسان  و  معاونان  بیشتر  و  می شوند 
که شایبه  ایجاد  متعهد به وطن تشکیل می دهند. هیچ شایعه ای 
ایجاد  نو  نسل  این  میان  در  را  دودستگی  ایجاد  و  کندگی  پرا

می کند،  باید فرصت ظهور نیابد.
خالصه این که فیسبوک نباید محل احکام و فرامین بی امضای 
رییس جمهور باشد. حق وزیر جنگ و رییس امنیت این نیست 

گاه شوند. که از برکناری شان از طریق فیسبوک آ

طالبان امارتی
و طالبان داعشی

کوهستانی   

احکام بی امضای 
رییس جمهور در فیسبوک

طالبان تا حال مرگ مال اخترمحمد منصور را تایید 
گروه شناخت دارند  کسانی که از این  نکرده اند، اما 
حتما  می بود،  زخمی   طالبان  رهبر  گر  ا که  می گویند 
بودنش  زنده  از  و  می کرد  منتشر  ویدیویی  نوار  یک 
حال  تا  اما  می داد،  اطالع  عادی  ستیزه جویان  به 
نوار  نشدن  نشر  نفس  است.  نشده  منتشر  نواری 
او  مرگ  احتمال  منصور،  اخترمحمد  از  ویدیویی 
رغم  به  منصور  اخترمحمد  مال  مرگ  می برد.  باال  را 
اما  می سازد،  بیشتر  را  طالبان  شکاف های  این که 
گفتگو های سیاسی  پایان جنگ افغانستان از طریق 
مانند  ناممکن نمی سازد. مال اخترمحمد منصور،  را 
مال محمد عمر، لقب امیرالمومنین را یدک می کشید. 
 1400 جرگه  یک  در  را  لقب  این  طالبان  بنیان گذار 
کستانی به دست آورد، اما  نفری مالهای دیوبندی پا
امیرالمومنین  کویته،  ی  شورا  در  منصور  اخترمحمد 

خوانده شد. 
در آن زمان عده ای مشروعیت فقهی درج این لقب 
کنار نام مال اخترمحمد منصور را زیر سوال بردند،  در 
جانشین  که  کردند  وانمود  چنین  آن  طرفداران  اما 
ابوبکرالبغدادی  همتای  می خواهد  عمر  محمد  مال 
به  امارتی  طالبان  پیوستن  از  تا  شود  معرفی 
که  است  روشن  شود.  جلوگیری  داعش،  خالفت 
که زیر نام داعش در شرق افغانستان  جنگجویانی 
فعالیت می کنند، پیش از این اعضای طالبان بودند 
و پس از آن که در مورد زند گی و مرگ مال محمدعمر 
ابوبکرالبغدادی  خالفت  علم  شدند،  تردید  دچار 
در  که  هم  سلفی ای  فرماندهان  کردند.  بلند  را 
شدند.  داعشی  داشتند،  حضور  طالبان  صفوف 
منصور  اخترمحمد  گر  ا که  می کنند  تصور  عده ای 
لقب امیرالمومنین را قبول نمی کرد، ریزش جدی در 

صفوف طالبان امارتی رخ می داد.
امیرالمومنین  لقب  از  بیرونی طالبان هم  هم پیمانان 
به عنوان  کردند.  استقبال  منصور  اخترمحمد  برای 
مال  به  شبکه  القاعده،  رهبر  ایمن الظواهری  نمونه 
امیرالمومنین  لقب  کرد.  بیعت  منصور  اخترمحمد 
پیروان  سازمانی  درونی  انسجام  هم  که  شد  سبب 
گروه  پیوند  هم  و  شود  حفظ  منصور  اخترمحمد 
طالبان شاخه  منصور با القاعده و بنیادگرایی جهانی 
اخترمحمد  بودن  امیرالمومنین  اما  نگسلد.  هم  از 
گفتگوهای  منصور، پایان جنگ افغانستان از طریق 
منصور  اخترمحمد  مال  می کرد.  دشوار  را  سیاسی 
خودش را فرمانده تمام مومنان عالم می دانست و به 
در  سیاسی  مبارزه  و  ملت  دولت-  نظام  ترتیب  این 

چوکات این نظام را رد می کرد. 
بسیار  می خواند،  امیرالمومنین  را  خود  کسی که 
سیاسی  نظام  یک  با  کره  مذا وارد  که  است  دشوار 
تشکیل  روی  سیاسی  نظام  آن  با  بعد  و  شود  دیگر 
توافق برسد. مال اخترمحمد  به  نظم سیاسی جدید 
منصور و پیش از او مال محمد عمر، از تمام مسلمانان 

گر  ا کنند.  بیعت  آنان  به  تا  می خواستند،  عالم 
مرگ مال اخترمحمد منصور تایید شود و طالبان به 
به احتمال قوی  گون تقسیم شوند،  گونا شاخه های 
امیر المومنین  را  خودش  شاخه ها  از  یک  هیچ  رهبر 
از  یک  هیچ  که  طوری  همان  خواند،  نخواهد 
خود  کستانی  پا طالبان  گون  گونا شاخه های  رهبران 

را امیرالمومنین نمی خوانند. 
طالبان  جنگجویان  از  برخی  که  نیست  تردیدی 
اما  می پیوندند،  داعشی  طالبان  صف  به  امارتی 
کویته، به  که رهبران اصلی شورای  بسیار بعید است 
کویته  رهبران شورای  کنند.  بیعت  ابوبکرالبغدادی 
قدرت  و  نفوذ  ثروت،  سال،  چهارده  مدت  این  در 
که این  زیادی به دست آورده اند و بسیار بعید است 
کسی به اسم ابوبکرالبغدادی بریزند.  همه را در پای 
طالبان  گون  گونا شاخه های  که  قوی  احتمال  به 
ساحه  خودشان  برای  کدام  هر  و  می شود  تشکیل 
نفوذ در داخل افغانستان و منابع پشتیبان در درون 
کستان  کستان ایجاد می کنند. سازمان آی اس آی پا پا
تجربه  افراطی،  متعدد  گروه های  مدیریت  در  هم 
شبه نظامی  متعدد  گروه های  دارند.   شصت ساله 
کشمیر  که در   افراطی و تروریست شصت سال است 
می جنگند. آی اس آی تمام آنان را مدیریت می کند. 
تنظیم های افغانی هم چهارده سال در برابر شوروی 
کدام  هر  با  آی  اس آی  و  جنگیدند  افغانستان  در 
بیشتر  را  عده ای  داشت،  ارتباط  گانه  جدا به طور 
تضعیف  و  تقویت  همزمان  را  عده ای  و  می پرورید 
که پس از این طالبان هم چند  می کرد. بعید نیست 
کدام تعامل جدا گانه  شاخه شوند و آی اس آی با هر 
به  گروه ها  این  کدام  هر  کشاندن  از  و  باشد  داشته 
کره امتیاز بگیرد. حسن چنین وضعیتی  پای میز مذا
نماینده  را  خودش  شاخه ی  هیچ  که  است  این  در 
یک  هر  و  نمی کند  فرض  اسالم  عالم   منحصربه فرد 
اما روشن است  گروه ظاهر می شوند،  به عنوان یک 
پیچیده  را  گفتگو  و  جنگ  وضعیتی  چنین  که 

می سازد. 
افغانستان باید از این به بعد، برای مقابله با طالبان 
امارتی  باشد. طالبان  بیشتر داشته  آماد گی  داعشی، 
بدل  مصالحه  و  جنگ  برای  پروژه ای  به  دیگر 
از  پس  امارتی  طالبان  به  دنیا  کل  تقریبا  می شوند، 
گروه پاره پاره ای می نگرند  اخترمحمد منصور به دید 
کرد، اما طالبان داعشی داعیه  گفتگو  که باید با آن 
گفتگویی با آنان امکان  ک دارند و هیچ نوع  خطرنا
ندارد. دنیا هم باید افغانستان را در مقابله با طالبان 
تنها  می گیرند،  قوت  بعد  به  این  از  که  داعشی 
کستان برخی از  که در پا نگذارد. واقعیت این است 
حلقات استخباراتی تالش می کنند صفوف طالبان 
داعشی  طالبان  تقویت  کنند.  تقویت  را  داعشی 
سبب  بلکه  نمی کند،  تحمیل  کستان  پا بر  هزینه ای 

تضعیف دولت افغانستان می شود.

 فردوس
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آینده صلح در دل یک توهم
سلیم آزاد

صورت می گیرد تا برای مهاجرین افغان که به فرانسه 
می روند،  اروپایی  کشور های  از  دیگر  برخی  حتا  و 

کمک هایی را فراهم کنند. 
به  که  افغان هایی  از  تعدادی  برای  »من  می گوید:  وی 
فرانسه آمده اند، زمینه کار را در کمپنی امنیتی و سایر 

نهاد ها مساعد ساخته ام.«
بحران دست و پا گیر مهاجرین در اروپا میزان بی کاری 

را نیز افزایش داده است. 
عزیز اهلل جهانگیری به این نظر است که افغان ها تجربه 
کافی کار در کمپنی های اروپایی را ندارند و به همین 
آنان  و  است  دشوار  بسیار  آنان  استخدام  کار  علت 
یا هم در  و  بدهند  به کار های شاقه  تن  مجبور هستند 

نهایت بی کار بمانند. 
به  که  آلمان  صدراعظم  مرکل،  انگال  دیگر  سوی  از 
در  افغانستان  رییس جمهوری  اشرف غنی،  با  تاز گی 
که  است  کرده  تاکید  دیگر  بار  کرده  دیدار  برلین 
به  مرفه  زند گی  یافتن  برای  که  را  مهاجرینی  آن عده 

آلمان آمده اند، دوباره به افغانستان می فرستد. 
افغانستان  اما منان اچکزی به این نظر است که دولت 
افغانستان تامین  نیز مکلفیت ویژه دارد تا امنیت را در 
مساعد  جوانان  برای  را  کار  بیشتر  زمینه های  و  کرده 

بسازد. 
به گفته آقای اچکزی، جاده های افغانستان پر خطر است 
بنا برگشت  و بی کاری مردم را به ستوه آورده است، 
ایجاد  باعث  می تواند  افغانستان  به  مهاجرین  این 

بحران های بیشتر گردد. 
در  عبداهلل  داکتر  و  غنی  رییس جمهور  حکومت 
زمینه های  تا  دارد  قرار  فشار  به شدت تحت  افغانستان 
بهتر امنیت و کار را به مردم مساعد بسازد. اما از زمان 
ایجاد حکومت وحدت ملی در یک و نیم سال گذشته، 
بحران امنیت و بی کاری در افغانستان تشدید گردیده 
و در بسیاری از موارد مخالفین مسلح با جسارت بیشتر 
ادامه  ملکی  افراد  گروگان گیری  و  شهر ها  تصرف  به 

داده اند. 
گفته  که  آلمان  در  غنی  رییس جمهور  تازه  اظهارات 
است »جاده های اروپا طال فرش نشده است«، با واکنش 
رو به رو  اجتماعی  رسانه های  کار بران  از  برخی  تند 
خود  فیسبوک  در  کاربران  از  یکی  است.  گردیده 
نوشته است: »کافی است که در جاده های اروپا ماین 
فرش نیست«. این اشاره ای صریح به وضعیت امنیتی و 

دل زد گی مردم از نظام کنونی است. 

داخلی خود را از چشم دیگران پنهان کنند ولی ترور 
مال منصور نشان داد که قوماندانان رقیب به این آسانی 

تن به یک رهبر جدید نمی دهند.
پیامد های ترور 

اختالفات  تشدید  و  منصور  مال  رفتن  بین  از  عواقب 
است.  منفی  افغانستان  حکومت  برای  طالبان  داخلی 
اشرف غنی از طریق پاکستان به دنبال مصالحه با طالبان 
مال  نبود  در  گروه  این  یکپارچگی  اکنون  اما  است 
این  از  نتیجه چنین مصالحه ای  عمر صدمه دیده و در 
اختالفات به طور منفی متاثر خواهد شد. زیرا، حکومت 
با قوماندانان رقیبی  با یک رهبری واحد که  نه  اکنون 
برنامه  و  طرح  خود  برای  کدام  هر  که  است  رو به رو 
با  بتواند  حکومت  اگر  حتا  دارد.  نظامی   و  سیاسی 
برخی از این قوماندانان به نتیجه ای برسد بازهم به دلیل 
اختالفات درون گروهی نتیجه مطلوب را از کل روند 
به دست آورده نمی تواند. به ویژه نباید از یاد برد که اگر 
گروهی از طالبان به حکومت نزدیک شود، گروه های 
دیگر می توانند که گروه نزدیک به دولت را متهم به 
این  ما  کند.  مشروعیت  سلب  آن  از  و  کرده  خیانت 
منصور  مال  دیدیم.  منصور  مال  مورد  در  را  موضوع 
کسی بود که حکومت او را به عنوان یکی از رهبران با 
نفوذ طالبان می دید که میل به گفتگو های سیاسی دارد. 
همو بود که در پاکستان با نمایندگان حکومت نشست 
جامعه  و  حکومت  در  نیز  را  زیادی  امیدواری های  و 
کشور  در  صلح  پایدار  چشم انداز  به  نسبت  افغانستان 
به وجود آورد. اما زمانی که گفتگوها فاش شد و مرگ 
خونین ترین  راه اندازی  با  منصور  مال  برمال،  عمر  مال 
که  داد  نشان  دیگران  به  کابل  در  انتحاری  عملیات 
فرقی با سایر قوماندانان طالب ندارد. از همین رو، دیگر 
هیچ تماس رسمی  میان نمایندگان حکومت و طالبان به 
وقوع نپیوست، یا دست کم در رسانه ها تا اکنون چیزی 

در این مورد درز نکرده است.
واکنش حکومت

قبال حامد کرزی، رییس جمهور پیشین، با بی اعتمادی 
حق به جانب نسبت به پاکستان تالش کرد که به صورت 

و  هامبورگ  با  آرام  آرام  که  جهانگیری  عزیز اهلل 
زند گی در این شهر پر از هیاهوی آلمان آشنا می شود، 
بیم جنگ  از  افغان ها  از  بسیاری  که  است  نظر  این  به 
با  و  گذاشته اند  فرار  به  پا  اخیر  گروگان گیری های  و 
وی  به گفته  می شوند.  آشنا  اروپا  در  متفاوت  زند گی 
بی کاری هم بخشی از مشکالتی است که مردم را وا 

داشته است تا کشور را ترک کنند. 
با خانواده اش  منان اچکزی که سال های زیادی است 
دولت های  که  می گوید  می کند،  زند گی  فرانسه  در 
رو به رو  نیز  مهاجرین  هویت  تثبیت  مشکل  با  اروپایی 
افغان  را  خود  کسانی  موارد  از  بسیاری  »در  هستند. 
معرفی می کنند که افغان نیستند و در برخی از موارد نیز 
افرادی می آیند و می گویند که ما از سوریه هستیم، اما 
نیستند و این مشکل باعث گردیده است  اتباع سوریه 
که مهاجرین ماه های طوالنی در کمپ ها باقی بمانند تا 

پروسه دشوار تثبیت هویت تکمیل شود.«
و  پاریس  در  گذشته  ماه  تروریستی  خونین  حمالت 
مشکالت  نیز  اروپا  در  داعش  گروه  تهدیدات  ادامه 
مهاجرین  حتا  و  حکومت ها  برای  را  گیری  دست و پا 

ایجاد کرده است. 
هزاران کیلومتر دور تر از اروپا در کانادا نیز بحث ورود 

مهاجرین و چگونگی برخورد با آنان داغ است. 
کانادا که قرار است تا چند ماه دیگر میزبان بیست  و پنج 
هزار مهاجر سوری باشد، روند قبولی مهاجرین و انتقال 

آنان را به شهر های کانادا، با احتیاط دنبال می کند. 
جستن ترودو، صدراعظم کانادا گفته است که کمک 
از  کانادا  شهر های  در  آنان  دادن  جا  و  مهاجرین  به 
وفا  خود  وعده  به  که  است  حکومت  اولویت های 
می کند، اما در عین حال امنیت شهروندان کانادایی نیز 

باید تامین باشد. 
کانادا می خواهد تا از ورود احتمالی اعضای گروه های 
سرزمین  این  وارد  مهاجر  نام  تحت  که  تروریستی 

می شوند، جلوگیری بکند.
حتا  نیز  مواردی  در  و  دارند  مشابه  نگرانی  اروپایی ها 

درخواست های زیاد پناهند گی را رد کرده اند. 
عزیز اهلل جهانگیری نیز در انتظار پاسخ حکومت آلمان 
حکومت  از  مثبتی  پاسخ  است  امیدوار  وی  است. 
قربانی  نیز  افغان ها  وی  به گفته  زیرا  کند،  دریافت 
نا امنی ها و تهدید های روز افزونی هستند که جلوگیری 
امنیتی، زمان طوالنی را  ایجاد فضای مناسب  از آن و 

در برخواهد گرفت. 

مستقیم با افرادی در میان طالبان تماس برقرار کرده و 
پاکستان  نفوذ  از  به دور  را  طالبان  با  واقع مصالحه  در 
ارشد  قوماندانان  که  شد  آن  نتیجه  ولی  سازد.  محقق 
طالبان که اکثریت شان با خانواده های خود در شهرهای 
نیروهای  دست  به  می کنند،  زندگی  پاکستان  بزرگ 

امنیتی پاکستان دستگیر و به زندان افگنده شدند.
اکنون به نظر می آید که اشرف غنی سیاست مصالحه با 
با طالبان را در پیش گرفته  به جای مصالحه  اسالم آباد 
که  ساخت  خاطر نشان  صراحت  به  اشرف غنی  است. 
علیه  پاکستان  اعالم نا شده ی  جنگ  از  نمودی  طالبان 
دو  باید  این جنگ  یافتن  پایان  برای  و  بوده  افغانستان 
کشور روی صلح با یک دیگر به توافق برسند که اگر 
وجود  نیز  طالبان  با  جنگ  نام  به  چیزی  شود،  چنین 

خارجی نخواهد داشت.
نمادین  دادن های  امتیاز  وجود  با  غنی  حکومت 
که  نشد  قادر  اسالم آباد،  به  سیاسی  مهم  خیلی  ولی 
به  متقاعد  را  پاکستانی  جنراالن  واقع  در  یا  زمامداران 
یک مصالحه حقیقی با کابل کند. گویا در محاسبات 
و  هند  متحد  هم  هنوز  افغانستان  استراتژیک شان 
عقبه  جای  به  حتا  است.  کشور  این  استراتژیک  عقبه 
به عنوان  افغانستان  به  پاکستانی  جنراالن  استراتژیک 
سیاسی  نفوذ  از  باید  که  می کنند  نگاه  منطقه ای حایل 
و استخباراتی هند خالی باشد و این کار تنها از طریق 
است.  میسر  طالبان  چون  نشانده ای  دست  دولت  یک 
افغانستان توسط یک گروه عقب مانده ای چون طالبان 
هرگز نمی تواند روی پیشرفت و استقالل را ببیند و به 

رقیب بالقوه ای برای اسالم آباد تبدیل شود.
پاریس  نوازشریف در  با  نا امیدی دو باره  از روی  غنی 
توافق کرد.  از گفتگوها  نشست و روی دور جدیدی 
قرار  داخل  در  ضعیفی  موقعیت  در  غنی  شک،  بدون 
بوده  قوی  بسیار  پاکستان  با  مصالحه  مخالفان  داشته، 
است.  پاکستان  عمومی  افغانستان شدیدا ضد  افکار  و 
دشمنان  با  و  عمیق  داخلی  مشکالت  با  رهبری  چنین 
عمیقا قوی فعال ظرفیتی برای مصالحه و تامین صلح در 

افغانستان را ندارد.
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ماه گذشته افغانستان را ترک کرده و این تعداد رو به 
افزایش است. 

مهاجرین  اعظم  بخش  که  است  گفته  آلمان  دولت 
افغان وارد شهر های مختلف آلمان شده اند، اما این در 
حالی است که سازمان بین المللی مهاجرت اعالن کرده 
است که صدها تن از مهاجرین سوری، عراقی و افغان 
در راه رسیدن به کشور های اروپایی یا در آب ها غرق 

شده اند و یا هم نا  پدید هستند. 
منان اچکزی، یکی از افغان های فعال مقیم در فرانسه 
می گوید که مهاجرین تازه وارد به اروپا با دشواری های 
پناهند گی  درخواست  قبولی  عدم  جمله  از  متعدد 

رو به رو هستند. 
در  را  امنیتی  بزرگ  کمپنی  یک  که  اچکزی  آقای 
فرانسه اداره می کند می گوید که تا حد زیادی تالش 

مغلوب و مطیع خود سازد.
اگر مال منصور جان خود را از دست بدهد تا حد زیادی 
سرنوشت  همانند  را  طالبان  گروه  سرنوشت  می توان 
تنظیم های جهادی در زمان جهاد علیه نیروهای اتحاد 
شوروی و دولت کمونیستی در کابل تصور کرد که 
یک دیگر  جان  به  جهادی  نظامی   قدرتمند  گروه های 
فروگذار  کاری  هیچ  از  قدرت  کسب  برای  و  افتاده 
نکردند. همان طوری که در مورد تنظیم های جهادی 
همان  شوروی  نیروهای  و  کابل  دولت  بودیم،  شاهد 
قدر برای شان خصم آشتی ناپذیر بود که احزاب رقیب 
دولت  وقتی  که  بود  اختالفات  همین  اثر  در  دیگر. 
نجیب سقوط کرد، احزاب جهادی به جان یک دیگر 
افتاده و به صورت بی رحمانه دست به قتل جنگجویان 

خود و شهروندان غیر نظامی  زدند.
در حال حاضر، طالبان در تالش هستند که اختالفات 

برای عزیز اهلل جهانگیری، که تازه از افغانستان به آلمان 
رفته است، همه چیز رنگ دیگری دارد. او زبان آلمانی 
نیست،  آشنا  اروپا  در  زند گی  و  فرهنگ  با  نمی داند، 
نشستن  برای  را  محلی  طوالنی  ساعت های  گاهی 
انتخاب می کند و نگاه های خود را به بازار های مزدحم 
و جریان پرجوش ترافیک جاده می دوزد، اما خوشحال 
است که پس از یک سفر طوالنی و پر خطر از راه ایران 

و ترکیه با خانواده اش وارد آلمان شده است. 
افغانستان  غرب  در  هرات  والیت  در  جهان گیری 
تهدیدات  افزایش  و  بی کاری  اما  می کرد،  زند گی 
در شهر  و حاال  داد  تغییر  را  زند گی وی  مسیر  امنیتی 

هامبورگ زندگی می کند. 
از  بیشتر  است،  شده  منتشر  تازه  که  ارقامی   بر  اساس 
یازده  جریان  در  افغان ها  از  تن  هزار  یک صد و چهل 

قتلش  احتماال  یا  و  طالبان  جدید  رهبر  زخمی  شدن 
به دست افرادی از این گروه، نشان دهنده ی تنش عمیق 
او  حال  هر  به  است.  طالبان  تروریستی  گروه  میان  در 
هم قطاران  سایر  از  را  عمر  مال  مرگ  که  است  کسی 
خود پنهان کرده بود و به نام مال عمر کنترول این گروه 

مسلح تروریستی را در اختیار خود گرفته بود.
می تواند  سختی  به  دیگری  کس  هر  یا  و  منصور  مال 
رهبری گروهی را به دست بگیرد که تنها برای عقیده 
مذهبی، آن طوری که خود در پروپاگندای شان وانمود 
انگیزه های  نظامی  با  قوماندانان  نمی جنگند.  می کنند، 
مادی، سیاسی و از همه مهم تر قدرت طلبی در صفوف 
این گروه وجود داشته و جز به یک رهبر کاریزماتیک 
تن  خود  هم قطاران  به  خصوصا  دیگر  کس  به  قلدر 
نمی دهند. مگر آن که یکی از آنان با مهارت نظامی-

سیاسی و یا حتا کاربرد هوشیارانه خشونت سایرین را 

افغان ها
و بحران مهاجرت به اروپا

برشنا نظری 

ACKU
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تاکید می کنند که  افغانستان  مسووالن دیده بان شفافیت 
سند بودجه سال 1395 از نگاه برنامه ریزی، بودجه سازی 
و شفافیت ناقص بوده و مانند سال های گذشته با استفاده 
شده  تهیه  مرکزمحور  و  غیرمعیاری  سنتی  روش های  از 

است.
وحدت  حکومت  تشکیل  با  که  می گوید  افضلی  آقای 
تهیه  و  طرح  در  حکومت  این  که  می رفت  انتظار  ملی 
نظر  در  نیز  را  مردم  نظریات  ملی  سندهای  و  برنامه ها 
بگیرد، اما به گفته  او تمامی اقدامات عملی این حکومت 
پالیسی ها  از  »یکی  گفت:  وی  است.   رفته  سوال  زیر 
بودجه سازی به سطح والیات است که از طرف شورای 
وزیران چندی قبل به تصویب رسید، اما متاسفانه پالیسی 
اختیار و صالحیتی  به سطح والیات، هیچ  بودجه سازی 
به نهادهای محلی تفویض نکرده و فقط یک سند بسیار 

مغلق، پیچیده و غیرقابل تطبیق است.«
شفافیت  دیده بان  مسووالن  از  پوپلزی  سمیر  هم چنین 
هیچ گونه   1395 سال  بودجه  که  می گوید  افغانستان، 
نهادهای  برای  که  بودجه ای  گفت  وی  ندارد.  شفافیتی 

محمدرضا پورابراهیمی گفته است به دلیل وسعت ایران 
نمی توان ورود و حضور مهاجران افغان را کنترول کرد و 
آنها می توانند پس از اخراج شدن از ایران دوباره به این 

کشور برگردند.
او گفته است: »بنابراین باید هزینه حضور آنها در کشور 
افزایش یابد به این معنی که برای ماندن در ایران هزینه 
اقتصادی باالیی بپردازند، اگر برای آنها کارت شناسایی 
ندارند  شناسایی  کارت  که  آنها  و  شود  هویتی صادر  و 
درآمدهایی که کسب  برای  اگر  باشیم،  نداشته  قبول  را 
کشور  امکانات  و  زیرساخت ها  از  استفاده  و  می کنند 
هزینه سنگین پرداخت کنند دیگر در کشور ما نمی مانند.«

محمدرضا پورابراهیمی گفته اطالعات شفافی از فعالیت 
اقتصادی مهاجران افغان وجود ندارد و آنها را متهم کرده 
مالیاتی  »هیچ  که 
پرداخت نمی کنند 
از  بسیاری  و 
مربوط  مشکالت 
کیفیت  به 
ت  ال محصو
متوجه  صادراتی 
به  که  آنهاست 
ما  اقتصادی  بازار 
لطمه  شدت  به 
است،  کرده  وارد 
این  به  باید  لذا 
قضیه توجه جدی 

شود.«

شده،  گرفته  نظر  در   1395 سال  بودجه  سند  در  دولتی 
اقتصادی  رشد  باعث  می تواند  چقدر  که  نیست  روشن 
»در  او گفت:  اولویت های مردم  شود.  به  پاسخگویی  و 
ادارات  از  بسیاری  برای  که  می شود  دیده  بودجه  سند 
برنامه  که  متاسفانه  اما  دارد،  وجود  تخصیص  حکومتی 

این ادارات واضح نیست.«   
موسسه  مسووالن  از  عمرزاد،  ادریس  همین حال،  در 
برابری برای صلح و دموکراسی نیز، می گوید که در سند 
بودجه سال 1395 آمده است که نزدیک به هفتاد درصد 
کمک دهنده  کشورهای  کمک  طریق  از  بودجه  این 
تمویل می شود. او گفت که این مساله برعکس گفته های 
عواید  سطح  رفتن  بلند  مبنی  بر  مالیه  وزارت  مقام های 
سند  در  اگر  »شما  افزود:  عمرزاد  آقای  است.  داخلی 
حدود  که  است  اختیاری  بودجه  درصد  پنج  تنها  ببینید 
چند میلیون دالر می شود و متباقی آن غیراختیاری است. 
مثل سابق خارجی ها هنوزهم می توانند اکثریت بودجه را 
در اختیار خود داشته باشند و آن را به مصرف برسانند. 
این که حکومت افغانستان چگونه این مصارف را مورد 

ارزیابی قرار می دهد، خودش پاسخ بگوید.«
سهم گیری  عدم  به دلیل  که  افزود  عمرزاد  ادریس 
مواردی  در  بودجه،  سند  تهیه  در  والیتی  مسووالن 
اساسی یک والیت در یک زمینه ای  نیازهای  برخالف 
بودجه اختصاص داده شده است. او تاکید کرد که خیلی 

از والیان نیز از مقدار بودجه والیت های شان نمی دانند. 
اما شینکی کروخیل از اعضای کمیسیون مالی و بودجه 
که  گفت  خبری  کنفرانس  این  در  نمایندگان،  مجلس 
مردم و نهادهای مدنی پیش از تهیه سند بودجه نخواسته اند 
تاکید  بگیرند. خانم کروخیل  این سند سهم  تهیه  در  تا 
کرد در صورتی که مردم و نهادهای مدنی در تهیه سند 
برای چگونگی  بودجه سهم نگیرند، تمامی حکومت ها 

تهیه سند بودجه خود »چال زنی« خواهند کرد.
تاریخ چهارم قوس رسما  به  بودجه سال 1395،  مسوده 
مجلس  تایید  از  پس  مالیه  وزیر  اکلیل حکیمی،  توسط 
سنا به مجلس نمایندگان ارایه شد. آقای حکیمی با ارایه 
که  گفت  نمایندگان،  مجلس  رییس  به  بودجه  مسوده 
بودجه سال 1395 با در نظرداشت محدودیت های فعلی 
طوری تهیه شده که از یک طرف مصارف عادی دولت 
تمویل گردد و از سوی دیگر کار پروژه های انکشافی و 
زیربنایی ادامه یابد. وزیر مالیه افزود که سند بودجه سال 
و  مصارف  میان  تعادل  ادارات،  ساختار  براساس   1395

عواید تهیه شده است.
مجلس  به  آینده  سال  بودجه  سند  ارایه  با  مالیه  وزیر 
نمایندگان گفت که برای سال 1395 در مجموع 461.8 
نظر  در  بودجه  دالر  میلیارد   7.33 معادل  افغانی  میلیارد 
افغانی  میلیارد   283.3 مبلغ  رقم  این  از  که  شده  گرفته 
آن بودجه عادی و مبلغ 178.5 میلیارد دیگر آن شامل 
بودجه انکشافی می شود. بودجه سال 1395 نظربه بودجه 
سال جاری خورشیدی حدود شش درصد افزایش دارد. 
طریق  از  آینده  سال  بودجه  درصد  شصت  به  نزدیک 

کمک های بین المللی تمویل می شود.

رهبران  از  گروهی  نشست  تداوم  در  کابل:  8صبح، 
افغانستان در محوریت عبدرب  جهادی و سیاستمداران 
مورد  در  شورا  این  رویکرد  باره  در  سیاف،  الرسول 
سید  است.  شده  صحبت  افغانستان  سیاسی  دورنمای 
این شورا در صفحه  اعضای  از  یکی  قتالی،  عبدالوحید 
پیرامون  شورا  این  رویکرد  که  نوشته  خود  فیسبوک 
دورنمای سیاسی کشور تدوین شده است. یونس قانونی، 
عبدالرووف ابراهیمی، فضل هادی مسلمیار، عبدالرحیم 
رسول،  زلمی  شهرانی،  وحیداهلل  مدبر،  صادق  وردک، 
دیگری  تعداد  و  داوودزی،  عمر  محمد  خان،  اسماعیل 
حضور  شورا  این  ترکیب  در  کشور  سیاستمداران  از 
دارند. گفته می شود این شورا رویکرد انتقادی نسبت به 

حکومت فعلی خواهد داشت.

دیده بان شفافیت افغانستان، با انتقاد شدید از وزارت مالیه 
می گوید که سند بودجه سال 1395 ناقص، غیرشفاف و 
بدون مشوره با نهادهای جامعه مدنی و مردم تهیه و برای 

تصویب به پارلمان فرستاده شده است. 
افغانستان،  شفافیت  دیده بان  رییس  افضلی،  اکرام  سید 
گفت  خبری  کنفرانس  یک  در  قوس،   14 شنبه،  روز 
در   1395 سال  بودجه  سند  تهیه  در  مالیه  وزارت  که 
هیچ گونه  و  نکرده  مسوولیت  احساس  مردم  برابر 
نظر  این سند در  تهیه  ادارات محلی در  برای  صالحیتی 
گرفته نشده است. وی گفت: »این وضعیت نشان دهنده 
افغانستان  حکومت  در  جدی  تعهد  یک  که  است  این 
به خاطر سهم گیری مردم در روند حکومتداری و یکی 
بودجه سازی است، وجود  بسیار مهمی که  از روندهای 
حساب ده  مردم  به  را  خود  مالیه  وزارت  به ویژه  ندارد. 
احساس نمی کند و حاضر نیست که در مقابل رسانه ها، 
مردم و جامعه مدنی قرار بگیرد و به سواالت شان پاسخ 
بگوید و نظریات شان را در [باره] یک سند بسیار مهمی 

که بودجه است، بشنود.«

محمدرضا پورابراهیمی، نماینده کرمان در مجلس ایران، 
می گوید باید هزینه اقامت مهاجران افغان را در ایران باال 

برد تا آنها این کشور را ترک کنند.
گفته  ایسنا  به  پورابراهیمی  آقای  سی،  بی  بی  از  نقل  به 
والیت  در  و  ایران  در  افغان  شهروندان  اقامت  است 
سیاسی  اجتماعی،  و آسیب های جدی  کرمان مشکالت 
افغانستان »از  اتباع  به دنبال داشته است. او گفته است  و 
لحاظ مباحث امنیتی نیز تبدیل به یکی از معضالت کشور 

شده اند.«
اشاره ای  امنیتی  معضالت  این  ماهیت  به  کرمان  نماینده 
موضوعات  امنیتی،  »مسایل  خاطر  به  گفته  اما  نکرده 
در  تصمیم گیری  باید  کشور«  شرایط خاص  و  منطقه ای 

این زمینه تسریع شود.

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 

از  تشکر  رییس جمهور  جناب  مجری: 
شما که وقت دادید به ما.

مجبورم  کنم...  چی  رییس جمهور: 
ساختید اگه نی کی حاضر بود همراه شما 
را  نان تان  دگه  است  خیر  کند.  مصاحبه 

خوردیم. 
را  بحث  می خواهیم  خوب  مجری: 
وضعیت  کنیم.  شروع  کلی  مسایل  از 
افغانستان را به طور کلی چطور می بینید؟

متفکر  یک  وقتی  رییس جمهور: 
رییس جمهور باشد و دو زن افغان هم در 
داشته  متفکر جهان حضور  فهرست صد 
باشند، توقع دارید این کشور در چی حال 

باشد. معلوم است فوق العاده عالی.
حضور  جا  همه  در  طالبان  ولی  مجری: 

پیدا کردند. 
رییس جمهور : در همه جا نیستند در اکثر 

جا ها هستند. 
مجری: خوب در کجا ها هستند؟

که  من  می دانم.  چی  من  رییس جمهور: 
نرفتم  خانه  به  خانه  و  کوچه  به  کوچه 
کجاها  در  و  هستند  کجا ها  در  بدانم  تا 
نیستند. ولی مطمینم در شهر کابل نیستند. 

اگر هم باشند خیلی کم هستند. 
جاها  همه  از  افغانستان  مردم  اما  مجری: 
فرار می کنند و به کشورهای ما می آیند. 

کل شان  می کنند.  بد  رییس جمهور: 
این جا  افغانستان،  به  بفرستید  دوباره  را 
اگر  نکردید.  فرش  طال  را  سرک ها  که 
بچه ها  بدهید.  را  آدرسش  لطفا  کردید 

همین طرف ها هستند. 
را  همه شان  برگردند  اگر  ولی  مجری: 

طالبان و داعش می کشند. 
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ح والی غور برای حکومتداری و بازسازی  طر

عزیز مان  کشور  برای  موفقیت  و  سربلندی  آرزوی  ضمن 
افغانستان، در قدم نخست از نیت نیک و اعتماد شما نسبت 
منحیث خدمتگزار  مرا  که  می کنم  قدردانی  و  تشکر  بنده  به 
مردم غور، به این والیت فرستادید تا در حد توان خویش، به 
همکاری شما و دولت مرکزی برای مردم محروم غور، مصدر 
این  نابه سامان  و  آشفته  اوضاع  به  بتوانم  گر  ا و  خدمتی شوم 

والیت، سر و سامانی بدهم.
که من در غور به  عنوان والی والیت، وظیفه اجرا  مدتی هست 
می کنم و پیش از آن نیز به عنوان باشنده این والیت، شناخت 
اوضاع،  دقیق  ارزیابی  از  بعد  داشتم.  غور  اوضاع  از  دقیقی 
مدنی  جامعه  والیت،  بزرگان  دولتی،  مسوولین  با  مشوره  و 
عرصه های  در  را  خود  نظر  و  طرح  می خواهم  خبره  اهل  و 
تحصیالت،  و  معارف   ، بازسازی  امنیت،  حکومتداری، 
به طور  خدمت تان  بشر  حقوق  و  زنان  بهداشت،  زراعت، 

کنم. مشخص ارایه 
حکومتداری خوب

بیشتر  حاضر  حال  در  ملکی  بخش  در  غور،  دولتی  ادارات 
اساس  به  قبل  سال ها  از  که  می شود  رهبری  کسانی  توسط 
قومی   آدرس های  از  و  لیاقت  و  شایستگی  بدون  روابط، 
و  زورمندان  به  افراد  این  گرفته اند.  قرار  ادارات  راس  در 
تفنگ ساالران وابسته هستند و در برابر مردم و رهبری والیت 
آلوده  اداری  فساد  به  افراد  این  نمی دانند.  پاسخگو  را  خود 
نظر  در  بدون  را  کاری  هیچ  که  کرده اند  عادت  و  هستند 
گرفتن منفعت شخصی خود انجام ندهند. برخی از این ها به 
گر شخص شما  بعضی از وزرا نیز ارتباطات سیاسی دارند و ا
در این مورد توجه نفرماید، ممکن است از سوی برخی وزرا 
نیز پیوسته حمایت شوند. در سال های اخیر تعداد بسیاری 
کدری  و  بلند علمی   مدارج  و  کرده  غور تحصیل  از جوانان 
کارشکنی های  کرده اند، اما به خاطر نداشتن واسطه و  را طی 
که به مقامات دولتی راه نیافته اند،  روسای ادارات، نه تنها 

بلکه هنوز هم بی کار و بی سرنوشت هستند.
دولت  که  است  الزم  من ،  باور  به  وضعیت  این  بهبود  برای 
مورد والیت غور،  رهبری حکومت وحدت ملی در  و  مرکزی 
ارزیابی به عوض  از پروسه  توجه خاص مبذول داشته، بعد 
در  دولت  به  متعهد  و  شایسته  تحصیل کرده،  افراد  این ها، 
است  الزم  دیگر  جانب  از  بگیرند.  قرار  دولتی  ادارات  راس 
که هرچند خودش هم در حال  که دستگاه عدلی و قضایی 
حاضر بخشی از مشکل می باشد، در بخش مبارزه با فساد، 
که دست به فساد و اختالس می زنند از  کسانی  فعال تر شود و 
جانب نهادهای مسوول مجازات شوند و دولت مرکزی قضیه 
کند. را مستقیما تحت نظر داشته و موضوع را متداوم پی گیری 
گاهی هیاتی هم به خاطر  که هرازچند  کنم  را هم عالوه  این 
بهبود وضعیت حکومتداری و بررسی موضوع فساد اداری از 
مرکز به غور تشریف آورده اند اما بدبختانه بیشتر اوقات خود 
این هیات به بخشی از پروسه فساد تبدیل شده و با پرکردن 
کرده و تغییری به اوضاع  جیب خود دوباره به مرکز مراجعت 

رونما نساخته اند.
برخی از مناطق والیت غور مانند منطقه مرغاب، غرجستان، 
که از نظر معیار هایی  اهلل  یار، غورقندها، لعل وسرجنگل و غیره 
همچون مساحت،  مسافت و نفوس، واجد شرایط می باشند، 
گانه تصویب شوند.  که به عنوان واحد اداری جدا الزم است 
و  طالبان  تجمع  مرکز  به  مرغاب،  منطقه  حاضر  حال  در 
گر در این منطقه صعب العبور  داعشیان تبدیل شده است. ا
داخل  در  دولت  پای  و  نشود  ایجاد  ولسوالی  دوردست،  و 
آن  از  والیت  مرکز  نشود،  کشانیده  مرغاب  عمیق  دره های 

ناحیه به شدت مورد تهدید و آسیب قرار دارد.
امنیت

والیت  در  دولت  با  مخالفت  اندیشه های  و  طالبانی  روحیه 
نظر  از  گروه  دو  آنهم  با  ندارد.  اجتماعی  پایگاه  غور چندان 
یکی  که  می آیند  حساب  به  تهدید  والیت  این  برای  امنیتی 
طالبان است و دیگری افراد مسلح غیر  مسوول. به خاطر این که 
و  بادغیس  فراه،  هلمند،  مانند  ناامنی  والیات  با  غور  والیت 

طالبان  و  زور مندان  به دست  هم  یا  و  می گیرد  قرار  شخصی 
بهبود  برای  می گردد.  استفاده  دولت  علیه  آن  از  و  می رسد 
کیفی به تعلیم و تربیه توجه شود  که از نظر  معارف الزم است 
داده  خاص  امتیاز  و  معاش  معلمین  برای  که  برنامه هایی  و 
کدری از  کردن خالی  می شود در غور افزایش بیابد. برای پر 
طبقه زنان مخصوصا در رشته هایی از قبیل طب، انجینری، 
که به شکل  اقتصاد، مدیریت و علوم دینی خوب خواهد بود 
کند.  سهمیه برای شان امتیاز داده شود تا وضعیت بهبود پیدا 
کشور  گرفتن بورس های تحصیلی خارج از  والیت غور از نظر 
که  گراف بسیار پایینی دارد  نیز مخصوصا در بخش دختران، 

ایجاب دلسوزی و توجه بیشتری را می کند.
صحت و بهداشت

بافت  می باشد.  دشوارگذر  و  دورافتاده  والیت  یک  غور 
کنده است. خدمات  پرا و  روستایی  کامال  اجتماعی والیت 
را  غور  مختلف  مناطق  نتوانسته  حال  تا  بهداشتی  و  صحی 
جریان  در  دهد.  قرار  پوشش  تحت  قناعت بخش،  به طور 
و مناطق دشوارگذر، مسدود  راه های ولسوالی ها  کثر  ا زمستان 
کلینیک های ولسوالی ها  می شود و مریضان به شفاخانه مرکز و 
کتران در  رسیده نمی توانند وتلف می شوند. در عرصه تربیه دا
گرفته و حتا شفاخانه مرکز والیت  کم تر صورت  والیت توجه 
نیز فاقد بسیاری از بخش های تخصصی می باشد و مریضان 
برای معاینات بسیار ساده مجبور به مسافرت به دیگر والیات 
کتر زن از خود  می شوند. در این والیت بزرگ، فقط یک دا
که واقعا مایه نگرانی است. والیت مصروف خدمت می باشد 
که امتیازات  برای بیرون رفت از این وضعیت ایجاب می کند 
گرفته شود  خاصی برای مناطق دوردستی از قبیل غور در نظر 
که به این والیت وظیفه اجرا  کتران بیشتری تشویق شوند  تا دا
کنند. هم چنان در عرصه تحصیالت عالی برای جوانان غور 
به ویژه طبقه اناث موضوع دادن سهمیه می تواند در درازمدت 

از مشکالت مردم بکاهد و باعث رضایت آن ها شود.
زراعت

که اقتصاد بیشتر مردم آن متکی به زراعت  غور والیتی است 
ابتدایی  به شکل  غور،  مردم  زراعت  می باشد.  مالداری  و 
گسترده  به صورت  مردم،  کثر  ا هم  هنوز  و  است  بدوی  و 
خشک سالی های  می کنند.  استفاده  للمی   زمین های  از 
سال های اخیر و فرسایش زمین های للمی، حاصالت زراعتی 
مردم را به حد اقل رسانیده است. غور از لحاظ منابع آبی، 
با  می تواند  دولت  می آید.  حساب  به  غنی  والیات  از  یکی 
اعمار بندهای آبگردان در دریاهای هریرود و فراه رود و همین 
آب  زیر  را  مساعد  زمین های  کوچک  رودخانه های  در  طور 
مطمین  و  آبی  به شکل  للمی   شکل  از  را  مردم  زراعت  و  کند 
برای  اقلیمی   و  جوی  شرایط  دیگر  جانب  از  دهد.  تغییر 
اما  می باشد،  مساعد  والیت  این  در  میوه جات  کثر  ا کاشت 
کاشت درختان میوه،  با  نتوانسته اند  به دالیل مختلف  مردم 
که دولت مرکزی با  زندگی خود را تغییر بدهند. توقع می رود 
اتخاذ برنامه های مفید جهت ترویج درختان میوه در غور هم 

تی  فاریاب مرز دارد، طالبان می توانند در ولسوالی ها، مشکال
مسلح  افراد  کنند.  تهدید  را  مردم  امنیت  و  بیاورند  به وجود 
که ظاهرا رقم  که آمارشان برپایه ارقام پولیس غور  غیر مسوول 
حد اقلی است به »۵۰۰۰« تن می رسد چالش اصلی امنیتی به 
تشکیل  را  موازی  حکومت های  افراد  این  می آیند.  حساب 
و  هستند  سارنوالی  و  محکمه  دارای  خودشان  از  و  داده اند 
مردم را مجازات می کنند. این ها زندان های شخصی دارند و 
به قاچاق اسلحه و مواد مخدر مصروف می باشند. این افراد 
حقوق بشر را نقض می کنند و دادگاه های صحرایی تشکیل 

می دهند و از مردم عشر و زکات جمع می کنند. 
برنامه  مانند  عمرانی  پروژه های  غیر مسوول  مسلح  زورمندان 
کمک های موسسات  همسبتگی ملی را حیف ومیل می کنند، 
غصب  در  می کنند،  نصف  مردم  با  را  بی بضاعت  مردم  به 
زمین های دولتی دست دارند و جنگ های ذات البینی شان 
بار  هنگفتی  مالی  و  جانی  خسارات  مردم  برای  همیشه 
برخی  و  دولتی  ادارات  روسای  از  برخی  به  این ها  می آورد. 
انتخابات  هنگام  در  و  دارند  ارتباط  پارلمان  نمایندگان  از 
هم همیشه به نفع خودشان تقلب می کنند. از جانب دیگر 
متاسفانه والی صاحبان و قوماندانان امنیه و رییسان امنیت 
گذاره  کرده اند، فقط به فکر  کار  که در این جا  ملی قبلی نیز 
با این مشکالت  بوده و سعی نمی کرده اند به صورت جدی 
درگیر شوند و لذا بخشی از این مشکالت، میراث حکومت 

محلی قبلی نیز می باشد.  
والیت  فعلی  تشکیل  که  است  الزم  غور  امنیت  بهبود  برای 
کمیت افراد امنیتی افزایش یابد. والیت غور یک  غور از نظر 
نظر  از  خودش  معیار های  با  باید  و  است  کوهستانی  منطقه 
گردد. از جانب دیگر شاید افزایش پولیس  کمیت محاسبه 
پایین  را  تهدید ها  بتواند  والیت  رهبری  با  تفاهم  در  محلی 

بیاورد و اوضاع امنیتی را بهبود ببخشد.
بازسای

کرزی،  آقای  ریاست جمهوری  سال های  در  غور  والیت 
این  است.  داشته  قرار  بی مهری  و  کم لطفی  مورد  شدت  به 
آب  کارخانه ها،  سرک،  برق،  بدون  حاضر  حال  در  والیت 
آشامیدنی و دیگر تاسیسات زیربنایی می باشد. قیمت یک 
حالی  در  می باشد  افغانی   ۶۰ غور  در  دیزلی  برق  کیلووات 
افغانی   ۳ این مقدار، فقط ۲-  برای  کابل  و  که مردم هرات 
به  را  هرات  که  افغانستان  مرکزی  سرک  می کنند.  پرداخت 
کابل وصل می کند می تواند تغییر چشمگیری در زندگی مردم 
کیلومتر آن هم  ک غور حتا یک  بیاورد، اما متاسفانه در خا
و  اساسی  خواسته  دو  این  بارها  غور  مردم  است.  نشده  کار 
که اعمار سرک مرکزی وساختن بند برق باشد،  اصلی  شان را 
به  متاسفانه  که  گذاشته اند  با مقامات دولت سابق درمیان 

آن توجه نشده است.
که پروسه اعمار سرک »گردنه  برای بهبود وضعیت الزم است 
به  هم  غور  در  احداث سرک  و  بیابد  بیشتر  دیوال« سرعت 
که  هم  فراه رود  و  مرغاب  هریرود،  دریاهای  کند.  آغاز  کار 
از سرزمین غور می گذرند شرایط مساعدی برای ساخت وساز 
توجه  باره  این  در  است  الزم  که  دارند  آب  بند  و  برق  بند 

صورت بگیرد.
که  هم چنان پروژه های باز سازی نیز به خاطر داوطلبی هایی 
کامل برخوردار نبوده  گاهی از شفافیت  گرفته  در مرکز صورت 
که خوب خواهد  و یا هم مطابق شرایط محیطی نبوده است 
صورت  والیت  خود  در  و  محل  در  داوطلبی ها  این  گر  ا شد 

گیرد و از ظرفیت محلی استفاده بیشتر شود. 
معارف و تحصیالت عالی

کمیت  نظر  از  هرچند  معارف  عرصه  در  غور  والیت 
کیفیت وضعیت قابل  دست آورد های خوبی داشته اما از نظر 
قبول مردم نمی باشد. برای فعال حدود هشتاد فیصد مکاتب 
مکاتب  از  شماری  می باشند.  ساختمان  و  تعمیر  فاقد  غور 
برای  است  شده  وسیله ای  متاسفانه  دور دست  مناطق  در 
که  صورتی  به  غیر مسوول  مسلح  زورمندان  یا  طالب  تمویل 
مکاتب عمال غیر فعال هستند اما امتیازات آن یا مورد استفاده 

از طریق ریاست زراعت و هم از طریق موسسات غیر دولتی، 
به اقتصاد مردم تحول بیاورد و مردم را از این فقر و محرومیت 

نجات بدهد.
زنان و حقوق بشر

در بخش زنان، والیت غور به دلیل محرومیت، عقب ماندگی 
متاسفانه طی سال های پسین دست آوردهای   و دورافتادگی 
در  زنان  علیه  خشونت  هم  هنوز  است.  داشته  ناچیزی 
و  بددادن  هم  هنوز  می شود.  مشاهده  شدت  به  والیت  این 
کثر  ا هم  هنوز  می باشد.  فراوان  والیت  در  گزاف  مهریه های 
دختران در مناطق دوردست و ولسوالی ها از رفتن به مکاتب 
ک  ممانعت می شوند و بی سواد باقی می مانند. در مورد اشترا
پایین است  بسیار  گراف،  متاسفانه  ادارات دولتی  در  زنان 
و در دستگاه های عدلی و قضایی نسبت به زنان تبعیض و 
تعصب روا داشته می شود و زنان در فعالیت های اقتصادی 
نیاورده اند. قضیه سنگسار  نقش قابل مالحظه ای به دست 
که  رخشانه نمونه ای تکان دهنده از وضعیت زنان غور است 
متاسفانه هر روز بیشتر از روز قبل مورد خشونت و تبعیض قرار 
می گیرند و راهی هم برای نجات شان از هیچ مرجعی فراهم 

نمی شود.
موجودیت  به دلیل  و  محرومیت  و  فقر  به دلیل  نیز  مردان 
زورمندان مسلح غیر مسوول از بسیاری حقوق خویش محروم 
هستند و حق شان پیوسته تلف می شود. برای بهبود وضعیت 
که در بخش تعلیم و تربیه و در قسمت  زنان ایجاب می کند 
عمومی  برنامه های  گاهی دهی  آ و  زنان  ظرفیت  ارتقای 
گرفته شود و قانون منع خشونت علیه  مشخصی روی دست 

گردد. کم تطبیق  زنان در عمل در محا
برای این که زنان بتوانند فرصت های برابری با مردان جهت 
که  خدمت در بخش های دولتی به دست آورند الزم است 
گرفته شود تا خانواده ها  امتیازات ویژه ای برای آن ها در نظر 
اجازه  وظیفه  و  کار  به  را  خود  دختران  که  شوند  تشویق 

بدهند.
در خاتمه یک بار دیگر ضمن قدر دانی از اعتماد شما نسبت 
که در امر خدمتگزاری به مردم و  به بنده، اطمینان می دهم 
تعمیل فرامین و دساتیر رهبری جمهوری اسالمی  افغانستان از 
کمک  کاری دریغ نکنم. مردم غور به  هیچ گونه تالش و فدا
و دلسوزی خاص رهبری حکومت وحدت ملی امید محکم 
کرد  خواهد  ثابت  والیت  این  به  نسبت  شما  توجه  دارند. 
و  بازسازی  امر  در  مردان  از  بهتر  حتا  می توانند  نیز  زنان  که 
حکومتداری در والیات موثر واقع شوند. عدم موفقیت یک 
زن از جانب جامعه به جنسیت وی نسبت داده می شود نه 
به شرایط و امکانات دست داشته زنان. امیدوارم با حمایت 
قاطع از برنامه ها و فعالیت ها و تالش های بنده، هم رضایت 
بار  فرمایید. یک  کمایی  را  پرودگار  و هم رضای  مردم غور 
پیشاپیش  غوریان  به  نسبت  محبت تان  و  لطف  از  دیگر 
کشور عزیز مان افغانستان سربلندی و  کرده و برای  قدردانی 

موفقیت آرزو دارم. زنده باد افغانستان عزیز!

لتمآب محترم رییس اجرایی جمهوری اسالمی  افغانستان! لتمآب محترم رییس جمهور و جال جال
اسالم علیکم و رحمت اهلل و برکاته!

ACKU
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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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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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