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فساد در ادارات والیت بامیان

کار شاقه با امتیاز بیشتر

کلیدی پایپ الین تاپی نقش 
در ثبات اقتصادی افغانستان
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اولویت هاى سکتور خصوصى براى اصالحات
با روى کار آمدن حکومت جدید در سال 2014، نمایندگان سکتور خصوصى گردهم آمده و 
اولویت هاى سکتور خصوصى براى اصالحات را شناسایى نمودند. این اولویت ها به حکومت 

وحدت ملى و همکاران بین المللى آن در کنفرانس لندن 2014 رسمًا پیشکش گردید.

اولویت ها براى اصالحات مشخص، واقع بینانه و قابل اندازه گیرى بوده که در مدت سه تا پنج 
سال آینده قابل تطبیق مى باشند.

این اولویت ها باالى عرصه هاى تجارت و سرمایه گذارى تمرکز میکند که 
اصالحات در آن ضرورت فورى بوده و در صورت تطبیق، مى توان به نتایج 

چشمگیر دست یافت مانند: افزایش سرمایه گذارى خصوصى، اشتغال 
زایى و بلند رفتن عواید مالیاتى حکومت.

سکتور خصوصى گفتار و تعهدات حکومت وحدت 
ملى و آنچه را این حکومت عمًال در تطبیق 

اصالحات پیشنهادى ما انجام مى دهد به دقت 
پى گیرى مى کند. بنابراین ما براى عملى 

شدن این اولویت ها براى اصالحات 
به کمک و همکارى پایدار

شما نیاز داریم.

یک برنامه استراتیژیک اداره حرکت و اتاق تجارت و صنایع افغانستان

زی کر
افتراق ملی

مقام های کمیسیون مستقل حقوق بشر با ابراز نگرانی شدید از وضعیت زنان و دخترانی و ادعای ارضی
وی جاده ها بود و باش دارند، می گویند که این  وانی هستند و در ر که دارای مشکالت ر

کمیسیون طی سیزده سال گذشته دوازده مورد تجاوز جنسی بر این زنان و دختران را در 
ی از این دختران  افغانستان ثبت کرده است. مقام های این کمیسیون می افزایند که شمار

وی جاده ها والدت کرده اند. و زنان در نتیجه تجاوزهای جنسی حامله شده و در ر
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زنگ اول


از  ترکمنستان  گاز  انتقال  لوله  خط  پروژه  افتتاح 
هند، خبر خوشی  پاکستان و  به  افغانستان  طریق 
و  اقتصادی  لحاظ  به  پروژه  این  اجرای  بود. 
ایده  این پروژه  افغانستان است.  سیاسی به سود 
را محقق می کند  افغانستان   اتصال منطقه توسط 
انرژی یکی از کشورهای آسیای  این ترتیب  و به 
میانه به کشورهای جنوب آسیا می رود. این پروژه 
هم چنان افغانستان را ساالنه صاحب صد ها میلیون 
دالر می سازد و برای هزارها شهروند این کشور 
شغل ایجاد می کند. اتصال جنوب آسیا به آسیای 
میانه از راه افغانستان به لحاظ سیاسی هم وزن و 

اعتبار افغانستان را در منطقه بلند می برد. 
روبه رو  عمده  مانع  سه  با  پروژه  این  اجرای  اما 
درفراه،  که  زمانی  تا  جنگ.  و  جنگ  جنگ،  است، 
طرف  کشورهای  باشد،  جنگ  قندهار  و  هلمند 
انتقال گاز، بهانه الزم را برای توقف کار  قرارداد 
این پروژه به دست خواهند داشت. در گذشته  ها هم 
جنگ مانع اجرای پروژه  انتقال گازشد. در دهه نود 
میالدی یکی از شرکت های امریکایی و یک شرکت 
آرژانتینی یکی از طرف های مختلف درگیر در نبرد 
افغانستان را کمک کردند تا مسیر خط لوله گازرا 

امن کنند، اما نتیجه نداد. 
را  طالبان  جبار  حاکمیت  هم  زمانی  این شرکت ها 
امارت طالبان  بین المللی  اما تحریم  حمایت کردند. 
با جامعه جهانی داشت،  نظام  این  و مشکالتی که 
جنگی  هم  حاال  شد.  پروژه  تاپی  اجرای  از  مانع 
عمده  بر  مانع  انداخته اند،  راه  به  طالبان  که  را 
افغانستان  این پروژه است. دولت  سر راه شروع 
می کند  را  خود  نهایت سعی  که  است  کرده  اعالم 
تا مسیری را که این خط لوله از آن می گذرد امن 
کند. دولت می گوید حدود هفت هزار نیروی ویژه 
در  که  را  مناطقی  امنیت  تا  کرد  را موظف خواهد 
اما همه  کنند.  تامین  اجرا می شود،  پروژه  این  آن 
جریان  جنگ  افغانستان  در  که  می دانند  کشورها 
بهانه  کشورها  از  خیلی  برای  جنگ  این  و  دارد 
می دهد تا در هر فرصتی که الزم دیدند، کار پروژه 

تاپی را متوقف کنند. 
عده ای از کشورها هم در پی استفاده سیاسی از 
پاکستان  دفاع  وزیر  مثال  به عنوان  پروژه اند.  این 
طالبان  بر  نفوذش  از  اسالم آباد  که  است  گفته 
استفاده می کند تا مسیر خط لوله را امن نگهدارند. 
پروژه  کار  شروع  بهانه  به  پاکستان  دفاع  وزیر 
 تاپی موذیانه می گوید که در افغانستان دو حاکمیت 
سیاسی به موازات هم وجود دارد که اسالم آباد بر 
یکی از حاکمیت ها نفوذ دارد. این اظهارات در تضاد 

با سخنان صدر اعظم نوازشریف است. 
با رییس جمهور کرزی گفته  نوازشریف در دیدار 
مشروع  حاکمیت  افغانستان  حکومت  تنها  که  بود 
هیچ  اسالم آباد  و  است  افغانستان  در  قانونی  و 
رسمیت  به  آن  موازات  در  را  دیگری  حاکمیت 
رسانه  ای  از  پاکستان  دفاع  وزیر  اما  نمی شناسد. 
به  و  کرد  استفاده  پروژه  تاپی  افتتاح  خبر  شدن 
افغانستان دو  کشورهای منطقه اعالم کرد که در 
و  دارد  وجود  هم  موازات  به  سیاسی  حاکمیت 
کشورهای دخیل در این پروژه باید امتیاز بیشتری 
بر  اسالم آباد  این که  به دلیل  بدهند  پاکستان  به 
باید  افغانستان  دولت  دارد.  گسترده  نفوذ  طالبان 

جلو این بهره برداری ها را بگیرد. 
اگر پاکستان واقعا در پی جبران کمبود انرژی اش 
است و می خواهد زند گی مردمانش را بهبود بخشد 
باید برای ختم جنگ در افغانستان با کابل همکاری 
کند و از هر نوع بهره برداری تبلیغاتی و سیاسی 
در  جنگ  اگر  که  بداند  باید  اسالم آباد  بپرهیزد. 
روی  آن  خطرناک  اثرات  نیابد،  پایان  افغانستان 
شد.  خواهد  نمایان  نیز  پاکستان  اقتصاد  و  امنیت 
همکاری صادقانه  به  که  افغانستان  در  ختم جنگ 
انتقال  به  منجر  است  وابسته  کابل   با   اسالم آباد 
مصون انرژی آسیای میانه از طریق افغانستان به 

پاکستان خواهد شد.

جنگ چالش عمده بر سر تاپی
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تشبیهحملهاخیرکابلباحمالتتروریستی2004برقطارهادراسپانیا

کمکنهصدمیلیونافغانیآلماننارضایتیوزارتانرژیوآبازیکشرکتسازندهبندپاشدان
برایبازگشتمهاجرینازپاکستان

والیتخاردرنقشیکخبرنگار
بهحرفهایمردمگوشداد

امروز  است  قرار  کابل:  8صبح،
مقام های  از  شماری  دوشنبه، 
شهرک  قضیه  در  که  حکومتی 
منظور  به  هستند،  دخیل  هوشمند 
نمایندگان  مجلس  به  پاسخگویی 

حاضر شوند.
مجلس  کاری  آجندای  براساس 
اکلیل  است  قرار  نمایندگان، 
سعادت  سید  مالیه،  وزیر  حکیمی 
شهرسازی،  وزیر  نادری  منصور 
فوق العاده  نماینده  مسعود  احمدضیا 
اصالحات  امور  در  جمهور  رییس 
عبدالعلی  خوب،  حکومت داری  و 
پیشین  حقوقی  مشاور  محمدی 
روسای  همچنین  و  جمهور  رییس 
بانک  بانک مرکزی و تصفیه کابل 
به منظور پاسخگویی در باره شهرک 
هوشمند به این مجلس حاضر شوند.
هوشمند  شهرک  ساخت  قرارداد 

حکومت  نقیض  و  ضد  اظهارات 
حمالت  اهداف  مورد  در  اسپانیا 
نزدیکی  در  طالبان  تروریستی 
سفارت این کشور در کابل، همواره 
سیاست  از  را  زیادی  انتقادهای 
این  سیاسی  مسووالن  دهی  آگاهی 

کشور بر می انگیزد.
از  پیش  روز  چند  انتقادها  این  طبعا 
اسپانیا  پارلمانی  انتخابات  برگزاری 
در بیستم دسامبر مناسب نیست. این 
ترور  تلخ  یادآور خاطرات  حمالت 

در سال 2004 در این کشور است.
مقام های دولت اسپانیا اندکی بعد از 
حمالت تروریستی طالبان در جمعه 
سفارت  نزدیکی  در  گذشته  شب 
که  گفته اند  کابل،  در  کشور  این 
حمالت  این  هدف  اسپانیا  سفارت 

نبوده است.
مادرید  در  کار  محافظه  حکومت 
کابل،  در  حمله  از  بعد  روز  یک 
»هیچ  میان  این  در  که  کرد  اظهار 
دور«  نظر  از  نمی توان  را  فرضیه 
نمایندگان  شب  شنبه  داشت. 

انرژی  وزارت  کابل:  8صبح،
که  پاکستانی  شرکت  از  آب  و 
در  پاشدان  بند  ساخت  مسوولیت 
دارد،  عهده  به  را  هرات  والیت 
می گوید  کرده  نارضایتی  ابراز 
چگونگی  از  باید  شرکت  این  که 
ساخت دیوار پشت این بند اطمینان 
کامل دهد و روش ساخت آن را با 

جزییات گزارش دهد.
بند پاشدان در والیت هرات روی 
می شود.  ساخته  هریرود  دریای 

عقرب  سیزدهم  تاریخ  به  کابل  در 
خلیل اهلل  و  شهرسازی  وزارت  میان 
کابل  اصلی  بدهکاران  از  فیروزی 
مراسم  در  رسید.  امضا  به  بانک 
امضای این قرارداد احمدضیا مسعود 
حضور  نیز  محمدی  عبدالعلی  و 

داشتند.
اشرف غنی رییس جمهور کشور، دو 
روز پس از آن که انتقادها در مورد 

مهم ترین احزاب 
اسپانیا برای یک 
عاجل  نشست 

گردهم آمدند.
گزارش  به 
 ، له یچه و و د
از  تن  چهار 
طالبان  گروه 
به  شب  جمعه 
کابل  در  اسپانیا  سفارت  محوطه 
پولیس  ویژه  نیروهای  شدند.  داخل 
نیاز  ساعت  دوازده  تقریبا  افغانستان 
را  طالبان  حمالت  این  تا  داشتند 
سرکوب کنند. دست کم ده فرد در 
این درگیری کشته شدند که در میان 
آنها چهار عضو طالبان نیز بودند. این 
حمله خونین با حمالت گروه طالبان 
دومین  قندهار،  هوایی  میدان  در 
هفته  یک  در  طالبان  بزرگ  حمله 

بوده است.
اسپانیا  وزیر  نخست  راخوی  ماریانو 
در حاشیه مراسم مبارزات انتخاباتی 
بود که هدف حمالت  تاکید کرده 
شهروند  دو  آن  اثر  در  که  طالبان 
هیچ  به  شدند،  کشته  کشور  این 
او  است.  نبوده  اسپانیا  سفارت  وجه 
غیرمنتظره  به صورت  ترتیب  این  به 
اظهارات قبلی وزارت خارجه کشور 

را تکذیب کرد.
داخله  وزیر  دیاز  فرناندز  خورخه 
یک  از  ارتباط  این  در  نیز  اسپانیا 

زندان  از  فیروزی  خلیل اهلل  آزادی 
باال گرفت، قرارداد ساخت شهرک 
هوشمند را لغو کرد. همچنین آقای 
بررسی  منظور  به  را  هیاتی  غنی 
ساخت  قرارداد  امضای  چگونگی 
و  کرد  توظیف  هوشمند  شهرک 
مشاور  محمدی  عبدالعلی  وظیفه 
تعلیق  حالت  به  را  خود  حقوقی 

درآورد. 

است.  گفته  اسپانیا« سخن  بر  »حمله 
اندکی پیش از انتخابات پارلمانی در 
بیستم دسامبر، گمانه  در  این کشور 
حکومت  مقام های  میان  زنی ها 
حمالت  اهداف  مورد  در  اسپانیا 
جمعه  همان  در  کابل،  در  طالبان 
شب در گزارش رسانه ها مورد انتقاد 

قرار گرفت.
اتحادیه پولیس اسپانیا »یو. ایف. پی« 
انتقادات شدیدی را در این مورد بر 
پیام  یک  در  کرد.  وارد  حکومت 
»چه  است:  آمده  اتحادیه  این  تویتر 
دالیلی وجود دارد تا حقیقت را در 
است،  داده  رخ  کابل  در  آنچه  باره 
اظهار نکرد؟ کاماًل روشن است که 
حمالت  این  هدف  مورد  سفارت 

بوده است.«
حزب  اصلی  نامزد  ریفیرا  البرت 
در  »شهروندان«  جوانان  لیبرال 
معلومات«  کردن  »پنهان  برابر 
حزب  داد.  هشدار  حکومت  توسط 
در  سنجی ها  نظر  در  »شهروندان« 
در  زیاد  خیلی  پارلمانی  انتخابات 

جلو قرار دارد.
خاطرات  اسپانیا  در  کابل،  حمالت 
اسالم  تروریستی  حمالت  تلخ 
زنده  را  کشور  این  در  گرایان 
در  تروریستی  حمالت  است.  کرده 
در  قطار ها  بر   2004 سال  مارچ   11
گذاشته  جا  به  کشته   191 مادرید، 

بود.

است  کرده  توافق  آلمان  دولت  کابل:  8صبح،
بازگشت  تسهیل  منظور  به  افغانی  میلیون  نه صد  تا 

مهاجرین افغان از پاکستان کمک کند.
و  آلمانی  مقام های  میان  کمک  این  قرارداد 
امور  در  متحد  ملل  سازمان  عالی  کمیشنری 

پناهندگان به امضا رسیده است.
در  اعالمیه یی  انتشار  با  آلمان  همکاری های  اداره 
به  کمک،  این  طریق  از  که  می گوید  مورد  این 
معلومات  و  آگاهی  پاکستان  در  افغان  مهاجرین 
داده  افغانستان  به  شان  بازگشت  مورد  در  الزم 
خواهد شد. به گفته این اداره، این مهاجران افغان 
پس از دریافت معلومات در مورد بازگشت شان به 

افغانستان تصمیم خواهند گرفت. 
اداره همکاری های آلمان می افزاید در صورتی که 
بازگشت  به  تصمیم  پاکستان  در  افغان  مهاجرین 
بگیرند، برای شان زمینه آموزش و ارتقای ظرفیت  
لوژیستکی در  فراهم شده و همچنین حمایت های 

اختیارشان قرار می گیرد.
عالی  کمیشنری  مسووالن  از  امراتونگاه  ماریا 
سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در این مورد 
می گردند،  باز  خانه  به  که  »افغان هایی  می گوید: 
گاهی اوقات با چالش هایی در دسترسی به خدمات 
مواجه  مجدد  استقرار  یا  شغل  یافتن  ابتدایی، 
می شوند. برنامه تازه به منظور حمایت از بازگشت 
رسیدگی  چالش ها  این  به  افغانستان  به  مهاجرین 
بازگشت  به  می توانیم  ما  هم  کمک  با  می کند. 
در  سرمایه گذاری  کشور،  شهروندان  آبرومندانه 
جوامع میزبان و بازسازی زندگی شان کمک کنیم.«

بیشترین  که  است  کشورهایی  جمله  از  پاکستان 
مهاجر افغان در آن اقامت دارند. 

فرد  یک  عنوان  به  تخار  والی  ضیا،  یاسین  محمد 
و  گشت  والیت  این  مرکز  تالقان  شهر  به  عادی 

گذار و با مردم دیدار کرده است.
شهر  باشندگان  از  خبرنگار  عنوان  به  ضیا  آقای 
که  گفته  و  پرسیده  مشکالت شان  مورد  در  تالقان 
دولت و والی تخار چه کارهایی را باید انجام دهند.

شماری از کسبه کاران و دکان داران در این شهر 
به والی تخار که خود را برای شان خبرنگار معرفی 
باید  کرده بود، گفته اند که دولت در قدم نخست 

در کاهش قیمت گاز اقدام نماید.
به گزارش خبرگزاری بخدی، والی تخار که بدون 
محافظ و وسایط نقلیه دولتی در سطح شهر گشت 
نزدیک  از  خودش  را  وضعیت  می کرد،  گذار  و 
بررسی و نظارت کرده است. براساس این گزارش، 
آقای ضیا خواسته تا حرف دل شهروندان تالقان را 

از زبان خودشان بشنود.
محمدیاسین ضیا در نقش یک خبرنگار در گفتگو 
این  در  محلی  نهادهای  کارایی  میزان  مردم  با 
نیز  را  از خودش  والیت و همچنین رضایت مردم 
مورد بررسی قرار داده است. به نقل از خبرگزاری 
بخدی، دفتر مطبوعاتی والیت تخار گفته که بیشتر 
از شصت درصد مردم نسبت به کارکرد والی ابراز 

خوشبینی کرده اند.

نزدیک  بند  این  ساخت  هزینه 
شده  برآورد  دالر  میلیون   117 به 
ساخت  از  اصلی  هدف  است. 
ایجاد  سیالب ها،  کنترول  بند  این 
پنج  و  شصت  آبیاری  سبز  فضای 
چهار  تولید  و  زمین  جریب  هزار 

میگاوات برق می باشد.
آب  و  انرژی  وزارت  مختصصان 
که روند ساخت بند پاشدان توسط 
مورد  را  پاکستانی  شرکت  یک 
با  قرار داده اند، در نشستی  ارزیابی 

و  انرژی  وزیر  عثمانی  احمد  علی 
آب گفته اند که این شرکت مطابق 
اقدامات  از  برخی  تاکنون  قرارداد 

الزم را انجام نداده است.
عثمانی  احمد  علی  همین حال،  در 
پاکستانی  شرکت  که  می گوید 
را  بند  این  ساخت  مسوولیت  که 
مسایل  تمام  باید  دارد،  عهده  به 
وزارت  متخصصین  با  را  تخنیکی 
و  بگذارد  میان  در  آب  و  انرژی 
امکانات  و  ماشینری  تمام  همچنین 
باید  بند  این  ساخت  در  نیاز  مورد 

سر ساحه فعال باشند.
توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
شده،  منتشر  آب  و  انرژی  وزارت 
این  که  می گوید  عثمانی  آقای 
شرکت در سال جاری نزدیک به 9 
تا بدون  میلیون دالر دریافت کرده 

معطلی به کارش ادامه بدهد.
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یم حسینی   مر

 ظفرشاه رویی

کار شاقه با امتیاز بیشتر

حامله های خیابانی

کار و امور اجتماعی می گوید قرار است مقرره ای  وزارت 
کارگرانی  که بر اساس آن، برای  را به تصویب برساند 
خاصی  امتیازات  هستند،  شاقه   کارهای  مصروف  که 

گرفته شود. در نظر 
کابل، بین  این تفاهم نامه روز یک شنبه 22 قوس در 
کار و امور اجتماعی و وزارت صحت عامه به  وزارت 

امضا رسید.
کار و امور اجتماعی  احمد شاه صالحی، معین وزارت 
گفت؛  در نشست امضای این تفاهم نامه به خبرنگاران 
این وزارت در همکاری با وزارت صحت عامه توانسته 
که مشاغل سنگین و مضر برای صحت انسان را  است 
کشور،  قوانین  کرد در روشنی  کید  تا کند. وی  تثبیت 

گرفته می شود. اجراات عملی دراین باره روی دست 
این  با  گفت؛  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت  معین 
کارهای عملی برای انکشاف  تفاهم نامه یک سلسله 
بتوان  آن  اساس  بر  که  می شود  آغاز  نظر  مورد  مقرره 
کارگران مشاغل شاقه، در نظر  امتیازات خاصی را برای 

گرفت.
کاهش  مانند  مواردی  امتیازات،  »این  گفت:  وی 
کاری از 40 ساعت در هفته به 30 ساعت در  ساعات 
هفته، پرداخت مزد امتیازی، دادن رخصتی از 20 روز 
در  کارگران  ایمنی  و  صحی  شرایط  تامین  روز،   30 به 
کارفرمایان،  سوی  از  رایگان  غذای  تهیه  کار،  محیط 

کمیسیون مستقل حقوق بشر با ابراز نگرانی  مقام های 
که دارای مشکالت  شدید از وضعیت زنان و دخترانی 
دارند،  بود و باش  جاده ها  روی  در  و  هستند  روانی 
گذشته  سال  سیزده  طی  کمیسیون  این  که  می گویند 
دوازده مورد تجاوز جنسی بر این زنان و دختران را در 

کرده است. افغانستان ثبت 
که شماری از این  کمیسیون می افزایند  مقام های این 
حامله  جنسی  تجاوزهای  نتیجه  در  زنان  و  دختران 

کرده اند. شده و در روی جاده ها والدت 
کمیسیون مستقل  کمیشنران  از  ثریا صبحرنگ  کتر  دا
که این موارد در والیات مختلف  حقوق بشر، می گوید 

از  جلوگیری  جهت  دورانی  صحی  معاینات  تکمیل 
در  نوجوانان  و  زنان  استخدام  عدم  حرفوی،  امراض 
کارگر در هر 5 سال  کار  کارهای شاقه و محاسبه دوره ای 

یک بار است.«
کار و امور اجتماعی می گوید این امتیازات برای  وزارت 
کارگران  شاقه در هر دو بخش خصوصی و دولتی قابل 

روز  که  صبحرنگ  خانم  است.  شده  ثبت  کشور 
منظور بحث  به  که  در نشستی  یک شنبه، 22 قوس، 
ملل  سازمان   1325 قطع نامه  اجرای  چگونگی  روی 
متحد توسط ریاست حقوق بشر و امور بین المللی زنان 
می گفت،  سخن  بود  شده  برگزار  خارجه  امور  وزارت 
افزود این زنان و دختران به دلیل نبود خانه های امن و 
بی توجهی نهادهای مسوول دولتی مورد تجاوز جنسی 

گرفته اند. قرار 
از  شماری  که  نشست  این  در  صبحرنگ  ثریا  کتر  دا
مسووالن نهادهای مختلف دولتی نیز حضور داشتند، 
گفت: »امروز ما چهار- پنج نفر دختر زیر هجده سال 

اجرا است.
در همین حال ناجیه طارق، معین وزارت صحت عامه 
کار، صلح و زندگی سه اصل به هم پیوسته برای  گفت، 

پیشرفت و تکامل جوامع بشری به شمار می رود.
پرداخت  مقرره  نام  به  که  مقرره  دراین  گفت  وی 
که به صحت انسان ضرر  حق الخطر است به مشاغلی 

مشکل  این ها  که  داریم  را  خانم هایی  هم چنین  و 
روانی دارند و بر روی سرک آواره می گردند. چندتای 
قرار  براینکه مورد تجاوز جنسی مکرر  این ها عالوه  از 
والدت  سرک ها  روی  بر  و  گرفته  حمل  حتا  گرفته اند 

کرده اند. این واقعا نگران کننده است.«
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان  این عضو ارشد 
بعضی  اخیر  سال  سیزده  طول  »در  افزود:  هم چنین 
که من به یاد دارم، در حدود دوازده مورد  مواردی را 
این که  بدلیل  و دختران  زنان  این  داریم.  مستند  ما  را 
کنار جاده ها زندگی می کرده  مشکل روانی داشته، در 
کنار  در  و حتا  قرار می گرفته اند  تجاوز جنسی  مورد  و 

کرده اند.« جاده ها والدت 
به دلیل  را  دولتی  نهادهای  صبحرنگ  ثریا  کتر  دا
دختران  و  زنان  وضعیت  به  نسبت  بی توجهی شان 
هیچ  که  می گوید  داده  قرار  انتقاد  مورد  روانی  معلول 
نهاد دولتی مسوولیت حفاظت و نگهداری این زنان 

و دختران را به عهده نمی گیرند.
دختر  یک  از  نمونه  به عنوان  صبحرنگ  خانم 
می گوید  کرده  یاد آوری  قندهار  والیت  در  سیزده ساله 
اعضای  توسط  دارد،  روانی  مشکل  که  دختر  این 
برده  قندهار  زنان والیت  امور  ریاست  به  خانواده اش 
ثریا  است.  نگرفته  تحویل  را  وی  اداره  این  اما  شده 
مورد  بار  چند  برای  که  دختر  این  گفت  صبحرنگ 
مستقل  کمیسیون  توسط  گرفته،  قرار  جنسی  تجاوز 
کابل منتقل شده و موقتا تحت حفاظت  حقوق بشر به 

گرفته است.  اداره جمعیت هالل احمر افغانی قرار 
دختر  یک  بی سرنوشتی  از  هم چنین  صبحرنگ  ثریا 
این  می گوید  کرده  یاد آوری  کابل  در  دیگر  ساله   22
با  است،  نیمروز  والیت  اصلی  باشنده  که  دختر 

مقرره  این  براساس  می شود.  داده  اولویت  می رساند، 
حقوق و امتیازات خاص  ناشی از اشتغال پر خطر به 

کارهای شاقه پرداخت می شود. کارگران 
کمک می کند تا  گفت: »انفاذ این مقرره  ناجیه طارق 
انجام  اثر  در  گون  گونا امراض  به  ابتال  درمیزان  کاهش 
کارهای شاقه و مضر به صحت را شاهد باشیم.« وی 
و  آفات  تدابیرشغلی  و  اصول  رعایت  گفت  هم چنان 

کاهش خواهد داد. کارهای شاقه را  امراض 
کار  براساس قانون  باید  وزارت صحت عامه می گوید 
می شود،  تمام  مضر  کارگر  صحت  به  که  شغل هایی 
حق  کار،  قانون  براساس  و  شده  فهرست  و  شناسایی 
صحت  به  مضر  و  شاقه  کارهای  کارگران  به  الخطر 

گردد. تنظیم 
از  که  شاقه  شغل   500 از  می گوید  وزارت  این 
 244 بود  شده  جمع آوری  مختلف  وزارت خانه های 
این  تدوین  برای  موظف  کمیته  سوی  از  شاقه  شغل 

مقرره شناسایی شده است.
زیرزمینی،  حفریات  کارگران  برق،  کود  کارگران 
کی  کارگران سرک سازی و ساختمانی، برف پا نساجی، 
غذایی،  مواد  مخابرات،  کوهستانی،  های  شاهراه  در 
مراقبت  و  حفظ  و  طبی  بخش  مالداری،  و  زراعت 
که از  مکروریان ها از جمله شغل های پر خطری هستند 

کمیته شناسایی شده اند. سوی این 
باید  این  از  بعد  می گوید  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت 
به  باید  آن ها  از  یکی  باشند  نقل  سه  داری  قرارداد ها 
کاری  کار داده شود تا این وزارت بداند شرایط  وزارت 

کار فرما چگونه است. کارگر و  بین 
میزان  از  نگرانی  ابراز  با  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت 
کشور می گوید این مقرره به همین  بلند نرخ بی کاری در 
کارهای  در  حال  بر  کارگران  که  می شود  آماده  دلیل 

کار بی کار نشوند. شاقه دچار آسیب نشده واز 

خانم  به گفته  می کند.  ازدواج  کابل  در  پسر  عمه اش 
صبحرنگ، شوهرش این دختر 22 ساله را از خانه اش 
کنار جاده ها  که در  بیرون می کند و او مجبور می شود 
دختر  این  که  گفت  صبحرنگ  ثریا  کند.  بود و باش 
وی  بود.  گرفته  قرار  جنسی  اذیت  و  آزار  مورد  بارها 
افزود: »این دختر را از میان سرک آوردیم و به شفاخانه 
این  که  می گفتند  آنجا  در  بردیم.  روانی  صحت 
باالخره  و  نمی گیرد  را  بیماری  پایواز  بدون  شفاخانه 
یک پولیس زن همرایش یک هفته در شفاخانه مانده 
کار  کرده اند. نه وزارت  و پس از یک هفته رخصت 
را  تا این دختر  که جای دارد  گفت  امور اجتماعی  و 
کند، نه وزارت امور زنان، نه مرستون و نه هم  مواظبت 
که او را خداوند  سره  میاشت. وقتی که این دختر دید 
که بگذارید بروم و بعد  گفت  کرده  همین طور خلق 
کجاست. ممکن این دختر هم  رفت و حاال نمی دانیم 

مثل فرخنده از بین برود.«
که این دختر 22 ساله  گفت  ثریا صبحرنگ هم چنین 
گرفته است. خانم  چندین بار مورد تجاوز جنسی قرار 
از طرف  او  که  افزود  این دختر  از  نقل  به  صبحرنگ 
مورد  تا  می کند  آمد  رفت  جاده ها  روی   در  شب ها 
تجاوز جنسی قرار نگیرد. خانم صبحرنگ می گوید: 
حامله دار  ماه  سه  تقریبا  و  داشت  حمل  دختر  »این 
کجا شده است.  که  بود. ولی ما امروز او را نمی بینیم 
گفت  برای این که هیچ نهادی وی را قبول نمی کند و 
خداوند بر روی سرک آفریده و بگذارید بر روی سرک 

بماند.«
تجاوز جنسی بر زنان و دختران از موارد جدی نقض 
برای  اما  می شود،  خوانده  افغانستان   در  بشر  حقوق 
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  که  است  بار  نخستین 
که دارای  از تجاوز جنسی و والدت زنان و دخترانی 
مشکالت روانی هستند در روی جاده ها خبر می دهد.
می گوید  زنان،  امور  وزیر  نظری  دلبر  همین حال،  در 
اجرای  و  زنان  از  حمایت  برای  افغانستان  دولت  که 
که دولت های عضو سازمان ملل متحد  قطع نامه 1325 
بیشتر  زنان  امنیت  تامین  برای  تا  می سازد  مکلف  را 

کنند، تعهد الزم را دارد.   تالش 
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وه طالبان  با این همه، با آن که وارد شدن شبکه حقانی به نمایندگی از گر
در مذاکرات صلح با دولت افغانستان در حال حاضر در حد یک احتمال 
مطرح است، پرسشی که مطرح می شود این است که آیا آمادگی شبکه 

حقانی برای مذاکره با دولت افغانستان نگاه جامعه جهانی و ایاالت متحده 
ون  وه تغییر خواهد داد و این شبکه از لیست سیاه امریکا بیر را به این گر

خواهد آمد یا خیر؟ 

اصال ممکن نیست که حامد 
ی و هم باورانش بتوانند  ز کر
پشتون های پاکستان را برای 
بغاوت علیه دولت و تفکر 
پاکستان بسیج کنند. حامد 
وستایی های  ی حتا در بسیج ر ز کر
درانی قندهار ناکام ماند. 
وستایی های درانی در  برخی از ر
زگان و هلمند به جای  قندهار، ار
ی حمایت  ز این که از حامد کر
کنند به مال محمدعمر اقتدا 
ی برادر حامد  ز کردند. محمود کر
ی در یک مصاحبه  ی بار ز کر
اذعان کرد که طالبان در میان 
وستایی های والیت های جنوبی  ر
نفوذ دارند و اگر امریکایی ها 
تمام پایگاه های خود را در 
جنوب ببندند، قندهار، هلمند و 
زگان سقوط می کند.  ار
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عواطف تباری  کرزی  حامد  جمله  از  سیاستمداران  از  برخی 
کرزی،  حامد  می دهند.  قرار  خارجی  سیاست  اساس  را 
بودن  کستانی  پا اعالمیه ای  صدور  با  پیشین  رییس جمهور 
است.  خوانده  »افغان«  را  آنان  و  کرده  انکار  را  وزیرستانی ها 
کرزی تمامیت ارضی  که حامد  این اظهار نظر نشان می دهد 
که  مرزهایی  می خواهد  و  نمی شناسد  رسمیت  به  را  کستان  پا
طریق  از  یا  نیزه  زور  به  است  شده  کشیده  استعمار  زمان  در 
دولت  یک  و  کند  تغییر  کستانی  پا پشتون های  تمام  بسیج 
برخی  و  کرزی  حامد  آرمان  این  آید.  میان  به  بزرگ  پشتونی 
از سیاستمداران هم باور او است. این سیاستمداران در حالی 
که خود  کستانی ها را به استهزا می گیرند  آرمان عمق راهبردی پا

آرمان ایجاد یک دولت پشتونی بزرگ دارند. 
کستان ها به یک رویا  که سیاست عمق راهبردی پا همان طوری 
ایالت خیبرپختون خواه  کستان و الحاق  می ماند، تجزیه ی پا
حامد  مثل  سیاستمدارانی  است.  رویا  یک  نیز  افغانستان  به 
منطقه  مردمان  برای  چقدر  رویا ها  این  که  نمی دانند  کرزی 
که ادعای ارضی  کرزی نمی داند  ک است. شاید حامد  خطرنا
قربانی های  کشور،  این  نشناختن  رسمیت  به  و  کستان  پا بر 
گرفت. آرمان ایجاد یک دولت  بی شماری از مردم افغانستان 
که غرب  کستان، سبب شد  کالن و رویای تجزیه ی پا پشتونی 
که هر دو متحد اسالم  آباد در جنگ سرد بودند  و دنیای عرب 
از افغانستان فاصله بگیرند. یکی از عوامل سرازیر شدن هزاران 

جنگجوی عرب و عجم به افغانستان، همین سیاست بود. 
مناطق  الحاق  آرمان  و  کستان  پا بر  صریح  ارضی  ادعای 
کشور به افغانستان، یکی از عوامل حمایت  پشتون نشین این 
که  نمی داند  کرزی  حامد  شاید  است.  طالبان  از  اسالم آباد 
برد.  اسالم آباد  هم  را  کستان  پا تجزیه  آرمان  استراتژیک  سود 
به جای  است  گردش  در  کلدار  جالل آباد  در  مثال  به عنوان 
همه ی  شود.  افغانی  به  تجاری  معامله های  پشاور  در  این که 

از  طالبان  میان  اخیر  صف آرایی های  و  اتفاقات 
عوامل  به  و  شد  گرفته  بحث  به  متفاوتی  زاویه های 
این  در  شد.  داده  نسبت  به هم  مرتبط  و  مختلف 
جدیدی  باب  پسین،  روزهای  در  که  آنچه  میان 
امر سینا؛ سفیر هند  اظهارات  کرد،  باز  را  گمانه ها  از 
کابل درمورد احتمال قرارگرفتن شبکه حقانی در  در 
برای  گروه  این  واردشدن  و  طالبان  رهبری  جایگاه 
اظهاراتی  بود.  افغانستان  با دولت  گفتگوهای صلح 
که مباحث و نگرانی های تازه ای را به میان آورد. در 
کنفرانس قلب  یافتن  پایان  از  گذشته و پس  روز  دو 
و  استفاده  خطر  به  هند  رسانه های  از  شماری  آسیا 
گفتگوهای  کستان از شبکه حقانی در  امتیازگیری پا

صلح با دولت افغانستان پرداخته اند.
کشانیده شدن  سفیر هند در حالی سخن از احتمال 
که  گفتگوهای صلح به میان آورد  شبکه حقانی در 
شدن  زخمی  یا  کشته  از  گزارش هایی  پیش  هفته 
شاخه  زیردستان  سوی  از  منصور  اخترمحمد  مال 
این  به  رابطه  در  کستان  پا و  شد  پخش  مخالفش 

موضوع پاسخ روشنی ارایه نکرد.
شبکه  شدن  گزین  جا نگران  را  هند  چیزی  چه  اما؛ 
در  شدن  وارد  و  طالبان  رهبری  عنوان  به  حقانی 
این  و  می سازد  افغانستان  دولت  با  صلح  کرات  مذا
منطقه  در  ثبات  آوردن  روی  تاثیری  چه  موضوع 

خواهد داشت؟
قربانیان  از  یکی  را  خود  افغانستان  مانند  نیز  هند 
در  ریشه  که  می داند  تروریستی  گروه های  اصلی 
کرده  تالش  پیوسته  کستان  پا دارد.  کستان  پا ک  خا
این  از  منطقه  در  هند  منافع  سرکوب  برای  تا  است 

کند. گروه های تروریستی استفاده 
که از سوی برخی منابع، جنگجویان  شبکه حقانی 
می  خوانده  کستان  پا اطالعات  سازمان  اجیر 
برای  گروه  ترین  اعتماد  قابل  و  نزدیک ترین  شود، 
که  نیست  بعید  و  است  کستان  پا استخبارات 
بازی  کارت  آخرین  به عنوان  گروه  این  از  کستان  پا
کستان  پا نیز  گذشته  در  که  چنان  کند.  استفاده 
قدرتمندترین  از  یکی  به عنوان  حقانی  شبکه  از 
منافع  راستای  در  افغانستان،  در  شورشی  گروه های 

مردم پشاور همین حاال »چهل« را »چالیس« می گویند. به جای 
این که نفوذ فرهنگی پشتون های افغانستان در بین پشتون های 
در  کستان  پا دولت  نفوذ  برعکس  یابد،  گسترش  کستان  پا
گسترش یافت  شهرهای افغانستان از جمله جالل آباد تا جایی 
گردش  کلدار به صورت طبیعی در  که همین حاال در آن شهر 
کستانی  پا پشتون های  که  می دهد  نشان  نمونه ها  این  است. 
کستان جذب شده اند و صرف عده ای متوهم این  در تفکر پا

واقعیت را قبول ندارند.
بتوانند  هم باورانش  و  کرزی  حامد  که  نیست  ممکن  اصال 
تفکر  و  دولت  علیه  بغاوت  برای  را  کستان  پا پشتون های 
کرزی حتا در بسیج روستایی های  کنند. حامد  کستان بسیج  پا
در  درانی  روستایی های  از  برخی  ماند.  کام  نا قندهار  درانی 
کرزی حمایت  قندهار، ارزگان و هلمند به جای این که از حامد 
کرزی برادر حامد  کردند. محمود  کنند به مال محمدعمر اقتدا 
که طالبان در میان  کرد  کرزی باری در یک مصاحبه اذعان 
گر امریکایی ها  روستایی های والیت های جنوبی نفوذ دارند و ا
ببندند، قندهار، هلمند و  را در جنوب  پایگاه های خود  تمام 

ارزگان سقوط می کند. 
بودن  کستانی  پا ندارد،  نفوذ  زادگاهش  در  که  سیاستمداری 
بر پشتون های  آرمان حکومت  و  انکار می کند  را  وزیرستانی ها 
»افغان«  را در سر می پروراند.  کستان  پا و  افغانستان  کشور  دو 
کستان،  کستانی و مجموع پشتون های پا خواندن پناهند گان پا
در  ملی  افتراق  سبب  امر  این  دارد.  هم  دیگر  جدی  اشکال 
پشتون های  می گوید  کرزی  حامد  وقتی  می شود.  افغانستان 
که  می شود  فهمیده  وضوح  به  هستند،  »افغان«  وزیرستانی 
و  »افغان«  کلمه های  از  واحدی  یون  اسماعیل  مثل  ایشان 

»افغانستان« تعریف تباری دارد.
کرزی  که  »افغان« خواندن وزیرستانی ها بر این داللت می کند 
دولت  یک  قلمرو   می داندنه  قوم  یک  سرزمین  را  افغانستان 
افغان  کلمه ی  ایشان  نظر  از  دموکراتیک. هم چنان  جمهوری 
بیانگر رابطه  حقوقی فرد شهروند با دولت جمهوری افغانستان 
هر  که  می کند  فکر  و  دارد  آن  از  قومی   تلقی  بلکه  نیست، 
کستانی  پا هویت  انکار  است.  افغان تر  بود  پشتون  که  کسی 
کرزی  حامد  تفکر  در  که  می رساند  هم چنان  وزیرستانی ها 
تبار  بلکه یک  افغانستان خانه ی مشترک همه  اقوام نیست، 

مالک است و تبارهای دیگر مهاجر.
کرزی داللت قومی  داشته باشد  نزد حامد  کلمه  افغان  وقتی 
نه داللت میثاقی، حقوقی و سیاسی و زمانی که او پشتون های 
که افتراق ملی در  کستانی را هم افغان بداند، روشن است  پا
تعریفش  و  کرزی  حامد  آرمان های  می گیرد.  اوج  افغانستان 
که ایشان در سیاست  کلمه  افغان نشان دهنده ی آن است  از 

افغانستان نقش به شدت منفی دارد.
کرزی  حامد  مثل  سیاستمدارانی  تفکر  و  باور  در  که  زمانی  تا 
نه  و  کستان حل می شود  پا و  افغانستان  نه مشکل  نیاید  تغییر 
کم. افغانستان چگونه می تواند با  شکاف های قومی  و زبانی 
کرزی  کسانی مثل حامد  کستان به صلح برسد وقتی  دولت پا
ارضی  تمامیت  و  بکوبند  کستان  پا تجزیه ی  داعیه ی  طبل  بر 
کستانی  کشور را به رسمیت نشناسند. وقتی پشتون های پا آن 
ک«  خا آب  و  »این  مالک  تاریخی  و  زبانی  قومی،  دالیل  به 
و  ملی  همبستگی  که  است  ممکن  چگونه  شوند،  شناخته 

اجتماعی در افغانستان شکل بگیرد.

کرده و از این شبکه به عنوان موثرترین  خود استفاده 
کار  افغانستان،  در  هند  نفوذ  گسترش  ضد  بر  وسیله 

گرفته است.
با  صلح  بحث  که  نیست  نخست  بار  این  هرچند 
خواجه  پیش  سال  شود،  می  مطرح  حقانی  شبکه 
شبکه  پای  کشانیدن  کستان  پا دفاع  وزیر  آصف، 
دانسته  ضروری  صلح  کرات  مذا روند  به  را  حقانی 
با  کنونی  این بحث در شرایط  اما مطرح شدن  بود؛ 
سطح  در  کستانی ها  پا اخیر  البی گری های  به  توجه 

بین المللی اهمیت و جدیت بیشتری یافته است. 
گروه  اصلی  متحدین  از  یکی  که  حقانی  شبکه 
طالبان است از چند سال به این سو در فهرست سیاه 
کنار  کاخ سفید بارها در  گرفته است و  کاخ سفید قرار 
از بین بردن این شبکه در  راه اندازی عملیات برای 
علیه  تا  بود  خواسته  اسالم آباد  از  شمالی،  وزیرستان 

کند. شبکه حقانی عملیات 
به  حقانی  شبکه  شدن  وارد  که  آن  با  همه،  این  با 
کرات صلح با دولت  گروه طالبان در مذا نمایندگی از 
احتمال  یک  حد  در  حاضر  حال  در  افغانستان 
است  این  می شود  مطرح  که  پرسشی  است،  مطرح 
دولت  با  کره  مذا برای  حقانی  شبکه  آمادگی  آیا  که 
افغانستان نگاه جامعه جهانی و ایاالت متحده را به 
گروه تغییر خواهد داد و این شبکه از لیست سیاه  این 

امریکا بیرون خواهد آمد یا خیر؟ 
پرسش  این  به  روشن  پاسخ  یافتن  کنونی  شرایط  در 
دشوار به نظر می رسد، زیرا با توجه به تعامالت اخیر 
به موضوع طالبان،  رابطه  بین المللی در  و  منطقه ای 
در  است.  شده  زمانی  هر  از  پیچیده تر  قضیه  این 
حالی مطرح شدن احتمال وارد شدن شبکه حقانی 
کره، نگرانی مشترک هند و افغانستان پنداشته  به مذا
در  مشخص  موضع  اتخاذ  تالش  در  هند  و  می شود 
رابطه به این موضوع شده است، حکومت افغانستان 
که سازمان  نیز نباید زمان را از دست بدهد و نگذارد 
کردن سناریوی  کستان بار دگر با عملی  استخباراتی پا
طرح ریزی شده از سوی خودش، برنده بازی شود و 
با امتیازگیری از این شبکه، افغانستان را در تنگنا قرار 

دهد.

شبکه حقانی 
تهدیدی برای منطقه  

کاوش   فردوس 

افتراق ملی و ادعای ارضی
زی کر

 یوسف صدیقی
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راباخوشیهایاحتمالیازدواجشتجربهمیکند.
شدت به اثباتگری فرهنگ و روحیه افغانستان در
توانمند، که کند ثابت باید کسی هر است. برجسته
شرافت اجتماعی، باالی جایگاه دارای فهمیده،
بلوف و اغراقها در را روحیه این است. افتخار و
میتوان راحتی به خیابانی ساده نزاعهای زدنهای
ظاهر به و کرده تحصیل قشر بین در حتا بود. شاهد
تواناییو اثبات به نیزتمایلواصرار فرهیختهجامعه
برتریعلمیبهطورآزاردهندهایمشهوداست.اصرار
بهاثباتیکهخودنشاندهندهاحساسترسیعمیقدر
و دیگران برتریطلبی به نسبت جامعه مختلف اقشار
یاازدستدادنفرصتهاویاآسیبدیدنازسوی

دیگراناست.
درموضوعازدواجایناثباتگریخودرابهگونهای
ثابت باید دختر خانواده و دختر میدهد. نشان دیگر
عینی جامعه در که آنجایی از و پاکاند. که کنند
سادهترین و درسطحیترین باید هرچیزی ما گرای
حالتشتجربهشود،مصداقپاکیاخالقینیزشاخصی
سطحیوسادهوعینیپیداکردهاست.پردهبکارت.
چیزیکهبهراحتیمیتواندبهدلیلآسیبهایمختلف
فزیولوژیک طبیعی ویژگیهای حتا یا و جسمی
و دارد انتظار جامعه که باشد چیزی از متفاوت بدن
درکمیکند.دختریکهبهدلیلداشتنپردهبکارت
ارتجاعی،نمیتواندآنگونهکهخانوادههمسرشانتظار
داردپاکیاشراثابتکند،عمالدرگروهعروسانی
قرارمیگیردکهقربانیویژگیهایطبیعیخوداست.
همچون بهدلیلی گذشته در است ممکن که دختری
آسیبهایاعوارضجسمی،تجاوزبهعنفویاحتا
از را خود بودن پاک فرهنگی رایج نشانه اشتباه،
دستدادهباشد،عمالمتهماستوازسویخانواده
شوهروحتاخانوادهخودشکامالطردمیشود.این
این و ندارند ما جامعه در امنیتی هیچ عمال دختران
و آسیب معرض در شدیدا را آنان ضعفشان نقطه

سوءاستفادهقرارمیدهد.

نشدهاست.«
خویش خوری مقامات، یک نفر و دو منصب

پولیسملی میزانمنسوبین ماه براساسفورممعاشات
1394 -7-12 مورخ 42 نمبر )41 وم )م16 فورم و
ادارهمستوفیتبامیانعبدالوهابولدعبدالصمدبرادر
مستوفیبامیانهمزماندردوادارهحکومتیکارکرده

ومعاشگرفتهاست.
فرزند عبدالوهاب که میدهد نشان ما یافتههای
سال ختم تاریخ الی 1394/3/8 تاریخ از عبدالصمد
مستوفیت در بالمقطع کارمند بهعنوان 1394 مالی
تاریخ21 از او اما بود، شده استخدام بامیان والیت
ماهسنبلهتاآخرماهمیزان1394همزماندردواداره

حکومتمحلیبامیانکارمندبودهاست.
براساسجدولمعاشات،اودرماهمیزانمبلغ)9900(
مبلغ و مستوفیت از بالمقطع کارمند بهعنوان افغانی
رتبه و حوزه البسه معتمد بهعنوان افغانی )12824(
گرفته معاش بامیان امنیه قوماندانی از ساتنمن دوهم

است.
امریه)4116(مورخ1394/6/16 براساس عبدالوهاب
ساتنمن دوهم بهعنوان را تقرریاش داخله وزارت
و سنبله ماه از معاش روزه »نُه« است، کرده حاصل
ملپاسوال امضای به را میزان ماه معاش یکماهه
کرده اخذ بامیان پولیس فرمانده ایزدیار، عبدالمبین

است.
خویش خوری دیگر مقامات

اینوالیت مقامات از بعضی داردکه مواردیوجود
موتروان بهحیث خویش اداره در را بستگانشان
استخدامکردهاندودرعینحالبهعنوانمحافظرجال
نیزمعاش اینوالیت امنیه قوماندانی ازبست برجسته

میگیرند.
مدنی فعاالن میزان آخر مطبوعاتی کنفرانس براساس
بامیان،برادرداکترریحانهحیدری،رییسسابقصحت
نیزدرعینزماندردوپستدولتی اینوالیت عامه
کارمیکرد.اوهمجنراتورکاردرریاستصحتعامه
والیتی شفاخانه نظارتخانه بخش در کارمند هم و

بامیانبودهاست.
آلمان صدای 2014/9/20 مورخ گزارش براساس
پیشترازآنجنرالغالمعلیوحدت،والیسابقوالیت
بامیاننیزازصالحیتشاستفادهکردهبیشازپنجاهتن
بستگانشرادراداراتحکومتیمقررکردهاستکه

22تنآنانتنهامنصبدارپولیسمیباشند.
براساسیکسنددیگر،عبدالدیانفایزمستوفیوالیت
بامیانازبابتسفریه13روزهکهازتاریخ16-3-الی
28-3-1394جهتانجاماموراترسمیبهکابلسفر
داشتمبلغ)39500(افغانیازمستوفیتبامیاندریافت

فرهنگ گسترش و شهری فرهنگ توسعه با
حاضر دیگر جوانان و زوجها از بسیاری فردگرایی،
روابط خود، خانواده خواستههای و قواعد با نیستند
زناشوییشانراتنظیمکنند.اینموضوعمیتواندآنان
راباخواستههایسنتی،اثباتگرایانهوموضوعیبهنام
آبرودرتعارضوچالشقراردهد.مقیداتموجوددر
فرهنگسنتیمبتنیبرافتخاروشرافت،حتاازقواعد
فراتر انتظاراتی و میکند عبور و عدول نیز مذهبی
میکند. طلب را اجتماعی و اخالقی مراقبتهای از
فرهنگیکهدرآنقواعدتعامالتبینفردیدرروابط
بینهمسریازاهدافاخالقیخودفراترمیرود.در
ازدست را مراقبتیخود کاربرد اخالق فرهنگ این
دادهوبهمنبعغروروقدرتاجتماعیخانوادهتبدیل
میشود،تاحدیکهمیتواندتبدیلبهعاملآسیبو

تهدیدبرایدیگرانشود.
اجباردیگرانبهاثباتصداقت،بیگناهویاپاکبودن
آنانراواداربهدروغگویی،فریبکاری،پنهانکاری
جوامعی در روحیه این متاسفانه میکند. اشتباه و
و خانوادگی نزاعهای مواردی در افغانستان مانند
سوءاستفادههایناگواریراشکلدادهاست.بسیاری
ازنوعروسانیکهدرروزاولپسازازدواجخودبه
اتهامهایمشابهبهخانهپدریشانراندهشدند،ازهمین
فرهنگآسیبدیدهاند.حساسیتموجوددراینزمینه
همچنینباعثشدهاستبسیاریازمردانوخانوادهها
اینموضوعرابهانهراندنویاسوءاستفادهازهمسران
ویاعروسانخودکنند.اتهامیکهنمیتوانبهراحتی
تمام از باید جامعه کرد. دفاع خود از آن برابر در
به که دخترانی حداقل تا کند استفاده خود ظرفیت
آسیبهای بکارت، پرده خاص نوع همچون دالیلی
دالیل دیگر و ورزشی و جسمی صدمات از ناشی
قربانی میبینند آسیب زمینه این در اخالقی موجه
فرهنگاثباتپاکینشوندوبتوانندزندگیمشترک

آراموامنیراآغازکنند.

نمودهاست.
نامش نخواست که بامیان والیت مقامات از یکی
وزارت ورکشاپ در فایز »آقای گفت: شود فاش
سوی از مصارفش همه که بوده شده دعوت مالیه
از را مبلغ این او اما است، پرداختشده وزارت آن

مستوفیتبامیاندوبارهاخذکردهاست.«
اظهارات مقامات والیت بامیان

عبدالدیانفایزمستوفیوالیتبامیان،گرفتندومعاش
تاییدکرد، بامیان معارف ریاست کارمندان توسط را
ازدو اماکارکردندردوپستحکومتیوهمزمان
را برادرش عبدالوهاب گرفتن معاش حکومت اداره
ردکردهگفت:»همانروزیکهبرادرمجذبپولیس

شد،معاششازمستوفیتقطعگردید.«
از میزان 14 تاریخ به برادرش کرد عالوه فایز آقای
طرفپولیسبهعنوانمحافظبهاومعرفیشدهاست،
دریافت معاش مستوفیت از بعد به تاریخ همان از او

نکردهاست.
بامیان پولیس فرمانده ایزدیار، عبدالمبین جنرال
موجودیتفسادرادرادارهاشتاییدکردهگفت:»پیش
بامیان،فساددر پولیس فرمانده بهعنوان تقرریمن از
اینادارهوجودداشتهاستکهمنآنراازبینبردهام.«
این پولیس از کسی »اگر کرد: عالوه ایزدیار جنرال
والیتازدومرجعمعاشدریافتکردهباشدفورااورا
ازپولیسمنفکمیکنم.اماعبدالوهابنامممکنکه
ازملکیبهنظامیتعدیلشدهوازطرفوزارتآمده

باشدکهمندراینزمینهجوابگونیستم.«
عبدالرحمناحمدی،سخنگویوالیبامیاننیزدرزمینه
گفت:»ادارهمحلیاینوالیتدرمبارزهبافساداداری
مسووالن از تعدادی اساس همین به و است مصمم
اداراتدولتیراازوظیفهسبکدوشکردهاست،اما
کداممعلوماتوراپوررانداردکهیککارمنداداره

محلیبامیانازدومرجعمعاشگرفتهباشد.«
پارلمانی گروه پیش چندی که است حالی در این
هان راس در که »کاکس« اداری فساد با مبارزه
نمایندگان فراهدرمجلس نمایندهمردم ایوبی، حمیرا
فساد که بود گفته کرده سفر بامیان به داشت قرار
محکمه، سارنوالی، زراعت، معارف، ریاستهای در
شهرداریوصحتعامهبامیانبهاوجشرسیدهاست.
بامیان،مداخلهبرخی درهمینحالطاهرزهیر،والی
والی نور، عطامحمد و حکومتی بلندپایه مقامهای
والیتبلخرادرامورحکومتداریبامیانوامرمبارزه
بافساداداریدراینوالیتمتهمکردهبود،چیزیکه
ردکرده را آن بلخ والی فرهاد،سخنگوی منیراحمد

است.
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تازه به نسبت خشونت و آسیب ایجاد به منجر گاها
از یکی دختر باکرهگی اثبات میشود. عروسان
اضطرابآورترینموضوعاتیاستکههردختریآن

عالیرتبهحکومت مقامات قاطع تصمیم و اراده عدم
این شدن متوقف بر اضافه که شده سبب بامیان
در افغانی میلیون دهها دالر، میلیونها پروژهها،
ریاستهایزراعت،معارفوبعضیشرکتهادراین
دولتی زمین جریب صدها و شده حیفومیل والیت
توسطافرادواشخاصوشماریازمقاماتحکومتی

غصبگردیده،اماکسیخمبهابرونمیآورد.
تنها اداری فساد والیت، این مدنی فعاالن بهگفته
زمینهای وغصب بیتالمال رشوهستانی،حیفومیل
صالحیت، از سوءاستفاده بلکه نیست؛ دولتی
منطقهگراییوخویشخورینیزانواعدیگریازفساد
اداریمیباشدکهدرادارتدولتیبامیانبهقوتخود

باقیاست.
عبداهللشایگانیکعضوکمیتهدادخواهیومبارزهبا
فساداداریدربامیانگفت:»حکومتمحلیدرمبارزه
بافسادمصمموقاطعنیستوبارهاماخواهانروشن
تا اما شدیم، ملکی فرد یک شدن کشته قضیه شدن

هنوزجوابروشنبهماارایهنشدهاست.«
بامیان پولیس 1394 سرطان 6 تاریخ »به گفت: او
شیبر ولسوالی باشنده ملکی فرد یک محمد سید از
دولت مسلح مخالفین مقابل در راهبلد و سپر بهعنوان
گردید، وی شدن قربانی سبب که بود کرده استفاده
بازجویی هنوز تا زمینه این پولیسدر فرد ازهیچ اما

در تعیینکننده عامل بهعنوان که دیگری نکته
نقش جدید خانواده آسیب بدون و امن شکلگیری
که عاملی است. دختر پاکی اثبات میکند، ایفا

بامیان والیت محلی اداره شعارهای که وجودی با
هیچکسی هنوز تا اما میباشد، اداری فساد با مبارزه
بهاتهامفسادازسویاینادارهبهدادگاهمعرفینشده
گذشته ماههای طی که است حالی در این است.
چندینگزارشازموجودیتفساددراینوالیتنیز

بهنشررسیدهاست.
بعضی در اداری فساد که میدهد نشان ما یافتههای
اداراتاینوالیتنهادینهگردیدهوبهیکامرعادی
تبدیلشدهاست،چنانکهچندینپروژهانکشافیکه
بعضیآنهاحدوددهسالمیشودتهدابگذاریشده،
اثرفساداداریتاهنوزبهبهرهبردارینرسیدهو به اما

هیچادارهایهمدرقبالآنپاسخگونمیباشد.
طریق از 2006 سال در که مکتب باب پنج تعمیر
دهات انکشاف و احیا وزارت توسط معارف دریچه
بود؛خوابگاه قراردادشده بکتاش باشرکتوحیداهلل
باشرکت اپریلسال2008 در دانشجویانکه پسرانه
سرکسازیافغان-جرمنبههزینهبیشاز34میلیون
شفاخانه بستر 30 ساختمان بود؛ شده قرارداد افغانی
با امریکای دالر هزار 614 مبلغ به که ولسوالیورس
پروژههاییاند بود، شده قرارداد میرزاد اتفاق شرکت
کارشان و نشده سپرده بهرهبرداری به هنوز تا که

متوقفمیباشد.
اظهارات یک فعال مبارزه با فساد اداری

خانواده
در افغانستان

فساد در ادارات والیت بامیان

 قسمت سوم )اثبات پاکی(

 سید روح اهلل رضوانی

 نوروز رجا- بامیان

ACKU
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رفیع اهلل نیازی، رییس مرکز مطالعات منطقه ای افغانستان 
می گوید، پروژه تاپی نقش مهمی را در کاهش تنش های 
بازی  پاکستان  هندو  و  پاکستان  و  افغانستان  بین  سیاسی 
جاده ها،  ساختن  از  افغانستان  برعالوه،  کرد.  خواهد 
خواهد  بهره مند  نیز  می باشد  تاپی  پروژه  از  بخشی  که 
ساختن  سبب  پروژه  این  راه اندازی  نیازی،  به گفته  شد. 
تعداد  و  شد  خواهد  نیز  پروژه  این  مسیر  در  شهرک ها 
زیادی از مناطق که امنیت درست ندارند با گذشتن این 
پایپ الین از آن مناطق، امنیت خود را به دست خواهند 

آورد.
افغانستان نقش مرکزی را در قسمت وصل منطقه سرشار 
انرژی  نیازمند  به منطقه شدیدا  انرژی آسیای مرکزی  از 
این  دیگر  سوی  از  کرد.  خواهد  بازی  جنوبی  آسیای 
تاریخی  یافتن جاده  اساسی تحقق  ارکان  از  پروژه یکی 
راه ابریشم جدید می باشد. ایده ساخت پایپ الین تاپی، 

شالوده  را  بهتر  آینده ای  پایه های  پاریس،  توافق  میدهد، 
ریزی می کند؛ آینده ای که در آن انسان به انرژی های 
فسیلی پشت کرده و راهی خردمندانه برای تامین انرژی 
مورد نیاز خود برای ادامه رشد و بالندگی برگزیده است.
این توافق، دیوارهای اختالف و بی اعتمادی بین نگرش 
کوتاه  نحوی  به  را  اجتماعی  توسعه  و  اقتصادی  توسعه 
می کند که بسیاری از فعاالن منتقد به عملکرد های دولت 

ها، از آن به عنوان چرخشی تاریخی یاد می کنند.
»صلح  گروه  یا  و  پیس«  »گرین  کل  دبیر  نیدو«  »کومی 
جهان  منتقد  سازمان های  ترین  سرسخت  از  یکی  سبز«، 
برنامه  از  انتقادها  برخی  ضمن  زیست،  محیط  زمینه  در 
زمانبدی کشورها برای کاهش گازهای گلخانه ای، توافق 
پاریس را چرخشی تاریخی توصیف می کند؛ اوگوید که 
این توافق به معنی پشت کردن به انرژی های فسیلی است 
و فرستادن این انرِژی های ناپاک به زباله دان تاریخ است.

انفجار بمب در بازارچه ای محلی در شمال پاکستان باعث 
روز  بمب صبح  این  است.  نفر شده  کشته شدن چندین 
یک شنبه در منطقه پاراچنار نزدیک مرز افغانستان منفجر 
شد. آمار مختلفی درباره تعداد قربانیان این حادثه منتشر 
مقام های  قول  از  شده است. خبرگزاری آسوشیتدپرس، 
محلی کشته شدن دست کم ۶ نفر را تایید کرده است اما 
خبرگزاری فرانسه از مرگ ۱۲ نفر خبر داده است. تعداد 

زخمی های حادثه هم ده ها نفر ذکر شده است.
منطقه ای که این بمب در آن منفجر شده است از مناطق 
قبیله نشینی است که در ماه های اخیر شاهد خشونت های 

قومی و مذهبی بوده است. 

پاکستان و  بار در سال ۱995 زمانی که رهبران  نخستین 
ترکمنستان تفاهم نامه ای را امضا کردند به وجود آمد. در 
سال ۱99۶ پایپ الین گاز آسیای مرکزی با کانسرسیوم 
نفت  شرکت  توسط  که  الین،  پایپ  این  ساختن  برای 
یونیکال امریکایی رهبری می شد شکل گرفت. در ۲7 ماه 
اکتوبر سال ۱997 ، کنسرسیوم در عشق آباد ترکمنستان 
بین المللی  نفتی  شرکت  چندین  با  رسمی  مراسم  طی 
ماه  در  شد.  ایجاد  ترکمنستان  دولت  با  همکاری  در 
جنوری سال ۱998، در زمان حکومت طالبان، افغانستان 
تفاهم نامه ای را امضا کرد که اجازه ادامه کار پروژه تاپی 

را صادر کرد.
اما رژیم طالبان در سال ۲00۱ میالدی با حمایت مستقیم 
در  گذشته  در  آنچه  و  شد  سرنگون  امریکایی  نیروهای 
به  دررابطه  و  افغانستان  دولت  بین  تاپی  پروژه  قسمت 
پروژه تاپی اجرا شده بود از بین رفت. تفاهم نامه جدید 
واشنگتن  کامل  حمایت  و  شد  بازنگری   ۲00۲ سال  در 
داشت،  علی رغم مشکالت که وجود  آورد.  به دست  را 
مطالعه  میالدی،  بین المللی آسیایی در سال ۲005  بانک 
فزیکی این پروژه را آغاز کرد. کشورهای کمک کننده 
دادند،  جلسه  تشکیل  جدید  دهلی  در   ۲00۶ سال  در 
روی  کار  و  برنامه ریزی  که  سپردند  تعهد  کشورها  این  
پایپ الین را شدت بخشند و افغانستان را که نقش پل در 

انتقال انرژی را بازی می کند، کمک کنند.
و  شده ایم  نزدیک  تاپی  پروژه  آغاز  زمان  به  حال 
زیادی  اشتیاق  پروژه  این  در  شرکت کننده  کشورهای 
می شود  پیشبینی  این حال  با  دارند.  آن  اندازی  راه  برای 
انتظار  و  شود  تکمیل  میالدی   ۲0۱8 سال  در  پروژه  این 
برای  دالر  میلیون   400 پایپ الین،  این  ساالنه  می رود، 
برداری  بهره  با  برعالوه،  باشد.  داشته  عاید  افغانستان 
برای  بدیل  انرژی  از  استفاده  زمینه  تاپی،  گاز  پروژه  از 
افغانستان به وجود آید زیرا، افغانستان با آنکه منابع سرشار 
انرژی را در اختیار دارد اما تا هنوز موفق نشده است از 
انرژی  افغانستان  و درحال حاضر  استفاده کند  منابع  این 
مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه مثل ایران تامین 
را  زیادی  اقتصادی  منافع  تاپی  پروژه  هم چنان  می کند. 
برای کشورهای شرکت کننده در این پروژه نیز به وجود 

می آورد.
 این پروژه، تاثیرات مثبت و مهمی را از نگاه جغرافیایی 
روابط  تقویت  سبب  و  داشت  خواهد  منطقه  در  سیاسی 
خواهد  پاکستان  به ویژه  همسایه  کشورهای  با  افغانستان 
شد. همانگونه که مشاهده می شود تنش ها روی تجارت 
و تروریزم بین افغانستان و پاکستان نهایت عمیق می باشد، 
بنا پروژه تاپی سبب به وجود آمدن تاثیرات مثبت سیاسی 
و تعامل اقتصادی بین دو کشور همسایه خواهد شد. هردو 
مشترکا  آمده  به وجود  فضای  از  می توانند  همسایه  ملت 

سود ببرند.

شریف  نواز  افغانستان،  رییس جمهور  اشرف غنی، 
نخست وزیر پاکستان، حامد انصاری معاون رییس جمهور 
بردی  قلی  قربان  هند و رییس جمهور کشور ترکمنستان 
دالری  میلیارد   ۱0 پروژه  یک شنبه  روز  محمدوف 
پایپ الین تاپی را در عشق آباد ترکمنستان افتتاح کردند. 
پروژ تاپی که بعد از مدت های زیاد انتظار افتتاح می شود، 
نقش مثبت و تاثیرات خوبی را روی وضعیت اقتصادی و 
امنیتی افغانستان خواهد گذاشت. این پروژه، ساالنه 400 
را  کار  زمینه  و  دارد  درآمد  افغانستان  برای  دالر  میلیون 
در حدود  تاپی  پروژه  می سازد.  مهیا  افغان  هزاران  برای 
۱800 کیلومتر طول دارد، که 750 کیلومتر آن از خاک 
افغانستان می گذرد. والیت های که از آن پایپ الین گاز 
تاپی خواهد گذشت شامل هرات، فراه، هلمند و قندهار 

می باشد و سپس به پاکستان وصل می شود.
نیز یاد کرد.  نام »پروژه صلح«  به  پروژه تاپی را می توان 

در  تاریخی  اقدامی  در  جهان،  کشور   ۱95 نمایندگان 
پاریس، طرح کنترول  شامگاه شنبه ۲۱ قوس، در شمال 
گرمایش زمین را تصویب کردند. این یک اقدام جهانی 
نمایندگان کشورهای جهان در اجماعی  بی سابقه است. 
بی مانند و با اقدام تاریخی خود، بر علیه افزایش گرمایش 
زمین که آینده انسان و محیط زیست کره زمین را تهدید 

می کند به پا خاستند.
زمین  گرمایش  کنترول  جهت  در  جهانی  جامعه  اجماع 
رویداد  یک  پاریس،  هوایی  و  آب  تغییرات  نشست  در 
بزرگ تاریخی است؛ رویدادی که آغازگر عصر نوینی 
در نگرش و مناسبات انسان با محیط زیستن او محسوب 
این  متحد،  ملل  سازمان  پیدایش  تاریخ  از  شود.  می 
نخستین باری است که ۱95 کشور جهان در جهت نیل به 
هدف مشترکی با یکدیگر همراه و هم داستان می شوند. 

هدف، مبارزه با گرمایش زمین و کنترول آن است.
زیستن  تداوم  اجازه  آینده  های  نسل  به  پاریس  توافق 

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 

توافق نامه شکل گیری حکومت  آنکه  از  پس 
وحدت ملی به امضا رسید، همزمان فرهنگستان 
تا مصطلحات جدید  شد  آن  بر  ملی  وحدت 
زیرا  کند.  سیاسی  ادبیات  وارد  را  سیاسی 
مصطلحات زمان آقای کرزی تاریخ مصرفش 
برادران  از  کسی  دیگر  و  بود  رسیده  سر  به 
استفاده  غیره  و  راوله  دی  خدای  و  ناراضی 
وحدت  فرهنگستان  دلیل  همین  به  نمی کرد. 
وارد  را  سیاسی  جدید  مصطلحات  ملی 
قاموس ادبیات سیاسی کشور کرد تا ما دچار 
کمبود مصطلحات نشویم. حاال چند تا از این 

مصطلحات را به شما معرفی می کنیم. 
تف خورده شده : معموال این ترکیب سیاسی 
سیاسی  رهبر  یک  که  می شود.  استفاده  وقتی 
وقتی  یعنی  ستاره شود.  و  بوریا  دچار کمبود 
را  خود  اطراف  بوریا های  سیاسی  لیدر  یک 
ستاره های  نیز  آسمانش  و  می دهد  دست  از 
خود را کم می کند ، در این وقت لیدر سیاسی 

می گوید تف خورده شده من کجاست. 
پدر معنوی : معموال این اصطالح سیاسی بعد 
ما  سیاسی  قاموس  وارد  ملت  بابای  ظهور  از 
شده است. این اصطالح وقتی استفاده می شود 
به کشتن بدهد.  ما را  که رهبر سیاسی پدران 
این که  برای  ساخت ،  یتیم  را  ما  که  وقتی  و 
می گوید  ما  به  نکنیم  پدر  کمبود  احساس 
من پدر معنوی شما هستم. اما چرا از ترکیب 
مادی  پدر  نمی شود. چون  استفاده  مادی  پدر 
مصرف دارد. و لیدر سیاسی هم دوست دارد 
پدر  بنا  کند.  خالی چرب  دبه  از  را  ملت  سر 
ندارد  خرجی  و  مصرف  کدام  که  معنوی 

استفاده می شود. 
جاللت ماب : در قاموس سیاسی وقتی قدرت 
پنجاه پنجاه تقسیم شود ، باید القاب تشریفاتی 
ماب  جاللت  شود.  تقسیم  پنجاه  پنجاه  هم 
پنجاه  رهبر  یک  که  می شود  استفاده  زمانی 
جدی  را  او  کس  هیچ  می بیند  درصدی 
تعداد عکه ها  نمی گیرد. کارش شده شمردن 
و زاغ ها و مینا ها و گنجشک  های قصر سپیدار. 
در چنین زمانی طرف شق می کند که یاال مرا 
نی  اگر  کنید.  صدا  ماب  جاللت  فردا  از  سر 

باز.... هیچ دگه غمگین می شوم. 
تا وقتی که صلح نیاید جنگ است.  این جمله 
معاون  شدیدا  شما  که  می شود  استفاده  وقتی 
اول رییس اجرایی باشید. وقتی می بینید خود 
خر  مصروف  حاضر  حال  در  اجرایی  رییس 
را  خود  می شوید  مجبور   ، است  زدن  رنگ 
تبارز وجود  برای  تبارز دهید. و چون چیزی 
عجیب  و  مبهم  جمله های  باید  ناچار  ندارد ، 
غریب استفاده کنید. این جمله مفهوم خاصی 

ندارد فقط از سر دلتنگی گفته می شود. 
کته خبرنگار : ما چندین هفته است دنبال وجه 
حال  تا  ولی  می گردیم  ترکیب  این  استفاده 

چیزی نیافتیم. بنا معذرت ما را پذیرا باشید. 
معاون دوم رییس جمهور به دیدار معاون اول 
سیاسی  استراتژیک  فوق العاده  جمله  رفت : 
مذکور بسیار جوانب مختلف دارد. زمانی که 
باشند،  معاونین رییس جمهور خیلی مصروف 
زیاد  نشان دادن مصروفیت و مشغولیت  برای 
اول  معاون  دیدار  به  دوم  معاون  می گویند 
مشغولیت  اوج  جمله  این  از  باید  شما  رفت. 

معاونین رییس جمهور را دریابید. 

مصطلحات 
جدید سیاسی 

نقش کلیدی پایپ الین تاپی 
در ثبات اقتصادی افغانستان

 برگردان: ضیا صادق
 منبع: وادسم

انفجار بمب در پاکستان توافق تاریخی پاریس در جهت کنترول گرمایش زمین
جان چندین تن را گرفت
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آنجلس نواس، نام فرشته ای است و مهم تر از آن نام تابلویی 
شگفت،  نقاشی  این  کلی.  پل  آلمانی،  نقاش  از  فوق العاده 

کرده بود. سال ها، فیلسوفی چون والتر بنیامین را مفتون 
که با چشمانی  این نقاشی ترسیم چهره فرشته نواس است. 
لغزان و موهایی پریشان و دهانی باز در باد ایستاده است. دو 
که از پشت سر به تعبیر بنیامین  گشوده اش را طوفانی  دست 
گرفته و اجازه بستن نمی دهد. طوفان،  از بهشت می آید، فرا
هم ویرانگر است و هم در این تابلوی به پیش برنده، نمادی 
بنیامین، در ادامه اشارات امیدوارانه اش، به  آینده است.  از 
فرشته  این  با  نسبت  در  که طوفان  تابلو وحس شگفتی  این 
دارد، می پردازد. پر از اندوه است و از طرفی پر از امید. فرشته 
پاهایش را بر سطحی از فروپاشیدگی بی ثباتی نگه داشته اما 
که او دارد به پیش می رود. این تصویر  با همه این ها می دانیم 

فرشته آنجلس نواس، فرشته تاریخ است.
افغانستان،  نو  نسل  متفاوت  و  فرزانه  فلم ساز  امینی،  ابوذر 
که  است  یافته  بی نظیر  نامی  مهاجرت  درباره  فلمش  برای 
معاصر  فلسفه  و  هنر  در  او  فاضالنه  جستجوی  نشان دهنده 
نواس،  انجلس  تابلوی  مثل  چیز  هیچ  راستی  به  و  است. 
به جانب  روزها  این  این خوبی موج مهاجرت  به  نمی تواند 
کند. قدم زدن در فروپاشیدن و اضمحالل،  غرب را روایت 
در خالی با چشم های نگران و لغزان و به اطراف و دهانی 
گشوده و دست های در برابر توفان و باالخره در دهان طوفانی 
که او را به جانب آینده ای امیدوار می برد. این شرح  شگفت 
که خانه و سرزمین آبایی را با قصه های  کسی است  حال هر 
بهشتی اش به جانب بهشتی زمینی در غرب ، ترک می کند. از 
گذرد و  دل دریاها و طوفان ها و پولیس ها با فیرهای شان می 

هم چنان به آینده  گنگ امیدوار است.
کوتاه ایران  این فلم در سی و دومین جشنواره بین المللی فلم 
چانگ  وجیپسی  جاپانی  سیگوتینودی  مثل  استادانی  که 
جایزه  بودند  داورش  آلمانی  گ  فال ماتیو  و  کنگی  هانک 
دریافت  را  افراطی گری  و  خشونت  زمینه  در  فلم  بهترین 
بشر  حقوق  بین الملی  جشنواره  سومین  در  طور  همین  و  کرد 

کرد. افغانستان جایزه بزرگ جشنواره را از آن خود 
این  طرفی  یافت.از  فراوانی  طرفداران  و  منتقدان  فلم، 

مستند  فلم های  قبال  که  بود  ابوذر  داستانی  فلم  اولین  فلم، 
کادمی  کابل را ساخته بود و از آ کابل_ تهران-  درخشانی مثل 
گرفته بود. اما موضوع فلم به نحوی در  سلطنتی هالند جایزه 
گذشته او، یعنی مهاجرت می چرخید.  ادامه همان فلم های 
طعم  همگنانش  و  هم نسالن  از  خیلی  مثل  خود  که  ابوذر 
مهاجرت های پی درپی را چشیده، حاال به دنبال ریشه های 
خانه اش  از  که  آدمی  چطور  که  این  است .  کندگی  پرا این 
از  بعد  و  می شود  سرگردان  جدید  فضای  در  می شود  مهاجر 
استقرار، دل ناراضی  اش به  دنبال چیزهایی مهم تر از زندگی 

مثل آرامش و امنیت روانی می  گردد.
برای  جستجو  اوست.  فلم های  کثر  ا تم  آرامش  جستجوی 
بدهد.  خودنمایی  اجازه  او  به  که  درونی  آرامشی  یافتن 
بی فرمی  منتقدان،  برافروختن.  چهره  کردن  علم  قد  اجازه 
همین طور  و  بودند  داده  قرار  انتقاد  مورد  را  او  داستانی  فلم 
هم  گروهی  را،  افراطی اش  تقریبا  مالیستی  مینی  سادگی 
که شخصیت پردازی شخصیت های فرعی فلم  معتقد بودند 
انتقادات  از این  اما، بخشی  خیلی مختصر در آمده است. 
به سینما هنوز  که نسبت  کالسیکی است  از نگاه  برخاسته 
با شیوه  کوتاه  مالیستی  مینی  فلم  افغانستان وجود دارد.  در 
که ابوذر هم تبعیت می کند، بیشتر از فراز و فرود و  مرسومی 
کردن جزییات روانشناختانه  گره گشایی داستانی به روایت 
یک  و  کند  ترسیم  را  افراد  وضعیت  این که  دارد.  کید  تا
شمای عمومی از وضعیتی خاص را نشان دهد. یعنی بیشتر 
توصیف  در  این  برای  می پردازد.  وضعیت  به  داستان  از 
علی  نام  به  مهاجر  کودکی  سراغ  به  مهاجرت،  وضعیت 
می رود. فلم با معرفی علی در مدرسه ای ترکی شروع می شود. 
وضع  بهبود  برای  چگونه  که  می کند  تعقیب  را  علی  بعد  و 
کودک  کفاشی می کنند و  خانواده در مهاجرت، با برادرش 
بدبین  بدیمن ،  رقیبی  چون  او  به  ابتدا  از  دیگری ،  کفاش 
را  کودکان  مشاجره  صحنه های  توانسته  کارگردان  می  شود. 
عالی به تصویر بکشد. لوکیشن ها خیلی خوب انتخاب شده 
که در همین شکل جدید سینمایی رواج  با ترتیب میزانسنی 

دارد.
بعد هم با نماهایی دیدنی وضعیت خانواده و بی کاری پدر 
را روایت می کند. این که چطور مهاجرت 
همانندست.  کی  خا کره  از  گوشه  هر  در 
مهاجر  کان  کما ترکیه  تا  ایران  از  مهاجر 
برای  راهی  این  برای  و  است  بی پناه  و 
نمی یابد،  درونی  رضایت  و  خودنمایی 
مقدر شده چون پرنده ای در بین طوفان، 
برای  کند.  تالش  خودش  حفظ  برای 
آن  داشته هایش.  و  پرها  داشتن  نگاه 
بسیاری  وقت های  دلش  در  بهشتی  امید 
همین   ، صورت  هر  به  اما  می بازد  رنگ 
و  زنده  را  او  هم چنان  که  است  امید 
همین  به خاطر  می دارد.  نگاه  رونده 
آرزوی  و  جستجو  حس  که  است  امید 
زنده  او  در  موعود هم چنان  بهشت  یافتن 
که او را با  است. مهاجرت طوفانی است 
گشوده در  چشم هایی نگران و دست های 
امیدوار  آینده ای  جانب  به  طوفان  مقابل 
آشتی  با  فلم،  آخرین  این  برای  می برد. 
داستانی  فرمی  می شود.  تمام  رضایت  و 
گرفته از تابلو و داستان آنجلس نواس  تاثیر 
اسطوره ای  تم  به  وفاداری  عین  در  که 
داستان، در شکل سینمایی ، خیلی خوب 

کار درآمده است.  از 

فــرشته تــاریـخ 
در طوفان مهاجرت

  رضا محمدی

بیانیه مطبوعاتی آرمان شهر 
غ اعالم برگزیدگان چهارمین دوراز جایزه بین المللی صلح سیمر

کابل - پاریس ۱۹ قوس/ آذر ۱۳۹۴ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۵

غ را به مناسبت  بنیاد آرمان شهر/ OPEN ASIA برگزیدگان چهارمین دور جایزه بین المللی صلح سیمر
کابل   شصت و هفتمین روز جهانی حقوق بشر طی همایش "هفته حقوق بشر" )۷ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۵( در 

کرد. اعالم 
کشور همسایه در قلب آسیا - افغانستان، تاجیکستان و ایران -  که در سه  در این دور از جایزه، از زنانی قدردانی شد 
که از جنگ افروزی بیزارند و با ابتکارات مدنی و پیگیر خویش در مقابل آن ایستاده اند؛  پاسداران واقعی صلح اند؛ زنانی 
کرده و ما را نیز به ادامه ی این مبارزه برای  که با اندیشه و عمل کرد خود با جهان خودکامه و جنگ زده مقابله  زنان مبتکری 

تغییر روابط ناعادالنه و در خدمت برابری امیدوار می کنند.
اسامی این زنان بدین قرار است: 

افغانستان -  حوریه مصدق،  برای تقدیر از دو دهه فعالیت حقوق بشری در سطح ملی و بین المللی؛ عمه سکینه، برای 
کی و عیاری در شکستن تابوهای جنسیتی؛ مریم ُدرانی، برای مقاومت و ابتکار در رساندن صدای زنان از  یک عمر بی با
که با ابزار فرهنگ و دانش در ترویج روشن گری می کوشد. قندهار؛ فرخنده رجبی، نمونه ای شاخص از نسل دختران جوان 

کار، برای تقدیر از یک عمر فعالیت در دفاع از حقوق برابر زنان و  آزادی.  ایران  - مهرانگیز 
که قلب سروده ها و نوشته هایش با  گاهی  گل رخسار صفی اوا، برای تقدیر از شاعر و نویسنده توانمند و آ تاجیکستان - 
کشور و منطقه اش می تپد؛ مهره نگار بهران اوا؛ به پاس یک عمر فعالیت اجتماعی  تحوالت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 

کودکان.  برای زنان و 
کمپین های  که از طریق موسیقی و پژوهش سفیر صلح و دوستی است و  آرمان شهر همچنین از وحید قاسمی )افغانستان( 
که نمونه ای یکتا در ایران و  گیر زنان ایران، برای تساوی، عدالت، رفع تبعیض و آزادی  دادخواهی مدنی، صلح آمیز و فرا

کرد.  منطقه است، تقدیر 
کرد و هر سی ماه یک بار از اهل هنر، فرهنگ  بنیاد آرمان شهر/ OPEN ASIA جایزه صلح سیمرغ را در سال ۲۰۰۹ تاسیس 

که در زمینه ی حقوق بشر، صلح و آزادی تاثیرگذارند، تقدیر به عمل می آورد.  و ابتکارات مدنی و شهروندی 
که امسال این  گیسو جهانگیری، رییس بنیاد آرمان شهر/ OPEN ASIA و مبتکر جایزه صلح سیمرغ: »مفتخریم  گفته   به 
که علیه هیچ کس جز بیداد و ناروایی به پا نخاسته اند؛ برای جامعه جوان ما در منطقه  جایزه را به زنانی اهدا می کنیم 
و  زندگی  از  می خواهیم  ما  است.  درخشان  جامعه  کل  آزادی  و  عدالت  برابری،  راستای  در  آن ها  زندگی  و  سرمشق اند 

کنیم.« فعالیت های قدرتمند این زنان تجلیل 
که با ادبیات به مقابله با جنگ و خشونت  کوشنده راه صلح  جایزه صلح سیمرغ در دور اول به شاعران و نویسندگان 
که دشواری نشر را  کتاب، محل هایی امن برای آن و ناشران مستقلی رفت  برخاسته اند اهدا شد و در دومین دور به سراغ 
گاهی به جان خریده اند. سومین دور جشنواره هنرمندانی را از افغانستان، ایران و تاجیکستان مورد  در خدمت به انتقال آ
کاشتن بذر صلح و مهربانی تسخیر و صدای رسای شان  که با جادوی موسیقی قلب مخاطبان  خود را برای  تقدیر قرار داد 

کرده اند.  را جایگزین همهمه ی تفنگ و استبداد 

contact@openasia.org :تماس با آرمان شهر
شرح زندگی و فعالیت برگزیدگان دوره چهارم جایزه صلح سیمرغ:  

http://openasia.org/item/category/simorgh-peace-prize
http://openaisa.org :تارنمای آرمان شهر

صفحه آرمان شهر در فیس بوک: 
https://www.facebook.com/Armanshahr.OPENASIA

آرمان شهر عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر)FIDH( است.

باالی  متر   )30( به طول  آهن کانکریتی  پل  و ساختمان  اعمار  پروژه  تا  دارد  نظر  در  فواید عامه  وزارت 
اعالن  به  بغالن  والیت  عصمت(  )پل  فرنگ  دشت  قریه  الی  فرنگ  سرک  مسیر  در  فرنگ  دریای 

داوطلبی سپرده و قرارداد می نماید.
را در پروسه  ک  بوده و خواهش اشترا آیسا  که دارای جواز  و موسسات دولتی  شرکت های خصوصی 
داوطلبی این پروژه را داشته باشند درخواست های خویش را بعد از نشر اعالن الی مدت )21( روز به 
ک 2 منزل 2  آمریت داوطلبی و قرارداهای ریاست تدارکات وزارت فواید عامه واقع مکرویان اول بال
سپرده و شرط نامه را در بدل قیت 2000 افغانی اخذ و آفرهای خویش را طور سربسته به آمریت مذکور به 

گردیده تسلیم نمایند. که در شرط نامه ذکر  ساعت و روز معینه 
شکل  به  شرط نامه  طبق  تضمین  باشند  حاضر  آفرگشایی  روز  در  باصالحیت شان  نماینده  یا  و  خود 

گرانتی بانک اخذ می گردد.

گذری بر فلم انجلس نواس از ابوذر امینی
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