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کردن مقررات سخت تر مهاجرت در ناروی- معلومات مهم و ضروری! وضع 
مهاجرت به ناروی با مقررات سخت تر تنظیم میشود.

که واجد شرایط اجازه نامه پذیرفته نمی شود  کسانی  کار و یا درس خواندن در ناروی را دارید، باید قبل از سفر به ناروی برای بدست اوردن اجازه نامه مربوطه  درخواست دهید.  گر تمایل به  ا
گر بطور داوطلبانه بر نگردید بطور اجباری اخراج میشوید.  کشوری سکونت دایمی خود بازگردند. ا کشوری اصلی و یا  گردد مکلف است تا به  و درخواست شان رد می 

که مربوط به ساحات  کسانی  کشور دیگر برای ایشان اجازه اقامت اعطا نموده، درخواست شان رد و اخراج  خواهند شد.  که مربوط به ساحات امن در افغانستان باشد و یا  ان تعداد افغانهای 
کابل( بازگردانده خواهد شد. در سال 2015/2014 بیش از 500 نفر از ناروی به افغانستان برگردانده شده است.  کشور)مثال  نا امن است به ساحت دیگر 

گیرد: که اقدامات ذیل را روی دست  حکومت ناروی مصمم است 
که  کز  پذیرش بسر می برند. بعالوه تا حد امکان پرداخت مفاد بشکل غیر پولی )مواد غذایی و لباس( بجای پرداختن پول نقد. هدف این است  که در مرا کسانی  کاهش در مفاد ان تعداد   .1

کمک باید برای خرید مواد غذایی و لباس استفاده شود نه بخاطر پرداخت قرض به قاچاقچیان.  همچو 
که پناهجو هنوز هم  که برای همیش موقت میماند. صرفنظر از اینکه تا چه مدت پناهجو در ناروی بسر میبرد. صدور اقامت دایمی بعد از پنج سال )حداقل( در صورت  2. معرفی اقامت موقت 

کشور اصلی خود برگردد.  کشور اصلی پناهجو تغیر میکند ایشان مکلف است تا به  گر در این مدت وضع در  ضرورت به پناه در ناروی داشته باشد. ا
3. استفاده از معیارهای ادغام درجامعه ناروی جهت اعطای درخواست اقامت دائمی

4. محدود ساختن حقوق پناهندگان در رابطه به ایجاد خانواده و یکجا شدن با فامیل ایشان
کمک های خاص اجتماعی.  کار و یا منبع عاید قبل از بدست اوردن  کمک های اجتماعی برای مهاجرین. مثال داشتن  5. تجدید نظر در میزان 

معلومات بیشتر:
www.government.no/asylumregulations

گهی آ

فیسبوک؛ آیینه قدنمای افغانستان

پس لرزه سرنگونی جنگنده روسی: 
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زنگ اول


قرار است فردا شش عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق 
این  نمایندگان معرفی شوند.  به مجلس  قانون اساسی 
ابهام های مربوط به متن قانون  کمیسیون وظیفه دارد 
اساسی را به نهاد های حکومتی روشن بسازد. در زمان 
اما  بود،  فعال  کمیسیون  این  هم  کرزی  آقای  حاکمیت 
در موارد زیادی به فرمایشات حکومت و شخص آقای 
کرزی تمکین می کرد. در مواردی هم نظر مشورتی این 
کمیسیون را هیچ مرجعی قبول نمی کرد و در مواردی 
هم چنان مبهم سخن می گفت که کسی نمی دانست منظور 

حقوق دانان محترم چیست.
شد،  جنجالی   1389 سال  پارلمانی  انتخابات  وقتی 
به ریاست کمیسیون  را  پیشین موضوع  رییس جمهور 
کرد،  ارجاع  اساسی  قانون  تطبیق  بر  نظارت  مستقل 
ریاست جمهوری  مقام  به  را  خود  را  مشورتی  نظر  تا 
تقدیم کنند. آن زمان این کمیسیون متنی را به رسانه ها 
به عنوان نظر مشورتی فرستاد. متن چنان مبهم بود که 
آن  که  گل رحمان  قاضی  نیاورد.  در  سر  آن  از  کسی 
زمان رییس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون 
اساسی بود، یک نوع تفسیر از آن متن به دست داد و 
نوع  کمیسیون،  وقت  معاون  احمدی،  محمدامین  داکتر 
دیگری نظر مشورتی آن کمیسیون را تفسیر کرد. بعد 
به  رحمان  گل  آقای  تفسیر  اساس  به  هم  کرزی  آقای 
شکایات  بررسی  برای  اختصاصی  محکمه  یک  ایجاد 

نامزدان انتخابات پارلمانی 1389 موافقت کرد.
بر  نظارت  کمیسیون  مشورتی  نظر  هم  مورد  یک  در 
این کمیسیون  نشد.  اساسی جدی گرفته  قانون  تطبیق 
درج  بود،  آمده  آن  در  که  فرستاد  پارلمان  به  نامه ای 
عالی  تحصیالت  قانون  فارسی  متن  در  واژه  دانشگاه 
در تضاد با قانون اساسی افغانستان نیست. برخی از 
نمایند گان مجلس که مخالف درج واژه  دانشگاه در متن 
فارسی قانون تحصیالت عالی بودند، این نظر مشورتی 

را جدی نگرفتند.
قانون  تطبیق  بر  نظارت  کمیسیون  جدید  اعضای 
باید  از پارلمان رای بیاورند،  اساسی، در صورتی که 
ایجاد  ابهت  و  اعتبار  کمیسیون  این  برای  اول  قدم  در 
کنند. یکی از خال های قانون اساسی ما این است که در 
نشده  مشخص  اساسی،  قانون  نص  تفسیر  مرجع  آن 
تطبیق  بر  نظارت  کمیسیون  وضعیتی  چنین  در  است. 
را  اساسی  قانون  دادگاه  حیثیت  باید  اساسی  قانون 
دادگاه  اروپایی  کشورهای  از  برخی  در  باشد.  داشته 
قانون اساسی وجود دارد و این دادگاه، موارد اختالفی 
کمیسیون  می کند.  حل  را  اساسی  قانون  تفسیر  در 
نظارت بر تطبیق قانون اساسی هم باید ابهت یک دادگاه 

قانون اساسی را پیدا کند. 
اعتبار  و  ابهت  صاحب  می تواند  وقتی  کمیسیون  این 
شود که اعضای آن بلی گوی بلند پایگان دولتی نباشند. 
درست است که رییس جمهور اعضای کمیسیون نظارت 
بر تطبیق قانون اساسی را به پارلمان  معرفی می کند، اما 
کسانی که عضویت این کمیسیون را به دست می آورند، 
اعتماد  رای  آنان  پشتوانه  صالحیت  که  بدانند  باید 
افغانستان  مردم  نمایند گان  پارلمان  در  است.  پارلمان 
ندارد که اعضای  دلیلی وجود  بنابراین  دارند.  حضور 

این کمیسیون بلی گوی بلندپایگان حکومتی باشند.
آن  به  باید  کمیسیون  این  اعضای  که  دیگری  نکته 
ارکان  مشروعیت  در  ابهام  بحث  باشند،  داشته  توجه 
به همگان معلوم است  نظام در وضعیت کنونی است. 
توافق  یک  مبنای  بر  امور  مجری  و  رییس جمهور  که 
سیاسی حکومت وحدت ملی را شکل داده اند. پارلمان 
هم معیاد قانونی اش به سر رسیده است. قاضی القضات 
هم از سوی پارلمانی رای آورده است که معیادش به 
پایان رسیده. اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون 
رییس  و  رییس جمهور  از  دیدار  هر  در  باید  اساسی 
شورا  های  و  پارلمانی  انتخابات  تا  بخواهند  اجرایی 
تا زمینه برای برگزاری جرگه  ولسوالی برگزار شود، 
 قانون اساسی، تعدیل قانون و حل بحران قانون اساسی 

در کشور فراهم شود. 

کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی 
باید صاحب اعتبار شود
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قتل شانزده تروریست در عملیات های نظامی

پنج سفیر جدید انتصاب شدند

کمک یازده میلیون دالری 
بانک انکشاف آسیایی برای 

بهبود سکتور زراعت

یک مخفی گاه بزرگ سالح و مهمات در پکتیکا کشف شد

نجات یک کودک هشت  ساله از چنگ ربایندگان در کابل

رهبران سیاسی ایالت خیبر 
پشتونخواه خواستار تقویت 

روابط میان افغانستان
 و پاکستان شدند

نتیجه  در  کابل:  8صبح، 
نیروهای  مشترک  عملیات های 
یک  جریان  در  کشور  امنیتی 
از  تن  شانزده  گذشته،  روز  شبانه 
گروه های  به  مربوط  جنگجویان 

تروریستی به قتل رسیده اند.
وزارت امور داخله با اعالم این خبر 
می گوید این عملیات ها که به منظور 
در  تروریستان  نابودی  و  سرکوب 

امور  وزارت  کابل:  8صبح، 
خارجه اعالم کرده که دفتر ریاست 
جداگانه  احکام  طی  جمهوری 
خانه  سفارت  پنج  جدید  سفرای 
پاکستان،  کشورهای  در  افغانستان 
بلجیم، چک، ناروی و ترکمنستان 

را انتصاب کرده است.
عمر  که  می افزاید  وزارت  این 
افغانستان  سفیر  عنوان  به  زاخیلوال 
صمد  محمدعمر  پاکستان،  در 
در  خلیلی  مصدق  سید  بلجیم،  در 
بارکزی  شکریه   چک،  جمهوری 
در  ناب  میرویس  و  ناروی  در 

خاص  نیروهای  کابل:  8صبح، 
والیت  در  عملیاتی  طی  ملی  امنیت 
پکتیکا، یک مخفی گاه بزرگ سالح 
و مهمات مربوط به تروریستان را از 
والیت  ارگون  ولسوالی  زدران  دره 

پکتیکا کشف کرده اند.

امنیت  نیروهای  کابل:  8صبح، 
خاص،  عملیات  یک  طی  ملی 
ربودن  اتهام  به  را  آدم ربا  یک 
بازداشت  ساله  هشت   کودک  یک 

کرده اند.
اعالم  با  ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر 
آدم ربا  این  که  می گوید  خبر  این 
قبل  روز  بیست  دارد،  نام  فهیم  که 
یک کودک هشت ساله را از ناحیه 
بدل  در  و  ربوده  کابل  هفدهم شهر 
رهایی آن درخواست صد هزار دالر 

کرده بود.
دفتر مطبوعاتی امنیت ملی می افزاید 
اصلی  باشنده  که  آدم ربا  این  که 
است،  کابل  شهر  هفدهم  ناحیه 

ننگرهار،  والیت های  مربوطات 
تخار، کندز، غزنی، هرات و هلمند 
یک  آن  در  بود،  شده  راه اندازی 
تن  دوازده  و  زخمی  تروریست 

دیگر بازداشت شده اند.
که  می افزاید  داخله  امور  وزارت 
عملیات ها برای سرکوب و نابودی 
والیات  از  برخی  در  تروریستان 

همچنان ادامه دارد.

ترکمنستان معرفی شده اند.
است  قرار  می گوید  وزارت  این 
مواصلت  از  پس  جدید  سفرای 
آغاز  کارشان  به  شان  اعتمادنامه 

نمایند.
جمهوری  ریاست  دفتر  هم چنین 
در  افغانستان  سفیر  محب  حمداهلل 
حفظ  با  را  امریکا  متحده  ایاالت 
سفیر  عنوان  به  فعلی اش  وظیفه 
کلمبیا،  کشورهای  در  افغانستان 
میکسیکو  و  ارجنتاین  دومینیکا، 
محب  آقای  است.  کرده  نامزد  نیز 
منتظر دریافت اعتماد نامه اش است.

اعالم  نیز  دفاع  وزارت  هم چنین   
عملیات های  نتیجه  در  که  کرده 
از  شماری  ملی  اردوی  سربازان 
و  شده  زخمی  و  کشته  تروریستان 

سه تن دیگر بازداشت شده اند.
 این وزارت در اعالمیه ای می افزاید 
مناطق  در  که  عملیات ها  این 
شده  راه اندازی  کشور  مختلف 
بود، در آن مقدار سالح و مهمات 
بدست  نیز  تروریستان  به  مربوط 

نیروهای امنیتی کشور افتاده است.
از شهادت سه سرباز  دفاع  وزارت 
اردوی ملی نیز خبر داده است. این 
می افزاید  خود  اعالمیه   در  وزارت 
جریان  در  سربازان  این  که 
عملیات های نظامی علیه تروریستان 
شهادت  به  خارجی  و  داخلی 

رسیده اند.

این  از  پیش  که  زاخیلوال  عمر 
اقتصادی  ارشد  مشاور  عنوان  به 
بجای  می کرد،  کار  اشرف غنی 
پیش  سفیر  موسی زی  جانان 
منصوب  پاکستان  در  افغانستان 
سفیر  بارکزی  شکریه  است.  شده 
پیش  ناروی  در  افغانستان  جدید 
نمایندگان  مجلس  عضو  این  از 
جدید  سفیر  خلیلی  مصدق  بود. 
قبل  چک  جمهوری  در  افغانستان 
و  اطالعات  وزارت  معاون  این  از 

فرهنگ بود.

خیبر  ایالت  سیاسی  رهبران  کابل:  8صبح، 
داکتر  با  دیدار  در  پاکستان،  کویته  و  پشتونخواه 
وحدت  حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل 
تقویت  و  صلح  مذاکرات  آغاز  خواستار  ملی، 

روابط میان افغانستان و پاکستان شده اند.
این رهبران سیاسی که از چند روز به این سو در 
با اشرف غنی  این  از  پیش  به سر می بردند،  کابل 
رییس جمهور کشور نیز دیدار و گفتگو داشته اند.

احمدخان شیرپاو،  آفتاب  اچکزي،  محمود خان 
سکندر  ختک،  افراسیاب  خان،  ولی  اسفندیار 
شیرپاو، انجینر شکراهلل خان و ایاز وزیر از رهبران 
سیاسی ایالت خیبر پشتونخواه و کویته پاکستان، 
را  افراط گرایی  اجرایی،  رییس  با  دیدارشان  در 
تهدیدی مشترک علیه کشورهای منطقه توصیف 
کرده و گفته اند که آنان می خواهند تا روابط میان 

افغانستان و پاکستان تقویت شود.
در همین حال، داکتر عبداهلل عبداهلل از سفر رهبران 
سیاسی خیبر پشتونخواه و کویته به کابل استقبال 
کرده اما گفته که دولت افغانستان همیشه گام های 
موثری برای تقویت روابط با پاکستان برداشته اما 
بدلیل عدم صداقت دولت پاکستان، این تالش ها 
اجرایی در  نداشته است. رییس  قبال  نتیجه ی در 
و  پشتونخواه  خیبر  سیاسی  رهبران  با  دیدارش 
افغانستان  حکومت  و  »مردم  است:  گفته  کویته 
پاکستان  با  و حسنه  نیک  روابط  همیش خواهان 
راستا  این  در  ملی  وحدت  حکومت  و  بوده اند 
عدم  دلیل  به  ولی  برداشت  موثری  گام های 
همکاری صادقانه حکومت پاکستان این تالش ها 

نتیجه مطلوب در پی نداشت.«

نظر  در  آسیایی  انکشاف  بانک  کابل:  8صبح، 
یازده  افغانستان،  در  زراعت  بهبود  برای  دارد 

میلیون دالر کمک کند.
قرارداد این کمک میان اکلیل حکیمی وزیر مالیه 
رسیده  امضا  به  آسیایی  انکشاف  بانک  رییس  با 

است.
وزارت مالیه می گوید که قرار است این کمک 
برای بهبود زراعت در مناطقی که به اثر جنگ ها 

و خشک سالی ها متاثر شده به مصرف برسد. 
این کمک از طرف کشور انگلستان به صندوق 
امانتی زیربنایی افغانستان در اختیار بانک انکشاف 
آسیایی قرار می گیرد. وزارت مالیه می افزاید که 
کمک جدید بانک انکشاف آسیایی برای بهبود 
مسلخ ها،  ایجاد  بازاریابی،  زراعتی،  محصوالت 
عصری سازی مالداری و انکشاف سکتور زراعت 

استفاده می شود.
اکلیل حکیمی می گوید که بهبود سکتور زراعت 

از اولویت های دولت افغانستان به شمار می رود.
انکشاف  بانک  رییس  پنیال  توماس  همچنین 
آسیایی در افغانستان، می گوید که از سال 2001 
افغانستان  زراعتی  محصوالت  در  سو  این  به 
این  بازهم  اما  آمده  بوجود  چشم گیری  افزایش 

سکتور نیازمند کمک های بیشتر است.

اعالم  با  ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر 
مخفی گاه  این  می گوید  خبر  این 
مربوط  مهمات  و  سالح  بزرگ 
گروه  فرماندهان  از  مصطفی  به 

تروریستی طالبان بوده است.
میل  هفت  مخفی گاه  این  از 

را  ساله  هشت   کودک  آقا  شیرین 
قریه  در  گذشته  روز  بیست  طی 
کابل  قره باغ  ولسوالی  استرغچ 

نگهداری می کرد.

یک  »آر پی جی 7«،  راکت انداز 
دستگاه پرتاب میزاییل، یک صوب 
فیر  نه  و  چهل  انتحاری،  واسکت 
حلقه  شش  و  پنجاه  راکت ،  مرمی 
فیر  چهارده  وسایط،  ضد  ماین 
ملی متری،  پنج  و  هفتاد  توپ  مرمی 
مواد  کیلوگرام  بیست  و  صد  یک 
با دو هزار  پیکا  میل  انفجاری، یک 
بمب  قبضه  سی  آن،  مرمی  فیر 
دوازده  تفنگچه،  میل  یک  دستی، 
صوب پرتله نظامی، ده عدد ریموت 
کنترول، پنج صد متر فلیته ثانیه سوز، 
پنج جوره  قیچی،  بین  دور  قاب  دو 
و  داعش  تروریستی  گروه  لباس 
نظامی  تجهیزات  زیادی  مقدار 

بدست آمده است.

دفتر مطبوعاتی امنیت ملی می افزاید 
آقا  شیرین  آدم ربا،  بازداشت  با  که 
نیز آزاد و به خانواده  اش تسلیم شده 

است.

ACKU
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جهانی  روز  نوامبر،  بیست و نهم  فرارسیدن  با  همزمان 
تا  دارند  تالش  مدنی  جامعه  فعاالن  از  شماری  رضا کار، 

فرهنگ رضا کاری را در افغانستان نیز نهادینه سازند.
توزیع آن  و  تبلیغاتی  برگه های  با چاپ  این فعاالن مدنی 
کارهای  به  را  مردم  تا  دارند  نظر  در  شهروندان،  میان  در 
در  تالش ها  این  کنند.  تشویق  کارانه  رضا و  داوطلبانه 
از  شماری  افغانستان  در  که  می گیرد  صورت  حالی 
کاری شان  وقت  ختم  از  پیش  دولتی  ادارات  کارمندان 

کار نمی آیند. اداره را ترک می کنند و یا هم به موقع بر سر 
در  بیشتر  کارانه  رضا کارهای  که  می گوید  ساغری  ویدا 
باهمی اند.  فعالیت های  نیازمند  که  است  نیاز  جوامعی 
کارهای داوطلبانه آسایش مردم است.  به گفته  او، هدف 
در  کثرا  ا داوطلبانه  »کارهای  می افزاید:  ساغری  خانم 
گروهی مردم  کارهای اجتماعی و  که نیازمند به  جوامعی 
که تازه می خواهد  گیرد. در جامعه ای  است باید صورت 
دیگر چشم داشتی به دست دوم، دولت و جوامع بیرونی 
که برای شان خیرات بدهد، خودشان آغاز  نداشته باشد 
و  توان، استعداد  که هرنوع  را  این که هرجایی  به  می کنند 

وسیله ای دارند بتوانند آباد بکنند.«
سن،  داوطلبانه  کارهای  که  کرد  کید  تا ساغری  ویدا 
استعداد و موقف های اجتماعی خاصی را نمی طلبد و هر 

وی  بگیرد.  سهم  گروهی  کار  یک  در  می تواند  شخصی 
افزود: »کارهای داوطلبانه ما و شما را به بهشت نمی برد، 
بلکه جامعه و زمین زیرپای ما و شما را به بهشت تبدیل 

می کند.«
می گوید  مدنی  دیگر عضو جامعه  فهیم فطرت  هم چنین 
دارد.  نیاز  بیشتری  کارانه   رضا کارهای  به  افغانستان  که 
فقیر  کشورهای  جمله  از  »افغانستان  افزود:   فطرت  آقای 
گستردگی حوادث در  کشور با توجه به  است و مردم این 
تا  هستند  این  نیازمند  کشور،  در  کم  حا فقر  و  افغانستان 
هم چنین  وی  شود.«  نهادینه  آن  در  کاری  رضا فرهنگ 
در  کاری  رضا فرهنگ  ترویج  با  می توانیم  »ما  گفت: 
که متاسفانه در  افغانستان، همان حس هم دیگرپذیری را 
گذشته صدمه دیده بار دیگر در بین  کشور در چند دهه 

مردم ایجاد بکنیم.«
فرهنگ  که  می گوید  مدنی،  فعاالن  از  سمندر  باقی 
طی  و  است  ترویج  حال  در  افغانستان  در  کاری  رضا
کشور، شماری  گون در  گونا سال های اخیر در پی حوادث 
کمک مردم  از شهروندان و فعاالن مدنی توانسته اند تا به 
مردم  کارانه  رضا حرکت های  با  که  گفت  او  بشتابند. 
مردم  کمک  به  نیز  دولت  مواردی  در  مدنی،  فعاالن  و 

شتافت.
تالش  آنان  که  می گوید  مدنی  فعال  دیگر  دره ای  سمیع  
بیندیشند  کارانه به صلح  بفهمانند رضا به مردم  تا  دارند 
که می توانند برای تامین صلح  و به اطرافیان خود بگویند 

گفت: »ما برای این  کنند. او  کارانه فعالیت  به صورت رضا
کارانه برای صلح  آمده ایم تا مردم را تشویق بکنیم تا رضا
خشونت  و  کرده  شروع  خود  از  کارانه  رضا و  بیندیشند 
تامین  نکنند. هرگاه خشونتی وجود نداشته باشد، صلح 

می شود.«
کوفی دیگر عضو جامعه مدنی  کهکشان  در همین حال، 
که آنان در میان مردم برگه های تبلیغاتی در مورد  می گوید 
کارهای داوطلبانه  کار و تشویق مردم به  روز جهانی رضا
کسی در مورد  کم تر  که  کوفی افزود  توزیع می کنند. خانم 

کار اطالع دارند.  روز جهانی رضا
که طی  هم چنین ترنم سعیدی شاعر و نویسنده، می گوید 
گذشته صدها و هزاران پروژه انکشافی نیمه کاره  سال های 
کدام چشم داشتی برای رفاه  مانده و مردم می توانند بدون 
کار این پروژه ها را به پایان برسانند. خانم  و آسایش خود 
رفاهی  و  آسایشی  زمینه های  از  خیلی  که  گفت  سعیدی 
مردم  کارانه  رضا و  داوطلبانه  کارهای  با  که  دارند  وجود 

کرد. می توان برای بهبود شرایط اجتماعی اقدام 
دولت  که  می گوید  کوفی  کهکشان  این حال،  با 
به  خود  کارمندان  تشویق  در  کنون  تا نیز  افغانستان 
خانم  است.  نکرده  توجه  کارانه  رضا فعالیت های 
کتر در  کشورهای دیگر وقتی که یک دا گفت: »در  کوفی 

برایش  دولت  است،  بی کار  دولتی  اداره  یک  از  بیرون 
تا  می گیرد  نظر  در  شفاخانه  یک  در  وقت  کاری  یک 
دو ساعت وقت خالی خود را در یک شفاخانه بدون 
کاری  رضا فرهنگ  افغانستان  در  اما  کند.  کار  حقوق 
وجود ندارد و این مسوولیت دولت است تا این فرهنگ 

کند.« را ترویج 
بحران زده ای  جامعه  در  که  می گوید  ساغری  ویدا  اما 
از  کردن محل وظیفه رسمی پیش  ترک  افغانستان،  مثل 
کید می کند  کاری یک امر معمول است. او تا ختم وقت 
هرچند انسان ها ذاتا قانون گریز نیستند، اما فرار از صحنه 
کار ناشی از وجود »بی کاری پنهان« است. خانم ساغری 
فرد  خستگی  باعث  پنهان  بی کاری  »وجود  می افزاید: 
کارش مثمریت و مفیدیت مادی  می شود. وقتی می بیند 
این  بکند.  بی قراری  که  باعث می شود  ندارد،  معنوی  و 
که نه سروقت سرکار حاضر شود  بی قراری باعث می شود 
کند.« وی  کارش را ترک  و هم چنین پیش از وقت محل 
کرد: »جنگ خودخواهی است، یعنی خودخواهان  کید  تا
بحث  دیگرخواهی  بحث  می روند.  جنگ  سمت  به 
ابزار دیگرخواهی است. در  کار داوطلبانه  صلح است و 
تمام جوامع دیگر تالش شده تا این دیگرخواهی نهادینه 
و  شده  آغاز  پیش  سال های  هم  افغانستان  در  اما  بشود 
تا  را روشن می کنیم و تالش می کنیم  این اخگر  ما دوباره 
در خودشان  را  دیگرخواهی  که حس  بفهمانیم  را  آدم ها 

زنده بکنند و از بیماری خودخواهی بیرون بیایند.«

پس از سعیدی
کیست؟ نوبت 

ور  چرا احمد سعیدی باید تر
شود؟ گناه احمد سعیدی 

چیست؟ احمد سعیدی چه  کار 
کرده است و یا چه کسانی را 
ور  تورانیده است که باید تر

ور احمد سعیدی، چه  شود؟ با تر
کسانی باید عبرت بگیرند و خود 

را با او هم  سرنوشت بدانند؟ 
ور نخبگان اجتماعی،  هدف از تر

وزنامه نگاران  وشنفکران و ر ر
چیست؟ منظور از خفه کردن 

صدای انتقاد و اعتراض سعیدی 
چیست؟ اصوال چه کسانی 

از اعتراض ها و انتقادهای 
سعیدی ها می ترسند؟ 

 ظفرشاه رویی

فعاالن مدنی در تالش 
نهادینه ساختن فرهنگ رضاکاری

تحلیلگر  سعیدی،  احمد  به  تروریستی  حمله ی 
سیاستمدار،  مدنی،  جامعه ی  فعال  سیاسی،  مسایل 
همه  از  بیش  و  پیش  دانشگاه،  استاد  و  روزنامه نگار 
در  داد.  تکان  را  افغانستان  روشنفکری  جامعه ی 
درهم  امنیتی،  نابه سامان  وضعیت  کارا،  دولت  نبود 
و برهمی اوضاع اجتماعی و اقتصادی و فساد اداری 
بوم  و  مرز  این  دشمنان  گسترده ی  نفوذ  و  یک سو،  از 
در تمام الیه های سیاسی، اجتماعی و اداری، و یا به 
از  پنجم«ی ها  »ستون  سعیدی  جناب  خود  عبارت 
سال ها  ره آورد  مهم ترین  که  بیان  آزادی  دیگر،  سوی 
خوانده  افغانستان  روشنفکران  مبارزه ی  نسل ها  و 
هزار  رفته است. دادخواهی صدها  زیرسوال  می شود، 
مظاهره ی  و  اعتراض  یک  هیات  در  که  درکابل  نفر 
مکرر  هشدارهای  کرد،  زده  شگفت  را  همه  عمومی 
همه  از  و  روزنامه نگاران  و  مدنی  جامعه ی  فعاالن 
گزارش های مستند رسانه های داخلی  تکان دهنده تر، 
تجاوز ها  اقسام  و  انواع  و  زدن ها، سنگسارها  از شالق 
تصویر پردازی  از  نمونه هایی  زنان،  انسانی  حریم  به 

اوضاع و حاالت اجتماعی ما است.
برخوردار  خاصی  اهمیت  از  سعیدی  احمد  ترور  اما 
مردم  فخیمه،  دولت  که  است  این رو  از  هم  است. 
آن  کنار  از  نباید  افغانستان  روشنفکران  و  استبدادزده 
سرسری بگذرند. از این رو به چند پرسش پیرامونی در 

زیر می پردازم:
گناه احمد سعیدی  چرا احمد سعیدی باید ترور شود؟ 
کرده است و یا چه  کار  چیست؟ احمد سعیدی چه  
ترور  با  شود؟  ترور  باید  که  است  تورانیده  را  کسانی 
کسانی باید عبرت بگیرند و خود  احمد سعیدی، چه 
نخبگان  ترور  از  هدف  بدانند؟  هم  سرنوشت  او  با  را 
چیست؟  روزنامه نگاران  و  روشنفکران  اجتماعی، 
کردن صدای انتقاد و اعتراض سعیدی  منظور از خفه 
کسانی از اعتراض ها و انتقادهای  چیست؟ اصوال چه 
سعیدی ها می ترسند؟ در حالی که مقام های دولتی از 
بلند رتبه ترین تا پایین رتبه ترین، این جنایت را محکوم 
بالین  به  شفاخانه  در  همدردی  ابراز  برای  و  کرده اند 
هستند؟  چه کسانی  جنایت  این  مسبب  آمده اند،  او 
قانون  سی و چهارم  ماده ی  می خواهند  چه کسانی 
آقای  که  پا بگذارند؟ »ستون پنجم« ی  زیر  را  اساسی 
سعیدی از بستر شفاخانه عامل ترورش می خواند، چه 
پیش،  ماه ها  سعیدی  که  حالی  در  هستند؟  کسانی 
پنجم«ی ها  »ستون  دست  به  جنایتی  چنین  وقوع  از 
جدی  را  او  هشدارهای  دولت  چرا  بود،  خبرداده 

نگرفت؟
کابل و سراسر  که در   چندی پیش تظاهرات بی نظیری 
مظلومانه ی  شهادت  از  دادخواهی  برای  افغانستان 
هفت شهروند بی گناه ما به راه افتاد و همه را غافلگیر 
کرد، تنها یک اعتراض مدنی ساده نبود، بلکه اعالم 

که یک پارچه و  موجودیت نسلی تازه و استوار هم بود 
یک صدا، بازو در بازوی هم و فراتر از مرزهای مذهب 
افغانستان  تولد  سیاسی  سمت وسوی  و  زبان  و  قوم  و 
فضای  ایجاد  و  سعیدی  ترور  آیا  کرد.  فریاد  را  نوین 
خود سانسوری  و  تطمیع  و  ارعاب  و  ترس  و  خوف 
اهالی  و  مطبوعات،  اصحاب  روشنفکر،  جماعت 

کنشی در برابر آن باید تلقی شود؟ جامعه ی مدنی وا
باال  کلی  پرسش های  طرح  با  می خواهم  باری، 
نه  و  کوچک است  نه احمد سعیدی آدم  که  بگویم 
که  است  سال ها  سعیدی  عادی.  مساله ای  او  ترور 
گر  انتقاد بر دولتمردان، افشا صدای رسای اعتراض و 
زرداران  و  زورمندان  بیگانه،  کشورهای  دسیسه های 
مردمی ترین  و  شجاع ترین  او  است.  بوم  و  مرز  این 
نشانه  را  او  نیز  رو  همین  از  و  است  ما  زمان  روشنفکر 
که به او پیشنهاد  رفته اند. سعیدی به مقامات دولتی 
گفته  برود،  کشور  از  خارج  به  معالجه  برای  تا  کردند 
و  امنیتی  نیروهای  از خون سربازان،  است: »خون من 
رنگین تر نیست. من در همین  افغانستان  مردم عادی 
کشور می مانم و می خواهم در همین جا معالجه شوم.« 
روشنفکری  جامعه ی  ترور  معنی  به  سعیدی  ترور 
افغانستان نیز هست. حمله   به سعیدی، حمله   به همه  
که فراتر از مرزهای  ما است، و از همین رو، برما است 
تنگ نظری های  و  سمتی  و  مذهبی  و  زبانی  و  قومی 
کنیم.  سیاسی از این سوء قصد دادخواهی و پیگیری 
کسی دیگر خواهد بود. همه  امروز سعیدی، فردا نوبت 
با هم بر ضد اختناق و ترور و تزویر سیاسی متحد شویم 
که  کنیم، وگر نه باید بپرسیم  و یک صدا از او حمایت 

کیست؟  پس از سعیدی نوبت 

کتر سید عسکر موسوی  دا
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فیسبوک
 آیینه قدنمای افغانستان

احمدضیا فیروزپور- استاد دانشگاه بلخ
فیسبوک  سنی،  لحاظ  از  که  می دهد  نشان  دریافت ها 
میانه ساالن که  افغانستان است.  نوع کاربر در  دارای سه 
قسما  تاریخی،  مسایل  دینی،  آموزه های  مطالعه  به  بیشتر 
سال،  و  سن  این  در  استند.  علمی  عالقه مند  و  سیاسی 
 )options( گزینه های  و  فنی  ابزار های  از  استفاده 
فیسبوک، هنوز هم به عنوان یک مشکل باقی مانده است. 
پیگیر  که  هستند  واکنشی  و  باسواد  جوانانی  دوم،  طبقه 
سیاسی  و  امنیتی  رویداد های  جمله  از  روز  داغ  مسایل 
برای  تا  طبقه، همواره تالش می کنند  این  در کشور اند. 
مجازی  فضای  در  اعتماد  قابل  خود شان یک شخصیت 
راستای  در  را  فزاینده  نقش  دسته،  این  کنند.  ترسیم 
سیاسی،  نقد های  گرد همایی ها،  بزرگ،  بسیج های 

دادخواهی و بحث های علمی  دارند. 
گروه دیگر، نوجوانانی هستند که بزرگ ترین دغدغه شان 
خبرهای  پیگیری  و  عکس  موسیقی،  نشر  فیسبوک،  در 
دوست یابی،  تالش  در  طبقه  این  می باشد.  ورزشی 
به  رسید گی  سرگرمی  و  ایجاد  خودشان،  قهرمان سازی 
به  بیشتر  استند. در یک دسته بندی دیگر، خانم ها  فیشن 
و  شعر  دینی،  آموزه های  پخت  و پز،  زناشویی،  مطالب 
فیشن توجه دارند، در حالی که مردان به صورت عمومی 
توجه  عکس ها  و  دیدنی  کلپ های  سیاسی،  مسایل   به 
می کنند. مقاله های علمی  و پژوهش ها کم ترین مخاطب 

فیسبوک را در افغانستان دارد.
قابلیت های شبکه های  از  استفاده  با  نیز  کشور های عربی 
راه اندازی  با  را  استبداد  کاخ  که  شدند  موفق  اجتماعی 
آنچه که به نام بهار عرب یاد می گردد، از پا در بیاورند 
دولت های  علیه  اجتماعی  شبکه های  طریق  از  جوانان  و 
خود کامه شان در مصر، لیبیا و تونس بسیج شدند و انقالب 
بزرگ ترین  نیز  افغانستان  در  انداختند.  راه  به  فیسبوکی 
مردم  تظاهرات  بی پیشینه ترین  راه  اندازی  در  را  نقش 
افغانستان علیه دهشت افگنان در پی سربریدن هفت مسافر 
علیه دولت  مظاهره کنندگان  انتقاد خشمگین  و  زابل  در 

مرکزی، بازی کرده است. 
تظاهرات،  صبح  رسیدن  از  پیش  که  بودند  شاهد  مردم 
موعد و حضور مردم، در فضای عمومی مدیریت گردید. 
به  قدم  تظاهرات  آغاز  ساحه  از  اکثرا  مظاهره کنندگان، 
قدم از طریق فیسبوک گزارش می دادند و این امر زمینه 
آن  در  کابل  خشمگین  شهروندان  بیشتر  جلب  برای  را 
روز مساعد ساخت. قدرت فیسبوک و گرد همایی مردم، 
تمکین  مردم  به خواست های  تا  آورد  تکان  به  را  ارگ 

کند.
در  تاثیر گذار  شخصیت های  سوی  از  جوانان  تشویق 
فیسبوک توانست صف نکوهشگران علیه دهشت افگنی 
داکتر  نمونه،  به گونه  کند.  دراز  را  دولت  منتقدین  و 
دنمارک  مقیم  افغانستان  نویسنده  و  شاعر  حامد  سمیع 
میان کاربران  فیسبوک  از محبوبیت ویژه در فضای  که 
»جوانان  بود:  نوشته  تظاهرات  روز  در  است،  برخوردار 
سیاسی  بازیگر  بلکه  باشند،  سیاسی  بازیچه  که  نباید 
صد ها  »الیک«  هزاران  حامد  آقای  نوشته  این  باشند.« 
پی  مثبت در  )Share( و هزاران دیدگاه  شریک سازی 

داشت. 
صفحه  وطندار،  سالم  رادیو  گزارش  مبنای  بر 
پیام  و  دیدگاه  هزاران  روزانه  اشرف غنی  رییس جمهور 
سوی  از  دشنام  و  پیشنهاد  با  پیهم  که  می کند  دریافت 

شهروندان صورت می گیرد.
برای  ویژه  اهمیت  سال ها،  این  در  نیز  سیاستمداران 
بلخ  والی  عطامحمد  نور،  استاد  مثال،  قایل اند.  فیسبوک 
و از چهره های با نفوذ سیاسی کشور، در یک شبانه روز، 
و  می کند  بررسی  را  خودش  رسمی   صفحه  بار  چندین 
مطالعه  طریق  این  از  عمومی  را  افکار  تا  می کند  تالش 
پیام،  هر  گذاشتن  با  رسمی  او،  فیسبوک  صفحه  کند. 
پی  در  شریک سازی  ده ها  و  پسند  هزاران  نظر،  صد ها 
دارد. امروز اکثر از سفارت خانه ها و نهاد های بین المللی، 
فیسبوکش  صفحه  طریق  از  را  سیاستمدار  این  پای  رد 

دنبال می کنند.

بیشترین پسند ها را در میان کاربران  قابل ذکر است که 
رسانه ها،  سیاستمداران،  زن،  هنرمندان  افغانستان، 
فرماند  هان  مدنی،  فعاالن  و  خبرنگاران  ورزشکاران، 
و  دانشگاه ها  استادان  دینی،  علمای  بازرگانان،  نظامی، 

نویسند گان و شاعران دارند.
افغانستان  استراتژیک  مطالعات  انستیتوت  تازه  پژوهش 
افراطی  روایت  بیان  و  اجتماعی  رسانه های  مورد  در 
شبه نظامی  از  گروه های  که  می دهد  نشان  افغانستان  در 
شبکه های  در  خود  مبارزات  در  خاصی  تاکتیک های 
از  استفاده  تاکتیک ها،  این  می کنند.  استفاده  اجتماعی 
متعدد  ناشناس  حساب های  ایجاد  جنسیتی،  کلیشه های 
در  اعضا  مشارکت  برای  فردی  رسمیت  شناسی  به  و 

عملیات های نظامی  را شامل می شود.
در سقوط شهر شمالی کندز به  دست طالبان، نشر عکسی 
که طالبان را در داخل شفاخانه ملکی این والیت نشان 
در  گذاشته،  منفی  تاثیر  مردم  روحیه  باالی  می داد، 
امنیتی و سیاسی-  کنار سایر عوامل داخلی و خارجی- 
راستا  این  در  نفع شان  به  اجتماعی  شبکه های  از  طالبان 
استفاده گسترده کردند. برعکس قضیه، همین فیسبوک 
نقش  امنیتی  نیروهای  از  افغانستان  مردم  حمایت  در 
بازی  مردم،  رشادت های  سایر  کنار  در  را  واپس گیری 

کرد. 
شریک  و  سربازان  از  حمایت  در  فیسبوک  شعار های 
تنها  را  سنگرت  »سرباز  سربازان  عکس های  ساختن 
از سوی شهروندان،  طالبان  عملکرد  نکوهش   ، مگذار« 
نفرت  فضای  ایجاد  مجازی،  فضای  عمومی  در  بسیج 
کندز  که  بود  مهم  موارد  از  یکی  طالبان،  عمومی  علیه 
دولتی  نیروهای  بنابرین،  آمد.  دولت  به دست  دوباره 
هنگام  در  پولیس،  و  امنیت  ارتش،  سربازان  به خصوص 
در  شوند.  مجازی  فضای  وارد  نباید  رسمی،  ماموریت 
کشور های پیشرفته جهان، نیروهای امنیتی، دستور العمل 
در  دارند.  فیسبوک  از  استفاده  قسمت  در  مشخص 
امنیتی  و  نظامی   کاربران  سرخ  خط  هم  هنوز  افغانستان 
فیسبوک، توسط دولت کشیده نشده است، این امر سبب 
شده است که نظامیان بدون در نظرداشت مرز های محرم 
نظامی، فقط با نشر عکس ها، شعار ها در پی قهرمان سازی 

و چهره سازی خود  شان هستند. 
استفاده کودکان  مجازی،  فضای  در  امنیت مصون  نبود 
استفاده و عکس گذاری  فیسبوک،  از  زیر سن 18 سال 
سربازان، فرماند  هان و مسوولین نیروهای امنیتی و دفاعی 
که  دست آورد های شان  و  عملیات  دیدار ها،  از  کشور 
زمینه پیگیری رد پای شان را برای دشمن مساعد می سازد، 
فرهنگ  افت  دختران،  فیسبوکی  اذیت های  و  آزار 
فیسبوک،  به  اعتیاد  به دلیل  جوانان  میان  کتابخوانی 
و  عملگرایی  جای  به  کاربران  از  شماری  شعار گرایی 
عمومی  را  فضای  و  خصوصی  حریم  نشدن  رعایت 
از  استفاده  قسمت  در  شکاف ها  بزرگ ترین  از  می توان 

فیسبوک در کشور عنوان کرد.
دولت نقش اساسی را در راستای قانونیزه کردن استفاده 
از فضای مجازی از جمله فیسبوک می تواند انجام دهد. 
 14 در  اساسی  کمبودات  از  یکی  آنالین  قانون  نبود 
سال اخیر در کشور بوده است. نظام قضایی و عدلی تا 
حال، روش مشخص کیفری را برای متخلفین و متقلبین 
فیسبوک در دسترس ندارد و این مهم هنوز هم به عنوان 

یک مشکل کالن باقی مانده است.
صنف  تعیین  کاربران،  میان  رسانه ای  سواد  بردن  بلند 
به  نقد  ادبیات  از فیسبوک، رعایت  برای استفاده  قانونی 
فضای  از  فیسبوک  کردن  تبدیل  دشنام،  ادبیات  جای 
شعارگرایی و »خودنمایی« به یک فضای گفتمان مدنی 
و موثر و ایجاد گروه های مشخص آنالین فیسبوکی که 
همصدایی و همگرایی مدنی را تجربه کنند و توجه به متن 
و نوشته ها به جای پسند )like( عکس ها در کوتاه مدت 
می تواند فیسبوک را برای ما موثرتر و کاربردی تر بسازد.
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گروه های تندور، درین اواخر جدی شده است.
اخیرا گروه شبه نظامی  موسوم به دولت اسالمی عراق و 
شام )داعش(، استراتژی ارتباطی مجازی  ای اتخاذ کرده 

است که به  شکل ویژه ای تهاجمی  و پیچیده است.
بر اساس گزارشی در رابطه با راهبرد تهاجمی  مجازی این 
گروه که به اساس ارزیابی داخلی وزارت امور خارجه 
است،  شده  انجام   2015 سال  در  امریکا  متحده  ایاالت 
خشونت  آمیز  »روایت های  که:  است  شده  نتیجه گیری 
می شود-  اعالم  پیام  هزاران  طریق  از  روزانه  که  داعش 
به شکل قابل توجهی از تالش های برخی از ثروتمندترین 
است.  گرفته  سبقت  جهان  کشور های  پیشرفته ترین  و 
مرکز بوکینگیز برای سیاست شرق میانه تخمین زده است 
که داعش حد اقل 46000 حساب در تیوتر داشته است.

در افغانستان کاربران شبکه های اجتماعی از سیاستمداران 
شبکه های  هستند.  جامعه  عادی  شهروندان  تا  گرفته 
بزرگ ترین  تا  ساخت  مساعد  را  زمینه  اجتماعی 
بستر  در  افغانستان  شهروندان  اجتماعی  دغدغه های 
را  خانواده  هیچ  دیگر  گردد.  مطرح  رسانه ها  همین 
اجتماعی  شبکه های  از  که  کرد  سراغ  نتوان  شاید 
از  دولتمردان  ضعیف  و  خوب  کارکرد  نبرد.  استفاده 
دوربین  از  فیسبوک-  سوی شهروندان دهکده جهانی- 
گفتمان  برای  را  راه  نسبی  به گونه  نمانده،  دور  کاربران 
است.  کرده  باز  افغانستان  جامعه  اصالح سازی  روند  و 
هرچند خط قرمز رسانه های سنتی مانند رادیو و تلویزیون 
اما  شده،  ترسیم  کشور  همگانی  رسانه های  قانون  در 
درد  افغانستان،  در  مجازی  فضای  در  قرمز  نبود خطوط 
سر هایی را برای دولت ایجاد کرده است. چندی پیش، 
نیروهای دولتی تعدادی از خبرنگاران را به اتهام ارتباط 
تاکسی  کابل  کردند.  بازجویی  تاکسی،  کابل  با صفحه 
را  افغانستان  دولت  که  بود  فیسبوک  در  طنز  صفحه 
به دلیل شکست در جلوگیری خشونت، افزایش بی کاری 

و سقوط اقتصادی و مسایل دیگر انتقاد می کرد.
پنداشته می شود که اکثر از کاربران شبکه های اجتماعی 
برای  مجازی  فضای  در  آنالین«  »اعتماد  ایجاد  پی  در 
که  پست هایی  عکس ها،  گذاشتن  با  هستند.  خود شان 
داشته  فیسبوک  جمعیت  در  بیشتر  »الیک«  دارند  توقع 
تحوالت  رسمی  و  دیدار های  تازه،  خبر های  نشر  باشد، 
نظر  گذاشتن  با  و  سرانجام  و  شخصی  زندگی  در 
تا دامنه  برای هم دیگر، تالش می کنند   )Comment(
روابط و نفوذ شان را درین فضای مجازی تقویت بخشند.

فرهنگ استفاده از شبکه های اجتماعی با توجه به سالیان 
گذشته در افغانستان، بهتر شده؛ وارد شدن شخصیت های 
دانشگاه ها،  استادان  دینی،  علمای  بانوان،  سیاسی، 
دولتی  و  فرهنگی  اجتماعی،  سیاسی،  ملی،  سازمان های 
و رسانه ها با هویت واقعی و از همه مهم تر تحویل گرفتن 
نهاد های  سوی  از  فیسبوک  شهروندان  دیدگاه های 
دولتی و تالش در جهت تبلیغ دست آورد های نیروهای 
امنیتی درین بستر از یک  سو، نکوهش ملی شهروندان از 
بهبود  نشانگر  دیگر،  سوی  از  دولت،  مخالفین  عملکرد 
اجتماعی در کشور  از شبکه های  استفاده  یافتن فرهنگ 

شده است. 
در سال های نخست که شبکه های اجتماعی کم تر مورد 
و  دولت  می گرفت،  قرار  افغانستان  شهروندان  کاربرد 
نهاد های بین المللی در افغانستان، به افکار عمومی  در بستر 
چنانکه  حاال  نمی گذاشت.  وقعی  اجتماعی،  شبکه های 
دیده می شود، روزانه، فضای مجازی از جمله فیسبوک 
از سوی دولت، نهاد های بین المللی و مخالفین، به بررسی 
در  اجتماع،  با  فرد  و  فرد  با  فرد  روابط  می شود.  گرفته 
برخی موارد در میان جوانان در بستر شبکه های اجتماعی 
کرد  ادعا  می توان  می گیرد؛  شکل  فیسبوک  جمله  از 
افکار  قدرت،  تمثیل  بستر  به عنوان  امروزه  فیسبوک  که 
عمومی  را از حالت منفعل، به حالت فاعل تبدیل کرده 

است.
دوست یابی  که  کرد  ادعا  می توان  شخصی،  سطوح  در 
و یا بهتر بگوییم ازدواج میان جوانان پس از شناسایی و 
فیسبوک، در  نقطه نظر های مشترک در فضای  دریافت 

شهر های بزرگ، آهسته آهسته رایج شده است. 
گوشی های  از  استفاده  شدن  همگانی  با  افغانستان،  در 
می شود.  افزوده  روز،  تا  روز  کاربران  تعداد  هوشمند، 

پرمخاطب  گونه های  از  یکی  به  اجتماعی  رسانه های 
شده اند.  تبدیل  اخیر  سال های  در  رسانه ای  جذاب  و 
در  رسانه ها  این  از  کاربران  پرشتاب  و  فزاینده  استقبال 
افغانستان غیرقابل انکار است. این رسانه ها هویت فردی، 
و روش  عادت مصرف  تولید،  شیوه های  کنش جمعی، 
برگزیدن فرهنگ رسانه ای مجازی را در مقایسه با آنچه 
در دنیای واقعی است، دگرگون کرده است. در این مقاله 
تالش شده تا به وضعیت استفاده از شبکه های اجتماعی 
از جمله فیسبوک در افغانستان توجه شود و نیم نگاهی 
تظاهرات  بزرگترین  برگزاری  در  فیسبوک  نقش  به 
مهم  همه  از  پیش  اما  شود،  انداخته  کابل،  در  مردمی  
است تا بدانیم که از آغاز قرن 21 خبرنگاری شهروندی 
دنیای خبرنگاری هنوز هم  از بحث های کالن در  یکی 
مطرح است. پس از روی کار آمدن شبکه های اجتماعی 
بزرگ ترین پرسشی که مطرح گردیده این است که آیا 

می شود در جهان امروزی 7 میلیارد خبرنگار داشت؟ 
شبکه های  گسترش  با  است.  مثبت  پرسش،  برای  پاسخ 
اجتماعی از جمله فیسبوک و تویتر و دسترسی گسترده 
تقویت  ارتباطات  نوع  جهانی،  دهکده  به  شهروندان 
هر  آن،  اساس  به  که  شهروندی  خبرنگاری  و  گردیده 
شهروند حق دارد و می تواند، از چشم داشت ها، تجربه ها، 
صفحه اش  مخاطب  برای  خود  عالیق  و  نگرانی ها 
وارد  امروز  دنیای  در  بزرگی  تغییر  کند،  اطالع رسانی 

شده است. 
شبکه های  به  شهروندان  شدن  وارد  با  دیگر،  عبارت  به 
به گونه  را  مدنی  فعالیت های  زمینه  کاربران  اجتماعی، 
ویژگی های  عمده ترین  می کنند.  تجربه  مجازی 
شبکه های اجتماعی به اساس کتاب »رسانه های اجتماعی؛ 
ابعاد و ظرفیت ها« نوشته حسین بصیریان جهرمی، امکان 
شکل گیری  دوسویه،  ارتباط  بودن،  باز  مشارکت، 

جمعیت های آن الین و توانایی برقراری ارتباط اند.
امر  در  را  اساسی  نقش  اجتماعی  شبکه های  امروزه، 
هر  پی  در  و  می کنند  بازی  کشور ها  در  اطالع رسانی 
بازیگران  که  سرچشمه  نخستین  حادثه،  و  رخداد 
شبکه های  می کنند،  مراجعه  آن  به  شهروندان  و  خبر 
تویتر،  و  فیسبوک  مانند  انترنتی  صفحات  اجتماعی اند. 
و  اجتماعی  حاشیه رانده شده  به  گروه های  می توانند 
جامعه  و  ساخته  توانمند  را  زنان  و  جوان  مانند  سیاسی 
قرار  جهانی سازی  قدرتمند  نیروهای  معرض  در  را 
هم چنین  مدرن،  ارتباطی  تکنالوژی های  گسترش  دهد. 
و  سیاسی  اجتماعی،  مالحظه  قابل  خطرات  می تواند 
کارگیری  به  که  هم چنان  باشد؛  داشته  خود  با  امنیتی 
افراط گرا  گروه های  توسط  ارتباطی  تکنا لوژی های  این 
و ستیزه جو مانند طالبان و داعش نشان می دهد. استفاده 
از شبکه های اجتماعی در افغانستان از سال های 2008 و 
2009 برای نخستین بار همگانی شد و تا اکنون، موجی 
میلیونی از کاربران وارد فضای شبکه های اجتماعی شدند 
که  تحوالتی  ساختند؛  مجازی  هویت  خود شان  برای  و 
توانست  داشت،  پی  در  اجتماعی  شبکه های  از  استفاده 
را  سنتی  روابط  و  سیاسی  یخ های  اجتماعی،  بافت های 

به گونه دراماتیک تغییر دهد. 
افغانستان،  در  گسترش  به  رو  اجتماعی  رسانه های  بازار 
توسط  اخیر  مطالعه  دارد.  قرار  فیسبوک  سلطه  تحت 
زده  تخمین    GIZآلمانی بین المللی  توسعه  آژانس 
است که در کابل و شش والیت شمالی تحت پوشش 
پروفایل های  دارای  کاربران  درصد   87.8 مطالعه،  این 
با 12.9 درصد در گوگل  این رقم  فیسبوک هستند که 
تویتر  در  درصد   3.8 و  یوتیوب  در  درصد   5.8 پالس، 

دنبال می شود.
با وجود آن که  آمار قابل مالحظه از کاربران شبکه های 
از  نگرانی هایی  اما  ندارد،  وجود  کشور  در  اجتماعی 
و  دولت  تفنگدار  مخالفین  توسط  شبکه ها  این  استفاده 

ACKU
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یک جیت جنگی ترکیه را در آب های مدیترانه به دلیل 
نقض  مرز هایش و ورود به حریم هوایی سوریه سرنگون 
کرد که با واکنش شدید مقامات ترکیه به شمول رجب 
طیب اردوغان نخست وزیر پیشین روبه رو شد. اردوغان 
احتمال  و  امکان  از  دور  این  که  کرد  اعالن  زمان  آن 
هوایی  حریم  نقض  به دلیل  جنگنده  یک  که  است 
انتقادات  عین  امروز  اما  شود.  وسرنگون  هدف گیری 

باالی خودش و صدر اعظم اُغلو صورت می گیرد. 
باشد؛  این کار می تواند چند چیز  از  ترکیه  انگیزه های 
به  این سیگنال  اولین هدف ترکیه فرستادن غیرمستقیم 
روسیه است که آن کشور از عملیات و دخالت نظامی  
این  به دلیل  است  ناراض  شدت  به  سوریه  در  روسیه 
که دورنما، سیاست و منافع ترکیه و روسیه در سوریه 
قرار  با  ترکیه  است.  تضاد  و  تقابل  در  مکمل  به طور 
گرفتن در صف آرایی های منطقه ای بعد از آغاز شدن 
جنگ داخلی در سوریه با کشور های عربستان سعودی 
و قطر هم پیمان شده از گروه هایی علیه حکومت بشار 
اسد چون ارتش آزاد و به اساس برخی ادعا ها از داعش 
ایران،  اما روسیه و هم پیمانانش چون  حمایت می کند. 
حزب اهلل و عراق از حکومت مرکزی بشار اسد پشتیبانی 
ایتالف دوم هر گروه که علیه  برای  بی دریغ می کنند. 
و  میانه رو  به  تفکیک  قابل  می جنگد  مرکزی  دولت 
بین  از  باید  و  نبوده  خواه  آزادی  و  تروریست  تندرو، 

برده شوند. 
انگیزه ی دیگر ترکیه از این کار، حمالت روسیه باالی 
حدودا یک و نیم میلیون ترکمن های سوریه در نزدیکی 
مرز این کشور می باشد. این گروه از مخالفان سرسخت 
دولت بشار اسد است و تحت حمایت مستقیم تسلیحاتی 
آغاز  با  مذکور  گروه  دارد.  قرار  ترکیه  آموزشی  و 
اجتناب نا پذیری  به گونه  روسی  جنگنده های  حمالت 
قرار  سوریه  ارتش  و  روس ها  کوبنده  حمالت  مورد 

تا  بود  خواهد  تحمل  غیر  قابل  ترکیه  برای  گرفته اند. 
گروهی را که چندین سال است تحت حمایت مالی و 
تسلیحاتی برای فروپاشی اسد قرار داده، حاال یک سره 

به دست روسیه نابود گردد. 
در  روسیه  با  تنش ها  افزایش  با  ترکیه  دیگر  سوی  از 
روسیه  متضرر خواهد شد.  به شدت  هم  اقتصادی  بُعد 
اولین و بزرگ ترین شریک تجاری ترکیه می باشد که 
از  امریکایی  دالر  میلیارد  سی  حدود  در  ساالنه  ترکیه 
دارد.  درآمد  روسیه  از  تولیدات  و  کاال  مبادله  ناحیه 
میان  اقتصادی  سیاسی-  مناسبات  افزایش  با  بود  قرار 
دو کشور ارزش مبادالت تجاری به پنجاه میلیارد دالر 
برسد، اما بر خالف این همه انتظارات سرگی الوروف، 
سیاست  اصلی  بازیگران  از  یکی  و  خارجه  وزیر 
هواپیمای  سرنگونی  حادثه  محض  به  روسیه  خارجی 
پوتین  و  لغو  را  انقره  به  را  سفرخود  نظامی  کشورش 
بعدی  امر  الی  روسی  شهروند  هیچ  تا  داد  دستور  فورا 
به ترکیه سفر نکند. اگرچه قطع روابط تجاری این دو 
کشور بعید به نظر می رسد اما پایان یافتن و یا کم رنگ 
در  ترکیه  برای  دردناک  عواقب  تجارتی  روابط  شدن 
شهروند  هزاران  و  کمپنی  صد ها  داشت.  خواهد  پی 
فابریکه هایی می باشند که  آن کشور مصروف کار در 
قسمت اعظم تولیدات آن به روسیه صادر می گردد. در 
روی دیگر این سکه ترکیه نه اولین و بزرگ ترین بلکه 
روسیه  این  و  می باشد  روسیه  تجاری  شریک  هفتمین 
آن  به  را  ترکیه  نیاز  مورد  طبیعی  گاز  تمام  که  است 

کشور می فرستد. 
به دلیل عضویت  ترکیه  به  نظامی  روسیه  پاسخ  اگر چه 
باشد  محتاطانه  شاید  شمالی  اتالنتیک  پیمان  در  ترکیه 
که  کرد  خواهد  درک  فرصت  زودترین  به  ترکیه  اما 
است.  نبوده  اشتباه  از  خالی  فوق  مورد  در  عملکردش 
اگر ترکیه با این عملکرد خودش گزینه اتکا به غرب 
را برای کم کردن نقش روسیه و تقویت منافع خود در 
سوریه روی دست گرفته باشد، دیر یا زود به این حقیقت 
پی خواهد برد که عملکردش سنجیده شده نبوده است، 
چون با حمالت روسیه به گرجستان که یک عضو ناتو 
در  را  ملموس  قابل  واکنش  هیچ گونه  غرب  می باشد، 
مورد  در  ادعا  این  و  نداد  نشان  کشور  آن  از  حمایت 
که  زمانی  می کند  صدق  نیز  اوکراین  کشمکش های 
تقویت  را  کریمیه  جدایی طلبان  آشکار  به طور  روسیه 
را  بی دریغش  به خاک روسیه حمایت  الحاق آن  تا  و 
ادامه داد. اگر این ادعا صادق باشد و ترکیه در آینده 
هم پیمان  کشور های  از  سرنوشت سازی  حمایت  نتواند 
به خصوص اعضای ناتو دریافت کند، به طور قطع روبرو 
ملل  امنیت  دایم شورای  با یک کشور که عضو  شدن 
متحد است، دارای یکی از بزرگ ترین و قدرتمندترین 
ارتش های جهان می باشد، یکی از کشور هایی است که 
بیشترین بمب های اتومی  را در اختیار دارد و دارای یک 
خیلی  عواقب  می تواند  می باشد،  بزرگ  خیلی  اقتصاد 

دردناک سیاسی- اقتصادی داشته باشد. 
در بُعد بحران سوریه، این عملکرد ترکیه باعث خواهد 
شد بحران متذکره بیشتر از پیش پیچیده  گردد. روسیه 
ناوگان های بیشتر دریایی مدافع زمین به هوا در آب های 
مدیترانه جابه جا و حمایت نظامی  خود را از بشار اسد 
بیشتری  حمالت  روسیه  هم چنان  کرد.  خواهد  بیشتر 
دولت  مخالف  که  سوریه  ترکمن های  مواضع  باالی 
هوایی  حمالت  و  سوریه  ارتش  توسط  می باشند  اسد 
انجام خواهد داد و دور از احتمال نمی باشد که حزب 
مخالف  که  ترکیه  پ ک ک  یا  کردستان  کارگران 
همه جانبه  و  مستقیم  حمایت  مورد  می باشد،  دولت 
میان  بیشتر  اتحاد  سبب  موضع  این  گیرد.  قرار  روسیه 
ایران–  روسیه–  چون  منطقوی  صف آرایی های 
حزب اهلل و عراق خواهد شد، متحدین علیه نظام فعلی 
انسجام  هم  با  را  قطر  و  سعودی  ترکیه–  چون  سوریه 
بیشتر خواهد داد و این مردم مظلوم سوریه خواهد بود 
دراز مدت  و  در کوتاه مدت  را  هزینه  بیشترین  باید  که 

بپردازند. 

کردن  سرنگون  با  ترکیه  حکومت  روشن  موضع 
قبال مرز هایش  جنگنده روسی همان حساس بودن در 
می باشد که توسط مقامات متعدد آن کشور اعالم شد. 
اما به نظر می رسد ترکیه با این کارش به دنبال فرستادن 
است. سرنگونی جنگنده  به روسیه  سیگنال های جدید 
داخلی  بحران  قبال  در  را  ترکیه  نارضایتی  اوج  روسی 
آشکار  نظامی  روسیه  مستقیم  مداخله  آغاز  با  سوریه 
میان  بیشتر  تنش های  این که  نظرداشت  در  با  می سازد. 
بحران  قدرت  پر  و  اصلی  بازیگر  دو  روسیه-  و  ترکیه 
سوریه- رسیدن به یک تفاهم و صلح همه جانبه را در 
این مورد پیچیده تر خواهد کرد، این موضوع هم دور 
از امکان نمی باشد که با این عمل دولت ترکیه رسیدن 
در سوریه  درگیر  میان گروه های  و آتش بس  به صلح 
برای  دراز مدت  رویای  یک  به  نزدیکی ها  همین  در 

سوری ها تبدیل شود. 
دچار  روسی  جت  سرنگونی  با  ترکیه  می رسد  به نظر 
اشتباه محاسباتی شده باشد، اگر عملکرد ترکیه در این 
و  ناتو  دیکته کردن هم پیمانان غربی اش چون  با  مورد 
ایاالت متحده بوده باشد یا به منافع مشترک هم پیمانان 
منطقه ای اش چون سعودی و قطر سنجیده شده باشد و 
یا هم سیاست های داخلی و نارضایتی جدی حکومت 
سوریه  در  روسیه  نظامی   درازی  دست  قبال  در  ترکیه 
باشد، از هیچ بُعدی این کار به منافع ترکیه در دراز مدت 

تمام نخواهد شد. 
بخش  در  هوایی  حریم  نقض  بین الدول  نظر حقوق  از 
نظامی  و ملکی بدون موافقت قبلی ممنوع می باشد، اما 
تا سرنگونی یک  هوایی  در حریم  پرواز  ممنوعیت  از 
نظامی   تکنالوژی  زور آزمایی  آخرین  با  جنگی  جت 
)سوخوی 24 و اف 15 و اف 16( میان دو کشور دارای 
عظیمی  نهفته  فاصله  اقتصادی  سیاسی–  عمیق  روابط 
است. اگر به یاد داشته باشیم در ماه جون 2012 سوریه 

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 

نامه  برایم  مالیه  وزارت  از  گذشته  روز 
آمد که سرمایه شخصی ام را ثبت کنم. 
من هم تمام جایداد منقول و غیرمنقول 

خود را چنین به ثبت رساندم. 
معاش  افغانی  هزار  هجده  مقدار 
سه ماهه ام که هنوز از طرف اداره تادیه 
می باشد.  پولی ام  جایداد  جز  نشده 
از  قرض  افغانی  هفت صدونودوپنج 
از  قرض  هزار  دو  کوچه.  سر  قصاب 

نانوای پیش خانه.
البته چون  آسمان.  در  ستاره  عدد  یک 
در کنار ماه قرار گرفته، دیده نمی شود. 
دانه  نیم  منقول  جایدادهای  از  هم چنان 
بوریا هم دارم که کمی ریش ریش شده. 
البته بیست وپنج دانه کتاب هم دارم که 
و  ورقه  شیرازی،  نجمای  مهم ترین شان 
مرگ،  منظره  جواهری،  سلیم  گلشاه، 
و  لقا  فرخ  ملکه  و  رومی  ارسالن  امیر 
دانستنی های جنسی زناشوهری می باشد. 
دانه  یک  بنده  دیگر  منقول  اموال  از 
بایسکل است که چون پول پنچری اش 
گرو  پنچرمین  دوکان  در  نداشتم  را 
دارم.  زیاد  غیرمنقول  اموال  ولی  است. 
دشت  در  زمین  جریب  سه صدوبیست 
هوش تپه از پدرکالنم به من ارث رسیده 
است. خانم بنده هم  از میراث پدری سه 
تا خانه در وزیر اکبر خان دارد. هم چنان 
در روز عروسی بنده خسر عزیزم سه تا 
به من و خانمم  را  تولید شکر  کارخانه 
در  است.  خوب  درامدش  که  بخشید 
سفری که به کشور محترم غرب داشتیم 
پابلو پیکاسو که  سه عدد تابلوی نفیس 
دالر  میلیون  بیست  از  قیمتش  کدام  هر 
شده  داده  تحفه  ما  برای  است  تر  باال 
است. هم چنان خانمم به دلیل فعالیت در 
یک نهاد مدنی جهانی ماهانه 40  هزار 
دالر درآمد دارد. دروغ گفته نشود یک 
سند دوهزار جریب زمین که مربوط به 
چهارصد سال قبل است در سیف خانه 
ما از ارث پدری است که چون تا هنوز 
تثبیت  را  جایش  نداشتیم  نیاز  آن  به 
به زودی می بینیم کدام  انشاهلل  نکردیم. 
مرغوب  زمین  جریب  هزار  دو  منطقه 
می کنیم.  تثبیت  را  قواله  سند  باز  دارد 
خالصه خدمت شما عرض کنم خودم 
از خود هیچ چیزی ندارم. بسیار غریب 
میراث  خدا  شکر  ولی  هستم  نادار  و 
پدری زیاد داریم و دوستان و رفیق های 
می دهند.  تحفه  ما  به  زیاد  هم  خارجی 

مقصد گذاره میشه. 

سرمایهشخصیام
راثبتکردم

صفآراییهایمنطقهایوآینده
بحرانسوریه
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جاوید ناطق، دانشجوی ماستری اقتصاد و پالیسی توسعه بین الملل، دانشگاه ژنیو سویس

اگر به یاد داشته باشیم در ماه جون 2012 سوریه یک جیت جنگی 
ترکیه را در آب های مدیترانه به دلیل نقض  مرز هایش و ورود به حریم 

هوایی سوریه سرنگون کرد که با واکنش شدید مقامات ترکیه به شمول 
رجب طیب اردوغان نخست وزیر پیشین روبه رو شد. اردوغان آن زمان 
اعالن کرد که این دور از امکان و احتمال است که یک جنگنده به دلیل 
نقض حریم هوایی هدف گیری وسرنگون شود. اما امروز عین انتقادات 

ACKUباالی خودش و صدر اعظم اُغلو صورت می گیرد. 
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تطبیق رهنمود ملی رژیم غذایی 
در افغانستان 

خانه ملت را خالی نکنید!

کرد پوتین دستور اعمال تحریم بر ضد ترکیه را اعالم 

برای  غذایی  رژیم  ملی  رهنمود  تطبیق  افغانستان  دولت 
افغان ها را به منظور بهبود تغذی و روش های سالم زندگی 

گذاشت. به مرحله اجرا 
این رهنمود به عنوان پروژه ظرفیت ملی جهت رسیدگی به 
سوءتغذیه  از  جلوگیری  هدف  به  غذا  و  تغذی  مشکالت 
و  که  خورا سازمان  مالی  حمایت  به  سنین  تمام  در  افراد 

زراعت ملل متحد اجرا می شود.
عملی  درآغاز  کشور  عامه  صحت  وزیر  فیروز،  فیروزالدین 
به  کابل  در  قوس   8 یک شنبه  روز  برنامه  این  شدن 
و اشکال مختلف  گفت: »مشکالت تغذیوی  خبرنگاران 
بلند  امراض،  به  شدن  ابتال  به  منجر  کشور  در  سوءتغذی 
توجه  قابل  اقتصادی  زیان های  و  مرگ و میر  میزان  رفتن 

می شود.«
باعث  سوءتغذیه  افزود  هم چنان  عامه  صحت  وزیر 
در  کاهش  باعث  نتیجه  در  و  و جسمی   عقب مانی ذهنی 
»سوءتغذیه  کرد:  کید  تا وی  می شود.  تولید  و  کار  توانایی 
مانع توسعه و رشد در بعد صحی واقتصادی و اجتماعی و 

کشور می شود.« تعلیمی  در 
و  غیر صحی  و  نا کافی  تغذی  گفت  عامه  صحت  وزیر 
این که  بر  عالوه  نامتوازن  غذایی  رژیم  یک  از  استفاده 
به  شدن  ابتال  احتمال  می باشد،  سوءتغذی  انواع  باعث 
با رژیم غذایی، مانند امراض قلبی و  امراض مزمن مرتبط 
فشار خون، مرض دیابت، اضافه وزنی و چاقی را افزایش 

می دهد.
غذایی  ملی  سروی  نتایج  می گوید  عامه  صحت  وزارت 
کوتاهی حدود  کودکان قد  که در بین  2013 نشان می دهد 
در  سوءتغذی  و  25درصد  حدود  در  کم وزنی  درصد   40
کمبود  نظر  از  حال  همین  در  می باشد.  درصد   10 حدود 
کودکان در حدود 30  ویتامین ها و منرال ها و آیودین در بین 

درصد  در بین زنان حدود 41درصد است.
خونی  کم  سروی  این  داده  اساس  بر  می گوید  وزارت  این 
است.  40درصد  زنان  بین  در  درصد    45 کودکان  بین  در 
کودکان 50 درصد  و در بین زنان  کمبود ویتامین ای در بین 
کودکان 81 درصد  و  کمبود ویتامین دی در بین  11درصد و 

در بین زنان 95درصد  در یافت شده است.
بین  در  به خصوص  تغذیه  وضعیت  می گوید  وزارت  این 
دختران جوان و زنان از جمله مشکالت اصلی صحت در 

کشور می باشد.
کشور، این آمار ها را تکان دهنده اعالم  وزارت صحت عامه 
کرده و می گوید یکی از مشکالت اساسی فهم نا کافی است.
اسباب  و  سوءتغذی  از  »مردم  گفت:  عامه  صحت  وزیر 
از  کافی  گاهی  آ عدم  و  آن  منفی  پیامد های  و  سوءتغذیه 

نام یک عضو  ملی،  گزینش جدید حکومت وحدت  هر  در 
اعضای  برخی  مورد  تازه ترین  در  به چشم می خورد.  مجلس 
مجلس به حیث والی، رییس دفتر، معاون در نهاد های دولتی 
و سفیر مقرر شده اند. فهرست دیگر وکال نیز روی میز است تا در 

سمت های دولتی مقرر شوند.
اما  می رسد،   249 به  افغانستان  مجلس  کرسی های  تعداد 
است.  خالی  رسمی  نشست های  در  کرسی ها  این  کثر  ا
افغانستان در هر دو دور 15 و 16 تعدادی  نمایندگان  مجلس 
داد.  دست  از  انتحاری  حمله های  در  را  خود  اعضای  از 
رسیده  سر  به  نیز  شانزدهم  دور  مجلس  قانونی  میعاد  کنون  ا
کرسی های خالی  است. نشست های دور شانزدهم همیشه با 
برخی در  نمایندگان در سفر های خارجی،  برخی  بود.  همراه 
سفر های داخلی و برخی هم مصروف چانه زنی های سیاسی 
در وزارت خانه ها یند. از این جهت حتا در حساس ترین روز ها 
کامل نمی باشد. در برخی موارد  و بحث های مجلس، نصاب 
وقتی یک مقام حکومتی استجواب شده است، هنگام جواب 
کم تر از 20 وکیل در تاالر دیده نمی شود. برخی وکال  دادن مقام 

حتا برای شنیدن جواب های خود منتظر نمی مانند. 
یک  دارای  را  مجلس  است  نتوانسته  کنون  ا تا  مقرراتی  هیچ 
کامل  کند. اعالم اسامی افراد غیر حاضر هم به  کاری  ضابطه 
که برخی وکال  کمک نکرد. جالب این جا است  کردن نصاب 
کسی تا حاال  کشور اند. اما هیچ  حتا برای ماه ها در خارج از 
در باره این همه غیبت اقدامی نکرده  است. مجلس شانزدهم 
از  دوره  ختم  در  و  کرد  کار  به  شروع  تنش  از  مملو  فضای  در 
هیات  در  بی نظمی  است.  شده  کاسته  آن  موثریت  میزان 

والدیمیر  روسیه  رییس جمهور   پرس،  اسوشیتید  گزارش  به 
کرد.  صادر  را  ترکیه  علیه  تحریم ها  دستور  شنبه  روز  پوتین، 
روسیه  هواپیمای جنگی  از سرنگونی یک  این تصمیم پس 
روز  فرمان  این  می گردد.  اتخاذ  سوریه  و  ترکیه  مرز  امتداد  در 
که  گردید  کرملین منتشر  کاخ  شنبه در حالی در ویب سایت 
این حادثه  وقوع  از  اردوغان  ترکیه رجب طیب  رییس جمهور 
این  از  واقعی  گونه  به  »کشورش  گفت:  او  کرد،  تاسف  ابراز 
کرد ای کاش این حادثه اتفاق  حادثه غمگین است« او آرزو 

نمی افتاد.
کاری  این تحریم ها شامل بعضی از اشیا و ممنوعیت قرارداد 
این باره  در  کنون  تا  می شود.  روسیه  در  ترکی  کارگران  برای 
شامل  اشیا  کدام  که  است  نشده  ارایه  بیشتری  جزییات 
گردشگری  های  شرکت  از  هم چنان  می گردد.  تحریم ها  این 
برای  مسافرتی  فروختن تکت های  از  تا  روسیه خواسته شده 

کنند. گردشگران ترکی خود داری 
اش  کابنیه  به  روسیه،  نخست وزیر  میدویدوف  دیمیتری 
تحریم  آن ها  باالی  که  را  اشیایی  از  لیستی  تا  داده  دستور 
دادن  خاتمه  دستور  هم چنان  پوتین  کند.  تهیه  شود  وضع 
ویزه رایگان سفر بین روسیه و ترکیه را داده است. هم چنان بر 
تشدید تدابیر بر حمل هوایی بین ترکیه و روسیه برای امنیت 

رژیم غذایی براساس سن اطالع ندارند.«
توزیع  گفت فقر،  کشور  در همین حال وزیر صحت عامه 
منابع  ناعادالنه  توزیع  فقر  بلکه  نیست  مادیات  ناعادالنه 
غیر مادی است. در این صورت از نظر شیوه و روش زندگی 
فقیر  نادارهم  و  است  فقیر  پولدار  هم  غذایی  رژیم  نوع  و 

می باشد.
کشور می گوید به ابتکار وزارت زراعت  وزارت صحت عامه 
و معارف و سازمان غذا و زراعت سازمان ملل متحد یک 
علمی  داده های  براساس  و  سنین  تمام  برای  ملی  رهنمود 

 آماده شده است. 
بهبود  منظور  به  که  است  آموزشی  بسته  یک  رهنمود  این 
آموزگاران  سوی  از  غذایی  رژیم  در  سلوک  تغییر  و  تغذیه 
حال  همین  در  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  تغذیه  بخش 
اصلی  ماموریت های  از  یکی  می گوید  نیز  زراعت  وزارت 
و  کشور می باشد  این وزارت مصونیت غذایی شهروندان 
کاهش  کردن این موضوع، برنامه های عملی  برای اجرایی 

کرده است. فقر و مصونیت غذایی را تنظیم 
وزارت زراعت و مالداری و آبیاری می گوید 30درصد مردم 
بیشتر  و  نمی باشند.  برخوردار  غذایی  مصونیت  از  کشور 
غله  آن،  منشا  که  می کنند  استفاده  غذایی  رژیم  از  مردم 

گندم می باشد. جات به خصوص 
تا  از سوی وزارت زراعت 30  ارایه شده  آمارهای  بر اساس 
کشور در فقر به سر می برند اما این وزارت  40 درصد مردم 
مالداری  و  زراعت  وزارت  اولویت های  از  یکی  می گوید 

کشور به مصونیت غذایی است.  دسترسی تمام مردم 
که و  در همین حال تومیو شیچیری، نماینده سازمان خورا
گفت سوءتغذیه نه تنها یک  کابل  زراعت ملل متحد در 
بار سنگین غیر قابل تحمل برای صحت و زندگی انسان ها 
و  اجتماع  و  اقتصاد  بنیاد  برای  بلکه  می رود،  شمار  به 
که بزرگ ترین مانع در  فرهنگ به یک نگرانی مبدل شده 

تکامل استعداد انسان ها می باشد. 
کنفرانس تغذیه سازمان  برنامه های تغذیه در سال 1992 در 
ترویج  به منظور  برنامه ها  این  شد.  راه اندازی  متحد  ملل 
طریق  از  سالم  زندگی  شیوه های  و  مناسب  غذایی  رژیم 

دولت ها فرا می خواند.
رهنمود رژیم غذایی شامل پیام های بسیط و مثبت درباره 
غذا خوردن به طریقه صحی و شیوه زندگی می باشد. این 
غذا  چگونه  که  می سازد  گاه  آ را  مصرف کنندگان  رهنمود 
کنند. رهنمود رژیم غذایی   و ترکیبات غذایی را انتخاب 
که می توان براساس آن  کلیدی معلومات است  یک منبع 
به مردم درباره شیوه زندگی سالم و نوع رژیم غذایی آموزش 

داد.

کاری سبب رخصتی و حتا  اداری و فقدان آجندا در روز های 
کمیسیون ها  سرگردانی برخی وکال شده است. در نشست های 
آجندا  فاقد  کمیسیون ها  نشست  کثرا  ا و  خالی  کرسی ها  نیز 
نفوذ حلقه های  برگزار شده است.  اعضا  اقل  با حد  یا هم  و 
شده  سبب  مجلس  در  اثر گزار  چهره های  و  سیاسی  قدرتمند 
است تا مسیر بحث ها همه روزه به انحراف برده شود. توزیع 
مثل  دیگر  امتیازهای  برخی  و  وکال  برخی  برای  زره  موتر های 
سفر های خارجی، توزیع رنجر، تعداد محافظان و سهم دادن 
و  حساس  مسایل  در  وکال  تا  است  شده  سبب  قرارداد ها  در 

کنند.  کلیدی سکوت 
رد پای برخی وکالی مجلس در تنش های ولسوالی ها و والیات 
مقام های  نصب  و  عزل  در  وکال  تالش  است.  محسوس  نیز 
اصلی  عوامل  از  اربکی  لشکر  داشتن  برای  تالش  داخلی، 
نمایندگان  مجلس  کنون  ا می باشد.  مناطق  برخی  در  منازعه 
گر  گروه  های موثر پارلمانی بوده و صف بندی هایی هم ا فاقد 
وجود دارد، بر معیار های داد وستد های داخل پارلمانی استوار 

است. 
اعضای  از  تا  کرد  تالش  آغاز  در  ملی  وحدت  حکومت 
نکند.  انتخاب  دولتی  سمت های  برای  را  کسی  مجلس 
از اعضای مجلس در  گزینش یکی  از  کنون هر روز خبر  ا اما 
که در  کدر های توانایی  رسانه ها به نشر می رسد. با توجه به 
گزینش ها  این  که  است  بهتر  دارد،  وجود  مجلس  از  خارج 
کرسی های  کردن  خارج از دایره مجلس انتخاب شود. خالی 
مجلس در این شرایط به مصلحت نخواهد بود. قبل از این 
و  ریاست جمهوری  شوق  به  مجلس  برجسته  چهره های  نیز 

معاونت آن، از مجلس بیرون رفتند.

از  که  بیانیه  در  است.  داده  دستور  روسی  شهروندان  بیشتر 
کرمیلین منتشر شده اتخاذ  این تحریم ها بخاطر امنیت  سوی 

گفته شده است.  شهروندان روسیه 
اظهار تاسف اردوغان در روز شنبه، نخستین ابراز ندامت از 
زمان سقوط هواپیمای جنگی روسی توسط ترکیه می باشد. 
گذشته این نخستین برخورد یک عضو ناتو می  در نیم قرن 
که  که یک هواپیمای روسی را سرنگون می کند، عملی  باشد 
گفته  گرچه اردوغان  گردید. ا کنش های تند مسکو روبر  با وا
که" این حادثه واقعا ما را غمگین ساخت »ما آرزو میکردیم 
اما بدبختانه این حادثه  اتفاق رخ نمی داد،  این  کاش  ای 

رخ داد و آرزومندیم در آینده چنین حادثات تکرار نشود.«

  مریم حسینی
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Islamic Republic of Afghanistan
MINISTRY OF PUBLIC WORKS

1stMacrorayan First Block Kabul Afghanistan
REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST

(Consulting Services – Firms Selection)
Country:   Islamic Republic of Afghanistan
Implementing Entity:  Ministry of Public Works
Project:   Rehabilitation and Construction of Qaisar to Laman Ring Road 
    (Km 343+000 to Km 110+000)
Scope Title:   Consulting Services for Design, Survey and Site Investigation (Geotech)
Method of Selection:  Quality and Cost Based Selection (QCBS)
Grant No and Title:  0081-AFG; Road Network Development Project 1
    0012-AFG; QaisarBalaMurghab Road Project
    0244-AFG; Road Network Development Program, Project 2
Deadline for Submission: Dec 06, 2015 not later than 1400 hours
Introduction:
The Islamic Republic of Afghanistan has received grants from the Asian Development Bank, herein called the “Bank” to complete the construction of 233 km section 
of the Ring Road. The Section of the Ring Road is located in the provinces of Badghisand Fayabbetween Qaisar and Laman. 
Part of the grant will be used to finance the Civil Works Contractwherein this Scope is an integral part of. Funding will be provided to pay for security arrangements, 
community investment and development, contract and project supervision, and reporting. The security arrangements will involve coordination and other feasible ar-
rangements through the Ministry of Public Works, herein called the “Employer”, to facilitate safe execution of the work scope.
Objective:
The purpose of this Expression of Interest is to acquire the services of a Design Consulting Company to perform Survey, Site Investigation (Geotechnical Works) and 
Design for the 233 km Ring Road.

At current status, some sections of the road were partially designed and in construction.

Note: A. In Section 6, the paving has been completed by ex-Contractor for 24 Kilometers in 2007. However, rehabilitation is 
required.
B. Because of security concerns and time constraints, the aerial imagery is recommended to facilitate the 35% design.  
Data is available with Alcis.
 C. The first priority is to complete the 35% design for Km 144 to Km 148, Km 178 to Km 192 to give civil work 
Contractormore work upfront. Second is to complete 95% for Sections 1 and 2, then to complete design for Sections 
                 3 to 6.
Legend
v –Data is available
x –NO data is available
The project will assist the Government to promote economic and social development and reduce poverty by rehabilitating the primary road network, and expectation of 
outcome is an efficient, safe, reliable road network developed in Western Afghanistan. This will also strengthen capacity in MPW for road sector management.
Hill International, herein called the “Engineer”, through the Ministry of Public Works, would like to solicit eligible Consultants to express interest to apply eligibility 
and bid for the above-mentioned Consultancy services.
Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the services. Consultants 
may associate with other firms in a form of a “joint venture” to enhance their qualifications. Consultant will be selected in accordance with the selection based on QCBS.
Shortlisting Criteria
1.  The services requires eligible multi-disciplinary firm or a joint venture consortium with a team of experience professionals, i.e., namely but not limited to Geotechni-
cal Engineer, Highway Design Engineer, Structural Engineer, Survey Team and Quantity Surveyors.
2.  At least a minimum of 10 years  in surveying, site investigation and design experience
3.  The Consultant has satisfactory completed and delivered relevantdesign projects in the last three to five years.
4.  The financial turnover of the interested firm in the last three years shall not be less than US$ 7.5M
5.  In case of joint venture arrangement, the two firms shall meet the requirement and shall be jointly and severally responsible.
*- Assignments completed by an individual professional staff working privately or through another consulting firm cannot be claimed as an experience of the firm.
**- Fluency in English as working language, knowledge of local language is advantageous.
All expenses related to the accommodation, office space, IT and survey equipment, transportation, software and all other associated cost contributing to the execution 
of the services shall be covered by the Consultant.
Interested consultants may obtain further information by contacting below Hill International, herein called the “Engineer” during office hours – 0900 to 1700 hours.
Expression of Interest must be delivered to the address below by Dec 06, 2015 not later than 1400 hours.
Hill International
Attention: Rene Kolkman, Team Leader 
255, 14th Street, Lane 6, Wazir Akbar Khan
District 10, Kabul Afghanistan
Telephone: +93 778 951 046, + 93 774 614 618
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Introduction: 
 
 
  
Design status 
Section 35 % design 65 % design 95% design Construction 

1. Section- 1 34 Km 
Km 110+000 to Km 144+000 v v x Some works done based on 

65 % design 
2. Section-2            48 Km      

Km 144+000 to Km 148+000 x x x  
Km 148+000 to Km 168+000 v v x Some works done based 

on65 % design 
Km 168+000 to Km 178+000 v x x Some works done based 

on35 % design 
    Km 178+000 to Km 192+000 x x x  
3. Section- 3            44 Km 
    Km 192+000 to Km 236+000 x x x  

4. Section- 4            17 Km 
    Km 236+000 to Km 253+000 x x x  

Design status 
Section 35 % design 65 % design 95 % design Construction 

5. Section- 5              64 Km 
    Km 253+000 to Km 317+000 x x x  

6. Section- 6              26 Km 
    Km 317+000 to Km 343+000 x x x  

 
 
 
 
Note: A. In Section 6, the paving has been completed by ex-Contractor for 24 Kilometers in 2007. However, rehabilitation is  
required. 

B. Because of security concerns and time constraints, the aerial imagery is recommended to facilitate the 35% design.   
Data is available with Alcis. 

 C. The first priority is to complete the 35% design for Km 144 to Km 148, Km 178 to Km 192 to give civil work  
Contractormore work upfront. Second is to complete 95% for Sections 1 and 2, then to complete design for Sections  
                 3 to 6. 
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Design status
section
5. Section-5                64Km
     Km 253+000 to Km 317+000
6. Section-6                26Km
     Km 317+000 to Km 343+000
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x
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