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وزیر داخله استعفا داده است

لود گی هوا بر ایکوسیستم تاثیر آ

گزینش کمیته  بن بست 
چه وقت می شکند؟
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تشکیالت ادارات حکومتی 
خرد می شود
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اطالعیه د افغانستان بانک
هموطنان عزیز!

که  ج می گذاریم، باید پول افغانی را  کشور را از صمیم قلب ار ود ملی و بیرق ملی  پول افغانی هویت، اقتدار و افتخار ملی ماست! چنانچه سر
وش خود از آن استفاده نموده، وظیفه ملی خود را ادا نمائیم. گذاشته و در دادوستد و خریدوفر ج  ود، ار نماد هویت ملی ما به شمار می ر

گفتگوهای صلح ارزشمند است ییس جمهور غنی: نقش چین در  ر

توافق روی »نقشه راه«

اشرف غنی  محمد  کابل:  8صبح، 
در  چین  نقش  کشور،  جمهور  رییس 
توصیف  ارزشمند  را  صلح  گفتگوهای 
بیشتر  همکاری های  خواهان  و  کرده 
مختلف  عرصه های  در  کشور  این 

تالش های صلح شده است.
دیدارش  در  را  موضوع  این  غنی  آقای 
کابل بیان  با یو جینگ سفیر چین در 

کرده است.
دفتر  توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
آقای  شده،  منتشر  جمهوری  ریاست 
کامل دارم  گفته است: »اطمینان  غنی 

نشست  سومین  در  کابل:  8صبح، 
گروه هماهنگی چهارجانبه افغانستان، 
چین  و  متحده  ایاالت  کستان،  پا
کستان  پا اسالم آباد  در  دلو   17 که 
آغاز  برای  راه  نقشه  روی   ، شد  برگزار 
حکومت  میان  صلح  گفتگوهای 
شده  توافق  طالبان  گروه  و  افغانستان 
در  افغانستان  خارجه  وزارت  است. 
است  داده  خبر  خود  رسمی  سایت 
نشست  دو  پیشرفت های  ادامه  به  که 
گروه هماهنگی چهارجانبه به  پیشین، 
»هرچه  برگزاری  برای  راه ها  جستجوی 
گفتگوهای مستقیم صلح میان  زودتر« 

از  کشور  دو  میان  دوستی  و  عالیق  که 
هر زمان دیگر مستحکم تر بوده و به نفع 

کشور می باشد.« مردمان دو 
کابل  در  چین  سفیر  همین حال،  در 
رییس  معاون  سفر  از  پس  می گوید 
کابل، دیدگاه های  کشور به  جمهور آن 

حکومت  صالحیت  با  نمایندگان 
گروه های طالبان پرداخته  افغانستان و 
است. در اعالمیه وزارت خارجه آمده 
گروه هماهنگی  است : »در این زمینه، 
که مراحل  راه  چهارجانبه، روی نقشه 
می  مشخص  را  روند  این  های  گام  و 

سازد، به توافق رسید.«
وزارت  معاون  چودری،  احمد  اعزاز 
خلیل  حکمت  کستان،  پا امورخارجه 
کرزی معین سیاسی وزارت امورخارجه 
افغانستان، ریچارد جی اولسن نماینده 
افغانستان  برای  متحده  ایاالت  ویژه 
جون  شی  دینگ  سفیر  و  کستان  پا و 

به  نسبت  چین  دولت  مقام های 
افغانستان بیشتر به سمت مثبت تغییر 

کرده است.
که  می افزاید  همچنین  جینگ  آقای 
خود  همکاری های  به  چین  دولت 
سند  و  می دهد  ادامه  افغانستان  به 
عملی  کار  به  آغاز  منظور  به  همکاری  
را به  افغانستان  که  احداث خط آهن 
امضا  زودی  به  می کند،  وصل  چین 
دولت  که  کرده  کید  تا او  خواهد شد. 
به  افغانستان  شدن  وصل  برای  چین 

این شاهراه بزرگ تالش می  کند.

افغانستان  برای  چین  ویژه  فرستاده 
به  را  جانب  چهار  هیات های  ریاست 

عهد داشتند. 
خارجه  امور  وزارت  اعالمیه  از  نقل  به 
گروه هماهنگی چهارجانبه  افغانستان، 
گفتگوهای  که پیامد روند  کید ورزیده  تا
که  صلح، باید فیصله سیاسی ای باشد 
منتج به پایان خشونت و برقراری صلح 

پایدار در افغانستان شود.
گروه هماهنگی چهارجانبه تالش دارد 
صلح  مستقیم  گفتگوهای  تاریخ  تا 
افغانستان  حکومت  نمایندگان  میان 
زودی  به  را  طالبان«  »گروه های  و 
وزارت  اعالمیه  در  سازد.  مشخص 
می  رود  «توقع  است:   آمده  خارجه 
میالدی،   2016 فبروری  پایان  تا  که 
گفتگوهای مستقیم تعیین شود.  تاریخ 
چهارجانبه،  هماهنگی  گروه  اعضای 
گروه های طالبان را به پیوستن به  تمام 

گفتگوهای صلح فرا خواندند.«
در  چهارجانبه  گروه  بعدی  نشست 
برگزار  حوت  چهارم  تاریخ  به  و  کابل 

خواهد شد.

شورای بی محتوای صلح
در حال حاضر شورای عالی صلح بدون رییس است. این در حالی 
که  گفتگوهای چهارجانبه در جریان بوده و توقع می رود  که  است 
چنین  اما  باشد.  داشته  فعالی  نقشی  آنجا  در  صلح  عالی  شورای 
خبرنگار  یک  که  نامی  می شنویم  زمانی  صلح  شورای  از  ما  نیست. 
انجام  گفتگویی  شورا،  خارجی  روابط  مسوول  قاسمیار،  آقای  با 
که رسانه ها نیز شورای عالی صلح  می دهد. حتا می توانیم بگوییم 

را جدی نمی گیرند. 
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و  شهاب الدین  دند  غوری،  دند  که  می نماید  چنین 
بخش هایی از بغالن مرکزی به سنگر مستحکم طالبان بدل 
شده است. عملیاتی که برای پاک سازی این مناطق به راه 
انداخته شده بود، نتیجه مطلوبی نداشته است. در برخی از 
گزارش ها آمده است که طالبان برخی از روستا های بغالن 
مرکزی را تصرف کرده اند. تهدید جدی متوجه پلخمری، 

مرکز والیت بغالن، است. 
کندز  والیت  سقوط  از  پیش  ملی  وحدت  حکومت 
تالش هایی را به راه انداخت تا با بزرگان و محاسن سپیدان 
بغالن مرکزی به تفاهم برسد و از این طریق تهدید طالبان 
و  سرحدات  وزیر  منگل،  گالب  آقای  کند.  کنترول  را 
قبایل به نمایند گی از حکومت به بغالن مرکزی رفت و با 
برخی از محاسن سپیدان آن دیار گفتگو کرد و در پی آن 
متنی زیر نام تفاهم نامه حکومت با بزرگان و ریش سفیدان 

دند غوری بیرون داده شد. 
در این متن آمده که نیروهای دولتی در دند غوری عملیات 
نمی کنند و از این منطقه هم کسی به نیروهای دولتی شلیک 
نخواهد کرد. در متن به اصطالح تفاهم نامه با بزرگان دند 
غوری هم چنین آمده که دولت مرکزی تالش می کند تا 

در اداره والیت بغالن اصالحات الزم بیاورد. 
حکومت  که  می رساند  خوبی  به  غوری  دند  تفاهم نامه 
حاکمیت طالبان در دند شهاب الدین و روستاهای اطراف 
تا  تعهد گرفته  طالبان  از  مقابل  در  و  است  پذیرفته  را  آن 
نکنند.  حمله  امنیتی  نیروهای  پایگاه های  به  مناطق  این  از 
تفاهم نامه دند غوری به رسمیت شناختن حاکمیت طالبان 
واکنش  آن  به  پارلمان کشور  و  شد  تفسیر  منطقه  آن  در 
نشان داد. از تفاهم نامه دند غوری رسانه های مطرح کشور 
نیز انتقاد کردند. وزیر سرحدات و قبایل مجبور شد برای 
محاسن سپیدان  با  که  تفاهم نامه ای  مورد  در  پاسخ گویی 
یابد،  حضور  پارلمان  در  بود  کرده  امضا  غوری  دند 
از  بسیاری  قناعت  موجب  منگل  آقای  صحبت های  اما 

نمایند گان نشد. 
از طریق  امنیت  تامین  ثابت کرد که  سقوط والیت کندز 
امضای تفاهم نامه با بزرگ ساالن و محاسن سپیدان ناممکن 
خیال  با  غوری  دند  در  طالبان  که  نیست  تردیدی  است. 
راحت سنگر حفر کردند و پایگاه ساختند. به همین دلیل 
امنیتی  نیروهای  برای  منطقه  این  تصرف  حاال  که  است 
دشوار است. حکومت باید بپذیرد که امضای تفاهم نامه با 

به اصطالح بزرگان دند غوری یک اشتباه بود. 
مرکز  انتقال  طرح  که  بپذیرد  باید  ملی  وحدت  حکومت 
اشتباه  هم  بغالن  شهر جدید  به  پلخمری  از  بغالن  والیت 
خواهد  رخ  فاجعه  شود،  عملی  چیزی  چنین  اگر  است. 
شهاب الدین  دند  بازپس گیری  توان  حکومت  وقتی  داد. 
انتقال  صورت  در  توانست  خواهد  چگونه  ندارد،  را 
کند.  حفاظت  دولتی  مهم  تاسیسات  از  والیت،  مرکز 
مردم  حضور  در  باید  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور 
افغانستان اعتراف کنند که اقداماتی مانند امضای تفاهم نامه 
با به اصطالح ریش سفیدان دند غوری و طرح انتقال مرکز 

والیت بغالن از پلخمری اشتباه بود. 
سران حکومت باید این را هم بدانند که دوام تاریکی در 
کابل، سبب می شود که مشروعیت کارکردی آنان بیشتر از 
گذشته صدمه ببیند. در این روزها که کابل تاریک است، 
مردم بیشتر از همه به سران حکومت دشنام می دهند و آنان 
را فاقد صالحیت حکومتداری می خوانند. رییس جمهور و 
رییس اجرایی باید توضیح بدهند که وقتی نمی توانند دند 
شهاب الدین را تامین امنیت کنند و چند پایه  برق را ترمیم 
بگیرند  را  »تاپی«  امنیت  توانست  خواهند  چگونه  کنند، 
اگر  دولت   سران  سازند.  اجرایی  را  یک هزار«  »کاسا  و 
این صدمه  از  بیشتر  می خواهند مشروعیت کارکردی شان 
نبیند، باید در قدم اول با مردم صادق باشند و به آنان راست 
بگویند. رییس جمهور باید بسیار شجاعانه معذرت بخواهد 
و اعتراف کند که امضای تفاهم نامه با به اصطالح بزرگان 
طرح های  والیت  مرکز  انتقال  برای  تالش  و  غوری  دند 

اشتباه بود.

تفاهم نامه دند غوری و طرح 
انتقال مرکز والیت
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28 عضو داعش در ننگرهار به قتل رسیدند

حکمی که اجرا نشده است

انتشار عکس های بدرفتاری
 با زندانیان توسط پنتاگون

علومی  نورالحق  کابل:  8صبح، 
کنار  مقامش  از  داخله  امور  وزیر 

رفته است.
8صبح  روزنامه  به  موثق  منبع  یک 
هفته  یک  علومی  آقای  که  گفت 
ریاست  به  را  خود  استعفای  قبل 
تاکنون  اما  کرده،  تسلیم  جمهوری 
از سوی رییس جمهور پذیرفته نشده 

است.
نورالحق  که  می افزاید  منبع  این 
که  داد  استعفا  زمانی  علومی 
معینیت  پست  برای  وی  کاندیدای 
امنیتی وزارت امور داخله با مخالفت 
اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل  داکتر 
مواجه شد. به نقل از این منبع، آقای 
عبدالرحمان  تا  می خواست  علومی 
به  کابل  پولیس  فرمانده  رحیمی 

ننگرهار  والی  دفتر  کابل:  8صبح، 
حمله  دو  نتیحه  در  که  کرده  اعالم 
هوایی و درگیری نیروهای امنیتی با 
در  داعش  تروریستی  اعضای گروه 
این والیت، بیست و هشت عضو این 
گروه تروریستی کشته و بیش از ده 

تن دیگر زخمی شده اند.
اعالمیه ای  در  ننگرهار  والی  دفتر 
شب  حمالت  این  که  می گوید 
و  کوت  ولسوالی های  در  شنبه، 
گفته  به  است.  اچین صورت گرفته 

8صبح، کابل: محمدقیس رحمانی 
خبرنگاری  که نزدیک به دو ماه قبل 
یکی از فرزندانش در آب های ترکیه 
غرق شد، در یک نامه سرگشاده از 
انتقاد  جمهور  رییس  اشرف غنی 
آقای  که  حکمی   می گوید  کرده 
به وضعیت  به منظور رسیدگی  غنی 
وی صادر کرده بود، مورد اجرا قرار 

نگرفته است.
ماه  دو  به  نزدیک  رحمانی  آقای 
پیش، زمانی که می خواست از طریق 
آب های ترکیه خود و خانواده اش به 
یونان و از آنجا به یکی از کشورهای 
اروپایی برسند، یکی از فرزندانش را 

در آب های ترکیه از دست داد.
واقعه،  این  از  پس  روز  چند 
با  کشور  جمهور  رییس  اشرف غنی 
در  خانمش  و  رحمانی  محمدقیس 
تماس شده و آنان را مورد دلجویی 
به  حکمی  در  غنی  آقای  داد.  قرار 
سفارت  و  عالی  تحصیالت  وزارت 
تا  داد  دستور  ترکیه  در  افغانستان 
رسیدگی  رحمانی  قیس  مشکل  به 
کرده و وی را شامل بورسیه تحصیل 

ترکیه بسازند.
نامه  یک  در  رحمانی  محمدقیس 
جمهور  رییس  عنوانی  سرگشاده 
ماه  دو  به  نزدیک  که  است  نوشته 
از زمان صدور حکم رییس جمهور 
می گذرد اما تاکنون در زمینه اجرای 

وزارت  حقوقی،  دعوای  سال  چندین  از  پس 
از  تصویر   198 امریکا  متحده  ایاالت  دفاع 
مورد  که  را  افغانستان  و  درعراق  زندانیانی 
گرفته اند،  قرار  امریکایی  سربازان  بدرفتاری 

نشر کرده است.
که  تصاویری  بیشتر  رسمی،  اطالعات  طبق 
بین  است،  داده  را  آن ها  نشر  اجازه  پنتاگون 

سال های 2004 و 2006 گرفته شده اند.
جمع  بریدگی ها،  از  تصویر،   198 این  در 
و  کردن  ورم  بدن،  از  بخشی  در  خون  شدن 
جراحت های کوچک دیگر از نزدیک عکس 
گرفته شده است. این ها تصاویر بازداشتی هایی 
زندان های  پیش در  تقریبا یک دهه  است که 
هویت  بوده اند.  قید  در  متحده  ایاالت  نظامی 
متحمل  زندانیان  که  مکان هایی  و  بازداشتی ها 

این بدرفتاری ها شده اند، معلوم نشده است.
به گزارش دویچه وله، یک سخنگوی وزارت 
تحقیقات  پی  در  که  کرد  اعالم  امریکا  دفاع 
صحت  درباره  کشور  این  ارتش  مقام های 
ابد  حبس  به  نظامی  یک  شکنجه،  اتهام های 
از  تن   65 مجموع  در  و  است  شده  محکوم 
زمینه  این  در  تخلف  بخاطر  ارتش  اعضای 

مجازات شده اند.
دعوای  یک  دنبال  به  امریکا  دفاع  وزارت 
شهروندی  آزادی های  اتحادیه  با  حقوقی 
را  شده  یاد  تصاویر  نشر  اجازه  »اکلو«  امریکا 
داد. اتحادیه »اکلو« از سال 2004  در ارتباط با 
تحقیق در مورد اتهام شکنجه به نشر تقریبا دو 

هزار تصویر اصرار دارد.
جمهور  رییس  اوباما،  بارک   ،2009 سال  در 
این  به  می خواست  امریکا  متحده  ایاالت 
جلو  کانگرس  اما  کند.  رسیدگی  درخواست 
تصویب  را  قانونی  و  گرفت  را  او  اقدام  این 
کرد که به وزارت دفاع اجازه می دهد تا تحت 
به  بگیرد.  را  تصاویر  نشر  جلو  شرایط خاصی 
جان  اقدامی  چنین  که  صورتی  در  مثال  طور 
نظامی  پرسونل  یا  امریکایی  شهروند  یک 

امریکایی را به خطر بیاندازد.
وزیر  کارتر،  اشتون  گذشته،  سال  اواخر  در 
نشر  به  تصمیم  متحده،  ایاالت  کنونی  دفاع 
198 تصویر گرفت و گفت که نشر این تصویر 

تهدیدی برای امنیت ملی به شمار نمی آید.
این  از  امریکا  شهروندی  آزادی های  اتحادیه 
حکومت  از  همزمان  و  کرد  استقبال  اقدام 
از  جلوگیری  خاطر  به  امریکا  متحده  ایاالت 

نشر باقی تصاویر انتقاد نمود.
نشر  بر  آن ها  که  گفت  اتحادیه  این  نماینده 
باقی تصاویر اصرار خواهند کرد. وی گفت: 
مدرک  بهترین  دیگر  محرمانه  »تصاویر 
نظامی  زندان های  در  که  هستند  این  بر  دال 

بدرفتاری های جدی رخ داده است.«
شده اند  نشر  که  تصاویری  این  از  کدام  هیچ 
در  نیستند.  عراق  در  ابوغریب  بدنام  زندان  از 
بدرفتاری  و  شکنجه  از  تصاویری   2004 سال 
را  جهانی  جامعه  خشم  زندان  این  در  جنسی 
 ،2006 و   2004 سال های  بین  در  برانگیخت. 
اعمال  این  خاطر  به  امریکایی  سرباز  یازده 

خشونت آمیز محکوم شدند.

امور  وزارت  امنیتی  معینیت  سمت 
عبداهلل  داکتر  اما  شود،  مقرر  داخله 
با این تصمیم آقای علومی مخالفت 

کرده است.
سخنگوی  صدیقی  صدیق  اما، 
را  خبر  این  داخله،  امور  وزارت 
در  صدیقی  آقای  است.  کرده  رد 

این  از  پس  ننگرهار،  والی  دفتر 
توانسته اند  امنیتی  نیروهای  حمالت 
به  مربوط  مهمات  و  مقداری سالح 
جنگجویان گروه تروریستی داعش 

را نیز بدست آوردند. 
دفتر والی ننگرهار می  گوید که یکی 
حامل  موتر  باالی  حمالت  این  از 
جنگجویان گروه تروریستی داعش 
حمله  این  در  که  گرفته  صورت 
به  تروریستی  گروه  این  عضو  پنج 
قتل رسیده اند. در اعالمیه دفتر والی 

در  او  است.  نشده  اقدامی  هیچ  آن 
به روزنامه 8صبح  نامه خود که  این 
مدت  که  است  نوشته  فرستاده، 
اتمام  روبه  ترکیه  در  اقامت شان 
است و هنوز مشخص نیست که پس 
و  بود  این کشور  در  این چگونه  از 
حل  »برای  می نویسد:  او  کند.  باش 
بیست  تاریخ  الی  ما  اقامت  موضوع 
پنجم جنوری باید به دانشگاه معرفی 
آن  از  پس  نشدیم.  که  می شدیم 
روزی یکی از دیپلمات های سفارت 
با من به تماس شد و از من خواست 
وزارت  از  که  مکتوبی  جواب  به 
خارجه ارسال شده است، درخواست 
من  بنویسم؛  را  خویش  ضروریات 
اقامت  که  شدم  یادآور  ایشان  برای 
ما به پایان رسید و به دانشگاه هم که 
معرفی نشدیم از شما تقاضا می نمایم 
تحصیلی  مسلک  درنظرداشت  با  تا 
اینجانب را به عنوان  و تجارب من، 

است:  نوشته  خود  فیسبوک  صفحه 
داخله  امور  وزیر  استعفای  »خبر 

حقیقت ندارد.«
داکتر  سوی  از  علومی  نورالحق 
وزارت  کرسی  احراز  برای  عبداهلل 

امور داخله معرفی شده بود.

ننگرهار آمده است که حمله هوایی 
دومی باالی یک حویلی که در آن 
از اعضای گروه تروریستی  شماری 
صورت  بودند  جمع  داعش 
تمامی  حمله  این  در  است.  گرفته 
حویلی  این  در  که  جنگجویانی 

حضور داشتند  به قتل رسیده اند.
همین طور در یک درگیری مسلحانه 
تروریستان  و  امنیتی  نیروهای  میان 
ننگرهار،  داعش در ولسوالی کوت 
تروریستی  گروه  این  عضو  دوازده 
کشته و بیش از ده تن دیگر زخمی 

شده اند.
در  ننگرهار می گوید که  والی  دفتر 
این درگیری دو غیرنظامی به شمول 
گفته  به  شده اند.  زخمی   زن  یک 
نتیجه  در  غیرنظامیان  این  دفتر،  این 
تیراندازی تروریستان داعش زخمی 

شده اند.
ولسوالی های  در  داعش  تروریستان 
ننگرهار  والیت  کوت  و  اچین 

تمرکز بیشتر دارند.

کنید  استخدام  دیپلوماتیک  کارمند 
مان  اقامت  مشکل  سو  یک  از  تا 
مجال  دیگر  سوی  از  و  گردد  حل 
و  شریف  ملت  به  خدمت گذاری 
که  می دانید  اما  دریابم.  را  نجیبم 
از  بیش  هم   مکتوب  این  ارسال  از 
تا  و  می گذرد  روز  بیست  پانزده- 

هنوز از آن خبر نداریم.«
به  خطاب  رحمانی  محمدقیس 
کشور  جمهور  رییس  اشرف غنی 
خانمم  و  من  این که  »از  می افزاید: 
گذشت  با  و  دادید  درد  خیلی  را 
وعده های  و  حرف ها  از  روز  هر 
گردید،  تازه تر  مان  زخم های  تان، 
نامه  این  خواندن  هنگام  می خواهم 
برابر دروازه  تصور کنید که من در 
شما  به  تمام  بی احترامی  با  ارگ 
حرف های  و  مدیریت  منزلت  و 
چیغ  را  موضوعات  این  تان  نابکار 

می کشم.«

ACKU
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که مجلس  رییس جمهور غنی از همان اول می دانست 
تصویب  را  او  تقنینی  فرمان  هیچ وجه  به  نمایندگان 
رهبران  میان  سیاسی  توافق  بر اساس  کرد.  نخواهد 
تشکیل  باید  کمیسیونی  ملی ،  وحدت  حکومت 
شکل دهی  و  انتخابات  قانون  تعدیل  زمینه  تا  می شد 
با  کمیسیون  این  سازد.  مهیا  را  انتخاباتی  جدید  نظام 
گرفت.  شکل  فراوان  چالش های  از  پس  و  زیاد  تاخیر 

گرفته است تا از تشکیالت  دفتر ریاست جمهوری تصمیم 
کاسته و این ادارات را خرد  شماری از ادارات حکومتی 

بسازد.
دفتر  سخنگوی  معاون  هاشمی،  سیدظفر 
منظور  به  تصمیم  این  که  می گوید  ریاست جمهوری، 
حکومت«  فعلی  نیازمندی های  و  ادارات  »موثریت 
که  گفت  هاشمی  آقای  است.  شده  گرفته  روی دست 
مورد  ریاست جمهوری  امور  اداره  از  ابتدا  تصمیم  این 
که  اجرا قرار می گیرد. وی افزود: »در هر جا و هر نهادی 
کم یا زیاد شود،  که تشکیل  امکان این وجود داشته باشد 
اما  ببینیم  را  آن  که  هستیم  آماده  ما  نیازمندی...  به  نظر 

کرده است.« رییس جمهور از اداره امور شروع 
جزییات  ریاست جمهوری  دفتر  سخنگوی  معاون 
که  کارمندانی   گفت  بیشتری در این مورد ارایه نکرد، اما 
با خرد شدن تشکیالت ادارات شان بی کار می شوند، در 
نهادهای دیگری جذب خواهند شد. سیدظفر هاشمی 
می گوید: »در داخل حکومت در نهادهای دیگر جاهای 
با  که  هستند  خالی  پست های  و  دارند  وجود  مناسب 
می کنیم  کوشش  نهایت  ما  تجارب شان،  نظرداشت  در 
جا  یک  از  را  می شوند(  بی کار  )کارمندانی  که  این ها  که 

به جای دیگر انتقال بدهیم.«
8صبح  روزنامه  به  حکومتی  منبع  یک  نیز  پیش  هفته 

می شد،  شنیده  سیاسی  محافل  در  که  زمزمه هایی 
انتخابات  فعلی  کمیسیون  همدستی  حکایت گر 
با  که  نگذارد  تا  بود  مجلس  وکالی  از  تعدادی  با 
کمیته  انتخاباتی،  نظام  اصالح  کمیسیون  شکل گیری 
انتخابات  کمیسیون  نان  و  برخاسته  آن  متن  از  گزینش 
کمیسیون  ایجاد  احوال  این  تمام  با  بسازد.  سنگ  را 
گزینش الزامی  کمیته  اصالح نظام انتخاباتی و تشکیل 

ایجاد  کمیسیون  این  کاری  چارچوب های  از  یکی 
کمیسیون  کمیشنران جدید  گزینش برای معرفی  کمیته 
رییس جمهور  به  انتخاباتی  شکایات  و  انتخابات 
خواست  تقنینی  فرمان  یک  با  هم  رییس جمهور  بود. 
به وجود  را  انتخاباتی  اصالح  کمیسیون  مشروعیت  تا 
این  دیگر  تقنینی  فرمان  چندین  همانند  اما  بیاورد. 

فرمان نیز از سوی مجلس نمایندگان رد شد. 

که دفتر ریاست جمهوری تصمیم دارد تا وزارت  گفته بود 
مخدر  مواد  با  مبارزه  معینیت  با  را  مخدر  مواد  با  مبارزه 
کند و یا هم به یک ریاست در  وزارت امور داخله ادغام 

چوکات شورای امنیت ملی تغییر دهد.
نماینده  محسنی،  محمدعظیم  همین حال،  در 
دفتر  تصمیم  از  نمایندگان،  مجلس  در  بغالن  والیت 
ادارات  تشکیالت  ساختن  خرد  برای  ریاست جمهوری 
که نباید این تصمیم  کرده اما می گوید  حکومتی استقبال 
آقای  شود.  حکومتی  کارمندان  شدن  بی کار  به  منجر 
دولت  ملی،  بودجه  سند  براساس  که  افزود  محسنی 
و شماری  بودجودی دارد  پنجاه و چهار واحد  افغانستان 
دارند.  زیادی  شباهت  باهم  بودجوی  واحدهای  این  از 
به گفته ی او، در صورتی که شماری از واحدهای بودجوی 
مشابه باهم ادغام و یا از بین برده شوند، عرضه خدمات 
که  می گوید  محسنی  آقای  یافت.  خواهد  بهبود  نیز 
اما  دارند،  بودجه  و  امتیاز  حکومت  ادارات  از  شماری 
گفت این ادارات اضافه هستند. این  موثریت ندارند. او 
نماینده مجلس افزود: »بسیاری از ادارات فلج هستند و 
ما زمانی که در جریان بررسی های سند بودجه می بینیم، 
این ها هیچ نوع حرکت و اجرااتی نداشته اند، صرف در 
می کنیم  فکر  من  می گیرند.  معاش  و  نشسته  نفر  چند  آن 
برای عرضه  اداراتی که  با تشکیالت شان در  افراد  این  که 

کار  خدمات ضرورت است، توظیف شوند تا از نزد این ها 
گرفته شود. چون یک تعداد ادارات واقعا فلج هستند.«

نباید  که  کرد  کید  تا محمدعظیم محسنی در عین  حال 
حکومتی  ادارات  تشکیالت  شدن  خرد  برنامه  اجرای 
آقای  شود.  کشور  در  بی کاران  تعداد  افزایش  باعث 
گر خرد می شوند باید  گفت: »ادارات حکومتی ا محسنی 
ادارات  باالی  تشکیالت شان  که  شوند  خرد  منطقی  با 

دیگر افزوده شوند، نه این که از سرجمع تشکیالت دولت 
ضرورت  و  نیاز  ما  مردم  امروز  این که  به خاطر  بکند.  کم 
بیشتر  باید  حکومت  و  دارند  کاری  زمینه های  به  شدید 

تالش بکند تا زمینه اشتغال را برای مردم مساعد سازد.«
که  می گوید  محسنی  محمدعظیم  این حال،  با 
ادارات  لغو  یا  و  کردن  خرد  مورد  در  تصمیم گیری 
بودجوی از صالحیت پارلمان است و ریاست جمهوری 
بودجوی  واحد  شامل  که  اداراتی  مورد  در  می تواند  تنها 

نیست، تصمیم بگیرد.
خیلی  به  نسبت  اداری،  تشکیالت  نگاه  از  افغانستان 
وسیع تر  و  گسترده  تشکیالت  اروپایی  مهم  کشورهای  از 
پانزده  از  کشورها  این  در  وزارت خانه ها  تعداد  دارد. 
وزارت تجاوز نمی کند. اما در افغانستان در حال حاضر 
بیست و پنج وزارت خانه و چند ریاست مستقل به عنوان 
دولتی  ادارات  تشکیالت  در  بودجودی  مهم  واحدهای 

وجود دارد.
کنفرانس بین المللی  تی در افغانستان پس از  تورم تشکیال
این  از  پس  گرفت.  شکل  میالدی   2001 سال  در  بن 
به  هم چنین  و  شد  تاسیس  وزارت خانه  چند  کنفرانس 
والیات  شد.  افزوده  نیز  محلی  ادارات  واحدهای  تعداد 
پنجشیر و دایکندی طی سال های اخیر ایجاد و هم چنین 
است.  شده  منظور  اضافه  نیز  دیگر  ولسوالی  چندین 
نهادهای  در  تی  تشکیال تورم  از  سال  چند  گذشت  با 
حکومت افغانستان، حکومت وحدت ملی تصمیم دارد 

تا بار دیگر از این تورم بکاهد.
کردن  خرد  مورد  در  حالی  در  ریاست جمهوری  دفتر 
که  می گیرد  تصمیم  حکومتی  ادارات  تشکیالت 
اول  معاون  دوستم،  عبدالرشید  جنرال  پیش  روز  چند 
ایجاد  خواستار  گردهمایی  یک  در  ریاست جمهوری، 

وزارت های جوانان و ورزش شد.
از  شماری  حکومتی،  ادارات  تشکیالت  شدن  خرد  با 
به  بی کاری  شد.  خواهند  بی کار  ادارات  این  کارمندان 
که ایجاد  معضل جوانان می افزاید. این در حالی است 
حکومت  رهبران  اصلی  شعارهای  از  شغلی  فرصت های 

وحدت ملی پیش از رسیدن به قدرت بود.

است. 
نیم بند  مشروعیت  که  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور 
کسب  کشور  خود را بر اساس مفاد توافق نامه سیاسی در 
کرده اند ، ملزم به رعایت تمامی مفاد این توافق نامه اند. 
در غیر آن حکومت از مشروعیت خود می افتد. بنا در هر 
انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون  باید  ممکن  صورت 
کند. همزمان با شکل گیری  فعالیت های خود را تکمیل 
رییس جمهور ،  تقنینی  فرمان  تصویب  عدم  چالش 
خبری  نشست  یک  در  انتخابات  فعلی  کمیسیون 
زمان برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شورا های 

کرد.  ولسوالی ها را خزان سال آینده عنوان 
که انتخابات در  گفت  نورستانی در این نشست خبری 
همین  اساس  بر  آنان  و  می شود  برگزار  آینده  سال  خزان 
کتر  دا حال  این  با  می روند.  پیش  به  انتخاباتی  تقویم 
عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی با این برنامه اعالم تقویم 
تقویم  که  گفت  و  کرده  کمیسیون مخالفت  انتخاباتی 
کمیسیون جدید انتخابات می سازد. این  انتخاباتی را 
کار را به  کمیسیون  چالش ها و تنش ها میان حکومت و 
جا های مبهمی رسانده است. آینده برگزاری انتخابات 

گرفته است.  مجلس در هاله ای از ابهام قرار 
رییس جمهور باری زمان برگزاری انتخابات مجلس را 
کرد. طبق قانون هفت  بهار یا تابستان سال آینده اعالم 
انتخاباتی  تقویم  باید  انتخابات  برگزاری  از  قبل  ماه 
بهتر  رفت.  پیش  باید  آن  به  مطابق  و  شده  تدوین 
است رییس جمهور در مورد انتخابات این همه ابهام و 
گذاشته و فرمان تقنینی دیگری در مورد  کنار  بطالت را 
مجلس  کند.  صادر  انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون 
در حال حاضر در تعطیالت زمستانی قرار دارد و طبق 
را  فرمانی  هیچ  رد  حق  خود  کاری  آخر  سال  در  قانون 
کمیسیون  کارکرد  ندارد. بنا فرمان تقنینی جدید در مورد 
پیدا  اجرایی  جنبه  می تواند  انتخاباتی  نظام  اصالح 

کند. 
اجبار  با  این که  از  قبل  که  است  بهتر  رییس جمهور 
تقنینی  فرمان  با صدور  بیندازد،  تاخیر  به  را  انتخابات 
غیر  در  میسر سازد.  را  انتخاباتی  تقویم  انکشاف  زمینه 
کم تر  آن برگزاری انتخابات حتا در خزان سال آینده هم 

محتمل خواهد بود.

گزینش کمیته  بن بست 
چه وقت می شکند؟

تشکیالت ادارات حکومتی
خرد می شود

 ظفرشاه رویی

  فریدون آژند 
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و  بریتانیا  از سوی  به شورای عالی صلح  مالی  کمک های   قطع 
عین  در  اما  است  نهاد  این  معاش خوران  برای  بدی  خبر  امریکا 
نهاد های  ساختن  مصروف  حکومت  چطور  که  می بینیم  حال 
که حتا طراحان و حامیان مالی اش نیز به آن باور   مصرفی است 
برای  پوششی  بایستی  صلح  شورای  سیاسی  لحاظ  به  ندارند. 
گروه طالبان می بود اما وقتی این شورا هیچ نقشی در  تماس ها با 
تعارف و ظاهرسازی  این همه  پروسه ندارد، پس  از  هیچ جایی 

برای چیست؟ چرا دروازه های این شورا بسته نمی شود؟
در  این  است.  رییس  بدون  صلح  عالی  شورای  حاضر  حال  در 
توقع  و  بوده  جریان  در  چهارجانبه  گفتگوهای  که  است  حالی 
که شورای عالی صلح در آنجا نقشی فعالی داشته باشد.  می رود 
که  نامی  می شنویم  زمانی  صلح  شورای  از  ما  نیست.  چنین  اما 
شورا،  خارجی  روابط  مسوول  قاسمیار،  آقای  با  خبرنگار  یک 
که رسانه ها نیز  گفتگویی انجام می دهد. حتا می توانیم بگوییم 
شورای عالی صلح را جدی نمی گیرند. در بحث های جدی در 
کسی جز نمایندگان این شورا،  مورد روند صلح در رسانه ها با هر 
شورا  وقتی  ندارد:  وجود  قصدی  کار  این  در  می شود.  صحبت 

بخشی از پروسه نیست، اهمیت دادن به آن چه معنایی دارد؟ 
کارمند  و  بودجه  همه  این  با  شورایی  چرا  کجاست؟  از  مشکل 

ایجاد می شود اما هیچ استفاده ای از آن صورت نمی گیرد؟
بی کفایتی  قربانی  صلح  عالی  شورای  که  است  این  واقعیت 
دولتمردان  سیاسی  عقب مانده  فرهنگ  و  حکومت  ساختاری 
زیادی  رسمی   نهاد های  افغانستان  در  معموال  است.  افغانستان 
گرفتن پول از  که هدف شان فقط ایجاد شغل و یا  به وجود می آیند 
کسی نه به این نهاد ها باور دارد و نه در عمل  منابع خارجی است. 
کلی  صالحیت های شان به رسمیت شناخته می شود. به صورت 
که صالحیت ها و قدرت  فرهنگ رسمی  افغانستان طوری است 
کرده و سایر افراد و  در دست افراد معدودی معموال در ارگ تمرکز 
کنون شورای امنیت  نهاد ها فاقد قدرت اجرایی الزم اند. همین ا
ملی بیشتر از هر نهادی، از جمله وزارت امور خارجه، قدرتمندتر 
به  که  می توانند  ریاست جمهوری  دفتر  و  امنیت  شورای  است. 
و  کلیدی  وزارت خانه های  صالحیت های  و  وظایف  سادگی 

کنند. گرفته و به میل خود عمل  کابینه را نادیده  وزیران 
کرزی شورای عالی صلح به ریاست برهان الدین  در زمان حامد 
به خاطر  اهمیت شورا دست کم  زمان  آن  گردید. در  ایجاد  ربانی 
او،  ترور  از  پس  بود.  ربانی  آقای  چون  مهمی   سیاستمدار  نام 
روشن  ولی  گرفت  عهده  به  را  شورا  ریاست  ربانی  صالح الدین 
ربانی  آقای  چه  ندارد؛  را  خود  پدر  وزن  و  اهمیت  که  بود 
سیاستمدار فعال و متبارزی نیست. در آن زمان به خوبی دیدیم 
تا اعتبار و  از نام افراد می گیرند  که نهاد ها چقدر اهمیت خود را 
صلح  عالی  شورای  این،  وجود  با  خود.  قانونی  صالحیت های 
با  ارگ  مخفی  تماس های  از  سر  هرگز  هم  ربانی  آقای  زمان  در 
قوماندانانی از طالبان در نیاورد. همه چیز در این روند مخفی و 
کویته  تا حدی بی معنا بود؛ از جمله معامله ارگ با دوکانداری از 
کرزی و مقامات ارشدش دیده بود و  که به نام نماینده طالبان با 

گرفته بود.  پول های زیادی از مقام های داخلی و خارجی 
که او با طالبان در تماس  کید می کرد  کرزی همواره تا با این که آقای 
بوده و آن ها خواستار صلح با افغانستان در صورت برداشته شدن 
که در داستان های  کستان اند ولی نکته جالب این جاست  فشار پا
از  یکبار  یعنی،  نقشی نداشت.  کرزی شورای صلح هیچ  حامد 

فرهنگی  مشاور  سانچارکی،  فاضل  آقای  جناب 
ملک ستیز  مقاله  به  کنش  وا در  اجرایی  ریاست 
برای  تالش  که  نوشته اند  8صبح  روزنامه  در 
در  اجرایی  ریاست  برای  حقوقی  مبنای  یافتن 
و رهبران حکومت  زاید است  امری  قانون اساسی 
وحدت ملی به فرا خواندن جرگه قانون اساسی و 

ایجاد سمت نخست وزیری اجرایی تعهد دارند.
کتر  دا سیاسی  مشروعیت  که  است  درست  این   
در  مردم  که  می کند  تعیین  آرایی  را  عبداهلل 
او  به   2014 سال  ریاست جمهوری  انتخابات 
که رهبران حکومت  دادند. این هم واقعیت دارد 
وحدت ملی پیش از احراز قدرت سندی را امضا 
آینده  سال  میزان  تا  باید  آن،  مبنای  بر  که  کردند 
جرگه  قانون اساسی تشکیل شود و جایگاه مجری 

امور یا رییس اجرایی را مورد مداقه قرار دهد. 
که ریاست اجرایی یا نخست وزیری  همه می دانند 
و  ندارد  جایی  موجود  اساسی  قانون  در  بالقوه 
تشکیل حکومت وحدت ملی راه حل فوری برای 
و  دوستان  اما  بود،   2014 سال  انتخابات  بحران 
که  را  نقد هایی  باید  اجرایی  ریاست  مشاوران 
با  را  آن  و  بگیرند  جدی  است  نهاد  متوجه  این 
جایگاه  این که  برای  ندهند.  پاسخ  خواندن  زاید 
قانون  در  یا همان نخست وزیری  اجرایی  ریاست 
اساسی  قانون  جرگه  باید  شود،  تثبیت  اساسی 

تشکیل شود. 

انتقال  از  پیش  ملی  وحدت  حکومت  سران 
که برمبنای آن باید  کردند  قدرت، سندی را امضا 
تشکیل  اساسی  قانون  جرگه   1395 سال  میزان  تا 
قانون  تعدیل  طرح  پیش نویس  یک  به  و  شود 
که به  اساسی رای بدهد. در همین سند آمده بود 
زودی شناس نامه های الکترونیک توزیع می شود، 
انتخابات شورا های ولسوالی برگزار می شود و پس 
از آن جرگه فراخوانده می شود. در همین سند آمده 
انتخاباتی  نظام  اصالح  برای  کمیسیونی  که  بود 
تعدیل  طرح  نوشتن  برای  کمیسیونی  هم چنین  و 
کمیسیون به  قانون اساسی به میان می آید و هر دو 

گزارش می دهند.  رییس اجرایی 
تشکیل  از  سال  یک ونیم  از  بیشتر  گذشت  با  اما 
انتخابات  که  تنها  نه  ملی،  وحدت  حکومت 
شورا های ولسوالی ها برگزار نشد، بلکه معیاد قانونی 
نظام  اصالح  کمیسیون  رسید.  سر  به  هم  برحال 
کمیسیون  این  که  تشکیل شد، طرحی  انتخاباتی 
به نظر  ندارد.  اجرایی  ضمانت  اصال  داده،  بیرون 
کار  که ریاست جمهوری مایل نیست برای  می رسد 

کند.  کمیته  گزینش مبنای حقوقی فراهم 
اساسی  قانون  تعدیل  طرح  باید  که  کمیسیونی 
توجه  با  نشده.  تشکیل  حال  تا  می نوشت،  را 
قاطعانه  می توان  چگونه  واقعیت ها  این  به 
به  ملی  وحدت  حکومت  سران  که  کرد  حکم 
ایجاد  و  اجرایی  ریاست  حقوقی  جایگاه  تثبیت 

طالب  قوماندانان  که  نشنیدیم  صلح  شورای  ایجاد کننده  دهان 
در  که  نبود  بی خود  همین  برای  تماس اند.  در  هم  شورا  همراه 
کرزی ما یکبار نیز در مورد نقش ممتاز این شورا چیزی  زمان آقای 
از  رسمی   بی محل  توصیفات  و  تشریفات  بود  چی  هر  نشنیدیم. 
با مخالفان  پروسه صلح  نام  به  روند خیالی   نقش شورا در یک 

مسلح حکومت بود.
عالی  بی کارگی شورای  و  بی فایدگی  در  را  عامل  دو  می توانیم  ما 
جدی  را  نهاد ها  رییس جمهور  یکی،  بدهیم.  تشخیص  صلح 
نمی گیرد و یا به موثریت شان اعتقادی ندارد. دوم، سطح سیاسی 
که شورای عالی صلح از اعتبار الزم برای  گفتگوها در حدی است 
تماس ها  و  گفتگوها  روند  در  گرفتن  سهم  دست کم  یا  و  رهبری 
برخوردار نیست. حتا در این جا میان عامل اول و دوم نیز می توانیم 
گفتگوهای صلح و سازوکار های سیاسی  کنیم:  رابطه هایی را پیدا 
که در آن نقشی برای شورای صلح وجود داشته  آن به نوعی است 
نمی تواند؛ چون شورا نه از سوی حکومت و نه از سوی طالبان و 

گرفته می شود. کستانی شان جدی  حامیان پا
از زمانی که آقای صالح الدین ربانی از ریاست شورای عالی صلح 
رفته است، جای او خالی است. معنای این خالی بودن پست 
که حکومت وحدت ملی اهمیتی به این شورا نمی دهد  این است 
و به همین خاطر عجله ای برای تعیین یک رییس برای این نهاد 
صلح  گفتگوهایی  مهمی  در  نقش  رسمیات  اساس  بر  ظاهرا  که 
گفتگو  که تالش های حکومت برای  دارد، ندارد. چطور می شود 
نوع  هیچ  بدون  صلح  شورای  اما  باشد  یافته  تشدید  طالبان  با 
این  پیام مشخص است:  ادامه بدهد؟  به فعالیت خود  رییسی 
نهاد فقط در حد رسمیات ساخته شده، نه وظایف و نه نقش آن 
از اهمیت سیاسی برخوردار است. پس چرا چنین نهادی به وجود 
که جهت ایجاد شغل برای  آمده است؟ تنها پاسخ مان این است 

کمکی خارجی. متحدان سیاسی ارگ و دوشیدن منابع 
هم  کستانی ها  پا و  طالبان  که  برد  یاد  از  نباید  حال  عین  در 
هیچ گاهی شورای عالی صلح را جدی نگرفته اند. طرف صحبت 
مقامات  حتا  است.  اشرف  غنی  شخص  و  امریکایی ها  آن ها 
نمی زنند.  حرفی  نیز  اجرایی  رییس  با  ارتباط  این  در  کستانی  پا
گفتگوهای صلح به میان می آید، رییس ارتش  معموال وقتی پای 
کابل می آید و با آقای اشرف غنی در مورد موضوعات  کستان به  پا
گذاشته  کنار  مربوطه حرف می زند. یعنی، تعارفات و رسمیات به 
ارتش  رییس  طالبان  جنگ  و  صلح  اختیار دار  است:  شده 
گفتگوی او هم رییس جمهور افغانستان  کستان است و طرف  پا

کابل. در 
تا شورای  نمی کند  که حکومت هیچ تالشی  این جاست  جالب 
میکانیسم  و  تماس ها  از  رسمی  بخشی  به صورت  صلح  عالی 
و  طالبان  میان  در  نیز  کسی  همین،  برای  باشد.  گفتگوها  انجام 
نیست.  قایل  اعتباری  به شورای صلح  هم چنان خود حکومت 
که وقتی نه حکومت و نه  اما شاید برای خوانندگان جالب باشد 
طالبان نقشی برای شورا در تماس های سیاسی شان قایل نیستند، 
کمک های خود را به  و از جانب دیگر حامیان غربی پروسه هم 
کارنامه  بر  پایان  آیا این به معنای نقطه  کرده اند،  این شورا قطع 
شورای عالی صلح است؟ هرگز، خیر. زیرا، در افغانستان نهادها 
که نقش و موثریتی ندارند ولی در  و مقامات زیادی وجود دارند 
گاه نامی  از آنان در  گاه  گرفته و  عین حال از بودجه دولت معاش 

مراسم رسمی  گرفته می شود.

آقای  دارند.  تعهد  اجرایی  نخست وزیری  سمت 
ریاست  نزدیکان  و  مشاوران  دیگر  و  سانچارکی 
گام های عملی  که چرا  اجرایی باید پاسخ بدهند 
کمیسیون اصالح نظام  برای تطبیق طرح اصالحی 
کمیسیونی برای تعدیل قانون  انتخاباتی و تشکیل 

اساسی برداشته نشده است؟
کتر عبداهلل به حوزه نفوذی اش وعده داده  آقای دا
نظام  ملی،  وحدت  حکومت  تشکیل  با  که  بود 
تعدیل  برای  طرحی  می شود،  اصالح  انتخاباتی 
سال  میزان  ماه  تا  و  می شود  نوشته  اساسی  قانون 
قانون  درج  اجرایی،  نخست وزیری  سمت   1395
گام های  که  می شود  دیده  اما  می گردد.  اساسی 
مهمی برای عمل به این وعده برداشته نشده است. 
کمیسیون تعدیل قانون اساسی تشکیل  تا حال باید 
می شد و طرح تعدیل را می نوشت. اصالحات در 
حداقل  و  می شد  عملیاتی  باید  انتخاباتی  نظام 
منتشر  والیتی  شورای  و  پارلمانی  انتخابات  تقویم 
می گردید. با توجه به شرایط موجود، هیچ تضمینی 
که انتخابات پارلمانی حتا در خزان  وجود ندارد 

سال آینده برگزار شود. 
هر سیاستمداری برای حوزه نفوذ و رای دهند گانش 
و  هم  اجرایی  رییس  می دهد.  پس  حساب 
رای دهند گان  برای  که  مکلف اند  هم  نزدیکانش 
که چرا اصالحات  کتر عبداهلل پاسخ بگویند  به دا
که به مردم وعده داده شده بود، عملی  سیاسی ای 

صدارت  به  زمانی  اجرایی  ریاست  است.  نشده 
اصالح  انتخاباتی  نظام  که  می شود  بدل  اجرایی 
نوشته  اساسی  قانون  تعدیل  برای  طرحی  شود، 
فراخوانده شود. سران  اساسی  قانون  و جرگه  شود 
این  همه  که  بودند  داده  وعده  مردم  به  حکومت 
کارها تا ماه میزان سال آینده به پایان می رسد، اما 
حتا  آینده  سال  میزان  ماه  تا  که  می نماید  چنین 

پارلمان جدید هم نخواهیم داشت. 
اجرایی  رییس  صندوق  به  مردم  که  آرایی 
کرده  ریخته اند، پشتوانه  سیاسی برای ایشان فراهم 
امور  مجری  حقوقی  جایگاه  تثبیت  برای  است. 
تمام  باید  نخست وزیری،  پست  به  آن  تبدیل  و 
امضا  عبداهلل  و  غنی  آقایان  که  سندی  بندهای 
امور  و مجری  کرده اند، عملی شود. رییس جمهور 
که تمام بند های سندی  به مردم وعده داده بودند 
میزان سال 1395 عملی  ماه  تا  کرده اند،  امضا  که 
نشده  عملی  که  بندها  این  از  یک  هیچ  می شود. 
نورستانی  نشد،  موفق  اجرایی  ریاست  حتا  هیچ، 
را  او  خودسری های  جلو  و  بنشاند  جایش  سر  را 

بگیرد. 
تشکیل  فلسفه  کل  موضع گیری هایش  با  نورستانی 
حکومت وحدت ملی را زیر سوال برده است ولی 
را بگیرد. نزدیکان رییس  او  که جلو  کسی نیست 
کامی ها اذعان  اجرایی و رییس جمهوری باید به نا

کنند و نقد های سازنده را زاید نخوانند. 

  حمید خاوری

  فردوس 

نقد سازنده را شورای بی محتوای صلح
»زاید« نخوانید
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سريع  رشد  به  را  آلودگي  افزايش  اين  اصلي  عامل 
نسبت  جمعيت  روزافزون  افزايش  نيز  و  اقتصادي 

مي دهند.
صنعتي  و  پيشرفته  کشورهاي  که  است  حالي  در  اين 
اين  و  نيستند  مواجه  هوا  آلود گي  پديده  با  چندان 
اين  در  که  است  قانوني  مالحظات  به دليل  موضوع 
نظر  در  هوا  آلودگي  معضل  با  مقابله  براي  کشورها 
زيادي  هزينه  هاي  ساالنه  دولت ها  است.  شده  گرفته 
رفع مشکالت محيط زيست مي کنند که در  را صرف 
اين هزينه ها مي تواند صرف  اين معضل،  نبود  صورت 
اخير  سال هاي  البته  شود.  زيربنايي  و  آبادی  کارهاي 
مشکل آلودگی محيطی نيز يکي از مشکالت آلودگي 
که  کابل  شهر  به خصوص  بوده  کشورمان  شهرهاي 
مي کند.  پيدا  بيشتري  بروز  و  نمود  گرما  فصل  در 
مواد  براثر  جو  طبيعي  ويژگي هاي  تغيير  هوا  آلود گي 

تاثير  زمين  زنده کره  موجودات  تمام  بر  هوا  آلودگی 
طی  که  است  اين  توجه  قابل  نکته  می گذارد.  منفی 
چند سال اخير اين مشکل حتا در مناطق دارای پوشش 
زندگي  و  است  داشته  توجهی  قابل  افزايش  نيز  نباتی 
برای  خطری  و  کرده  تهديد  را  حيوانی  و  نباتی  انواع 
ايکوسيستم اين مناطق به حساب می آيد. از طرفی تاثير 
آفات  و  امراض  موجب  نباتات  بر  هوا  آلودگی  منفی 
مختلف در آن ها می شود و اين امراض به طور مستقيم 
يا غيرمستقيم بر زندگی انسان ها تاثير می گذارد، چون 
که اکسيجنی که در اتمسفير زمين وجود دارد حاصل 
ايکولوژيکی  نظر  از  نباتات  و  است،  نباتات  فعاليت 
زمين  روی  توليدکنندگان  و  غذايی  زنجيره  اولين 

محسوب می شوند.
آلودگی هوا در دو سه دهه اخير در کشورهای در حال 
کارشناسان  که  است  داشته  توجهی  قابل  رشد  توسعه 

کيميايی، غباري يا عوامل زيست شناسی است. عوامل 
زيستي  و  کيميايی  فزيکي،  خواص  هوا  آلوده کننده 
آن را تغيير مي دهد. ساليان متمادي است که آلود گي 
هوا خطري جدي براي تندرستي ساکنان کره زمين و 
انواع موجودات زنده محسوب مي شود. آلود گي  هوا 
فعاليت  مانند  باشد:  طبيعي  عوامل  اثر  در  است  ممکن 
آتش فشان ها، آتش سوزي جنگل ها، گرد و غبار طبيعي 
موجود در هوا. آلودگي هاي مصنوعي هوا عمدتا ناشي 
ترانسپورتی،  نقليه  وسايل  و  کارخانه  جات  فعاليت  از 
و...  زراعتی  بقاياي  سوزاندن  از  ناشي  آلودگي  هاي 
که  محيط زيست  آلوده کننده های  عمده ترين  است. 
يافت مي شوند عبارتند  از :  نيز  مناطق شهري  اغلب  در 
کاربن مونو اکسايد؛ اکسيد هاي نايتروجن، اکسايدهای 
از  )اعم  کوچک  ذرات   و  هيدروکاربن ها  گوگرد، 

ذرات کوچک مايع و جامد(.
اثر آلود گي  نفر در  ميليون  طبق آمار جهانی ساالنه 3 
هوا جان خود را از دست مي دهند که 90 درصد آنان 

در کشورهاي توسعه يافته زندگي مي کنند. 
تنگي  همچون ،  امراضی  تشديد  موجب  هوا  آلودگي 
نفس و حمالت قلبي و حساسيت های مختلف تنفسي 
مي شود. البته بايد توجه داشته باشيم که تاثير آلود گي 
مثال  به عنوان  است.  متفاوت  مختلف  افراد  روي  هوا 
کودکان و افراد مسن و مبتاليان به امراض  فوق الذکر 
هوا  آلود گي  از  ناشي  سوء  عوارض  تاثير  تحت  بيشتر 
قرار دارند. آلود گي هوا موجب سوزش چشم ها، گلو 
مي شود؛ سرخ شدن چشم ها،  امراض شش ها  سبب  و 
در  شايع  عاليم  از  سينه  قفسه  تنگي  احساس  و  سرفه 
از آثار  افزايش سطح آلودگي هوا هستند. يکي  زمان 
است.  اوزون  اليه  شدن  سوراخ  هوا،  آلود گي  منفي 
مهم ترين کارکرد اليه اوزون جلوگيري از ورود اشعه 
خطرناک ماوراي بنفش به درون جو زمين است. اشعه 
است  خطرناک  بسيار  آن  زياد  حد  در  بنفش  ماورای 
و  حاد  اثرات  مي تواند  و  می باشد  سرطان زا  حتا  که 
محافظتی  سيستم  و  چشم  پوست،  سالمت  بر  مزمني 
سوءآلودگي  آثار  از  ديگر  يکي  باشد.  داشته  انسان 
از  ناشي  اسيدي  باران  هاي  است.  اسيدي  باران  هوا 
وسايل  دود  از  که  است  اکسايد  دای  سلفر  گازهاي 
اثرات  از  مي شود.  ايجاد  کارخانه جات  و  ترانسپورتی 
سوء باران اسيدي آسيب به پوشش هاي نباتی، کاهش 
تاريخي  بناهاي  رفتن  بين  از  و  خاک  حاصل خيزي 
که  است  زمين  کره  شدن  گرم  آن  ديگر  تاثير  است. 
جو  در  گلخانه اي  گازهاي  تراکم  آن  دليل  مهم ترين 
از  عده  آن  کردن  متوقف  از  می باشد.  زمين  باالي 
وسايط نقليه که زياد کهنه شده  و سبب ايجاد آلود گی 
هوا می شود، معياری ساختن مواد مصرف وسايل نقليه ، 

هماهنگی  کميته  نشست  چهارمين  کابل:  8صبح، 
محيط زيست  وضع  بهبود  به منظور  محيط زيست 
و  نهادها  بين   بيشتر  هماهنگی های  و  کابل  شهر  در 
اداره  شد.  برگزار  غيردولتی  و  دولتی  مختلف  ادارات 
با  را  نشست هايی  هرماه  محيط زيست  از  حفاظت  ملی 
محيط زيست  وضعيت  بهبود  برای  مختلف  نهادهای 

برگزار می کند.
زيستی  محيط  هماهنگی  کميته  نشست  چهارمين  در 
کابل، عبدالولی مدقق، معين پاليسی و روابط بين المللی 
حبيبی،  نثاراحمد  محيط زيست،  از  حفاظت  ملی  اداره 
نمايندگان  کابل،  شهرداری  تنظيف  عمومی  رييس 
و  دولتی  ديگر  ادارات  و  وزارت خانه ها  از  شماری 
کرده  اشتراک  کابل  شهر  مختلف  اصناف  روسای 

بودند.
در اين نشست، اعضای کميته هماهنگی محيط زيستی 
فاضالب  تخليه  متوقف کردن  موضوعاتی چون  روی 
وزارت خانه ها و ادارات دولتی به دريای کابل، استفاده 
اختصاص  بودجه  از  دولتی  ادارات  و  وزارت خانه ها 
داده شده به منظور حفظ، مراقبت و سرسبزی ساحات 
تاريخ  گوشت های  ورود  از  جلوگيری  آن ها،  مربوط 

توقف فعاليت آن عده از کارخانه جات که سبب توليد 
آموزش  سبز،  فضاهاي  توسعه  می شود،  هوا  آلود گی 
فرهنگ استفاده از وسايل نقليه عمومي  به جاي وسايل 
و  گازي  کردن سوخت هاي  جايگزين  نقليه شخصي، 
آلود گي  درصد  که  تيلی  سوخت هاي  به جاي  برقي 
آن ها به مراتب کم تر از ساير سوخت ها است، احداث 
از  مسکوني  اماکن  از  دور  مناطق  در  کارخانه جات 
جمله راه کارهاي مقابله با آلود گي هواست که به اين 
است.  توجه شده  اخير کم تر  در سال های  موضوعات 
يک ماهه  يا  يک روزه  که  نيست  چيزي  هوا  آلود گي 

به وجود آمده باشد.

آلودگي هوا موجب تشديد 
امراضی همچون ، تنگي نفس 

و حمالت قلبي و حساسیت های 
مختلف تنفسي مي شود. البته 

بايد توجه داشته باشیم که 
تاثیر آلود گي هوا روي افراد 

مختلف متفاوت است. به عنوان 
مثال کودکان و افراد مسن و 

مبتاليان به امراض  فوق الذکر 
بیشتر تحت تاثیر عوارض 

سوء ناشي از آلود گي هوا قرار 
دارند. آلود گي هوا موجب 

سوزش چشم ها، گلو و سبب 
امراض شش ها مي شود؛ سرخ 

شدن چشم ها، سرفه و احساس 
تنگي قفسه سینه از عاليم 

شايع در زمان افزايش سطح 
آلودگي هوا هستند. يکي از آثار 
منفي آلود گي هوا، سوراخ شدن 

اليه اوزون است. 

گذشته و غيرصحی به کشور، جلوگيری از فعاليت های 
شکايات  بررسی  حيوانات،  کشتارگاه های  غيرمعياری 
مواد  دستگاه های  غليظ  دود  توليد  از  مکروريان ها 
و  ده سبز  فعاليت داش های خشت پزی ساحه  حرارتی، 

وضعيت آلودگی هوا در شهر کابل بحث کردند. 
سايتش  در  خبر  اين  اعالم  با  محيط زيست  ملی  اداره 
نوشته است که در اين نشست وزارت شهر سازی وعده 
سپرد که در زمينه ساخت تصيفه خانه های فاضالب همه 

وزارت خانه ها ادرات دولتی را همکاری کند.
هم چنين در اين نشست از تمام وزارت خانه ها خواسته 
شده تا از بودجه اختصاص يافته برای سرسبزی ساحات 

مربوطه شان اقدامات الزم را روی دست بگيرند. 
اين نشست روی  اداره ملی محيط زيست می گويد در 
برخورد قانونی با متخلفين در کشتارگاه های حيوانات 
نيز تاکيد صورت گرفته و قرار شده است تا شهرداری 
سطح  از  را  سيار  گوشت فروشی  کراچی های  کابل، 

شهر کابل جمع آوری کند.
می گويد  هم چنان  محيط زيست  از  حفاظت  ملی  اداره 
در  تا  شد  داده  وظيفه  کميته  اين  سکرتريت  بخش  به 
قسمت گوشت های تاريخ گذشته وارداتی از مرز های 
در  کتبی  به صورت  را  عامه  صحت  وزارت  کشور 

جريان قرار دهد. 
مبارزه  و  محيط زيست  بارک، کارشناس  احمد  وکيل 
واليت  در  طبی  گياهان  انقراض  به  طبيعی  حوادث  با 
هرات اشاره کرده از افزايش فروش سالح  های شکاری 
در واليت هرات و ساخت منازل رهايشی در ساحات 

جنگل ها ابراز نگرانی کرد.
محيط زيستی  مشکالت  حل  زمينه  در  هم چنان  وی 
اعضای کميته هماهنگی خواهان  از  در واليت هرات 

همکاری های بيشتر شد.

تاثیر آلود گی هوا 
بر ایکوسیستم

چهارمین نشست کمیته هماهنگی
 محیط زیست

  عطیع اهلل ایشان  زاده 
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با توجه به مصوبه 18 دسامبر 1972 قطع نامه مجمع عمومی 
علیه  تبعیض  اشکال  )کنوانسیون حذف کلیه  متحد   ملل 
کشور  داخل  و  خارج  در  را  زنان  وضع  می توان  زنان( 

چنین بررسی کرد. 
دفاع از حقوق زنان جز از حقوق طبیعی آن ها است. یعنی 
نیمی  یا  نیمی  از شهروندان  به حیث  انسانی(  )ماده  زنان 
 از جامعه در مرحله اول حق دارند تا زندگی کنند و از 
باشند. تحصیل کنند، در  برخوردار  اولیه  نیاز های  تامین 
و سیاسی جامعه خود  اقتصادی  و  اجتماعی  فعالیت های 
در  خود  قانونی  و  طبیعی  حقوق  دارای  و  بگیرند  سهم 
زن  که  است  شرایطی  چنین  در  باشند.  نیز  فردی  حوزه 
ایدیولوژی خود  می تواند آزادانه و مستقل جهان بینی و 
را اختیار کند. و در جهت گیری و فعالیت های سیاسی و 

مذهبی مختار باشد. 
باید  که  است  معنا  این  به  زن  حقوق  از  دفاع  این رو  از 
شود؛  داده  پایان  خانواده  در  مرد  تسلط  به  نخست 
تولید  جهت  خانه  در  محکوم  موجود  تنها  زن  یعنی 
از  باید  انسانی  در یک جامعه  نیز  زنان  بلکه  نباشد.  مثل 
بشر  اعالمیه حقوق  در  روشنی  به  که  فوق الذکر  حقوق 
نشان  جوامع  تاریخ  اما  شوند.  برخوردار  است،  آمده 
بردگی خانوادگی  این  داده است که هر گاه زنان علیه 
محکوم  خانواده  شیرازه شکنی  به  ایشان  شوریده اند، 
شده اند و مورد کیفر و سرزنش قرار گرفته اند. این نوع 
در  بلکه  نیست  سنتی  جامعه  مختص  تنها  ارزش گذاری 
پیش  از  ارزش هایی  زنان  برای  نیز  سرمایه داری  جوامع 
تعیین شده ای به نام ارزش های خوب )مورد پسند جامعه 
مردانه( یا ارزش های بد آن دسته از ارزش هایی که زنان 
انجام  پیروی  زیرا  دارد؛  وجود  می پرهیزند  آن  از  خود 
شمرده  تابو  و  نیست  جامعه  پسند  مورد  که  ارزش هایی 
می شود می تواند تبعات ناخوشایندی را برای زن به همراه 
و  بدی  به  محکوم  نهایت  در  هنجارشکنی  باشد.  داشته 
این  البته  که  می شود.  زن  اجتماعی  حیثیت  بردن  بین  از 
زمان  و  جامعه  فاکتورهای  به  توجه  با  همیشه  ارزش ها 
بود که  زنی  زمانی  مثال زن خوب در  است.  بوده  متغیر 
تنها در محوطه خانه باقی می ماند و یا دختر نجیب، دختر 
نشان دهنده  که  می گرفت  لقب  ندیده  مهتاب  و  آفتاب 
زنانی  برعکس  و  بود  اجتماعی  پسند  و  نجابت  میزان 
فراتر  خانه  محیط  از  پا  برابر  حقوق  و  آزادی  برای  که 
این  به  بلکه  نبودند  از دیدگاه عوام خوب  می گذاشتند، 
نیزبه دید زن ماجراجو نگریسته می شود.  اکنون  تا  زنان 
اما سیر تاریخی مبارزه زنان نشان می دهد که زنان در هر 
زمان و در تمام جوامع بشری راه پرفرازونشیب و مشابهی 

را تا اکنون طی کرده اند و ادامه می دهند. 
مبارزه علیه باورهای مردساالر و زن ستیز، مبارزه ای است 
در تمام ساحات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
که متکثر بودن مکتب ها و گرایش های مختلف افراد این 

روند را زمان بر و پیچیده کرده است. 
هر  از  بیشتر  زن  آزادی  برای  مبارزه  کنونی  شرایط  در 

زمان دیگر مبرمیت پیدا کرده است. 
متفاوت  به طور کلی در دو شرایط  افغان را  زندگی زن 
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برای همین می توان  بررسی گرفت.  به  است  نیاز  هم  از 
کشور  داخل  و  خارج  دسته  دو  به  را  زنان  زندگی 
اکثر  سرنوشت  بودن  یکسان  چرایی  و  کرد.  دسته بندی 
امکانات  و  شرایط  به  توجه  با  که  زنانی  یعنی  آن ها، 
بحث  مورد  می زیند  کشور  داخل  و  خارج  در  متفاوت 
متفاوت  محیطی  شرابط  به  توجه  با  که  زنانی  داد؛  قرار 
مشابه  حالت  در  هم  باز  اقتصادی  و  فرهنگی  اجتماعی، 
با زنان جامعه سنتی به سر می برند. زنانی که با توجه به 
تفاوت محیطی هنوز در کلیشه های خانه و تحت سیطره 
فرهنگ مردساالر و نه فردیت مرد گرفتار هستند. بارها 
به  توجه  با  پناهجو  و  مهاجر  زنان  که  است  افتاده  اتفاق 
سابقه بیش از یک دهه زندگی در کشور های غربی هنوز 
نمی توانند با زبان کشور میزبان تکلم کنند و یا از برنامه 
که  پیله ای  و  انزوا  این  کنند.  استفاده  جمعی  رسانه های 
زنان به دور خود کشیده اند گرچه در ظاهر خودخواسته 
در  را  رفتار  نوع  این  ریشه های  اگر  اما  می شود،  تلقی 
با آن،  یا  برمی گردد که  به آموزه هایی  آنان دنبال کنیم 
خود زن پرورش یافته است و یا مردانی که با او زندگی 
به ارزش های  یا همسر هنوز  برادر و  می کنند نظیر پدر، 
مردانه باورمند و خواهان نگهداشتن زنان در خانه هستند 
حتا اگر مجبور باشند برای حضور آن ها در خانه هزینه 

مضاعفی را بپردازند. 
را  اروپا  در  مهاجران  اکثریت  اخیر  دهه  چند  در 
و  روشنفکر  زنان  که  می دهند  تشکیل  روشنفکران 
تحصیل کرده نیز شامل آن می باشد. اما به طور عموم زنان 
زیادی هستند که از علم و تکنالوژی، دسترسی و استفاده 
از وسایل ارتباطی مثل کامپیوتر و انترنت که با اطالعات 
به جریانات جهانی شدن  روز یکی است و در مجموع 
شهرت دارد بی خبر هستند. و این خود چرایی را همراه 
داشته و بهتر است پیرامون زندگی زنان افغان تحقیقات 
در  چه  رفتارشناسی  و  آسیب شناسی  حوزه  در  جامعی 

داخل و چه در خارج به عمل آید. 
عوامل پنهانی که هنوز زن افغان را در سرزمین های مدرن 
پابند به ارزش های سنتی نگه می دارد، چرا های به شرح 

زیر رقم می زند. 
نیز که  مرزهای کشور  از  افغان در خارج  زنان  1- چرا 
جامعه  در  ریشه دار  سنتی  ارزش های  و  عرف  از  دور 
برابری حقوق زن و مرد  به دموکراسی،  باز هم  هستند، 

و یا حقوق بشر کم تر توجه می کنند؟
تحصیل کرده  زنان  از  بسیاری  که  است   تاسف آور 
در  میزبان  زنان کشور های  تجارب  از  ما کم تر  هموطن 

زمینه دفاع از حقوق شان آموخته اند. 
در حالی که در کشور های غربی با توجه به داشتن عقاید 
هدف  مقابل  در  زنان  مذهبی  و  دینی  سیاسی،  مختلف 
جنسی«  تبعیض  و  خشونت  علیه  »مبارزه  مثال  مشترک 
دور هم جمع می شوند. آزادانه در آن موضوع به گفتمان 
راهکار های  به  مشترک  هدف  به  توجه  با  و  پرداخته 
مشترک نیز دست می یازند. این خود نشانه نهادینه شدن 

فرهنگ دموکراسی است. 
و گاه دیده می شود که زنان در زندگی پس از مهاجرت 

زندگی  به  نسبت  حتا  و  مردان  از  شدیدتر  پناهجویی  و 
چنگ  و  افراط گرایی  خرافات،  به  نیز  خویش  قبلی 
روی  مردساالر  ارزش های  و  سنت ها  حفظ  برای  زدن 

می آورند. 
خارج  در  دگراندیش  و  روشنفکر  زنان  هنوز  چرا   -2
یا  جریان  یک  که  نتوانسته اند  نیز  افغانستان  مرزهای  از 
بتوانند برای تغییر وضعیت  تا  تشکل زنانه را شکل داده 

زنان افغانستان گام های موثری بردارند؟
انسجام  عدم  و  تحصیل کرده  زنان  نیروی  پراکندگی 
زن  سرنوشت  پیرامون  مشترک  محور  یک  دور  آن ها 
افغان سبب گردیده است که تصویر روشنی از خاستگاه 
زن افغان و حتا شناخت درست از وضعیت زن افغان در 
دست نباشد. این خال نیروی فعال در مورد وضعیت زنان، 
به  توجه  با  که  می شود  دیده  به صورت محسوس  زمانی 
آمادگی جامعه جهانی جهت بهبود و تغییر مثبت زندگی 
و  جایگاه  به  بومی  نسبت  شناخت  و  برنامه  هیچ  زنان 
خاستگاه زنان شهری و روستایی زنان افغان وجود نداشته 
این حالت  در  افغانستانی  نیاز زن  و  است. عدم شناخت 
و حیف ومیل شدن کمک های  جامعه  زدگی  انجو  تنها 
سطحی  فعالیت های  که  به طوری  است،  جهانی  جامعه 

سال های اخیر به خوبی نشان دهنده این مطلب است. 
سیل  و  کشور  داخلی  تحوالت  و  رویداد ها  به  توجه  با 
مهاجرت مخصوصا  موج چهارم  اکنون  که  مهاجرت ها 
است،  گرفتن  شکل  و  شروع  حال  در  آگاه  قشر  در 
می توان به این پارادوکس بزرگ که زنان افغان در داخل 

و خارج از کشور با آن مواجه هستند نگاهی داشت. 
1- زنان در خارج از کشور )اکثرا زنانی که بعد از سن 
می کنند(  مهاجرت  باشند  متاهل  اگر  مخصوصا  باالتر 
ناآگاهانه دچار انزوا و خانه نشینی می شوند که آمار های 
موضوع  این  برای  می تواند  میزبان  کشور های  وظیفه ای 
کم تر  زنان  کشور ها  این  در  زیرا  باشد  خوبی  تصدیق 
به  مردان  چون  و  باشند  خانه  از  خارج  در  می خواهند 
رغم مسوولیت ها و ارزش های مردساالر خواهان حضور 
زن  اقتصادی  هزینه های  قبول  با  هستند،  خانه  در  زنان 
را  زنان  انزوای  و  گوشه نشینی  این  مشترک  زندگی  در 

تصریح می کند. 
زنان روشنفکر و آگاه نیز هرچند در این سال ها توانسته اند 
فعالیت های درخشانی از خود در خارج از مرزهای جامعه 
سنتی نشان دهند، اما باز هم این فعالیت بیش از این که 
در حوزه جنسیت و یا دور محور فعالیت های زنانه باشد 
نمایندگی  بیشتر نشان دهنده فعالیت های فردی است که 

از توانایی شخص می کند. 
امیدی  روزنه های  می تواند  اگرچه  فعالیت ها  نوع  این 
باشد  زنان  توانایی  به  نسبت  اجتماعی  نگاه  تغییر  برای 
خیلی  افغان  زن  چهره  دادن  نشان  برای  نمی تواند  اما 

تاثیرگذار واقع شود. 
مخصوصا این که گاه زنان تحصیل کرده نیز یا در انزوای 
مادری  سرزمین  و  جامعه  سنتی  ارزش های  و  فرهنگ 
خود گرفتار می شوند و یا در پیله زندگی فردی رسالت 
به وضع  تعهد  و  بهتر  زندگی  برای  تالش  بر  مبنی  خود 
به  توجه  با  کشور  داخل  در  اما  و  می کنند.  فراموش  را 
خانه  در  زن  حفظ  برای  تالش  که  بندهایی  و  قید  تمام 
دارند و یا عدم امنیت جانی و نقش انجویست ها در عدم 
آوردن  تغییر  برای  اصولی  و  پایه ای  برنامه های  داشتن 
که  می شود  دیده  هم  باز  کشور  در  زنان  زندگی  در 
در  اناث  دانشجویان  و گراف  دختر  متعلمین  آمار  رشد 
دانشگاه های خصوصی و دولتی رشد چشمگیری داشته 
فعالیت های  در  تحصیل کرده  زنان  سهم گیری  و  است 
وضعیت  پارادوکس  نشان دهنده  اجتماعی  و  اقتصادی 
زنان در داخل و خارج از کشور است که مستلزم تحقیق 
و شناخت درست از وضعیت کنونی زنان را می طلبد و 
نگاه کردن از این زاویه می تواند ابعاد دیگر زندگی زنان 
را روشن سازد. مدرنیزه شدن زندگی زن به معنی متمدن 

شدن آن ها نیست. 
به طوری که در مقایسه زندگی زنان هم دوره مهاجر و 
نکته را روشن  این  به خوبی می توان  زنان داخل کشور 
ساخت که برای بهبود وضعیت زنان قبل از هر چیز باید 
افغان متمرکز شد.  نیاز و خاستگاه زن  از  روی شناخت 
منافع  برپایه  نه  که  برنامه هایی  و  می طلبد  زمان  آگاهی 
عده ای از انجو های داخلی و خارجی بلکه بر پایه اراده 
به  زنان  ارتقای سطح  است.  اجتماعی  تغییر  برای  راسخ 
معنای ارتقای سطح فرهنگ و اجتماع یک جامعه بشری 
و  دولت  روزی  اگر  که  داشت  امید  می توان  و  است. 
جامعه جهانی دلسوزانه برنامه هایی را برای بهبود وضعیت 
زنان در دست گرفته عملی کند جامعه گامی  بلند را در 

راستای تامین ارزش های انسانی برداشته است. 

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 

معموال انسان ها همیشه وقتی با بن بست 
فکر  به  وقت  آن  می شوند،  روبه رو 
تا  یعنی  می باشند.  بن بست  این  راه حل 
این که  از  پیش  نشده  پیدا  کسی  حال 
را  راه حلش  بیاید  به وجود  بن بست 
به وجود آورده باشد. این جمله فلسفی 
خیلی  چون  کنید  یادداشت  حتما  را 
ایرادش  زمان  در  حتا  من  بود.  سنگین 
مساله  از  خوب  کردم.  رگ  را  کمرم 
از  پیش  کسی  که  گفتیم  نرویم.  دور 
راه  کردن  پیدا  فکر  به  بن بست  ایجاد 
که  زمانی  تا  مثال  به طور  نشده.  حلش 
کس  هیچ  بود  نپیوسته  وقوع  به  زلزله 
بعد  ولی  نبود.  زلزله  از  نجات  فکر  به 
از این که زلزله به وقوع پیوست و یک 
تعداد زیادی را بلعید، آن وقت انسان ها 
هنوز  تا  البته  شدند.  راه حلش  فکر  به 
همین  ولی  نکرده.  پیدا  راه حلی  کسی 
مهم  خیلی  هم  هستند  فکرش  به  که 
روز  بیست  ده  تا  هم  ما  خوب  است. 
فکر  به  هیچ  داشتیم  برق  چون  پیش 
زمان برق نداشتن نشدیم. حاال که برق 
رفته و قرار هم نیست به این زودی بیاید 
و جنرال مرادعلی هم پس آمده کابل، 
شویم.  بی برقی  با  مبارزه  فکر  به  باید 
روش های  بی برقی  با  مبارزه  برای 
روش  اولین  دارد.  وجود  گوناگونی 
پیدا  پول  مقداری  شما  که  است  این 
می کنید. )روش پیدا کردن پول مربوط 
به خود شما است، من تنها روش مبارزه 
از  بعد  می دهم.(  یادتان  را  بی برقی  با 
این که پول را پیدا کردید، می روید به 
بازار و یک جنراتور می خرید و همراه 
با آن چند لیتر تیل هم خریده و به خانه 
جنراتور  کردن  روشن  با  می آورید. 
و  کرده  مبارزه  بی برقی  با  عمال  شما 
پیروز هم شده اید. )لطفا در این لحظه 
هم  با  خانواده  احتماال  ندهید.  فحش 
روش های  اما  می خوانند(.  را  طنز  این 
دیگری هم است. از جمله شما در خانه 
ندارید.  برق  که  می بینید  و  نشسته اید 
نثار مسوولین  تا فحش آبدار  بعد چند 
برق می کنید تا دل تان خنک شود. شما 
مهم  کرده اید.  مبارزه  بی برقی  با  رسما 
نیست که در این مبارزه پیروز نشدید. 
دوست  اگر  است.  مهم  عمل  نفس 
داشته باشید، روش های دیگری را هم 

یاد دارم خدمت تان ارایه بدهم.

مبارزه برای آزادی
روش های مبارزه

 با بی برقی 

 امیلیا اسپارتاک
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 6.4 شدت  به  زلزله ای  شنبه  روز  ساعات  نخستین  در 
برخی  شد  باعث  که  داد  رخ  تایوان  جنوب  در  ریشتر  درجه 
 11 زلزله  این  تلفات  فروبپاشند.  بلندمنزل ها  و  ساختمان ها 

کشته و صدها زخمی عنوان شده است.
از  تا بعد  تاینان،  گزارش شهرداری  به  و  از دویچه وله  به نقل 
ظهر شنبه 221 تن از زیر ویرانی ها نجات داده شده اند، صدها 
زمینه لرزه  این  اثر  بر  تن   11 و  می برند  سر  به  شفاخانه  در  تن 
به دنبال  ویرانی ها  میان  در  نجات  نیروهای  باخته اند.  جان 

بازماندگان احتمالی این زلزله هستند.
زلزله به شدت 6.4 درجه ریشتر روز شنبه ساعت چهار صبح 
که بیشتر مردم خواب بودند.  به وقت محلی رخ داد، هنگامی 
کیلومتر عمق داشت، یک  که فقط 10  به دنبال این زمین لرزه 

سلسله پس لرزه هایی به شدت 3.8 درجه ریشتر رخ داد.
شمار  که  گفته  تاینان  شهر  غیرمنتظره  آفات  به  کنش  وا مرکز 
زخمی  تن   475 و  یافته  افزایش  تن  پنج  به  کشته شدگان 
داده  انتقال  شفاخانه  به  تن   318 گزارش ها  طبق  شده اند. 

شده اند.
و یک  روزه  نوزاد ده  که یک  گفته  تایوان  خبرگزاری رسمی 

مرد 40 ساله از میان ویرانی های یک ساختمان مسکونی 16 
دو  این  مرگ  بعد  چندی  شده اند.  کشیده  بیرون  طبقه ای 

بازمانده زلزله اعالم شد.
 100 از  بیش  تقریبا  که  طبقه ای   16 مسکونی  ساختمان  این 
گون  واژ زلزله  شدت  اثر  بر  بود،  داده  جای  خود  در  را  خانه 
شرح  را  دیدهای شان  چشم  ساختمان  این  باشندگان  شد. 
که ساختمان شروع به  گفت: »من دیدم  دادند. یکی از آن ها 
گاز همه جا  کرد و طبقه اول و دوم آن فروپاشید. بوی  لرزیدن 

کرد.« گرفت و آب نشت  را 
 43 در  که  بود  تایوان  مرکزی  کوهستان  زیر  زلزله  این  مرکز 
تاینان  نفوس  داد.  قرار  تاینان  شهر  جنوب شرق  کیلومتری 

تقریبا به 2 میلیون تن می رسد.

و ریختن چند بلندمنزل در تایوان در نتیجه زلزله فر

ایتالف  به  کمک  راستای  در  است  حاضر  می گوید  بحرین 
اعزام  زمینی  نیروی  سوریه  به  داعش  تروریستی  گروه  علیه 

کند. 
بن  فواز  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به  و  فردا  رادیو  از  نقل  به 
گفته  محمد آل خلیفه، سفیر بحرین در بریتانیا، در بیانیه ای 
قوای سعودی«  با  نیروها می توانند »در هماهنگی  این  است 

کنند. عمل 
ریاض  بود  گفته  دلو   ۱۵ سعودی  عربستان  ارتش  سخنگوی 
گروه داعش نیروی زمینی به سوریه  آماده است برای نبرد با 
کند. البته این مقام ارتش عربستان، اعزام قوا را منوط  اعزام 
به موافقت رهبران ایتالف ضد داعش، برای انجام عملیات 

کرده بود. زمینی در سوریه 
حمالت  حاضر  حال  در  متحده  ایاالت  رهبری  به  ایتالفی 

گروه داعش انجام می دهد. هوایی را در سوریه علیه 
سفیر بحرین در لندن افزوده امارات متحده عربی نیز آماده 
که می توانند به سوریه نیروی زمینی  کشورهایی  است به جمع 

بفرستند، اضافه شود.

با  مقابله  تنها  نه  عربستان  هدف  می گوید  حال  عین  در  او 
که از سوی دیگر نبرد با »رژیم بی رحم اسد« است. داعش 

کشور از جمله  عربستان سعودی و هم پیمانان منطقه ای این 
مهم ترین مخالفان حکومت بشار اسد به شمار می روند و در 

گروهی از شورشیان نیز حمایت می کنند. عین حال از 
که  بیانیه ای  از  دیگر  بخشی  در  خلیفه  آل  محمد  بن  فواز 
فارس  خلیج  همکاری  شورای  اعضای  گفته  کرده  منتشر 
گرفته  اند یک مرکز عملیات دریایی مشترک جدید  تصمیم 

کنند. در بحرین ایجاد 
که  به گفته این مقام بحرینی این مرکز عملیاتی نشان می دهد 
کشورهای پیرامون خلیج فارس آماده هستند »تحت رهبری 

کنند.« عربستان سعودی« با »هرگونه افراطی گری مبارزه 
کشورهای منطقه برای اعزام نیروی زمینی به  اعالم آمادگی 
که نیروهای دولتی سوریه و متحدانش  سوریه در حالی ست 
در روز جمعه، با حمایت هوایی روسیه، توانستند عملیات 
کشور را ادامه داده و با تصرف یک  تهاجمی در شمال این 

شهر دیگر به محاصره حلب نزدیک تر شوند.
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Tender Notification call for expression of interest Inquiry#91096798: 

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” supply, delivery and installation of CCTV Camera  system at GIZ 
Main  Office 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 February 8th 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.  

 

 اطالعیه داوطلبی:

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   
با توجه  در کابل GIZ)مرکزی ) دفترانتقال و نصب کمره های امنیتی در تهیه  نمودن قراردادداوطلبی برای در پروسه 

 در این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید. شرایط قراردادیبا 

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک ۲۰16 فبروری 8 بجه 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:   

 

Tender Notification call for expression of interest Inquiry#91096798: 

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” supply, delivery and installation of CCTV Camera  system at GIZ 
Main  Office 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 February 8th 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.  

 

 اطالعیه داوطلبی:

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   
با توجه  در کابل GIZ)مرکزی ) دفترانتقال و نصب کمره های امنیتی در تهیه  نمودن قراردادداوطلبی برای در پروسه 

 در این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید. شرایط قراردادیبا 

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک ۲۰16 فبروری 8 بجه 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:   

Registration #: 83222154 

Tender Invitation call for expression of interest, GIZ PCP inviting the experience internet service provider 
companies for the provision of 10 MB internet connection for one year to GIZ PCP office in Kabul To 
claim the tender documents for the bidding process please send your expression of interest along with 

2016 at 04:00 pm. latest by 09 February afg@giz.de-tenderEmail Company profile and past contracts to  

 

ایم  ۱۰دعوت به عمل می اید تا جهت اشتراک پروسه داوطلبی  مجرب کابل از شرکت هایجی آی ذید مقیم  دفتر  اطالعیه داوطلبی
بی انترنت برای یک سال به دفتر جی ای ذید پی سی پی کابل شرکت های واجد شرایط میتواند برای درخواست اسناد داوطلبی پرفایل 

 ۹تا به تاریخ  afg@giz.de-tenderس کمپنی و کاپی قرارداهای فبلی در این ساحه با اورګانهای دیګر داشته باشد به ایمل ادر
 ارسال کرده حضور خود را تضمین نماید.   بعد از ظهر ۴ساعت  فبروری

وی زمینی به سوریه  آمادگی بحرین برای اعزام نیر
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