
سوزن ایدز
یر صحت  به جان وز

روزنامه  به  موثق  منبع  یک  کابل:  8صبح، 
در  فیروز  فیروزالدین  کتر  دا که  می گوید  8صبح 
سوخته،  پل  زیر  از  معتادان  آوری  جمع  جریان 
گرفته است. هدف حمله ی یکی از معتادان قرار 
که وزیر صحت عامه با جمعی  این منبع می گوید 
گذشته،  هفته  اوایل  در  وزارت  این  مسووالن  از 
کمپ  به  معتادان  انتقال  و  آوری  جمع  برای 
که در جریان  فنیکس به پل سوخته رفته بودند 
پشت  از  معتادن  از  یکی  معتادان،  آوری  جمع 
به  آلوده  سرنگ  با  فیروز  فیروزالدین  کتر  دا به 

کرده است. »ویروس ایدز« حمله 
که فرد معتاد سوزن آلوده با ویروس  منبع می افزاید 

ایدز را به بدن آقای فیروز فروبرده است.
به قول این منبع، آقای فیروز پس از این رویداد 
سفر  آلمان  به  تداوی  جهت  عاجل  صورت  به 

کرده است.
با این حال، یک منبع دیگر با تایید این رویداد؛ 
آلمان  به  برای تداوی  آقای فیروز  که  اما می گوید 
منبع  این  است.  کرده  سفر  هند  به  بلکه  نه، 
که نتایج آزمایش های طبی وجود ویروس  می گوید 

ایدز در بدن آقای فیروز را تایید نکرده است. 
که شماری از  هم چنان برخی از منابع می گویند 
معتادان با سوزن های آلوده با ایدز به جان برخی 
کتران نیز حمله  دیگر از مقام های حکومت و دا

کرده اند.
در  اعتیاد  که  می دهد  نشان  رویداد  این 
و  بگیرد  قربانی  می تواند  حد  چه  تا  افغانستان 

خطرساز باشد. 
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گلوله ها را بشمارید
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کتر عبداهلل: دا

انتخابات تحت نظر کمیسیون جدید 
برگزار می شود
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شهرداری کابل سرپرست ندارد
میعاد قانونی مجلس ختم است ، اما حکومت هنوز موفق به اعالم 
تقنینی رییس جمهور  با رد فرمان  انتخابات نشده است.  تقویم 
از سوی دو مجلس عمال وضعیت بن بست در پروسه انتخابات 
با  را  کار ها  روند  از همه  آنچه بیش  این میان  دیده می شود. در 
مشکل روبه رو کرده است، ادامه سرپرستی در اداره های حکومتی 
کابل  است. برخی والیان هنوز سرپرست اند. و مهم تر از همه شهر 
کالنی را با  حتا فاقد سرپرست شهرداری است. این شهر جمعیت 

خود ، اما در نبود شهردار با چالش های بزرگی مواجه است.

مالته را با سیب مقایسه نکنید
4
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زنگ اول


فرامین تقنینی رییس جمهور از سوی پارلمان و سنا رد شد 
و حاال عده ای فکر می کنند که اصالح نظام انتخاباتی دیگر 
به بن بست رسیده است. اما با نگاهی به گذشته می توان این 
بن بست را شکست. در سال 1389 در دوره  حامد کرزی 
برگزار  تقنینی  فرمان  براساس یک  پارلمانی  انتخابات  هم 
شد. در آن زمان حامد کرزی طرح تعدیل قانون انتخابات 
را به پارلمان وقت فرستاد، اعضای پارلمان در آن زمان این 

فرمان را رد کردند. 
از  که  کرد  اعالم  کرزی  آقای  دفتر  رویداد  این  از  پس 
نمی تواند  کارش اش  آخر  سال  در  پارلمان  که  جایی  آن 
تقنینی  فرمان  بگیرد،  تصمیم  انتخابات  قانون  مورد  در 
ریاست جمهوری نافذ است. آن زمان که آقای فضل احمد 
براساس  بود،  انتخابات  مستقل  کمیسیون  رییس  معنوی، 
را  پارلمانی  انتخابات  ریاست جمهوری،  تقنینی  فرمان 

برگزار کرد. 
حکومت وحدت ملی هم می تواند به روش آقای کرزی 
عمل کند. حاال که پارلمان فرمان های تقنینی رییس جمهور 
غنی را رد کرده است، بهتر است که ریاست جمهوری بار 
دیگر فرمان دهد و این فرمان ها را نافذ اعالم کند. روشن 
پارلمان،  تقنینی رییس جمهور در  فرامین  است که در رد 
مافیای فساد و تقلب نقش داشت. مافیای فساد و تقلب به 
بسیاری از نمایند گان پارلمان هم وعده کرده است که اگر 
فرامین تقنینی رییس جمهور در مورد انتخابات را رد کنند، 

در کرسی های شان ابقا خواهند شد. 
پارلمان  و  حکومت  سیاسی،  حلقات  در  تقلب  مافیای 
نظام  نمی خواهد که  هیچ گاهی  تقلب  مافیای  دارد.  نفوذ 
بحران  از  تقلب  مافیای  شود.  اصالح  کشور  انتخاباتی 
سیاسی سود می برد. ثبات سیاسی برای آنان هیچ مطلوب 
تصویب  مانع  تقلب  مافیای  که  بود  دلیل  همین  به  نیست. 

فرامین تقنینی رییس جمهور در پارلمان شد. 
حلقاتی در حکومت وحدت ملی هم هستند که نمی خواهند 
اصالحات سیاسی و دموکراتیک اعمال شود. این حلقات 
غصب  را  قدرت  تمام  بعد  سال  دو  که  می کنند  تصور 
می کنند و جناح های دیگر را می رانند، اما چنین چیزی به 
هیچ وجه تحقق نخواهد یافت. جامعه جهانی هم خواستار 
اعمال اصالحات دموکراتیک و تداوم دموکراسی است. 
در صورتی که نظام انتخاباتی اصالح نشود، فشار بیشتری 

از سوی جامعه جهانی بر حکومت وارد خواهد شد. 
افغانستان  در  جهانی  جامعه  حضور  اهداف  از  یکی 
دموکراسی سازی و حاکمیت قانون است. دموکراسی سازی 
وقتی موفق می شود که حکومت مکلفیت های دموکراتیک 
خود را اجرا کند. بدون برگزاری یک انتخابات پارلمانی 
افغانستان،  مردم  و  سیاسی  جناح های  همه  قبول  مورد 
که  قانون  این  تعدیل  و  اساسی  جرگه  قانون  برگزاری 
سران حکومت وحدت ملی به آن تعهد کرده اند، ناممکن 

خواهد بود.
تعهدات  به  که  ناگزیراند  ملی  وحدت  حکومت  سران 
تعهدات  به  ملی  وحدت  حکومت  اگر  کنند.  عمل  خود 
به  نکند،  اعمال  را  سیاسی  اصالحات  و  نکند  عمل  خود 
از یک طرف مشروعیت  مشکالت جدی دچار می شود. 
از جانب دیگر  و  و مردمی اش کم رنگ می شود  حقوقی 
ناکامی  حکومت  از  هم  داخل کشور  در  سیاسی  حلقات 
بهره برداری  سیاسی  اصالحات  اعمال  در  ملی  وحدت 

خواهند کرد. 
اصالحات  تا  است  ملی  وحدت  حکومت  بر  بنابراین 
مورد  در  باید  رییس جمهور  بگیرد.  جدی  را  سیاسی 
اصالح نظام انتخاباتی دوباره فرمان صادر کند، کمیسیون 
جدید  کمیسیون  این  و  شود  تشکیل  انتخابات  جدید 
انتخابات پارلمانی و شورا های ولسوالی  ها را اعالم  تقویم 
ولسوالی ها  شوراهای  و  پارلمانی  انتخابات  وقتی  کند. 
اساسی  جرگه  قانون  برگزاری  برای  زمینه  برگزارشود، 
قانون اساسی و  با تعدیل  قانون فراهم شود.  این  و تعدیل 
افغانستان  در  منازعه  قدرت  نخست وزیری  سمت  تثبیت 

تاحد زیادی پایان خواهد یافت. 

لزوم اصالح نظام انتخاباتی
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 کشته شدن شصت تروریست در عملیات های اردوی ملی

شهریار

در خواست غنی از امریکا برای تقویت نیروهای هوایی

شهرداری کابل 
سرپرست ندارد افغانستان  دولت  کابل:  8صبح، 

بوجود  تنش   از  که  کرده  اعالم 
آمده میان ایران و عربستان سعودی 
»عمیقا  متاثر« شده و از این دو کشور 
از  موجود  تنش های  به  تا  خواسته 

طریق مذاکره خاتمه دهند.
دفتر ریاست جمهوری افغانستان، در 
آمدن  بوجود  می گوید  اعالمیه ای 
عربستان  و  ایران  روابط  در  تنش 
سعودی به نفع این دو کشور، منطقه 
انتظار  افغانستان  و  نیست  جهان  و 
از طریق مذاکره  این تنش  دارد که 

حل شود.
دولت افغانستان در این اعالمیه حمله 
عربستان  قونسلگری  و  سفارت  به 
مخالفت  در  را  مشهد  و  تهران  در 
کرده  توصیف  ویانا  کنوانسیون  با 
این  به  افغانستان  »دولت  می گوید: 
باور است که کنوانسیون ویانا برای 
و  دیپلوماتیک  روابط  امور  تنظیم 
عرصه،  این  در  بین المللی  عرف 
به  متعهد  را  جهان  کشورهای  تمام 
و  دیپلوماتیک  اماکن  امنیت  حفظ 
دیپلومات ها ساخته است و بر اساس 
مکلف  میزبان  کشور  هر  میثاق  این 
اماکن  این  به  حمله  از  که  است 
را  مصئونیت  اصل  و  جلوگیری  

تامین کند.«
جمهوری  ریاست  دفتر  همچنین 
می افزاید: »با توجه به این که سیاست 
خارجی افغانستان بر اصل دوستی با 
همسایه  و  اسالمی  کشورهای  تمام 
اصل  بر  تاکید  با  و  است  استوار   ها 
وحدت میان کشورهای اسالمی و به 
حیث یک کشور اسالمی و دوست، 
میان  روابط  دوباره  ترمیم  خواهان 
عربستان  برادر  و  دوست  کشور 
ایران  اسالمی  سعودی  و جمهوری 

ملی  دفاع  وزارت  کابل:  8صبح، 
عملیات   نتیجه  در  که  کرده  اعالم 
جریان  در  ملی  اردوی  نیروهای 
یک شبانه روز گذشته شصت تن از 
تروریستان کشته و شانزده تن دیگر 

زخمی شده اند.
در  خبر  این  اعالم  با  وزارت  این 
عملیات ها  این  می گوید  اعالمیه  ای 
ولسوالی های  مربوطات  در  که 
زرمت  کاپیسا،  والیت  نجراب 
والیت پکتیا، خاص ارزگان والیت 
ارزگان، دشت ارچی و امام صاحب 
والیت کندز و مارجه والیت هلمند 
چهار  آن  در  بود،   شده  راه اندازی 

تروریست دیگر بازداشت شده اند.

رییس  اشرف غنی  کابل:  8صبح، 
با اعضای  جمهور کشور، در دیدار 
متحده  ایاالت  سنای  مجلس  هیات 
این کشور خواسته است  از  امریکا، 
تجهیز  و  تقویت  در  را  افغانستان  تا 

نیروی هوایی بیشتر کمک کند.
دفتر  توسط  که  اعالمیه ای  براساس 

وحدت  حکومت  عمر  از  ماه  سه  و  سال  یک 
این  اول  ماه های  شاید  می شود.  سپری  ملی 
چرا  که  نمی رسید  به نظر  منطقی  خیلی  حرف 
اداره می شود.  با سرپرستی  اداره های حکومت 
حکومت کار را تازه آغاز کرده بود و فرصت 
گزینه های  روی  بیشتر  بادقت  تا  می طلبید، 
سر  به  همه  حوصله  اکنون  کند.  کار  مطلوب 
آمده است. یک سال و سه ماه از عمر حکومت 
مدت  این  در  است.  شده  سپری  ملی  وحدت 
جنگ  از  حکومت،  برای  حاشیه های  هرچند 
مانع  شکلی  به  داخلی  تنش های  تا  گرفته 
خانگی  کارهای  اما  است،  شده  مهم  کارهای 
هنوز  شود،  انجام  موقع  به  می رفت،  انتظار  که 
قانون  اولین  نمونه  برای  است.  نگرفته  صورت 
که توشیح گردید قانون احصایه بود. اما با تمام 
آمادگی هایی که وجود دارد سرنوشت تذکره 
الکترونیک را به بازی های سیاسی گره زده اند. 
حالت  به  عمال  اکنون  نیز  انتخابات  مورد  در 

بن بست رسیده ایم. 
حکومت  اما  است ،  ختم  مجلس  قانونی  میعاد 
نشده  انتخابات  تقویم  اعالم  به  موفق  هنوز 
است. با رد فرمان تقنینی رییس جمهور از سوی 
پروسه  در  بن بست  وضعیت  عمال  مجلس  دو 
انتخابات دیده می شود. در این میان آنچه بیش 
با مشکل روبه رو کرده  را  از همه روند کار ها 
حکومتی  اداره های  در  سرپرستی  ادامه  است، 
است. برخی والیان هنوز سرپرست اند. و مهم تر 
از همه شهر کابل حتا فاقد سرپرست شهرداری 
است. این شهر جمعیت کالنی را با خود ، اما در 
نبود شهردار با چالش های بزرگی مواجه است. 
انبار زباله بدل شده و روند خانه سازی  به  شهر 
همان  به  هنوزهم  زمین  غصب  و  غیرمعیاری 

سرعت اولیه ادامه دارد. 
اکثر وزارت خا نه های کشور مدت های طوالنی 
افراد  دوسیه های  است.  معاون  فاقد  که  است 
خاک  ارگ  در  اکنون  هم  زیاد  اشخاص  و 
پس  که  است  شده  گفته  هرچند  می خورد. 
گزینش  افراد  این  رییس جمهور  مصاحبه  از 
خواهند شد، اما جالب است که برخی نامزدهای 
معاونت وزارت، تا شش ماه هم منتظر مانده اند. 
در  تاخیر  بابت  روشن  دلیل  هیچ  حکومت 
اعالم این افراد ارایه نمی کند. در برخی موارد 
شده،  معرفی  والیت  یک  والی  که  شده  دیده 
نرفته  وظیفه  به  ماه ها  برای  نامعلوم  به دلیل  اما 
معاونت  لوی سارنوالی،  شهرداری ها،  است. 
والی ها و ولسوالی ها نیز در همین وضعیت قرار 
دارد. گفته می شود هزاران بست کاری وجود 
دارد، اما حکومت نمی تواند پروسه استخدام را 
انجام دهد. اعزام بیش از بیست هزار کارگر به 
همین  نیز  دیگر  کشورهای  برخی  و  عربستان 
وضعیت را دارد. حکومت وحدت محلی بهتر 
سرپرستی  وضعیت  به  زود تر  هرچه  که  است 
خاتمه داده و روند گزینش ها را در بخش های 

مختلف سرعت بخشد.

است.«
عبداهلل  عبداهلل  داکتر  همین حال،  در 
رییس اجرایی حکومت وحدت ملی 
نیز، می گوید که افغانستان به عنوان 
تنش ها  از  زده،  بحران  کشور  یک 
منطقه  و  همسایه   کشورهای  میان 
روز  عبداهلل  آقای  می شود.   متاثر 
خبری  کنفرانس  یک  در  پنجشنبه 
که  کشوری  یک  بحیث  »ما  گفت: 
مردم  و  دیده ایم  صدمه  بحران  از 
از  شده اند،  سال  متاثر  سال های  ما 
کشورهای  میان  تنش  موجودیت 
اسالمی  متاثر می شویم. امیدواری ما 
این است که این تنش ها رفع شود و 

موقتی باشد.«
افغانستان  علمای  سرتاسری  شورای 
میان  موجود  تنش های  از  نیز 
عربستان  و  ایران  کشورهای 
بزرگ  دو کشور  عنوان  به  سعودی 
نگرانی  ابراز  اسالمی  تاثیرگذار  و 
باعث  تنش  این  می گوید  کرده 

تشویش مسلمانان شده است.
در  که  علما  سرتاسری  شورای 
سنت  اهل  و  تشییع  اهل  علمای  آن 
حضور دارند، در جلسه روز پنجشنبه 
خود از کشورهای ایران و عربستان 
سعودی خواسته تا متوجه توطیه های 
حل  برای  و  باشند  اسالم«  »دشمنان 

این  در  که  می افزاید  دفاع  وزارت 
عملیات ها مقداری سالح و مهمات 
بدست  نیز  تروریستان  به  مربوط 

نیروهای اردوی ملی افتاده است.
سرباز  سه  شهادت  از  دفاع  وزارت 

ریاست جمهوری منتشر شده، آقای 
جدی  خطر  تروریزم  که  گفته  غنی 
برای منطقه و جهان است و مبارزه با 
آن نیاز به همکاری های استراتژیک 
منطقوی و بین المللی است. او تاکید 
کرده که در این مبارزه افغانستان در 

خط اول قرار دارد.

تنش ها وارد مذاکره و مفاهمه شوند.
همچنین  علما  سرتاسری  شورای 
اسالمی،  همکاری های  سازمان  از 
دیگر  و  متحد  ملل  سازمان 
سازمان های اسالمی و بین المللی نیز 
خواسته تا در حل تنش ها میان ایران 
وخیم  از  و  کرده  تالش  عربستان  و 

شدن اوضاع جلوگیری نمایند.
مساجد  امامان  از  شورا  این 
در  تا  خواسته  نیز  افغانستان  در 
وحدت  به  را  مردم  شان  خطبه های 
برای  و  کرده  دعوت  خیرخواهی  و 
حل تنش ها میان عربستان و ایران به 
همین حال  در  کنند.  تاکید  مذاکره 
ایمل فیضی سخنگوی حامد کرزی 
در  وی  حکومت داری  دوران  در 
گیری  موضع  فیسبوکش  صفحه 
این  قبال  در  ملی  وحدت  حکومت 

تنش یک طرفه عنوان کرده است.
و  سعودی  عربستان  میان  تنش ها 
روحانی  یک  اعدام  پی  در  ایران 
برجسته شیعه در عربستان و به آتش 
قونسلگری  و  سفارت  شدن  کشیده 
باال  مشهد  و  تهران  در  عربستان 
روابط  تنش ها،  این  بدنبال  گرفت. 
همچنین  و  شده  قطع  کشور  این 
نیز  عربی  کشورهای  از  شماری 

روابط شان را با ایران قطع کرده اند.

نیز خبر داده است. این  اردوی ملی 
سربازان  این  که  می گوید  وزارت 
تروریستان  علیه  عملیات  جریان  در 
شهادت  به  خارجی  و  داخلی 

رسیده اند.

که  می گوید  غنی  جمهور  رییس 
نیاز  موثر  هوایی  قوای  به  افغانستان 
می افزاید:  غنی  آقای  دارد.  جدی 
»به دلیل نیاز جدی افغانستان به قوای 
هوایی موثر، ما به تکمیل تجهیزات 
هلیکوپترها  و  طیارات  شامل  که 
خواهان  و  داریم  نیاز  می باشند، 
آن  کانگرس  و  امریکا  همکاری 

کشور در این راستا هستیم.«
رییس  کورکر  باب  همین حال،  در 
کمیته روابط خارجی مجلس سنای 
این  رییس  و  امریکا  متحده  ایاالت 
در  امنیت  و  ثبات  تامین  به  هیات، 
می گوید  کرده  تاکید  افغانستان 
دولت  تالش های  از  کشورش  که 
رشد  ثبات،  تامین  برای  افغانستان 
حمایت  اصالحات  و  اقتصادی 

می کند.

ACKU
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گزینش به منظور معرفی اعضای  کمیته  کار  همزمان با ادامه 
ریاست جمهوری،  به  انتخاباتی  کمیسیون های  جدید 
وحدت  حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل  کتر  دا
اعضای  نظر  تحت  آینده  انتخابات  که  می گوید  ملی 

کمیسیون های انتخاباتی برگزار می شود. جدید 
گذشته یک روز پس  کتر عبداهلل این موضوع را پنج شنبه  دا
کمیسیون مستقل  از اعالم محمدیوسف نورستانی، رییس 
گزینش  کمیته  کار  خواندن  غیرقانونی  مبنی بر  انتخابات 

کرد. بیان 
در  جدی،  شانزدهم  چهارشنبه،  روز  نورستانی  آقای 
تقنینی  فرمان های  رد  با  که  گفت  خبری  کنفرانس  یک 
کار  انتخاباتی،  قوانین  اصالح  مورد  در  رییس جمهور 

به  کنش  وا در  شادیانه  هوایی  شلیک های 
رفتاری  کریکت،  و  فوتبال  تیم های  پیروزی 
هرازگاهی  که  است  وحشت آور  و  غیرقانونی 
گزارش های در دست  کابل تکرار می شود.  در 
پولیس،  سربازان  می دهد  نشان  که  است 
امنیتی،  نیروهای  جنرال های  محافظان 
محافظان  و  پارلمان  نمایند گان  محافظان 
دارند،  اسلحه  حمل  مجوز  که  شرکت های 

کرده اند.  بیشتر از همه به هوا شلیک 
این که ما یکی از ملت های مسلح دنیا هستیم، 
از  بخشی  این  اما  است،  تلخ  واقعیت  یک 
که  است  این  دیگر  واقعیت  است.  واقعیت 
سربازان  اسلحه،  از  استفاده  غیرقانونی  در 
و  پارلمان  نمایند گان  محافظان  پولیس، 
محافظان مقام های عالی رتبه  دولتی بیشتر از 

همه پیش قدم هستند. 
فرماندهان  دولتی،  بلندپایگان  متاسفانه 
تا هنوز  پارلمان  نمایند گان  و  امنیتی  نیروهای 
حالی  مسلح شان  محافظان  به  نتوانسته اند 
و  اسلحه  از  استفاده  غیرقانونی  که  کنند 
پولیس  دارد.  قانونی  پیگرد  هوایی،  شلیک 
که نماینده  کسانی را دارد  هم توان بازداشت 
پشتیبان شان  بلندپایه  دولتی  مقام  یا  پارلمان 

نیست. 

سوی مجلس نمایندگان، بحث انتخابات از موضوعات 
انتخابات  کمیسیون  سیاسی خارج شده و مسوولیتش به 
»موضوع  نورستانی می گوید:  برگشته است. محمدیوسف 
این طرف سیاسی شده  به  نیم  و  از یک سال  انتخابات 
که دوباره این مساله  بود و امروز ما بسیار خوشحال هستیم 
کمیسیون  تخنیکی شده و به جایگاه اصلی اش یعنی به 

مستقل انتخابات مسوولیتش برگشته است.«
مستقل  کمیسیون  که  افزود  نورستانی  محمدیوسف 
مجلس  انتخابات  برگزاری  برای  بار  چند  انتخابات 
و  کرده  آمادگی  اعالم  ولسوالی ها  شوراهای  و  نمایندگان 
با  را برای برگزاری این انتخابات ها  تقویم های مشخصی 
حکومت  که  گفت  او  است.  ساخته  شریک  حکومت 

کمیسیون  »این  افزود:  وی  نیست.  قانونی  گزینش  کمیته 
آمده  به وجود  قانون  یک  براساس  انتخابات(  )کمیسیون 
هیچ  که  تفاهم  یک  براساس  گزینش  کمیته  است. 
مبنای قانونی ندارد به وجود آمده است. ما به این عقیده 
تقنینی  فرمان های  )رد  مجلس  دو  هر  فیصله  که  هستیم 
قانون  کرده،  رجوع  قانونمندی  به  دوباره  رییس جمهور( 
کرده اند  پاسداری  و  حراست  قانون  از  کرده،  احترام  را 
کدام فرمان  که رییس جمهور هم دوباره  امیدوار هستم  و 
دیگر صادر نکند و این ختم اش باشد. ما به این عقیده 
پایان  به  گزینش  کمیته  و  ویژه  کمیسیون  کار  که  هستیم 

رسیده باشد.« 
که با رد فرمان های تقنینی رییس جمهور از  کرد  کید  وی تا

گلوله ها  از  مشخصی  شمار  داخله  وزارت 
مقام های  محافظان  و  پولیس  سربازان  به  را 
که  حادثه  امنیتی  هر  می دهد.  عالی رتبه 
ثبت  داخله  امور  وزارت  در  هم  می دهد  رخ 
کند  می شود. حاال وزارت امور داخله لطف 
کرده است بشمارد و  که تقسیم  گلوله های را 
بعد از محافظان نمایندگان پارلمان و سربازان 
گلوله های مصرف شده را  که  پولیس بپرسد 

کرده اند؟ کدام حادثه شلیک  در 
که وزارت داخله از سربازان پولیس  تا زمانی 
حساب  دولتی  بلندپایگان  محافظان  و 
داشته  انتظار  عام  مردم  از  نمی تواند  نگیرد، 
زمانی که  تا  کنند.  رفتار  هنجارمند  که  باشد 
محافظان بلندپایگان دولتی مجازات نشوند 
گرفته  را  محافظان شان  جلو  که  مقام های  و 
تن  عام  مردم  نشوند،  سالح  خلع  نمی توانند 

به رفتار قانومند نمی دهند. 
که محافظان نماینده  وقتی مردم عام می بینند 
ی پارلمان شلیک می کنند و مصونیت دارند، 
به  و  بگیرد  را  اسلحه اش  که  می شود  تشویق 
کنون وزارت داخله  کند. تا بام برود و شلیک 
نکرده  بازداشت  را  مقامی  هیچ  محافظان 
از  داخله  امور  وزارت  که  است  بهتر  است. 
و  کند  شروع  پولیس  جنرال های  محافظان 

بعد برسد به ثبت و راجستر اسلحه  مردم عام. 
خلع سالح مجموع مردم امری محال است. 
کار شیوه ای تدوین  اما وزارت داخله می تواند 
که براساس آن شمار تفنگ های موجود  کند 
کند و پس از آن مالک  در یک خانه را معلوم 
هر خانه تشویق شود تا بیاید و تفنگ هایش 

را در وزارت امور داخله به ثبت برساند. 
نمایند گان  محافظان  با  داخله  وزارت  گر  ا
و  دولتی  بلندپایگان  محافظان  پارلمان، 
برخورد نکند، شلیک  سربازان خودسر خود 
در  فردا  می شود.  بدل  فرهنگ  به  هوایی 
مراسم ختنه و عروسی پسر نماینده  پارلمان هم 
کسی هم  گر  شلیک هوایی صورت می گیرد و ا
به قتل برسد، مسوولیت آن را هیچ نماینده و 
بلندپایه ای به دوش نمی گیرد. وزارت داخله 
نباید موضوع را سحطی بگیرد. همان طوری 
گلوله ها شمرده شود و هر  که در باال آمد باید 
کند  کمبود داشت باید ثابت  گلوله  که  کسی 
کرده.  گلوله ها را به جا و به موقع استفاده  که 
که چنین چیزی اثبات نشود، باید  در صورتی 

محافظان و سربازان پاسخ بدهند. 
در  که  بدهد  اجازه  نباید  امور داخله  وزارت 
گلوله های اهدایی ناتو برای  این وضعیت، از 

ایجاد وحشت در پایتخت استفاده شود.

افغانستان آمادگی برگزاری انتخابات براساس تقویم هایی 
گرفته شده بود، نداشت.  کمیسیون در نظر  که توسط این 
که در جریان هفته جاری تقویم انتخابات  کرد  کید  او تا

آینده را اعالم می کند.
برگشت  با  که  افزود  انتخابات  مستقل  کمیسیون  رییس 
به  نهادها  این  اصلی اش،  جایگاه   به  انتخابات  موضوع 
کار این  که در  هیچ نهاد داخلی و خارجی اجازه نمی دهد 

کنند.  کمیسیون مداخله 
عبداهلل  کتر  دا که  می شود  بیان  حالی  در  اظهارات  این 
و  می یابد  ادامه  انتخاباتی  اصالح  که  می گوید  عبداهلل 
انتخابات  آینده مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی نیز 
انتخاباتی  کمیسیون های  جدید  اعضای  نظارت  تحت 
هفدهم  پنج شنبه،  روز  که  عبداهلل  آقای  می شود.  برگزار 
سفر  نتایج  مورد  در  خبری  کنفرانس  یک  در  جدی، 
پرسش  به  پاسخ  در  می   گفت،  سخن  ایران  به  اخیرش 
گفت: »اصالحات انتخاباتی یک  یک تن از خبرنگاران 
انتخابات  انجام  هست.  ضرورت  یک  و  بود  ضرورت 
افغانستان  انتخابات  کمیسیون جدید مستقل  نظر  تحت 
که تجربه  گرفت و هیچ راهی وجود ندارد  صورت خواهد 
تلخ را بازهم مردم افغانستان شاهد باشند و این خواست 
خواهد  عملی  ترتیب  همین  به  انشااهلل  و  افغانستان  مردم 

شد.«
صدور فرمان جدید

در همین حال، محمدعبده از اعضای مجلس نمایندگان، 
در  رییس جمهور  تقنینی  فرمان های  رد  با  که  می گوید 
ملی،  شورای  سوی  از  انتخاباتی  قوانین  اصالح  مورد 
دو  شورا  این  تعطیلی  زمان  در  می تواند  ریاست جمهوری 
کند.  صادر  فرمان  انتخاباتی  قوانین  اصالح  برای  باره 
مجلس  اساسی  قانون  براساس  که  گفت  عبده  محمد 
روی  خود  کاری  اخیر  سال  در  نمی تواند  نمایندگان 
رو،  همین  از  و  کند  بحث  انتخابات  به  مربوط  قوانین 
رییس جمهور می تواند در زمان تعطیلی شورای ملی فرمان 
انتخاباتی صادر  قوانین  منظور اصالح  به  تقنینی دیگری 
کند. این عضو مجلس نمایندگان می گوید: »رییس جمهور 
شورا  رخصتی های  ایام  در  فرمان  صدور  با  می تواند 

اصالحات را بیاورد.«
کمیسیون مستقل انتخابات،  محمدعبده برخالف رییس 
این  که  افزود  کرده  توصیف  قانونی  را  گزینش  کمیته  کار 

گرفته است. کمیته براساس فرمان رییس جمهور شکل 
جدی  هشتم  تاریخ  به  کشور،  رییس جمهور  اشرف غنی 
و  نمایندگان  مجلس  انتخابات های  که  کرد  اعالم 
و خزان  تابستان  میان فصل های  در  ولسوالی  ها  شوراهای 

سال آینده برگزار خواهد شد.

کتر عبداهلل: دا

انتخابات تحت نظر کمیسیون جدید 
برگزار می شود

گلوله ها را بشمارید

  ظفرشاه رویی

  بیژن

محمدعبده از اعضای مجلس نمایندگان، 
می گوید که با رد فرمان های تقنینی 
رییس جمهور در مورد اصالح قوانین 

انتخاباتی از سوی شورای ملی، 
ی می تواند در زمان تعطیلی  ریاست جمهور

این شورا دو باره برای اصالح قوانین 
انتخاباتی فرمان صادر کند. محمد عبده 
گفت که براساس قانون اساسی مجلس 
ی  نمایندگان نمی تواند در سال اخیر کار

بوط به انتخابات بحث  وی قوانین مر خود ر
و، رییس جمهور می تواند  کند و از همین ر
در زمان تعطیلی شورای ملی فرمان تقنینی 
ی به منظور اصالح قوانین انتخاباتی  دیگر

صادر کند.
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زنان  برای  گرفتید  تصمیم  شما  که  شد  چطور  8صبح: 
کار بکنید و دفتری را در این راستا در ارگ  در افغانستان 

کنید؟ ریاست جمهوری برای زنان ایجاد 
که  که بفهمم  که باشم خوش دارم  روال غنی: من هر جا 
در اطراف من چه چیزهایی است. می خواهم از محیط 
که به ارگ آمدم، مدتی در  خود معلومات بگیرم. وقتی 
می خواهم  که  است  این  من  عادت  ولی  نشستم،  خانه 
تشویق  با  خاطر  این  از  است.  گپ  چه  که  بفهمم  زود 
باز  کوچک  دفتر  یک  گرفتم  تصمیم  صاحب  کتر  دا
که چه می کنم. درست  کنم. در اول خوب نمی فهمیدم 
که به خانم ها بسیار عالقه دارم ولی عالقه من به  است 
اول،  بانوی  مسوولیت  فعال  است.  افغانستان  مردم  کل 
که من جدی می گیرم. باید زنان بفهمند  مسوولیتی است 
که می توانند بیایند، تماس بگیرند  که یک آدرس است 
گر شکایت دارند، می توانند  کدام پیام دارند و یا ا گر  و ا
کار در این دفتر  که  کنند. همین بود  به این جا مراجعه 

کردیم. را شروع 
که ایجاد  8صبح: در واقع شما می گویید دفتر بانوی اول 
مردم  تمام  بلکه  نیست  زنان  برای  صرفا  است،  شده 
دفتر  این  به  می توانند  داشتند،  مشکلی  گر  ا افغانستان 

کنند؟ مراجعه 
که  فهمیدم  آهسته  آهسته  است.  همین طور  روال غنی: 
کاری اجرایی ندارم.  در اطراف من چی می گذرد. دوره 
کشور  من نه منتخب هستم و نه منتصب، منتها به همین 
عالقه مند  بسیار  کشور  این  مردم  به  و  دارم  عالقه  بسیار 
یک  که  گرفتیم  تصمیم  زود  بسیار  خاطر  این  از  هستم. 
پالیسی »دروازه باز« را در نظر بگیریم. در اول فکر می کردم 
کشور یک  کرد. در این  که تنها چند نفر مراجعه خواهند 
که آنجا فشار وجود  کنند  نیاز بود تا مردم جایی را پیدا 
ندارد. حاال مردم می آیند، به آرامی  قصه شان را می کنند. 
روی صحبت ها تبصره می کنیم. آن ها را تشویق می کنم. 
گر مشکل شان به اداره های دولتی بستگی  بعضی وقت ا
کنیم. تیلفون می کنم و  داشته باشد، ما می توانیم تسهیل 
کید می کنم. باید راه حل قانونی  سر حل قانونی مشکل تا
بیایند،  دارند  خوش  مردم  که  است  دفتری  این  باشد. 
کنند و هم احساس می کنند  جمع شوند تا مسایل را بحث 
که پیام شان را به آن جا می توانند  که یک مکانی است 

برسانند.
8صبح: بیشتر فعالیت های دفتر شما روی تقویت زنان 
و محو اعتیاد مواد مخدر و فعالیت های اجتماعی دیگر 
تمرکز دارد. شما با نهادهای دولتی چه هماهنگی هایی را 

ایجاد می کنید تا راحت تر به اهداف تان برسید؟
کنم  روال غنی: من این جا نیستم تا یک موسسه ایجاد 
کند. دفتر من برای تقویت  کار  که جدا از موسسات دولتی 
موسسات دولتی است. آن ها را تشویق می کنم. من بسیار 
با وزارت زنان در تماس هستم، چون آن ها در این زمینه 
طرح  یک  باز  می پرسم،  آن ها  از  بار  یک  می کنند.  کار 
آن ها  و  ایجاد می شود  بعد یک بحث  و  می کنم  درست 
برای  این دفتر  که  تهیه می کنند. می خواهم  نو  یک چیز 
حکومت  دوایر  به  مردم  باشد.  گر  تسهیل  ما  وطنان  هم 
باید بیشتر به مشکالت  کنند و دوایر دولتی هم  مراجعه 

کنند.  مردم توجه 
8صبح: این اداره های دولتی حرف شما را می شنوند و 

نظریات شما را قبول می کنند؟ 
که حرف هایم را  روال غنی: من در اوایل فکر نمی کردم 
و  نداشتم  سهم  سیاست  در  گاه  هیچ  من  چون  بشنوند، 
زیاد وقت خود  کارهای اجتماعی  نبودم. من در  مشهور 
که در  کوشش می کنم  را سپری می کردم. هنوز هم بسیار 
کل مردم  کار سیاسی مداخله نکنم. دفتر بانوی اول برای 

این پروژه اند، تماس می گیرم تا بدانم آن ها از این برنامه 
که  گرفته اند. من روی این موضوع تمرکز می کنم  چه فایده 
کنید، ولی  کار  شما نباید از جامعه تان جدا باشید. شما 
خانواده  خود تان  داخل  در  خود تان،  جامعه    داخل  در 
باید  است.  مهم  بسیار  افغانستان  در  کنید. خانواده  کار 
می خواهم  کنید.  تقویت  خانواده  داخل  در  را  نقش تان 
همه آن ها این را بفهمند، چون همه  آن ها جوان هستند و 
زمان جنگ  کم می دانند. در  بسیار  را  افغانستان  تاریخ 
و  کردم  عروسی  من  که  وقتی  خوشبختانه  شدند.  متولد 
بسیار  جامعه  بود.  آرام  بسیار  افغانستان  آمدم  این جا  به 
مهربان بود. سهم زنان بسیار بهتر بود. مردم به زنان بسیار 
احترام داشتند. زنان سهم بزرگی هم در داخل خانه و هم 
کسی آن ها  گر تنها بازار می رفتند،  بیرون از خانه داشتند. ا
کنون  که ا را آزار نمی داد. من می خواهم دختران جوانی 
به  بسیار  باید  که  بفهمند  می شوند،  تربیه  »پروموت«  در 
که جنگ  افغانستان افتخار داشته باشند. درست است 
اما ما رسم و رواج  آورده است،  بسیار بی نظمی  به میان 
که بسیار رسم و رواج خوب است. همان  افغانی داریم 
تا  شود  احیا  باید  داشت،  وجود  که  خوبی  تهداب های 
در  من  باشد.  صلح  و  مهربانی  برای  مکانی  افغانستان 
افتتاح  را  آن  فقط  و  ندارم  نقشی  هیچ  پروموت  پروژه 
پروژه  این  که  گفتم  کردم،  افتتاح  را  آن  که  وقتی  کردم. 
که مردم برای دو هفته آموزش  مانند پروژه های قبلی نشود 
که پایش امضا شده را بگیرند  کاغذ  ببینند، در آخر یک 
گذشته پول زیاد  و چیز دیگر یاد نگرفته باشند. البته در 

مصرف شده ولی بی جا مصرف شده است. 
که برای تقویت زنان باید هم  کید دارید  8صبح: شما تا
از  را  زنان  نباید  و  به جامعه توجه شود  و هم  به خانواده 
را صرفا  برنامه های خاصی  و  کرد  خانواده و جامعه دور 
که  گرفت. پیشنهاد خاص شما چیست  برای زنان در نظر 
کند و هم زنان در همین جامعه تقویت  هم جامعه رشد 

که برای این حزب و یا  افغانستان است و این طور نیست 
کار  کار ما یک  که مقصد  آن موسسه باشد. مردم می فهمند 
کنم. من می خواهم  مثبت است. من نمی خواهم تخریب 
کارها بهتر انجام شود. من  که وجود دارد،  در چارچوکاتی 
که سرشان فشار  بیشتر پیشنهاد می کنم و مردم می فهمند 

نمی آورم. آن ها خود شان تصمیم می گیرند. 
برنامه هایی  از  افغانستان یکی  زنان در  تقویت  8صبح: 
و  است  عالقه مند  آن  به  جهانی  جامعه  که  است 
پروژه های زیادی هم در این راستا اجرا شده است. یکی 
ایاالت  از سوی  که  از این پروژه ها، پروژه پروموت است 
متحده امریکا تمویل می شود. ارزیابی شما از این پروژه 
دخیل  پروژه  این  در  میزان  چه  تا  شما  خود  و  چیست 

هستید؟ 
به  جهانی  جامعه  گفتید،  شما  قسمی  که  غنی:  روال 
وضع زنان افغانستان بسیار توجه می کند. من می خواهم 
که ما نباید روی موضوع زنان جدا از باقی جامعه  بگویم 
کنیم. زنان با مردان زندگی می کنند. زنان در جامعه  تمرکز 
زندگی می کنند. آن ها جزیی از این جامعه هستند. البته 
تمرکز برخی موسسه های بین المللی تنها روی زنان، بسیار 
درست نیست. جایگاه زنان باید در چارچوکات جامعه، 
که ما داریم، بهتر شود. ما نباید جامعه  همین جامعه ای 
کنیم تا  کنیم. ما باید جامعه خود را تنویر  خود را تخریب 
جایگاه زنان بهتر شود. من از یک انقالب در افغانستان 
پشتیبانی نمی کنم. پروموت یکی از پروژه های بزرگ اداره 
که البته روی این پروژه  انکشاف بین المللی امریکا است 
کردند. اما وقتی این پروژه را با پروژه های دیگر  تبلیغ زیاد 
کنید، می بینید  اداره انکشافی بین المللی امریکا مقایسه 
که این پروژه زیاد بزرگ نیست. این پروژه، برای پنج سال 
است و چهار بخش دارد. پروموت چند ماه پیش شروع 
نیست.  یا  است  موفق  بگوییم  نمی توانیم  هنوز  و  شده 
که شامل  که جریان دارد. من با دخترانی  پروژه ای است 

شوند؟
روال غنی: پیشنهاد من بسیار ساده است. من می خواهم 
کس به عنوان به یک انسان برخورد شود. مردم  که با هر 
متقابل  احترام  باشند، همان  داشته  احترام  به یک دیگر 
زنان  که  می گویند  خارجی  رسانه های  می گوییم.  که 
نمی توانند  کاری  هیچ  و  هستند  ضعیف  بسیار  افغان 
انجام بدهند. این درست نیست. زنان افغان بسیار فعال 
که اداره امور  هستند. در داخل خانواده همین زن است 
را پیش می برد و تربیت فرزندان و نحوه مصرف به عهده 
کمی  نقش  این  و  است  مهارت  یک  این  است.  زنان 
کارشان  کار می کنند،  که در بیرون از خانه   نیست. زنانی 
جامعه  از  فعال  جز  افغان  زنان  می برند.  پیش  خوب  را 
این  کنیم.  تعریف  را  نقش  این  باید  ما  هستند.  افغان 
کنیم. من فکر می کنم سهم زنان می تواند  نقش را تقدیر 
مهارت های  زنان  که  باشد. من می خواهم  این  از  زیاد تر 
تا  بگیرند  یاد  را  مسلک  چندین  بگیرند.  فرا  را  بیشتر 
کنند  کار  کنند. هم مرد و هم زن هر دوی شان  کار  بتوانند 

تا به یک جامعه ی بهتر دست بیابیم.
که می خواهید دفتر تان بین نهاد های  گفتید  8صبح: شما 
دولتی تسهیل کننده باشد. فراهم آوری چنین سهولت ها را 

کنید؟  چگونه می خواهید ایجاد 
که اولین بار با وزیر مبارزه با مواد مخدر  روال غنی: وقتی 
را  ملی  بسیج  یک  که  می خواست  او  و  کردیم  صحبت 
که از برنامه  وزارت پشتیبانی  کند، از من پرسید  راه اندازی 
که یک پیام هم  گفتم بلی! شما می بینید  می کنید؟ من 
به فارسی و هم به پشتو در تلویزیون ها نشر می شود. در این 
که استفاده از مواد مخدر  پیام ها بسیار به وضوح می گویم 
وزارت  شد.  شروع  ما  کار  است.  ناروا  بسیار  عمل  یک 
رسانه ها،  علما،  با  را  نشست هایی  مخدر  مواد  با  مبارزه 
کرد. من در دو  دانشجویان و جامعه مدنی نیز راه اندازی 
کردم و خواستم نشان بدهم  ک  برنامه از این برنامه ها اشترا
برنامه ها پشتیبانی می کنم. وقتی هوا سرد شد،  این  از  که 
شوند  جمع آوری  سوخته  پل  زیر  از  معتادین  که  قرارشد 
و درمان شوند. حاال من چطور این برنامه ها را همکاری 
کمیسیون چندین وزارت خانه هستند.  می کنم: در همین 
جا  یک  تا  داشتند  کمی مشکل  کمیسیون  این  اعضای 
گر  ا کردم.  تشویق  شان  و  کردم  جمع  را  آن ها  من  شوند. 
من  ولی  می کنم،  تسهیل  من  می شود  پیدا  مشکل  یک 
که  کنند. من بسیار متوجه هستم  باید  که چه  نمی گویم 
کارمند  یک  باید  شوند.  تداوی  خوب  باید  معتادین 
تمرکز  موضوع  این  روی  من  باشد.  شان  همراه  اجتماعی 

دارم. من بیشتر نقش حمایتی دارم. 
که  8صبح: مردم و بیشتر زنان از دفتر شما انتظار دارند 
زنان  این دفتر روی سیاست گذاری ها در قسمت حقوق 
سیاست گذاری ها  روی  شما  دفتر  آیا  باشد.  تاثیر گذار 

تاثیرگذار است؟
که فعالین اجتماعی و فعالین  روال غنی: من فکر می کنم 
سال  چندین  آن ها  است.  زیاد  افغان  زنان  بین  سیاسی 
که  می کنم  شان  تشویق  تنها  من  می کنند.  کار  که  است 
چون  نمی کنم،  دخالت  کار شان  در  من  ولی  بزنند  گپ 
فعالین  پیش  سال  پنج  می فهمند.  بهتر  خود شان  آن ها 
صورت  ازدواج  یک  وقتی  که  می خواستند  جامعه 
داشته  تذکره  باید  زنان  شود.  تبادله  سندی  می گیرد، 
را  موضوع  این  من  باشند.  داشته  نامه  نکاح  و  باشند 
نمی فهمیدم. چطور می توانم بیایم در یک موضوع داخل 
جامعه  فعالین  کار  این  ندارم.  معلومات  که  وقتی  شوم 
کار مرتبط به زندگی شان است.  مدنی و سیاسی است. 
کارهایی را  بسیار خوش هستم وقتی می بینم آن ها چنین 

انجام می دهند. 
و  اهداف تان  به  دستیابی  برای  شما  به نظر  8صبح: 
اجرای برنامه ها، فعالیت ها و سهولت هایی را روی دست 
از  یکی  بیروکراسی  هم  هنوز  که  جامعه ای  در  گرفته اید، 
بزرگ ترین موانع برای دستیابی به چنین اهدافی است، 

تا چه میزان می توانید موفق شوید؟
مثال  یک  شد.  خواهیم  موفق  مقدار  یک  غنی:  روال 
آمده  من  پیش  متشبث  تا خانم  برای تان می دهم. چند 
آن ها  بودند.  آمده  زراعت  وزارت  از  می کنم  فکر  بودند. 
که وقتی وزارت زراعت  گفتند  یک مشکل داشتند. آن ها 
بذر را توزیع می کند، برای زن ها از این بذر ها نمی دهند و 
گر چیزی اضافه ماند برای  اول برای مردها می دهند و بعد ا
می خواهیم  ما  که  گفتند  آن ها  هم چنان  می دهند.  زن ها 
کرایه بگیریم و وزارت برای ما تسهیالت فراهم  زمینی را به 
نمی کند. یکی از مشاورین من به ریاست اراضی زنگ زد 
کرد. با  و از راه قانونی مشکل آن ها را در بیست دقیقه حل 
همین مثال به یک نتیجه مثبت رسیدیم. بعضی وقت ها 
هیچ چاره نیست. البته مشکل بسیار زیاد است، ولی ما 

کوشش مان را می کنیم.
ادامه در صفحه 6

رویاهای بانوی اول برای افغانستان
 عکاس: ظفرشاه رویی یم حسینی  گفتگوکننده: مر   گفتگوی ویژه با بانوی اول افغانستان    

مالته را با سیب
مقایسه نکنید

کس به عنوان به یک انسان برخورد شود. مردم به یک دیگر احترام داشته  که با هر  من می خواهم 
که زنان افغان بسیار  که می گوییم. رسانه های خارجی می گویند  باشند، همان احترام متقابل 

کاری نمی توانند انجام بدهند. این درست نیست. زنان افغان بسیار فعال  ضعیف هستند و هیچ 
که اداره امور را پیش می برد و تربیت فرزندان و نحوه  هستند. در داخل خانواده همین زن است 
که در بیرون از  کمی  نیست. زنانی  مصرف به عهده زنان است. این یک مهارت است و این نقش 
کارشان را خوب پیش می برند. زنان افغان جز فعال از جامعه افغان هستند. ما  کار می کنند،  خانه 

کنیم. ACKUباید این نقش را تعریف 



و  النصره  اسالمی،  دولت  مانند  افراطی  گروه هایی 
جیش االسالم است، در این صورت نخستین کشوری 
له  مذهبی  رادیکال های  لگام  زیر  سوریه  از  پس  که 
لبنانی ها  نیز  حاضر  حال  در  است.  لبنان  شد،  خواهد 
افراطی در  فعالیت های داعش و دیگر گروه هایی  از 
لبنان اسیب پذیر بوده و تالش دارد تا در عرصه رهایی 

از این تهدید از ظرفیت های نهایی استفاده کند. 
به  آسیا  غرب  بازیگران  از  دیگر  یکی  حزب اهلل، 
از جنگ  منطقه هالل حاصل خیز است که  خصوص 
در  حزب اهلل  نظامی  حضور  است.  متاثر  سوریه  در 
میدان های نبرد سوریه به حمایت از رژیم بشار اسد، 
حضور  همین  است.  اجتناب  غیرقابل  واقعیت  یک 
با  می سازد،  متاثر  بازیگران  دیگر  مانند  را  حزب اهلل 
است  حزب  این  نفع  به  جنگ  ادامه  که  تفاوت  این 
درون  در  حزب  تضعیف  به  منجر  اسد  سقوط  اما  و 
برای حزب اهلل  را  ادامه جنگ فضا  لبنان خواهد شد. 
به وجود می اورد که در ان دست باز برای فعالیت های 
اعضای حزب اهلل می دهد و سید حسن نصراهلل از چنین 
موقعیت برای تقویت حزب در درون لبنان به آسانی 
بهره می برد. اما خروج حزب اهلل از سوریه هزینه های 

فاجعه بار برای این حزب خواهد داشت. 
نفوذ  مالحظه  قابل  کاهش  و  سوریه  در  اسد  سقوط 
ایران و حزب اهلل در لبنان تاثیر مستقیم بر تغییر معادله 
قدرت در سیاست داخلی این کشور دارد. با کاهش 
نفوذ حامیان شیعه در منطقه، احتمال به قدرت رسیدن 
تقویت  لبنان  در  مذهب  سنی  رییس جمهور  یک 
به عنوان  سعودی  عربستان  صورت،  این  در  می شود. 
نزدیک مسایل  از  بازیگر قدرتمند منطقه ای که  یک 
فرصت  انتظار  در  و  کرده  دنبال  را  هالل حاصل خیز 
از  استفاده  با  شیعی  هالل  حوزه  در  تا  است،  نشسته 
صورت،  این  در  کند.  نفوذ  سنی  مذهبی  اقلیت های 
رییس جمهوری سنی مذهب لبنان به حمایت عربستان 
سعودی در بیروت به  قدرت خواهد رسید که باعث 

تغییر معادالت قدرت فرقه گرایانه لبنان می شود. 
لبنان  در  محور  سنی  قدرت  یک  نفوذ  زمینه  البته 
و  بهایی ها  دروزی ها،  مارونی،  مسیحیان  میان  در 
رشد  دارد.  وجود  کشور  این  سنت  اهل  مسلمانان 
را  واقعیت  این  لبنان  مردم  میان  در  سیاسی  عقالنیت 
بالقوه  به صورت  لبنان  کشور  که  است  کرده  اشکار 
دارای ظرفیت نفت و گاز است. این کشور در حال 
رشد از نگاه کمپنی های نفت و گاز که به شدت نیاز 

حال حاضر  در  دارد  پایدار  اقتصادی  سیستم  به یک 
تحت نفوذ سوریه و حزب اهلل که متاثر از سیاست های 
و  اقتصادی  ثبات  از  را  سوریه  است،  ایدیولوژیک 
توسعه پایدار باز مانده و اعتماد به رشد را بطی کرده 

است.
افغانستان پیش گیری های 

در  اسد  بشار  سقوط  یا  و  سوریه  در  جنگ  تداوم 
در  را  پیچیده ی  معادالت  صورت،  هر  به   دمشق، 
غرب آسیا به وجود می آورد. جابه جایی های گسترده 
رهبرانی  و  می روند  رهبرانی  آمد.  خواهد  به وجود 
و  شد  خواهند  تضعیف  قدرت های  می آیند.  تازه 
نقش خود را به بازیگران جدید تر خواهند داد. درهر 
صورتی، تغییر معادالت برای افغانستان تاثیر مستقیم و 
نامستقیم دارد. البته وقایع ان نیاز به مطالعات زمان گیر 
افغانستان  به صورت کالن، در  اما  و درازمدت دارد، 
می توان اقدامات زیر را به عنوان عمل وقایه ای انجام 
در  آسیا  غرب  منطقه  احتمالی  آسیب های  از  تا  داد 

امان شد:
1. سوریه به هر حال؛ چه جنگ ادامه یابد و چه اسد 
می ماند.  باقی  بالفعل  و  بالقوه  جبهه  یک  برود،  کنار 
در این صورت، وضعیت جنگی سوریه فضا را برای 
و  کرده  مهیا  مذهب  سنی  افراطی  گروه هایی  تنفس 
این  با  داد.  خواهد  حیات  ادامه  نیز  افراطیت  جبهه 
پیدا  ادامه  افغانستان  به  افراط گرایان  تردد  وضع، 
می کند. دولت افغانستان با یک رویکرد واقع گرایانه، 
با  هم مرز  منطقه  در  موجود  افراطی هایی  می تواند 
پاکستان را در یک تفاهم به جبهات سوریه بفرستد. 
این سیاست در گذشته ها توسط عربستان سعودی در 
سال 1991 میالدی و ازبکستان در سال 1997 میالدی 
انجام شده است. هر دو کشور در تفاهم با افراطی ها، 
فعالیت های  شر  از  تا  فرستادند  افغانستان  به  را  آن ها 
ویران کارانه آن ها در امان شوند. تداوم جنگ سوریه 
برای  عرصه  کردن  تنگ  و  پی هم  عملیات هایی  و 
گروه  این  افغانستان  اطراف  در  افراط گرایان  فعالیت 
را تشویق به رفتن به جبهه سوریه می کند. گذشته این 
گروه نشان داده است که تحت فشار، زودتر موضع 
و   1978 سال های  در  مثال،  به طور  می کنند.  تعویض 
1979 میالدی با بسته شدن جبهه جهاد مصر در برابر 
اخوان المسلمین  مسلح  و  افراطی  شاخه های  اسراییل، 
زیر فشار حکومت مصر، به افغانستان سرازیر شدند و 

در جهاد علیه تجاوز شوروی اشتراک کردند.
یک  افغانستان  شیعیان  و  سنی ها  اسالمی  وحدت   .2
نمونه موفق در عالم اسالمی به شمار می رود. افغانستان 
تضاد های  که  است  منطقه  در  اسالمی  کشوری   تنها 
سیاست هایی  شعاع  تحت  کشور  این  در  فرقه ای 
اسد،  بشار  سقوط  اما  دارد.  قرار  کم تر  طلبانه  قدرت 
بود  خواهد  آسیا  غرب  در  شیعی  ارمان گرایی  پایان 
که منجر به فعال شدن جبهات چریکی شده و مدارس 
شیعه به سمت افراطی گری و تروریسم شیعی می رود. 
در این میان سپاه پاسداران انقالب اسالمی در چنین 
مقاصد  برای  افغان  شیعه مذهب  جوانان  از  شرایط 
صدها  که  همان گونه  می کند؛  استفاده  تروریستی 
فرستاده  سوریه  جبهات  به  را  افغان  مهاجر  جوان 
است. از جوانان مهاجر و جوانان در داخل افغانستان 
در عملیات کشورهایی غرب آسیا نیز استفاده خواهد 
رهبران  تا  می آید  نظر  به  این ضرورت  بنابراین،  برد. 
رهبران،  سایر  و  افغانستان  شیعه  سیاسی  نخبگان  و 
مطالعه  نزدیک  از  را  آسیا  غرب  سیاسی  جریان های 
شیعی  کوچک  و  خورد  جریان های  متوجه  و  کرده 
در  گسترده  تبلیغات  طریق  از  باشند.  افغانستان  در 
میان جوانان مذهبی سنی و شیعه، ماهیت جنگ های 

قدرت طلبانه غرب  آسیا را معرفی کنند.
3. افغانستان به عنوان یکی از میدان های رقابت ریاض 
تالش  بیشتر  سعودی  کشور،  این  در  است.  تهران  و 
کند  بالمثل  عمل  افغانستان،  بحرانی کردن  با  تا  دارد 
بحرانی کردن  در  را  سعودی  ایران،  که  همان گونه  و 
عربستان  است،  داده  قرار  فشار  تحت  به شدت  یمن 
افغانستان  طریق  از  را  ایران  می خواهد  نیز  سعودی 
برای  تمایل  سیاست  بنابراین،  دهد.  قرار  فشار  تحت 
تحریک  و  افزایش  به  منجر  و  نیست  برد  افغانستان، 
سیاست خصمانه ریاض یا تهران با استفاده از نهاد های 
استراتژیک در افغانستان می شود. دولت افغانستان در 
نهایت باید با تکیه بر نیروهای بین المللی و قدرت های 
فرا منطقه ای و حفظ سیاست های متوازن منطقه ای در 
برابر تهدید های افراطیت به مبارزه ادامه داده و زمان 
شوند.  دگرگون  منطقه  در  بازی ها  معادله  تا  بخرد 
رفع  به  منجر  آسیا  غرب  در  سیاست  ماهیت  تغییر 
تهدید هایی ناشی از افراطیت در افغانستان نیز خواهد 

گردید.
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گروه  و گسترش  نفوذ  یا  و  شیعی  تقویت هالل  آن، 
دولت اسالمی سنی مذهب خواهد بود.

از  ناشی  تغییرات  و  تحوالت  سنی،  عرب  جهان 
رقابت ها میان خود را کم تر مورد بررسی قرار می دهد. 
را  پارادمیک  تغییر  این  از  ناشی  عواقب  باید  بنابران، 
منتظر باشند. بحرین نخستین جبهه خواهد بود که در 
کشور  این  کردن  ناآرام  تالش  در  شیعی  محور  ان 
که  را  شیعه  احساساتی  این طریق جوانان  از  تا  است 
به  می-دهد  تشکیل  را  بحرین  کشور  مطلق  اکثریت 
خیابان ها کشیده و با قربانی دادن، سرانجام حکومت 
یک  آن  به جای  و  سازد  سرنگون  را  مذهب  سنی 
دولت شیعی تاسیس کند. این جبهه به صورت بالقوه 
آماده است زیرا سرکوب هایی خشن حکومت شاهی 
بحرین بدون معرفی اصالحات، شیعیان این کشور را 

اقناع نمی کند.
سایر مناطق خلیج فارس نیز از حمالت مسلحانه دور 
نفتی  پاالیشگاه های  بر  تروریستی  حمالت  نمی ماند. 
سعودی  عربستان  شرق  در  قطیف  و  االحساء  منطقه 
امنیتی  بزرگ  تهدید هایی  می تواند  شیعه نشین اند  که 

و اقتصادی برای ریاض خلق کند.
تروریستی  فعالیت هایی  تمرکز  حاضر،  حال  در 
برابر  در  حزب اهلل  و  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
و  لبنان  اسراییل،  امریکا،  متحده  ایاالت  اهداف 
که  صورتی  در  اما  است،  دیگر  گروه هایی  بعضی 
شیعه  استراتژیست هایی  توسعه طلبانه  سیاست های 
اعراب  متوجه  تمرکز  این  گراید،  شکست  روبه 
می شود. درچنین شرایطی که عملیات تروریستی در 
متوجه  بزرگ  تهدید  گردد،  آغاز  سنی  اعراب  برابر 

امنیت جانی آن ها خواهد شد.
7. سناریو برای لبنان و حزب اهلل

تاریخی-  لحاظ  به  و  سوریه  همسایگی  در  لبنان 
مستقیم  به طور  سوریه،  نفوذ  تحت  کشور  فرهنگی 
از بحران این کشور اسیب پذیر است. در صورتی که 
دمشق،  در  رژیم  این  فروپاشی  از  پس  اسد  جانشین 
مغتنم  فرصت هایی  از  لبنان  باشد،  سوری  لیبرال های 
تضعیف  به  منجر  امر  این  شد.  خواهد  برخوردار 
دمشق  با  روابط  و  شده  کشور  جنوب  در  حزب اهلل 
از  رهایی  برای  لبنان  مرکزی  تقویت می شود. دولت 
همکاری  به  سعودی  عربستان  و  ایران  سیاسی  نفوذ 

یک دولت لیبرال در سوریه نیازمند است.
اسد  این گذاشته شود که، جانشین  بر  فرض  اگر  اما 

5. سناریو برای اسراییل:
ادامه جنگ و یا سقوط بشار اسد در سوریه منجر به 
دفاعی  و  امنیتی  تشکیالت  میان  در  بی اعتمادی  موج 
در  اسراییل  امنیتی  دستگاه های  است.  شده  اسراییل 
حال حاضر، در این مورد که کدام یک از گروه های 
بازپس گیری  سودای  سوریه  جنگ  در  درگیر 
سرزمین-های از دست رفته فلسطین را در سر دارد، 
دچار ابهام است. تا هنوز، دخالت اسراییل در جنگ 
گزارش های  اما  است.  بوده  اقل  حد  سوریه  داخلی 
وجود دارد که تل ابیب برای گروه های سنی مذهب 
و  مالی  کمک های  گوالن  بلندی های  نزدیکی  
لیبرالی  با روحیه  این گروه ها را  تا  تسلیحاتی می کند 
در برابر رژیم اسد و گروه های افراطی پرورش بدهد 
برای  استراتژیک  نهاد  به عنوان  نزدیک  آینده  در  و 

دفاع مرزهای اسراییل استفاده کند.
با به درازا کشیده شدن جنگ در سوریه، آنچه برای 
گروه های  حضور  می رود،  به شمار  تهدید  اسراییل 
افراطی در مخالفت با اسد است که به صورت ارثی، 
ازادی فلسطین را در منشور رسمی و غیر رسمی خود 
از دمشق  اسد  اما در صورتی که رژیم  درج کردند. 
با  سوریه  علوی های  قوی،  احتمال  به  کند،  سقوط 
در  اسد  بشار  طرفدار  شبه نظامی  گروه های  همکاری 
مناطق سواحلی سوریه جبهه مقاومت تشکیل داده و 
صورت،  این  در  کرد.  خواهند  دفاع  خود  حیات  از 
گروه های  علیه  نظامی  حمالت  سرعت  به  اسراییل 
طرفداران  مقاومت  گروه  با  و  کرده  اغاز  را  اسالمی 

اسد همکاری خواهد کرد.  
6. سناریو برای محور قدرت سنی

تضعیف  سوریه،  جنگ  پیامدهای  از  دیگر  یکی 
و  عربستان  رهبری  به  آسیا  غرب  محور  سنی  قدرت 
بود. زیرا جنگ سوریه، رقابت عربستان  قطر خواهد 
سعودی و قطر را هرچه بیشتر افزایش می دهد. تاهنوز 
بازیگر سنی مذهب جهان  این دو  میان  هم درگیری 
عرب منجر به از دست دادن فرصت نفوذ و پیش روی 
در  است.  شده  دمشق  رژیم  فرمان  تحت  مناطق  در 
میان  رقابت  دمشق،  از  اسد  کامل  سقوط  صورت 
عمده  دلیل  می شود.  برجسته تر  متذکره  کشورهای 
دو  هر  خارجی  سیاست  در  رویکرد  تفاوت  آن، 
در  جنگ  تداوم  است.  آسیا  غرب  به  نسبت  کشور 
بزرگ  خال ی  به  منجر  اسد  بشار  سقوط  یا  و  سوریه 
قدرت در هالل حاصل خیز می گردد که جای گزین 

سناریوهای احتمالی جنگ سوریه در منطقه غرب آسیا:

پیش گیری های افغانستان
 میرویس بلخی

 قسمت دوم و پایانی

ACKU
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آن ها کمک کردیم. آن ها بسیار خوش شدند که باز یک 
کنترول  زندگی شان  بر  می توانند  که  است  شده  باز  راه 
داشته باشند. می فهمیدند چه کنند. من زیادتر به زنان که 
حد  به  کابل  در  خدمات  دارم.  عالقه  استند  والیات  در 
کافی است، ولی در والیت ها هیچ چیز نیست. در کابل 
در  زنان  نیست.  والیت ها  در  اما  است  کردن  کار  رواج 
والیات هم زیاد کار می کنند، اما داخل خانه کار می کنند. 
هیچ توجه به آن ها نمی شود. برخی کارها کوچک اند اما 

تاثیر بزرگ دارند.
دارید  احساسی  اول هستید چه  بانوی  این که  از  8صبح: 
و فعالیت هایی را تا اکنون انجام دادید چه احساسی را در 

شما به وجود آورده است؟ 
لذت  بسیار  کنم،  می توانم کمک  این که  از  غنی:  روال 
می برم. هنوز که کمک من بسیار کم است و فکر نمی کنم 
که بتوانم در یک شب افغانستان را تغییر بدهم. ولی حاال 
که مردم افغانستان را بیشتر شناخته ام افتخار دارم که من 
بسیار  می روم،  خارج  به  من  وقتی  هستم.  اول شان  بانوی 
خوب  مردم  افغانستان  مردم  که  می زنم  گپ  شهامت  با 
که  مردمی هستند  هستند.  حوصله مند  و  کش  زحمت  و 
بسیار رنج دیده اند ولی کوشش می کنند تا روی پای خود 
می خواهید  شما  اگر  می گویم  همیشه  من  شوند.  ایستاده 
مردم  که  کنید  کمک  خاطر  این  به  نه  کنید،  کمک 
افغانستان ضعیف هستند، بلکه این خاطر کمک کنید که 
بسیار قوی هستند و همیشه قوت خود را  افغانستان  مردم 
نشان دادند. من خوش هستم. خوش هستم که مسوولیت 

دارم.
سیاست های  با  چقدر  اول  بانوی  به عنوان  شما  8صبح: 
سیاست های  چقدر  و  هستید  موافق  غنی  رییس جمهور 

رییس جمهور را موفق می دانید؟ 
چهل سال شد ما ازدواج کردیم. یک دیگر  روال غنی: 
را خوب می شناسیم. من روی داکتر صاحب بسیار اعتماد 
اهل  است.  فهمیده  او یک شخص  دارم. من می دانم که 
کار است. در چندین رشته کار کرده و معلومات خوب 

از افغانستان دارد. تاریخ افغانستان را می شناسد. من به او 
اعتماد دارم و می دانم هر کاری که می کند با نیت خوب 

می کند. به این دلیل من مداخله نمی کنم.
با رفتار و شیوه  8صبح: گاهی فعالیت ها و عملکرد شما 
زندگی بانو زینت کرزی که بانوی اول بود، اما دفتری در 
ارگ ریاست جمهوری نداشت، مقایسه می شود. شما در 

این باره چه فکر می کنید؟ 
روال غنی: من خوش نیستم که مقایسه شود. زینت کرزی 
وقتی شوهر کرد، جوان بود و شوهرش رییس جمهور بود. 
مصروفیت زیاد در فرزند داری داشت. کودک خوردسال 
داشت. اما وقتی من مادر بودم، روی فرزندان و خانواده ام 
تمرکز کردم. اگر او )زینت کرزی( این رقم رفتار کرد، 
به اختیار خودش بود. در انگلیسی می گویند که یک مالته 
را با یک سیب مقایسه نکنیم. این دو چیز بسیار فرق دارند.

8صبح: منظورم از نظر جایگاه است. در جایگاهی که شما 
حاال قرار دارید، بانو زینت کرزی قبال قرار داشت. 

کار  شام  شش  تا  8صبح  از  دفتر  این  در  ما  غنی:  روال 
البته ما مقداری  می کنیم، چون تعداد ما بسیار کم است. 
شهرت پیدا کردیم و کار ما زیاد تر شد. اگر اآلن صاحب 
ندارم. ولی  نواسه  برای  نواسه شوم، من دیگر وقت  یک 
خوب است فعال نواسه ندارم و وقت دارم و می توانم کار 

کنم.
8صبح: گفتید شهرت پیدا کردید. کارتان زیاد شده. از 

این که کارتان زیاد شده، خوش هستید؟ 
روال غنی: چرا نه. این نشان می دهد که فعالیت داریم.

نیز کار  اعتیاد مواد مخدر  با محو  8صبح: شما در رابطه 
می کنید. تعداد زیادی از زنان هم هستند که به مخدرات 
را  اعتیاد  با  مبارزه  روند  که  دالیلی  از  یکی  و  اند  معتاد 
نا کام کرده، در دسترس بودن این مواد است. چندی پیش 
تعدادی از معتادین از ساحه پل سوخته جمع آوری شد و 
به کمپ فینکس منتقل گردید، اما نگرانی هایی هم چنان 
وجود دارد که ممکن است این مواد در این مکان نیز در 
دسترس معتادین قرار بگیرد. این نگرانی را شما ندارید؟ 
تامین  از  تا  داشت  خوهد  وجود  کنترولی  برنامه های  چه 

مواد مخدر جلوگیری شود؟ 
روال غنی: این قدم اول است و این برنامه تنها برای عده 
هستم  امیدوار  من  و  دارند  وجود  مشکالت   کمی  است. 
معتادین در جایی که درمان می شوند، مواد مخدر به آن ها 
نرسد. من می فهمم برخی افراد هستند که کوشش می کنند 
مواد را در اختیار معتادین قرار دهند. وزارت داخله وظیفه 

دارد که از این کمپ نظارت کند.  
معتاد  که  زنانی  برای  را  خاصی  برنامه های  آیا  8صبح: 

هستند دارید؟ 
روال غنی: من خودم برنامه خاص ندارم. 

8صبح: پس پیشنهاد خاص تان در این باره چیست؟ 
روال غنی: پیشنهاد خاص دارم. با یک خانم معرفی شدم 
مردان  و  زنان  برای  معتادین  درمان  برای  که یک کمپ 
کرده  کاری  مشاور،  تا  چند  همراه  تنهایی  به  من  دارد. 
نمی توانم. من هر کسی را که می خواهد کاری انجام دهد 
دارد  در جنگلک وجود  که  شفاخانه ای  می کنم.  تشویق 
برای زنان در نظر گرفته شده و مردان را از این شفاخانه 
به کمپ فنیکس منتقل می کنند. جنگلک در اختیار زنان 
می خواهم  که  را  دیگر  چیز  یک  می گیرد.  قرار  معتاد 
فینیکس  کمپ  به  سابقا  کمپ  این  که  است  این  بگویم 
مشهور بود. ولی اکنون به نام کمپ امید یاد خواهد شد و 
این هم از طرح های دفتر ما است که پیشنهاد کردیم که 

نمی دانم پذیرفته می شود یا نه. 
8صبح: به عنوان آخرین سوال بگویید پیام تان برای زنان 
چیست و چه رویاهایی را برای زنان دارید که می خواهید 

به واقعیت تبدیل شود؟ 
تاکید  احترام  مساله  روی  دوباره  باز  من  غنی:  روال 
من  است. خواهش  همین  مساله  مهم  ترین  می کنم، چون 
در  باشند.  داشته  زیادتر  نفس  عزت  زنان  که  است  این 
به  خانواده  اعضای  بگیرند.  زیادتر  سهم  خانواده  داخل 
آن ها احترام کنند. کارشان را قدر کنند. وقتی احترام باشد 
کل مشکالت یک راه حل پیدا می کنند. وقتی زنان احترام 
می خواهم  زنان  از  می شود.  شنیده  شان  صدای  می شوند 
که نترسند و گپ شان را بگویند و این با خوشی می شود 
با خشونت. چون خشونت تنها خشونت  نه  با جنگ و  نه 
از خشونتی که در جامعه وجود دارد  باید  ما  و  می آورد 
این  جلوگیری کنیم. اگر در دوره ای که من هستم، ولو 
محو  می شوم.  خوش  شود،  کم  خشونت  کم،  بسیار  که 
خشونت نتیجه احترام متقابل است. ما چطور با کسی که 
نمی کنیم  خشونت  کنیم؟  خشونت  می کنیم،  احترامش 
و  برگردند  سابق  رواج  به  مردم  که  می خواهم  من  نه؟ 

یک دیگر را به حیث انسان قدر کنند.
8صبح: تشکر از شما،  بانوی اول افغانستان

روال غنی: از شما هم تشکر.

زیادی  چالش های  با  افغانستان  در  زنان  8صبح: 
به  بتوانید  که  این  برای  شما  می کنند.  نرم  دست و پنجه 
را  سهولت ها  برخی  و  کنید  رسیدگی  زن ها  مشکالت 
فراهم کنید، مشکالت زنان را چگونه دریافت می کنید؟ 
یعنی مجرا های دریافت مشکالت زنان در سراسر افغانستان 

در نزد شما چیست؟
روال غنی: ببینید بین زنانی که شهر نشین هستند و زنانی 
در  که  زنانی  دارد.  وجود  فرق  هستند،  والیت ها  در  که 
ما  که  می گویند  و  دارند  بسیار شکایت  هستند  والیت ها 
صحی  خدمات  به  که  می گویند  کرده اید.  فراموش  را 
دسترسی  هیچ  قانونی  خدمات  و  پرورش  و  آموزش  و 
آن ها  هم چنان  است.  بزرگ شان  مشکل  این  نداریم. 
مشکل ترانسپورت دارند. یک زن تنها چطور از یک قریه 
به شهر برود. بسیار هم مشکل است و در برخی جا ها اجازه 
ندارند تا از خانه بیرون شوند. چرا من روی احترام تمرکز 
می کنم؟ به این دلیل که اگر یک انسان به همسرش احترام 
اگر  و  برخورد می کند،  او  با  انسان  به عنوان یک  و  دارد 
او کمک می کند.  با  برود،  به شهری دیگر  نیاز دارد که 
اصل  سه  دارای  کردم،  ایجاد  که  را  باز  دروازه  پالیسی 
است: شنیدن، حمایت کردن و تسهیل کردن. زنان زیادی 
از اطراف پیش من آمدند. به گپ همه  آن ها گوش دادم، 
زنان  داد،  وقتی حادثه کندز روی  است.  زیاد  اما مشکل 
زیادی از آن جا فرار کردند. زیرا طالبان به نام به خانه های 
مردم می رفتند و می گشتند که فالنی کجاست؟ تعدادی 
از این زنان به کابل آمده بودند و خواستند که مرا ببینند. 
تقاضا  قصه کردند.  آن ها  اول  داشتم.  نشست  همراه شان 
کردند و شکایت کردند و گفتند که این حکومت هیچ 
کاری نمی کند. من حوصله کردم و گفتم هر چه دل تان 
می خواهد، بگویید. دل تان پر است، خالی کنید. آن ها از 
کار های حکومت و تشکیل کمیسیون ها خبر نداشتند. من 
به آن ها گفتم از بین خود تان دو نفر را انتخاب کنید. من 
خانه تان  اگر  می کنم.  معرفی  اضطراری  کمیته  به  را  شما 
به  شکل  همین  به  بدهید.  گزارش  کمیته  به  شده  خراب 

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 

عدد  یک  طرف  از  بازرگانی  اعالن  این 
به روزنامه  افغانستان  حکومت موجود در 
نشر شود.  پول  بدل  در  تا  مواصلت کرده 
نظری  هیچ  رابطه  این  در  روزنامه  مطمینا 

ندارد. 
آگهی نیاز به شهردار 

مانند  شدید  الرجال  قحط  به دلیل 
حکومت  کشور ،  شمال  خشک سالی های 
کاریابی  درخواست  تا  است  شده  مجبور 
بدهد.  کابل  برای  شهردار  یک  برای 
خوبی  شهردار  را  خود  که  عالقه مندان 
به  را  خود  درخواست های  می داند 
معیار های  و  شرایط  بسپارند.  حکومت 

شهردار بسیار ساده است. 
الف : شهرداری که انتخاب می شود ، نباید 
هیچ کس و کویی در خارج داشته باشد. 
بهتر  باشد چی  و صاحب  بی  سر  اگر کال 
ولی اگر هم پدر و مادر و زن و فرزند و 
اقارب دیگر هم دارد همه باید در افغانستان 
حضور داشته باشند تا جناب شهردار هفته 
بهانه  به  کشور  از  خارج  به  را  روز  شش 
و  مادر  و  فرزند  و  زن  و  اقارب  از  دیدار 

پدر نگذراند. 
دارای هیچ  گونه  باید  ب : جناب شهردار 
مریضی شکر ، سرطان ، ایدز ، تنگی عروق 
به دلیل  تا  نباشد  غیره  و  بواسیر  کرونر ، 
تداوی نصف عمر را خود را به کشور های 

خارجی نگذراند. 
مافیای  هیچ  با  باید  یا  شهردار  جناب  ج : 
خویشی  و  قوم  ساختمان سازی  و  زمین 
از  یکی  خودش  هم  یا  باشد  نداشته 
ساختمان سازی  مافیا های  بزرگ ترین 
باشد. زیرا به دلیل رقابت و دشمنی با بقیه 
را  مافیا  سر  خود  ساخت و ساز های  جلو 
می گیرد. و تنها برای خودش کار می کند 

که او هم قابل تحمل است. 
که  تحصیلی  رشته  تحصیل ،  سطح  د : 
باید انجنیری باشد. تجربه کاری و  ترجیعا 
توانمندی در عرصه شهرسازی اصال مهم 
نیست. این ها را در زمان تصدی شهرداری 
مهم  نگرفت  هم  یاد  اگر  یا  می  گیرد.  یاد 
به  هم  بزند  نعل  به  هم  بتواند  فقط  نیست. 
پنجاه  پنجاه  سیستم  به  توجه  با  یعنی  میخ 
حکومت او هم پنجاه – پنجاه کار کند و 

دل هر دو طرف را به دست بیاورد. 
و  شوید  کار  به  دست  زودتر  عالقه مندان 
درخواست بفرستید. تا چی وقت یک شهر 
بی سرپرست  بی شهردار ،  بزرگی  این  به 
حتی  شهرداری ،  بی معاون  شهرداری ، 

بی مدیر تنظیفات باشد.

یک شهردار کار داریم

مالته را با سیب
 مقایسه نکنید

 ادامه از صفحه 4

رویاهای بانوی اول برای افغانستان
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Tender Notification call for expression of interest Inquiry#91096139: 

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 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” printing of technical books such as carpentry, metal works 
beautician and etc. For TVET project 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 11 January 2016, 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 عیهاطال  

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   
کتاب آموزش فلز کاری، نجاری قبیل چاپ و انتقال کتب مختلف النوع از  نمودن قراردادداوطلبی برای در پروسه 

 در این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید. شرایط قراردادیبا توجه با  TVETبرای پروژه غیره  آرایشگری وو

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک2016  جنوری11بجه تاریخ  ۴به ساعت 

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

.که باشد الزامی استبا هر سازمان  قبلی درین ساحه قرارداد هایارسال کاپی نوټ:   

منطقه  در  است  شده  موفق  بلژیک  پولیس 
کرد  کشف  را  آپارتمانی  بروکسل  اسخاربک 
که مخفیگاه یکی از تروریست های حمله 13 
نوامبر به پاریس بوده است. به گزارش رویترز، 
پولیس  جستجوهای  جریان  در  آپارتمان  این 
گرفته  قرار  بازرسی  مورد  دسامبر   ۱۰ روز  در 

است.
سوم  طبقه  در  عبدالسالم  صالح  مخفیگاه 
گفته اند  بازرسان  و  داشت  قرار  آپارتمان  این 
است.  شده  یافت  آن جا  در  او  انگشت  آثار 
هم چنین ماموران در این خانه مواد منفجره و 
کرده اند.  کمربند انتحاری دست ساز پیدا  سه 
شده  اجاره  جعلی  نام  یک  با  آپارتمان  این 
که احتمال دارد اجاره آن توسط یکی از  بود 
که پولیس آن ها  گرفته باشد  ۱۰ نفری صورت 
کرده  را در پیوند با ترورهای پاریس بازداشت 

است.

مبنی  شمالی  کوریای  ادعای  پی  در 
بمب  یک  موفقیت آمیز  آزمایش  بر 
هایدروجنی، توکیو و واشنگتن روز پنج شبه 
که رهبری اقدامات بین المللی  کردند  اعالم 
شورای  طریق  از  را  یانگ  پیونگ  علیه 
امنیت سازمان ملل متحد بر عهده خواهند 
روز  جاپان  وزیر  نخست  آبه  شینزو  گرفت. 
گفت،  کشور  پنج شنبه در جلسه پارلمان آن 
با  مقابله  در  است  گرفته  تصمیم  توکیو 
کوریای  توسط  هایدروجنی  بمب  آزمایش 
پیونگ  علیه  ویژه ای  اقدامات  شمالی 

کند. یانگ اتخاذ 
بارک  با  که  مکالمه ای  در  کرد  اضافه  وی 
اوباما داشته، عالوه بر این اقدامات، هر دو 
که اقدامات مشترکی نیز  کردند  کشور توافق 
علیه  ملل  سازمان  امنیت  شورای  طریق  از 
نخست  ببندند.  کار  به  شمالی  کوریای 
که واشنگتن و توکیو  وزیر جاپان با بیان این 
کردند از طریق شورای امنیت رهبری  توافق 
برعهده  یانگ  پیونگ  علیه  را  اقداماتی 
کرد »من بار دیگر از حمایت  کید  بگیرند، تا

ایاالت متحده از جاپان مطمن شدم.«
آزمایش  امریکا  خارجه  وزیر  کری،  جان 
شمالی  کوریای  چهارشنبه  روز  هسته ای 

تحریک آمیز«  »بسیار  را 
خواند و آن را تهدیدی علیه 
بین المللی  امنیت  و  صلح 
اقدام  این  گفت  و  دانست 
قطع نامه های  ناقض 
است.  امنیت  شورای 
شورای  می رود  انتظار 
متحد  ملل  سازمان  امنیت 
برای بررسی موضوع و تهیه 
علیه  جدید  تحریم های 
نشستی  شمالی،  کوریای 

گزارش رادیو بین المللی فرانسه، سخنگوی  به 
کردن عربستان  وزارت امور خارجه ایران با متهم 
گاهانه و عامدانه«  سعودی به حمله موشکی »آ
این  یمن  پایتخت  صنعا،  در  ایران  سفارت  به 
زخمی  از  همچنین  وی  کرد.  محکوم  را  اقدام 
واردشدن  و  سفارت  کارکنان  برخی  شدن 
خساراتی به ساختمان آن خبر داد.  سخنگوی 
»این  است:  نوشته  ایران  خارجه  امور  وزارت 
گاهانه و عامدانه دولت عربستان نقض  اقدام آ
کنوانسیون ها و قواعد حقوقی بین المللی  تمامی 
مصونیت  و  امنیت  از  حفاظت  زمینه  در 
بوده  وضعیت ها  کلیه  در  دیپلوماتیک  کن  اما
جبران  همچنین  و  اقدام  این  مسوولیت  و 
جراحات  و  ساختمان  به  وارده  های  خسارت 
کارکنان سفارت به عهده  از  به تعدادی  وارده 

دولت عربستان است.«
جدی    17 پنج شنبه  روز  جلسه  در  دیگر  سوی  از 
روحانی،  حسن  حضور  با  ایران  وزیران  هیات 

النوف  راس  بندر  در  انتحاری  بمب گذار  یک 
خود  به  که  انفجاری  مواد  کردن  منفجر  با  لیبیا 
این حمله  در  گرفت.  را  نفر  بود جان شش  بسته 
گفته یکی از  بیش از چهل نفر مجروح شدند. به 
مهاجم  فرد  نفتی،  تاسیسات  حفاظت  مقام های 
بود و در ورودی شهر  لندکروزر  تویوتا  بر موتر  سوار 
از  کرد. یکی  را منفجر  انفجاری همراه خود  مواد 

کودک شانزده ماهه است. کشته شدگان یک 
انفجار  در  نفر  شصت  دست کم  روز  همین  در 
زلیتن  شهر  در  پولیس  آموزش  مرکز  در  دیگری 
کشته شدند. این بمب هنگام ورزش صبحگاهی 

صالح عبدالسالم پس از حمالت تروریستی 
نفر   ۱۳۰ شدن  کشته  به  منجر  که  پاریس 
از  یکی  او  است.  متواری  هم چنان  شد 
اصلی  فرمانده  اباعود،  عبدالحمید  دوستان 
که  بود  پاریس  نوامبر   ۱۳ تروریستی  حمالت 
 ۲۰۱۰ سال های  در  دو  این  شد.  کشته  نیز  او 
اعمال  به  دست  هم  با  بروکسل  در   ۲۰۱۱ و 
از  پیش  عبدالسالم  صالح  می زدند.  خالف 
برادرش محمد  با  پاریس  تروریستی  حمالت 
بروکسل  »مولنبک«  منطقه  در  عبدالسالم 
زندگی می کردند. محمد عبدالسالم در جریان 
کشته  انتحاری  انفجار  با  نوامبر   ۱۳ حمالت 
کمربندهای  گفته اند  شد. رسانه های بلژیک 
صالح  مخفیگاه  در  کشف شده  انتحاری 
کمربندهای انتحاری اند  عبدالسالم از جمله 
که در جریان ترورهای پاریس از آن ها استفاده 

شد. 

کند. ویژه برگزار 
قدرتمندی  نسبتا  زمین لرزه  چهارشنبه  روز 
اندکی پس  و  ثبت شد  کوریای شمالی  در 
یک  که  کرد  اعالم  یانگ  پیونگ  آن،  از 
آزمایش  موفقیت  با  را  هایدروجنی  بمب 
کاخ  کرده است. جاش ارنست سخنگوی 
کوریای  ادعای  درباره  گذشته  روز  سفید 
»تجزیه  گفت:  و  کرد  تردید  ابراز  شمالی 
هسته ای  آزمایش  از  اولیه  تحلیل های  و 
ادعای  با  شمالی  کوریای  چهارشنبه  روز 
آزمایش موفقیت آمیز  پیونگ یانگ درباره 

بمب هایدروجنی مطابقت ندارد.«
هیچ  گذشته  ساعت   ۲۴ »طی  افزود  وی 
که  نداده  روی  شمالی  کوریای  در  اتفاقی 
و  فنی  توانایی  درباره  امریکا  شود  موجب 
داشته  مجددی  ارزیابی  کشور  این  نظامی 
در  خود  پایگاه  از  متحده،  ایاالت  باشد.« 
هواپیماهایی  جاپان،  در  اوکیناوا  جزیره 
کوریای  ادعای  از  آزمایی  راستی  برای  را 
همسایه  سیول  است.  کرده  اعزام  شمالی 
کرد از روز  جنوبی پیونگ یانگ نیز اعالم 
جمعه، پخش برنامه های تبلیغاتی از طریق 
با  مرزی  نوار  در  شده  نصب  بلندگوهای 

کرد. کوریای شمالی را آغاز خواهد 

ورود  دولت  هیات  کشور،  این  رییس جمهور 
که مبدا آن ها  کاالهایی  کاالهای تولید عربستان یا 
کاال به ایران  عربستان است را از همه مبادی ورود 
آزاد  مناطق  شامل  مبادی  این  کرد.  اعالم  ممنوع 
و ویژه اقتصادی نیز می شود. هیات دولت ایران 
عمره  حج  سفر  که  است  کرد  اعالم  هم چنین 

ایرانیان نیز فعال تا اطالع 
خواهد  متوقف  ثانوی 

ماند. 
این تصمیم دولت ایران 
روابط  قطع  به دنبال 
کشور  دو  دیپلوماتیک 
روز  که  می گیرد  صورت 
از  گذشته  یک شنبه 
سعودی  عربستان  سوی 

انجام شد.
نمر  شیخ  اعدام  از  پس 
روحانی  النمر،  باقر 

پولیس منفجر شد.  تازه استخدام شده  نیروهای 
مقام های بهداشتی شهر زلیتن از مردم خواسته اند 
برای  نیاز  مورد  خون  کمبود  خون،  اهدای  با  که 
کنند. این شهر در غرب لیبیا  مجروحان را جبران 

و در نزدیکی طرابلس واقع است.
رهبر  قذافی،  معمر  سقوط  از  ناشی  قدرت  خال 
سابق لیبیا از پنج سال قبل باعث ایجاد بی ثباتی 
که ماه ها است  کشور شده است. به طوری  در این 
دو  توافق  هستند.  کم  حا کشور  این  بر  دولت  دو 
گذشته میالدی بر سر تشکیل  دولت لیبیا در ماه 

کنون نتیجه نداده است. دولت واحد ملی تا

عربستان  در  حکومت  منتقدان  از  و  شیعه 
این  به  اعتراض  با  ایران  در  عده ای  سعودی، 
از  کردند. پس  به سفارت عربستان حمله  اقدام 
کشور دیگر از جمله سودان و  آن عربستان و چند 
بحرین روابط دیپلوماتیک خود با ایران را قطع یا 

به پایین ترین سطح رساندند. 

مخفیگاه یکی از تروریست های حمله به پاریس 
کشف شد

امریکا و جاپان مسوول اقدامات بین المللی 
کوریای شمالی بر ضد 

کشور در یمن متهم شدن عربستان از سوی ایران مبنی بر حمله هوایی به سفارت این 

حمالت مرگبار انتحاری در شرق و غرب لیبیا
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