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کشف 45 تن مواد مخدر 

گروگان های زابل آزاد شدند 9 تن از 

دانشجویان بامیان: 

بیش از این تحقیرمان نکنید!

بحران معاصر ما
زوال دولت عقل یا گسست با تصوف؟
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خوش گذرانی وکال
مانع عمده تصویب قوانین
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کجاست؟ کل قوا  نفس تازه؛ دریچه های امید در اوج یاسفرماندهی 
که شورای امنیت ملی لغو شود. شورای امنیت می تواند به جای  منظور این نیست 

کند و فرماندهی  خودش بماند، اما رییس جمهور باید به وعده انتخاباتی اش عمل 
کل قوا یا چیزی شبیه آن را به وجود آورد، تا روند تصمیم گیری سریع تر شود و نظامیان 

کنند.  کامل با تهدید های امنیتی مقابله  کشور بتوانند به موقع و با صالحیت 

که عناصری در هر دو تیم شامل در دولت وحدت ملی،  این هم قابل ذکر است 
که  منافع شان را در ادامه بی اعتمادی و رو در رویی دو تیم می بینند؛ اما چندان 

می خواهند، این آرزوی شان بر آورده نخواهد شد. از سوی دیگر، تشکیل حکومت 
وحدت ملی، مصادف بود با مراحل پایانی انتقال امنیتی و بیرون شدن...

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 بذیرفته نمی شود  کسانی  کار و یا درس خواندن در ناروی را دارید،باید قبل از سفر به ناروی برای بدست آوردن اجازه نامه مربوطه  درخواست دهید.  گر تمایل به  ا
گر بطور داوطلبانه بر نگردید بطور اجباری اخراج میشوید.  گردد. ا کشوری سکونت دایمی خود باز  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  آن تعداد افغانهای 
گردانده خواهد شد.  کابل( باز  کشور )مثال  نا امن است به ساحت دیگر 

گیرد: که اقدامات ذیل را روی دست  حکومت ناروی مصمم است 
کز  پذیرش بسر می برند فقط 10 فیصد میباشد. که با اطفال ایشان در مرا کاهش در مفاد فامیل های  کز  پذیرش بسر می برند.  که در مرا کسانی  کاهش 20 فیصدی در مفاد آن تعداد   .1

2. تغیرمدت اخذ اقامت دایمی از سه سال به پنج سال 
کننده تغییر میکند کشور اصلی درخواست  گر وضعیت در  3. صدور اقامت موقت و تسهیل بازگشت ا

4. استفاده از معیارهای ادغام در جامعه ناروی جهت اعطای درخواست اقامت دائمی
5. محدود ساختن حقوق پناهندگان در رابطه به ایجادخانواده و یکجا شدن با فامیل ایشان

معلومات بیشتر:
www.government.no/asylumregulations

گهی آ

45 ACKU



زنگ اول


صد  که  است  گفته  داخله  وزارت  تامینات  معین 
و  توهمی  است  و  خیالی  وزارت  این  قرارداد 
از  این  از  پیش  دارد.  وجود  کاغذ  روی  صرف 
و  بود  شده  گفته  سخن  خیالی  سربازان  وجود 
حاال از قرارداد خیالی پرده برداشته می شود. اما 
مقام های وزارت داخله نمی توانند با گفتن سرباز 
خیالی و قرارداد خیالی از مسوولیت شانه خالی 
کنند. معین وزارت داخله و وزیر این وزارت باید 
کی  نگیرند.  دست کم  را  افغانستان  مردم  شعور 
این قرارداد خیالی را امضا کرده است؟ چه کسی 
طرف این قرارداد است؟ در زمان کدام وزیر این 
این  طرف های  چرا  است؟  شده  امضا  قراردادها 
قرارداد خیالی بازداشت نشده اند؟ چرا برای آنان 

پرونده درست نشده است؟
وزارت امور داخله صاحب قوه قهریه است. مثل 
وزارت آب و برق نیست که پول صرفیه برق را از 
قلدر  دیگر سیاستمداران  معاون رییس جمهور و 
گرفته نتواند. وزارت داخله نیروی پولیس مسلح 
در اختیار دارد. چرا طرف های قرارداد خیالی را 
بازداشت نمی کند؟ چرا کسانی که قرارداد خیالی 
را امضا کرده اند وبه پولیس کشور صدمه زده اند 
و امکانات آن را ضایع کرده اند، در زندان نیستند؟ 
یا این که قرارداد های خیالی را جن و پری امضا 

کرده اند و کسی توان بازداشت آنان را ندارد!
معین تامیناتی وزارت امور داخله باید از بازداشت 
آن فرماندهی که قرارداد خیالی را تهیه کرده بود، 
خبر می داد. الزم بود که مردم از قاطعیت وزارت 
وزارت  این  معین  اما  می شنیدند،  داخله  امور 
قرارداد های  که  می کند  اذعان  عاجزانه  بسیار 
کرده اند.  امضا  وزارت  این  مقام های  را  خیالی 
قرارداد های  این  امضا کننده  مقام های  این که  مثل 
خیالی موجودیت فزیکی نداشته باشند. مگر وزیر 
بازداشت چند دزد  توان  پولیس  نیروی  داخله و 
را ندارد؟ اگر وزارت داخله نتواند مقام های فاسد 
و دزد خودش را بازداشت کند، چگونه می تواند 

از ملکیت های خصوصی و عمومی  حفاظت کند؟
کرده  اعالم  هم  داخله  امور  وزیر  پیش  چندی 
پولیس  قطعات  از  برخی  اکمال  سطح  که  بود 
کامل نیست و ارقام خیالی در اختیار این وزارت 
با  که جنرال  داخله  امور  دارد. جناب وزیر  قرار 
تجربه تشریف دارد، مگر نمی داند که فرماندهان 
داخله  امور  وزارت  به  خیالی  ارقام  که  قطعاتی 
فرماندهان  این  هستند؟چرا  کی ها  بودند،  داده 
که  است  قحط الرجال  مگر  نمی کند؟  برکنار  را 
ناکارآمد و دروغگوی در راس  فرماندهان دزد، 
باید  داخله  وزیر  دارند؟  قرار  پولیس  قطعات 
نیست  کافی  این  بدهد.  پاسخ  پرسش ها  این  به 
فساد های  از  و  بیایند  وزارت  این  مقام های  که 

وحشتاک پرده برداری کنند. 
ایجاد  و  متخلفان  بازداشت  از  باید  داخله  وزیر 
از  جلوگیری  برای  اداری  جدید  کارشیوه های 
داخله  اما وزارت  بگوید.  اختالس سخن  و  فساد 
صرف رقم قرارداد های خیالی را افشا می کند، از 
بازداشت عامالن چیزی نمی گوید و به این ترتیب 
پیش  از  بیشتر  را  کارکردی حکومت  مشروعیت 
صدمه می زند. وزارت داخله باید در آینده نزدیک، 
اسم تمام کسانی را که قرارداد های خیالی را امضا 
کرده اند، رسانه ای بسازد و بازداشت شان کند. به 
هیچ مفسد، مختلس و دزدی باید به دلیل مالحظات 

سیاسی و قومی، حاشیه امن ایجاد نشود.
مفسدان  بازداشت  توان  داخله  امور  وزیر  اگر 
که  کند  اعالم  افغانستان  مردم  به  باید  ندارد،  را 
به چه دلیل نمی تواند قانون را تطبیق کند و بعد 
لزومی   برود.  کنار  سمت  این  از  شرافتمندانه 
باشد  داخله  وزیر  نام  به  که کسی صرف  ندارد 
و توان بازداشت و پرونده سازی برای چند دزد 
را نداشته باشد. هر مقامی  که فکر می کند موثر 
عمومی  کاری  منافع  به سود  نمی تواند  و  نیست 
انجام دهد، باید از سمتش کنار برود. کنار رفتن 

از سمت هیچ عیب و ایرادی ندارد.

چرا طرف های قرارداد های خیالی 
بازداشت نمی شوند؟
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سرک هزارسموج-تالقان بعد از قیر ریزی مورد بهره برداری قرار گرفت

امضای تفاهم نامه ای میان وزارت صحت و فرهاد دریا برای مبارزه با سرطان

9 تن از گروگان های زابل تاکید غنی بر قومانده واحد در کندز
آزاد شدند

ولسوالی  سرک  کابل:  8صبح، 
هزارسموج-تالقان والیت تخار پس 
قرار  بهره برداری  قیر ریزی مورد  از 

گرفت.
این  اعالم  با  آلمان  همکاری  اداره 
که  سرک  این  که  می گوید  خبر، 
تالقان  شهر  هزارسموج،  ولسوالی 
به  را  والیت  این  هوایی  میدان  و 
قیر   کار  می کند،  وصل  همدیگر 
هزینه  افغانی  میلیون   175 آن  ریزی  
آلمان  دولت  توسط  و  برداشته 

پرداخته شده است.
بخش  کمیشنران  از  پول  فرانک 
آغاز  مراسم  در  آلمان  انکشافی 
است:  گفته  سرک  این  بهره برداری 
برای  تالقان-هزارسموج  »سرک 
تخار  والیت  در  متداوم  انکشاف 
سرک  این  می باشد.  اهمیت  حایز 

فیروزالدین  داکتر  8صبح، کابل: 
عامه،  صحت  وزیر  فیروز 
یکی  دریا  فرهاد  با  را  تفاهم نامه ی 
از هنرمندان کشور به منظور مبارزه 
رسانده  امضا  به  سرطان  بیماری  با 

است.
این  اعالم  با  عامه  صحت  وزارت 
این  براساس  که  می گوید  خبر 
وزارت  دریا،  فرهاد  تفاهم نامه، 
موسسات  از  یکی  و  صحت 
کمپاین  صحت،  جهانی  معتبر 
جلب  و  آگاهی  دادخواهی، 
و  داخل  در  را  مالی  کمک های 
خارج از کشور راه اندازی خواهند 
کرد. وزارت صحت عامه می افزاید 
را  دریا  فرهاد  کمپاین،  این  در  که 

رییس  اشرف غنی  کابل:  8صبح، 
از  پس  روز  یک  کشور،  جمهور 
حقیقت یاب  هیات  گزارش  انتشار 
کندز  شهر  سقوط  عوامل  مورد  در 
بدست طالبان در اوایل ماه میزان، بر 
قومانده واحد در این والیت تاکید 

کرده است.
آقای غنی در گفتگویی که از طریق 
قول  فرماندهان  با  کنفرانس  ویدیو 
اردوی  فرقه  و  شاهین   209 اردوی 
است،  داشته  کندز  والیت  در  ملی 

سرک  امتداد  در  که  را  قریه هایی 
تالقان  بازار  خدمات،  به  دارند  قرار 

و فراتر از آن وصل می کند.«
هم چنین محمدیاسین والی تخار نیز 
می گوید که زیربناهای بهتر منجر به 
یاسین  آقای  می شود.  امنیت  تامین 
می دانند  محلی  »جوامع  می افزاید: 

و  افغان  »معتبر«  شخصیت های 
غیرافغان در داخل و خارج کشور 

همراهی خواهند کرد.
می افزاید:  صحت  وزارت 
این  تخنیکی  و  هماهنگی  »امور 
صحت  وزارت  را  ملی  حرکت 
ـ  آگاهی  پخش  ابتکارات  عامه، 
دادخواهی و نیز برنامه های مختلف 
آقای  را  مالی  کمک های  جلب 
آوری  جمع  مسوولیت  و  دریا 
کمک ها را یکی از موسسات معتبر 
جهانی در بیرون از افغانستان عهده 

دار خواهند بود.«
وزیر صحت عامه در مراسم امضای 
»فرهاد  است:  گفته  تفاهم نامه  این 
دریا همان گونه که طالیه دار موکب 

عظیم هنر است، آستین خدمت باال 
برنامه های  دیگر  کنار  در  تا  زده 
اطفال  برای  تربیتی  و  آموزشی 
محروم این سرزمین، این بار با دل 
از دریچه   دریا گونه خواسته است 
سکتور صحت افغانستان عامل خیر 
برای هموطنان عزیز خود شود و با 
آگاهی دهی و داد خواهی به عنوان 
سمبول رضاکار، برنامه ملی مبارزه 
علیه سرطان وزارت صحت عامه را 

همکاری های مداوم داشته باشد.«
مبارزه  برای  دریا  فرهاد  همچنین 
آمادگی  اعالم  سرطان  بیماری  با 
کرده می گوید که او تالش خواهد 
کرد تا زمینه تشخیص و تداوی بهتر 

در داخل کشور مساعد شود.

8صبح، کابل: وزارت داخله اعالم کرده است 
هفته  این  شنبه  روز  که  مسافرانی  از  تن  نه  که 
توسط طالبان در والیت زابل به گروگان گرفته 

شده بودند، آزاد شده اند.
داخله،  امور  وزارت  سخنگوی  صدیقی  صدیق 
روز یک شنبه در یک کنفرانس خبری گفت که 
نزده مسافری که روز شنبه گروگان گرفته  شده 
پولیس  تالش  با  تن شان  نه  یک شنبه  روز  بودند 

آزاد شدند.
نحوه  مورد  در  داخله  امور  وزارت  سخنگوی 
گروگان گیری  این  دلیل  و  گروگان  نه  آزادی 
زابل  پولیس  فرمانده  اما  نکرد،  ارایه  جزییاتی 
طالبان  توسط  گروگان گیری  این  که  می گوید 
سوی  از  طالبان  گوسفندان  رمه  ربودن  بدلیل 
شماری از باشندگان ولسوالی جاغوری صورت 

گرفته است.
این  که  گفته اند  زابل  والیت  محلی  مقام های 
منطقه  در  شنبه  روز  هستند،  هزاره  که  مسافران 

شاهجوی به گروگان گرفته شده اند.
در همین حال، لطیف برهانی دستیار کریم خلیلی 
است که  ریاست جمهوری، گفته  پیشین  معاون 
نفر  پنج  تنها  و  شده  آزاد  گروگان ها  اکثریت 
باقی مانده اند. او افزوده که تالش ها برای آزادی 

گروگان های باقی مانده همچنان ادامه دارد.
گروگان گیری  بشر،  حقوق  مستقل  کمیسیون 
حقوق  و  بشر  حقوق  نقض  روشن  مصداق  را 
ادامه  که  می گوید  کرده  توصیف  بشردوستانه 
این روند به هیچ وجه قابل توجیه نمی باشد. این 
کردن  محکوم  ضمن  اعالمیه ای  در  کمیسیون 
ادامه روند گروگان گیری می گوید: »آزادی، از 
جمله آزادی سیر و سفر و امنیت شخصی، حق 
انسان بوده و از تعرض مصوون  طبیعی و بشری 
است. حق آزادی، جز آزادی دیگران و مصالح 
حدودی  گردیده،  تنظیم  قانون  توسط  که  عامه 
ندارد و هیچ فرد و مرجعی نمی تواند به صورت 
خودسرانه و غیرقانونی این حق را از شهروندان 
کشور سلب نماید. گروگان گیری در عین حال 
و  انسانی  کرامت  آزادی،  نقض صریح حق  که 
حقوق  واضح  نقص  می باشد،  شخصی  امنیت 
گروگان گیری  ممنوعیت  قاعده  و  بشردوستانه 

نیز می باشد.«
که  می کند  تاکید  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
گروگان گیری به هر منظور و هدفی که صورت 
بگیرد، به موجب کنوانسیون های چهارگانه ژنو، 
قواعد عرفی و سایر اسناد ملی و بین المللی حقوق 
بشر و حقوق بشردوستانه، ممنوع بوده و تخطی 

از آن موجب مسوولیت عامالن آن می باشد.
جدا  دولت  از  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
رهایی  برای  سریع  صورت  به  ابتدا  تا  خواسته 
در  و  نماید  عملی  اقدام  باقی مانده  گروگان های 
قدم بعدی با اتخاذ تدابیر و اقدامات عملی، امنیت 
راه های مواصالتی را تامین کرده و جلو تکرار و 

تداوم این گونه اعمال غیرانسانی را بگیرد.
توسط  هزاره  مسافران  گروگان گیری  روند   
گذشته  سال  حوت  ماه  از  تروریستی  گروه های 
در والیت زابل آغاز شد. در حوت گذشته سی 
و یک مسافر هزاره که از هرات به سمت کابل 
گروگان  به  زابل  والیت  در  بودند  حرکت  در 
گرفته شدند. نوزده تن از این گروگان ها در ماه 
ثور گذشته آزاد شدند. همچنین هشت تن دیگر 
به ده روز پیش آزاد  این گروگان ها نزدیک  از 

شدند.
نیز  دیگر  مورد  چند  در  تروریستان  همچنین 
کابل- مسیر  از  را  هزاره  مسافران  از  شماری 

قندهار به گروگان گرفته که سر هفت تن از این 
گروگان ها را اخیرا بریدند. بریدن سر هفت تن 
والیت  در  تروریستان  توسط  گروگان ها  این  از 
زابل، با واکنش ها و اعتراض های گسترده همراه 

بود.

قومانده  از  کسی  هرگاه  افزوده 
وظیفه  از  نماید،  خودداری  واحد 

برکنار خواهند شد.
انتشار  با  جمهوری  ریاست  دفتر 
می گوید:  مورد  این  در  اعالمیه ای 
غنی  اشرف  محمد  جمهور  »رییس 
بر هماهنگی و قومانده واحد نیروها 
این  در  که  گفت  و  ورزید  تاکید 
پذیری  اطاعت  باید  چارچوب 
از  کسانی که  و  باشد  داشته  وجود 
از  باید  امر خود داری می کنند  این 

مستفید  زیاد  این سرک  از  آنان  که 
هستند  مشتاق  خیلی  آنها  می شوند. 
که مسوولیت حفظ و مراقبت خوب 

آن را به عهده بگیرند.«
که  می افزاید  آلمان  همکاری  اداره 
از سرک هزارسموج-تالقان نزدیک 

به هفتاد هزار تن مستفید می شوند. 

وظیفه بر کنار شوند.«
که  می گوید  همچنین  اشرف غنی 
در  محلی  پولیس  چارچوب  در 
باید  کشور  شمالی  والیت های 
اصالحاتی بوجود آید و این نیروها 
یا  کسی  نفوذ  و  فشار  تحت  نباید 

گروهی قرار داشته باشند.
قول  فرماندهان  حال،  همین  در 
اردوی  فرقه  و  شاهین   209 اردوی 
ملی در والیت کندز، از بهبود اوضاع 
رییس  به  در والیات شمالی کشور 
که  می گویند  داده   اطمینان  جمهور 
تدابیری برای بازپس گیری ولسوالی 
اتخاذ  نیز  بدخشان  والیت  یمگان 

شده است.
بدست  اخیرا  یمگان  ولسوالی 
ولسوالی  این  کرد.  سقوط  طالبان 
میان  که  است  بار  چندمین  برای 
نیروهای امنیتی و جنگجویان گروه 
بدست  دست  طالبان  تروریستی 

می شود.
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باید صد در صد ذهنم و زمانم 
متمرکز و مصروف درس باشد 

در غیر این صورت موفق 
نمی شوم. لذا وقتی متوجه این 
که بخش هایی  نکته می شوند 

کتاب ها هنوز  از درس ها و 
خوانده نشده، مجبورند 

کاری غیر  وقت شان را صرف 
از درس خواندن هم بکنند یا 
این که بخش هایی از آنچه 

خوانده اند به یادشان نمی آید، 
تصور و پیش بینی شکست 
در ذهن شان شکل می گیرد و 

ممکن است به شدت استرس 
کنند. و تشویش پیدا 

 سید روح اهلل رضوانی
 قسمت سوم
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چطور  را  مانده  باقی  مطلب  همه  این 
بخوانم؟

کجا را بخوانم؟
کنم؟ این بخش را خوب نفهمیدم. چه 

سواالتی  از  دیگری  بخش  فوق،  سواالت 
کانکور  که در ایام نزدیک به آزمون  است 
به خود مشغول می کند.  را  ذهن داوطلبان 
که تشویش آور است. این سواالت  سواالتی 
داوطلب  که  می شود  مشکل ساز  زمانی 
کسانی  کمال گرا  کمال گرا باشد. افراد  فردی 
که وقتی هدفی برای خود مشخص  هستند 
را  پیروزی خود  و  موفقیت  معیار  می کنند، 
کردن می دانند. با خود  در صد در صد عمل 
تمام  گر  ا که  دارند  را  ذهنیت  و  تصور  این 
موفق  فهمیدم  و  خواندم  کامل  را  درس ها 
شکست  صورت  ا ین  غیر  در  شد،  خواهم 
و  ذهنم  در صد  صد  باید  خورد.  خواهم 
در  باشد  درس  مصروف  و  متمرکز  زمانم 
وقتی  لذا  نمی شوم.  موفق  صورت  این  غیر 
که بخش هایی  متوجه این نکته می شوند 
کتاب ها هنوز خوانده نشده،  از درس ها و 
غیر  کاری  صرف  را  وقت شان  مجبورند 
این که  یا  بکنند  هم  خواندن  درس  از 
بخش هایی از آنچه خوانده اند به یادشان 
در  شکست  پیش بینی  و  تصور  نمی آید، 
به  و ممکن است  ذهن شان شکل می گیرد 

کنند. شدت استرس و تشویش پیدا 
در  باید  کانکور  آمادگی  مدیریت  در  آنچه 
کمال گرایی هیچ  که  گرفت این است  نظر 

باعث  کمال گرایی  نمی کند.  ما  به  کمکی 
می شود ما مرتب شرایط مطلوب را با شرایط 
احساس  نتیجه  در  و  کنیم  مقایسه  موجود 
با  می کنیم.  پیدا  ضعف  و  عقب ماندگی 
که عقب مانده ایم چون  خود فکر می کنیم 
مطالب  برخی  نشده است،  تمام  کتاب ها 
کارهای  یادمان نمی آید و یا برخی وقت ها 
کمال گرایی به ما  دیگری انجام می دهیم. 

استرس های غیر ضروری وارد می کند.
مقایسه  و  کمال گرایی  به جای  است  بهتر 
و تکرار آنچه خوانده نشده و یا به یادمان 

کنیم: نمی آید به موارد زیر توجه 
بهترین  بدهید.  جواب  سوال  این  به   -1
می توانم  مانده  باقی  فرصت  در  که  کاری 

انجام دهم چیست؟
فرصت  این  در  که  است  این  من  توصیه 
سراغ  به  است  بهتر  مانده  باقی  محدود 
را  امتیاز  بیشترین  که  بروید  درس هایی 

برای شما داشته باشد.
گذاشتن  وقت  با  می دانید  که  مضامینی 
 70 حدودا  موفقیتی  می توانید  آن ها  روی 
درصدی در آن به دست بیاورید را انتخاب 
با  نمی توانید  آن  در  که  مضامینی  کنید. 
کورس خیلی موفق  گذاشتن وقت و رفتن به 
کنار بگذارید. به سراغ مضامینی  باشید را 
و  یاد گیری  فهم،  برای  گر  ا می دانید  که 
استفاده  امکان  بگذارید  وقت  آن  مرور 
انتخاب  را  دارد  آن وجود  در  70 درصدی 

کنید. 
کنید.  2- حجم مطالعات تان را مدیریت 

گر قبال درس های تان را در حین خواندن  ا
کنید  سعی  کرده اید  خالصه نویسی 
هم چنین  کنید.  استفاده  خالصه ها  از 
خوبی  خالصه برداری های  از  می توانید 
که توسط دیگران تهیه شده است استفاده 

حال  در  کنید  درک  که  است  مهم  کنید. 
صرف  را  وقت تان  ندارید  فرصت  حاضر 
درسی  کم اهمیت  و  غیر ضروری  مطالب 

کنید.
خوردن  تربوز  مثل  باید  خواندن  درس 
باشد. شما همه اجزای تربوز را نمی خورید 
بلکه فقط قسمت های مفید آن را مصرف 
کنید  می کنید. در درس خواندن هم سعی 
را  درس تان  کاربردی  و  مفید  قسمت های 
کنید و همان قسمت ها را حفظ  مشخص 

کنید. 
نروید.  مطالب  دسته  دو  سراغ  به   -3
کامال  و  خوانده اید  قبال  که  مطالبی 
گر  ا می دانید  که  مطالبی  و  فهمیده اید 
از  زیادی  چیز  بگذارید  وقت  برایش  هم 
برای  را  وقت تان  نمی شوید.  متوجه  آن 
که قبال در مورد آن ذهنیتی دارید و  مطالبی 
گذاشتن وقت می توانید آن ها را بفهمید  با 

بگذارید. 
یاد  به  که  مطالبی  به خاطر  را  خودتان   -4
کارهای  برای  که  وقتی  یا  و  نمی آورید 
ضروری دیگری می گذارید سرزنش نکنید. 
احساس  می شود  باعث  خود  سرزنش 
توانمندی و پویایی ذهنی تان پایین بیاید. 
کاری  بهترین  بپرسید:  خودتان  از  همواره 
دهم  انجام  می توانم  هدفم  برای  حاال  که 

چیست؟ 
کارهای شخصی تان را با سرعت انجام   -5
اما  بروید،  کردن  مطالعه  سراغ  به  و  دهید 
انجام  و بدون عجله  آرام  را  کردن  مطالعه 
یاد  به  و  نخوانید  درس  عجله  با  دهید. 
کتاب  کردن  که هدف تمام  داشته باشید 
فهم  با  کتاب  درصد   70 خواندن  نیست. 
 100 خواندن  از  بهتر  بسیار  درصدی   80

کتاب با فهم 40 درصدی است. درصد 

به  که  می گوید  داخله  امور  وزارت 
تاریخ 27 عقرب بر اساس اطالعات 
مواد  تن   45 توانسته  آمده  به دست 
لوگر  والیت  ازره  وسوالی  از  را  مخدر 

کند. کشف 
مبارزه  معیین  احمدی،  باز محمد 
در  داخله  وزارت  مخدر  مواد  با 
قوس،  اول  خبری  نشست  یک 
اساس  بر  که  گفت  خبرنگاران  به 
سوی  از  آمده  به  دست  اطالعات 
مخدر،  مواد  علیه  مبارزه  معینیت 
 45 که  است  توانسته  داخله  وزارت 
کارخانه ها و دیپوها در  تن چرس را از 
یکی از قریه های ولسوالی ازره والیت 

کند.   کشف و ضبط  لوگر 
وی افزود در این عملیات بیشتر از 45 
تن مواد مخدر عنوان چرس به دست 
هزار  مقدار 29  این  از  که  آمده است 
شده،  پروسس  نیمه  چرس  کیلو گرام 
هزار   16 و  خام  چرس  کیلو گرام   68
که  پروسس ناشده ای  چرس  کیلو گرام 
در ذخایر مختلف جا به جا شده بود 

به دست   333 خاص  قطعه  توسط 
آمد.

گفت:  هم چنان  احمدی  باز محمد 
شمول  به  فرد   11 قضیه  این  »در 
به  دیپوها  و  کارخانه  این  صاحبان 
به  حسین  حاجی  و  غیرت  نام های 
همراه مقداری اسلحه و وسایط نقلیه 

دستگیر شده اند.«
داخله  وزارت  گفت  هم چنان  وی 
سایر  در  عملیات ها  این گونه  از 
دست  روی  نیز  کشور  والیت های 

دارد.
مخدر  مواد  علیه  مبارزه  معینیت 
می گوید  هم چنان  داخله  وزارت 
مواد  تن   100 از  بیش  جاری  سال  در 
مشروبات  و  کیمیاوی  مواد  و  مخدر 
عملیات   1735 ن  جریا  در  الکلی 
که در این میان  کشف و ضبط شده 

1876 قاچاقبر نیز دستگیر شده اند.
در همین حال وزارت داخله می گوید 
گذشته میزان تخریب  نسبت به سال 
مخدر  مواد  پروسس  آزمایشگاه های 
کثر این آزمایشگاه در  به دلیل این که ا
کم بوده است. مناطق نا امن هستند، 

»یکی  افزود:  احمدی  باز محمد 
نتوانستیم  ما  که  اساسی  مسایل  از 
مواد  پروسس  کز  مرا و  کارخانه ها 
نبودن  بدهیم،  قرار  هدف  را  مخدر 
اجرا  موقع  به  و  هوایی  ظرفیت های 
پروسس  کز  مرا در  عملیات  نکردن 
اختیار  در  یا  که  است  مخدر  مواد 
جاهایی  در  یا  و  دارند  قرار  طالبان 
خارج از عبور و مرور موقعیت دارند.« 
در  داخله  وزارت  مقام های  به گفته 
و  پروسس  کز  مرا کثر  ا حاضر  حال 
غرب  جنوب  به  مخدر  مواد  تولید 
کیمیاوی  کشور انتقال یافته زیرا مواد 
استفاده  آن  از  هرویین  تولید  در  که 
قابل  آسان تر  مناطق  این  در  می گردد 

دسترس است.

مجموع  از  می گوید  وزارت  این 
سال  اول  ماه   8 طی  که  قاچاقبرانی 
تن   227 شده اند  دستگیر  جاری 
تن   49 بزرگ،  قاچاقبران  آن ها  از 
قاچاقبران متوسط و مابقی قاچاقبران 

کوچک و دست فروش می باشند. 
 215 وزارت  این  آمار  اساس  بر   
عملیات بزرگ، 74 عملیات متوسط 
سراسر  در  کوچک  عملیات   1446 و 
همین  در  است.  یافته  انجام  کشور 
حال 29 تن از موظفین خدمات عامه 
به شمول 20 پولیس، 9 نفر از منسوبین 
شهروند   2 و  زن   26 ملی،  اردوی 
دستگیرشده  افراد  شامل  خارجی 

می باشند.
کشور از جمع آوری 490  وزارت داخله 
ماه   8 جریان  در  کابل  شهر  از  معتاد 

اول سال جاری نیز خبر داد.

یم حسینی   مر

کشف 45 تن 
مواد مخدر 

وع به بهانه شر

کمال گرا نباشید
)70 درصد بهتر از 100 درصد است(

کانکور
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ک  اشترا با  سمپوزیمی را  افغانستان  استراتژیک  مطالعات  انستیتوت 
هند  و  تاجیکستان  انگلستان،  ترکیه،  ایران،  کشورهای  از  مهمانانی 
کاربردی تصوف و عرفان در  تحت نام مکتب امنیتی هرات و اهمیت 
کرد. هدف اصلی این  کابل برگزار  تامین امنیت، برای دو روز در شهر 
و عرفان  امنیتی  کردن حوزه مطالعات  نزدیک  برای  سمپوزیم تالش 
گذشته عامل توازن  کارگزاران آن، عرفان و تصوف در  که به باور  است 
امنیت و تساهل رفتاری میان ملت های مختلف در یک جغرافیای 
که  اند  باور  این  بر  سمپوزیم  این  برگزارکنندگان  است.  بوده  تمدنی 
و عرفانی شاید  آموزه های تصوفی  به  مراجعه  و  گذشته  به  با رجعت 
که با استفاده از آن عوامل نا امنی موجود را  بتوان تیوری ای پدید آورد 
کرد و به صلح و امنیت پایدار دست یافت. جان مایه این پندار  مهار 
که  می شود  ناشی  کستانی  پا روزنامه نگار  احمدرشید،  نظریات  از 
پایگاه های تصوف را عامل ثبات منطقه در یک برهه تاریخی دانسته 
است و همین گونه در عصر اقتدار مغوالن هندی آموزه های عرفانی و 
مهم  ترویج همزیستی مسالمت آمیز نقش  و  ثبات  تصوفی در تحکیم 

داشته است. 
به  تاریخی  نگاه  به عنوان  بحث  این  شکافتن  که  نیست  تردیدی 
کمان  گذشته، می تواند تصویر و تصور روشنی از ابزارهای رفتاری حا
تعامل  در  جامعه  فرهنگی  ظرفیت  و  ثبات  برقراری  برای  سیاسی 
گذشته  به  رجعت  این که  اما  کند،  فراهم  پیرامونی  پدیده های  با 
و  خشونت  مهار  برای  بتواند  عرفان  و  تصوف  به  توسل  به خصوص 
گردد، با شک  مقابله با عوامل ناامنی در شرایط امروزی اثرگذار واقع 

و تردید های فراوان همراه است. 
تصوف و عرفان به عنوان یک پارادایم دینی به منظور دست یافتن به 
نجابت ذهنی و رستگاری شخصی نخست توسط امام محمد غزالی 
از آن  کاوی های تاریخی  که در وا گردید  وارد آموزه های دینی اسالم 
به عنوان جانشین فلسفه در اسالم تعبیر می رود. از همین رو اندیشه های 
غزالی نقطه مقابل منطق حسی و خردگرایی در اسالم شناخته می شود 

که توسط ابونصر فارابی به بالندگی و منزلت رسیده بود. 
که بر اوضاع زمانه خود داشت،  فارابی با دانش بلند و سیطره ذهنی 
ارسطو  فلسفه  و  منطق  و  میان وحی اسالمی   که  ورزید  سخت تالش 
کند و از برایند این تعامل به ایجاد نظام دانایی مبادرت  تعامل برقرار 
که از آن به نام دولت عقل تعبیر می رفت. فارابی سعی ورزید  ورزید 
کند و به همین  که در نظام دانایی جایگاهی برای متافیزیک فراهم 
این  سینا  ابن  می کرد.  تعبیر  دانایی  نوعی  را  ارسطو  متافیزیک  دلیل 
در  اندیشه  انبوه  تولیدات  با  و  بیشتر بخشید  اقتدار  و  منزلت  را  روند 

گستره و سیطره دولت عقل افزود.  واقع به 
امام محمد غزالی اما با نقدی بر اندیشه های فارابی و ابن سینا، طرح 
دیگر ریخت و با اهداف رستگاری شخصی و نزدیک شدن به جوار 

کرد.  رحمت الهی تصوف را جانشین منطق و فلسفه 
توسط  که  را  عقل  دولت  دیگر  تعبیر  به  یا  دانایی  نظام  تحول  این 
گردیده بود، فرو ریخت و دین به عنوان مجموعه ای از  فارابی ایجاد 
کشانیده  گمراهی، به زاویه ضمیر شخصی  آموزه های نجات دهنده از 
بنیانگذار تصوف در اسالم شناخته  از همین رو، محمد غزالی  شد. 
می شود و پس از وی، تصوف به عنوان یک رویکرد رستگاری بخش 
منطق  بر  فرازمینی،  و  فرامکانی  معشوق  آدمی  با  روان  پیوند دهنده  و 
را  رخداد  اسالمی  این  فلسفه  و  تاریخ  گاهان  آ شد.  چیره  فلسفه  و 
حوزه  در  عقل  دولت  و  خردگرایی  دیواره های  فروپاشی  آغاز  نقطه 
تمرین آموزه های اسالمی  تعبیر می کنند و دوران پس از غزالی را دوران 
کشانیدن  سکوت و رکود عقل و اندیشه و هم چنان دوران به حاشیه 

منطق در اسالم می دانند.
بر  عرفان  و  تصوف  آن که  از  پس  معتقدند،  عرصه  این  پژوهشگران 
سریر دولت عقل و اندیشه نشستند آموزه های دینی اسالم به مناسک 
به جوار رحمت  رسیدن  و  گمراهی  از  نجات  به منظور  عبادی  مجرد 

سنگینی  مصیبت های  تعامل  این  فرایند  که  گردیدند  تبدیل  الهی 
نامرادی ها  بنا بر این  کرد.  اسالمی  تحمیل  جوامع  سرنوشت  بر  را 
اسالمی  سایه  جوامع  در  بدین سو  دیرباز  از  که  سیاه بختی هایی  و 
بستر  در  خردگرایی  جریان  فرود  و  فراز  همین  سایه  در  افگنده اند، 

فرهنگ و آموزه های اسالمی  تحلیل پذیر می گردد. 
که مکتب امنیتی هرات تالش می ورزد تا با ایجاد پیوند با  کنون  اما ا
که با استفاده از  کند  گذشته، تیوری ای را تدوین  آموزه های تصوفی 
که  می رسد  به نظر  کرد،  مهار  را  موجود  امنیتی  چالش های  بتوان  آن 
دالیل  ندارد.  چندان  هم خوانی  حس  منطق  و  عقلی  گزاره های  با 
آموزه های  نخست  نگاه  در  که  شمرد  بر  می توان  را  زیادی  عوامل  و 
گذشته تاریخی  تصوفی و عرفانی و در نگاه بعدی نفس رجعت به 
گرفته و در وضعیت بحرانی  گره گشای معضل معاصر ما قرار  نمی تواند 

گردد. موجود برای تامین ثبات و برقراری امنیت موثر واقع 
پارادایم  یک  به عنوان  عرفان  و  تصوف  رفت،  اشاره  که  همان گونه 
است  گردیده  منطق  و  فلسفه  جایگزین  اخروی،  رستگاری بخش 
جوامع  در  خردگرایی  جریان  سکوت  و  رکود  عامل  به عنوان  آن  از  که 
عرفان،  و  تصوف  نقش  این  به  توجه  با  پس  می رود.  اسالمی  تعبیر 
تعامل  شرایط  بتواند  پارادایم  این  که  داشت  انتظار  می توان  چگونه 
عاقالنه و خردورزانه انسان ها را با هستنده های پیرامونش فراهم نموده 
کامال متفاوت  و منجر به مهار بحران و خشونت در یک عصر و زمانه 

گردد؟ 
برای  که  می باشد  معاصر  تضادهای  و  تنش ها  زاده  ما  معاصر  بحران 
جستجو  باید  را  معاصر  نیازهای  با  همخوان  رویکردهای  نیز  آن  مهار 
که تمرین و ترویج تصوف و عرفان در  کرد. فرض را بر این بگذاریم 
امنیت  برقراری  و  عصر استیالی مغوالن هندی عوامل و دالیل ثبات 
که از آن زمان تا  گرفته است اما چگونه می توان فاصله زمانی را  قرار 
تاریخی  ژرف  رخدادهای  و  تحوالت  است،  افتاده  اتفاق  زمان  این 
که منجر به ظهور و زوال نظام های متعدد، مکاتب فکری متفاوت و 
گردیده است، نادیده  تغییر و تحوالت شگرف فرهنگی و اقتصادی 
انگاشت و با عبور از میان انبوهی رخدادهای شگرف، به آموزه هایی 
که خود دالیل و عوامل سکوت و رکود تفکر و اندیشه را  گردید  متوصل 

گردیده است؟  در جوامع اسالمی  سبب 
که آموزه ها و پنداره های تاریخی در تعیین سرنوشت  تردیدی نیست 
از  مجرد  تاریخی  آموزه های  اما  می شود  دانسته  مهم  استراتژی  یک 
به  معاصر  معضالت  حل  ارجاع  و  عینی  واقعیت های  درک  و  فهم 
نیازهای معاصر  پاسخ گوی  نمی تواند  تاریخی  رویکردهای  و  مفاهیم 
اعتقادی  مشترک  حوزه  یک  در  که  نا امنی  و  خشونت  بگیرد.  قرار 
که با ترویج تصوف و عرفان بتوان  گسترده است، چیزی نیست  سایه 
بر آن غالب آمد اما بدون تردید با دست یافتن به یک نظام دانانی و 
اقتدار عقالنیت می توان به جنگ خشونت رفت و با استفاده از ابزار 
کرد. بنا بر این  دانایی می توان عوامل ترویج خشونت و ناامنی را مهار 
توقف  و  دانایی  نظام  فقدان  که  گردد  اعتراف  واقعیت  این  به  گر  ا
گردیده  ما  معاصر  سیاه بختی های  و  پریشانی ها  سبب  خردورزی 
است، راه رسیدن به ثبات و دست یافتن به امنیت هموارتر خواهد 

گردید. 
به   دلیل  ما  امروزی  بحران  که  برشمرد  می توان  را  متعددی  دالیلی 
است،  نیامده  پدید  عرفانی  و  تصوفی  غالب  روایت های  گسست 
گسترش  بلکه زوال عقالنیت و رکود اندیشه دلیل و عوامل پیدایش و 
کالن اعتقادی، فراهم آورده است. پس  این بحران را در یک حوزه 
بحران  این  مهار  امکان  می تواند  که  آنچه  واقعیت،  این  به  توجه  با 
سرکش را فراهم نماید، نه تصوف و عرفان بلکه تعریف و تدوین یک 
که شرایط و ابزار تعامل با پدیده های پیرامون  نظام دانایی خواهد بود 
کرده و اندیشیدن را به عنوان یک  را در پرتو خرد و عقالنیت مساعد 

کند. جریان سیال ضمانت 

فرماندهی کل قوا 
کجاست؟

کابلی هادی میران  بابک 

بحران معاصر ما
زوال دولت عقل یا گسست با تصوف؟

ساختار دست وپا گیر شورای امنیت ملی و روش 
کمیته  گزارش  در  نهاد،  این  در  تصمیم گیری 
عوامل  از  یکی  کندز،  سقوط  حقیقت یاب 
در  است.  شده  خوانده  والیت  این  در  فاجعه 
شورا  این  ساختار  که  است  آمده  گزارش  این 
تصمیم  موقع  به  نمی تواند  که  است  به گونه ای 
کمیته حقیقت یاب  گزارش  بگیرد. نویسندگان 
ساختار  در  که  کرده اند  پیشنهاد  دولت  به 
شورای امنیت ملی، اصالحات الزم بیاورد. به 
این موضوع باید جدا توجه شود. شورای امنیت 
ملی برای ایجاد هماهنگی بیشتر بین نهاد های 
آن،  رییس  که  شورا  این  شد.  ایجاد  امنیتی 
آقای محمد اشرف غنی است، صالحیت های 
تمام  شورا  این  در  دارد،  هم  تصمیم گیری  مهم 

بلندپایگان دولت عضویت دارند. 
این  عضو  هم  خارجه  وزیر  و  مالیه  وزیر  حتا 
که  شورا هستند. این موضوع سبب شده است 
کند شود.  روند تصمیم  گیری در این شورا بسیار 
جریان  در  اشرف غنی  محمد  رییس جمهور 
ساختاری  تشکیل  از  انتخاباتی  کارزارهای 
می گفت.  سخن  قوا  کل  فرماندهی  اسم  به 
گذشته  حکومت های  در  قوا  کل  فرماندهی 
حکومت  در  مثال  داشت.  وجود  نیز  افغانستان 
قوای  وزارت خانه های  وزیران  نجیب،  کتر  دا
گارنیزیون  فرمانده  اردو،  ارکان  رییس  مسلح، 

نظامی  بلند پایه  فرمانده  دو  یکی  و  کابل 
جلسات  زمان  آن  در  بودند.  آن  عضو  دیگر 
کابینه  حیثیت  مسلح،  قوای  کل  فرماندهی 
کتر غنی بحث ایجاد  جنگ را داشت. وقتی دا
کل قوای مسلح را مطرح می کرد، در  فرماندهی 
کتر  کابینه جنگ زمان دا ذهن بسیاری ها همان 

نجیب مجسم می شد.
تشکیل  از  سال  یک  از  بیشتر  که  امروز  تا  اما 
حکومت وحدت ملی می گذرد، خبری از ایجاد 
شورای  جلسات  نیست.  قوا  کل  فرماندهی 
رییس جمهور  اما  می شود،  برگزار  ملی  امنیت 
باید  ندارد.  جنگ  کابینه  اسم  به  چیزی 
سرعت  به  که  باشد  داشته  وجود  ساختاری 
کند، معلومات را به تحلیل بگیرد  آسیب شناسی 
و  به زودی ممکن، فرمان اقدام بدهد. در حال 
کشور  مسلح  قوای  کل  فرمانده  شاید  حاضر 
که  نداند  است،  هم  رییس جمهور  همزمان  که 
بغالن  والیت  در  ملی  اردوی  مهم  پاسگاه های 
احتمال  به  دارد.  موقعیت  ساحات  کدام  در 
قوی رییس جمهور اسم فرماندهان این پوسته ها 

را هم نمی داند. 
از  دقیقی  گزارش های  شاید  رییس جمهور  به 
این  همه  نشود.  داده  هم  پوسته ها  وضعیت 
آسیب ها به دلیل نبود ساختاری مثل فرماندهی 
با  که  کل قوا است. منظور نگارنده این نیست 
تی ایجاد  کل قوا تورم تشکیال ایجاد فرماندهی 
به صورت  رییس جمهور  تا  است  نیاز  اما  شود، 
منظم با وزیران قوای مسلح، رییس ارکان اردو 

و فرماندهان تصمیم گیر، جلسه بگیرد و در مورد 
داشته  دقیق  معلومات  آسیب پذیر  نقاط  تمام 

باشد. 
که در هر والیت  کل قوا باید دقیقا بداند  فرمانده 
نقاط  و  دارد  قرارگاه  و  پوسته  چند  ملی  اردوی 
کدام  قرارگاه ها،  و  پوسته ها  این  آسیب پذیر 
روزمره،  به صورت  باید  رییس جمهور  است. 
موقع،  به  باید  و  باشد  چیز  همه  جریان  در 
باید  رییس جمهور  کند.  صادر  را  الزم  هدایت 
صورت  در  باشد،  تماس  در  لوا  فرمانده  هر  با 
بگیرد.  تماس  هم  کندک  فرماندهان  با  لزوم 
عرف  دارند.  زیادی  مشکالت  فرماندهان 
عسکری در افغانسان هم مشکل دارد. ساختار 
کندک بدون  که یک فرمانده  به گونه ای است 
گزارش دهی به مقام های باالیی اجازه ندارد، در 
راه اندازی  عملیات  قرارگاهش  کیلومتری  یک 

کند. 
دریافت  و  گزارش دهی  نظام  که  است  روشن 
گر  ا است.  دست وپا گیر  بسیار  هم  هدایت 
یک  طریق  از  روزمره  به صورت  رییس جمهور 
و  باشد  چیز  همه  جریان  در  کارآمد  ساختار 
تفویض  فر ماندهان  به  را  الزم  صالحیت های 
کند، موثریت بیشتری در فعالیت های نیروهای 
امنیتی به وجود می آید. شورای امنیت نمی تواند 
تماس روزمره میان رییس جمهور و واقعیت های 

که  شورای  در  بیاورد.  به وجود  نبرد  میدان 
باشند،  و خارجه عضویت داشته  مالیه  وزیران 

روند تصمیم گیری بسیار پیچیده می شود. 
که شورای امنیت ملی لغو شود.  منظور این نیست 
شورای امنیت می تواند به جای خودش بماند، 
انتخاباتی اش  وعده  به  باید  رییس جمهور  اما 
کل قوا یا چیزی شبیه آن را  کند و فرماندهی  عمل 
به وجود آورد، تا روند تصمیم گیری سریع تر شود 
کشور بتوانند به موقع و با صالحیت  و نظامیان 

کنند.  کامل با تهدید های امنیتی مقابله 
امنیتی  نیروهای  بین  که  عواملی  از  یکی 
یک  نبود  هم  نمی آید  به وجود  الزم  هماهنگی 
از  بسیاری  در  است.  کارآمد  فرماندهی  نظام 
کندک به دلیل این که از آمران  مواقع فرماندهان 
پوسته های  نکرده اند،  کسب  اجازه  مافوق 
پولیس را حمایت نمی کنند. در برخی از مناطق 
به  اصال   ملی  اردوی  قطعات  فرماندهان  هم 
روستایی  مورد  در  تا  نمی دهند  زحمت  خود 
به دست  معلومات  هستند،  مستقر  آن  در  که 
بیاورند، آنان منتظراند تا طالبان به آنان حمله 

کنند، خودشان اصال ابتکاری ندارند. 
که  می رود  بین  از  زمانی  وضعیت  این 
کند  رییس جمهور به وعده انتخاباتی اش عمل 
به وجود  قوا  کل  فرماندهی  شبیه  ساختاری  و 
بیاورد، صرف شورای امنیت و ساختار پیچیده 
نیست.  نبرد  میدان  نیاز  های  جوابگوی  آن 
کندز، موید  کمیته حقیقت یاب سقوط  گزارش 

این ادعا است.

ACKU



نفس تازه؛ دریچه های امید 
در اوج یاس

خوش گذرانی وکال
مانع عمده  تصویب قوانین

فهیم دشتی

قسمت اول

ظفرشاه رویی

ازبک ها  که  بود  به گونه ای  طرف،  قومی  دو  ترکیب   -
و پشتون ها در یک سو و تاجیک ها و هزاره ها در سوی 
کوچک  هسته های  چند  هر  بودند.  گرفته  قرار  دیگر 
آن ها  خود  زعم  به  که  داشت  وجود  طرف  دو  هر  در 
تمثیل کند؛  تیم های شان،  در  قومی  را  تعادل  می توانست 
بدنه های  طرف،  یک  رسیدن  قدرت  به  با  واقع  در  اما 
و  می ماند  بیرون  قدرت  از  بزرگ،  اقوام  از  تا  دو  اصلی 
طرف برنده، نمی توانست بر طرف بازنده حکومت کند و 
باز نتیجه  اش، بحران بود و درگیری و وضعیتی به مراتب 
بدتر از آنچه امروز تجربه می کنیم، به ویژه این که جامعه 
جهانی هم هشدار داده بود، در چنان صورتی، پایش را 
از افغانستان بیرون می کند. به این ترتیب می شود حدیث 

مفصل را از این مجمل خواند.
برگردیم بر ترکیب حکومت وحدت ملی! بسیار طبیعی 
بود که دو تیم حاضر در این ساختار، نتوانند به سادگی 
و با سرعت کنار آمده، از آنچه برای یک دوره نزدیک 
به یک ساله از آغاز غیر رسمی  مبارازات انتخاباتی تا قبل 
بپوشند؛  چشم  بودند،  گذشتانده  حکومت شان  ایجاد  از 
در  غرق  سراپا  که  افغانستان  مانند  جامعه ای  در  آنهم 
بی اعتمادی، عقده، تعصب، برتری جویی و ده ها و صد ها 

مشخصه دیگری از همین قبیل است.
این حکومت، کسانی  اول  داریم که در روز های  یاد  به 
و  خصوصی  مجالس  و  محافل  در  یا  رسانه ها  راه  از 
باید  رسمی، نصیحت و وصیت می کردند که دو طرف 
اختالفات شان را کنار بگذارند و برای منافع کالن مردم 
و سرزمین ما، کار مشترک بکنند؛ در حالی که در جامعه 
پدر  از  که  برادر  دو  میان  کشیدگی هایی  چنین  اگر  ما 
از  هیچ  یا  دهد،  رخ  آمده اند  به وجود  مشترک  مادر  و 
به حالت عادی در آن  این که برگشت  یا  میان نمی رود 

خانواده، سال ها به طول می انجامد.
برای یک  به معنای پذیرفتن اختالف های دو طرف  این 
یک  و  نیست  حکومت شان  پایان  تا  و  طوالنی  دوره 
کار  آغاز  در  طرف  دو  برخوردهای  از  اجمالی  مقایسه 
از  سال  یک  به  قریب  که  روز ها  این  با  مشترک شان، 
تغییر  حکومت شان می گذرد، نشان می دهد که وضعیت 
کرده و زمینه های همکاری میان آن ها ایجاد شده است و 
بیشتر این وضعیت  در آینده، می توان امید وار بهتر شدن 

بود.
این هم قابل ذکر است که عناصری در هر دو تیم شامل 
در دولت وحدت ملی، منافع شان را در ادامه بی اعتمادی 
و رو در رویی دو تیم می بینند؛ اما چندان که می خواهند، 

این آرزوی شان بر آورده نخواهد شد.
از سوی دیگر، تشکیل حکومت وحدت ملی، مصادف 
حدود  شدن  بیرون  و  امنیتی  انتقال  پایانی  مراحل  با  بود 
برای  که  نظامی  دنیا  نیروهای  بهترین  از  هزار،  یک صد 
یک دوره ده سال و اندی، در افغانستان حضور داشتند. 

خودش سوال برانگیز است.«
فیفا،  برنامه های  مسوول  اصغری،  نعیم  هم چنین 
از  برخی  به  نمایندگان  مجلس  اعضای  که  می گوید 
مواردی  در  ولی  کرده  عمل  خوب  مسوولیت های شان 
در بخش تصویب قوانین سیاسی برخورد کرده اند. آقای 
و  وقت  در  قوانین  از  بعضی  که  »دالیلی  اصغری گفت: 
زمانش به تصویب نرسیده یکی عدم تکمیل نصاب بوده 
برخی  هم چنین  نشوند.  تصویب  قوانین  تا  شده  باعث  و 
قوانین در داخل  از  با بعضی  اوقات برخوردهای سیاسی 
پارلمان باعث این شده که شماری از قوانین در وقت و 
در  چند ساله  تاخیر  طور  همین  نشوند.  تصویب  زمانش 
است.  بوده  مشکالت  از  هم  قوانین  از  تعدادی  تصویب 
باوجودی که در فقره سوم ماده نود و هفتم قانون اساسی 
مجلس  به  حکومت  طرف  از  طرحی که  هر  که  آمده 
نمایندگان مواصلت می کند نباید بیشتر از یک ماه داخل 

پارلمان باقی بماند.«
نشدن طرح  فیفا در گزارش خود می گوید که تصویب 
دوره  در  نمایندگان  مجلس  توسط  قوانین  از  برخی 

حکومتی  دوش  بر  را  بدامنی  با  مواجهه  بار  حالت،  این 
انداخت که از دو دستگی و بی اعتمادی شدید رنج می برد 
امنیتی آن آمادگی و امکانات الزم  نیرو های نظامی  و  و 

برای به دوش کشیدن این مسوولیت را نداشتند.
همزمان، طرف مقابل- گروه های تروریستی و حامیان شان 
در همسایگی های ما و در ماورای ابحار- از خالی رهبری 
کارا که ماه ها پیش از انتخابات ریاست جمهوری به وجود 
آمده و تا ماه ها بعد از آن ادامه داشت و هنوز نیز پر نشده 
است، بیشترین استفاده را برده و عزم شان را برای بر اندازی 
نظام با همه ارزش هایی که برای آن سال ها مبارزه شده و 
گسترده ای  تالش های  طالبان،  رژیم  سرنگونی  از  پس 
برای نهادینه کردن آن صورت گرفته بود، جزم کرده و با 

تمام نیرو، اهداف شوم شان را دنبال کردند.
یک  سقوط  از  ما  که  است  درست  وضعیتی،  چنین  در 
و  ناراض  تروریستان  به دست  ولسوالی  چند  و  والیت 
نگران باشیم؛ اما از نظر دور نباشد که داستان، می توانست 
این  از  خطرناک تر  و  مدهش تر  خون بار تر،  مراتب  به 
نظامی  نیرو های  قدر  نباشیم،  نا  سپاس  اگر  حاال  باشد. 
اندازه  به  کدام،  هر  و  بدانیم  باید  را  کشور  امنیتی  و 
با  باید  و  نموده  تقدیر  نیرو ها  این  از  و ظرفیت مان،  توان 
از  مواردی  در  می توانیم  که  البته  کنیم.  همکار ی  آن ها 
عملکرد شان انتقاد کنیم یا خواستار بهتر شدن این نیرو ها، 

به ویژه در زمینه های مدیریتی، باشیم.
انتقال،  نوع  سه  از  ریاست جمهوری،  انتخابات  از  قبل 
حرف زده می شد: انتقال سیاسی، امنیتی و اقتصادی. به دو 
تای اولی کمی  پرداخته شد و اما در زمینه انتقال اقتصادی:

مسووالن  ملی،  وحدت  حکومت  تشکیل  فردای  در 
به  توجه  با  است.  خالی  دولت  خزانه  که  کردند  اعالم 
آن  فاسد  مدیران  و  کرزی  آقای  عملکرد های حکومت 
از  قابل توجیه و پذیرش بود. پس  این اعالم،  حکومت، 
ملی  وحدت  حکومت  به  که  اندکی  کمک های  نیز  آن 
وعده  دالر  میلیون  هشت صد  جمله  از  شد،  داده  وعده 
ایاالت متحده، چون مشروط به مبارزه با فساد اداری بود، 

به جانب افغانستان پرداخته نشد.
از جانبی هم بیرون شدن نیرو های خارجی، بخش بزرگی 
وارد  غیر مستقیم،  و  مستقیم  انواع  به  که  را  پول هایی  از 
افزایش بد امنی ها هم  افغانستان می شد، کم کرد.  اقتصاد 
سبب شد که سرمایه گذاران داخلی و خارجی، اول، اقدام 
به سرمایه گذاری های جدید نکنند و دوم، بخش هایی از 

سرمایه های شان را از افغانستان بیرون ببرند.
حکومت جدید هم توان طرح و اجرای برنامه هایی را که 
با سرعت سود آوری کند و اقتصاد کشور را از این حالت 

بیرون بکشد، نداشت و بد بختانه، هنوز ندارد.
ادامه دارد

گذاشته  »ناگواری«  تاثیر  مردم  زندگی  باالی  شانزدهم، 
است. این نهاد ناظر بر روند انتخابات می افزاید که طرح 
قانون تحصیالت عالی از هشت سال به این سو در پارلمان 
نمایندگان  مجلس  اعضای  اما  دارد  قرار  بحث  مورد 
به دلیل عدم توافق نظر تاکنون نتوانسته اند طرح این قانون 
را تصویب کنند. هم چنین طرح قانون منع خشونت علیه 
زنان نیز تاکنون به تصویب نرسیده است. موسسه انتخابات 
آزاد و عادالنه افغانستان، فیفا، در گزارش خود می افزاید: 
تبعات  و  پیامدها  نمایندگان  مجلس  اعضای  »کم کاری 
منفی زیادی را در عرصه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی 
و اجتماعی افغانستان داشته است که به طور واضح و نمونه 

می توان از قانون تحصیالت عالی کشور نام برد.«
خوش گذرانی

رفتن  و  غیرحاضری  که  می دهد  نشان  فیفا  یافته های 
از  بیرون  در  خوش گذرانی  برای  نمایندگان  از  شماری 
قوانین  از  تعدادی  تصویب  در  تاخیر  به  منجر  نیز  کشور 
»شماری  است:  آمده  فیفا  گزارش  در  است.  شده  مهم 
غیرحاضری  از  انتقاد  با  نمایندگان  مجلس  اعضای  از 
مجلس  این  عمومی  نشست های  در  نمایندگان  اکثریت 
و  عمره  به حج  نمایندگان  از  برخی  رفتن  که  می گویند 
خوش گذرانی در بیرون از کشور سبب می شود تا قوانین 

مهم از تصویب بازماند.«
افغانستان  عادالنه  و  آزاد  انتخابات  موسسه  این حال،  با 
نشان می دهد که  پارلمان  از  نهاد  این  یافته های  می گوید 
بیشتر اعضای مجلس در تعطیالت تابستانی و زمستانی شان 
برای  فرصتی  و  می روند  خارجی  غیررسمی  سفرهای  به 

بررسی مشکالت والیات شان باقی نمی گذارند.
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ریز  به  نوشتار کوتاه  نمی توان در یک  این که  باالخره  و 
مطرح  که  مسایلی  جزییات  چند  هر  پرداخت؛  مسایل 
می گردد، از همین جایی که به آن نظر انداخته می شود، با 

کلیات آن در تعارض نیست.

میزان سرخوردگی، نارضایتی و شکایت از اداره موجود- 
ترین  باال  در  می خوانندش–  ملی  وحدت  حکومت  که 
سطح خود قرار دارد؛ اما آیا بهتر از این می توانست بود؟

حب  از  دور  به  و  واقع بینانه  پاسخ،  باشیم،  خواسته  اگر 
طبیعتا  اما  این می شد؛  از  باشد، شاید کمی  بهتر  بغض  و 

چنانکه ما انتظار داریم، نمی توانست باشد.
آن هایی که امروز در راس نظام قرار دارند، از دل یک 
به  رفت،  پیش  خصومت  مرز  تا  که  رقابت  شدید  دور 
روز های  که  داشت  باید  حافظه  این قدر  رسیدند.  این جا 
انتخابات گذشته ریاست جمهوری و به ویژه دور دوم آن، 
نبودیم!  شاهد  که  را  ماجراهایی  چه  نشود.  فراموش مان 
حکومت  در  موجود  دوطرف  که  است  یاد مان  حتما 
اتهاماتی را  این دولت، چه  از تشکیل  قبل  وحدت ملی، 
بر یک دیگر وارد می کردند و چقدر در برابر یک دیگر 
و  با شدت و خصومت و یک دندگی موضع می گرفتند 

سخن می راندند.
حاال به هر دلیل که بود )تقلب گسترده در رای های مردم، 
ایتالف(  یک  گریز ناپذیری  یا  جهانی  جامعه  فشار های 
ساختاری به نام حکومت وحدت ملی شکل گرفت. در 

همین جا اشاره  به دو نکته کوتاه دیگر هم نیاز است:
سوی  از  موازی  حکومت  اعالم  طرفدار  که  آن هایی   -
داکتر عبداهلل بودند، شاید به این مساله توجه نداشتند که 
بلکه  باشد؛  نمی توانست  کار  انجام  اعالم حکومت،  این 
مهار  غیر قابل  در گیری  و  بحران  از  تازه  دور  یک  آغاز 
رای هایی  با  می کردند  فکر  از طرفی، کسانی که  می بود. 
می توانستند  بود،  وارد  آن  بر  تقلب  بزرگ  اتهامات  که 
دور افتاده  حقیقت،  مسیر  از  نیز  دهند   تشکیل  حکومت 
معنی  به  طرف،  یک  سوی  از  حکومت  اعالم  بودند. 
هم  طرف  آن  یقینا  و  بود  دیگر  طرف  با  جنگ  اعالن 
کوتاه نمی آمد و ما در منجالب رقابت دو طرف، غرق 

می شدیم.

دوره  در  که  بوده   قوانینی  طرح های  جمله  از  تنباکو  و 
شانزدهم توسط مجلس نمایندگان به تصویب رسیده اند. 
کارکردهای  جمله  از  نیز  جدید  کابینه  اعضای  تایید 

مجلس نمایندگان در دوره شانزدهم بوده است.
افغانستان،  عادالنه  و  آزاد  انتخابات  موسسه  مسووالن 
نبودن  به دلیل تکمیل  از قوانین مهم  می گویند که برخی 
نصاب مجلس و برخوردهای سیاسی از تصویب باز مانده 
تعیین  مدت  از  بیش  دیگر  قوانین  از  هم چنین شماری  و 
سرنوشت  بدون  نمایندگان  مجلس  در  قانون،  در  شده 

مانده اند.
روز یک شنبه،  فیفا،  اجرایی  رییس  رشید،  محمدیوسف 
شش ماهه  کارکرد  از  فیفا  یافته های  انتشار  با  قوس،  اول 
پارلمان، گفت که قانون تحصیالت عالی از جمله قوانینی 
در  زیادی  مدت  برای  اساسی  قانون  برخالف  که  است 
رشید  آقای  است.  مانده  باقی  سرنوشت  بدون  پارلمان 
افزود: »تصویب قوانین باید مراحل قانونی خود را تکمیل 
تعدیل  یاهم  و  می شود  رد  یا  می شود،  تایید  یا  کند؛ 
سرنوشت  بدون  پارلمان  در  قوانین  ماندن  اما  می شود. 

یاد آوری  شود،  پرداخته  مطلب  اصل  به  این که  از  پیش 
چهار نکته، الزم به نظر می رسد:

نخست، این که با وجود گسترش پرده ضخیم نا امیدی بر 
نمایاندن  و  است  راه  در  امید هایی  مردم مان،  و  سرزمین 
این امید ها و چسپیدن به آن ها، باور از دست رفته ما را تا 

حدی، باز می گرداند؛
از  روی  هیچ  به  می آید،  نوشته  آنچه  این که،  دیگر  و 
زاویه ای که نوعی وابستگی به نظام حاکم و رهبران آن 
را تلقین کند قابل قضاوت نمی تواند باشد؛ چه، حقیقت 
این است که این وابستگی در این قلم، وجود ندارد. حاال 
اگر کسانی خواستند چنین تصور کنند، به اصطالح عام 

»گور و گردن شان.«
که  جی«  »انشا  زبان  اردو  نامدار  شاعر  از  بیتی  هم  سوم 
می گوید: »آنجا که مرگ، قدم به قدم در کمین ماست// 

لذت بخش است که سخن از زندگی بگوییم.«

با  فیفا،  افغانستان،  عادالنه  و  آزاد  انتخابات  موسسه 
دوره  در  نمایندگان  مجلس  کارکرد  از  گزارشی  انتشار 
این  هرچند  می گوید  کرده  خوش بینی  ابراز  شانزدهم 
مجلس توانسته برخی از مسوولیت های خود را به خوبی 
و  مجلس  نصاب  نبودن  تکمیل  به دلیل  اما  دهد،  انجام 
مهم  قوانین  از  آن، شماری  اعضای  سیاسی  برخورد های 

از تصویب باز مانده اند.
ماه  از  نمایندگان  مجلس  کارکرد  که  گزارش  این  در 
ارزیابی  مورد  امسال  اخیر سرطان  تا  سال گذشته  حوت 
قرار گرفته در آن آمده است که مجلس نمایندگان طی 
این  در  و  داشته  عمومی  جلسه  شش  و  پنجاه  مدت  این 
مورد  قانون  نه  تنها  شده  معرفی  قانون  نوزده  از  جلسات 

تصویب قرار گرفته اند.
ایجاد دفتر ریاست اجرایی و داراالنشای شورای وزیران 
اتباع  اقامت  و  مسافرت  بودجوی،  مستقل  واحد  به عنوان 
و  حفاظت  مالیاتی،  امور  اداره  افغانستان،  در  خارجی 
قرنطین نباتات، تنظیم سرپرستی وزارت خانه ها و ادارات 
عامه  صحت  قوانین  تصویب  هم چنین  و  تعدیل  دولتی، 

ACKU
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شاهده نیز جز زنانی است که هیچ گاه امید آمدن کسی 
رو  وی  از  همه  که  می داند  چون  ندارد،  زندان  در  را 
کسی  هیچ گاه  و  کرده اند  نفرین  را  او  همه  گرداننده، 

حاضر نیست تا به دیدنش به زندان بیاید. 
سیاه،  لباس  آمد.  پایین  به  زندان  پله های  آرامی  از  به  او 
چادر سرخ و جاکت خزانی کریمی رنگ به تن داشت. 
تا  چشمان  گوشتی،  و  برگشته  لب های  دراز،  صورت 
حدی از حدقه بیرون شده و سرمه کشیده، موهای ماش 
و برنج همه و همه او را زن عجیب و خاص جلوه می داد. 
این که  از  قبل  دیگر  زندانیان  از  بسیاری  هرچند 
و  می دهند  سر  گریه  دارند،  بیان  را  سرگذشت شان 
متفاوت تر  شاهده  اما  می پوشاند،  غم  غبار  را  چهره شان 
باشندگان  از  یکی  او  داشت.  لب  بر  خنده  دیگران  از 
باغ کابل می باشد، علت زندانی شدنش را  ولسوالی قره 
بازگو  را چنین  دانسته و سرگذشتش  بی مهری شوهرش 

راه اندازی شده بود، در آن پنج شورشی زخمی و یک 
تن دیگر بازداشت شده است.

در  پاک سازی  داخله می افزاید که عملیات های  وزارت 
برخی از مناطق کشور همچنان ادامه دارد.

کرده  اعالم  ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر  همین حال،  در 
که ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی ده سبز کابل در 
انتشار  با  اداره  این  است.  رسیده  قتل  به  ننگرهار  والیت 
اعالمیه ای از ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی ده سبز 
بنام قاری مزمل اسالمی یاد کرده می گوید که وی طی 
یک عملیات مشترک نیروهای امنیتی همراه با چهار تن 

از همکارانش در ننگرهار به قتل رسیدند.

می کند.
می باشم.  دختر  یک  و  پسر  پنج  فرزند،  شش  مادر  »من 
سر  به  کار  انجام  به خاطر  خوست  والیت  در  شوهرم 
ساعت  که  گفت  و  زد  زنگ  برایم  عصر  یک  می برد. 
را  چیز ها  بعضی  و  می آید  خانه  به  مرد  سه  شب  هشت 
همان  خواستند  هرچه  ضمن  در  و  کنم  تسلیم  برای شان 
کار را باید بکنم. شب از هشت گذشت و حوالی ساعت 
در  فرزندم  با شش  من  دروازه تک تک شد.  که  بود  نه 
خانه بودم، با نگرانی و ترس پرسیدم که کیست. صدای 
ما همان هایی  از عقب در شنیده شد و گفت که  مردی 
باز  را  دروازه  است.  فرستاده  را  ما  شوهرت  که  هستیم 
کردم و دو مرد با عجله به حویلی داخل شدند. آنان برایم 
و  انگشتر  عدد  چهار  طال،  سیت  یک  تفنگچه،  میل  دو 
یک هزار دالر را سپردند، هنوز در حال خروج از دروازه 
حویلی بودند که ناگهان دروازه باز شد و شوهرم با برادر 
و شوهر خواهرش به حویلی داخل شدند و هر دو مرد را 
برداشته  از آن دو که زخم  بستند. یکی  به رگبار گلوله 
بود، پا به فرار نهاد، اما فرد دومی  به زمین خورد و به جان 

کندن افتاد. در یک لحظه حویلی ما به جهنم مبدل شد.
شوهرم نه مرمی  به بدن این مرد زده بود. جسد در حویلی 
افتاده بود که مرا در حالی که بر سرم چادر نبود،  با پای 
برهنه کشان کشان به ولسوالی برده و تسلیم پولیس کرد. 
او مرا محکوم به بد اخالقی نمود. شوهرم زیاد باالیم فشار 
خانه  در  من  که  بگویم  ابتدایی  تحقیقات  در  که  آورد 
بودم که این مرد ها به حویلی آمدند و می خواستند باالیم 
تجاوز کنند و یا اموالم را به غارت ببرند، اما من حقیقت 
را بازگو کردم و گفتم که این مرد ها را شوهرم فرستاده 
راهی  مرا  و  داده  پول  سارنواالن  برای  شوهرم  بودند. 
زندان کرد، حال آن که او با برادر و شوهر خواهرش که 
شریک قتل اند به شکل آزاد گشت و گذار می کنند. همه 
به  کس  هیچ  اما  است،  موجود  بی گناهی ام  بر  ثبوت ها 
دادم نمی رسد. نه وکیل مدافع دارم و نه اقاربی که دنبال 
فرزند  دو  مشکل  بسیار  به  من  بگردد.  رهایی ام  کارهای 
وضعیت  این  می کنم.  تربیه  زندان  این  در  را  سالم  خرد 
برایم غیر قابل تحمل است. پنج فرزند پسر و یک فرزند 

دختر دارم. همه بی سرپرست شده اند.«
او می گوید: »شوهرم با این کارش هم نام مرا بد کرد و 
هم نام خودش را. از خجالتی مردم و اهالی منطقه دیگر 
پس  این  از  نمی توانیم.  رفته  خانه خودم  و  محل  آن  در 
برایم  اقوام  و  خویش  نزد  می توانم.  رفته  پدرم  خانه  نه 
بد کاره  زن  یک  می کنند  فکر  همه  است.  نگذاشته  رو 
هستم، به همین سبب مرا تنها گذاشته اند. معیاد قیدم ده 
به  سال است که یک سال و چهار ماه را در این زندان 
اوالد هایم  با  بیرون شوم  این جا  از  که  زمانی  برده ام.  سر 
زندگی خواهم کرد، اما هیچ گاه با شوهرم در یک خانه 
به سر نخواهم برد، چون او در حقم خیلی نامردی کرده 

است.«
به گفته او، در این کشور زمانی که یک زن مرتکب خطا 
از وی  ناخواسته دچار مشکل می گردد، همه  یا  می شود 
رو می گردانند، در خانه و کاشانه و حتا در منطقه همه به 
او پشت می کنند. دولت نیز هیچ برنامه ای برای نگهداری 

چنین زنان ندارد.

8صبح، کابل: دومین همایش ادبی »خوبان پارسی گو« 
عصر یکشنبه اول قوس در سالن همایش آکادمی هنر و 

علوم سینمایی افغانستان برگزار شد.
دکتر  فیلم،  نمایش  و  خوانی  شعر  ضمن  برنامه  این  در 
یامان حکمت، نویسنده و شاعر ایرانی در خصوص شعر، 

زبان و ویژگی های شعر به تفصیل صبحت کردند.
باهمکاری آکادمی  و  موالنا  توسط خانه  برنامه که  این 
هنر و علوم سینمایی برگزار می شود دور اول آن سال 
ابوطالب  جعفریان،  حسین  محمد  حضور  با  گذشته 
افغانستانی  و  ایرانی  شاعران  از  زیادی  تعداد  و  مضفری 

در کابل برگزار شد.

پشت دروازه زندان زنانه واقع بادام باغ کابل، تعدادی از 
به کودکان همه صف  تا  مرد و زن گرفته  از  خانواده ها 
مواد  کدام  هر  دست  در  بودند.  داده  تشکیل  طویلی 
تازه خودنمایی می کرد.  میوه  یا خریطه های  و  خوراکی 
و  اقارب  خانواده ها،  روز  این  در  بود.  یک شنبه  روز 

دوستان اجازه دارند تا زندانیان شان را مالقات کنند.
کثیر  عده ای  داشت.  دیدنی  منظره ای  نیز  حویلی  صحن 
از جالی سیمی  ایجاد شده، نشسته و  در عقب موانع که 

سرگرم صحبت با زندانی شان بودند.
اتاق های  از  گوشه ای  در  نیز  زنان  از  زیادی  تعداد 
بودند آن  توانسته  با روشن کردن المپ  نیمه تاریک که 
یا  در روی چپرکت های خویش  سازند  را کمی  روشن 
نیز به  انتظاری  نشسته و یا هم دراز کشیده بودند و هیچ 
خانواده های  و  دوستان  اقارب،  مالقات  و  دیدن   خاطر 

خود نداشتند.

نتیجه  در  که  اعالم کرده  دفاع  وزارت  کابل:  8صبح، 
ولسوالی  در  امنیتی  نیروهای  مشترک  عملیات های 
گرشک والیت هلمند، بیست و هفت تن از افراد مسلح 

گروه تروریستی طالبان به قتل رسیده اند.
مقداری  عملیات ها  این  در  که  می افزاید  وزارت  این 
به  مربوط  موترسایکل  عراده  چند  و  مهمات  سالح، 

شورشیان طالب نیز بدست نیروهای امنیتی افتاده است.
شورشی  هشت  قتل  از  نیز  داخله  امور  وزارت  همچنین 

مسلح در نتیجه عملیات های نظامی خبر داده است.
که  عملیات ها  این   می گوید  اعالمیه ای  در  وزارت  این 
والیت های  در  شورشیان  نابودی  و  سرکوب  منظور  به 
هلمند  و  جوزجان  فاریاب،  لغمان،  نورستان،  ننگرهار، 

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 

ارگ  طالبان  اگر  شنبه شب 
تصرف  نیز  را  ریاست جمهوری 
نبود و اگر  به قصه اش  می کردند، کسی 
225 تبسم را هم سر می بریدند، احتماال 
بیرون  هم  خانه شان  درب  دم  تا  کسی 
در  شنبه  شب  عاقل  آدم  کدام  نمی آمد. 
و  داشت  جریان  الکالسیکو  که  حالی 
بارسلونا  به  گل  هفت  بود  قرار  رونالدو 
درد  لنگش  هم  مسی  که  حالی  در  بزند 
می کرد، حاضر بود بیاید علیه طالبان کار 
طالبان  داستان  از  حال  هر  به  کند.  زار 
فوتبال  مسابقه  مقابل  در  که  بگذریم 
تیم  است. خالصه  هیچ  بارسلونا  و  ریال 
پیچ  و  چرخ  زد  مسی  بدون  بارسلونای 
گل  چهار  با  و  کرد  باز  را  ریال  مهره  و 

حساب ریال را رسید. 
چنین باختی اصال در تصور تیم حریف 
سریعا  خاطر  همین  به  نمی گنجید. 
باشگاه ریال دستور توظیف یک  رییس 
دالیل  بررسی  برای  حقیقت یاب  هیات 
تیم  این  راس  در  داد.  را  تیم  این  باخت 
بهترین  که  ایشان  جناب  حقیقت یاب 
قرار  شده  شناخته  جهان  حقیقت یاب 
گرفت و این هیات سریعا دلیل باخت تیم 
ریال را پیدا کرد. رییس هیات می گوید 
پیچیدگی  ریال  باخت  دلیل  مهم ترین 
این هیات  به گفته  بود.  تیم  ساختاری در 
را  هفت  شماره  پیراهن  رونالدو  اگر 
نمی  پوشید و به عوضش شماره 9 را به تن 

می کرد، احتمال برد ریال باال می رفت. 
ضعف  هیات،  رییس  به گفته  هم چنان 
است.  شده  باخت  باعث  تیم  رهبری 
را  ریال  تیم  رهبری  تمام  ما  گفت:  او 
نقد  نیز  را  تماشاچیان  حتی  کردیم.  نقد 
هم  را  فوتبال  میدان  کنید  باور  کردیم. 
نقد کردیم. ولی هیچ گونه دسیسه ای که 
باعث باخت تیم شود نیافتیم. او هم چنان 
استراتژیک  اشتباهات  از  یکی  گفت 
رهبری تیم این بود که سمت چپ میدان 
واگذار  حریف  تیم  تماشاچیان  به  را 
که  شد  باعث  مساله  همین  و  کردند 
نفوذ کند.  از سمت چپ خوب  حریف 
رییس هیات گفت توپ فوتبال از هفت 
بود ولی کسی  بادش کم شده  پیش  ماه 
که  بود  همان  نکرد.  اعتنا  مساله  این  به 
تیم ما هرچی به توپ زد به جایی نرسید 
حریف  نمی رسید  ما  به  کمک  اگر  و 
دروازه ما را هم به توپ می بست. هیات 
آنان  می گوید  ریال  باخت  حقیقت یاب 
داده اند  تیم  رهبری  به  را  خود  گزارش 
رهبری  دیگر  روز  چند  تا  است  قرار  و 
کند  ابراز  رابطه  این  در  را  دیدگاه خود 
مفتضحانه  چنین  دیگر  که  کند  خدا  و 

نبازیم. 

باخت به دلیل پیچیدگی 
ساختاری 

زنی

و به آرامی  از پله های زندان به پایین آمد. لباس سیاه، چادر سرخ و جاکت خزانی کریمی رنگ 
به تن داشت. صورت دراز، لب های برگشته و گوشتی، چشمان تا حدی از حدقه بیرون شده و 

سرمه کشیده، موهای ماش و برنج همه و همه او را زن عجیب و خاص جلوه می داد. 
هرچند بسیاری از زندانیان دیگر قبل از این که سرگذشت شان را بیان دارند، گریه سر 
می دهند و چهره شان را غبار غم می پوشاند، اما شاهده متفاوت تر از دیگران خنده بر لب 

داشت. او یکی از باشندگان ولسوالی قره باغ کابل می باشد، علت زندانی شدنش را بی مهری 
شوهرش دانسته و سرگذشتش را چنین بازگو می کند.

که منتظر کسی نیست
سهیال وداع خموش

دومین همایش »خوبان پارسی گو«تلفات سنگین طالبان در گرشک هلمند
 در کابل برگزار شد
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همکاری های  مورد  در  چین  امنیتی  مقامات  و  هند  داخله  وزیر 
گروه های  با  مبارزه  برای  کشور  دو  میان  امنیتی  و  اطالعاتی 
کانومیک تایمز، چین و  گزارش ا تروریستی به توافق رسیدند.  به 
کردند تا به صورت  هند با تقویت همکاری دوجانبه امنیتی توافق 
طریق  از  آنها  فعالیت های  و  تروریستی  گروه های  مورد  در  فعال 

کنند. کانال ارتباطی مورد نظر یکدیگر تبادل اطالعات 
»راجنات  میان  کرات  مذا از  پس  جامع  و  مشترک  بیانیه ای 
سینگ« وزیر داخله و رهبران و مقامات ارشد امنیتی چین منتشر 
کردند تا همکاری های  شد. بر اساس این بیانیه، دو طرف توافق 
امنیتی را برای مبارزه با تروریسم بین المللی با تبادل اطالعات در 
گروه های مختلف تروریستی و ارتباطات  مورد فعالیت  های آنان، 
تا مواضع  کردند  توافق  کنند. هم چنین چین و هند  تقویت  آنها 
سطوح  و  منطقه  در  ضدتروریستی  تالش های  مورد  در  را  خود 

کنند. چند جانبه هماهنگ 
کشور در مبارزه با تروریسم یکدیگر را  عالوه  بر آن، مقرر شد دو 
مورد  در  طرف  دو  هر  تروریسم  با  مبارزه  کارشناسان  و  حمایت 
کنند.  تبادل نظر  و  بحث  معضل  این  با  مقابله  و  مبارزه  راه های 
کشور در این زمینه  کونومیک تایمز« هند، مقامات این  به نقل از »ا
همکاری  تقویت  موجب  همکاری هایی  چنین  کردند:  بیان 
کشور می شود تا اطالعات و  تحلیل های عملیاتی  امنیتی میان دو 
ک  گروه های تروریستی منطقه ای و بین المللی را به اشترا در مورد 

بگذارند.

گفته های مقامات هند، عالوه  بر شبکه های تروریستی  بر اساس 
کستان و افغانستان  ک پا که در هند و چین از طریق خا برون مرزی 
اطالعاتی  ــ  امنیتی  همکاری های  می دهند،  انجام  عملیات 
تا  برای هند خواهد داشت  به ویژه  باالیی  ارزش  کشور  دو  میان 
این  شمال شرقی  مناطق  در  که  را  شبه نظامی  مختلف  گروه های 
کشور فعالیت می کنند، نابود سازد. همچنین در این بیانیه آمده 
مکانیزم  گسترش  حال  در  هند  و  چین  کشور  وزرای  که  است 
یا  پکن  در  یک بار  سال  هر  مکانیزم  این  هستند.  امنیتی  جدید 
هیاتی  چین  عمومی  امنیت  وزارت  شد.  خواهد  برگزار  دهلی نو 
در سال 2016  و  کرد  اعزام خواهد  هند  به  را  مدیریتی  در سطح 

میالدی اولین جلسه آن برگزار می شود.

شبه جزیره  این  کریمیا،  برق رسانی  پست   دو  انفجار  دنبال  به 
هستند  برق  فاقد  نفر  میلیون  دو  است.  رفته  فرو  خاموشی  در 
دو  افتادن  کار  از  با  می کنند.  کار  ژجنراتور  با  بیمارستان ها  و 
این شبه جزیره  کریمیا،  به  اوکراین  از  برق رسانی  اصلی  ایستگاه 
در خاموشی مطلق فرو رفته است. به نوشته رویترز، وزارت انرژی 

کرد. کریمیا وضعیت فوق العاده اعالم  روسیه در 
کی  سا و  یالتا  سیمفرپول،  در  ادارات  بسیاری  و  بیمارستان ها 
نوشت  تاس  خبرگزاری  می کنند.  کار  برق  جنراتورهای  با  تنها 
تاسیسات  نوامبر،  اولیه یک شنبه ۲۲  ناشناسی در ساعات  افراد 

کرده اند. کریمیا را منفجر  برق رسانی اوکراین به 
پست  چهار  است.  وابسته  اوکراین  به  برق  تامین  نظر  از  کریمیا 
می کنند.  تامین  را  شبه جزیره  این  برق  اوکراین،  از  برق رسانی 
از  مهم  برق  رسانی  شبکه  دو  نیز  نوامبر   ۲۰ جمعه  روز  و  پیش تر 
کریمیا قطع شده بود. خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت  اوکراین به 
کریمیا  تاتارهای  و  اوکراینی  فعاالن  خرابکاری  از  ناشی  امر  این 
کریمیا از بهار سال ۲۰۱۴ و با انجام یک رفراندوم از اوکراین  بود. 

جدا و به روسیه ملحق شد.

زه  توافق هند و چین برای مبار
وریسم مشترک با تر

کریمیا اعالم وضعیت اضطراری در 

از  که صدها تن  از روز دانشجو در حالی تجلیل می شود 
این  در  خوابگاه  نداشتن  از  بامیان  دانشگاه  دانشجویان 
بعضی  برخورد سلیقه ای  و  امکانات درسی  نبود  والیت، 

استادان رنج می برند.
اثر  به  آنان  بیشتر  می گویند  بامیان  دانشگاه  دانشجویان 
مسوول  مقامات  و  عالی  تحصیالت  وزارت  بی توجهی 
متروک  دکان های  در  هم  هنوز  تا  بامیان  محلی  اداره 
مزدحم  و  تجاری  محالت  پس کوچه های  ک  نمنا و 
رهایشی  امکانات  هرگونه  فاقد  که  می کنند  زندگی  شهر 

می باشد.
این  می گوید  دانشجویان  این  از  یکی  فوالدی،  مجاهد 
که آنان در آن زندگی می کنند، آب، برق و  کهنه  دکان های 
تشناب ندارند. بیشترشان فاقد روزنه  از بیرون می باشند، 
روشن  اتاق  داخل  آن  دروزاره های  بازماندن  توسط  تنها 

می شود.
بازار سپری  را در دکان های متروک  که سال چهارمش  او 
این  در  دانشجویی  خوابگاه  »نبود  کرد:  عالوه  می کند 
که دروازه های آن  که ما در اتاق هایی  والیت سبب شده 

کنیم.« از پالستیک و بوریا می باشد زندگی 
از  انتقاد  با  دانشجویان  این  از  احمد همایون یکی دیگر 
گذراندیم،  همین گونه  را  سال  »چهار  می گوید:  حکومت 
به  دست  خوابگاه  نداشتن  به  اعتراض  در  که  زمانی  هر 
دادند  وعده  ما  برای  حکومتی  مقامات  زدیم،  تظاهرات 
که تا چند ماه دیگر مشکالت نبود خوابگاه حل می شود، 

اما تا هنوز این وعده ها عملی نشده است.«
کوچه حلبی سازان  بازار غلغله در  انتهای  که در  همایون 
این  در  خواندن  »درس  کرد:  عالوه  می کند  زندگی 
این جا  است،  سخت  بسیار  ک  نمنا و  تاریک  اتاق های 
شهر  بیروبار  محل  یک  که  بامیان  کسبه  کاران  کوچه  در 
است، روزها به اثر سروصدای چکش کاری حلبی سازان و 

شب ها به اثر نبود برق نمی  توانیم درس بخوانیم.«
دری  ادبیات  آخر  سال  دانشجوی  طاهری،  الیاس 
مسوول  مقامات  این که  »از  گفت:  بامیان  دانشگاه 
دانشجو  روز  کالن  مراسم  طی  عالی  تحصیالت  وزارت 
را به ما تبریک می گویند، بهتر است یک نیم نگاهی به 
چگونگی وضعیِت دانشگاه بامیان و زندگی دانشجویان 

دانشگاه این والیت بیندازند.«
گر مقامات مسوول اندک توجه به مکان  کرد: »ا او عالوه 
بودوباش و خوابگاه دانشجویان بامیان می کردند، از نبود 
کمبود اتاق های درسی ما خبر می شدند ؛  منابع معلوماتی و 

در عربستان  دادگاهی  بشر،  گزارش دیده بان حقوق  به 
اعدام  به  را  فلسطینی  هنرمند  فیاض  اشرف  سعودی 
 ۳۰ فلسطینی  هنرمند  و  شاعر  این  است.  کرده  محکوم 
روز وقت دارد تا از دادگاه تقاضای تجدید نظر در این 

کند. حکم را 
که  است  ساله ای  هنرمند ۳۵  و  فیاض، شاعر  اشرف 
آثارش در مکان های زیادی به نمایش درآمده است. 
او یکی از اعضای حلقه نقاشان »لبه عربستان« است 

که ما در  که آنان با طمطراق 26 عقرب را  بهتر از این بود 
اتاق های خود از شدت سرما می لرزیم و مریض شده ایم 

تبریک می گویند.«
که  به گفته شماری از دانشجویان دانشگاه بامیان »وقتی 
استادان  نداشتن  مناسب،  خوابگاه  نداشتن  به دلیل  ما 
می شویم!  تحقیر  و  توهین  درسی  منابع  نداشتن  و  متعهد 
گفتن های تشریفاتی خود تحقیری از نوِع دیگرش  تبریک 

که نثار ما می شود.« تلقی می گردد 
دانشگاه  دانشجویان  مشکالت  که  است  حالی  در  این 
بلند  بلکه  نیست،  لیلیه  و  خوابگاه  نداشتن  تنها  بامیان 
کرایه اتاق، عدم امنیت در اتاق های بدون دروازه،  بودن 
چانس  تحصیلی،  امکانات  نبود  و  آرام  محیط  نبود 
سلیقه ای  و  تبعیض آمیز  برخورد های  بی مورد،  دادن های 
که از آن رنج  بعضی از استادان از مشکالت دیگری است 

می برند.
اما عبدالرحمان احمدی؟ در مورد خوابگاه دانشجویان 
گفت: »با وجود تالش های اداره محلی،  دانشگاه بامیان 
اما وزارت تحصیالت عالی و وزارت مبارزه با مواد مخدر، 
بامیان  دانشگاه  دانشجویان  خوابگاه  نداشتن  مسوول 

می باشند.«
که از بودجه  کرد: »خوابگاه 500 خوابه پسرانه را  او عالوه 
بود  قرار  و  می شود  ساخته  مخدر  مواد  با  مبارزه  وزارت 
نموده  تکمیل  پیش  سال  دو  عالی  تحصیالت  وزارت 
تحویل  دهند،  تحویل  بامیان  دانشگاه  دانشجویان  به 

عرف  و  سنت  از  گذار  برای  شان  تالش  خاطر  به  که 
شهرت  تجسمی  هنرهای  عرصه  در  نوآوری هایی  و 
دارند. در سال ۲۰۱۴ دادگاهی در شهر »ابها« در جنوب 
غربی عربستان سعودی این شاعر و هنرمند فلسطینی 
شالق  ضربه   ۸۰۰ تحمل  و  زندان  سال  چهار  به  را 
کرده بود. اشرف فیاض تقاضای تجدید نظر  محکوم 
دادگاه  گذشته  ماه  کرد،  را  زندان  و  شالق  حکم  در 
کنون این دادگاه حکم اعدام او  تازه ای تشکیل شد و ا

نداده اند.«
که در آن  کوچه هایی را  به گفته احمدی، شهرداری بامیان 
کرده و به شمار  دانشجویان زندگی می کنند جغل اندازی 
کرد  کید  بیشتر اتاق های آنان برق توزیع شده است، او تا

که تا سال آینده مشکل خوابگاه آنان حل خواهد شد.
بامیان  دانشگاه  در  کنون  ا هم  که  است  حالی  در  این 
در  دانشجوی شبانه   1040 و  روزانه  دانشجو   5500 از  بیش 
تربیت، علوم  و  اقتصاد، زراعت، تعلیم  شش دانشکده، 
اجتماعی، زمین شناسی و علوم طبیعی تحصیل می کنند. 

تعداد 5287 دانشجو در موسسات تحصیالت نیمه عالی 
انستیتوت  و  معلم  تربیت  دارالعلوم،  شامل  که  بامیان 

تخنیکی وزارت معارف می شود درس می خوانند.
کابل، میدان وردک، لوگر،  این دانشجویان از والیت های 
غزنی،  غور،  دایکندی،  بادغیس،  ننگرهار،  خوست، 
18درصد  حدود  هستند؛  شمالی  والیت های  و  پروان 
دانشجویان دانشگاه بامیان را دختران تشکیل می دهند.

دارد،  موقعیت  بامیان  شهر  مرکز  در  که  بامیان  دانشگاه 
سال 1375 خورشیدی، در دوران جهاد تاسیس شده بود، 
کمیت طالبان، درسال 1383  پس از یک وقفه زمان حا

کرد. مجددا به فعالیت آغاز 
گذشت یازده سال از فعالیت مجدد آن و سرازیرشدن  اما با 
آن  دانشجویان  دانشگاه،  این  در  افغانی  میلیون  ده ها 
آن  عمده ترین  که  بوده اند  مواجه  تی  مشکال با  همواره 

مشکالت نبود خوابگاه است.

کرده است. را صادر 
است  گفته  گاردین  روزنامه  به  فلسطینی  هنرمند  این 
را  ارتداد  اتهام  و  خورده  یکه  اعدام  حکم  صدور  از 
که مستوجب چنین  کاری نکرده  نمی پذیرد. او می گوید 
سعودی  عربستان  در  فیاض  اشرف  باشد.  مجازاتی 
گذرنامه فلسطینی دارد. مقامات قضایی  متولد شده اما 
به  و  کرده اند  توقیف  را  او  گذرنامه  سعودی  عربستان 

همین جهت از داشتن وکیل هم محروم مانده است.
اشرف  سعودی  عربستان  شرطه های   ۲۰۱۳ گست  ا در 
فیاض را به اتهام ارتداد و سب نبی و ترویج خداناباوری 
کردند. اشرف فیاض می گوید در  در اشعارش بازداشت 
هنرمندی  و  او  بین  بحثی  »ابها«  شهر  در  قهوه خانه ای 
دیگر بر سر هنر معاصر و مذهب درگرفته بوده و پولیس 
کرده و یک  عربستان به خاطر این بحث او را بازداشت 
اما چند  کرده اند.  آزادش  وثیقه  با سپردن  بعد هم  روز 
ماه بعد، در جنوری ۲۰۱۴ او را مجددا دستگیر و پس از 
کردند. این هنرمند هیچکدام از  ۲۷ روز به زندان منتقل 

این اتهامات را نپذیرفته است.

دانشجویان بامیان: 

بیش از این تحقیرمان نکنید!

یک هنرمند و شاعر فلسطینی در عربستان به اعدام محکوم شد
ACKU
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اعالن مناقصه 
برای تهیه چوب سوخت، چوب آتش گیران و مایع  از شرکت های معتبر و با صالحیت  اوراق مزایده 

آتش گیران دعوت می گردد. 
کمتر  از 20 فیصد رطوبت( و  شکستانده  چوب سوخت بلوط )سپرکی( پوست دار. چوب خشک)دارای 

شده و آماده استفاده برای بخاری. 
چوب آتش گیران ارچه، و مایع/جل آتش گیران.

شرایط مناقصه و مشخصات در اسناد مناقصه تذکر یافته است.
اوراق مناقصه در سایت انترنتی ذیل قابل دسترس می باشد. 

http://www.welthungerhilfe.de/tender.html
برای بدست آوردن شرط نامه به آدرس ذیل مراجعه نمایید.

کابل. موسسه ولت هونگر هیلفه  واقع در شهر نو، سرک مسجد هراتی، مقابل مجید مال، شهر 
و یا

farshid.farzan@welthungerhilfe.de از طریق این ایمیل نیز قابل درخواست می باشد:
آخرین مهلت برای جمع آوری قیمت ها الی تاریخ ذیل می باشد:

کابل چهار شنبه2 دسامبر 2015، ساعت 10 قبل از ظهر به وقت 

بشار  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
در  شنبه  روز  سوریه  رییس جمهور  اسد 
گفت،  مصاحبه ای با یک تلویزیون چین 
کمک حمالت  به  نیروهای دولتی سوریه 
تقریبا  سپامبر،  ماه  آغاز  از  روسیه  هوایی 
زیادی  پیشرفت های  جبهه ای  هر  در 
ابراز  با  سوریه  رییس جمهور  اند.  داشته 
صلح  گفتگوهای  نشست  از  امیدواری 
که در مسکو برگذار  در مورد بحران سوریه 
بدون  سوریه  جنگ  نمود،  کید  تا می شود 
نخواهد  امکان پذیر  تروریسم  شکست 
تلویزیون  با  مصاحبه ای  در  اسد  بود. 
عملیات  آغاز  زمان  از  گفت،  فونیکس 
در  وضعیت  سپتامبر،  درماه  روسیه  هوایی 
سوریه بهتر شده »پیشرفت خوبی داشته و 
گفت: »من  در مسیر درستی قرار دارد«. او 
در  سوریه  ارتش  که  می توانم  گفته  حاال 
جبهات و مناطق مختلف دست آوردهای 

چشمگیری داشته اند«.
به  تروریستی  ضد  ایتالف  برخالف  روسیه 
تش با دمشق هماهنگ  رهبری امریکا، حمال
می باشد. رییس جمهور سوریه بارها حمالت 
از  بیهوده خوانده است.  را  امریکا  رهبری  به 
دارند  ادعا  ناظران جنگ،  گروه  دیگر  سوی 
که ارتش سوریه پیشرفت چندانی نداشته، اما 
سربازان  روحیه  روی  روسیه  هوایی  حمالت 
به نظر  است.  داشته  زیادی  تاثیر  سوری 
کننده برای حل  می رسد مسکو نقش رهبری 

کند. بحران سوریه بازی 
سوریه  بحران  باره  در  اخیر  گفتگوهای 
برای  تا  آورد  خواهد  وجود  به  را  چارچوبی 
انتقالی، قانون اساسی  ایجاد یک حکومت 
 18 جریان  در  انتخابات  برگزاری  و  جدید 
کند. اما مشکالت در مورد جایگاه  ماه مهیا 
مخالف  های  گروه  برجاست.  پا  هنوز  اسد 
رژیم سوریه و متحدین شان خواهان برکناری  

در  دولت  مخالفان  رهبران  از  تن  دو 
بنگله دیش به اتهام ارتکاب جرایم جنگی، 
اعدام شدند. صالح الدین قادر چودری و 
علی احسن محمد مجاهد به ارتکاب جرایم 
کشمکش های استقالل  جنگی در جریان 
کستان در دهه هفتاد میالدی  بنگالدش از پا
این  کیفرخواست  در  بودند.  محکوم شده 
»تجاوز  و  »نسل کشی«  نظیر  اتهام هایی  دو 

جنسی« وجود داشت.
آقای چودوری شش بار به عنوان نماینده 
مجاهد  آقای  و  بود  شده  انتخاب  پارلمان 
اسالم گرای  حزب  مهم  رهبران  از  یکی 
کل  دبیر  که  مجاهد  علی  بود.  بنگالدش 
متهم  بود  بنگله دیش  اسالمی  جماعت 
افراد  از  شماری  قتل  عامل  که  بود  شده 

کنفرانسی  کل سازمان ملل متحد از برگزاری  دبیر 
و  آوارگان  بازگرداندن  جهت  نزدیک  آینده  در 

کشورشان خبر داد.  پناهدگان سوری به 
کل  دبیر  مون«  کی  »بان  الیوم،  روسیا  گزارش  به 
برای  کنفرانسی  برگزاری  از  متحد  ملل  سازمان 
کشورشان  به  سوری  آواره  میلیون ها  بازگرداندن 
از  هم چنین  کی مون  بان  داد.  خبر  حمل  ماه  در 
شبهات بی اساس و شک های بی مورد در رابطه 
کرد. با پناهندگان و مهاجران مسلمان ابراز نگرانی 

و  افکنی  تفرقه  از  باید  افزود:  راستا  این  در  وی 
نفع  به  گاهی  که  اقداماتی  تخریب در خصوص 
تروریست ها تمام می شود برحذر بود و ما نه تنها 
کنیم بلکه باید  باید درها را برای این آوارگان باز 

قطعنامه  از صدور  روز  که یک  در حالی 
تروریستی  گروه  علیه  فرانسه  پیشنهادی 
داعش در شورای امنیت سازمان ملل متحد 
می گذرد،  شورا  این  اعضای  قاطع  رأی  با 
فرانسه  رییس جمهوری  اوالند،  فرانسوا 
قدرتمند  کشورهای  رهبران  با  آینده  هفته 
بحران  و  تروریسم  با  مبارزه  درباره  جهان 
دفتر  کرد.  خواهد  گفتگو  و  دیدار  سوریه 
با  روزیک شنبه  فرانسه  جمهوری  ریاست 
است  قرار  که  کرد  اعالم  بیانیه ای  صدور 
دیوید  با  قوس   2 دوشنبه،  صبح  اوالند، 
کاخ الیزه  کامرون، نخست وزیر بریتانیا در 

دیدار  کند.
است  قرار  سپس  فرانسه  رییس جمهوری 
که در روز سه شنبه با بارک اوباما، همتای 
امریکایی اش در واشنگتن و روز پنج شنبه 
با والدیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه در 
کند. هم چنین اوالند  گفتگو  مسکو دیدار و 
یک  طی  مرکل  آنگال  با  شب  چهارشنبه 
ضیافت شام غیررسمی در پاریس، درباره 
کشور همسایه فرانسه و آلمان  همکاری دو 

گفتگو می کند. در زمینه مبارزه با تروریسم 
سیزدهم  روز  تروریستی  حمالت  از  پس 
کشته شدن  به  منجر  که  پاریس  در  نوامبر 
130 نفر و زخمی شدن حدود 350 نفر شد، 
ایجاد  برای  تا  داد  وعده  اوالند  فرانسوا 
داعش  تروریستان  علیه  گسترده  ایتالفی 
اولین  در  کند.  تالش  سوریه  و  عراق  در 
شورای  به  را  قطعنامه ای  فرانسه  اقدام، 
اتخاذ  آن  اساس  بر  که  داد  ارایه  امنیت 
زمینه  این  در  الزم  سیاست های  هرگونه 
مجاز شمرده شده است. در این قطعنامه، 
سابقه  بی  و  جهانی  تهدید  یک  داعش 
توصیف  بین المللی  امنیت  و  صلح  علیه 

شده است.

 ۳۰ شنبه  روز  ایران،  اطالعات  وزارت 
گروه تروریستی« در  عقرب، از »انهدام دو 
سیستان  و  غربی  آذربایجان  والیت های 
گزارش  به  است.  داده  خبر  بلوچستان  و 
وزارت  امنیتی  معاون  خبرگزاری ها، 
اشاره ای  خبر  این  در  که  ایران  اطالعات 
انهدام  که »ضمن  گفت  نشده،  او  نام  به 
سیستان  والیت  در  تروریستی«  تیم  یک 
ثبت  کارمندان  ترور  »عوامل  بلوچستان  و 
دستگیر  نیز  والیت  این  معلمان«  و  احوال 

شدند.
تروریستی  تیم  »این  کرد:  اضافه  وی 
 ۱۵۰ از  بیش  انفجار  با  داشت  قصد 
بمب،   ۱۰ قالب  در  منفجره  مواد  کیلوگرم 
مناطق  در  مرزی  تی  مواصال مسیرهای 
عمومی راسک- ایرانشهر را نا امن سازد«. 
یکی   ،93 درسال  صیادی  محمدرضا 
در  ولسوالی سرباز  احوال  ثبت  کارکنان  از 
والیت سیستان و بلوچستان، از سوی افراد 
گرفته و به  گلوله قرار  نا شناس مورد اصابت 

قتل رسیده بود.

رژیم  حامی  کشورهای  حالی که  در  اسد اند، 
سوریه مثل ایران و روسیه طرفدار  آن هستند 
که باید برای اسد اجازه داده شود در صورتی 
کند.  آینده شرکت  انتخابات  در  که بخواهد 
که در  گفته است »این حق من است«  اسد نیز 
کنم اما »خیلی زود  انتخابات جدید شرکت 
گفته است  که بگویم. هم چنان اسد  است« 
آیا  که  شود  مراجعه  سوریه  مردم  به  »باید  که 

آن ها مرا میخواهند یا خیر ؟«
موضوعی  درباره  توانید  نمی  شما   « گفت  او 
های  سال  در  است  قرار  که  کنید  صحبت 
مسکو  تالش های  از  اسد  افتد«  اتفاق  آینده 
گفتگوهای صلح بین رژیم  برای راه اندازی 
کنفرانس  در  رژیم  این  مخالفین  و  سویه 
که  نمود  کید  تا اما  کرد،  پشتیبانی  »مسکو3« 
اوردن صلح در  و  راه حل بحران سوریه  تنها 
به  باشد.  می  تروریسم  شکست  کشور  این 
گفته اسد حد اقل دو سال نیاز است تا قانون 
را  و اصالحات  اساسی جدید تصویب شود 
گروه های  در نظر بگیریم. دولت سوریه تمام 
گیر جنگ می باشند  که با آن در  مخالف را 
ماه  از  تروریست می خواند. جنگ سوریه  را 
آغاز  کشور  این  در  اینسو  به   2011 سال  مارچ 
به  را  غربی  کشورهای  همواره  سوریه  گردید. 
سوریه  در  اسالم  گرا  افراطی های  از  حمایت 

متهم می کند.

بانفوذ حامی استقالل بنگالدش است.
که  بود  گفته  بنگله دیش  دولت 
درخواست  این  کشور  رییس جمهوری 
کرده است.  اعضای  فرجام متهمان را رد 
کرده اند و  خانواده این دو این ادعا را رد 
که هیچ درخواست فرجام یا عفوی  گفته اند 

ارایه نشده بود.

و  تعددگرایی  و  به روی وحدت  را  دل های خود 
کمیساریای عالی  گفت:  کی مون  بگشاییم. بان 
سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در ماه مارچ 
تعهدات  آوردن  دست  به  منظور  به  را  کنفرانسی 
کمک  کشورها برای بازگرداندن پناهندگان سوری و 
کرد. به آوارگان جهت یافتن پناهگاه برگزار خواهد 

وهای  وسیه باعث پیشرفت نیر اسد: حمالت هوایی ر
دولتی سوریه شده است

اعدام دو رهبر سرشناس مخالفان در بنگله دیش
گرداندن آوارگان سوریه برگزار خواهد شد کنفرانسی برای باز

تالش های جدی فرانسه 
وریسم زه با تر برای مبار

وه  گر انهدام دو 
وریستی در مناطق  تر

غربی ایران

AFG 1178 (Winter Aid)
TENDER: CALL FOR BIDS
Tenders are invited from reliable, established and com-
petent companies for the supply of firewood, kindling 
Wood and fire starter gel:BALLOT (Sperkay)– with bark. Firewood 
should be dried (<20% humidity)
Should be cut in pieces no larger than 15cm x 10cm & length 20cm for 
use in Bukhari/stoves.
Broken in small pieces suitable for stoves. ARCHA kindling wood in 
small pieces. Fire starter gel
(ATASH GIRAN). 
Conditions and specifications are stated in the tender documents.
Tender documents are available as download under:http://www.welthun-
gerhilfe.de/tender.html
And as hardcopy at the following address:
Welthungerhilfe (WHH) – WHH Central Area Coordination Office
Herati Mosque Street, Shar-e-Naw, opposite Majid Mall, Kabul, Afghani-
stan.
Or can be requested by email at the following address: farshid.farzan@
welthungerhilfe.de
The deadline for receiving bids is :
Wednesday2nd December 2015, 10:00 A.M Kabul local time

AFG 1178 (Winter Aid)ACKU
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