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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
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زنگ اول


خیلی  وزارت خانه ها  قرارداد های  عقد  کارشیوه 
مشکل دارد. رییس جمهور غنی به صراحت می گوید 
حتا یک قرارداد وزارت امور داخله معیاری نیست. 
تا  که  می دهد  نشان  غنی  گفته  رییس جمهور  این 
نتوانسته  افغانستان  دولت  وزارت خانه های  هنوز 
را  قرارداد  عقد  و  پروژه ها  طراحی  کارشیوه 
خوب  خیلی  هم  مالی  سال  گزارش های  بیاموزند. 
واحد های  و  وزارت خانه ها  از  بسیاری  نیست. 
اداری نتوانسته اند پول هایی را که به عنوان بودجه 
دریافت کرده بودند، مصرف کنند. مصرف نشدن 
عقد  و  پروژه سازی  ظرفیت  نبود  معلول  پول 

قرارداد است. 
معیاری  این که  بر  عالوه  قرارداد  عقد  کارشیوه 
نیست، سخت آلوده هم است. بسیاری از واحد های 
منافع  که  می کنند  عقد  قرارداد  به گونه ای  اداری  
سازمان  درجه یک  فرد  یا  رییس  وزیر،  شخصی 
بارها  عمومی  نیستند.  منافع  دنبال  و  شود  تامین 
با  دیده شده است که وزارت خانه ها قراردادها را 
شرکت هایی امضا کرده اند که اصال ظرفیت تخنیکی 
قرارداد  شرکت هایی  با  هم  مواردی  در  نداشتند. 

امضا شد که صرف روی کاغذ وجود داشتند. 
اشخاص و افراد زیادی بودند که به نام شرکت های 
خیالی قرارداد گرفتند و پول را دزدیدند. باری هم 
را  جاده ها  از  یکی  اعمار  پول  ترکی  شرکت  یک 
مسووالن  که  نمی داند  کسی  هم  حال  تا  و  دزدید 
به سر می برند.  آن شرکت در کدام کشور جهان 
قراردادها  معیاری سازی  برای  غنی  رییس جمهور 
قراردادها  از  برخی  مثال  داد.  انجام  اقداماتی 
مستقیما زیر نظر ایشان تدوین و امضا شد. اما این 
باید  باشد.  جوابگو  نمی تواند  تنهایی  به  هم  شیوه 
اداری، کارشیوه ی  در هر وزارت خانه و سازمان 
نظارت از عقد قرارداد وجود داشته باشد. ریاست 
را  بالقوه  نقش نخست وزیری  که حاال  اجرایی هم 
معیاری سازی  در  را  خود  سهم  باید  می کند  ایفا 

قرارداد ها ایفا کند و طرح ارایه کند. 
او عقد  بداند که وظیفه  باید  وزیر هر وزارت خانه 
قرارداد نیست، قرارداد را باید شعبه های مربوطه 
کند  نظارت  باید  وزیر  و  کند  عقد  وزارت خانه   هر 
امکانات عمومی  قانون و ضایع شدن  نقض  از  تا 
نظامی  شود؛  نظام سازی  باید  شود.   جلوگیری 
نتواند  رییسی  یا  وزیر  هیچ  که   باید ساخته شود 
در عقد قراداد دخالت کند و یا آن را برای تامین 
منافع شخصی خود مورد سوءاستفاده قرار دهد. 
این  روی  باید  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور 
موضوع فکر کنند که چگونه می شود وزارت خانه ها 

را کارا ساخت و جلو راکد ماندن پول را گرفت. 
بسیار شرم آور است که بودجه ی کشور فقیر ما از 
امسال به سال دیگر گذار کند و کارها ناتمام بماند. 
کشورهای زیادی در جهان هستند که به دلیل نبود 
بودجه فقیر مانده اند، اما کشور ما به دلیل ناتوانی 
کند.  مبارزه  فقر  با  نمی تواند  بودجه  مصرف  در 
دیگران منابع الزم را برای مبارزه با فقر ندارند، اما 
ما در استفاده از منابع برای مبارزه با فقر ناتوانیم. 
در  هم  دارد  بودجه  دالر  هزار  که دوصد  وزارتی 

مصرف آن ناتوان است. 
باید  وزارت خانه ها  کند،  تغییر  باید  وضعیت  این 
از  باید  ملی  وحدت  حکومت  سران  و  شوند  کارا 
دریغ  وزارت خانه ها  کاراسازی  برای  تالشی  هیچ 
افزایش  وزارت خانه ها  کارایی  ضریب  اگر  نکنند. 
حل  اقتصادی  مشکالت  از  کالنی  بخش  یابد، 
می شود. اگر هر وزارت خانه بتواند برای مصرف 
بودجه اش پروژه سازی کند، شغل ایجاد می شود، 
مشروعیت کارکردی حکومت افزایش می یابد و از 
میزان نارضایتی اجتماعی از حکومت و دولتمردان 
کارایی  ضریب  که  متاسفانه  اما  می شود.  کاسته 
این یک سال  بیشتر وزارت خانه ها کم است و در 
هم کار درخوری برای بهبود کارایی وزارت خانه ها 

صورت نگرفته است.

قرارداد های غیرمعیاری و 
پول های راکد
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 کمک سیزده و نیم میلیون دالری جاپان به وزارت زراعت

320 مهاجر افغان در تالش بازگشت از آلمان به افغانستان

ده سرباز اردوی ملی به شهادت رسیدند

کمک 275 میلیون دالری بانک انکشاف آسیایی 
برای تقویت زیربنای انرژی برق

نگرانی روسیه از وضع امنیتی مرز 
تاجیکستان با افغانستان 

جاپان  حکومت  کابل:  8صبح، 
منظور  به  را  دالر  میلیون   13.52
به  زراعتی  محصوالت  افزایش 
آبیاری  و  مالداری  زراعت،  وزارت 

افغانستان کمک می کند.
سه شنبه،  روز  کمک  این  قرارداد 
و  زارعت  وزارت  میان  قوس،   28
امضا  به  کابل  در  جاپان  سفارت 
رسید. این کمک قرار است از طریق 
سازمان  زراعت  و  خوراک  سازمان 
ملل متحد در اختیار وزارت زراعت 

قرار می گیرد.
قرار است با استفاده از کمک جدید 
کارمندان  از  شماری  جاپان  دولت 
تحت  دهقانان  و  زراعت  وزارت 
و  گرفته  قرار  حرفوی  آموزش های 
منظور  این  به  نیز  مراکزی  هم چنین 
ساخته شود. تولید تخم کچالو عاری 
از ویروس و با کیفیت، احیای سیستم 

از  بیش  اخیر  ماه  دو  از  کم تر  در 
به  افغان  وارد  تازه  پناهجوی   320
آلمان، به سفارت و کنسولگری های 
افغانستان مراجعه کرده و درخواست 
داده اند.  را  افغانستان  به  بازگشت 
سفارت افغانستان در برلین می گوید 

شمار این افراد رو به افزایش است.
در  خود  آینده  به  نسبت  افراد  این 
دارند  و تالش  نبوده  امیدوار  آلمان 
کشور  به  دوباره  داوطلبانه  گونه  به 

برگردند.
حمید  دویچه وله ،  گزارش  به 
برلین  در  افغانستان  سفیر  صدیق، 

ملی  دفاع  وزارت  کابل:  8صبح، 
مبارزه  نتیجه  در  که  کرده  اعالم 
تروریستان  با  ملی  اردوی  سربازان 
این  از  تن  ده  خارجی،  و  داخلی 

سربازان به شهادت رسیده اند.
این  که  می افزاید  دفاع  وزارت 
کشور  مختلف  مناطق  در  سربازان 
گذشته  روز  شبانه  یک  جریان  در 
وزارت  این  رسیده اند.  شهادت  به 
ارایه  باره  این  در  بیشتری  جزییات 

نکرده است.
می گوید  دفاع  وزارت  هم چنین 
گذشته  روز  شبانه  یک  در  که 
تن  نه  و  کشته  تروریست  بیست 
این  به گفته  شده اند.  زخمی  دیگر 

انکشاف  بانک  کابل:  8صبح، 
 275 مبلغ  که  دارد  نظر  در  آسیایی 
میلیون دالر به منظور تقویت زیربنای 
انرژی برق به دولت افغانستان کمک 

کند.
قرارداد این کمک روز گذشته میان 
توماس  و  مالیه  اکلیل حکیمی، وزیر 
پنیال رییس بانک انکشاف آسیایی در 

افغانستان به امضا رسید.

آبیاری دیگر برنامه هایی است که با 
میلیون  نیم  و  سیزده  کمک  استفاده 
دالری جاپان مورد اجرا قرار خواهد 

گرفت.
اسداهلل ضمیر، وزیر زراعت، آبیاری 
و مالداری در مراسم امضای قرارداد 
وزارت  این  به  جاپان  جدید  کمک 
تفاوت  نماد  و  نشانه  »آبیاری  گفت: 
غذایی  مواد  یا  غذا  نبود  میان  عمده 
محصوالت  عملکرد  است.  فراوان 
به   بستگی  زیادی  حد  تا  زراعتی 
به آب دارد.  موجودیت و دسترسی 
و  آبیاری  سکتور  در  سرمایه گذاری 
منحصر به فرد  فرصت  یک  زراعت 
اقتصادی،  رشد  تسهیل  منظور  به  را 
ارتقای  و  روستایی  اشتغال  افزایش 
به ویژه در مناطق  مصوونیت غذایی 

روستایی فراهم می کند.«
هم چنین یاسوناری مورینو شارژدافیر 

اخیر  ماه  دو  از  کم تر  در  می گوید 
روند مراجعه افغان های پناهجو برای 
برگشتن داوطلبانه به کشور افزایش 
به  تن   320 از  بیش  حال  تا  و  یافته 
دفاتر نمایندگی این سفارت مراجعه 

کرده تا پاسپورت دریافت کنند.
گفت:  آلمان  در  افغانستان  سفیر 
 320 از  بیش  گذشته  ماه  دو  »در 
پناهجوی افغان به کنسولگری های 
ما  سفارت  و  بن  مونشن،  شهر 
به  که  کرده اند  مراجعه  برلین  در 
بر  افغانستان  به  داوطلبانه  گونه 
گشتانده شوند. ما در گام نخست 

نتیجه  در  تروریستان  این  وزارت، 
نیروهای  توسط  که  عملیات هایی 
اردوی ملی در ولسوالی های قره باغ 
والیت  معروف  غزنی،  والیت 
والیت  چارچینو  و  چوره  قندهار، 
جوزجان،  والیت  آقچه  ارزگان، 
بهارک و ارگوی والیت بدخشان و 
دشت ارچی والیت کندز راه اندازی 

شده بود، کشته و زخمی شده اند.
داخله  امور  وزارت  همین حال،  در 
خاص  قطعات  که  کرده  اعالم 
شبانه روز  یک  طی  نیز  پولیس 
علیه  مسلحانه  عملیات  نه  گذشته 
تروریستان در مناطق مختلف کشور 
اعالمیه ای  در  وزارت  این  داشتند. 

می گوید  کابل  در  جاپان  سفارت 
نهادهای  منظم  و  مشترک  کار  که 
رشد  به  منجر  می تواند  مسوول 
در  اجتماعی  ثبات  و  اقتصادی 

افغانستان شود.«
جاپان از عمده ترین کمک کنندگان 
سال  چهارده  طی  افغانستان  دولت 
اخیر بوده است. این کشور طی این 
به  دالر  میلیارد  پنج  از  بیش  مدت 

افغانستان کمک کرده است.

تالش می کنیم که هویت آنان را 
صورتی  در  و  بسازیم  مشخص 
باشند،  داشته  اختیار  در  پول  که 
یورو   120 پاسپورت  هر  بدل  در 
تالش  ما  غیرآن  در  و  می پردازند 
می کنیم که برای مدت یک سال 
حس  به  نظر  رایگان  پاسپورت 
خود  هم وطنان  برای  انساندوستی 

صادر کنیم.«
یافته های  می گوید  صدیق  حمید 
بیشتر  که  می دهد  نشان  آنان 
میان  در  وطن  به  برگشت  داوطلبان 

سنین 15 الی 25 قرار دارند.

مناطق  در  که  عملیات ها  می گوید 
بود،  مختلف کشور راه اندازی شده 
کشته  تروریست  یک  آن  نتیجه  در 
بازداشت  دیگر  تروریست  دو  و 

شده اند.
وزارت امور داخله در این اعالمیه از 
تصفیه برخی از مناطق ولسوالی های 
والیت  نادعلی  و  خانشین  مارجه، 
وزارت  است.  داده  خبر  نیز  هلمند 
به  عملیات ها  می گوید  داخله  امور 
منظور تصفیه این ولسوالی از وجود 
تروریستان چند روز قبل آغاز شده 
بود و تاکنون شماری از مناطق این 
تروریستان  وجود  از  ولسوالی  سه 

پاک سازی شده است.

روسیه نگران امنیت سرحدات تاجیکستان بوده و 
می گوید.  ناامنی ها سخن  این  افزایش  احتمال  از 
روسیه رقم نظامیان خود را در تاجیکستان بیشتر 
مرز  نزدیک  مقدم  خطوط  این که  نه  اما  می کند 

بسازد.
در  دوباره خود  نفوذ  که  است  تالش  در  روسیه 
ایاالت  برابر  بیشتر سازد و در  آسیای مرکزی را 

متحده دست آوردهای چشمگیر را کسب کند. 
امریکا  که  موضوع  این  طرح  از  پس  ماه  دو 
را  تاجیکستان  با  افغانستان  سرحدات  می خواهد 
لشکر کشی  حاال  روسیه  ببخشد،  تقویت  بیشتر 
این  انجام می دهد.  به جناح مخالف آن  را  خود 
به نظر می رسد که نفوذ سیاسی مسکو  بازگشت 
کاهش  به  رو  اقتصادی اش  قدرت  با  همزمان 

خواهد نهاد.
گفته  روسیه  دفاع  وزیر  وله،  دویچه  گزارش  به 
شهر  از  روسیه  نظامی  تسلیحات  جابه جایی  که 
افغانستان  مرز  از  دورتر  کیلومتر   42 که  کوالب 
قرار دارد، به دوشنبه مرکز این کشور نزدیک به 
به روز سه شنبه  افغانستان،  با  200 کیلومتری مرز 

گذشته تکمیل شده است.
او در یک اعالمیه خبری افزوده که این حرکت 
به منظور تقویت و موثریت نبرد گروه های نظامی 
در تاجیکستان صورت گرفته است. این یکی از 
پایگاه های بزرگ روسیه در بیرون از این کشور 
نیروی  هزار   7 تا   6 آن  در  که  می رود  شمار  به 

نظامی مستقر است.
که  است  کرده  متعجب  را  ناظران  مساله  این  اما 
در حقیقت این امر در تضاد با قطع نامه مسکو به 
وقت  شوروی  جنوبی  سرحدات  تقویت  هدف 
محققین  از  یکی  لیمون  ادوارد  می شود.  دانسته 
می گوید:  اکستر  دانشگاه  در  تاجیکستان  امور 
»استقرار مجدد نیرو... بسیار تعجب بر انگیز به نظر 

می رسد.«
انجام  آن  از  پس  درست  این  می گوید  لیمون 
نگرانی های خود را در خصوص  شد که روسیه 
افغانستان  شمالی  مرزهای  شدن  ناامن  احتمال 
مطرح کرد و آهسته آهسته نفوذ نظامی خود را 

در تاجیکستان نیز گسترش داد.
مبدل  نظامی  واحد  یک  به  را  مرکز  این  روسیه 
نموده، هرچند سهولت ها را به دو بخش جداگانه 

در دوشنبه و قربان تیپه مهیا می کند.
مسکو هم چنان از یک معامله با دوشنبه در اوایل 
این سال سخن گفت که در فرجام رقم سربازان 
ارایه  شامل  که  داده  افزایش  تن  هزار   9 به  را 
نیز  تاجیکستان  به  دالری  میلیارد  یک  بسته  یک 

می باشد.
یکی از دیپلومات های غربی گفته است که امام 
علی رحمان، رییس جمهور تاجکستان از سال های 
روسی  سربازان  ورود  برابر  در  حال  تا  گذشته 
بیشتر به این کشور ایستادگی کرده و تا حال هیچ 
نشانه ای وجود ندارد که این موضع گیری اش تغیر 

کند.
از  یکی  اوف  عبداهلل  کمال الدین  هم  سوی  از 
این حرکات  محققین در دوشنبه گفته است که 
روسیه یک نوع باج خواهی »بلک میل« پنداشته 
می شود. وی می گوید: »من فکر می کنم این یک 
دولت  دادن  قرار  تاثیر  تحت  برای  تالش  نوع 
امنیت  نبود  تاجیکستان می باشد و چنان احساس 
جهادگرایی  گسترش  صورت  در  و  می دهد  را 
به  وابسته  نوع  یک  را  خود  پاکستان  و  افغان 

حمایت روسیه بپندارد.«

 1.2 مبلغ  از  بخشی  جدید  کمک 
میلیارد دالر وعده شده بانک انکشاف 
آسیایی به دولت افغانستان است. این 
کرد  اعالم  دسامبر  اوایل  در  بانک 
منظور  به  دالر  میلیارد   1.2 مبلغ  که 
برق  انرژی  به  مردم  بیشتر  دسترسی 
و  افغانستان  میان  برق  لین  تمدید  و 
دولت  به   2025 سال  تا  ترکمنستان 

افغانستان کمک می کند.

مورد  برق  انرژی  اعظم  بخش 
کشور  از  بیرون  از  افغانستان  نیاز 
تاجکستان،  ایران،  می شود.  تامین 
ترکمنستان و ازبکستان تامین کنندگان 
اصلی انرژی برق مورد نیاز افغانستان 

هستند. 
تنها  که  می گویند  مسوول  نهادهای 
نیاز  مورد  برق  انرژی  درصد  بیست 

از طریق منابع داخلی تامین می شود.

ACKU
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 شکور نظری

با چراغی در دست
تُِف مکتوب اجتماع

به روی تفکر طالبانی

ایتالف های بی ثباِت دنبال ثبات

شناسه ی  و  فرهنگیان  میان  در  آشنایی  نام  وردگ،  ماما 
که دوستان نویسنده و شاعر  مستعاری در فیسبوک است 
فراوان دارد. او، با این شناسه، ماه ها پیش  جشن واره ی 
کرد و  شعری زیر نام »شعر ضد طالب فکری« راه اندازی 
و شعر دوستان شد. هر  از سوی شاعران  فراوانی  استقبال 
کار او،  شعر را با نام و عکس شاعرش نشر می کرد و این 

موجی از نکوداشت از این اندیشه ها را در پی داشت. 
کرده بودند.  کشور شرکت  در این جشنواره، شاعران به نام 
کتر عبدالسمیع حامد تا شریف سعیدی و از شکریه  از دا

عرفانی تا وحید بکتاش...
نهادی   سوی  از  بی آن که  به جا،  اقدامی  در  او   اینک، 
حمایت مالی شود، شعرهای 216 شاعر ضد طالب فکری 
چاپ  دست«  در  چراغی  »با  نام  زیر  مجموعه ای  در  را 
را  افراط گرایی  که  گلویی   216 نفرِت  فریاد  است.  کرده 
ُعق زده اند و به صورت تفکر طالبانی، ُتف انداخته اند، 

مکتوب شده است.
در  رییس جمهور  به عنوان  کرزی،  حامد  زمانی که 
رویداد  بیشتر  پایان  در  حکومتش،  سال   12 از  بیشتر 

و  ثبات  حراست  »شورای  نام  به  جدیدی  شورای 
کرده است. در پیوند با این رویداد،  افغانستان« ابراز وجود 

به موردهایی اشاره می کنم:
1. وجود اپوزیسیونی نیرومند برای حکومت یک  ضرورت  و 
کارکردهای حکومت،  برای ایجاد توازن و نقد سیاست ها و 
سودمند است. حکومت بدون رقیب منتقد، همواره میل به 
بی اعتنایی به درخواست های مردم دارد. برای فشارآوردن 
بر حکومت و نظارت بر سیاست ها و رفتارها و واداشت آن 
مدنی  جامعه  و  حرفه ای  احزاب  وجود  پاسخگویی،  به 
نهاد،  دارند  حق  شهروندان  نیز  است.  ضروری  نیرومند، 
حزبی  ایتالف های  به  دست  و  برسازند  حزب  و  سندیکا 
توده ای شدن  اتومیزه /  از  که  چیزی  بزنند؛  سیاسی  و 
خواهد  جلوگیری  آن  غیرموثرشدن  و  بی تفاوت   جامعه ی 
نخست،  که  باشد  سودمند  می تواند  اپوزیسیونی  اما  کرد. 
کاستی ها/ نارسایی ها، فهمی مناسب  شناخت درستی از 
خالیگاه های  و  عمومی  درخواست های  و  انتظارها  از 
متناسب  دوم،  و  باشد  داشته  موجود  مدیریت  و  سیاست 
سیاست ها ،  تدوین  توانایی  الزام ها،  و  نیازها  شرایط،  با 
جامعه  گذار  برای  راهگشا  و  جامع  راهبردهای  و  برنامه ها 
از وضعیت نقدشده به وضعیت پیشبینی/ پیشنهاد شده 
کار  الزام های  به  که  اپوزیسیونی  یعنی  باشد.  داشته  را 
تشکیل دهنده  چهره های  باشد.  پایبند  سیاسی،  حرفه ای 
که از یک سو از سیاست فهمی درست و مدرن  اپوزیسیونی 
نداشته باشد و از سوی دیگر، سنخیت های الزم فکری و 
عالیق سیاسی باهم نداشته باشند و براساس سیاست های 
راهبردی  گردهم  و  اجماعی   جامع،  برنامه های  مدون، 
است،  چنان  کامی  نا به  محکوم  آغاز  از  باشند،  نیامده 
و  برآمدند  به سرعت  که  پیشینی  ایتالف های  و  حزب ها 

آسیب پذیران  از  دفاع  به جای  طالبان،  هراس افگنانه ی 
شما  می خواند،  »برادر«  را  طالبان  طالبان،  به  هشدار  و 
دل تنگ  چقدر  کشورتان،  گاه  آ شهروند  یک  به عنوان 
که ای  کاش، می توانستید پاسخی مستقیم به  این بودید 
گره های  بتوانید  هم  یا  و  باشید  داشته  رییس جمهورتان 
دل  پردرِد ناشی از رویدادهای خون بار هراس افگنی را از 

کنید؟ گلوگاه، باز  یک 
است  رییس جمهور  اشرف غنی،  محمد  که  هم  حاال 
»برادران«  که  را  کشورمان  شهروندان  قاتالن  و  می آید 
و  شما  هم  باز  می خواند،  سیاسی«  »مخالفان  کرزی اند، 
از  کشور، لب به شکوه  با احساس دیگر  هزاران شهروند 
هرجایی  در  را  نفرت شان  اوج  و  می ُگشایند  کشور  سران 
کوچه و  که دل شان خواست )از شبکه های اجتماعی تا 
اما  ابراز می دارند،  از طالبان و هراس افگنان دیگر  بازار( 

گرفته نمی شوند. جدی 
که خالف جریان  این تنها رییس جمهورهای ما نبوده اند 
فکری بیشتر شهروندان، طالبان و هراس افگنان را بازیچه 
بل  آنان، شدند.  بازیچه ی  بودند ولی خود  کرده  خیال 

سریع تر فروپاشیدند. تا این  لحظه از حیات سیاسی جامعه 
ما )در دوران جدید(،  حزب ها و ایتالف های ساخته شده، 
سیاسی  و  تفکر  ابتذال  نماینده  نتیجه،  در  و  غیرحرفه ای 
چهر ه های  است.  بوده  سازندگان  عملی  سیاست ورزی 
دارد  را  کاستی هایی  آن  تمامی  نیز،  گروه  این  برسازنده 
می رسد    نظر  به  بنابراین،  داشتند.  پیشین  ایتالف های  که 
است  مشخص  گروهی  شخصی /  منافع  و  دغدغه ها   این  
برنامه  و هویت  اندیشه،  تا  را به هم رسانده  است  آنان  که 

مشترک سیاسی .
2. سازندگان این شورا، دارای مسوولیت در حکومت های 
کارنامه  پیشین بوده اند و چهره های شناخته  شده به لحاظ 
غیرمستقیم  و  مستقیم  مسووالن  که  افرادی  سیاسی اند. 
نابه سامانی های موجود، در عرصه های مختلف سیاسی، 

اقتصادی و اجتماعی این سرزمین اند. 

اشرف غنی  و  کرزی  کابینه ی حامد  اعضای  از  شماری 
پسین،  دهه ی  یک  و نیم  در  ارگ  به  نزدیک  افراد  و 
این که به حکومت و شهروندان، وفادار  از  هم واره بیشتر 
هراس  افگناِن  بارها،  و  بوده اند  وفادار  طالبان  به  باشند، 
به  دیگر،  عبارت  به  یا  و  کرده اند  رها  را  بازداشت شده 

کرده اند. قاتالن مردم، خوش خدمتی 
که رییس جمهورها و مسووالن بلندپایه ی  قرار این است 
را  شهروندان  به  خدمت رسانی  زمینه های  دولتی، 
سوگ مندانه  گون،  گونا دلیل های  به  اما  بسازند،  فراهم 
کنفرانس  از  پس  حتا  افغانستان  رییس جمهورهای 
مشروعیت  به  انتخاباتی  راه های  از  آن که  با  هم،  بن 
از  راضی  و  رای دهنده  شهروندان  خوِن  یافته اند،  دست 
کاسه ای  کرده اند.  حکومت را فدای طالباِن هراس افگن 
گدایی  را  آشتی  گویان،  دعا و  لب  بر  زاری  دست،  در 
را، همه  زاری  و  گدا  و  کاسه  بارها،  طالبان  اما  کرده اند؛ 
مسووالن  میان  از  هیچ کسی  و  بسته اند  گلوله  به  یک جا 

طالب خواه، نخواسته از این ماجراها، درس بگیرد!
گونه  باژ راه ها  بیشتر  شوربختانه،  افغانستان،  در 

واقعیت نخست این که این سامان یک تاریخ از بی ثباتی 
تا  رنج برده  است و هنوز به ثبات و استقرار نرسیده است 
از  حراست  این که،  دیگر  کند.  حراست  آن  از  شورا  این 
کار یک شورا )آن هم این   افغانستان و تامین ثبات آن، نه 
که وظیفه حکومت و نهادهای قانونی،  گله گشاد(،  شورای 
کارویژه  این  برای تحقق همه جانبه  که  )ارتش( ای  است 
حیات  تاریخ  این که  سوم  است.  مساله  شده   برساخته 
گواه میل مستمر حفظ قدرت )و در صورت  کشور  سیاسی 
از  نیروهای سیاسی  کامی در حفظ همیشگی آن(،  گریز  نا
گروه ها خواستار تسلط همیشگی  افراد و  مرکز بوده است. 
بر منابع قدرت، ثروت و منزلت بوده اند و نخواسته اند به 
اجتماعی  نیروهای  و  افراد  میان  قدرت  دوران  ضرورت 
عمومی  خواست  و  رای  و  تازه  الزام های  و  نیازها  براساس 
تن   دهند. میل  بازگشت به قدرت یا حداقل حفظ اعتبار 

بعد،  سال هایی  که  کنید  فرض  است. 
و  بیایند  ما،  کشور  افتخار  با  تاریخ نویسان 
کرزی و غنی، خالِف  به جای این که بگویند 
به گونه ی  هراس افگنان  با  شهروندان،  باور 
وفادار  آنان  به  و  می کردند  مدارا  مشکوک 
بودند، خواهند نوشت: »کرزی و اشرف غنی، 
چه  هر  و  بودند  صلح خواه  رییس جمهوران 
که طالبان، اعمال تخریبی انجام می دادند، 
بازهم دست صلح و برادری دراز می کردند و 

خسته نمی شدند!«
و  پرتو افگن  می تواند  دست«  در  چراغی  »با 
می خواهند  که  باشد  چشم هایی  مانع  هم  یا 
عینک  با  را،  روشنی ها  از  کالنی  بخِش 

دودی بنگرند.
در »با چراغی در دست« به گونه بی مالحظه، 
گاهانه، از افراط گرایی و هراس افگنی،  ولی آ
میان  در  چنان که  است.  شده  نفرت  ابراز 
متوسط  شعرهای  خوب،  شعرهای  از  موجی 
این  در  طالب زدا(  )ولی  ضعیف  گاهی  و 

گردهم آورده شده اند. مجموعه 
جادادن شعرهای ضعیف در این مجموعه، اندکی هم از 

کتاب نمی کاهد.  ارزش این 
کاستی  مجموعه،  این  در  ضعیف  شعرهای  آوردن 
این  به  را  کتاب  این  اهمیت  زیرا  ویژ  گی است.  نیست، 
ُکِل  گاهانه  کنش آ کتاب، وا که این  دلیل بیشتر می سازد 

اجتماع است.
کتاب  این  کامل  خودجوشی  کتاب،  این  دیگر  برتری 
کتاب، بی حمایت مالی نهادی، بی ارایه ی  است. این 
و  راستین  کنش  وا به صورت  پروژه ای،  گرفتن  و  پروپوزل 
خودجوش، راه چاپ را پیموده است و دارای ویرایش و 

آرایش خوب است. 
فریاد  دست«،  در  چراغی  »با  که  گفت  باید  کل،  در 
تفکر  ضد  بر  اجتماع،  نمایندگان  سرخ  چیغ  چندین 
گلو، جاداده شده است.  که در یک  طالبانی می باشد 
شهروندان  نفرت  از  مکتوبی  سند  شعر،  گردآور  این 
و  هراس افگنان  افراط گرایی،  طالبان،  حضور  از 

کشور است. هراس افگنی در 

چون:  القابی  رهگذر  از  پیشین،  جایگاه های  و  مقام ها 
زمان  سپری شدن  از  پس  و...  معین  رییس،  وزیر،  وکیل، 
مسوولیت، همواره قدرت مند و از ویژگی های  روان شناختی 

مردم این سرزمین بوده است. 
چنین نگرشی به قدرت و مسوولیت، نگرشی پیشامدنیت 
و مدرنیت است. این نوع نگرش، ریشه در فرهنگ سیاسی 
گروهی یا  سنتی دارد و سیاست/ قدرت را  کاالی شخصی، 
که سیاست ورزی نهادی، مدرن  قومی می داند. در حالی 
و دموکراتیک، اصالت را به نظام، نهاد، ساختار و برنامه 
و  برسازنده  نقشی  دارای  حوزه  این  در  را  مردم  و   می دهد 
را  خود  منافع  احزاب،  و  افراد  می داند.  مشروعیت بخش 
رهگذر  از  می کنند  و  تعریف  جمعی  منافع  ذیل  نخست، 
تامین آن  و دریافت  تاییدهای مکرر مردم و پاسخگویی به 

آنان، آن را پی گیری می کنند. 
گفته اند:  دین در خطر   3. برخی از چهره های موسس شورا 
است. نخست این که دین در این بیان، اسم رمز منافع افراد 
کسانی و  گروه های خاصی است؛ یعنی منزلت و منافع  و 
گروه ها  و  افراد  ضددین ترین  است.  خطر  در  گروه هایی 
برای  ابزاری  استفاده  دین  از  که  بوده اند  همان هایی اند 
کرده اند.  تامین معیشت و منافع سیاسی-     اقتصادی خود 
ک ترین  کردن دین درواقع خطرنا ایدیولوژیک  و  سیاسی 
بوده  مسلمانان  معاصر  فکری  تحوالت  درتاریخ  رویداد 
گذار از سویه های معنوی  ـ   اخالقی  که با  است؛ رویدادی 
کمیاب  دین، آن را به ابزاری برای ارتزاق، تسلط بر منابع 
اینان  دوم؛  فروکاست.  اعتبار  و  منزلت  ثروت،  قدرت، 
نیستند.  نیز  الزم  دینی  دانش  و  اجتماعی  اعتبار  دارای 
گفتار و نوشتاری روشمند و مدون در تاویل  هیچ یک هنوز 
بیان های  ندارد.  نیز  و سنت(  )کتاب  منابع دینی  تفسیر  و 
کنده  منفردانه و غیرمنقح، غیرکاربردی، غیرتخصصی و پرا
کسی جایگاهی در حوزه مطالعات دینی و  نمی تواند برای 
کسی از این مدعیان، هیچ  کند. هنوز  دین شناسی تعریف 
که نشان دهنده فهمی تازه تر آنان از منابع  سند و اثری علمی 
کتاب و سنت در عرصه سیاست و مدیریت  و عبور آنان از 
نوگرایی،  ضدمدنیت،  فاشیستی،  تفسیرهای  و  خوانش ها 
آزادی، برابری و توسعه ، خشن، تبعیض گرا و آزادی ستان از 

منابع دینی باشد، عرضه نکرده است.
ادامه در صفحه 7
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در  بروکراسی  از  کشور،  رییس جمهور  اشرف غنی، 
که  کرده می گوید  انتقاد  امور داخله شدیدا  وزارت 

این روند برای وی قابل قبول نیست.
که روز شنبه، 28 قوس، در مراسم افتتاح  آقای غنی 
می گفت،  سخن  داخله  امور  وزارت  جدید  قرارگاه 
افزود نزدیک به یک سال طول می کشد تا خانواده 
وثیقه اش  ساختن  به خاطر  شده  کشته  سرباز  یک 

انتظار بکشد.
داخله  امور  وزیر  به  خطاب  غنی  رییس جمهور 
مورد  قطعا  فعلی تان  بروکراسی  »بدبختانه  گفت: 
یک  هنوزهم  که  می شود  چطور  نیست.  من  قبول 
که وثیقه  سال فامیل یک یک شهید وقت می گیرد 
کمک برسد. این برایم قابل  را برابر بکند تا برایش 
می دهند  قربانی  که  )سربازان(  آنها  نیست.  قبول 
کنیم. این  برای  خانواده های شان رسیدگی  باید  ما 
قعطا  است  سابق  کاغذپرانی  سیستم  که  طریقه 
ک به سنگر  قابل قبول نیست. هربچه ای از این خا
خدای  گر  ا که  باشد  داشته  اطمینان  باید  می رود 
این جا  می افتد  اتفاقی  کدام  برایش  فردا  نخواسته 
سرقوماندان  و  دارد  وجود  زیربناها  و  وزارت خانه ها 
خانواده شان  به  و  است  خبر  با  مسلح  قوای  اعلی 

رسیدگی می شود.«
که زورمندان می توانند  گفت  اشرف غنی هم چنین 
دولت  اما  کنند  غصب  را  زمین  جریب  میلیون ها 
خانواده های  برای  زمین  جریب  چند  نمی تواند 
غنی  آقای  کند.  توزیع  داده اند  قربانی  سربازانی که 
که  کرد  کید  تا وی  کرد.  تاسف  ابراز  مساله  این  از 
دوجانبه  باید  امنیتی  نهادهای  مسووالن  با  قرارداد 
قرارداد  این  کنون  تا غنی،  آقای  به گفته  باشد. 
از  »ما  افزود:  رییس جمهور  است.  بوده  یکجانبه 
و  دلیری  شجاعت،  سربازی،  خود  امنیتی  قوای 
کار خود را  شهادت می خواهیم، اما در بدل آن ما 

انجام نداده ایم.«
نیروهای پولیس  که میزان تلفات  افزود  اشرف غنی 
میزان  مورد  در  آقای غنی  است.  زیاد«  »بی حد  نیز 
افزود  او هم چنین  نکرد.  ارایه  رقمی  پولیس  تلفات 
پولیس  قوای  از  تن  هزار  بیست  به  نزدیک  که 
غنی  آقای  نگرفته اند.  فرا  را  اساسی  آموزش های 
میزان  می تواند  اساسی  آموزش های  که  می گوید 

تلفات پولیس را پایین بیاورد. 
رییس جمهور در مراسم افتتاح قرارگاه جدید وزارت 
امکانات  نگاه  از  وزارت  این  که  افزود  داخله  امور 
کمبود ندارد، اما از سال ها به این سو نتوانسته  است 
را  خود  انکشافی  بودجه  درصد  شصت  از  بیشتر 
نوع  که  گفت  هم چنین  وی  برساند.  مصرف  به 
مشکالت  داخله  امور  وزارت  در  مالی  مدیریت 
زیادی داشته است. به گفته  آقای غنی، تا یک سال 
پیش حتا یک قرارداد وزارت امور داخله براساس 
اصول عقد نشده است. وی افزود: »پولیس ما باید 
همین  به خاطر  هم  قراردادها  و  بخورد  درست  نان 

بهترین  با  و  بودید  کرده  شکایت  کالری  از  است. 
کالری  کردیم، اما مقدار  قوای خاص امریکا مقایسه 
در  مشکل  بود.  زیادتر  کالری  سه صد  هنوزهم  ما 
که  است  قراردادی  سیستم  در  مشکل  چیست؟ 
کافی وجود ندارد. تمام این ها حکایت از  نظارت 

که قرارداد ما باید دوجانبه باشد.« این دارد 
تالش های  که  گفت  هم چنین  غنی  رییس جمهور 
صلح ادامه می یابد و در عین حال نیروهای امنیتی 
کامل برای تامین امنیت سرتاسری  کشور باید آمادگی 
که نیروهای  کرد  کید  افغانستان را داشته باشند. او تا
کنند.  غفلت  زمینه  این  در  لحظه ای  نباید  امنیتی 
به  افغانستان  دولت  که  می گوید  رییس جمهور 
که در آن استقالل نیروهای امنیتی  کرات صلح  مذا
برای  »من  گفت:  وی  نمی دهد.  تن  نشود،  تامین 
اطمینان  افغانستان  دفاعی  و  امنیتی  قوای  تمام 
که  که هیچ نوع پروسه صلح نخواهد باشد  می دهم 
قوای  استقالل  و  بودن  مسلکی  موجودیت،  آن  در 
باشد.  نشده  تامین  افغانستان  دفاعی  و  امنیتی 
چیزی  که  باشیم  داشته  کامل  اطمینان  همه  باید 
که قوای امنیتی و دفاعی ما به قیمت خون و سر  را 
دست  از  سیاست  میدان  در  کرده اند  کمایی  خود 
اطمینان  ما  خواهران  مخصوصا  رفت.  نخواهد  ما 
که در قانون  که حقوق حقه زن افغان  داشته باشند 
آن  از  تمام معنی  به  گنجانیده شده دولت  اساسی 

دفاع می کند.«
مهم  مساله  که  می گوید  اشرف غنی  این حال،  با 
داشتن  تنها  که  گفت  او  است.  قانون  کمیت  حا
کمک  قانون  کمیت  حا به  مجهز  ساختمان 
که ساختمان جدید  نمی کند. آقای غنی می افزاید 
کثریت ساختمان های  وزارت امور داخله نسبت به ا
کرد  ابراز امیدواری  او  دولت امریکا مجهزتر است. 
داخله  امور  وزارت  جدید  ساختمان  افتتاح  که 
کمیت قانون و اصالحات  بنای جدید در زمینه حا

ساختاری در پولیس باشد.
داخله  امور  وزیر  علومی  نورالحق  همین حال،  در 
کار در ساختمان  که این وزارت با آغاز به  می گوید 
مبدل  قانون  کمیت  حا و  اجرا  محل  به  جدیدش 
گفت: »تعهد ما به جناب  خواهد شد. آقای علومی 
است  این  افغانستان  مردم  و  )رییس جمهور(  شما 
که این قرارگاه جدید را تبدیل به مرکز اصلی تنفیذ 
با  مبارزه  افغانستان،  سراسر  در  قانون  کمیت  حا و 
فساد، رعایت حقوق اساسی شهروندان و حفاظت 

از این سرزمین سازیم.«
قرارگاه جدید وزارت امور داخله در مساحت 183 
کابل با هزینه 210 میلیون  جریب زمین در شرق شهر 
ساخته  امریکا  متحده  ایاالت  کمک های  از  دالر 
باب  چهل  حدود  در  قرارگاه  این  در  است.  شده 
است.  شده  ساخته  غیراداری  و  اداری  ساختمان 
سه هزار و دوصد  به  نزدیک  گنجایش  قرارگاه  این 

کارمند را دارد.

رییس جمهور خطاب به وزیر امور داخله:

وکراسی  به بر
خاتمه دهید

 ظفرشاه رویی
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که متشکل از رهبران جهادی و  شورای حراست و ثبات افغانستان 
کرزی است، اعالم موجودیت  مقامات ارشد سابق حکومت حامد 
کرد. اهمیت تاسیس این شورا در جمع آمدن چهره های تاثیرگذار 
کسانی که به مشروعیت سیاسی و  سیاسی در شرایط حاضر است؛ 
کشیدن حکومت ایتالفی غنی- عبداهلل  اجتماعی و یا به چالش 

کرده می توانند. کمک فراوانی 
کردند  تالش  خود  صحبت های  در  شورا  این  برجسته  چهره های 
اما  نکنند  تعریف  اقتدار  سر  بر  حکومت  با  تقابل  در  را  خود  که 
برگزاری  بودند:  آن  در  سیاسی  اصالحات  خواستار  حال  عین  در 
برگزاری  بعد  و  نظام  تغییر  برای  اساسی  قانون  تعدیل  لویه جرگه، 
از  پس  توافق نامه  در  موضوعات  این  تمام  پارلمانی.  انتخابات 
کتر عبداهلل  انتخابات اخیر ریاست جمهوری میان اشرف غنی و دا
درج است. هم آقای سیاف و هم آقای قانونی به صورت مستقیم 
کید  تا مذکور  موافقت نامه  مفاد  شدن  عملی  روی  غیر مستقیم  و 
که  کرد  تصریح  صراحت  به  قانونی  آقای  به خصوص  ورزیدند. 
پسا  توافق نامه  عقد  از  پس  سال  دو  موجود  حکومت  مشروعیت 
و عبداهلل  او حکومت غنی  از نظر  گویا  انتخاباتی معنایی ندارد. 
از  که  ریاست جمهوری  انتخابات  نتایج  از  نه  را  خود  مشروعیت 
که منجر  ایاالت متحده  میانجی گری  به  تقسیم قدرت  توافق نامه 
که  به تشکیل حکومت وحدت ملی شد، می گیرد. البته، می دانیم 
موضوع ختم اعتبار حکومت پس از دو سال در متن توافق نامه درج 
نتایج  از  ناشی  بازهم  موجود  حکومت  اعتبار  این رو،  از  و  نیست 
انتخابات و البته سازش دو جناح اصلی قدرت به رهبری غنی و 

عبداهلل می شود.

که حکومت وحدت  این شورا در حالی اعالم موجودیت می دارد 
کشور در  ملی چشم انداز روشنی برای تحول و تغییرات اساسی در 
که با جو سازی  اختیار ندارد. رهبران ارشد حکومت تالش می کنند 
گسترده داخلی را  و دادن وعده های بزرگ به نوعی نارضایتی های 
کار  که آقایان غنی و عبداهلل در این  کم تر سازند. اما روشن است 
که تا حال  کام مانده اند. چون، یکی از دالیل روشن آن است  نا
کاربردی برای ایجاد تحول در  مردم برنامه ها و استراتژی های موثر و 
کشور از سوی حکومت ندیده و هم چنان نتایج حرف ها وعده های 
کنفرانس های  نیست.  معلوم  عمل  در  نیز  حکومت  ارشد  رهبران 
خوش  و  لبخند  با  عبداهلل  و  غنی  آقایان  می شود،  برگزاری  خبری 
باوری مصنوعی خود از تحول و اصالحات حرف می زنند اما پس 
از پایان حرف های تشریفاتی و بیانات خوش بینانه، فراتر از تداوم 

گذشته به چشم نمی آید. وضعیت موجود چیز نو و متفاوت از 
که شورای حراست و ثبات افغانستان نیز بخشی از  نباید از یاد برد 
کامی  روند موجود است. چهره های محوری آن در حالی روی  نا
تغییرات  از  فراتر  افغانستان  که  دارند  کید  تا سیاسی  اصالحات 
نیاز  نیز  اقتصادی  و  امنیتی  روشن  برنامه های  و  رهبری  به  سیاسی 
قبال  شورا  این  محوری  چهره های  که  این جاست  جالب  دارد. 
کرزی  آقای  این که  با  و  بوده  کرزی  حامد  حکومت  از  بخشی 
زمان  در  اداری  و  سیاسی  اقتصادی،  بسیار  نادرست  تصامیم 
گرفت ولی چهره های مذکور چه با سکوت و حتا  کمیت خود  حا
کردند. برای همین سوال ما  کرزی حمایت  همراهی آشکار از آقای 
کام حکومت قبلی اعتماد  که چرا باید به چهره های نا این است 

کرد؟

آمده  میدان  به  روشن  برنامه  یک  بدون  ثبات  و  حراست  شورای 
بوی قدرت  تنها  کید صرف روی اصالحات سیاسی  تا از  است. 
و  افغانستان  نجات  مدعی  کسانی  گر  ا می آید.  مشام  به  طلبی 
برنامه های  طریق  از  را  کار  این  موجود اند،  بحران های  پایان 
حد  در  می توانند.  داده  اجتماعی  و  سیاسی  سازماندهی  و  مدون 
کسی بهتر از آقای غنی در مورد بیرون رفتن از بحران  حرف، هیچ 
کتاب های  بیانات مفید داده نمی تواند. از قضا او یکی از بهترین 
کتاب  کام نوشته و این  دانشگاهی را در مورد ترمیم دولت های نا
کتاب های مرجع در تحقیقات و تدریس دانشگاه های  از جمله 
که ظرفیت سیاسی و  غربی است. اما مشکل آقای غنی این است 
مدیریتی الزم برای عملی شدن ایده های خود را ندارد. و یا این که 
درونی  بی کفایتی  و  ورشکستگی  دچار  افغانستان  نظام  قدر  آن 
بلندمدت قادر به اصالح  و  کوتاه مدت  کسی در  که هیچ  است 

آن نیست.
که شورا یک برنامه چهار ساله را در  کرد  البته، آقای قانونی اعالم 
خود  حرف های  جریان  در  او  که  است  جالب  ولی  دارد  اختیار 
از چیز جدیدی  نظام  تغییر  و  کید روی اصالحات سیاسی  تا جز 
شورای  که  است  آن  معنای  به  این  نزد.  حرف  بخش ها  سایر  در 
که بدیلی برای حکومت باشد رقیبی  حراست و ثبات پیش از آن 
که شورا  برای آن است. ظاهرا آقای سیاف در ظاهر نمی خواست 
کند ولی در واقع  برای حکومت مطرح  را به عنوان رقیب سیاسی 
که حکومت  از رقیب بوده نمی تواند. آنهم در حالی  چیزی فراتر 
ایتالفی غنی و عبداهلل زیر شدیدترین فشار های داخلی و خارجی 
قرار دارد. به هر حال، این شورا به لحاظ ماهیت در پی مشوره دهی 

نیست بلکه با یک سلسله مطالبات سیاسی به میدان آمده است. 
سیاسی  و  درونی  تناقضات  به  توجه  با  ثبات  و  حراست  شورای 
کند.  خود نمی تواند فراتر از یک بانگ بلند اما میان خالی عمل 
بدون شک، چهره های مطرح سیاسی در درون آن حضور دارد اما 
آن ها اهل استراتژی سازی، برنامه ریزی و صبر و استقامت الزم برای 
اجرا و پی گیری مطالبات شان نیستند. چهره های اصلی این شورا 
به دنبال  چیزی  هر  از  بیشتر  و  کرده  عمل  فردی  به صورت  معموال 
تقویت جایگاه خود در نظام فعلی و در نزد رییس جمهور اند. زیرا، 
ساختار  یک  در  شدن  جمع  از  شورا  محوری  چهره های  کنون  ا تا 
تفورم سیاسی و اقتصادی روشن ابا ورزیده اند.  حزبی منسجم و پال
رییس جمهور  با  را  مصالحه  راه  همیشه  که  می کنند  تالش  آن ها 
برای  برسند.  فردی  توافق  به  حکومت  با  فرصتی  در  تا  مانده  باز 
آقایان  امتیازاتی  با دادن  که  به سادگی می تواند  آقای غنی  همین 
سیاف، قانونی، اسماعیل خان، داوود زی و غیره را با خود همراه 
انفرادی  شکل  به  سیاسی  بقای  آن ها  اصلی  فورمول  زیرا،  بسازد. 
است. آن ها نه نماینده ایده آل های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 
مشخصی اند و نه به حرکت جمعی برای رسیدن به اهداف معین 
کارنامه سیاسی  جمعی باور دارند. این مشکالت و ضعف ها را در 

تک تک اعضای ارشد شورا می توان دید.
گر شورای  ا بیانات تشریفاتی،  و  از لفاظی سیاسی  فراتر  از این رو، 
که دستکم در حد اصالحات سیاسی و تطبیق  ثبات می خواهد 
باید  باشد،  داشته  دست آوردی  هم  انتخاباتی  پسا  موافقت نامه 
خود را به عنوان یک اپوزیسیون در قالب یک حزب مطرح سازد 

تا تضادها و تفاوت های آن با حکومت موجود مشخص باشد.

  سلیم آزاد

ارزش شورای حراست 
و ثبات افغانستان
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کمیسیون حقوق بشر می گوید فقر و بی کاری عامل دیگری است که به 
بی جاشدگی داخلی دامن زده است. به گفته این کمیسیون خروج جامعه 

جهانی از کشور و بحران انتخابات ریاست جمهوری و اختالفات بر سر 
تقسیم قدرت و تاخیر چندین ماهه در اعالم کابینه بر وضعیت اقتصادی 
مردم تاثیرات بسیار ناگوار گذاشته و سرمایه گذاران عالقه خود را برای 

سرمایه گذاری در کشور از دست داده  اند. 

کمیسیون حقوق بشر می گوید از 
62 شهرک که برای مهاجرین در 

29 والیت تنها 29 شهرک تا حدی 
قابل استفاده هستند که تعدادی 
از مهاجرین در آن به سر می برند. 
در این شهرک ها خدمات اساسی 

صحی و اجتماعی وجود دارد.
در این گزارش نبود اشتغال، 

افزایش نا امنی، نا امیدی نسبت به 
آینده، فساد اداری از دالیل مهم 
موج تازه از مهاجرت و عدم تمایل 
به بازگشت به کشور گفته است. 

بر اساس این گزارش از سال 
2002 تا سال 2014 حدود 
5.8 میلیون مهاجر به کشور 

برگشته اند. میزان برگشت تا 
سال 2009 رقم باالیی را نشان 
می دهد اما پس از سال 2009 

رقم بازگشت کنندگان در مقایسه 
با سال های قبل کاهش قابل 

مالحظه ای یافته است.

 مریم حسینی 

خود  به  را  داخلی  بی جاشدگان  آمار  بیشترین 
اختصاص داده اند.

است که  این موضوع  بیانگر  این گزارش  یافته های 
حومه های شهرهای بزرگ مانند کابل، مزار شریف، 
رجوع  محل  بیشتر  جالل آباد  و  قندهار  هرات، 
درصد   40 حدود  در  هستند.  داخلی  بی جاشدگان 
شهرهای  شهری  مناطق  در  داخلی  بی جاشدگان 
بی جاشدگان  درصد   70 می شوند.  ساکن  بزرگ 
محالت  در  دوسال  از  بیش  مدت  برای  داخلی 
از  بیش  و  برده  سر  به  فعلی شان  غیر پالنی  بود وباش 
در  دایمی  به شکل  که  می خواهند  آنان  درصد   90
بر عدم  آن ها  کنند. 80 درصد  مناطق سکونت  این 
در  معیشت  امرار  شغلی  فرصت های  موجودیت 
بازگشت  به  تمایلی  اصلی شان  بود وباش  محالت 

ندارند. 
کمیسیون حقوق بشر می گوید فقر و بی کاری عامل 
زده  دامن  داخلی  بی جاشدگی  به  که  است  دیگری 
جهانی  جامعه  خروج  کمیسیون  این  به گفته  است. 
و  ریاست جمهوری  انتخابات  بحران  و  کشور  از 
اختالفات بر سر تقسیم قدرت و تاخیر چندین ماهه 
تاثیرات  اقتصادی مردم  بر وضعیت  در اعالم کابینه 
بسیار ناگوار گذاشته و سرمایه گذاران عالقه خود را 

برای سرمایه گذاری در کشور از دست داده  اند. 
گزارش  در  بشر  حقوق  کمیسیون  حال  همین  در 
به  بازگشت کنندگان  دیگری که در مورد وضعیت 
توجه  دولت  که  است  گفته  سپرده،  نشر  به  کشور 
اساسی به بازگشت کنندگان نکرده و بخش بزرگی 
عدم  و  مسکن  نداشتن  از  بازگشت کنندگان  از 

دسترسی به کاررنج می برند.
مرزی  نظارت های  می گوید  بشر  حقوق  کمیسیون 
مهاجرینی  نشان می دهد که آن عده  این کمیسیون 

اخراج  از کشور های همسایه  اجباری  به صورت  که 
می  شوند، با مشکالت متعددی رو به رو هستند.

 )216923( در سال 1393  نشان می دهد که  آمارها 
از  نفر  سه  و  وبیست  نهصد  و  هزار  وشانزده  دوصد 
این  اما  بودند  شده  اخراج  اجباری  به صورت  ایران 
امسال در  اول  ماه  کمیسیون می گوید هرچند در 4 
به صورت  که  افرادی  تعداد   1393 سال  با  مقایسه 
شده اند  میزبان  کشورهای  ترک  به  مجبور  اجباری 
کم تر است اما حقوق بشری آن ها در هنگام اخراج 

از سوی کشورهای همسایه نقض می گردد.
کودکان  اخراج  به  نگرانی  بر  گزارش  این  در 
آمده  و  شده  تاکید  نیز  بی خانواده  و  بی سرپرست 
هفت  و  هزار  سال 1393)1772( یک  در  که  است 
اخراج  ایران  از  افغان  کودک  دو  و  هفتاد  و  صد 

شده اند که 55 در صد آن ها بدون خانواده بوده اند. 
درصد   22 می گوید  بشر  حقوق  کمیسیون 
قبل  که  گفته اند  گزارش  این  در  مصاحبه شوندگان 
است  شده  داده  اطالع  آن ها  به  ایران  از  اخراج  از 
آگاهی  گونه  هیچ  بدون  دیگر شان  درصد   78 اما 
از  درصد   99 گردیده اند.  اخراج  ایران  از  قبلی 
این تحقیق مرزی گفته اند در  مصاحبه شوندگان در 
هنگام اخراج از ایران از نیروی زور استفاده شده و 
90 کسانی که در توقیف گاه ها به سر برده اند گفته اند 
که توقیف گاه ها امکانات و شرایط الزم را نداشته و 
در آن جا در وضعیت بدی به سر برده اند. 25 در صد 
مصاحبه شوندگان گفته اند که اموال و وسایل آن ها 
در ایران جا مانده است. در همین حال این گزارش 
بازگشت کنندگان  درصد   77 که  می  دهد  نشان 
امنیت شغلی ندارند و این امر سبب مهاجرت دوباره 

بازگشت کنندگان می شود.
که  شهرک   62 از  می گوید  بشر  حقوق  کمیسیون 
تا  شهرک   29 تنها  والیت   29 در  مهاجرین  برای 
مهاجرین  از  تعدادی  هستند که  استفاده  قابل  حدی 
خدمات  شهرک ها  این  در  می برند.  سر  به  آن  در 

اساسی صحی و اجتماعی وجود دارد.
در این گزارش نبود اشتغال، افزایش نا امنی، نا امیدی 
نسبت به آینده، فساد اداری از دالیل مهم موج تازه 
از مهاجرت و عدم تمایل به بازگشت به کشور گفته 

است. 
 2014 سال  تا   2002 سال  از  گزارش  این  اساس  بر 
حدود 5.8 میلیون مهاجر به کشور برگشته اند. میزان 
برگشت تا سال 2009 رقم باالیی را نشان می دهد اما 
پس از سال 2009 رقم بازگشت کنندگان در مقایسه 

با سال های قبل کاهش قابل مالحظه ای یافته است.
این در حالی است که در 9 ماه نخست سال 2015 
حدود )12967( دوازده هزارو نهصد و شصت هفت 
افغان از پاکستان رد مرز شده اند. ایجاد محدودیت 
کاری، لغو اجازه و قراردادها از سوی شرکت های 
پاکستانی به صورت غیر قانونی، اذیت و آزار توسط 
موظفین امنیتی از جمله مواردی هستند که این افراد 

از آن ها یاد کرده اند.
از طرف دیگر در سال 1394 در حدود 4025 نفر از 
ایران به صورت اختیاری بازگشت کرده اند اما میزان 
کاهش   1394 سال  در  ایران  از  داوطلبانه  بازگشت 
 2015 سال  نخست  ماه   9 در  است.  داشته  بی سابقه 
در حدود 2484 مهاجر به صورت داوطلبانه از ایران 
نخست  ماه   9 با  مقایسه  در  برگشته اند که  به کشور 

2014 حدود 34 در صد کاهش را نشان می دهد.
در  که  می دهد  نشان  گزارش  این  حال  همین  در 
از  داوطلبانه  به صورت  نفر   )  1441(  1393 سال 
بیشتر  کرده اند.  بازگشت  کشور  به  کشور ها  سایر 
یونان،  بلغاریا ،  از کشورهای  بازگشت کنندگان  این 

اندونزی و ناروی بوده اند.
میزان بازگشت داوطلبانه از سایر کشورها در 5 ماه 
اول سال 1393  ماه  با سال 5  مقایسه  اول 1394 در 

حدود 44 درصد کاهش را نشان می دهد.
در گزارش کمیسیون حقوق بشر آمده است که در 
سایر  از  مهاجر   )  7290 (1393 سال  اخیر  ماه  شش 
از  تعداد  این  بیشترین  که  شده اند  اخراج  کشورها 

عربستان سعودی اخراج گردیده اند.
این کمیسیون از دولت می خواهد که پالیسی خاصی 
و  کشور  به  مهاجرین  کرامت  با  بازگشت  برای  را 

ادغام دوباره آن ها طرح و تطبیق کند.

یک شنبه 29 قوس 1394      5سال نهم    شماره مسلسل 2279

نفر  هزار  یک صد و شصت و شش   )166000( حدود 
در جریان سال 2014 به دلیل جنگ و خشونت های 
در  شده اند.  آواره  زندگی شان  محل  از  مسلحانه 
علت  درصد   76 که  است  آمده  گزارش  این 
خشونت های  و  جنگ  داخلی،  بی جاشدگی های 
این   2014 درسال  که  حالی  در  بوده  مسلحانه 

درصدی به رقم 97 درصد رسیده است.
سال  در  امنیتی  وضع  که  می رساند  گزارش  این 
ازاین وضع نگران هستند.  جاری بد تر شده و مردم 
نیروهای خارجی بعد  این گزارش می گوید خروج 
بر   2014 سال  در  آن  ها  نظامی  ماموریت  پایان  از 
وضعیت امنیتی افغانستان تاثیر منفی گذاشته و باعث 
شده  داخلی  آوارگی  و  نا امنی  و  جنگ  گسترش 

است.
دامنه ی  گسترش  گزارش،  این  داده های  براساس 
جنگ و نا امنی ها به والیت های شمالی و شمال شرق 
از آغاز سال جاری، پیدایش گروه داعش در برخی 
مرگ  از  بعد  طالبان  میان  دو دستگی  مناطق کشور، 
مال عمر به افزایش نا امنی و خشونت و افزایش میزان 

بی جاشدگی داخلی افزوده است. 
سال  جوالی  و  جون  ماه  در  می گوید  گزارش  این 
میان  درگیری  از  کشورعمال  والیت   21 جاری 
گروه های مسلح متاثر بوده اند. اکنون تقریبا نیمی از 
با تهدیدات »جدی«  سه صدو نود وهشت ولسوالی 
سی  از  بیشتر  و  مواجه اند  طالبان  شدید«  »خیلی  یا 

ولسوالی عمال از سوی طالبان اداره می شوند.
از  بسیاری  مبدای  که  است  آمده  گزارش  این  در 
بی جاشدگان داخلی والیت های جنوبی کشور بوده 
را  داخلی  بی جاشدگی  میزان  کل  از  درصد   22 و 
نا امنی ها  میزان  با وجود گسترش  اما  برمی گیرد.  در 
جنوبی  والیت های  هنوزهم  شمالی  والیت های  به 

در  گزارشی  نشر  با  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
مورد وضعیت و رقم بی جاشدگان داخلی می گوید 
بی جا شده  افراد  تعداد  این سو  به  سال  شش  از  که 

داخلی نزدیک به پنج برابر شده است. 
 28 شنبه  بشر،  حقوق  کمیسیون  رییس  سمر،  سیما 
قوس، در هنگام ارایه ی این گزارش در کابل گفت: 
از  خویش  اساسی  حقوقی  از  داخلی  »بی جاشدگان 
رفاه  از  برخورداری  حق  مسکن،  داشتن  حق  جمله 
به آب آشامیدنی صحی،  و آسایش، حق دسترسی 
حق مصونیت از گرسنگی، حق دسترسی به خدمات 
داشتن  حق  و  پرورش  و  آموزش  حق  صحی، 

محیط زیست سالم محروم هستند.«
یافته های این گزارش می رساند که جنگ و نا امنی، 
عمده  عوامل  از  طبیعی  حوادث  و  بی کاری  و  فقر 
شمار  به  داخلی  بی جا شدگان  افزایش  به  رو  روند 

می روند.
بر اساس آمار سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، 
 )268569(  2009 سال  در  داخلی  بی جاشدگان 
دوصد و شصت وهشت هزارو پنج صد و شصت و نه نفر 
ماه  در  که  است  حالی  در  این  بودند.  شده  تخمین 
رقم  به  داخلی  بی جاشدگان  تعداد  سال جاری  اسد 
تکان دهنده )1257552 ( یک میلیون و دوصد و پنجاه 

و هفت هزار و پنج صد وپنجاه و دو نفر رسید.
نشان می دهد  با جمعیت کشور  مقایسه  این رقم در 
که 4.4 در صد از شهروندان به صورت بی جاشدگان 
در داخل کشور به سر می برند. آمار فعلی در مقایسه 
به  نزدیک  داخلی  بی جاشدگان   2009 سال  آمار  با 

پنج برابر افزایش را نشان می دهد.
بر پایه این گزارش ، جنگ و منازعات مسلحانه عامل 
در  می باشد.  کشور  در  داخلی  بی جاشدگی  اصلی 

کمیسیون حقوق بشر:

رقم بی جاشدگان داخلی 
پنج برابر شده است
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او در حالی که به شدت 
می گریست، گفت: »کسی که 
دختر و نواسه ام را به قتل 
رسانده اول آنان را خفه کرده 
و سپس آنان را در میان خار و 
گیاه های نوک تیز پنهان کرده و 
سپس به دریا انداخته است. 
سپس پولیس جسد های آنان را 
از منطقه شیوه دریافته کرده و 
راهی شفاخانه کرده اند. با دیدن 
جسد های دختر و نواسه ام فریاد 
می زدم،  پولیس هم باالیم قهر 
می شد، داکتر هم سرم قهر 
شد که چیغ نزنم، اما هیچ کس 
از دلم خبر نداشت. دامادم با 
خانواده اش جسد ها را برای من 
رها کردند و گفتند که مرده ات 
را بگیر و برو هر جا که دفنش 
می کنی بکن.«
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به دفتر  به خاطر دادخواهی  جرم در دست داشت، 
ساحوی حقوق بشر در کابل آمده بود. 

ساله   30 زن  جسد  بود،  آنان  نزد  که  عکس هایی 
پارچه  در  که  می داد  نشان  را  نه ساله  دختر  و 
سفید  نخ  با  نیز  زنخ های شان  و  شده  پیچیده  سفید 
از  برخی  نیز  دیگر  عکس های  در  بود.  شده  بسته 
قسمت های بدن این زن و دختر به چشم می خورد 
زده  شیار  خون  آن  گشوده  دهن  زخم های  از  که 
بود. عکس سومی  فجیع تر از دو عکس دیگر بود، 
شده  برداشته  زن  پشت  تخته  ناحیه  از  تصویر  این 
بود و نمایانگر خراش های زننده ای بود که به گفته 
مزاری مجرم یا مجرمان اجساد را به خاطر کتمان 
جرم در میان خار و گیاه های بران جا داده و سپس 
برده و در آن  به سمت دریا  کشان کشان آنان را 

انداخته اند. 
به  اشک،  پرده  پشت  از  که  حالی  در  مزاری 
دوخته  چشم  نواسه اش  و  دخترجوان  عکس های 
»ببین  گفت:  و  کرد  پیش  برایم  را  عکس ها  بود، 
داغ های بدن دختر و نواسه نه ساله ام را که ظالم ها 
دلم  خدا  برای  از  کرده .  ستم کش شان  رقم  چه 

می کفد.«
زمان  در  را  ) دخترش(  میمونه  که  می گوید  او 
او همراه  به شوهر داده است و  حکومت طالب ها 
زندگی  جالل آباد  درون ته  منطقه  در  شوهرش  با 
این ازدواج پنج فرزند چهار  می کرده است. ثمره 
دخترش  زندگی  است.  بوده  دختر  یک  و  پسر 
خیلی خراب بوده است و او هر وقت با لت و کوب 

شوهرش روبه رو می شد. 
مزاری می گوید: »یک روز مشغول کار خانه بودم 
که دامادم زنگ زد و گفت که میمونه و دخترش 
شاه ترین از خانه گم شده اند. خیلی پریشان شدم، 
اما فکر کردم شاید خانه خویش و اقوام خود رفته 
است. دلم خیلی ناآرام شد و بعد به جالل آباد رفتم. 
زیادی  مردمان  که  دیدم  رسیدم  آنجا  که  زمانی 
جمع شده اند و کمی  دور تر مرد ها دو قبر می کنند. 
در میان این مرد ها پسر 12 ساله میمونه را نیز دیدم، 
از او پرسیدم که مادر و خواهرت به خانه آمده اند 

و  مادر  که  و گفت  شد  گریه  به  او  ناگهان  نه،  یا 
خواهرش را پدر و کاکاخیلش کشته اند.« 

اجساد  جویای  شوهرش  با  مزاری  زمانی که 
می شوند، مردم برای شان می گویند که جسد ها در 
سرد خانه شفاخانه جالل آباد قرار دارد. هنگامی که 
می شوند  متوجه  می یابند  سرد خانه  در  را  جسد ها 
با  بود،  نه ساله  دختر  که  آنان  نواسه  و  دختر  که 
این اجساد  به قتل رسیده اند. در بدن  بدترین وجه 
به سر  اشیا  داغ های خفه شدن گلو، کوبیده شدن 
پشت  ناحیه  در  عمیق  خراش های  صورت شان،  و 
عمدی  قتل  گواه  که  دارد  وجود  و ...  کمر شان  و 

می باشد.
به گفته مزاری جسد دختر و نواسه اش را از شفاخانه 
کابل  راهی  سپس  و  آورده  دست  به  جالل آباد 

شده اند و آنان را در کابل به خاک سپرده است.
را  نواسه اش  و  دختر  رسیدن  قتل  به  چگونگی  او 
چنین بیان می دارد: »از کشته شدن دختر و نواسه ام 
مریض  خیلی  دخترم  می گذرد،  روز  بیست  فقط 
بود و تکلیف مالریا داشت . آن روز ساعت دوی 
موتر  به وسیله  با دخترش  از ظهر می خواست  بعد 
بچه نونویش به شفاخانه برود، اما قبل از این که به 
شفاخانه برسند، گم شد و بعد از دو روز جسد های 
مادر و دختر از منطقه شیوه ای جالل آباد پیدا شد.«

او در حالی که به شدت می گریست، گفت: »کسی 
به قتل رسانده اول آنان را  نواسه ام را  که دختر و 
خفه کرده و سپس آنان را در میان خار و گیاه های 
نوک تیز پنهان کرده و سپس به دریا انداخته است. 
شیوه  منطقه  از  را  آنان  جسد های  پولیس  سپس 
دیدن  با  کرده اند.  شفاخانه  راهی  و  کرده  دریافته 
جسد های دختر و نواسه ام فریاد می زدم،  پولیس هم 
باالیم قهر می شد، داکتر هم سرم قهر شد که چیغ 
با  دامادم  نداشت.  از دلم خبر  اما هیچ کس  نزنم، 
خانواده اش جسد ها را برای من رها کردند و گفتند 
که مرده ات را بگیر و برو هر جا که دفنش می کنی 

بکن.«
پولیس  ارگان های  به  آنان  هرچند  مزاری،  به گفته 
کس  هیچ  ولی  کرده اند  مراجعه  جالل آباد  در 

صدای شان را نشنیده است. 
او می افزاید : »دخترم خیلی دختر رنج دیده بود و 
هیچ روز خوش را در زندگی ندید، او با شوهرش 
می کرد  کار  جالل آباد  درونته  خشت  پتی  در 
می ساخت.  آماده  لباس  و  نان  خود  فرزندان  به  و 
فروش  مصروف  دوازده ساله اش  پسر  با  شوهرش 
توجه  دخترم  به  اصال  شوهرش  و  بودند  چرس 

نداشت.«
ارگان های  و  دولت  از  پیرش  شوهر  و  مزاری 
این  عاملین  عاجل  هر چه  که  می خواهند  مسوول 

جنایت را شناسایی و به پنجه قانون بسپارند. 
او می گوید: »پولیس باید جنایت کار را مثل دخترو 
نواسه ام ستم کش کند تا از دل ما بیاید. چرا دخترم 
دولت  اگر  دولت  کشته اند.  خطا  و  گناه  بدون  را 
بپرسد که  از شوهر و خانواده شوهرش  باید  باشد 

چرا او را کشته اند.«

حالی  در  کابل  هودخیل  باشنده  ساله   55 مزاری 
الی  در  را  کفن پوش  جسد  دو  تصویر های  که 
انگشتان دست خود فشار می داد و سیل آسا اشک 
دفتر  اتاق های  از  یکی  دروازه  گاهی  می ریخت، 
زمانی  و  می کرد  باز  را  کابل  بشر  ساحوی حقوق 
می کرد.  دادخواهی  و  می زد  سر  دیگری  اتاق  به 
شنونده  که  بود  گرفته  و  خفه  حدی  به  صدایش 
در شنیدن داستانش به مشکل مواجه می شد. او به 
در  را  نه ساله اش  نواسه  و  دختر  جسد های  تازگی 
خاک  به  کابل  هودخیل  در  ولی«  »زنبور  زیارت 

سپرده است.
که  حالی  در  سفیدش  ریش  شوهر  با  مزاری 
اثبات  به خاطر  را  جسد  دو  متعدد  عکس های 

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 

کاردیناتور قدوس را صدا زد و گفت سه 
روز است که مثل تنبل های سلطان محمود 
کدام  اگر  امروز  طرف.  یک  افتادی 
این  نکردی.  پیدا  مصاحبه  برای  سوژه ای 

طرفا دور نزنی. 
را  انفارکتوس  نزدیک  بی چاره  قدوس 
سوژه ای  تا  شد  بیرون  عجله  با  بود.  زده 
کیسه بر های  مثل  کند.  پیدا  مصاحبه  برای 
سر چوک سپاهی گم نام این طرف و آن 
چشمش  که  می دید  چهار چشمی  طرف 
با  خو  آدم  گفت  خود  با  افتاد.  گاوی  به 
من مصاحبه نمی کند ، بیا که از همین گاو 
گاو  نزدیک  آهسته  آهسته  بسازم.  سوژه 
شد. هنوز به گاو کامال نرسیده بود که گاو 
دهان باز کرد و با صدای دلنشینی گفت ، 
آمدی مصاحبه کنی. چشم های قدوس از 
حدقه بیرون شده بود. با حیرت پرسید شما 
تعجب  با  گاو  می توانید.  کرده  صحبت 
گفت فکر کردی مه خر هستم که حرف 
بسیار  گفت  ترس  با  قدوس  نتانم.  زده 
می کردم  فکر  همیشه  مه  چون  ببخشید. 
گفت :  گاو  نمی توانند.  زده  حرف  گاو ها 
می توانند.  زده  حرف  گاو ها  همه  »اتفاقا 
ولی یک تعداد کمی از آنان حاضر اند که 
به طور  میشه  قدوس گفت  کنند.  مصاحبه 
ما  به  را  گاو  یک  از  مصاحبه  یک  مثال 
مشکل  داد :  جواب  خنده  با  گاو  بگویید. 
متوجه  را  گاو ها  مصاحبه  که  است  شما 
نمی شوید. همین چند روز پیش یک گاو 
مصاحبه  رسانه  یک  با  همسایه  کشور  از 
مورد  در  بدی  بسیار  حرف  های  و  کرد 
اوره  خو  گفت :  قدوس  گفت.  ما  کشور 
بودم  کرده  شک  هم  مه  خدا  به  میگی... 
که یک آدم که ای رقم مصاحبه نمی کنه. 
خوب نظر شما راجع به مصاحبه این گاو 

همسایه چی است. 
از  هنوز  حتما  گاو  این  مه  نظر  به  گاو: 
ورنه  نشده.  بیرون  بودن  گوساله  دوره 
می کنند.  مصاحبه  با وقار تر  معموال  گاوها 
کم ظرفیت  و  شوخ  چون  گوساله ها 
جلو شان  را  مایک  اگر  معموال  هستند 
بگیرید ، خرابی می کنند. این بزرگوار هم 
هرچند ظاهرا گاو می نمود ولی به نظر من 

مصاحبه اش گوساله گونه بود. 
گاو ها  گونه  این  به  شما  توصیه  قدوس : 

چی است؟ 
توصیه  مرحله  از  بیچاره ها  این  وال  گاو : 
میگم خوده  بریشان  مه  هم  باز  گذشته اند 
باز  ورنه  نسازند.  گوساله  گوساله  ایقه 
اعتماد  گاوی شان  حرف های  به  کسی 

نمی کند. 
کرد  تمام  را  مصاحبه  عجله  با  قدوس 
دهان  تا  رفت  دفتر  طرف  دوان  دوان  و 

کوردیناتور را با مصاحبه بسته کند. 

مصاحبه
با گاو همسایه 

تصاویر کفن پوشان
 سهیال وداع خموش
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سخن گفتن از دین و غفلت از  نقد وضعیت های 
رویکردهای  و  سازوکارها  و  نارسایی  و  پرکاستی 
کارآمد موجود در عرصه های سیاسی و  کام و نا نا
اجتماعی، نشان از فقدان فهمی جامع، حرفه ای 

کاربردی از سیاست ورزی و مدیریت دارد.  و 
برخورد  دین  ایدیولوژیک کردن  و  سیاسی 
نفع  به  نه  که  رویدادی  بود؛  آن  با  براندازانه 
دین بود نه دولت/ سیاست و جامعه. حاال هم 
که  از به خطرافتادن دین سخن می گویند  کسانی 
آلوده  سرزمین،  این  بی گناهان  خون  به  دستان 
کشتار  دارند. بسیاری از مدعیان، خود، متهم به 
و  بشری  حقوق  جنایت های  سیستماتیک، 
نیرومند  قضایی  و  سیاسی  نظام  گر  ا و  فسادند 
و  کارنامه ها  درباره  آنان  از  باید  بود،  کارآمد  و 

رفتارهای شان پرسش می شد.
سیاسی،  بازی های  در  دین  از   سوءاستفاده 
از دین و بدفهمی  بازیگران  نافهمی   نشان دهنده 
خورجین  خالی بودن  سیاسی،  امر  از  آنان 
برای  برنامه  و  طرح  از  سوءاستفاده جویان 
مدیریت  عرصه  در  امور  بهبود  و  سامان دادن 

سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ـ   فرهنگی است.
نتیجه گیری

مردابی  به  افغانستان  در  سیاست ورزی  حوزه 
مردن  از  پس  دارند  دوست  بازیگران  و  می ماند 
خود  برای  آن  کف  از  گوشه ای   در  مدفنی  هم 
عرصه  گذاری  وا و  بازنشستگی  باشد.  داشته 
امری  )تازه آمدگان(،  دیگران  به  سیاست ورزی 
خواستی،  چنین  تامین  برای  است.  نامعمول 
انصاف  و  اخالق  از  هم  دین  از  هم  می توانند 

گفتگو  در  امریکا،  رییس جمهور  اوباما،  بارک 
طیب  رجب  خود  ترکی  همتای  با  تلیفونی 
اردوغان، خواستار خروج نظامیان ترکی از شمال 
کاخ  گزارش خبرگزاری فرانسه،  گردید. به  عراق 
است:  کرده  اعالم  قوس   27 جمعه  روز  سفید 
خواسته  اردوغان  طیب  »رجب  از  اوباما  بارک 
با  تنش  کاهش  برای  بیشتری  گام های  تا  است 
نیروهای  نشینی  عقب  به  جمله  از  بردارد،  عراق 

نظامی ترکیه ) از عراق( ادامه دهد«.
لزوم   بر  هم چنین  اوباما  بارک  گزارش،  این  طبق 
عراق  یک پارچگی  و  ارضی  تمامیت  رعایت 
عراق  دولت  است.  کرده  کید  تا ترکیه  توسط 
از  ترکیه  نیروهای  کامل  نشینی  عقب  خواستار 
که  است  کرده  کید  تا و  شده  کشور  این  شمال 
کافی نیست. به  نیروهای ترک  از  خروج بخشی 
هنگ  یک  اعزام  درباره  گزارش ها  انتشار  دنبال 
کیلومتری  زرهی ترکیه به اردوگاه »بعشیقه« در  ۳۰ 
بین  تنش  نینوا،  والیت  در  موصل  شمال شرق 

دولت چین امریکا را متهم به تحریک جدی 
یک  کرد  اعالم  شنبه  روز  پکن  کرد.  نظامی 
فروند بمب افکن بی-۵۲ نیروی هوایی امریکا 
با پرواز بر فراز یک جزیره مصنوعی متعلق به 
چین در آب های دریای چین جنوبی، حریم 

کرده است. کشور را نقض  هوایی این 
که دولت چین از آن سخن می گوید،  نقطه ای 
کشور  چند  میان  مناقشه  مورد  اسپراتلی  جزایر 
گوید به  همسایه در آن ناحیه است. چین می 
که در دو مایلی جزیره  امریکایی  بمب افکن 
کرد، هشدار داده تا منطقه  مورد نظر پرواز می 
امریکا،  دفاع  وزارت  مقامات  کند.  ترک  را 
برنامه ای  هیچ  گویند  می  که  آن  با  گون  پنتا
برای پرواز هواپیمای بی ۵۲ در شعاع ۱۲ مایلی 

اختالفات  وجود   با  جهان  بزرگ  قدرت های 
آغاز  و  سوریه  جنگ  به  دادن  پایان  برای 
شورای  در  را  قطع نامه ای  صلح،  کرات  مذا
تصویب  به  متحد  ملل  سازمان  امنیت 
قوس،   ۲۷ جمعه  روز  قطعنامه  این  رساندند. 
از  امنیت  شورای  عضو  پانزده  آرای  اتفاق  به 

جمله روسیه تصویب شد.
مقابل  در  رای گیری،  از  پس  کری  جان 
امنیت  شورای  قطع نامه  درباره  خبرنگاران، 
به  روشنی  پیام  قطع نامه  این  متن  که  گفت 
پایان  زمان  کنون  ا که  این  بر  مبنی  دارد  همه 
که  کرد  اضافه  وی  است.  سوریه  در  جنگ 
چنین  تصویب  مشکالت،  درباره  توهم  بدون 
قطع نامه ای حاصل یک »اتحاد بدون سابقه« 
قدرت های جهانی درباره بحران سوریه است. 
که در شورای امنیت سازمان ملل  قطع نامه ای 

کنند. کسی استفاده ابزاری  هزینه  و از هرچیزی و 
کارنامه  دارای  چهره های  انتظار  از  حداقل 
کارنامه  به  انتقادی  رویکردی  با  که  است  این 
گذشته  و بازسازی نگرش ها و رویکردهای خود، 
)برای  اقناع کننده  نظری  خانه تکانی  به  دست 
و  سیاست ها  با  نهایت،  در  و  بزنند،  مخاطبان(  
برنامه هایی تازه، خود را به رای عمومی بگذارند.
است  بهتر  خوردن،  دین  نان  جای  به 
و  سیاست ها  و  مدون  برنامه  سیاست ورزان 
کنند.  برای مردم عرضه  را  تازه خود  راهکارهای  
سیاست ورزی  کامی  نا در  که  چهره هایی  به ویژه 
کالن سیاسی و اقتصادی و اجتماعی  و مدیریت 
باید  بیشتر  داشته اند،  عملی  و  مستقیم  سهمی 
و  اصالح  به  دست  حداقل  یا  باشند  پاسخگو 
قدرت  به  خود  نگرش های  اقناع کننده  به سازی 
نقد  خواستار  مردم  از  آنگاه  بزنند،  سیاست  و 
این،  غیر  در  باشند.  تایید  نهایت،  در  و  نظر  و 
به شعور  توهین  مردم،  از  تایید  و  انتظار حمایت 
راه  سر  بر  ترافیک  ایجاد  و  کشور  بر  جفا  و  آنان 
بهبود  و  بروزسازی  و  قدرت  مسالمت آمیز  گردش 

کشور خواهد بود. سیاست ورزی در 
برخوردار  نظری  انعطاف  از  که  چهره هایی 
کنند و  نیستند تا خود را با شرایط تازه هماهنگ 
نمی توانند الزام های بازی سیاسی و فعالیت های 
و  بهتر  در یابند،  را  اپوزیسیون  قالب  در  حرفه ای 
که راه را برای چهره های تازه  منطقی تر آن است 
گوشه ای بنشینند و خاطرات  کنند و خود، در  باز 
خود را بنویسند و دست کم از این رهگذر بر دانش 

عمومی سیاسی بیفزایند. 

گرفت. بغداد و انقره باال 
را  اردوگاه  این  در  ترکیه  نیروهای  حضور  عراق 
بین المللی  قوانین  و  خود  کمیت  حا حق  نقض 
متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  به  و  دانسته 
که ترکیه   کرده است. این در حالی است  شکایت 
شورای  به  انقره   از  شکایت  در  عراق  اقدام  از 
ترکیه  است.  کرده  انتقاد  ملل  سازمان  امنیت 
کردن  اثر  کم  و  »تضعیف  به  را  بغداد  هم چنین 
کرده  متهم  داعش«  گروه  علیه  جهانی  مبارزه 

است.
که پانزده  کی است  گزارش ها حا در همین حال 
درخواست  به  جمعه  روز  امنیت  شورای  عضو 
نشستی  عراق،  خارجه  وزیر  جعفری،  ابراهیم 
قطعنامه ای  تصویب  مقدمات  تا  کردند  برگزار 
این  می گوید،  ترکیه  کنند.  فراهم  را  مورد  این  در 
نیرو ها با اجازه دولت مرکزی عراق و برای آموزش 
گروه داعش در سال  با  نیروهای داوطلب مبارزه 

کرده است. ۲۰۱۴ میالدی به این اردوگاه اعزام 

قول  اما  نداشته،  جزیره مصنوعی چین وجود 
کنند. که ادعای چین را بررسی  داده اند 

با  امریکایی  ناوشکن  یک  نیز  پیش  ماه  دو 
ردیف  به  عمدا  شونده  هدایت  های  موشک 
در  واقع  مرجانی  صخره های  یا  سنگ  ها  آب 
بود.  شده  نزدیک  چین  سرزمینی  آب های 
کشیدن  هدف امریکا از آن حرکت به چالش 
خود  سرزمینی  آب های  مورد  در  چین  ادعای 
گشت زنی  قایق  یک  دیگر،  موردی  در  بود. 
چینی عمدا به یک قایق ماهیگیری ویتنامی 

کوبید.
دیگر  کشورهای  و  چین  سرزمینی  ادعاهای 
دریای  در  جیوپولیتیک  تنش  یک  به  منطقه 
امریکا حضور  چین جنوبی بدل شده است. 

کی مون، دبیر  متحد به تصویب رسیده، از بان 
کرات رسمی  کل این سازمان می خواهد تا مذا
میان دولت و مخالفان سوریه برای یک روند 
گذار سیاسی را ترتیب دهد. هدف این است 
از ابتدای ماه جنوری ۲۰۱۶ آغاز و همزمان  که 
آتش بس در سراسر سوریه برقرار شود. سازمان 
آتش بس  این  برقراری  در  باید  متحد  ملل 

کند. کمک و بر آن نظارت 
با این حال، استفان دومیستورا، نماینده ویژه 
کید  سازمان ملل متحد در بحران سوریه، با تا
کرات  مذا زمان بندی  زمینه  در  »واقع گرایی«  بر 
امیدوار  که  گفت  محتاطانه  سوریه،  صلح 
این  باشد  قادر  متحد  ملل  سازمان  که  است 

کند. کرات را در ماه ژانویه برگزار  مذا
امنیت  شورای  قطع نامه  در  که  آتش بسی 
شامل  شده،  اشاره  آن  به  متحد  ملل  سازمان 

نظامی خود در این منطقه را برای حل و فصل 
این اختالفات و مسله تایوان برمی شمارد، اما 
به رقابت تسلیحاتی در  امریکا  صرف حضور 

این دریا دامن زده است.

گروه  گروه های تندرو مسلح مثل  عملیات علیه 
بر  نمی شود. همچنین  جبهه نصرت  و  داعش 
که باید  کراتی  اساس این قطع نامه، پس از مذا
طی شش ماه انجام شود، یک »دولت معتبر« 
کثر  باید انتخابات سوریه را ظرف مدت حدا
حتی  سوری ها،  همه  کند.  برگزار  ماه  هجده 
شهروندان سوری مقیم خارج از سوریه نیز حق 

شرکت در این انتخابات را دارند.

ایتالفهایبیثباِت...
کرد چینامریکارامتهمبهتحریکنظامی

قطعنامهشورایامنیتبرایپایانجنگسوریهتصویبشد

امریکاخواستارخروجنظامیانترکیهازشمالعراقشد
 

Tender Notification call for expression of interest for Inquiry#91095968: 

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is implementing Technical 
Cooperation measures on behalf of the Government of the Federal Republic of Germany.  

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders for supply, delivery and 
installation of armored windshield and door glasses to submit their expression of interest letter, 
Company profile and past experience contracts with organizations in this field   to participate in the 
bidding process for” supply, delivery and installation of armored windshield and door glasses for RMO 
vehicles in Kabul. 

To claim the tender documents for the bidding process please send your expression of interest letter 
along with Company profile to tenders-afg@giz.de latest by 21 December 2015, at 4:00 O’clock, Kabul 
local time. 

Note: Past experience contract in this field with any organizations is mandatory to send along with 
expression of interest letter.  

 

:داوطلبی اطالعیه  

خواهان همکاری های فنی به نمایندگی از دولت جمهوری فدرال آلمان میباشد.  GIZ   دفتر

توانائی مالی دعوت به عمل میاورد تا جهت اشتراک  ، دارای تجریه واز شرکت های مجرب کابل مقیم GIZ بنـا دفتر   
شیشه زرهی پیشرو و شیشه زرهی دروازه برای دفتر ونصب ، انتقال  تهیه نمودن قراردادداوطلبی برای در پروسه 

((RMO  در این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید. شرایط قراردادیبا توجه با 

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک 2۰1۵دسامبر 21بجه تاریخ ۴به ساعت 

نماید.فرستاده تا حضورتان را تضمین   tenders-afg@giz.de 

.ارسال کاپی قرارداد های قبلی درین ساحه با هر سازمان که باشد الزامی استنوټ:   
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Hasht e Subh

اطالعیهدافغانستانبانک
هموطنانعزیز!

که کشورراازصمیمقلبارجمیگذاریم،بایدپولافغانیرا پولافغانیهویت،اقتداروافتخارملیماست!چنانچهسرودملیوبیرقملی
گذاشتهودردادوستدوخریدوفروشخودازآناستفادهنموده،وظیفهملیخودراادانمائیم. نمادهویتملیمابهشمارمیرود،ارج

8صبح را در فیسبوک بخوانید

www.facebook.com/ 8am.af
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