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نبرد داروغه های شهر به خاطر دختر 

رنج بی امان و انتظار بی پایان
مهاجران افغان در اندونیزیا
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زبان زنانه  »زنده گی در حاشیه«

شمار بی جاشدگان داخلی
به مرز یک میلیون رسید
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درخواست تبادله مال برادر با اعضای 
تحریک طالبان

2

جشن فرهنگی سارک
فرصتی برای معرفی بامیان

سارک  سازمان  فرهنگی  پایتخت  اولین  به عنوان  بامیان  گرفتن  قرار 
که این پروسه سبب  کرده است  این هیجان را برای بامیانی ها ایجاد 
شود.  بامیانی ها  و  بامیان  زندگی  در  جدید  صفحه ای  شدن  گشوده 
که بامیانی ها حق دارند از زندگی بهتر و جایگاه اجتماعی  شکی نیست 
کنون این مهم محقق نشده است و  مناسب تری برخوردار باشند. اما تا
که بتوانند از مزیت های  گیرند  این مردم نتوانسته اند در وضعیتی قرار 

گردشگرپسند بهره مند باشند. سکونت در یک نقطه مهم  4

سرگروه طالبان در بامیان بازداشت شد

درصد   70 عامل  افرادش  و  شوخک 
ناامنی ها در بامیان بوده است.

امنیه  فرمانده  قدسی  خدایار  جنرال 
گفت:  مورد  این  در  بامیان  والیت 
گروه مسلح به فرماندهی ابراهیم  »یک 
پوسته  بر  داشت  قصد  شوخک، 
خارقل عملیات نماید و مرکزیتی را در 
بازداشت  بسازد،  برایشان  والیت  این 

شد.«

گروه  سردسته  که  گفت  قدسی  آقای 
طالبان در بامیان ابراهیم فکوری است 
معروف  »شوخک«  قوماندان  به  که 
عملیات  چندین  در  شوخک  است. 
در  دولت  منافع  علیه  تخریب کارانه 

این والیت دست داشته است.
که از حدود  فرمانده امنیه بامیان افزود 
سه روز پیش یک عملیات ۷۲ ساعته 
در  بامیان  والیت  امنیتی  نیروهای 
و  ورس  ولسوالی  پیتاب جوی  ساحه 
والیت،  این  پنجاب  ولسوالی  خارقل 
دایکندی  و  غور  والیت های  با  که 
بود  شده  راه اندازی  است،  هم سرحد 
که  شوخک  قوماندان  نتیجه  در  که 
داشت  را  ساحه  کردن  ناامن  قصد 
همکارانش  از  دیگر  تن  دو  با  همراه 
گفت  قدسی  شدند.  بازداشت 
قوماندان  همکاران  از  تن  یک  که 

کشته شده است. شوخک 

برگزاری  آستانه  در  بامیان:  8صبح، 
آخر  در  است  قرار  که  سارک  جشن 
از  تن  ده  ها  حضور  با  جاری  هفته 
مهمان  هزاران  و  خارجی  مهمانان 
شود،  برگزار  والیت  این  در  داخلی 
در  طالبان  سرگروه  بامیان  پولیس 
این  کرد.  بازداشت  را  والیت  این 
از  شماری  بر  تا  داشت  تصمیم  گروه 
حمله  بامیان  در  امنیتی  پوسته های 

کند.
به  بامیان  در  طالبان  سرگروه  این 
و  است  معروف  شوخک  قوماندان 
نظامی  فرماندهان  از  یکی  گذشته  در 
بامیان  کنونی  نماینده  کبری  ا محمد 
اما  است.  بوده  نمایندگان  مجلس  در 
قوماندان  که  گفته است  کبری  ا آقای 
هیچ  او  با  حاضر  حال  در  شوخک 
اظهارات  براساس  ندارد.  ارتباطی 
قوماندان  بامیان،  پولیس  فرمانده 
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خود سری آمران حوزه
رویدادهای  دیگر  بار  درگیری  این  ع  موضو و  حوزه  آمران  درگیری  خبر 
موقع  به  داخله  وزارت  گر  ا کرد.  زنده  اذهان  در  را  دوران  آن  دهشت بار 
می رفت.  باال  بسیار  رویداد هایی  چنین  تکرار  احتمال  نمی کرد،  اقدام 
کابل  سیزده  و  سه  حوزه های  آمران  برکناری  به  باید  داخله  وزارت 
شوند  معرفی  قضایی  و  عدلی  نهاد های  به  باید  آمران  این  نکند.  کتفا  ا
مورد  پولیس  اعتبار  بردن  سوال  زیر  و  موقف  از  سوءاستفاده  اتهام  به  و 

گیرند.  کمه قرار  محا
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زنگ اول


دیروز  پاکستان،  از  افغانستان  خواست های  سند 
خواست ها،  این  شدن  عملی  بدون  شد.  رسانه ای 
تحقق  افغانستان  جنگ  ختم  برای  سیاسی  تالش های 
است  خواسته  پاکستان  از  افغانستان  نمی یابد. 
محدودیت هایی بر رهبران طالبان وضع کند، پایگاه ها 
شبکه  ضد  بر  و  ببندد  را  آنان  حمایتی  شبکه های  و 
عملیاتی  خواست ها  این  اگر  کند.  نظامی  اقدام  حقانی 
شود، مذاکره برای ختم جنگ مصداق بیرونی می یابد. 
می کند.  میزبانی  طالبان  از  حاضر  حال  در  پاکستان 
شبکه های حمایتی این گروه در کالن شهرهای پاکستان 
تروریستی  شبکه  پاکستان  ارتش  رهبری  است.  فعال 

حقانی را دارایی راهبردی خودش لقب داده است. 
خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  مشاور  عزیز،  سرتاج 
دوستان  طالبان  که  می گوید  صراحت  به  نوازشریف 
این شبکه های حمایتی  اگر  اسالم آباد هستند.  تاریخی 
وضع  محدودیت  طالبان  رهبران  بر  نشود،  برچیده 
نشود و شبکه حقانی یک شبکه تروریستی اعالم نشود، 
شورای کویته نیازی به مذاکره با کابل نمی بیند. وقتی 
شورای کویته دوست تاریخی پاکستان لقب داده شود 
ضرورتی  اصال  باشد،  فعال  حمایتی اش  شبکه های  و 
به مذاکره احساس نمی کند. فرزندان اعضای شورای 
کویته در جنگ دخیل نیستند. گزارش هایی وجود دارد 
پاکستان  مکتب های  مدرن ترین  در  آنان  فرزندان  که 
درس می خوانند. حتا اسنادی در دست است که برخی 
کراچی  اشراف نشین  محله های  در  طالبان،  رهبران  از 

هم زندگی شاهانه دارند. 
نیروی جنگی آنان شاگردان مدرسه های دینی پاکستان 
کسب  توهم  و  بهشت  به  رسیدن  خیال  به  که  است 
تا  می آیند.  افغانستان  در  جنگ  میدان های  به  فضلیت 
تالش های  نشود،  وضع  محدودیت  طالبان  رهبری  به 
دوستان  نمی شود.  موفق  جنگ  پایان  برای  سیاسی 
پاکستان و کشورهایی که امروز میان کابل و اسالم آباد 
میانجی گری می کنند، باید این مساله را در نظر بگیرند. 
از  که  بدهد  تعهد  باید  افغانستان  که  است  این درست 
خاک و قلمروش علیه پاکستان و یا بر ضد منافع آن 
تا  است  الزم  آن،  کنار  در  اما  نشود،  استفاده  کشور 
پاکستان، با برداشتن گام های روشن، اراده خودش را 
برای ختم جنگ نشان بدهد. تا پاکستان گام های مهم 
با  اعتمادسازی  برای  کابل  تالش های  برندارد،  عملی 

استقبال اجتماعی در افغانستان روبه رو نمی شود. 
پاکستانی ها رسما حمله بهاری طالبان را نکوهش کردند 
و به این گروه تذکر دادند تا از جنگ در خاک افغانستان 
دست بکشد، اما تاکنون هیچ اقدام عملی برای بازداشتن 
این گروه انجام نداده اند. جنگ بهاری طالبان به شدت 
تاکنون، هیچ محدودیتی  پاکستان  ارتش  و  دارد  ادامه 
بر آنان وضع نکرده است. اگر پاکستان واقعا خواستار 
پایان جنگ است، باید این فرصت را از دست ندهد و 
با برداشتن گام های عملی به مردم افغانستان ثابت کند 

که سیاست افغانی اش دگرگون شده است. 
افکار عمومی در افغانستان وقتی به دگرگونی سیاست 
افغانی اسالم آباد باور می کند که پاکستان خواست های 
میز  روی  را  طالبان  و  کند  برآورده  را  کابل  مشروع 
عملی  اقدام  هیچ  پاکستان  ارتش  اگر  بیاورد.  مذاکره 
نگذارد، کابل  افغانستان وقعی  به خواست های  نکند و 
ناگزیر خواهد بود تا به سیاست پاکستانی زمان حامد 
با اسالم آباد  تعامل  کرزی برگردد و پرونده سیاست 
همان  تنش  و  جنگ  دوام  که  است  روشن  ببندد.  را 
پاکستان  منافع  نیست،  افغانستان  سود  به  که  طوری 
را هم تامین نمی کند. مردم پاکستان امنیت، کار و رفاه 
اقتصادی می خواهند. در صورت دوام جنگ و تنش در 
مشروع  خواست های  از  یک  هیچ  منطقه  و  افغانستان 
مردم پاکستان برآورده نمی شود. مردم پاکستان دیگر 
کار  و  نمی خورند  را  دولتمردان شان  فریب شعار های 
از  حمایت  سیاست  این،  بر  عالوه  می خواهند.  عملی 
است،  نکرده  تامین  را  پاکستان  امنیتی  منافع  طالبان، 
دوام این سیاست جنگ تحریک طالبان پاکستانی را هم 

تشدید می کند.

ختم  جنگ در گرو
 تامین خواست های مشروع افغانستان است
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زندگی  ناامنی  و  جنگ  کابل:  8صبح، 
دشواری های  با  را  کشور  روستانشینان 
مدافع  نهادهای  است.  کرده  روبه رو  زیادی 
موارد  بسیاری  در  می گویند  غیرنظامیان  از 
استفاده  انسانی  سپر  به عنوان  غیرنظامیان 
شیوه ای  چنین  از  بارها  طالبان  و  می شوند 

استفاده کرده اند. 
از  متشکل  که  ملکی  افراد  از  حفاظت  گروه 
بررسی آن ها  است، می گوید  مدنی  نهاد  چند 
باشندگان  از  تن  هزار   964 که  می دهد  نشان 
بی جا  ناامنی  و  جنگ  به دلیل  ناامن  والیات 

شده اند. 
محمد نبی تدبیر، یکی از اعضای این گروه روز 
یک شنبه یافته های گزارش این نهاد را این گونه 
تشریح کرد: »اکثر بی جا شدگان داخلی که در 
اطراف شهرهای بزرگ مسکن گزین شده اند، 
با چالش های زیادی روبه رو هستند و وزارت 
اختصاص  بودجه ای  آنان  برای  حتا  مهاجرین 

نداده است.«
یافته های این گروه که از آمارهای کمیشنری 
عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و 
نشان  شده،  گرفته  افغانستان  مهاجرین  وزارت 
می دهد که رقم بی جا شدگان داخلی امسال در 
افزایش  برابر  با سال 2014 میالدی دو  مقایسه 

یافته است.
از  مسووالن گروه حفاظت  اظهارات  براساس 
افراد ملکی، حدود 20 هزار نفر تنها در والیت 
کندز از خانه های شان آواره شده اند. این گروه 
دسترسی  از  کندز  بی جاشدگان  که  می گوید 
و  خوراکی  مواد  صحی،  آشامیدنی  آب  به 
آموزش بی بهره هستند و شماری از کودکان و 

کهن ساالن در میان آنان تلف شده اند.
ناامنی  کنار  در  گروه،  این  گزارش  براساس 
منازعات  غذایی،  منابع  کمبود  فقر،  و جنگ، 
قومی، بی بهره بودن از تعلیم و تربیه و بی کاری 
هجوم  سبب  که  است  دیگری  علت های 

باشندگان روستاها به شهر کابل شده است.
امور  وزارت  کارکرد  گروه  این  اعضای 
مهاجرین و عودت کنندگان را برای رسیدگی 
ناامن  والیت های  بی جاشدگان  وضعیت  به 
است  حالی  در  این  می کنند.  انتقاد  کشور 
که  بود  گفته  پیشتر  غنی  رییس جمهور  که 
حذف  افغانستان  در  بی جاشده  واژه  باید 
علت  به  تن  صدها  گزارش ها  براساس  شود. 
کندز،  سرپل،  بدخشان،  والیات  در  ناامنی ها 
را  خانه های شان  بغالن  و  بادغیس  هلمند، 
در  زنان شان  و  کودکان  با  و  کرده اند  ترک 
کابل،  به خصوص  افغانستان  بخش های  دیگر 

مسکن گزین شده اند.
تا  دارد  تالش  حکومت  حاضر  حال  در 
و  پاکستان  از  افغان  مهاجران  برگشت  زمینه 
افغان  میلیون  پنج  از  بیش  کند.  مهیا  را  ایران 
از  بسیاری  هستند.  مهاجر  کشور  دو  این  در 
به  گذشته  سال  سیزده  در  برگشت کنندگان 
زندگی  زمینه های  نبود  به دلیل  افغانستان، 
بی کاری،  زده اند.  مهاجرت  به  دست  دوباره 
ناامنی دلیل اصلی مهاجرت های دوباره  و  فقر 

از افغانستان خوانده شده است.

۵۶ درصد کارمندان وزارت عدلیه تحصیالت عالی ندارند

شمار بی جاشدگان داخلی
به مرز یک میلیون رسید

وزیر عدلیه افغانستان اعالم کرده بیش 
از نیمی از کارمندان این وزارت تنها 
تا صنف دوازده آموزش دیده و این 
امر باعث مشکالت زیادی شده است.
انور  عبدالبصیر  بی بی سی  از  نقل  به 
این  روزه  صد  برنامه  توضیح  ضمن 
وزارت گفت که ۵6 درصد ماموران 
فارغ التحصیالن  را  وزارتخانه  این 

صنف دوازدهم تشکیل می دهند.
او گفت: »ارایه خدمات دقیق، شفاف 
که  است  میسر  صورتی  در  موثر  و 
کرده،  تحصیل  نسبتا  بشری  نیروی 
و  وسایل  باتجربه،  و  متخصص 
برنامه ریزی  کافی،  کاری  تجهیزات 
داشته  وجود  اجرائات  بر  نظارت  و 

باشد.«
بخش  این  »در  افزود:  انور  آقای 
مشکالتی وجود دارد که مهم ترین آن 
پایین بودن سطح تحصیلی ماموران ما 
است. به طوری که ۵6 درصد ماموران 
این وزارت را فارغ التحصیالن صنف  
بیشتر  که  می دهند  تشکیل  دوازدهم 
ولسوالی ها  و  والیت ها  در  آن ها 

هستند.«

این  که  گفت  افغانستان  عدلیه  وزیر 
نخست  روز  صد  برنامه  در  وزارت 
 120 از  بیش  که  دارد  نظر  در  خود 
در  را  وزارت  این  ماموران  از  نفر 
کابل و والیت ها از طریق رقابت آزاد 
برگزیند و صدها تن دیگر را آموزش 
ویژه بدهد و حتی برخی از کارمندان 
به دانشگاه ها برای آموزش معرفی  را 

خواهد کرد.
کرد  امیدواری  ابراز  انور  عبدالبصیر 
ملی  وحدت  حکومت  رهبران  که 
باال  برای  او  برنامه های  از  افغانستان 
آموزشی  و  تحصیلی  سطح  بردن 
حمایت  عدلیه  وزارت  کارمندان 

کنند.
سطح پایین تحصیلی کارمندان دولتی 
به طور کلی یکی از چالش های اصلی 
گفته  به  می شود.  شمرده  افغانستان 
شفافیت،  میزان  بر  نکته  این  ناظران 
دولتی  ادارات  در  فساد  حتی  و  دقت 

اثرگذار بوده است.
اخیر  سال  چهارده  در  هرچند 
ارتقای  عرصه  در  زیادی  برنامه های 
به  دولت  کارمندان  کاری  ظرفیت 
حمایت سازمان های بین المللی به اجرا 
گذاشته شده، ولی هنوز مشکالت در 

این زمینه رفع نشده است.

درخواست تبادله مال برادر با اعضای تحریک طالبان

برای  تالش ها  کابل:  8صبح، 
جریان  هنوز هم  برادر  مال  آزادی 
ارگ  محرمانه  سند  یک  دارد. 
ریاست جمهوری که روزنامه ۸صبح 
که  می دهد  نشان  یافته  دست  آن  به 
خواستار  ملی  وحدت  حکومت 
طالبان  تحریک  اعضای  تبادله 
برادر  مال  رهایی  بدل  در  پاکستان 
چهره های  از  برادر  مال  است.  شده 
کلیدی طالبان است و در نقش های 
معاون مالعمر، قوماندان قول اردوی 
طالبان  دفاع  وزارت  معاون  و  مرکز 
عبدالغنی  است.  کرده  وظیفه  انجام 

اصلی  موسس  چهار  از  یکی  برادر، 
بوده   1994 سال  در  طالبان  جنبش 
است. وی در ماه فبروری سال 2010 
میالدی از یک مدرسه دینی در شهر 
و  شد  بازداشت  پاکستان  کراچی 
نزدیک به سه سال و شش ماه را در 

زندان این کشور به سر برد. 
وقت  ریس جمهور  کرزی،  حامد 
این  تا  خواست  پاکستان  از  بارها 
کند.  آزاد  را  طالبان  کلیدی  چهره 
شورای  رییس  ربانی،  صالح الدین 
کرزی،  آقای  زمان  در  صلح  عالی 
هرچند  رفت.  برادر  مال  دیدار  به 
نقیضی  و  ضد  خبر های  زمان  آن 
نوشت  منابع  برخی  اما  شد،  نشر 
با  گفتگو  به  موفق  ربانی  آقای  که 
تالش های  است.  نشده  مالبرادر 
مال  رهایی  برای  افغانستان  حکومت 
برادر در حالی صورت می گیرد که 
مال  تا  کرده،  فیصله  الهور  محکمه 
این  نشود.  تسلیم کشور دیگر  برادر 
فیصله قابل اجرا است و لغو آن کار 
دشوار می باشد. به این ترتیب، به نظر 
غنی  آقای  تالش های  که  می رسد 
نتیجه ای  برادر  مال  رهایی  برای  نیز 

حکومت  باشد.  نداشته  همراه  به  را 
تالش  اخیر  سال های  در  افغانستان 
کرد تا با آزادی مال برادر تالش های 
صلح را در محور او شکل دهد. این 
انجام  قطر  دفتر  با  موازی  تالش ها 

می شد.
مورد  تازه ترین  در  رییس جمهور 
افغانستان  حکومت  خواست های 
تسلیم صدراعظم  مورد  هفت  در  را 
جواب  هنوز  است.  کرده  پاکستان 
رسمی از جانب پاکستان داده نشده 
است. روز نامه ۸صبح روز یک شنبه 
بخش های مهم این در خواست را به 
نشر رساند. تبادله زندانیان آن هم در 
مواردی  تازه ترین  از  مال  برادر  بدل 
دست  آن  به  ۸ صبح  که  است 
و  احتیاط  با  غنی  آقای  است.  یافته 
طرف  به  دوستی  دست  خوشبینی 
پاکستان دراز کرده است. آقای غنی 
هنوز هم منتظر است تا باب جدیدی 
در فضای سیاسی دو کشور گشوده 
جریان  زودی،  به  غنی  آقای  شود. 
یک  طریق  از  را  خود  تالش  ماه ها 
خواهد  شریک  مردم  با  سخنرانی 

کرد.

والی جدید والیت نیمروز رسما آغاز به کار کرد

8صبح، کابل: انجینر محمد سمیع، 
یک  در  نیمروز  والیت  والی جدید 
رسما  شنبه،  یک  روز  رسمی  جلسه 
محمد  کرد.  کار  به  آغاز  و  معرفی 
کشور  جمهور  رییس  غنی،  اشرف 
به  را  سمیع  آقای  حکمی  در  پیشتر 

عنوان والی نیمروز تعیین کرده بود.
سمیع،  آقای  معرفی  مراسم  در 
نیمروز،  والیت  پیشین  سرپرست 
محلی،  ارگان های  اداره  مسووالن 

والیتی،  و  ملی  شورای  اعضای 
متنفذان،  ولسواالن،  امنیتی،  مقامات 
از  شماری  و  جهادی  شخصیت های 
باشندگان این والیت حضور داشتند.
در  که  جمهوری  ریاست  حکم  در 
خوانده  سمیع  محمد  معرفی  مراسم 
شد، از او به عنوان فردی با تجربه در 
عرصه حکومت داری یاد شده است.

برای هفت والیت  رییس جمهوری 
کرده  تعیین  جدید  والی  نیز  دیگر 

است.
محلی  ارگان های  اداره  حال  این  با 
در  که  است  گفته  خبرنامه ای  در 
مراسم معرفی محمد سمیع به عنوان 
و  نهادها  مسووالن  نیمروز،  والی 
علما،  متنفذین،  دولتی،  اداره های 
از  نیمروز  والیت  جوانان  و  زنان 
و  کرده  حمایت  اعالم  او  تقرری 
مردم  به  صادقانه  خدمت  خواستار 

شده اند.
آنان گفته اند که والی جدید نیمروز 
باید در بخش های امنیت، بازسازی، 

معرف و دیگر بخش ها تالش کند.
جدید  والی  سمیع،  محمد  انجینیر 
گفته  خود  سخنرانی  در  نیز  نیمروز 
با  مبارزه  آب،  مدیریت  که  است 
مواد  قاچاق  و  و کشت  اداری  فساد 

مخدر از برنامه های کاری او است.

ACKU
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 طنز  -  آژند

 قدرت اهلل جاوید

مجلس سنا:

تقرری های نامناسب افغانستان را 
به بحران می برد

نبرد داروغه های شهر به خاطر دختر 

ملی  وحدت  حکومت  رهبران  از  کشور  سنای  مجلس 
گزینش افراد به پست های مهم دولتی،  می خواهد تا در 
بگیرند.  نظر  در  را  شایستگی  اصل  و  قومی  تعادل 
از  شماری  در  تازه  تقرری های  به  اشاره  با  سناتوران 
می گویند  والیات،  و  دولتی  اداره های  وزارت خانه ها، 
توجه  دولت  در  قومی  مشارکت  به  حکومت  رهبران  که 

نکرده اند.
که  کشور  محمد علم ایزدیار، معاون اول مجلس سنای 
در نشست عمومی روز یک شنبه این مجلس صحبت 
می کرد، تقرری های تازه  از سوی حکومت را»نامناسب« 

خواند.
گون فرا  گونا معاون مجلس سنا با اشاره به دشواری های 
راه دولت، از رهبران حکومت وحدت ملی خواست تا 
درگزینش افراد به پست های دولتی به اصل شایستگی و 

کنند. مشارکت اقوام در قدرت توجه 
به پست های  افراد  گزینش  و  تقرر  که در  گفت  ایزدیار 
باید  والیات  یا  و  ریاست ها  معینیت ها،  وزارت ها، 
گرفته شود.  معیارهای شایستگی و تعادل قومی در نظر 
توانایی  که  افرادی  جدی  به گونه  که  می افزاید  ایزدیار 

دوران  در  که  کنند  روایت  چنین  تواریخ  کتب  در 
ماضیه، نه بابا همین چند روز پیش، دو داروغه ولگرد و 
که بسی زورمند و قوی پنجه  کابلستان  دالور بودند اندر 
گفتندی  نصرت  داروغه  را  یکی  بودند.  زن دوست  و 
داروغه  روزگار  قضای  از  داروغه  هاشمی.  را  دیگری  و 
این  در  که  بودی  درون  اندر  مهر  خاتونی  را  نصرت 
گاهی با  از  که هر  گفتندی  او را دوست دختر  روزگار مر 
گشتی  این خاتون داروغه را مصاحبتی و مالطفتی میسر 
روز ها چشم  از  روزی  گرفتندی.  از هم دیگر  کام دل  و 
داروغه  هاشمی بر جمال بی مثال دوست دختر داروغه 
و  عاشق  دل  یک و نیم  نه  دل  یک  به  افتاد.  نصرت 
خون ریز  خنجر  چنان  گردید.  تابان  ماه  این  بی قرار 
مژگان خاتون بر قلب عاجز داروغه  هاشمی فرو نشست 
کلمبیا بر سیاره مریخ فرود آمده  گویی شاتل فضایی  تو 
گفتند خویشتن  کف بداد.  است. پس عنان اختیار از 
باشد. جواب داد  این مال داروغه نصرت  که  نگهدار 
کشش  که مرا از عشق این خاتون قوه  آن داروغه دالور، 

نمانده است. 
خاتون  این  پیرامون  و  شد  حال  فکر  به  حال  در  پس 
چنان غمبر بزد تا خاتون را نیز التفاتی مر این داروغه را 
این دو دلداده عاشق در  روز ها  از  آمد. روزی  میان  در 
تماشاخانه ای اطراق فرموده بودند و اتاق از اغیار خالی 
چی  که  رسید  خبر  را  نصرت  داروغه  که  بودند  نموده 
تور  را  دوست دخترت  داروغه  هاشمی  که  نشسته ای 
دیگری.  خوبان  فکر  در  نشسته  تو  و  است  کرده  همی 
چون داروغه نصرت این خبر شنید، پس چون عفریتی 
تنومند باد در تنوره انداخت و چون اژدهای دمان آتش 

از دماغش بیرون زد. 

و شایستگی پیش برد مسوولیت های دولتی را ندارند، 
از  باور وی،  به  معرفی شوند.  قوم  نشانی یک  از  نباید 
که توانایی و شایستگی دارد، به  نشانی اقوام باید فردی 

گماشته شود. پست مهم دولتی 
تقرری های  که  داشت  بیان  سنا  مجلس  معاون 

فردوسی بزرگ این صحنه را چنین روایت فرموده است:
کرد  چو نصرت بدید آنکه  هاشم چی 

چی راحت دل یار او را ببرد 
اس ام اس بداد او به دوست دخترش 

کنار رو تو از برش  که زودتر 
کنم  وگر نه بیایم ترا )بیب( 

کنم  و آن داروغه را نیز )بیب بیب( 
اس ام اس بداد آن نگار ملس 
ندارم من از تو دگر هیچ ترس 

که یار دالورتر از تو رسید 
کس ندید کارته سه  چنین یار در 

که دوست دخترش به دل گرمی  گویند وقتی داروغه دید 

»بحران«  به  را  افغانستان  دیگر  بار  یک  »نامناسب« 
هستیم  »امیدوار  افزود:  ایزدیار  می کشاند.  »خرابی«  و 
شود،  حفظ  ما  هماهنگی  شود،  حفظ  ما  وحدت  که 
زمان  عین  در  اما  شود  حفظ  ما  برادری  و  صمیمیت 
کار  کل افغانستان به  کادرهای شایسته و متعلق به  باید 

کالهش هم نمی اندازد،  داروغه  هاشمی، دیگر تف به 
فرمان  را  جرار  لشکر  پس  شد.  خشم  اندر  شدت  به 
و  تیر کمان  و  شمشیر  و  گرز  با  لشکریان  و  داد  جنگ 
کالشینکوف به سوی معیاد گاه دو دلداده بانگ رحیل 
که دشمن  دادند. از آن سو خبر به داروغه  هاشمی رسید 
گروهی فراوان برای واپس گیری جانان، شتابان بدین  با 
»بانش  بگفت:  و  بزد  پوزخندی  داروغه  آید.  همی  سو 
کدم.« پس از آن دو لشکر  که بیایه دلشه از دوغ بد خاد 

به هم دیگر رسیدند. فردوسی در این اثنا چنین فرمود:
یکی لشکر از شرق چو مور و ملخ 

همه سینه پر خون بروت های شخ 
گرد  دگر سو یالن سرافراز و 

گماشته شوند.« در همین حال، شماری از سناتوران نیز 
کرده  از تقرر برخی مسووالن در اداره های دولتی انتقاد 

آن را مناسب نمی دانند.
که  مدعی اند  سناتوران  از  دیگر  برخی  هم،  سویی  از 
ریاست  و  دفاع  وزارت  پست های  به  افراد  گزینش  در 
که به تازگی از سوی رییس جمهور  عمومی امنیت ملی 
افغانستان  شهروندان  قومی  مشارکت  شده اند،  تعیین 

گرفته نشده است. مدنظر 
با  سنا  مجلس  در  سرپل  سناتور  قویاش،  محمدعظیم 
اشاره به معرفی نامزد وزارت دفاع به مجلس نمایندگان، 
تعیین لوی درستیز و معاونین ریاست عمومی امنیت ملی 
افراد  گماشتن  در  حکومت  رهبری  که  داشت  بیان 
مهم  پست های  به  افغانستان  ازبک  قوم  از  شایسته 

امنیتی توجه نکرده است.
به  جدید  کابینه  در  که  وزارتی  سه  گفت  قویاش 
برای  است،  یافته  اختصاص  افغانستان  ترک تبارهای 
گزینش  مردم ترک تبار افغانستان قابل قبول نبوده و در 
مقام های مهم امنیتی می بایست از جنرال های ترک تبار 
به  استفاده  داشتند،  نظامی  تجربه   و  تخصص  که 
با اشاره به معرفی معصوم ستانکزی  عمل می آمد. وی 
آقای  که  داشت  بیان  دفاع  وزارت  نامزد  به عنوان 
به  رییس جمهور  با  قومی  نزدیکی  به دلیل  ستانکزی 

سمت وزارت دفاع تعیین شده است.
گیانوال، سناتور پکتیکا در  در همین حال، جمعه الدین 
که سناتوران نباید بدون حکم  مجلس سنا بیان داشت 
محکمه و اسناد و مدارک در مورد مقام های دولتی ابراز 

کنند. نظر 
که سناتوران مجلس بر بنیاد صالحیت های  گیانوال گفت 
کنند  گزینش مقام های دولتی عمل  قانونی شان در مورد 
افراد  تقرر  در  رییس جمهور  صالحیت های  به  نباید  و 
قانون  بنیاد  بر  که  گفت  کنند. وی، هم چنین  مداخله 
به  نامزدوزیران  رد  یا  و  تایید  مسوولیت  کشور  اساسی 
از  نمایندگان است و سناتوران می توانند  دوش مجلس 

کنند. کارکردهای مقام های دولتی نظارت 

سوار اند همه بر رنجر های فورد
بیامد نصرت به سان هژبر 

کرده به دست نقش ببر  و خال کوبی 
که ای بی شعور  بگفتا به  هاشم 

چرا یار ما را زدی تو به تور 
کم است مگر دوست دختر در این جا 
ای آنکه تنت مثل یک شلغم است 

کنون چوب در آستین تو می کنم 
گنجشک به غولک زنم ترا مثل 

مانند  داروغه  هاشمی  حال  این  در  که  کنند  روایت 
و  اندر شد  گرمابه چراغ علی به سرخی  کنار  لبلبو های 

گفت به داروغه نصرت: از سر خشم و عصیان چنین 
که زیرک نه ای  کچالو  برو ای 

و از اهل مردی تو بی شک نه ای 
منم خوش تیپ و خوش استایل و شاب 

تویی همچو سوراخ های جوراب 
گرفتم نگارت به صد چال و فن 

نگیری تو هرگز او را زمن 
این دو داروغه را همین جا در حال رجز خوانی بگذارید 
ای  که  دادند  خبر  که  شهر  کم  حا از  بشنوید  حاال  و 
که دو تن از داروغه هایت  کم چی بی خبر نشسته ای  حا
برای یک دختر دارند هم دیگر را جر می دهند و شهر را 

کشانده اند.  به آشوب 
که هر دو را نزد او آورند. و چون  کم فرمان داد  پس حا
ای  که  برزد  بانگ  آوردند.  کم  حا درگاه  به  را  آنان 
که  ساختیم  داروغه  را  شما  بی چارگان  و  چشم پارگان 
ناموس ملت را پاس بدارید نه این که به هم دیگر آن را 

گفت:  کم  پاس بدارید. پس حا
کردید به خویشتن ظلم بیش  چو 

ضرور است شما را ببندند به خیش
کنید  نباید دگر چشم چرانی 
کنید  کنون خردوانی  روید و 

کنون از شما رفت نام و نشان 
زدید مشت محکم به وجدان تان 

یک  یک  و  بگرفت  دو  هر  از  داروغگی  منصب  پس 
مرداری های  و  بروند  تا  داد  دستان شان  بر  جاروب 
پایان  به  این جا  در  نیز  ما  روایت  کنند.  ک  پا خویشتن 

رسید ولی نصرت به دوست دخترش نرسید.

ACKU
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که به دارایی های تاریخی و فرهنگی و تفریحی بامیان  است 
یا یک والیت دیگر به عنوان یک ارزش ملی دیده شود. البته 
شهر  این که  با  شد.  تجربه  نیز  غزنی  خصوص  در  نگرش  این 
بخش  سوی  از  افغانستان  نام  به  و  افغانستان  آدرس  از  غزنی 
کنفرانس اسالمی  به عنوان پایتخت فرهنگی  فرهنگی سازمان 
سوی  از  بیشتر  اما  شد،  معرفی   2013 سال  در  اسالم  جهان 
گردید و  فعالین فرهنگی و اجتماعی غزنی به این مساله توجه 
متاسفانه به عنوان یک ارزش ملی به آن نگریسته نشد. شاید 
گر هرات، قندهار یا مزار و یا جالل آباد نیز در چنین جایگاهی  ا
نشان  این  می شد.  روبه رو  سرنوشت  همین  با  می گرفت  قرار 
که باید  که دولت افغانستان و به خصوص نهادهایی  می دهد 
عالقه  ایجاد  و  ملی  هم نگری  و  همبستگی  ایجاد  راستای  در 
معنوی  و  مادی  ارزش های  به  نسبت  مردم  تمام  بین  مشترک 
حد  است.  نبرده  پیش  به  را  زیادی  کار  کنند،  کار  عمومی  
کند.  کار  زمینه  این  در  وزارت می تواند  افغانستان دو  در  اقل 
وزارت های  سوی  از  که  است  جدی  سوال های  از  یکی  این 
اطالعات و فرهنگ و اقوام و قبایل چه تالش هایی در جهت 
گرفته است.  ایجاد همبستگی فکری و هم نگری ملی صورت 
می داشت  وجود  مشترک  نگرش  گر  ا که  است  حالی  در  این 
و  تاریخی  حوزه های  در  که  منطقه ای  ارزش گذاری های  از 
فرهنگی و سایر بخش ها نسبت به افغانستان صورت می گیرد، 
بسیار  پیامدهای  و  می آمد  به دست  مناسبی  بسیار  استفاده 

مثبتی نیز به همراه می داشت.
سازمان  فرهنگی  پایتخت  اولین  به عنوان  بامیان  گرفتن  قرار 
که این  کرده است  سارک این هیجان را برای بامیانی ها ایجاد 
گشوده شدن صفحه ای جدید در زندگی بامیان  پروسه سبب 
از  دارند  حق  بامیانی ها  که  نیست  شکی  شود.  بامیانی ها  و 
زندگی بهتر و جایگاه اجتماعی مناسب تری برخوردار باشند. 
کنون این مهم محقق نشده است و این مردم نتوانسته اند  اما تا
در  سکونت  مزیت های  از  بتوانند  که  گیرند  قرار  وضعیتی  در 
به دلیل  بامیان  باشند.  بهره مند  گردشگرپسند  نقطه مهم  یک 
طبیعی،  زیبای  مناظر  مطبوع،  و  مطلوب  بسیار  هوای  داشتن 
غلغله،  شهر  ک،  ضحا شهر  مانند  فراوان  بسیار  تاریخی  آثار 
مجسمه های فروریخته بودا و منطقه زیبای بند امیر از استعداد 
بین المللی  و  گردشگران داخلی  برای جلب و جذب  زیادی 
گردشگری  به  جهان  سطح  در  امروزه  می باشد.  برخوردار 
به عنوان یکی از صنعت های پر در آمد نگریسته می شود. این 
صنعت می تواند یک چشمه عایداتی خوب هم برای مردم و 

هم برای دولت باشد. 
که آمادگی ها برای  گزارش شده است  به هر حال در رسانه ها 
مقامات  و  است  شده  گرفته  بامیان  در  سارك  جشن  برگزاری 
آمادگی ها  این  از  خبری  کنفرانس های  در  بامیان  حکومتی 
که برگزاری این جشن تا چه  گفته اند. باید دیده شود  سخن 
پیدا  نقش  مردم  توقعات  و  خواسته ها  تامین  در  می تواند  حد 

کند. 

بود.
درگیری  این  موضوع  و  حوزه  آمران  درگیری  خبر 
در  را  دوران  آن  دهشت بار  رویدادهای  دیگر  بار 
اقدام  موقع  به  داخله  وزارت  گر  ا کرد.  زنده  اذهان 
بسیار  رویداد هایی  چنین  تکرار  احتمال  نمی کرد، 
آمران  برکناری  به  باید  داخله  وزارت  می رفت.  باال 
کتفا نکند. این آمران  کابل ا حوزه های سه و سیزده 
باید به نهاد های عدلی و قضایی معرفی شوند و به 
اتهام سوءاستفاده از موقف و زیر سوال بردن اعتبار 

گیرند.  کمه قرار  پولیس مورد محا
پولیس  حوزه های  آمران  که  می دانند  همه  را  این 
کابل، ارتباطات تنگاتنگ با برخی از سیاستمداران 
و چهره های پرنفوذ دارند و اعمال نفوذ همین چهره ها 
در مقرری شان نقش عمده داشته است. اما این بار 
نفوذ به چهره های  باید وزارت داخله اجازه اعمال 
برای  باید  هم  قدرتمند  چهره های  ندهد.  قدرتمند 
پرونده  در  مداخله  از  اجتماعی شان  وجهه  حفظ 
گر  کنند. ا کابل خود داری  آمران سوم و سیزدهم شهر 
برود،  نفوذ ها  اعمال  و  فشارها  بار  زیر  وزارت داخله 

اعتبار نیروی پولیس را زیر سوال می برد. 
در  که  پیشرفت هایی  مورد  در  باید  داخله  وزارت 
پرونده های آمران حوزه های سوم و سیزدهم به وجود 
کند و به مردم  می آید به افکار عمومی اطالع رسانی 
که اعاده حیثیت نیروی پولیس، برای این  بباوراند 
برخورد  مورد  این  با  باید  است.  مهم  خیلی  وزارت 
و  آمران حوزه های سوم  گر  ا و جدی شود.  حرفه ای 
وظایف شان  به  چهره ها  از  برخی  فشار  زیر  سیزدهم 
کل نیروی پولیس زیر سوال می رود.  برگردند، اعتبار 
نباید  وزارت  این  رهبری  هیات  دیگر  و  داخله  وزیر 
برگشت  شود.  واقع  چیزی  چنین  که  دهند  اجازه 
حیثیتی  ضربه  سرکارشان،  به  متهمان  این  دوباره 
خون  به  بی احترامی  و  داخله  وزارت  به  بزرگ 
از  باید  داخله  وزارت  است.  پولیس  جان باختگان 
که براساس آن،  کند  کار  این به بعد روی برنامه ای 
بر مبنای روابط سیاسی،  کابل، نه  آمران حوزه های 

بلکه براساس اصل شایسته ساالری مقرر شوند. 
کادمی پولیس فارغ می شود و در  که از ا دانشجویی 
از  مناطق دوردست وظیفه اجرا می کند و در وظیفه 
بیشتر  می دهد،  نشان  الزم  شایستگی های  خودش 
است.  پیشرفت  و  ترفیع  مستحق  دیگر،  کس  هر  از 
در  تا  شود  داده  فرصت  اشخاصی  چنین  به  باید 
دیگر  و  کابل  حوزه های  آمریت های  سمت های 
توجیهی  هیچ  کنند.  خدمت  کشور  مهم  شهرهای 
و  تحصیل کرده  شایسته،  افسر  یک  حق  که  ندارد 
چهره  یک  با  سیاسی  روابط  فدای  خدمت گذار، 
هم  قدرتمند  چهره های  متاسفانه  گردد.  پرنفوذ 
کرسی  به  را  بی سواد  آدم های  موارد  از  برخی  در 
امر  این  رسانده اند.  کابل  حوزه های  آمریت های 

نتیجه ای جز رسوایی در پی ندارد.

باستانی  و  فرهنگی  نظر  از  و  دیدنی ترین  از  یکی  بامیان 
نظر  از  اما  می شود.  محسوب  سرزمین  این  مناطق  غنی ترین 
می باشد.  گرفتار  فقر  در  اقتصادی  و  خدماتی  و  سیاسی 
سازمان  یا  سارک  سران  والیت  این  تاریخی  و  فرهنگی  غنای 
که این والیت  همکاری های جنوب آسیا را بر آن داشته است 
کند. اما فقر سیاسی این  را اولین پایتخت فرهنگی خود معرفی 
کسی  که این روزها حتا بر سر این که  والیت باعث شده است 
کشمکش وجود  این والیت در دست بگیرد،  را در  امور  زمام 

دارد.
شدید  اندازه ای  به  بامیان  به  منفی  نگرش  روند  گذشته  در 
گرفته شد تا با محو و انهدام پیکره های سنگی  که تصمیم  بود 
گیتی  بودا، دار و ندار تاریخی و باستانی این والیت از صفحه 
گردد. اما تغییر نظام سیاسی  ک  و صفحه تاریخ افغانستان پا
اصل  که  شد  باعث  افغانستان  به  جهانی  جامعه  توجه  و 
گردد.  ارزش دهی به اهمیت فرهنگی و باستانی بامیان تثبیت 
که دیده می شود از سوی سارک این والیت  از همین رو است 

به عنوان اولین پایتخت فرهنگی این سازمان برگزیده می شود.
که قرار  کردن این سوال می باشد  آنچه قابل توجه است، مطرح 
گرفتن بامیان به عنوان اولین پایتخت فرهنگی سازمان سارک 
افغانستان  مردم  کل  در  و  بامیان  مردم  نزد  در  را  توقعاتی  چه 
ایجاد می کند و چه منافعی می تواند برای افغانستان و بامیان 
چند  این که  بر  عالوه  سارک  جشن  برگزاری  باشد.  داشته 
می گردد،  بامیان  در  کن  سا مردم  روحیه  تغییر  باعث  روزی 
سازمان  در  مهم  فرهنگی  صفحه  یک  که  می شود  سبب 
فرهنگی  دفتر  شدن  باز  شود.  ایجاد  افغانستان  نام  به  سارک 
رشد  برای  زمینه  که  باعث می شود  بامیان  در  سازمان سارک 
و انکشاف فرهنگی و تاریخی در این والیت به میان بیاید. 
رشد  برای  مقدمه ای  بتواند  شاید  فرهنگی  انکشاف  و  رشد 

اقتصادی و خدماتی نیز شود.
امیدوارانه  نه چندان  با نگرش  تا  اما چیزی که باعث می گردد 
که تجربه موجود نشان  به این مساله برخورد شود، این است 
زمینه سازی های  از  بهره مندی  در  افغانستان  که  می دهد 
چندان  خدماتی  و  اقتصادی  بهره های  به  مرتبط  فرهنگی 
استعداد ندارد. شهر غزنی مرکز والیت باستانی غزنی در سال 
2013 میالدی به عنوان پایتخت تمدن جهان اسالم نام گذاری 
شد و در جشنواره ای این لقب برایش داده شد. اما دست آورد 
پیش  حالی که  در  نبود.  توجه  قابل  و  زیاد  چندان  مساله  این 
که غزنی با رسیدن سال 2013 به  گمان می رفت  از سال 2013 
کلی دگرگون شده و شاید یک تغییر مثبت بسیار جدی خواهد 
کوتاهی در صدر  کرد، اما این گونه نشد و غزنی فقط برای مدت 
گرفت و دوباره به فراموشی و  مانورهای تبلیغاتی مقامات قرار 

بی توجهی رفت و اینک از نا امنی به شدت رنج می برد. 
که در  یکی از نکته های بسیار منفی در افغانستان این است 
کار  کل افغانستان  کشور در راستای ایجاد عالقه ملی به  این 
صورت نگرفته است. در افغانستان این نگرش به وجود نیامده 

و  سوم  حوزه های  آمران  وظیفه  درآمدن  تعلیق  به 
کابل، یک اقدام به موقع و مناسب  سیزدهم پولیس 
که آمران پولیس پایتخت،  بود. بسیار تاسف آور است 
صالحیت ها  از  تمام،  دیده درایی  و  پرورویی  با 
شکل  بدترین  به  دارند،  اختیار  در  که  منابعی  و 
حوزه های  آمران  درگیری  خبر  کنند.  سوءاستفاده 
کابل به تمام وزارت امور داخله  سوم و سیزدهم شهر 
از شنیدن این خبر خجالت زده  ک بود. همه  شرمنا
و  قانون  تطبیق کننده  نظم،  حافظ  پولیس  شدند. 
به  است.  مردم  خصوصی  ملکیت های  محافظ 
به  پولیس،  نیروی  فرماندهان  که  است  دلیل  همین 
جنگ افزار و وسایط نقلیه دسترسی دارند تا بتوانند 
به خوبی به وظایف شان برسند. اما زمانی که از این 
صورت  سوءاستفاده  وظیفوی  صالحیت  و  منابع 
کل نیروی پولیس زیر سوال می رود.  می گیرد، اعتبار 
کشور عالوه بر تطبیق قانون و دیگر وظایف  پولیس 

متعارف، مصروف مبارزه با تروریسم نیز است.  
تروریسم در موارد بسیاری از پولیس قربانی می گیرد. 
می دهد.  پولیس  نبردها  در  هم  را  تلفات  بیشترین 
مردم افغانستان، قدر نیروی پولیس شان را می دانند، 
افراد به اعتبار  از اشخاص و  اما سوءاستفاده برخی 
کل این نهاد صدمه می زند. خبر درگیری دو فرمانده 
اذهان  در  را  گذشته  دهشت بار  خاطرات  پولیس، 
داخلی  جنگ های  زمان  در  کرد.  تداعی  عمومی 
کتر  دا کمیت  حا سقوط  از  پس  بی نظمی های  در  و 
در  داشتند.  پسر  بردگان جنسی  فرماندهان  نجیب، 
آوردن  به دست  برای  خودسر  فرماندهان  مواردی، 
از  و  می شدند  درگیر  هم دیگر  با  جنسی  بردگان  این 
کشور  شهروندان  از  زیادی  شمار  درگیری ها  این  اثر 

جان شان را از دست می دادند. 
را  نوجوان  و  خردسال  پسران  خودسر  فرماندهان 
با  آن  تصاحب  سر  بر  بعد  و  می کردند  اختطاف 
مردم  همه  را  روزها  این  می جنگیدند.  هم دیگر 
که  دارند  یاد  به  همه  دارند.  یاد  به  افغانستان 
کردن چرس و دیگر مواد  ملیشه های خودسر با دود 
آنان  به  و  می رقصاندند  را  خردسال  پسران  مخدر، 
که برای  ستم می کردند. خانواده های زیادی بودند 
شهرهای  دیگر  و  کابل  پسران شان،  جان  نجات 

کردند و به دیار غربت پناه بردند.  کشور را ترک 
شکل گیری طالبان هم معلول همین عوامل بود. این 
به  و  بودند  بیرونی  پروژه  طالبان  که  است  درست 
توانستند  و عربستان  کستان  پا و نظامی  مالی  کمک 
این  کنند.  اشغال  را  کشور  از  وسیعی  بخش های 
طالب،  لباس  در  کستان،  پا ارتش  که  درست  هم 
واقعیت  این ها  همه  بود.  کرده  اشغال  را  افغانستان 
از همین  مقاومت ضد طالبان هم  است. مشروعیت 
هم  دیگر  تلخ  واقعیت  اما  می گیرد.  مایه  واقعیت ها 
که هرج ومرج، خودسری، بی قانونی و به  این است 
از عوامل ظهور طالبان  گرفتن مردم هم یکی  بردگی 

 محمد هاشم قیام

 فردوس

خود سری آمران حوزه
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در عصر حاضر در 
گستره ی خاورمیانه وجود 

جنگ و بحران در کشورهای 
همچون افغانستان، 

عراق، سوریه، فلسطین و 
کشورهای آفریقایی موجب 

ورود خیلی عظیم آوارگان از 
این کشورها گردیده است.

با ادامه ی چندین دهه 
بحران و جنگ های داخلی 
در افغانستان و اوضاع 
نابه سامان اقتصادی در 
این کشور، سیل عظیمی 
از مهاجران به خارج از 

افغانستان سرازیر شده  اند. 
پدیده  آوارگی که زمانی 

پدیده ی موقت تلقی می شد، 
امروز یک امر مزمن و 
به یک معضل منطقه ای 

تبدیل شده است.

اجازه  و  حق  پناهجویان  اندونزیا،  دولت  قوانین  طبق 
کار در این کشور را ندارند. پناهجویانی که مجبورند 
سال ها بار گران مخارج زندگی خودشان و خانواده شان 
را به  تنهایی بر دوش بکشند. وضعیت بهداشت در این 
زندان ها و بیرون از زندان  که مهاجرین در آن زندگی 
می کنند نیز به شدت نگران کننده است. در این زندان ها 
تعداد زیادی از زنان همراه با کودکان شان و نوجوانان 

و جوانان پناهجوی افغان زندانی هستند.
اعتصاب  به  دست  کمپ ها  بعضی  در  مهاجرین  اگر 
سالم  دادن آب آشامیدنی  از  زندان  مسوولین  می زنند 
و غذا به آنان خودداری می کنند. وقتی آنان نسبت به 
این امر اعتراض بکنند، به شدت مورد لت و کوب قرار 
از  بدتر  کمپ ها  و  بازداشتگاه ها  وضعیت  می گیرند. 
که  مهاجرین  این  از  بسیاری  است.  جنایی  زندان های 
روزی چند نوع دارو هم مصرف می کنند هفته یک بار 
بیشتر اجازه هواخوری را ندارند، بدون اینکه مرتکب 

کدام جرمی شده باشند.
متاسفانه سفارت افغانستان در اندونیزیا برای رسیدگی 
به مشکالت مهاجران افغانی تا حاال هیچ گونه نقش و 
همکاری و اقداماتی کافی جهت حل مشکل مهاجران 
ندارد.  اطالعی  از وضعیت شهروندانش  حتا  و  نداشته 
در بعضی موارد مشکل بسیار فجیع تر و پیچیده تر است. 
و  بکند،  دیپورت  را  خودش  می خواهد  مهاجری  اگر 
یک  ظرف  در  تقریبا  کارهایش  بکند  پرداخت  پول 
ماه ها  نکند،  پرداخت  پول  اگر  اما  می شود،  انجام  ماه 
باید منتظر بماند تا به افغانستان دیپورت شود. مسووالن 
ندارند.  مهاجرین  وضعیت  به  توجهی  هیچ  سفارت 
وزارت خارجه افغانستان و وزارت مهاجرین افغانستان 
در قبال پناهجویان و پناهندگان اندونیزیا هیچ اطالعی 
هزار  چندین  سرنوشت  مورد  در  می شود  آیا  ندارند؛ 
بدون  و  بالتکلیف  اندونیزیا  در  که  افغانی  پناه جوی 

سرنوشت هستند بی تفاوت بود؟ آیا نمایندگان پارلمان 
آیا  ندارند؟  زمینه  این  در  اطالعی  هیچ  سنا  مجلس  و 
اخبار  هیچ گاهی  مهاجرین  وزارت  و  نمایندگان 
وضعیت اسفبار پناهجویان اندونیزیا را دنبال نمی کنند؟

نه  و  دولتی  مسووالن  نه  این که  است  روشن  آنچه 
احساس  هیچ کدام  افغانستان،  پارلمان  نمایندگان 
و  نداشته  کشورشان  شهروندان  برابر  در  مسوولیتی 
ندارند و متاسفانه اکنون در تمام کارها بی تفاوتی و در 
نادرست  معلومات  و  اطالعات  ارایه  موارد  از  بسیاری 

سرلوحه ی کار مسووالن دولتی افغانستان شده است.
کمیسیاری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، 
یکی از آژانس های سازمان ملل متحد است. این سازمان 
پناهندگان  و  پناهجویان  از  حمایت  و  محافظت  برای 
سرزمین های  به  بازگشت  در  آنان  یاری رساندن  و 
اصلی شان و اسکان مجدد آنان تاسیس شده و بر اساس 
مشکالت  رفع  و  محافظت  سازمان،  این  الیحه ی 
هدف  دارد.  عهده  به  را  جهان  سراسر  در  پناهندگان 
اصلی ایجاد این سازمان، حراست از حقوق و سالمتی 
پناهجویان و پناهندگان است. این سازمان وظیفه دارد 
کشورهای  توسط  پناهجویان  حقوق  به  احترام  از  تا 
میزبان و سالمت آن ها در سراسر جهان اطمینان حاصل 
مغایر  سازمان  این  وظیفه  اندونیزیا  کشور  در  اما  کند. 
تمام هنجار ها و قوانین بین المللی بوده است. پناهجویان 
از حق کار کردن، آموزش و بهداشت و حق تحصیل و 
حتا کوچک ترین حقوق انسانی در اندونیزیا محروم اند. 
پناهجویانی که در بیرون از کمپ ها زندگی می کنند، 
سرگردان اند و هیچ کمکی از سوی سازمان ملل متحد 
در امور پناهندگان یا دولت اندونیزیا و یا سازمان های 
حقوق بشری دریافت نمی کنند. پناهجویانی که توسط 
نیز در  پناهنده هم شناخته شده اند  به عنوان  این سازمان 
و هیچ  دارند  قرار  بالتکلیفی  شرایط حاضر در حالت 

راه حلی توسط این سازمان ها ارایه نشده است.
مهاجرین افغانی با بدترین شیوه و خطرناک ترین سفر 
امن  کشور  یک  به  و  نموده  طی  را  خودشان  زندگی 
در  هم  را  دارایی شان  تمام  و  رسیده اند  اندونیزیا  مثل 
مسیر یک سفر نامعلوم به مصرف رسانیده اند و حتا با 
مرگ دست وپنجه نرم کرده در یک کشور رسیده اند 
که در آنجا نسبتا از خطر جانی دور شده اما در حقیقت 
پایان  به  اندونیزیا  مثل  کشوری  به  رسیدن  با  مهاجران 
کم  مشکالت شان  از  اندکی  بلکه  نرسیده،  مشکالت 
و  افسردگی  قبیل  از  دیگری  مشکالت  با  اما  شده، 
و  مبارزه  آن  با  و  شده  روبه رو  دیگری  بیماری های 
دست وپنجه نرم می کنند. اکثر پناهندگان اولین چیزی 
را که در این بازداشتگاه ها از دست می دهند، سالمتی 

روحی،  روانی و جسمی شان است.
از  بیرون  و  کمپ ها  درون  در  پناهندگان  از  تعدادی 
کارشان، سالمت  بودن  بی سرنوشت  علت  به  کمپ ها 
و  روانی  فشارهای  ازدست داده اند.  را  روانی شان 
و  زمان  دادن  از دست  پروسه طوالنی،  این  افسردگی 
در  باهم  همه  موضوعات  این  همه ی  نهایت  در  پول، 
فرستادن پناهندگان در اندونیزیا به حالت درون گرایی 
و  درون گرایی  بحران  است.  تبدیل شده  افسردگی  و 
افسردگی مهاجرین تبدیل به اساسی ترین بحرانی شده 
با آن مواجه اند.  اندونیزیا  افغانی در  که فعال مهاجرین 
مهاجرین  کار  روند  بودن  طوالنی  و  بی سرنوشتی 

عواملی است که مهاجرین را از پا درآورده است.
روحی  مشکالت  دچار  را  عده ای  نه تنها  مساله  این 
و  افسردگی  در  عمده ای  عامل  بلکه  کرده  روانی  و 
به دلیل  مهاجرین  از  بسیاری  است.  شده  خودکشی ها 
نتیجه کارشان، آنچه در  نامعلوم بودن  مایوس بودن و 
از  تعدادی  بودیم،  آن  شاهد  اندونیزیا  در  اواخر  این 
مهاجرین دست به خودکشی زده و خود را حلقه آویز 
مجموع  در  و  قلبی  حمالت  شاهد  هم چنین  کرده اند. 
مقیم  افغانی  مهاجرین  میان  در  نا به هنگام  مرگ های 
نابه هنگام  مرگ  و  خودکشی  از  بعد  هستیم.  اندونیزیا 
 ۱۰ تا  هزار   ۸ عموما  جنازه ها  این  از  هرکدام  حمل 
بازماندگان  اغلب  دارد.  هزینه   نفر  هر  برای  دالر  هزار 
خانواده های مهاجرین توان پرداخت این مبلغ را ندارند. 
حمل هر جنازه نیازمند فرایند عظیمی از مواد شیمیایی، 
و...  دیپلوماتیک  گمرکی،  اقدامات  پرواز،  تابوت، 
در  امروز  ما  که  است  حوادثی  مجموعه  این  است. 

کشور اندونیزیا با آن مواجهیم.
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استرالیا  به  رسیدن  رویای  در  و  خود  دیار  از  دورتر 
جستجو می کنند؛ آنان جان و مال شان را قمار زدند و 
از راه اندونیزیا  خواستند خود را به استرالیا برسانند. ولی 
با سخت شدن سیاست های مهاجرتی استرالیا و مسدود 
قایق های  با  کشور  این  به  رسیدن  راه  دریا،  راه  شدن 

غیرقانونی به کلی مسدود شده است.
در حال حاضر هزاران پناه جو از افغانستان در اندونیزیا 
به سر می برند. در اندونیزیا بازداشتگاه موقتی پناه جویان 
وجود دارد که حاال مملو از مهمانانی ناخوانده است؛ 
و  آمده  اندونیزیا  به  غیرقانونی  به طور  که  پناهجویانی 
سخت  با  درمی آورند.  سر  بازداشتگاه ها  از  می آیند، 
ناچار  پناهجویان  اکثر  استرالیا  سیاست های  شدن 
درخواست  پناهندگان  عالی  کمیساریای  طریق  از 
به  مجدد  اسکان  و  اقامت  برای  و  نموده  پناهندگی 
از  خیلی ها  بکشند.  انتظار  باید  را  سال ها  سوم  کشور 
سال ۲۰۱۱ تاکنون بیش از دو الی چهار سال است که 
اندونیزیا کنوانسیون  می برند.  سر  به  بازداشتگاه ها  در 
است.  نکرده  امضا  پناهندگان  مورد  در  را  بین المللی 
خاک  داخل  اسناد  بدون  که  کسانی  برای  ازاین رو 
اندونیزیا می گردند، پناهندگی نمی دهد. این پناهندگان 
در اندونیزیا گیر مانده اند، و منتظر هستند که آیا کشور 

سوم و دیگری برای شان پناه خواهد داد یا خیر.
رسیدگی به پرونده این پناه جویان طوالنی و زندگی در 
این بازداشتگاه ها سخت است. ده ها و صدها نفر باهم 
امکانات  حداقل  با  و  زمین  روی  مشترک  سالونی  در 
همه  این جا  می خوابند.  و  می خورند  می کنند،  زندگی 
چشم ها به استرالیا دوخته شده بود که با سخت تر شدن 
از کشور  استرالیا و عدم پذیرش مهاجر  قوانین کشور 
سرنوشت  نامعلومی  به  افغانی  مهاجرین  اکثر  اندونزیا، 
مواجه اند که در نهایت، نه به ساحل امن و نه به آرامش 
رسیده اند، بلکه سرنوشت شان به نمایش غم باری مبدل 
در  تکلیف شان  شدن  روشن  تا  پناه جویان  است.  شده 
و  پناهندگی شان  مساله  شدن  روشن  و  ملل  سازمان 
ملل،  سازمان  طریق  از  سومی  به کشور  مجدد  اسکان 
باید سال ها را در این بازداشتگاه ها یا در بیرون از زندان 

بمانند.
عضویت  به  کشور  این  می گوید  هم  اندونیزیا  دولت 
کنوانسیون جهانی پناهجویی درنیامده است، ولی از سر 
انسان دوستی درهای این بازداشتگاه ها را باز نگه داشته 
به سازمان  است. عده ای که  داده  پناه  پناهجویان  به  و 
ملل هم رو آورده اند و درخواست پناهندگی کرده اند، 
انتظاری طوالنی و سخت باید بکشند؛ در کشوری که 
پناهجویان از حق کار کردن، آموزش و بهداشت و حق 
تحصیل و حتا کوچک ترین حقوق انسانی محروم اند. 

و  داشته  وجود  بشریت  تاریخ  در  همیشه  مهاجرت 
درخور  و  مهم  مسایل  از  یکی  به  نیز  حاضر  عصر  در 
و  تمدن  و  فرهنگ  جامعه شناسی،  حوزه  در  توجه 
و  و کیفی  نظر کمی  از  و  تبدیل شده  بین الملل  روابط 
تنوع اشکال روبه افزایش است. مهاجرت و پناهندگی 
به صورت یکی از ویژگی های شاخص و اجتناب ناپذیر 
به  زیادی  انسان های  است.  و  بوده  بین المللی  حیات 
علل گوناگون موطن اصلی خود را ترک گفته و در 
سرزمین های  راهی  آرام تر  و  بهتر  زندگی  جستجوی 
دیگر   شده اند. در عصر حاضر در گستره ی خاورمیانه 
وجود جنگ و بحران در کشورهای همچون افغانستان، 
عراق، سوریه، فلسطین و کشورهای آفریقایی موجب 
گردیده  کشورها  این  از  آوارگان  عظیم  خیلی  ورود 

است.
در  داخلی  و جنگ های  بحران  دهه  ادامه ی چندین  با 
این کشور،  اقتصادی در  نابه سامان  افغانستان و اوضاع 
سیل عظیمی از مهاجران به خارج از افغانستان سرازیر 
موقت  پدیده ی  زمانی  که  پدیده  آوارگی  شده  اند. 
معضل  یک  به  و  مزمن  امر  یک  امروز  می شد،  تلقی 
دهه  چندین  با  افغانستان  است.  تبدیل شده  منطقه ای 
به بهانه های مختلف چه در قالب  جنگ و برادرکشی 
دیگران  تجاوز  اثر  به  چه  و  داخلی  تصفیه حساب های 
و  معلول  میلیون  چندین  کشته،  یک میلیون  از  بیش 
مجروح، مهاجرت افغان ها نیز در پی همین بحران های 
از ۵ میلیون  اجتماعی و سیاسی است که امروزه بیش 
به دالیل  آنان  است.  داده  اختصاص  خود  به  را  آواره 
مختلف در کشورهای همسایه و دیگر کشورها ازجمله 
کشور اندونیزیا برای رسیدن به کشور استرالیا حضور 

دارند.
زیاد  مشکالت  به دلیل  افغان ها  که  است  دهه ای  چند 
دارند.  استرالیا  به  غیرقانونی  مهاجرت  قصد  زندگی، 
ساالنه هزاران مهاجر از افغانستان سعی می کردند خود 
را از طریق دریا با قایق ها به استرالیا برسانند؛ سفری که 
هزاران قربانی از مردم ما گرفته و خانواده های زیادی را 
در افغانستان عزادار کرده است؛ این سفر برای خیلی ها 
کشور  خودش  زمان  در  البته  است.  مانده  نیمه تمام 
خوشبختی  دروازه  به  پناه جویان  میان  در  اندونیزیا 
پناهجوی  هزاران  برزخ و جهنم  به  بود، حاال  معروف 
پناهجویانی  است.  تبدیل شده  افغان ها  جمله  از  بی پناه 
و  تبعیض  ناامنی،  جنگ،  ادامه  از  که  افغانستان  از 
خشونت های لجام گسیخته در کشور، راهی دیار غربت 
شده اند. این پناهجویان که از خون و خشونت به تنگ 
آمده اند، مجبور شده راه های پر خوف و خطری را در 
کیلومتر  هزاران  را  خویش  خوشبختی  و  پیش گرفته 

محمدجمالالدین

رنج بی امان و انتظار بی پایان مهاجران 
افغان در اندونیزیا

ACKU



»زندهگی در حاشیه«
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دو شنبه 11 جوزا 1394      6سال نهم    شماره مسلسل 2144

این ترس  تاریخ.  به گور شدن در  از زنده  زن می ترسد 
تالش  او  کرد.  حس  میترا  مریم  واژگان  در  می توان  را 
تنهایی،  صمیمی  راوی  حاشیه«  در  »زنده گی  در  کرده 

درد، خستگی و بیزاری خود باشد.
به همین دلیل حال و هوای »زنده گی در حاشیه« برخالف 
و  زنانگی  از  سرشار  زبانی  میترا،  همگنان  از  بسیاری 

دغدغه های آن است. 
زنانگی  همواره  که  است  نرینگی  شعر  این  در  »برادر« 
بار  از زبان ها واژگان  را تسخیر کرده است. در بسیاری 
را  معنایی  بار  این  می خواهد  میترا  دارند.  مردانه  معنایی 
تالش  فمینیست ها  از  برخی  گاه  بیاشوبد.  ذهن خود  در 
را  واژگان  در  تمایزگذاری  و  جداسازی  این  که  دارند 
مادگی«  نر-  »ضمیر  به  دلیل  همین  به  بردارند.  میان  از 
روی می آورند. و یا این که تاکید می ورزند که از ضمیر 
قاعده  این  از  فارسی  زبان  اما  استفاده شود.  اول شخص 

مستثناست.
عطر تنی

صدای پایی
و رد شدن هیچ زنی از کنارت

مرا به خاطرت نمی آورد
می دانم چقدر شبیه زنانی که دوست داری

نیستم
حتا  او  می دهد.  قرار  اعتراض  خدمت  در  را  زبان  میترا 
نسبت به هم جنسان خود نیز معترض است. او شبیه هیچ 

زنی نیست که »او« دوستش می دارد. 
عصیان میترا را می توان در البه الی مجموعه »زنده گی در 
حاشیه« حس کرد. حتا نام مجموعه نیز از وضعیت زن در 
باالی واژگانی  بسامد  بر می دارد.  پرده  جامعه مردساالر 
را  زنانگی  حس  یا  و  می شوند  پنداشته  زنانه  عمدتا  که 
به  حاشیه«  در  »زنده گی  مجموعه  در  می کنند  تداعی 

اندازه کافی می تواند بیانگر لحظه های شاعر باشند.
به من فکر می کنی

و به زیبایی انکارشده ام
به من فکر می کنی 
به زیبایی پیچیده ام

الی چادر
آن قدر چشمانت را ممنوع کرده ای

که از حوالی ات می ترسم

از چرخش چشمانت می ترسم
از مردانگی که مبادا گم شده باشد

در خم وپیچ موهایم
زمانی مارتین  هایدگر، فیلسوف معروف، می گفت: »زبان 
خانه انسان است.« انسان بدون زبان حتا از منظر بسیاری از 

فیلسوفان نمی تواند در جهان حضور داشته باشد.
حیوان  است.  آن  فهمیدن  معنای  به  جهان  در  حضور 
ندارد. حیوان زمانی در جهان حضور  در جهان حضور 

می یابد که انسان او را شناسایی می کند.
ما می خواهیم.  نیست که  زبان آن چیزی  دلیل  به همین 
شاید فمینیست ها تالش هایی برای تعین بخشیدن به زبان 
زنانه کرده باشند ولی زبان همواره از هر گونه تحکم و 

قاطعیت گریز زده است.
چنین  یافت؟  دست  زنانه  ناب  زبان  به  می شود  چگونه 
رویایی دست کم در حال حاضر محقق نیست، ولی انکار 
عرصه های  در  بی شایبه  تالش های  که  کرد  نمی توان 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از سوی زنان در اکثر نقاط 

جهان جریان دارد.
می تواند  منظر  این  از  نیز  حاشیه«  در  »زندگی  مجموعه 
بافتار سنتی  به پیش در کشوری باشد که هنوز  حرکتی 

غالب در آن بافتار مردانه است.
زن به حاشیه رانده شده تنها با صدای مریم میترا و چند 
این  می توانند،  او  پیش کسوتان  حتا  و  هم نسالن  از  تن 

به حاشیه رفتگی را به تصویر بکشند.
دختران خسته سکوت شب

آیا در این قلمرو تاریک
می شود آن سوی پنجره

به ماهی کاذب دل بست؟
او  در  شعر  نیست.  قوام یافته  ذهنیت  هنوز  میترا  ذهنیت 
فوران می کند ولی فوران شعر تنها دلیل سرایش آن نباید 
باشد. نمونه باال نشانه چنین شعری است که در مجموعه 
تصویرگر  میترا  ولی  نیستند،  کم  حاشیه«  در  »زندگی 
قله ها  به  می تواند  ممارست  مقداری  با  که  است  ماهری 

صعود کند.
شناسنامه

نام کتاب: زندگی در حاشیه
پدیدآوردنده: مریم میترا

ویراستار: یاسین نگاه
ناشر: بخش فرهنگی انجمن خراسانیان

آرایش پشتی و رویه آرایی: رضا پارسا
شمارگان: 1000

چاپ نخست: تابستان 1392
چاپ: مطبعه سلطانی

فمینیست ها  از  بسیاری  باور  به  مرد  و  زن  میان  تفاوت 
همین  به  است.  فرهنگی  تفاوتی  بل  نه  ژنیتکی  تفاوت 
کتاب  از  تاثیر پذیری  با  سوم  موج  فمینیست های  دلیل 
از  خود«  آن  از  »اتاقی  و  دوبوار  سیمون  دوم«  »جنس 
ویرجینیا ولف، بر نوشتار زنانه در برابر زبان مردانه تاکید 

ورزیده اند.
شاید »زنده گی در حاشیه« مریم میترا را هم از این جنس 
نیمایی  از شعرهای سپید و  نوشته ها دانست. مجموعه  ای 
که زبان و تصویر عمال در خدمت زنانگی قرار می گیرد.

به  کرده  تالش  کم حجم  مجموعه  این  در  میترا  مریم 
ثانیه های فکری خود به عنوان یک زن توجه نشان دهد.

از گام های ناستوار زمان می ترسم
انگار

به گردش هزاره های دور می رود
و من دوباره

زنده
زیر خاک می روم

از نگاه مشکوک برادرم
در الی هفت پرده پنهان می شوم

که فکر می کند
باد مذکر است
و گیسوان مرا

می بوسد
نوشته شده است.  نشانه گذاری  بدون هر گونه  این شعر 
از  و  بسیاری ها  نیست.  برایش  پایانی  و  آغاز  گویی 
بودند  باور  این  به  معروف،  شاعر  شاملو،  احمد  جمله 
هیچ  فارسی  زبان  در  اعراب گذاری-  نشانه گذاری-  که 

کمکی به خوانش شعر و نثر نمی کند. 
شده  نوشته  درست  فارسی  زبان  در  جمله ای  اگر 
خواندن  قابل  نیز  نشانه گذاری  گونه  هر  بدون  باشد، 
هیچ گونه  از  نیز  حاشیه«  در  »زنده گی  مجموعه  است. 
این که  مثل  شاعر  است.  نکرده  استفاده  نشانه گذاری ای 
پیدا  امتداد  هم چنین  خواننده  ذهن  در  شعر  می خواهد 

کند.
برابر  در  را  میترا  زنانه  ذهنیت  شعر  سطرهای  نخستین 
زبان سلطه گرایانه مردانه نشان می دهد. تصویرها نقب به 
زیر خاک  »زنده،  می گوید:  که  آن جا  می زنند.  گذشته 
متبادر  ذهن  به  را  اسالم  از  پیش  اعراب  رسم  می روم.« 

می کند.

همزمان  دختر  یک  اگر  قضیه: 
سوم  حوزه  پولیس  آمر  دوست دختر 
از مدتی  بعد  باشد و  و سیزدهم کابل 
عملیات  یک  از  پس  و  شود  حامله 
اسم  به  بیاورد  دنیا  به  پسر  »سیزارین« 
»الکسندر آمرزاده«، جواب سوال های 

ذیل چه خواهد بود؟
برادر  آمرزاده«  »الکسندر   :1 سوال 
سوم  حوزه  پولیس  آمر  پسر  »قیوم«، 
برادر  که  همان طوری  می شود، 
حوزه  پولیس  آمر  پسر  »سبحان«، 
در  که  بگویید  می شود.  هم  سیزدهم 
این میان قیوم و سبحان باهم چه نسبتی 

دارند؟ 
الف: برادر ارتباطی

ب: برادر رقابتی
ج: برادر اشتباهی

د: برادر خدادادی
مدتی  از  بعد  کنیم  فرض   :2 سوال 
تبعه  الکسندر  مادر  که  می شود  ثابت 
رفاقت  طریق  از  و  بوده  بنگله دیش 
برای  افغانستان،  حوزه های  آمرین  با 
سازمان استخباراتی کشور بنگله دیش 
حکم  محکمه  می کرده.  جاسوسی 
جرم  به  الکسندر  مادر  که  می کند 
جاسوسی اعدام شود. در این صورت 
که  به  الکسندر  نگهداری  مسوولیت 

سپرده می شود؟
الف: وزارت داخله افغانستان

ب: سازمان استخباراتی بنگله دیش
ج: مادر قیوم جان

د: مادر سبحان جان
که  می کنیم  فرض  هم  باز   :3 سوال 
درس  با  و  می شود  بزرگ  الکسندر 
پولیس  نظامی،  رشته  در  خواندن 
خدمات  پاس  به  دولت  می شود. 
آمر  یک  هر  ایشان  پدرهای  شایسته 
صاحب  آمر  و  سوم  حوزه  صاحب 
هر  آمر  را  الکسندر  سیزدهم،  حوزه 
دو حوزه مقرر می کند. عنوان رسمی 

مادر الکسندر چه خواهد بود؟
الف: زن آمر قبلی حوزه سوم و مادر 

آمر فعلی حوزه سوم
مادر  و  سوم  حوزه  قبلی  آمر  زن  ب: 

آمر فعلی حوزه سیزدهم
ج: مادر آمر فعلی حوزه سیزدهم و زن 

آمر قبلی حوزه سوم
فعلی  و  قبلی  آمرهای  مادر  و  زن  د: 

حوزه سیزدهم 
جواب سوال های فوق را تا قبل از ماه 
و  سوم  حوزه های  آدرس  به  رمضان 
سیزدهم پولیس کابل بفرستید و یک 

»دوست دختر« جایزه بگیرید. 

هوش خود را آزمایش کنید

سعید حقیقی ـ روزنامه نگار و نویسنده

دای چوپانی
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قهرمانی	 رقابت	های	 در	 که	 افغانستان	 والیبال	 ملی	 تیم	
کسب	 زون	مرکز	و	جنوب	آسیا	حضور	داشت،	موفق	به	

گردید. مقام	سوم	
با	 خود	 دیدار	 اولین	 در	 که	 کشور	 والیبال	 ملی	پوشان	
نتیجه	سه	بر	دو	مقابل	ازبکستان	به	پیروزی	دست	یافته	
جمع	 به	 تاجیکستان	 مقابل	 شکست	 علی	رغم	 بودند،	
چهار	تیم	برتر	رقابت	ها	راه	یافتند	و	در	نهایت	نیز	به	مقام	
رشته	 این	 تاریخ	 مدال	 اولین	 و	 کردند	 پیدا	 سوم	دست	

کشور	به	ارمغان	آوردند. ورزشی	را	برای	
بر	 اخیر	 که	در	طول	دو	سال	 امتیازدهی	جدیدی	 نحوه	
کم	شده	است	و	اتفاقا	در	یک	صورت	 ورزش	والیبال	حا
به	هر	دو	تیم	حاضر	در	میدان	امتیاز	تعلق	می	گیرد،	به	این	

صورت	می	باشد:
1ـ	نتیجه	سه	بر	صفر	)سه	امتیاز	برای	تیم	پیروز(
2ـ	نتیجه	سه	بر	یک	)سه	امتیاز	برای	تیم	پیروز(

یک	 و	 برنده	 تیم	 برای	 امتیاز	 )دو	 دو	 بر	 سه	 نتیجه	 3ـ	
امتیاز	برای	تیم	بازنده(

که	در	میان	 والیبال	افغانستان	برای	اولین	بار	موفق	شد	
کشورهای	قدرتمند	مرکز	و	جنوب	به	یک	مدال	باارزش	

کند. دست	پیدا	

که	در	آینده	ای	نزدیک	 تیم	های	ملی	سینگاپور	و	بنگله	دیش	
گرفت،	در	 کشور	در	برابر	آن	ها	قرار	خواهد	 ملی	پوشان	فوتبال	

یک	دیدار	دوستانه	به	مصاف	هم	رفتند.
در	این	دیدار	دوستانه،	تیم	ملی	فوتبال	سینگاپور	موفق	شد	با	

نتیجه	دو	بر	یک	از	سد	حریف	خود	بگذرد.
شامل	 افغانستان	 فوتبال	 ملی	 تیم	 فنی	 کادر	 دیدار	 این	 در	

داخله	 امور	 وزارت	 خاص	 قطعات	 منتخب	 تیم	 اعضای	
به	 موفق	 جهان	 امنیتی	 نیروهای	 قهرمانی	 رقابت	های	 در	 که	
کاپ	شده	بودند،	از	سوی	فرماندهی	 کسب	چندین	مدال	و	

گرفتند. عمومی	تعلیم	و	تربیه	پولیس	مورد	تقدیر	قرار	
تیم	منتخب	قطعات	خاص	وزارت	امور	داخله	چندی	پیش	
که	میان	نیروهای	مسلح	و	در	 در	رقابت	های	قهرمانی	جهان	
به	 موفق	 برگزار	شد،	 فایت	 فری	 و	 بوکسنگ	 کیک	 رشته	 دو	
و	 نقره	 مدال	 مدال	طال،	چهار	جام	طال،	یک	 کسب	هفت	

یک	مدال	برنز	شدند.
که	در	رقابت	های	 این	تیم	برای	دومین	سال	پیاپی	موفق	شد	
کیک	بوکسنگ	به	مقام	قهرمانی	دست	 جهانی	و	در	بخش	

کند. پیدا	

در	ادامه	برنامه	های	فدراسیون	فوتبال	افغانستان،	این	نهاد	
برای	 را	 آسیا	 	»D« درجه	 مربی	گری	 آموزشی	 کورس	 یک	

کرد. مربیان	والیت	بادغیس	راه	اندازی	
که	برای	نخستین	بار	است	چنین	 مربیان	جوان	این	والیت	
برنامه	هایی	در	آنجا	برگزار	میشود	تحت	مدرسی	سید	علی	
کاظمی	مدرس	فدراسیون	فوتبال	افغانستان	آموزش	دیدند.
چنین	 دارد	 تصمیم	 افغانستان	 فوتبال	 فدراسیون	

کالس	هایی	را	در	والیات	مختلف	راه	اندازی	نماید.
دنیا،	 سطح	 در	 ورزش	 پرطرفدارترین	 به	عنوان	 فوتبال	
داخل	 در	 توجهی	 قابل	 رشد	 اخیر	 سال	های	 درطول	
افغانستان	داشته	است	و	در	این	میان	فدراسیون	فوتبال	در	
کورس	مربی	گری،	 گذشته	با	برگزاری	بیشتر	از	10	 طول	سال	
فعالیت	چشم	گیری	برای	همگانی	شدن	این	ورزش	داشته	

است.

گول	در	دیدار	مقابل	 مثلث	هجومی		بارسا	با	به	ثمر	رساندن	3	
گولزنی	در	یک	 کوپا	دل	ری،		رکورد	 اتلتیک	بیلبائو	در	فاینل	
را	 تیم	 هجومی		یک	 مثلث	 توسط	 اسپانیا	 فوتبال	 در	 فصل	

شکستند.	
کردند	 گولزنی	 در	این	دیدار	مسی	)دو	بار(	و	نیمار،	برای	بارسا	

ستاره	سابق	تیم	ملی	انگلستان	اعتقاد	دارد	تیم	ملی	این	
کشور	فاصله	زیادی	تا	موفقیت	ندارد.

که	عدم	حضور	در	رقابت	های	قهرمانی	 به	نظر	می	رسد	
و	 برگزار	خواهد	شد	 ایران	 تا	چند	روز	دیگر	در	 که	 آسیا	
تصمیم	برای	حضور	در	رقابت	های	زون	مرکز	و	جنوب	
والیبال	 رشد	 برای	 معقوالنه	ای	 تصمیم	 حداقل	 آسیا،	

کشور	بوده	است.
رقابت	ها	 این	 دوم	 مرحله	 به	 گر	 ا حتی	 کشور	 والیبال	
نه	 آینده	ای	 در	 می	تواند	 که	 داد	 نشان	 نکند،	 صعود	
آسیا	 در	 گفتن	 برای	 زیادی	 حرف	های	 دور،	 چندان	

داشته	باشد.
داشته	 ابراز	 مسوولین	 که	 همانگونه	 افغانستان	 والیبال	
بودند،	با	شکست	های	سنگین	در	رقابت	های	قهرمانی	
گذشته،	دچار	از	دست	دادن	اعتماد	 آسیا	در	طول	دوره	
کنون	پیروزی	برابر	تیم	قدرتمندی	 به	نفس	شده	بود	و	ا
ترکمنستان،	 مقابل	 نزدیک	 شکست	 و	 ازبکستان	 نظیر	
نوید	روزهای	خوشی	برای	بلندقامتان	ورزش	افغانستان	

می	دهد.
به	 است	 توانسته	 ورزش	 اخیر،	 سال	های	 طول	 در	
کشوری	 در	 عرصه	ها	 پردست	آوردترین	 از	 یکی	
و	مواد	مخدر	 به	فساد	 که	در	تمام	دنیا	 تبدیل	شود	
که	ورزش	 گفت	 شهره	شده	است	و	اینک	می	توان	
معرف	خوبی	برای	فرهنگ	اصیل	افغانستان	مبدل	

شود.

و	 مربی	 کمک	 لعلی	 سلوان	اسکلزیچ	سرمربی،	علی	عسکر	
گمولکا	ویدیو	آنالیزور	نیز	در	ورزشگاه	حضور	داشتند.

بنگله	دیش	حریف	بعدی	افغانستان	در	یک	دیدار	دوستانه	
که	برگزار	خواهد	شد. که	فردا	سه	شنبه	در	دا است	

جهانی	 جام	 مقدماتی	 مرحله	 در	 نیز	 سینگاپور	 فوتبال	 تیم	
گروه	است.	 ۲۰۱۸	با	تیم	ملی	فوتبال	افغانستان	هم	

کریم	 کریس	رونالدو،	 که		در	فصل	12-2011	توسط	 تا	رکوردی	
گونزالو	هیگواین	ثبت	شده	بود	را	پشت	سر		بگذارند.	 بنزما	و	

گول	 مسی،	نیمار	و	سوارز	پیش	از	این	دیدار،	در	مجموع	117	
سه	 این	 با	 و	 رسانده		بودند	 ثمر	 به	 بارسا	 برای	 فصل	 این	 در	

گوله	شدند.		 گول،	120	

	 که	تیم	ملی	انگلستان	حاال استیون	جرارد		اعتقاد	دارد	
گوران	اریکسون	 فرم	بهتری	به	نسبت	نسل	طالیی	اسون	
ریو	 تری،	 لمپارد،	جان	 فرانک	 وی،	 نظیر	 بازیکنانی	 با	
مایکل	 کول،	 جو	 بکام،	 دیوید	 کول،	 اشلی	 فردیناند،	

اوون	و	وین	رونی	دارد.	
فرانسه	 در	 آن	ها	 گفت:	فکر	می	کنم	 میل	 به	دیلی	 جرارد	
نیز	این	 تر	 که	پیش	 کنند.	می	دانم	 مردم	را	شگفت	زده	
که	بدون	 حرف	ها	را	شنیده	اید	اما	من	تیمی		را	می	بینیم	
ترس	پا	به	یک	تورنومنت	می	گذارد.	فکر	می	کنند	آن	ها	با	
کنند.	بنابراین	 کمی	شانس	بتوانند	تا	نیمه	نهایی	صعود	
کارشان	 که	وضعیت	خوب	است	و	امیدوارم	 باید	بگویم	

را	به	بهترین	شکل	انجام	دهند.	

وشن والیبال افغانستان چشم انداز ر

تقابل رقبای دوستانه و رسمی  افغانستان

تقدیر از مدال آوران قطعات خاص

كورس مربی گری درجه »D« در بادغیس راه اندازی 

»MSN« ركوردشکنی مثلث
شگفتی آفرینی انگلیس در فرانسه 
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در پی سانحه بایسکل سواری، سفر وزیر خارجه امریکا 
به اسپانیا و فرانسه لغو شد

عربستان استفاده از بمب خوشه ای را در یمن متوقف نکرده است

كرد  چین اخطار امریکا در مورد جزایر مورد مناقشه را رد 

توافق ۱+۵ در مورد نحوه احیای احتمالی تحریم ها علیه ایران 

و جمعیت غیر فعال ایران هستند وستایی جز نزدیک به ۱۱ میلیون ر

رجب طیب اردوغان مسلمانان تركیه را به شركت در انتخابات 
كرد ترغیب 

کرد	وضع	جسمی	جان	 امریکا	اعالم	 وزارت	خارجه	
سانحه	 از	 پس	 که	 کشور	 این	 خارجه	 وزیر	 کری،	
شده	 منتقل	 بیمارستان	 به	 فرانسه	 در	 بایسکل	سواری	

بود،	پایدار	است.
خارجه	 وزارت	 سخنگوی	 که	 اطالعیه	ای	 براساس	
پای	 سانحه	صبح	یک	شنبه	 در	 کرده،	 منتشر	 امریکا	
به	 وی	 سفر	 این	 بنابر	 و	 شکسته	 کری	 آقای	 راست	

اسپانیا	و	فرانسه	لغو	شده	است.
محمدجواد	 با	 کره	 مذا برای	 که	 امریکا	 خارجه	 وزیر	
قرار	 بود	 رفته	 سویس	 به	 ایرانی	اش،	 همتای	 ظریف،	
بود	برای	امضای	توافقی	دفاعی	به	اسپانیا	برود	و	پس	
از	آن،	برای	دیدار	با	نخست	وزیر	عراق	رهسپار	پاریس	

شود.

تازه	ای	 مدارک	 و	 شواهد	 بشر	 حقوق	 دید	ه	بان	 سازمان	
متحدانش	 و	 عربستان	 می	دهد	 نشان	 که	 کرده	 منتشر	 را	
بمب	های	 از	 همچنان	 یمن	 به	 خود	 هوایی	 حمالت	 در	

خوشه	ای	استفاده	می	کنند.
ممنوعیت	 به	 اشاره	 با	 خود	 تازه	 گزارش	 در	 سازمان	 این	
عربستان	 از	 دیگر	 بار	 خوشه	ای	 بمب	های	 بین	المللی	
خواسته	برای	پیشگیری	از	آسیب	رساندن	به	غیرنظامیان	

کند. استفاده	از	این	نوع	سالح	را	متوقف	
گزارش	 به	نقل	از	بی	بی	سی	دیده	بان	حقوق	بشر	در	این	
کاربرد	سه	نوع	تسلیحات	خوشه	ای	در	بمباران	 شواهدی	از	
یمن	توسط	جنگنده	های	عربستان	و	متحدانش	ارائه	داده	

است.
که	بازرسانش	 گفته	است	 این	سازمان	با	انتشار	تصاویری	
شواهد	استفاده	از	این	بمب	ها	را	در	مناطق	مختلف	استان	

مورد	 در	 امریکا	 اخطار	 چین	 فردا،	 رادیو	 از	 نقل	 به	
کرده	و	»حق	 »جزیره	سازی«	در	دریای	جنوب	چین	را	رد	

که	به	این	اقدامات	ادامه	دهد. کمیت«	خود	دانست	 حا
در	 هم	پیمانانش	 و	 آمریکا	 میان	 که	 بحرانی	 ترتیب	 بدین	
مورد	این	دریا	در	حاشیه	اقیانوس	آرام	تشدید	شده	است،	

وارد	مرحله	تازه	ای	از	وخامت	خود	شده	است.
خلق	 ارتش	 کل	 ستاد	 معاون	 جیانگو،	 سون	 دریادار	 اما	
سالیانه	 امنیتی	 نشست	 در	 خرداد	 دهم	 یکشنبه	 چین،	
دریای	 در	 وضعیت	 گفت	 سنگاپور	 در	 ال«	 »شانگری	
جنوب	چین	»آرام	و	باثبات«	است	و	تردد	دریایی	در	این	

دریا	»هرگز«	با	مشکل	روبرو	نشده	است.
اخیر	 هفته	های	 اقدامات	 جیانگو،	 دریادار	 گفته	 به	
تقویت	 هدف	 با	 چین	 جنوب	 دریای	 جزایر	 در	 کشورش	
صورت	 آن	 کنان	 سا زندگی	 ارتقای	 و	 جزایر	 این	 زیربنای	

کشورهای	 که	 خبرگزاری	رویترز	به	نقل	از	مقامات	غربی	خبر	داد	
علیه	 ملل	 سازمان	 تحریم	های	 بازگشت	 شیوه	 درباره	 	۵+۱ گروه	
به	 ایران	 سوی	 از	 هسته	ای	 جامع	 توافق	 نقض	 صورت	 در	 ایران	

توافق	رسیده	اند.
دیپلومات	 یک	 از	 نقل	 به	 خبرگزاری	 این	 فردا،	 رادیو	 از	 نقل	 به	
موافقت	 سازوکار	 این	 با	 نیز	 چین	 و	 روسیه	 که	 داد	 خبر	 غربی	

کند. کرده	اند	و	اینک	باید	ایران	با	آن	موافقت	
گفته	مقامات	غربی،	براساس	این	توافق	هرگونه	نقض	احتمالی	 به	
اختالف	 گروه	حل	 یک	 توسط	 ایران	 توسط	 نهایی	 توافق	 مفاد	
گروه	۱+۵	و	ایران	می	شود،	پیگیری	و	 	شامل	اعضای	 که	احتماال

ارزیابی	خواهد	شد.
گزارش،	مانند	تفاهم	لوزان،	آژانس	بین	المللی	انرژی	 براساس	این	
کردن	ایران	به	تعهداتش	خواهد	 اتومی	مسوول	راستی	آزمایی	عمل	

 ۶۰۰ و	 میلیون	 	۱۷ جمعیت	 از	 که	 داده	 گزارش	 مهر	 خبرگزاری	
کار	قرار	دارند،	 که	در	سن	 کن	در	روستاهای	ایران	 هزار	نفری	سا
غیرفعال	 جمعیت	 جزو	 نفر	 هزار	 	۷۰۰ و	 میلیون	 	۱۰« کنون	 هم	ا
هیچ	 کشور	 روستاهای	 کنان	 سا بیشتر	 »عمال	 و	 شده«	 محسوب	
توسعه	 نتیجه	 در	 و	 اقتصادی	 فعالیت	 درآمد،	 کسب	 در	 نقشی	

کشور	ندارند.« زندگی	خود	و	رشد	اقتصادی	
و	 که	شنبه	۹	خرداد	 گزارش	 این	 اساس	 بر	 فردا،	 رادیو	 از	 نقل	 به	
در	 است،	 شده	 منتشر	 ایران«	 آمار	 مرکز	 »بررسی	های	 مبنای	 بر	
شرایط	فعلی	»بیش	از	۴۰	میلیون	نفر	از	۶۳	میلیون	نیروی	فعال	به	
و	خانه	نشینی	شده	اند	 نوعی	سردرگمی	 اقتصادی،	دچار	 لحاظ	
توسعه	 در	 نقشی	 هیچگونه	 میلیونی	 جمعیت	 این	 که	 نحوی	 به	
کننده	محسوب	 کامال	مصرف	 کشور	بازی	نمی	کنند	و	 و	اقتصاد	

می	شوند.«
»نبود	 جمله	 از	 و	 گون«	 گونا دالیل	 »به	 را	 مسئله	 این	 وقوع	 مهر	
کار	در	ورود	به	بازار	اشتغال«	 فرصت	های	شغلی	و	ناتوانی	نیروی	

کرده	است. عنوان	

برگزاری	 آستانه	 ترکیه	در	 اردوغان،	رییس	جمهور	 رجب	طیب	
کشور	 این	 مسلمانان	 از	 کشور	 این	 در	 پارلمانی	 انتخابات	

کنند. خواست	تا	در	انتخابات	شرکت	
که	روز	)شنبه	۳۰	می/	۹	جوزا(	 به	نقل	از	بی	بی	سی	در	مراسمی	
به	مناسبت	پنج	صد	وشصت	و	دومین	سالگرد	پیروزی	عثمانی	

برگزار	شد،	محور	اصلی	سخنان	آقای	اردوغان	مذهب	بود.
که	نتیجه	انتخابات	پارلمانی	در	 آقای	اردوغان	امیدوار	است	
که	قرار	است	در	هفتم	جون	)یک	شنبه	آینده(	برگزار	 کشور	 این	

شود،	باعث	ابقای	او	در	پست	ریاست	جمهوری	شود.
مبارزات	 در	 شرکت	 از	 را	 رییس	جمهور	 ترکیه	 اساسی	 قانون	

صعده	در	شمال	غرب	یمن	یافته	اند.
توقف	 خواهان	 دلیل	 این	 به	 گفته	 بشر	 حقوق	 دیده	بان	
این	 که	 است	 خوشه	ای	 بمب	های	 از	 استفاده	 فوری	
نظامی	 غیر	 و	 نظامی	 اهداف	 بین	 "نمی	تواند	 تسلیحات	
تفاوتی	قائل	شود	و	بمب	های	عمل	نکرده	آن	هم	می	تواند	
از	 بعد	 مدت	ها	 تا	 را	 کودکان	 ویژه	 به	 غیرنظامی	ها	 جان	

جنگ	به	خطر	بیندازد".
گزارشی	 دیده	بان	حقوق	بشر	حدود	یک	ماه	پیش	هم	در	
درباره	استفاده	از	بمب	های	خوشه	ای	در	حمالت	هوایی	

علیه	یمن	هشدار	داده	بود.
عربی	 کشور	 	۹ و	 عربستان	 ائتالف	 هوایی	 عملیات	
حوثی	 شیعه	 شبه	نظامیان	 مواضع	 آنچه	 علیه	 متحدش	
ماه	پیش(	 از	دو	 از	۲۶	مارس	)بیش	 در	یمن	می	خوانند،	
گفته	سازمان	ملل	متحد	بیش	از	هزار	 آغاز	شده	است.	به	

کشته	شده	اند. غیرنظامی	در	درگیری	های	یمن	
نیمه	 از	 که	 کی	است	 یمن	حا پایتخت	 از	صنعا	 گزارش	ها	
شب	یک	شنبه	تا	صبح	روز	یک	شنبه	۳۱	مه	این	حمالت	

در	داخل	و	اطراف	پایتخت	ادامه	داشته	است.
فرودگاه	 نزدیکی	 در	 هوایی	 پایگاه	 یک	 این	حمالت	 در	
کاخ	 صنعا	و	همین	طور	یک	تاسیسات	نظامی	مشرف	به	

گرفت. ریاست	جمهوری	هدف	قرار	
ولد	 اسماعیل	 که	 گرفته	 صورت	 حالی	 در	 حمالت	 این	
حال	 در	 یمن	 در	 ملل	 سازمان	 ویژه	 نماینده	 احمد،	 شیخ	

بازدید	از	پایتخت	است.

کشور	بتواند	»مسئولیت	بین	المللی«	خود	را	به	 گرفته	تا	این	
نحو	بهتری	انجام	دهد.

کشورش	از	طریق	 که	 این	فرمانده	نظامی	چین	مدعی	شد	
دریای	 جزیره	های	 در	 گذشته	 ماه	های	 طرح	های	 اجرای	
زمینه	های	 در	 جمله	 از	 موثرتری	 خدمات	 چین	 جنوبی	
امداد	و	تجسس	دریایی،	علوم	دریایی،	امنیت	فرماندهی،	
ارائه	 جزیره	ها	 کنان	 سا به	 بهتر	 خدمات	 ارائه	 و	 شیالت	

کرد. خواهد	
نزاع	های	 »در	 گفت	 جیانگو	 دریادار	 حال،	 همین	 در	
اول	 وهله	 در	 چین	 نگرانی	 دیگر،	 کشورهای	 با	 دریایی	

تأمین	امنیت	خود	است«
تایوان،	 چین،	 میان	 مناقشه	 محل	 جزایر	 این	 مالکیت	
فیلیپین،	ویتنام،	مالزی	و	برونئی	است	و	این	امر	وضعیت	

پیچیده	ای	را	به	وجود	آورده	است.

بود.
احیای	 نحوه	 درباره	 بیشتری	 جزییات	 به	 غربی	 مقامات	 این	

تحریم	های	سازمان	ملل	علیه	ایران	اشاره	ای	نکرده	اند.
که	سازوکار	بازگشت	 با	این	حال	قدرت	های	غربی	اصرار	دارند	
ایران	 سوی	 از	 توافق	 نقض	 صورت	 در	 ملل	 سازمان	 تحریم	های	
امنیت	سازمان	ملل	نداشته	 نیازی	به	تصویب	دوباره	در	شورای	
اساس	 بر	 و	 خودکار	 صورت	 به	 تحریم	ها	 این	 بازگشت	 و	 باشد	
که	در	قطع	نامه	احتمالی	شورای	امنیت	سازمان	ملل	 شروطی	باشد	

گروه	۱+۵	تصویب	خواهد	شد. در	صورت	توافق	نهایی	ایران	و	
گفته		 که	نام	او	ذکر	نشده	به	رویترز	 یک	دیپلومات	ارشد	ایرانی	
مساله	 خصوص	 در	 را	 گزینه	 چندین	 هم	اینک	 ایران	 که	 است	
در	 تهران	 علیه	 امنیت	 شورای	 تحریم	های	 احتمالی	 بازگشت	

دست	بررسی	دارد.

میلیون	 	۲۱« را	 ایران	 روستاهای	 در	 کن	 سا گزارش،	جمعیت	 این	
که	»از	این	تعداد،	۱۷  کرده	و	افزوده	است	 و	۹۰۰	هزار	نفر«	عنوان	
که	۱۷	میلیون	و	۶۰۰	هزار	 کار	هستند«	 میلیون	و	۶۰۰	هزار	نفر	در	سن	

نفر	آنها	»قادر	به	انجام	فعالیت	اقتصادی	هستند.«
تنها	در	شهرها	 نه	 بیکاری	 »امروز	 اینکه	 به	 اشاره	 با	 پایان	 مهر	در	
روستاهای	 در	 کار	 جویندگان	 و	 جوانان	 بلکه	 افکنده،	 سایه	
به	عنوان	یکی	 این	مسئله	 از	 کرده	است«	 نیز	درگیر	خود	 را	 کشور	
کوچ	جمعیت	از	روستاها	به	شهرها«	در	ایران	 از	»مهمترین	دالیل	

نام	برده	است.
معاون	 میرباقری،	 مرتضی	 گزارش،	 این	 انتشار	 از	 پیش	 روز	 دو	
کشور،	از	»بیکاری	بیش	از	۴۰	درصدی«	در	»۱۱  اجتماعی	وزارت	

شهرستان	ایران«	خبر	داد.
گزارش	مرکز	آمار	ایران	از	نرخ	بیکاری	 همچنین	بر	اساس	آخرین	
که	آمار	مربوط	به	پاییز	سال	۹۳	را	مورد	بررسی	قرار	داده،	 کشور	 در	
بوده		 درصد	 	۱۰.۵ ایران	 بیشتر	 و	 ساله	 	۱۰ جمعیت	 بیکاری	 نرخ	

است.

کند،	اما	آقای	اردوغان	در	هفته	های	اخیر	 انتخاباتی	منع	می	
توسعه،	 و	 عدالت	 حزبش،	 نفع	 به	 انتخاباتی	 نطق	 چندین	

داشته	است.
که	او	 که	حزب	توسعه	و	عدالت	 آقای	اردوغان	امیدوار	است	
پیروز	 آرا	 سوم	 دو	 کسب	 با	 بتواند	 دارد	 برعهده	 را	 اش	 رهبری	
انتخابات	شود	و	به	این	ترتیب	بتواند	با	تغییر	در	قانون	اساسی	

اختیارات	ریاست	جمهوری	را	افزایش	دهد.
محبوبیت	 شدید	 کاهش	 از	 کی	 حا نظرسنجی	ها	 تازه	ترین	
 ۲۰۱۱ سال	 انتخابات	 با	 مقایسه	 در	 عدالت	 و	 توسعه	 حزب	

میالدی	است.
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