
حزبالتحریر
بازویتبلیغیتروریسم

اما پیامد فعالیت حزب التحریر در سال های اخیر، 
خروجی  است.  بوده  ک  خطرنا افغانستان  برای 
پرشور  جوانان  تقدیم  حزب،  این  فعالیت های 
منشور  در  است.  تروریستی  گروه های  به  مذهبی 
پی  در  سازمان  این  که  است  آمده  حزب التحریر 
اما اساس  از طریق جنگ نیست،  برپایی خالفت 
به  سازمان  این  است.  خالفت خواهی  کارش 
که در نبود خالفت هیچ مسلمانی  اعضایش می گوید 
که این  به فضلیت و رستگاری نمی رسد. اما راهی 
بسیار  برگزیده  خالفت  به  رسیدن  برای  سازمان 
انقالب  یک  برپایی  پی  در  آنان  است.  طوالنی 
فتح  را  اذهان  اول  می خواهند  هستند،  اجتماعی 
اما  بزنند.  اجتماعی  انقالب  به  دست  بعد  و  کنند 
که شب و روز، توسط مربیان  کم حوصله ای  جوانان 
بنیادگرای حزب التحریر بمباردمان ذهنی می شوند، 
کوتاه رسیدن به خالفت را برمی گزینند، آنان یا  راه 
به طالبان می پیوندند، یا پرچم ابوبکر البغدادی را 

بلند می کنند. 
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کتر عبداهلل: دا

گروگان گیری  با تمام جدیت مساله 
دنبال می شود

از »حکمروایی« تا »سنگسار«
سال پر افت و خیز زنان در غور

صدای پای طالبان و داعش
در دانشگاه ها
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زنگ اول


فعالیت های  اجرایی،  رییس  عبداهلل،  داکتر  دیروز 
توصیف  خطرناک  و  نگران کننده  را  حزب التحریر 
را  جوانان  حزب التحریر  که  گفت  عبداهلل  آقای  کرد. 
پیش  می دهد.  سوق  تروریستی  گروه های  صف  به 
و  حزب التحریر  فعالیت های  مورد  در  رسانه ها  این  از 
جمعیت اصالح، هشدار داده بودند. گزارش های تحقیقی 
فعالیت های  مورد  در  دیگر  رسانه های  و  8صبح  در 
اصالح  جمیعت  و  حزب التحریر  تندروانه  و  خطرناک 
منتشر شد، اما مقام های حکومتی واکنشی در این مورد 

نشان ندادند. 
واقعیت این است که حزب التحریر، مثل القاعده و خالفت 
خودخوانده ابوبکر البغذادی، یک سازمان جهانی است. 
تندروانه  افکار  عام  مردم  و  جوانان  به  سازمان،  این 
در  چیزی  سازمان   این  منشور  در  می کند.  تزریق 
مورد راه اندازی جنگ نیامده است، اما روشی که برای 
می کند،  منتشر  که  تبلیغاتی  مواد  و  دارد  عضو گیری 
تفاوتی با القاعده و خالفت خودخوانده ابوبکر البغدادی 
تبلیغات  مجذوب  که  جوانانی  دلیل  همین  به  ندارد. 
تروریستی  گروه های  به  می شوند،  حزب التحریر 
البغدادی  ابوبکر  خالفت  و  طالبان  القاعده،  مثل  دیگر 

می پیوندند. 
شمال  کابل،  در  گسترده ای  فعالیت های  حزب التحریر 
فعالیت های  از  هم چنان  دارد.  غربی  والیات  و  کشور 
داده  خبر  نیز  میانه  آسیای  در  گروه  این  زیرزمینی 
گروه  این  سازمان یافته  فعالیت های  جلو  اگر  می شود. 
درون  از  جامعه  از  بخش هایی  نشود،  گرفته  تندرو 
می آید.  میان  به  ناگوار  حوادث  و  می شود  رادیکالیزه 
خیلی خوب شد که رییس اجرایی افغانستان، در مورد 
فعالیت های این گروه به صورت علنی سخن گفت. حاال 
در  مفصل  معلومات  کشور،  ملی  امنیت  ریاست  باید 

مورد حزب التحریر به افکار عمومی  بدهد.
دانشگاه ها،  مکتب ها،  در  گروه  این  هسته های  باید 
شود.  شناسایی  کشور  مساجد  و  دینی  مدرسه های 
به  جوانان  پیوستن  برای  تالش  و  خشونت  ترویج 
افغانستان  قوانین  مبنای  بر  تروریستی،  گروه های 
جرم محسوب می شود. باید دستگاه قضایی افغانستان 
را  گروه  این  بازداشتی های  تمام  و  شود  فعال  هم 
محاکمه کند. نباید همه چیز در پیش روی دوربین های 
رسانه های دیداری خالصه شود. حکومت باید راهبرد 
مبارزه با گروه حزب التحریر تدوین کند و آن را عملی 

سازد. 
تندروانه،  افکار  ترویج  و  پخش  به  افغانستان،  مردم 
افکاری که جنگ با هویت های تمدنی دیگر چارچوب آن 
را می سازد، ضرورت ندارند. فعالیت های گروه طالبان، 
القاعده و خالفت خود خوانده ابوبکر البغدادی، بیشترین 
هیچ  بنابراین،  می گیرد.  افغانستان  مردم  از  را  قربانی 
نیاز نیست که حکومت، فعالیت های گروه حزب التحریر 
را که در نقش بازوی تبلیغی گروه های تروریستی عمل 
می کند، تحمل کند. حکومت باید ضریب امنیتی مکتب ها، 
افزایش  را  مسجد ها  و  مذهبی  مدرسه های  دانشگاه ها، 

دهد. 
امنیت این نهاد های فرهنگی صرف با استخدام سرباز 
فعالیت های  جلو  باید  نمی شود،  تامین  پولیس  و 
تمام  شود.  گرفته  دانشگاه ها  این  در  هراس افگنانه 
هسته های گروه های تندرو باید از نهاد های آموزشی، 
مسوولیت  این  شود.  ریشه کن  مذهبی  و  تحصیلی 
به  آینده  روزهای  در  باید  حکومت  است.  حکومت 
از  جلوگیری  برای  که  بدهد  گزارش  افغانستان  مردم 
فعالیت های تندروانه حزب التحریر چه فعالیت هایی انجام 
داده است. دستگاه دیپلوماسی افغانستان نیز می تواند 
باشد.  موثر  فعالیت های حزب التحریر  از  در جلوگیری 
بریتانیا  پایتخت  لندن  در  حزب التحریر  مرکزی  دفتر 
موقعیت دارد. گفته می شود که سران این گروه هم به 
آن کشور رفت وآمد دارند. سفارت افغانستان در لندن و 
وزارت خارجه باید فعالیت های تندورانه این گروه را با 
مقام های بریتانیایی در میان بگذارند و از آنان بخواهند 
تا دفتر مرکزی، این حزب را وادار به ترک فعالیت های 
مخرب این گروه کند. نباید اجازه داده شود که از قلمرو 
افغانستان کمک می کنند،  به  که  امکانات کشورهایی  و 

علیه مردم افغانستان استفاده شود. 

خطرحزبالتحریر
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تلفات سنگین طالبان در ولسوالی سنگین هلمند

راه اندازی مسابقه عکاسی توسط یونسکو در افغانستان

رییس اجرایی:

 حزب التحریر شاخه ملکی گروه های تروریستی است
ارگ:

 پولیس محلی تنها در چوکات 
وزارت داخله موثر است

کمک پنج میلیونی وزارت 
دفاع به خانواده های شهدای 

اردوی ملی

8صبح، کابل: وزارت دفاع اعالم 
عملیات های  نتیجه  در  که  کرده 
مشترک پاک سازی نیروهای امنیتی 
والیت  سنگین  ولسوالی  در  کشور 
هلمند، چهل و پنج تن از شورشیان 
به قتل رسیده و همچنین »ده ها« تن 

دیگر زخمی شده اند.
وزارت دفاع در اعالمیه ای می گوید 
که جنگجویان طالبان در جریان این 
این  عملیات ضربه سنگین دیده اند. 
وزارت افزوده که در این عملیات به 
آسیبی  هیچ  کشور  امنیتی  نیروهای 

نرسیده است. 
اعالمیه  در  وزارت  این  ه مچنین 
شدن  زخمی  و  کشته  از  نیز  دیگر 
عملیات های  نتیجه  در  شورشیان 
شبانه  یک  جریان  در  ملی  اردوی 
این  است.  داده  خبر  گذشته  روز 
وزارت می افزاید این عملیات ها که 
ننگرهار،  والیت های  مربوطات  در 
هلمند  و  زابل  لوگر،  کندز، 
راه اندازی شده بود، در آن چندین 
مخالف  مسلح  شورشیان  از  تن 
شده اند.  زخمی  و  کشته  دولت 
سالح  مقداری  عملیات ها  این  در 
بدست  نیز  تروریستان  مهمات  و 

علمی- سازمان  کابل:  8صبح، 
در  متحد  ملل  سازمان  فرهنگی 
کرده  اعالم  یونسکو،  افغانستان، 

8صبح، کابل: داکتر عبداهلل عبداهلل 
فعالیت  به  نسبت  اجرایی،  رییس 
ابراز  افغانستان  در  حزب التحریر 
این  تاکنون  می گوید  کرده  نگرانی 
توجه  مورد  کمتر  تروریستی  گروه 

قرار گرفته است.
نشست  در  دیروز  که  عبداهلل  آقای 
می گفت،  سخن  وزیران  شورای 
به  تروریستی  گروه  این  که  افزود 
عنوان شاخه ملکی دیگر گروه های 
جوانان  میان  در  بیشتر  تروریستی 
فعالیت  اکادمیک  محیط های  در 

نیروهای اردوی ملی افتاده است.
سرباز  سه  شهادت  از  دفاع  وزارت 
اردوی ملی نیز خبر داده است. این 
سربازان  این  که  می گوید  وزارت 
تروریستان  علیه  مبارزه  جریان  در 
شهادت  به  خارجی  و  داخلی 

رسیده اند.
داخله  امور  وزارت  همین حال،  در 
شورشیان  سنگین  تلفات  از  نیز 
جریان   در  دولت  مخالف  مسلح 
نیروهای  مشترک  عملیات های 
روز  شبانه  یک  در  کشور  امنیتی 

گذشته خبر داده است.
این  می گوید  داخله  امور  وزارت 
سرکوب  منظور  به  که  عملیات ها 

عکاسی  مسابقه  یک  اداره  این  که 
به تصویر کشاندن  به منظور  را  ملی 
طبیعی  و  فرهنگی  میراث های 

افغانستان راه اندازی می کند.
عنوان  تحت  که  مسابقه  این 
افتخار  آن  به  که  را  »افغانستانی 
برنده  و  دهید  نشان  ما  به  می کنید 
دیگر  ماه  یک  تا  است  قرار  شوید« 

راه اندازی شود.
اعالم  با  کابل،  در  یونسکو  دفتر 
اصلی  هدف  که  می گوید  خبر  این 
این مسابقه عکاسی نشان  راه اندازی 
دادن میراث غنی فرهنگی و طبیعی 
در  یونسکو  دفتر  است.  افغانستان 
فرهنگی  »میراث  می گوید:  کابل 
عناصر ضروری  از  و  نماد  طبیعی  و 
اعتقاد  یونسکو  و  است  ملت سازی 
این  استحکام  و  ترویج  به  راسخ 
سهم  فرهنگ  دارد.  دیدگاه 
 - اجتماعی  توسعه  در  ارزشمندی 
اقتصادی داشته که بادرک و  تقدیر 

و تجلیل از جنبه های مثبت و متنوع 
مختلف  اقوام  میان  گفتگو  و  آن 
ایجاد  برای  را  زمینه  گروه ها  و 
وجود  به  ملی  مشترک  هویت  یک 

می آورد.«
کرده  تاکید  کابل  در  یونسکو  دفتر 
که در این مسابقه تمامی عالقمندان 
داخلی و خارجی می توانند شرکت 
این  اداره،  این  گفته ی  به  کنند. 
دولت  توسط  عکاسی  مسابقه 

کوریای جنوبی تمویل می شود.
دفتر یونسکو در کابل می افزاید که 
این مسابقه جایزه نقدی  برندگان  به 
نفر  به  مسابقه  این  در  می شود.  داده 
نفر  به  و  دالر  هزار  پنج  مبلغ  اول 
و  هزار  ترتیب چهار  به  و سوم  دوم 
شد.  خواهد  پرداخته  دالر  هزار  سه 
تلیفون  طریق  از  بتوانند  کسانی که 
برنده  و  کنند  عکاسی  خود  موبایل 
این مسابقه شوند، مبلغ دو هزار دالر 

دریافت خواهند کرد.

اعالم  جمهوری  ریاست  دفتر  کابل:  8صبح، 
انجام  دولت  که  بررسی هایی  براساس  که  کرده 
در  تنها  محلی  پولیس  که  می دهد  نشان  داده 

چوکات وزارت امور داخله موثریت دارد.
دفتر ریاست جمهوری در اعالمیه ای می افزاید که 
پولیس محلی در چوکات  نیروهای  تنظیم  روند 
وزارت امور داخله در مطابقت با میکانیزمی که 

اخیرا ساخته شده در حال اجرا می باشد.
مخالفت  ملیشه سازی  با  جمهوری  ریاست  دفتر 
افغانستان  دولت  این که  »دلیل  می گوید:  کرده 
از ملیشه سازی جلوگیری می کند مخالفت شدید 
که  می باشد  گذشته  تلخ  تجارب  و  آن  با  مردم 
و  آزار  فضای  ایجاد  ناامنی،  افزایش  در  آنها 
اذیت شهروندان و تضعیف حاکمیت قانون نقش 
بیشتر  ناامنی های  باعث  مدت  دراز  در  و  داشته 

می گردد.«
به  که  سابق  فرماندهان  از  جمهوری  ریاست 
ملیشه سازی  روند  تداوم  خواهان  نهاد  این  گفته 
تشویق  را  شان  وابسته ی  افراد  تا  خواسته  هستند 
کشور  امنیتی  نیروهای  صفوف  در  که  نمایند 
که  می کند  تاکید  جمهوری  ریاست  بپیوندند. 
موثرترین طریقه تامین امنیت و دفاع از استقالل 
کشور، پیوستن به نیروهای امنیتی و تقویت این 

نیروهاست.

میلیون  پنج  مبلغ  دفاع  وزارت  کابل:  8صبح، 
به  رسیدگی  و  دلجویی  منظور  به  را  افغانی 
وضعیت معیشتی بازماندگان شهدای اردوی ملی 

به صورت نقدی کمک کرده است.
 250 به  محفلی  طی  گذشته  روز  کمک  این 

خانواده شهدای اردوی ملی توزیع شده است.
جنرال  دفاع،  وزارت  مطبوعاتی  دفتر  گفته  به 
عبداهلل رییس ارکان ستر درستیز در مراسم توزیع 
این کمک نقدی گفته است که این مبلغ به پاس 
از  دلیری کسانی که جان های شان را برای دفاع 
تمامیت ارضی و آزادی کشور از دست دادند، 

توزیع می شود.
دفاع  وزارت  که  کرده  تاکید  عبداهلل  جنرال 
معیشتی خانواده های شهدای  از وضعیت  همیشه 

اردوی ملی خبر می گیرد.
رییس ارکان ستر درستیز وزارت دفاع می افزاید 
نام »باخبری از شهدای  که اخیرا کمیته ی تحت 
این کمیته در هر  ایجاد شده و  امنیتی«  نیروهای 
امنیتی  نیروهای  از خانواده های شهدای  شرایطی 
کشور وارسی کرده و امکانات معیشتی را برای 

شان فراهم می کند.
همچنین یک بنیاد خیریه دیگر نیز برای تعدادی 
مقداری  نیز  ملی  اردوی  شهدای  بازماندگان  از 
مواد خوراکی از جمله برنج، روغن، لوبیا، چای 

و شکر توزیع کرده است.

می گوید:  عبداهلل  داکتر  دارد. 
حزب التحریر  بنام  سازمانی  »یک 
محیط  در  زیادی  فعالیت های 
در  و  اجتماع  و در سطح  اکادمیک 
این  حقیقت  در  دارد.  جوانان  بین 
ملکی  یا  غیررسمی  شاخه  حزب 
نسل  که  است  تروریستی  احزاب 
به  رفتن  برای  را  مردم  و  جوان 
طرف فعالیت های تروریستی تشویق 
صورت  به  فعالیت ها  این  و  می کند 
وسیع صورت گرفته و فکر می کنم 
به دور  امنیتی  از نظر ارگان های  که 

والیت های  در  شورشیان  نابودی  و 
مختلف کشور راه اندازی شده بود،  
در آن پنجاه و هشت تن از شورشیان 
تن  ده  دولت کشته،  مخالف  مسلح 
دیگر  تن  شش  همچنین  و  زخمی 

بازداشت شده اند.
نیز  ملی  امنیت  نیروهای  هم چنین 
اعضای یک شبکه تروریستی چهار 
نفری را در والیت لغمان بازداشت 

کرده اند.
اعالم  با  ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر 
بازداشت  افراد  می گوید  خبر  این 
شده مصروف فعالیت های تخریبی، 

ماین گذاری و تروریستی بودند. 

که  توجهی  آن  تاحال  اما  نبوده 
می شد در مورد منع فعالیت های این 
حزب کار و اقدامی صورت نگرفته 

است.«
که  کرد  تاکید  عبداهلل  داکتر 
سیاسی  حزب  یک  حزب التحریر 
به  بلکه یک سازمانی مربوط  نیست 
رییس  است.  تروریستی  گروه های 
از  حزب التحریر  که  گفت  اجرایی 
افغانستان  در  موجود  دموکراسی 
سو استفاده کرده است. آقای تاکید 
فعالیت حزب التحریر  کرد که روی 

بیشتر بحث خواهد شد.
از  یکی  توسط  که  حزب التحریر 
 1953 سال  در  فلسطینی  روحانیون 
تاسیس شده است، مدعی است که 
خالفت  تشکیل  آن  اصلی  هدف 
اعضای  می  باشد.  جهان  در  اسالمی 
این حزب مدعی شده که در چهل 

و پنج کشور فعالیت دارند.

ACKU
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همزمان با بلند رفتن بی سابقه ارزش دالر 
نگرانی ها  افزایش  و  افغانی  پول  برابر  در 
مرکزی  بانک  مسووالن  مورد،  این  در 
وضعیت  از  افغانی  پول  که  می گویند 
خوبی برخوردار بوده و تغییر نرخ اسعار 
مدیریت  افغانی  پول  برابر  در  خارجی 

شده است.
مرکزی،  بانک  رییس  صدیق،  خلیل 
روز دوشنبه، دوم قوس، در یک نشست 
به  نسبت  افغانی  پول  که  گفت  خبری 
کمتر ارزش خود را  دیگر اسعار خارجی 
در برابر دالر امریکا از دست داده است. 
تغییرات اسعار  گفت: »ما  آقای صدیق 
را براساس مارکیت اجازه می دهیم، مگر 

مدیریت شده است.«
تا  مرکزی  بانک  که  افزود  خلیل صدیق 
زمانی اجازه تغییر در نرخ اسعار خارجی 
این  که  می دهد  را  افغانی  پول  برابر  در 
اقتصاد  به  زدن  ضربه  به  منجر  تغییرات 
گفت:  وی  نشود.  مستهلکین  و  دولت 
باشد  حدی  به  تحوالت  این  »هرگاه 
بزند،  ضربه  را  اقتصاد  و  مستهلکین  که 
بانک با درنظرداشت اوضاع، امکانات 
و پالیسی اسعاری و پولی موجود خود در 

مارکیت مداخله می کند.«
واحد  دالر  برابر  در  افغانی  پول  ارزش 
طی  امریکا،  متحده  ایاالت  پولی 
اخیرا  و  بوده  تنزل  روبه  اخیر  سال  دو 
به  دالر  یک  ارزش  بی سابقه  به صورت 

شصت و هشت افغانی رسید.
که هرچند  رییس بانک مرکزی می گوید 
گذشته از طریق  این بانک طی ده سال 
لیالم دالر نزدیک به هفتاد درصد اسعار 
کرده است،  را تمویل  نیاز مارکیت  مورد 
بین المللی  نیروهای  خروج  آن هم  با  اما 
ناامنی ها،  بی سابقه   گسترش  کشور،  از 
و  افغانستان  اقتصادی  رشد  کاهش 
طی  مارکیت  در  سوء  تبلیغات  هم چنین 
پول  ارزش  تا  شده  باعث  اخیر  سال  دو 

افغانی در برابر دالر روبه تنزل بگذارد.
کاهش  که  می افزاید  صدیق  خلیل 
ارزش پول افغانی در برابر دالر منحصر به 
افغانستان نیست و واحد پولی بسیاری 
در  نیز  پیشرفته  و  قدرتمند  کشورهای  از 
برابر دالر ارزش خود را از دست داده اند. 
پیدا  کاهش  افغانی  »ارزش  گفت:  او 
به  منحصر  پدیده  یک  این  اما  کرده 
کشورهای منطقه  افغانستان نبوده است. 
که اقتصاد قوی تر و  و اروپایی و استرالیا 
باثبات تر از افغانستان دارند و در حالت 
آن ها  دارد  قرار  افغانستان  که  موجودی 
پول های شان  ارزش  تنزل  عین  ندارند، 
در برابر دالر به درصدی باالتر از افغانی 

گرفته است.« صورت 
که طی یک  گفت  رییس بانک مرکزی 
چهل و  چهار  روسیه  روبل  گذشته،  سال 

درصد، سامانی تاجیکستان سی و یک 
درصد، لیره ترکیه بیش از بیست و هفت 
درصد، مانات ترکمنستان 22.50 درصد، 
پول  یورو  و  درصد   22.34 استرالیا  دالر 
درصد  چهارده  اروپا  اتحادیه  واحد 
ارزش خود را در برابر دالر امریکا از دست 
افغانستان  افزود  صدیق  آقای  داده اند. 
وضعیت  از  کشورها  این  به  نسبت  که 
واحد  است،  برخوردار  نامناسب تری 
از  را  خود  ارزش  درصد   14.55 پولی اش 

دست داده است.
می گوید  صدیق  خلیل  این حال،  با 
شده  تعهد  کمک های  صورتی که  در 
موقع  به  افغانستان  دولت  به  بین المللی 
افغانی  پول  وضعیت  گیرد،  صورت  آن 
امروز  از  بهتر  آینده  سال  در  دالر  برابر  در 
گفت  خواهد بود. آقای صدیق هم چنین 
توسط  اخیرا  که  کاریابی  ملی  برنامه  که 
می تواند  نیز  شد  اعالم  رییس جمهور 
و  کشور  اقتصادی  وضعیت  بهبود  روی 
کمک  دالر  برابر  در  افغانی  پول  ارزش 
می گوید:  مرکزی  بانک  رییس  کند. 
ما  مرکزی،  بانک  تحلیل  »براساس 
تطبیق  با   1395 سال  که  هستیم  متوقع 
سال  کامال  دولت  اقتصادی  برنامه های 
بهتری به تناسب سال 1394 خواهد بود. 
یعنی ما در هر همه عرصه های اقتصادی 
هرچند  دید.  خواهیم  را  معینی  بهبود 
تغییرات  همه ی  سال  یک  در  نمی توان 
نمی توانیم  بیاوریم،  جامعه  یک  در  را 
آغاز  اما  بدهیم،  کار  را  بی کاران  همه ی 
کار دادن ها، برای ایجاد تولید  کار برای 
برای  خوبی  مژده  یک  بنا  بود.  خواهد 
این  نتیجه  در  و  مردم  برای  اقتصاد، 
پول  نسبی  ثبات  باعث  عمال  خودش 

افغانی می شود.«
کید  رییس بانک مرکزی در عین حال تا
در  اقتصادی  نگاه  از  افغانستان  که  کرد 
جریان امسال با انفالسیون مواجه نبوده 
داشته  قرار  دیفالسیون  حالت  در  بلکه 
می آید  به وجود  زمانی  انفالسیون  است. 

و  شود  بیشتر  کاال  برابر  در  ارز  مقدار  که 
قیمت ها  تا  می شود  باعث  حالت  این 
این  برعکس  هم  دیفالسیون  برود.  بلند 
کاالها زیاد و مقدار ارزش  موضوع است، 

کم است.
اما، رضا فرزام، استاد دانشکده اقتصاد 
بانک  که  می گوید  کابل،  دانشگاه 
کنترول نرخ  مرکزی توانایی خود را برای 
اسعار از دست داده و هم چنین ابزار الزم 
برابر  در  دالر  ارزش  آوردن  پایین  برای 
آقای  ندارد.  اختیار  در  را  افغانی  پول 
که خرید و فروش اوراق  فرزام می افزاید 
بهادار، تغییرات در نرخ بهره و هم چنین 
جمله  از  قانونی  ذخیره  حداقل  تغییر 
کنترول نرخ اسعار است.  ابزارهایی برای 
ابزار  این  هرسه  »متاسفانه  گفت:  وی 
رابطه  یک  این که  بدلیل  ندارد.  کارکرد 
مافیایی،  اقتصاد  و  مالی  سیستم  بین 
و  بانکی  و  مالی  سیستم  بین  رابطه 
ندارد.  وجود  سرمایه گذاری  هم چنین 
که در  بنابراین بانک مرکزی هر تغییری 
قانونی  ذخیره  حداقل  نرخ  و  بهره  نرخ 

بیاورد تاثیرگذار نیست.«
حاضر  حال  در  که  می افزاید  فرزام  رضا 
ابزاری  تنها  افغانستان  مرکزی  بانک 
در  خارجی  اسعار  نرخ  کنترول  برای  که 
اختیار دارد، فروش و یا لیالم دالر در بازار 
لیالم  سیاست  که  کرد  کید  تا او  است. 
باالی  و  شده  مواجه  مشکل  با  نیز  دالر 
افغانی  پول  برابر  در  دالر  ارزش  کاهش 

تاثیری چندانی نداشته است.
مرکزی  بانک  که  می گوید  فرزام  آقای 
ارزش  تا  نیست  قادر  مدت  کوتاه  در 
کند.  حفظ  دالر  برابر  در  را  افغانی  پول 
زمانی که  تا  احتماال  که  داشت  ابراز  او 
دولت افغانستان سیاست های جدیدی 
اقتصادی  شرایط  اوضاع،  بهبود  برای 
روی دست  سرمایه   فرار  از  جلوگیری  و 
برابر  در  دالر  ارزش  افزایش  روند  نگیرد، 
خواهد  ادامه  هم چنان  افغانی  پول 

یافت.

درس  چطور  می کنی؟  چکار  جا  این 
نمی خوانی؟

- شب مهمان داریم. آمدم سوداهای خانه را 
کرده باشم. کمک  کار خانه  گفتم در  بخرم. 

کمکش.  گفتم بروم  کرده  - رفیقم مشکل پیدا 
گفتم تنهایش نمانم. روی انداخته 

کنم تا  کتاب و چپتر آماده  - آمدم برای خودم 
بعد خوب درس بخوانم. 

- و....
آن هایی  و  دوستان  والدین،  به  کردن  کمک 
نشانه خیر  خواهی  دارند  نیاز  ما  کمک  به  که 
اما  ماست.  در  ایثار  و  دوستی  نوع  اخالق  و 
کارهای خوب  برخی وقت ها ما به سمت این 
و  استرس آور  برای مان  که  کاری  تا  می رویم 
ندهیم.  انجام  را  است  ناخوشایند  و  سخت 
که در مسیر  درس خواندن آن هم برای هدفی 
همواره  است  تعیین کننده  بسیار  زندگی مان 
طبیعی  استرس  داشتن  است.  استرس آور 
یا  جدید  کار  می خواهد  انسان  هرگاه  است. 
مقداری  طبیعی  به طور  دهد  انجام  جدی 
گفت درس  استرس پیدا می کند. بنوعی باید 
خواندن در ابتدا همواره سخت است و اصوال 

کار آسان به موفقیت  با انجام  قرار نیست ما 
بزرگ برسیم.

موفقیت ساده است اما آسان نیست. به این 
چندان  کانکور  در  کامیابی  فرمول  که  معنی 
بخوانی  درس  درست  باید  نیست.  پیچیده 
کار  این  اما  بمانی.  فعال  هم  مسیر  آخر  تا  و 
نیست.  آسان  ساده اش  فرمول  وجود  با 
سختی های خاص خود را دارد. یکی از این 
خواندن  درس  استرس  با  مواجه  سختی ها 

است. 
نمی خواهند  که  دانش آموزان  برخی 
کنند  تحمل  را  خواندن  درس  استرس های 
برای فرار از این استرس و در عین حال توجیه 
کارهای  احساس ناخوشایند خود، به سمت 
به ظاهر اخالقی و خوب فرار می کنند. با این 
که  وقتی  خواندن  درس  که  درونی  توجیه 
خود خواهی  دارد  نیاز  تو  کمک  به  دوستت 
است و من نباید خود خواه باشم. استراحت 
کارهای خوشایند و اخالقی بعد  کردن، انجام 
از درس خواندن و یا در زمان های استراحت 

ایرادی ندارد.  آرامش طلبی هیچ  با هدف  و 
که امروز درس ات  کارها در صورتی  همه این 
فرار  دیگر  باشی  خوانده  کافی  اندازه  به  را 
گذشت،  همان  بلکه  نمی شود  محسوب 

خیر خواهی و مهربانی واقعی است. 
افراد موفق خودخواهی اخالقی دارند. یعنی 
ابتدا به مسوولیت و نقش اصلی و فردی خود 
فکر و عمل می کنند و سعی می کنند با انجام 
توانمندی هایی  خود  اصلی  نقش  مسوولیت 
منشا  بتوانند  آینده  در  که  آورند  به دست 
برای  موثر تری  و  بیشتر  منافع  و  کمک ها  اثر 
برای  وقت  هیچ  آن ها  باشند.  خود  جامعه 
خوبی ها  سمت  به  خواندن  درس  از  فرار 
خوبی ها  از  بهتر  عبارت  به  و  نمی کنند  فرار 

سوءاستفاده نمی کنند.
کانکور  داوطلبان  و  دانش آموزان  از  برخی 
برنامه ریزی  به  خواندن  درس  به جای  نیز 
و  می شوند  مصروف  خواندن  درس  برای 
درس  امکانات  کردن  فراهم  به دنبال  مدام 
مناسب،  جای  هستند.  خود  برای  خواندن 
درس  او  با  که  همراه  دوستان  کتاب،  تهیه 
برای  را  خود  که  هدف  این  با  و...  بخوانند 
به  معموال  اما  می کنند،  آماده  خواندن  درس 

سراغ خود درس خواندن نمی روند. 

با  نشدن  مواجه  هدف  با  روش ها  این  تمام 
از  ناشی  ناخوشایند  احساسات  و  استرس ها 
حالی که  در  می شود  انجام  خواندن  درس 
بین  از  باید  موضوعی  هر  در  موفقیت  برای 
شرایط  این  در  گذشت.  آن  سختی های 
را برای  انرژی خود  هروقت خواستید وقت و 
کاری غیر از درس خواندن اختصاص بدهید 

از خود بپرسید:
می توان  هم  دیگری  زمان  در  را  کار  این  آیا 

انجام داد؟
کار  آیا فردی دیگری می تواند به جای من این 

کمک بگیرم؟ را انجام دهد و من از او 
انجام  خودش  به خاطر  را  کار  این  واقعا  آیا 
درس  سختی  از  شدن  دور  هدفم  یا  می دهم 

خواندن است؟
که  نتیجه رساند  این  به  را  گر جواب ها شما  ا
بهتر  کنید،  فرار  از درس خواندن  می خواهید 
به  و  گذاشته  کنار  فعال  را  خوبی  آن  است 
مسوولیت  به  خوبی،  از  سوءاستفاده  جای 

کنید. درس بخوانید.  خود عمل 

 سید روح اهلل رضوانی
 قسمت چهارم

به سمت خوبی ها فرار نکن 
درست را بخوان

به بهانه شروع

بانک مرکزی:

خ اسعار  تغییر نر
مدیریت شده است

کانکور

ACKU
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امنیت  برای  حزب التحریر  که  پذیرفت  دیروز  عبداهلل  کتر  دا
فعالیت های  که  کرد  اذعان  عبداهلل  است.  ک  خطرنا افغانستان 
بتوانند  تروریستی  گروه های  که  می شود  سبب  حزب التحریر 
جهانی  بنیادگرای  سازمان  یک  حزب التحریر  کنند.  سربازگیری 
سیاسی  نظام  برپایی  البغدادی،  ابوبکر  شبیه  آن،  آرمان  و  است 
که بر مبنای آن، تمام مسلمان های عالم باید به یک  خالفت است 
گروه  کنند و بعد به نبرد با غیرمسلمان ها بروند. این  خلیفه بیعت 
به دشمنی ذاتی و ازلی بین دین اسالم و هویت های تمدنی دیگر 
قایل است. حزب التحریر در سال 1956 در فلسطین تاسیس شد. 
فلسطین  متولد  که  است  النبهانی  تقی الدین  قاضی  آن  بنیان گذار 
می باشد و پس انشعاب از سازمان اخوان المسلمون اردن، سازمان 

گذاشت.  خودش را اساس 
این  است.  فروکاسته  خالفت  در  را  اسالم  دین  حزب التحریر 
ایجاد  باید  مسلمان  یک  اصلی  هدف  که  می کند  تصور  سازمان 
اعالم  البغدادی  ابوبکر  خالفت  با  گروه  این  اما  باشد.  خالفت 
بیعت نکرده است. پس از مرگ النبهانی، شخصی به اسم زلوم، 
نام  ابورشته  عطاخلیل  آن  برحال  امیر  و  شد  حزب التحریر  امیر 
در  احمد رشید  جمله  از  کستانی  پا روزنامه نگاران  از  برخی  دارد. 
در  مرکزی سازمان حزب التحریر  دفتر  که  نوشته اند  کتاب های شان 
کنونی این سازمان نیز در  لندن پایتخت بریتانیا مستقر است و امیر 

کشور به سر می برد.  آن 

که  می دهد  نشان  خارجی  پژوهشکده های  برای  پژوهشی  اسناد 
سازمان  این که  به دلیل  بریتانیا  جمله  از  غربی  کشورهای  از  برخی 
را  آن  فعالیت های  نزده،  خشونت  به  دست  کنون  تا حزب التحریر 
از  پس  افغانستان  در  حزب التحریر  فعالیت های  می کنند.  تحمل 
این سازمان  از  اثری  2001 هیچ  از سال  2001 شروع شد. پیش  سال 
که در دهه چهل  در افغانستان نبود. جنبش اسالم گرای افغانستان 
افکار  از  متاثر  شد،  گذاشته  اساس  کابل  دانشگاه  در  خورشیدی 
که شوروی  در افغانستان  سازمان اخوان المسلمون مصر بود. زمانی 
حضور اشغال گرانه داشت، هم نشانی از حزب التحریر در افغانستان 

نبود. 

که در این سال ها حزب التحریر در افغانستان، به  گفته می شود  اما 
کرده است.  گسترده ای عضوگیری  میزان 

جوانان زیادی در والیت های شمالی و غربی افغانستان مجذوب 
تبلیغات این سازمان بنیادگرا شده اند. نکته جالب در مورد سازمان 
که این سازمان، از 1956 به این سو، خودش  حزب التحریر این است 
که  خاورمیانه  دیگر  بنیادگرای  سازمان های  است.  نکرده  به روز  را 
همه پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی به وجود آمدند و آرمان شان، 
و  ملت  نام دولت-  به  واقعیتی  به  تدریج  به  بود،  احیای خالفت 
مرزهای ملی تن دادند. اما سازمان حزب التحریر هنوز هم به طبل 
گذشته می کوبد. اعضای تازه جذب شده آن ملکف اند منشور این 
کنند و حق انتقاد از رهبری، روش و خط منشی  سازمان را حفظ 

سازمان خود را ندارند. 
اما پیامد فعالیت حزب التحریر در سال های اخیر، برای افغانستان 
تقدیم  حزب،  این  فعالیت های  خروجی  است.  بوده  ک  خطرنا
منشور  در  است.  تروریستی  گروه های  به  مذهبی  پرشور  جوانان 
خالفت  برپایی  پی  در  سازمان  این  که  است  آمده  حزب التحریر 
است.  خالفت خواهی  کارش  اساس  اما  نیست،  جنگ  طریق  از 
که در نبود خالفت هیچ مسلمانی  این سازمان به اعضایش می گوید 
برای  سازمان  این  که  راهی  اما  نمی رسد.  رستگاری  و  فضلیت  به 
رسیدن به خالفت برگزیده بسیار طوالنی است. آنان در پی برپایی 
فتح  را  اذهان  اول  می خواهند  هستند،  اجتماعی  انقالب  یک 
اما  بزنند.  اجتماعی  انقالب  به  دست  بعد  و  کنند 
که شب و روز، توسط مربیان  کم حوصله ای  جوانان 
بنیادگرای حزب التحریر بمباردمان ذهنی می شوند، 
یا  آنان  برمی گزینند،  را  به خالفت  کوتاه رسیدن  راه 
را  البغدادی  ابوبکر  یا پرچم  به طالبان می پیوندند، 
حزب  التحریر  مربیان  دیگر،  بیان  به  می کنند.  بلند 
تا  کوه می کشند  به  را  اما جوانان  نیستند،  کوه ها  در 
کنون  کنند. تا علیه نظام موجود بجگند و خون ریزی 
حزب التحریر  اعضای  از  دقیق  آمار  رسانه ای  هیچ 
احتمال  به  اما  است،  نکرده  منتشر  افغانستان  در 
که چه  قوی سازمان امنیت ملی افغانستان می داند 
تعداد از اعضای حزب التحریر به طالبان و القاعده 

پیوسته اند. 
که حاال دولت  برمی آید  کتر عبداهلل  گفته های دا از 
القاعده  کنار  در  را  حزب التحریر  رسما  افغانستان، 
تهدید  البغدادی،  ابوبکر  خود خوانده  خالفت  و 
جدی برای نظام می داند. حزب التحریر، القاعده و 
که حاال در عراق و سوریه  خالفت خودخوانده ای 
هستند.  بین المللی  سازمان های  می کند،  جنایت 
این سازمان های جهانی برای سازمان های منطقه  ای 
گروه جنگجویان ازبکستانی  تروریستی مثل طالبان، 
ایدیولوژی،  منابع،  جیش العدل،  و  ایغوری  و 

تبلیغات و نیروی انسانی فراهم می کنند. 
که یکی از رهبران حکومت از حزب التحریر به عنوان تهدید  حاال 
فعالیت های  مورد  در  ملی  امنیت  سازمان  تا  است  الزم  برده،  اسم 
این سازمان به رسانه ها معلومات دهد. باید هسته های این سازمان 
شناسایی و رهبران آن بازداشت شوند. دستگاه قضایی افغانستان 
حزب التحریر  گروه  سران  مجرمانه  فعالیت های  برای  باید  هم 
برای  تبلیغ  افغانستان،  قوانین  مبنای  بر  کند.  تعیین  مجازات 
تروریستی،  فعالیت های  از  حمایت  و  جمهوری  نظام  براندازی 
گروه  مبلغان  تا  است  الزم  بنابراین  است،  جرم  روشن  مصادیق 
فعالیت های  باید  بعد  این  از  شوند.  بازداشت  حزب التحریر 

حزب التحریر تحمل نشود. 

صدای پای طالبان و 
داعش در دانشگاه ها

 بیژن





 شهریار
بازوی تبلیغی تروریسم

از گفته های داکتر عبداهلل برمی آید که حاال دولت افغانستان، رسما حزب التحریر را در کنار 
القاعده و خالفت خود خوانده ابوبکر البغدادی، تهدید جدی برای نظام می داند. حزب التحریر، 

القاعده و خالفت خودخوانده ای که حاال در عراق و سوریه جنایت می کند، سازمان های 
وریستی مثل طالبان،  بین المللی هستند. این سازمان های جهانی برای سازمان های منطقه  ای تر

وی  ی، تبلیغات و نیر ی و جیش العدل، منابع، ایدیولوژ وه جنگجویان ازبکستانی و ایغور گر
انسانی فراهم می کنند. 

دانشگاه های کشور زمانی 
وه های  می تواند از خطر حضور گر

افراطی در امان باشند که 
نهاد های دانشجویی اصالح  طلب، 
زش های  عدالت خواه و طرفدار ار

دموکراتیک صدای شان بلند 
شود. در غیر آن با خال هایی که 

اکنون در دانشگاه ها وجود دارد 
طبیعی است که فضا برای صدا و 

حضور مخالفان بیشتر فراهم است. 
نهاد های امنیتی نیز باید در این 
میان نقش جدی نظارتی خود را 
داشته باشند. ما طرفدار امنیتی 

کردن فضای آموزشی نمی باشیم، 
وه های  اما نظارت از کارکرد های گر
ویژه دستگاه های  خراب کار از کار

امنیتی است. 

حزب التحریر

گروه  با  سخت  نبرد  درگیر  حکومت  حالی که  در 
اقدام  یک  در  اما  می باشد،  داعش  و  طالبان 
والیت  در  گروه  دو  این  پرچم های  غیر منتظره 
بلند شده  از دانشجویان  از سوی شماری  ننگر هار 
پای  صدای  که  نمی باشد  باری  اولین  این  است. 
کشور شنیده  داعش و طالبان در نهاد های آموزشی 

می شود. 
کابل برای  سال ها قبل نیز در یکی از دانشکده های 
و  گردان  شا از  شماری  الزرقاوی  مصعب  ابو  مرگ 
کدر های  استادان فاتحه خواندند. زرقاوی یکی از 
که بعد از جنگ های زیاد  ک القاعده بود  خطر نا
از مسیر ایران به عراق رفته و در آنجا به قتل رسید. 
دارند  تالش  تازه  اقدامی  در  تروریستی  گروه های 
دهند.  انجام  آموزشی  نهاد های  از  را  سربازگیری  تا 
گروه ها،  این  مبلغان  طریق  از  دانشجو یان  برخی 
که  تبلیغاتی  بروشورهای  و  مجازی  صفحه های 
موارد  برخی  در  می گردند.  شکار  آسانی  به  دارند 
نیز  دانشجویان  از  شماری  بازداشت  از  خبر هایی 
نقش  تروریستی  حمله های  در  که  رسیده  نشر  به 
داشته اند. دانشگاه های افغانستان حد اقل از دهه 
و  گروه ها  سوی  از  سرباز گیری  اصلی  کانون  پنجاه 

تنظیم های مختلف سیاسی بوده است. 
کمونیست ها  گروه های جهادی و  در دوران رقابت 
کابل به مرکز اصلی رقابت ها و یارگیری  نیز دانشگاه 
همین  از  دانشجویان  از  بخشی  بود.  شده  بدل 
جنگ  جبهه های  راهی  شده،  بیرون  دانشگاه ها 
و  درس  کردن  رها  با  نیز  استادان  برخی  شدند. 
از  شدند.  ظاهر  جهاد  رهبری  نقش  در  دانشگاه 
گروه های  برای  کشور  دانشگاه های  جهت  این 
جریان های  کنون  ا دارد.  خاص  اهمیت  مخالف 
اسالمی ،  حزب  تحریر،  حزب  جمله  از  مختلف 
از  سرباز گیری  صدد  در  اصالح  جمعیت  و  داعش 
کز می باشند. برخی برخورد های مذهبی  این نوع مرا
که در سال های قبل به خصوص در ماه  و سیاسی 
همین  شکل گیری  در  ریشه  گرفت،  صورت  محرم 

جریان ها دارد. 
گروه ها  کابل نیز رد پای این  در ننگر ها، بدخشان و 
به خوبی دیده می شود. در این میان دانشجویانی 
و  عدالت  اصالحات،  آزادی،  خواهان  که 
که  وقتی  خاموش اند.  صدای شان  دموکراسی  اند 
پیشرو  وجنبش های  دانشجویی  قوی  نهاد های 
طبیعی  باشند،  غایب  صحنه  از  اصالح خواهی 
گروه های  سرباز گیری  و  مانور  برای  فضا  که  است 

بنیاد گرا فراهم می گردد. 
کشور زمانی می تواند از خطر حضور  دانشگاه های 
نهاد های  که  باشند  امان  در  افراطی  گروه های 
طرفدار  و  عدالت خواه  اصالح  طلب،  دانشجویی 
در  شود.  بلند  صدای شان  دموکراتیک  ارزش های 

کنون در دانشگاه ها وجود  که ا غیر آن با خال هایی 
حضور  و  صدا  برای  فضا  که  است  طبیعی  دارد 
نیز  امنیتی  نهاد های  است.  فراهم  بیشتر  مخالفان 
باید در این میان نقش جدی نظارتی خود را داشته 
آموزشی  فضای  کردن  امنیتی  طرفدار  ما  باشند. 
گروه های  کارکرد های  از  نظارت  اما  نمی باشیم، 

کارویژه دستگاه های امنیتی است.  خراب کار از 
 200 از  بیش  چگونه  که  است  همین  عمده  سوال 
نفع  به  را  خود  صدای  آزادانه  ننگر هار  در  محصل 
و  نمی کند.  آنان سوال  از  وکسی  کرده  بلند  طالبان 
و طالبان   افکار داعش  مبلغ  که  به استادی  یا چرا 
داده  کز  مرا نوع  این  در  تدریس  اجازه  است 
مراتب  به  ورزیده  کدر های  حالی که  در  می شود؟ 
رییس  که  حاال  دارند.  وجود  کشور  این  در  بهتر 
گروه ها به عنوان زنگ خطر  اجرایی از حضور این 
از  نظارت  برای  که  است  بهتر  است،  کرده  یاد 
برداشته  گام های عملی  بیشتر  کنترول  و  کز  مرا این 
شود. در غیر آن ما شاهد سرباز گیری بیشتر و حضور 
گروه ها  گروه  ها خواهیم بود. برخی این  پر رنگ این 
بروشور های  نشر  و  رادیویی  فرستنده  داشتن  با 
تبلیغاتی علیه ارزش های دموکراسی و قانون اساسی 
تبلیغ می کنند. اما تا حاال دولت هیچ اقدامی  برای 

جلوگیری از آن نکرده است.

ACKU



نفس تازه؛ دریچه های امید 
در اوج یاس

قانون گرایی یا مصلحت؟

فهیم دشتی

قسمت دوم و پایانی

فریدون آژند 

گروه های تروریستی در اکثر مناطق افغانستان کاهش 
آینده،  ماه  شش  در  ترتیب،  این  به  و  یافت  خواهد 
خواهد  را  موقت  هرچند  نزولی  سیر  امنیتی  مشکالت 
ملی فرصت  به حکومت وحدت  این وضعیت  پیمود. 
و  دقیق  برنامه ریزی های  با  مورد  چند  در  تا  می دهد 
سنجیده و گام به گام، به پیش برود و سطح مشکالت 

در سال آینده را در حد پایین تری نگه دارد.
برنامه ریزی  می شود  حاال  از  امنیتی،  بحث  زمینه  در 
در  را  تروریستان  پناهگاه های  از  بخش هایی  و  کرد 
مناطقی که آن ها از قدرت زیادی برخوردار نیستند و 
آسیب پذیری شان بیشتر است، در ماه های آینده هدف 
قرار داد. همزمان، نیاز است تا طرح های تازه ای برای 
ریخته  آینده  بهار  در  تروریستان  تحرکات  با  مواجهه 
شده و برای خنثا سازی حمالت بهاری آن ها از همین 
معجزه  مهم،  این  آماد گی های الزم گرفته شود.  حاال 
نمی خواهد. هماهنگی در میان نیرو های امنیتی، بررسی 
دشمن،  و  خودی  نیرو های  وضعیت  از  همه جانبه 
جابه جایی دقیق و حساب شده نیرو های امنیتی و نظامی 
بهار  در  تروریستان  حمالت  از  پیشگیری  و   کشور 
آینده، بخش بزرگی از مشکالت امنیتی سال آینده را 

مهار می تواند.
پیش دستی  دولت  امنیت،  زمینه  در  اگر  ترتیب  این  به 
به  حد اقل  زیاد-  انرژی  و  وقت  آینده،  سال  در  کند، 
این  و  شد  نخواهد  امنیت  هزینه  روان-  سال  اندازه 
مسایل  روی  تا  داد  فرصت خواهد  دولت  به  وضعیت 

اقتصادی و سیاسی، توجه بیشتری معطوف دارد.
برای پرداختن به مسایل سیاسی، ماه های آینده، بهترین 
فرصت به شمار می رود. رهبران حکومت وحدت ملی 
کمیسیون های  سرنوشت  فرصت،  این  در  می توانند 
انتخابات و شکایات انتخاباتی را یک طرفه کنند و این 
بهار  و  روان  سال  مانده  باقی  فرصت  در  کمیسیون ها، 
سال آینده، برای برگزاری انتخابات مجلس نمایند گان 
آماد گی  و  نموده  برنامه ریزی  ولسوالی ها  شورا های  و 
معجزه  این ها  که  کرد  باید  تاکید  بگیرند.  را  الزم 
اجرای  و  مقداری طرح  و  فقط کمی  اراده  نمی طلبد، 

برنامه های مناسب، ما را به این هدف می رساند.
در همین زمینه، دولت فرصت آغاز برنامه ملی توزیع 
در  داشت.  خواهد  هم  را  الکترونیک  شناس نامه های 
این  توزیع  عدم  چرایی،  به  کوتاهی  اشاره  همین جا 

شناس نامه ها:
سوی  از  نفوس  احوال  ثبت  قانون  که  حالی  در 
هم  غنی  رییس جمهور  و  شده  تصویب  ملی  شورای 
آغاز  برای  مانعی  بود،  کرده  توشیح  را  قانون  این 
اما  نمی شد؛  دیده  الکترونیک  شناس نامه های  توزیع 
آوردن  دست  به  برای  که  گروه هایی  هستند  و  بودند 
تا  کردند،  تالش  خود  کوتاه مدت  و  گروهی  منافع 
این پروسه آغاز نشود. این در حالی بود که وضعیت 
امنیتی در کشور به شدت بحرانی شده بود و اگر این 
گروه ها با ریختن به جاده ها می خواستند در برابر توزیع 
احساسات  به  توجه  با  کنند،  اعتراض  شناس نامه ها 

بودند و رابطه های محکمی با مرکز ایجاد کرده بودند. 
سال های گذشته  در  پولیس  با حمایت  حتا  شهرداری 
نتوانست این افراد را از جای شان تکان دهد. حتا گاه 
بیشتر  در  می کشید.  نیز  فزیکی  خورد  و  زد  به  کار 
مواقع از مرکز فرمان عدم پرداختن به این مساله صادر 
می شد. حتا مهیا کردن شهرکی برای این افراد نیز مثمر 
بخورند.  تکان  از جای شان  تا  نخواستند  آنان  و  نیفتاد 
حاال تنها بحث غصب زمین مردم توسط بی جاشدگان 
دولت  مخالفان  حضور  از  گزارش هایی  نبود.  مطرح 
خصوصا طالبان در میان این خانه های گلی و حمایت 
این جماعت بی جا شده از آنان نیز در رسانه ها نشر شد. 
و  تروریست  منطقه  این  از  بار ها  ملی  امنیت  و  پولیس 
واسکت انتحاری بیرون کرد و گویا این منطقه مرکز 
هم  باز  حال  این  با  بود.  شده  تروریستی  فعالیت های 
کسی نتوانست بی جاشدگان را کوچک ترین تکانی از 
فرمان  به  هرات  پیش  ماه  چند  همین  بدهد.  جای شان 
رییس جمهور غنی صاحب شهردار جدید شد. شهردار 
جدید که جوانی تحصیل کرده و با دانش است تالش 
کرد تا برای زدودن زمزمه های مخالف از دهان مردم 
توسعه  طرح  او  بپردازد.  هرات  شهری  ماستر پالن  به 
گرفت  دست  روی  دوباره  را  هرات  شهر  جاده های 
ساخت  بزرگ تر  را  هرات  بازار  سرک  مهم ترین  و 
با  هرات  شهردار  ماستر پالن  تطبیق  همین  راستای  در 
پولیس دکان های بی جاشدگان داخلی را که  حمایت 

جوشان قومی  بعد از انتخابات ریاست جمهوری، امکان 
این  اعتراضات وجود داشت.  این  به خشونت کشیدن 
حالت می توانست، وضعیت را از کنترول خارج کند؛ 
اما در ماه های بعدی وضعیت، فرق خواهد کرد و حتا 
قانونی  به  توجه  با  اعتراضات،  راه اندازی  صورت  در 
بودن این پروسه، دولت می تواند به توزیع شناس نامه ها 
شدن  کشیده  خشونت  به  جلو  همزمان  و  کند  آغاز 
اعتراضات را بگیرد و در یک حرف، وضعیت را در 

کنترول داشته باشد.
است  ) واضح  را  اعتراضاتی  هرچند  پروسه،  این  آغاز 
که این اعتراضات اکثرا از سوی افراد و گروه هایی باال 
می دانند  مردم  و  است  روشن  هویت شان  که  می شود 
که آن ها دنبال منافع خود استند تا منفعت کالن مردم و 
سرزمین ما( در پی خواهد داشت؛ در واقع اعتماد عامه 
مردم بر دولت را باال می برد و در دراز مدت، بی تردید، 
مراتب  به  مزیت های  می تواند  شناس نامه ها  این  وجود 

بیشتری داشته باشد.
و باالخره با توجه به این که میزان اعتماد میان رهبران 
سال  آغاز  از  باالتری  حد  در  ملی  وحدت  حکومت 
این  دایره  دارد،  قرار  پیشتر  ماه  چند  از  حتا  یا  روان 
اعتماد باید بزرگ تر شده و به این صورت، سطح کار 
آمدی دولت به عنوان یک ساختار واحد، افزایش یابد.

در  دولت  که  می رسد  به نظر  اقتصادی،  بعد  در 
است.  بوده  برنامه ریزی هایی  مشغول  گذشته،  ماه های 
به دلیل  و  محدود  فرصت  آن  در  که  برنامه هایی 
مشغولیت های امنیتی دولت، زیاد امکان اجرایی شدن 
را نداشتند. حاال اگر حکومت وحدت ملی با سرعت 
این  از  بخشی  کردن  اجرایی  به  بیشتری،  پشتکار  و 
اشتغال زایی  برنامه  نام  به  آنچه  مثال  بپردازد-  برنامه ها 
که چند روز پیش، از سوی رییس جمهور اعالم شد، 
یا آغاز کار پروژه هایی که قرار داد های آن به تاز گی 
با چند کشور از جمله چین و ترکمنستان، عقد شده و 
اگر  در کشور  اقتصادی  مشابه- وضعیت  یا طرح های 
اقل، کمی  تغییر خواهد کرد و در سال  بسیار، حد  نه 
آینده، دنبال کردن این برنامه ها می تواند ثبات بیشتری 

به وضعیت اقتصادی کشور ببخشد.
مسایل  به  دولت  توجه  عطف  با  اگر  این  کنار  در 
سیاسی که در باال ذکر شد و برخود برنامه ریزی شده با 
مشکالت امنیتی به پیش برویم، هر کدام از این عناصر 
افزود و در مجموع،  بر دولت خواهد  اعتماد مردم  به 

تاثیرات مثبتی بر اقتصاد کشور خواهد داشت.
نمی طلبد.  معجزه  این ها  که  شود  تکرار  دیگر،  یکبار 
رهبران حکومت وحدت ملی باید قدر فرصتی را که 
به دست می آورند و دریچه ای را که برای نخستین بار 
تا کمی  راحت تر  باز شده  در طول حکومتداری شان، 
برای  را  استفاده  بیشترین  آن  از  و  بدانند  بگیرند  نفس 

محکم کردن ریشه های نظام ببرند.
در این صورت، سال آینده، بهتر از امسال خواهد بود و 
این قوس بهتر شدن می تواند تا پایان دوره حکومتداری 

آن ها، هم چنان بجهد.

غیر قانونی  به طور  بادغیس  هرات  شاهراه  اطراف  در 
ساخته بودند تخریب کرد. بی جاشدگان با این که سعی 
نیروی  زور  ولی  کردند،  عمل  این  از  جلوگیری  در 
این  از  عمده ای  بخش  توانستند  و  بود  بیشتر  امنیتی 

دکان ها را تخریب کنند. 
این  طول  در  بی جاشدگان  شد  گفته  که  همان طور 
معامله های  و  سیاست  خم  و  چم  با  خوبی  به  سال ها 
یک  تخریب  نخست  آنان  بودند.  شده  آشنا  سیاسی 
به  و  زدند  اغتشاش  به  و دست  ساخته  بهانه  را  مسجد 
دنبال آن سریعا این مساله را به مرکز کشور رساندند. 
حاال گزارش هایی مبنی بر احضار فرمانده امنیه هرات 
بر شبکه های  این مورد  به مرکز و استنطاق از وی در 
اجتماعی ورد زبان شده است. معلوم نیست که فرمانده 
امنیه از البی گری های بی جاشدگان سیاستمدار کمپ 
نیز  را  او  یا  و  می برد  در  به  سالم  جان  هرات  شیدایی 
است  تامل  قابل  مساله  یک  ولی  زد.  خواهند  کنار 
با  یا  می شود  اداره  قانون  با  کشور  این  بالخره  این که 

مصلحت های قانون کش. 
بی جاشدگان  این  اسکان  مخالف  کس  هیچ  مسلما 
با  و  غصبی  و  دولتی  زمین  در  ولی  نیست  داخلی 
باید  آن  شکل  هر  در  غیر قانونی  ساخت و ساز های 
مخالف بود. تا چند روز دیگر مشخص خواهد شد که 
قانون گرایی  یا  می شود  پیروز  دولت  مصلحت گرایی 

شهردار و فرمانده امنیه هرات. 
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می طلبد(  را  گسترده ای  بحث  و  تحقیق  آن،  بررسی 
یک و نیم  یا  یک  در  افغانستان  که  است  این  حقیقت 
بسیار مشکل و سرنوشت ساز  سال گذشته، یک دوره 
را از سر گذشتانده است. این دوره نه تنها باعث تحقق 
و  نیازمندی ها  اقل  حد  بلکه  نشده؛  ما  آرزوی های 
خواست های ما در چنین حالت، قابل تامین نبوده است. 
تکرار احسن است اگر گفته شود، وضعیت می توانست 
فقط کمی  بهتر از این باشد، به شرط این که داکتر غنی 
عقل گرایی  و  دور اندیشی  درایت،  با  عبداهلل،  داکتر  و 

بیشتری کار می کردند.
از حکومت وحدت  که  دارند  مردم حق  هر حال،  به 
را  انتظارات شان  و  نیاز ها  به  گفتن  پاسخ  انتظار  ملی، 
رهبران  اخص،  به گونه  و  دولت  این  و  باشند  داشته 
با وجود  به »ع  و غ« مشهور اند،  میان مردم  آن  که در 
بسیار  باید  است،  گریبان شان  و  دست  که  مشکالتی 
مسوولیت های  به  داده اند،  انجام  حاال  تا  آنچه  از  بهتر 

تاریخی شان توجه داشته باشند.
افغانستان است  امروز گریبان گیر  عمده مشکالتی که 
شامل دودستگی و عدم هماهنگی در ساختار دولتی، 
افزایش،  به  رو  بی کاری  اداری،  گسترده  فساد  وجود 
گسترش  کامل،  ورشکستگی  روبه  و  ویران  اقتصاد 
نا امنی و مشکالت ناشی از آن و باالخره انتقال سیاسی 
اصالح  برقی،  شناس نامه های  »توزیع  شمول  به  کامل 
و  ملی  شورای  انتخابات  برگزاری  انتخاباتی،  نظام 
قانون  لویه جرگه  برگزاری  تا  ولسوالی ها  شورا های 

اساسی و تعیین سرنوشت نظام حکومتی« می شود.
این بدان معنا نیست که از مشکالت دیگر چشم پوشی 
یقینا در  به مسایلی که ذکر شد،  شود؛ ولی رسیدگی 
اولویت قرار دارد و پس از رفع این مشکالت یا شاید 
هم همزمان با رسید گی به این مسایل، مشکالت دیگر 

نیز می شود مورد توجه قرار گیرد.
موجود  ظرفیت های  با  موارد،  کدام  میان،  این  از  اما 
با سرعت  و  داده شده  قرار  می تواند هدف  افغانستان، 

به آن ها رسید گی شود؟
اشاره هایی که در باال صورت گرفت، این نتیجه را به 
و  فرصت  ملی،  وحدت  حکومت  که  می دهد  دست 
ظرفیت های الزم را به دالیل ذکر شده، برای رسید گی 
مردم  و  خود  راه  سر  بر  موجود  موانع  و  مشکالت  به 
وضعیت  پس،  این  از  نداشت.  افغانستان  سرزمین  و 

متفاوت تر خواهد بود:
تحرکات  سرما،  فصل  رسیدن  فرا  با  مثال،  به گونه 

در  هرات  شهر  شرق  در  خصوصا  کردند.  مداوم 
بی جاشدگان  موقت  کمپ  شیدایی  نام  به  منطقه ای 
داخلی تبدیل به شهرک کاهگلی بی جاشدگان شد. در 
اواسط دهه هشتاد شمسی زمین هایی که بخشی از آن 
بود و  توسط همین بی جاشدگان داخلی تصرف شده 
مربوط به دولت بود توسط شهرداری برای مردم توزیع 

شد. 
تعدادی از مردم که زمین شان هنوز به تصرف کسی در 
بر این زمین یا خانه ساختند یا هم  نیامده بود رفتند و 
حداقل چهاردیواری آن را استوار کردند. ولی عده ای 
دیگر که از شانس بد زمین شان زیر تصرف خانه های 
روزی  انتظار  بود چشم  داخلی  بی جاشدگان  کاه گلی 
بودند که این بی جاشدگان دوباره به مسکن اصلی شان 
این  که  شد  مشخص  سال  چند  گذشت  با  برگردند. 
افراد دیگر هوای رفتن ندارند و چون امیر نصر سامانی، 

هرات برای شان ماوای دایمی شده است. 
مفهوم  حاال  که  زمین هایی  گرفتن  برای  تالش ها  بنا 
غصب بر آن اطالق می شد شروع شد. بی جاشدگان اما 
در طول این سال ها به چم و خم سیاست بهتر آگاه شده 

انتقال  نوع  سه  چارچوب  در  که  دیگری  مساله 
مشغولیت  بودیم،  مواجه  آن  با  عمال  اما  نمی گنجد، 
آن،  تناسب  به  و  تازه  بحران های  با  جهانی  جامعه 
بوده است. آن هایی که  افغانستان  به  کم توجهی آن ها 
استند،  آشنا  غربی  کشور های  بیروکراسی  و  اداره  با 
شرق  مسایل  بزرگی  به  حوادثی  وقتی  که  می دانند 
یا بحران  امنیتی  نظر  از  میانه در دنیا رخ می دهد- چه 
پناهندگی یا پیچیدگی های روابط قدرت های بزرگ– 
چون  مشکالتی  به  غربی ها  توجه  حفظ  برای  تالش 
افغانستان در حد ناممکن دشوار است، به ویژه این که 
مساله افغانستان به یک زخم ناسور بدل شده و غربی ها 
دهه  یک و نیم  در  را  گسترده ای  منابع  و  انرژی  زمان، 
اخیر هزینه این قضیه کرده اند و حاال به گفته خودشان، 
خسته اند و اراده و عالقه ادامه توجه الزم به افغانستان 

را ندارند. 
انتقال  بعد  سه  هر  مورد  در  که  اشاره هایی  به  توجه  با 
به  )اشاره ها  گرفت  صورت  جهانی،  عامل  اضافه  به 
ابعاد به مراتب بیشتر  خاطری می گویم که این مسایل 
که  دارد  سنگین  و  برهم  و  هم  در  پیچیدگی های  و 

کنار  در  افغانستان  در  مجاهدین  زمامداری  اواخر  از 
مهاجران افغان، گروهی به نام بی جاشدگان داخلی نیز 
در گوشه و کنار کشور پیدا شدند. جنگ های تنظیمی 
راه  باعث  افغانستان  کنار  و  گوشه  در  میان گروهی  و 
افتادن سیل آواره های داخلی شد که از مناطق جنگی 
در  بی جاشدگان  سیل  این  می بردند.  پناه  امن  نقاط  به 
دوره سلطه طالبان هم دوام کرد و حتا پس از سقوط 
طالبان و شکل گیری حکومتی با حمایت جهانی باز هم 
بی جا شده های داخلی هم چنان از یک گوشه به گوشه 

دیگر کشور در حال فرار از جنگ و نا به سامانی  اند. 
مجاهدین،  زمان  در  چی  نسبی  امنیت  به دلیل  هرات 
حجم  پذیرای  طالبان  از  پس  و  طالبان  دوره  در  چی 
گسترده ای از این بی جاشدگان بود. پناهجویان داخلی 
در دو منطقه در شرق و غرب شهر هرات اسکان داده 
شدند و گاه گداری توسط نهاد های بین المللی یا داخلی 
نیز کمک می شدند. بخشی از این گروه از بی جاشدگان 
دیواری های  چهار  به  تبدیل  را  خیمه های شان  کم کم 

ACKU
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می باشند. 
فضیله 45 ساله باشنده شهر کابل در حالی که باالی یکی 
از کراچی های لباس های لیالمی مصروف جستجوی لباس 
لباس های  خرید  توان  »من  می گوید:  بود،  نظرش  مورد 
مغازه ای را ندارم و به یک معاش معلمی  نیز چیزی جور 
نمی شود. اکنون این جا آمده ام تا از بازار لیالمی  برای پنج 

فرزندم لباس های گرم بخرم.« 
او می گوید که ماه یک یا دوبار از راه مکتب به منطقه 
سینما پامیر جهت خرید لباس برای اوالد هایش می آید و 

با قیمت های مناسب آن را به دست می آورد.
در همین حال، الله دختری 17 ساله، باشنده بالک های 
بازار های  بگردیم، در  »اگر دقیق  شاداب ظفر می گوید: 
لیالمی  بهترین لباس های مد روز و زیبا پیدا می شود. من 
نیز به خاطر این که ظاهر شیک و زیبا داشته باشم به لیالمی 
 مراجعه می کنم. قیمت این لباس ها از 500 افغانی تجاوز 

نمی کند، اما در مقابل لباس خوبی دستگیر می شود.«
منطقه  در  لیالمی   لباس  فروشندگان  از  یکی  عبدالجلیل 
لباس  بسته های  یا  گات  »ما  می گوید:  کابل  پامیر  سینما 
لیالمی  را از شهر کراچی پاکستان می آوریم. اگر خودم 
به پاکستان رفته نتوانم، به سرای های عمده فروشی لباس 

آزاد شده و تالش ها برای رهایی گروگان های باقی مانده 
جریان دارد.

ماه  از  تروریستان  توسط  هزاره ها  گروگان گیری  روند 
حوت سال گذشته آغاز شد. در ماه حوت گذشته سی و 
یک مسافر هزاره که از هرات به سمت کابل در حرکت 
بودند توسط تروریستان در والیت زابل به گروگان گرفته 
شدند. نوزده تن از این گروگان ها در ماه ثور گذشته و 
هشت تن دیگر اخیرا آزاد شدند. هنوز از سرنوشت پنج 

نفر دیگر معلوم نیست.
دختر  یک  و  زن  دو  شمول  به  گروگان  هفت  همچنین 
نه ساله اخیرا توسط تروریستان در والیت زابل سربریده 

شدند.

لیالمی  در مندوی و چنداول کابل رفته و از نزد تاجران 
لباس های لیالمی  خریداری می کنم.«

او می افزاید که قیمت هر پارچه لباس از ده افغانی شروع 
و تا 500 افغانی قیمت گذاری شده و به فروش می رسد. 
اقتصاد  آمدن  پایین  و  نا  امنی  به دلیل  روز ها  این  در  اما 

خانواده ها، فروشات شان چندان بازار خوب ندارد.
و  ارزان  بهای  نظرداشت  در  لیالمی  با  لباس های  هرچند 
با ساختار بهتر و مد روز در اذهان مردم جای خودش را 
لباس های لیالمی  از  از این که بسیاری  اما بی خبر  گرفته، 

 در انتقال بیماری های پوستی و جلدی نقش دارد.
به  که  کابل  گذرگاه  باشندگان  از  یکی  رووفی  مرجان 
از  »قبل  مبتال شده است، می گوید:  بیماری خارش جلد 
این تمام لباس هایم را از بازار های لیالمی  تهیه می کردم. 
هیچ هفته ای نبود که من به بازار دنبال لباس های لیالمی 
ناگهان  قبل  ماه  سه  اما  بودم،  حاضر  آنجا  حتما   نروم. 
پیدا  نوع خارش  بدنم یک  تمام پوست  متوجه شدم که 
کرده است. این خارش به حدی غیر قابل تحمل بود که 
مجبور شدم به داکتر مراجعه کنم. داکتر زمانی که علت 
زمانی  مدت  از  بعد  کرد،  را جستجو  بیماری  این  انتقال 
واضح شد که توسط لباس های لیالمی  انتقال شده است.«

وی افزود که از یک سال به این سو در صورتش لکه های 
تداوی  قدر  هر  و  است  شده  رونما  نیز  رنگ  سیاه  تیره 
می کند به نتیجه نمی رسد. او باور دارد که این لکه ها نیز 

از همان لباس های لیالمی  انتقال یافته است.
داکتر عبدالوکیل پروانی شف سرویس جلدی و رییس 
سال های  به  »نسبت  می گوید:  سینا  ابن  عاجل  شفاخانه 
این  و  است  یافته  افزایش  جلدی  بیماری های  گذشته 
انتقال  راه های  از  یکی  دارد.  مختلف  عوامل  موضوع 
لباس ها  می شود.  پنداشته  لباس  جلدی  بیماری های 
می تواند برخی اوقات سبب انتقال بیماری های خطرناک 
در فرد شود، اما زنده ماندن مکروب ها سیکل یا دوران 
معین دارد، لباس ها تا زمانی باعث انتقال امراض می گردند 
که مکروب در آن زنده باقی بماند. به طور عموم بیماری 
از  عبارت  می گردد،  لیالمی  منتقل  لباس  طریق  از  که 
بیماری های پرازیتی، بیماری فنگس، اسکبیس ) یک نوع 
بیماری خارش جلدی از طرف شب( و غیره بیماری های 
جلدی می باشد که اکثر این بیماری ها می توانند از یک 

فرد به افراد دیگر نیز سرایت کنند.«
لباس های  کشور ها  دیگر  »در  می افزاید:  پروانی  داکتر 
در  که  لباس هایی  اما  می شوند،  برده  بین  از  بیماران 
افغانستان وارد می گردد، مشخص نیست که این لباس ها 
تثبیتی  هیچ  ما  کشور  در  تاسف  با  است.  فردی  چه  از 
فرد  از  لباس ها  آیا  که  نیست  مشخص  و  ندارد  وجود 
بیمار است یا از فرد سالم. این موضوع خیلی خطرناک 
به  و  شده  وارد  کنترول  و  اداره  بدون  لباس ها  می باشد. 
فروش می رسند. بسیاری از لباس ها باعث امراض جلدی 

خطرناک نیز می گردد.«
او می افزاید که به خاطر جلوگیری از انتقال بیماری جلدی 
از طریق لباس های لیالمی، فرد نخست باید لباس ها را در 
معرض  در  روز  دو  یا  یک  مدت  بعد  داده،  آب جوش 
شعاع آفتاب قرار دهد و در مرحله آخر از روی چپ و 

راست کامال به شکل داغ اطو گردد.
دیده  موارد  از  بسیاری  »در  می گوید:  پروانی  داکتر 
می شود که به خاطر جلوگیری از خرابی لباس ها، در آن 
که  می زنند  باکتری  ضد  مواد های  یا  و  دوا ها  از  برخی 

دوا ها تاثیرات سوء را در جلد وارد می سازد.«

او می افزاید که قیمت هر پارچه لباس از ده افغانی شروع و تا 500 افغانی 
قیمت گذاری شده و به فروش می رسد. اما در این روز ها به دلیل نا  امنی و 

پایین آمدن اقتصاد خانواده ها، فروشات شان چندان بازار خوب ندارد.
هرچند لباس های لیالمی  با در نظرداشت بهای ارزان و با ساختار بهتر و مد 
روز در اذهان مردم جای خودش را گرفته، اما بی خبر از این که بسیاری از 

لباس های لیالمی  در انتقال بیماری های پوستی و جلدی نقش دارد.

هر  از  است«  تاوان  به  و  است  »لیالم  صدای  روز ها  این 
لباس های  انبار  می رسد.  گوش  به  شهر  کنار  و  گوشه 
لیالمی  و مستعمل با رنگ های مرغوب در روی کراچی ها، 
دوکان ها و سرای ها در هر گوشه و کنار شهر کابل چشم 
را خیره می سازد. از یکسو رنگ های دلکش پوشاک ها 
آن  در  هیجان  که  فروشندگان  دیگر صدای  از سوی  و 
دمی  توقف  تا  می دارد  وا  را  رهگذر  هر  می زند،  موج 
بپردازد.  دل خواهش  لباس های  جستجوی  به  و  کرده 
لیالمی دیده  لباس های  به  در هر دکان و کراچی مربوط 
می شود که تعدادی از زنان و مردان با عالقه مندی خاص 
سرگرم جستجوی لباس های مورد نظر شان اند و هر کدام 
قیمت  کم ترین  با  را  لباس  خوب ترین  تا  می کند  تالش 
روز های  اولین  رسیدن  فرا  با  به خصوص  آورد.  به دست 
لباس های  بهترین  تا  می کنند  تالش  فروشندگان  سرما، 
فروشات  بیشترین  و  بیاورند  دکان های شان  به  را  لیالمی  

را داشته باشند. 
سینما  منطقه  چنداول،  سرای  اتفاق،  سرای  بوش،  سرای 
پامیر، ده افغانان، کوته سنگی، خیرخانه و سایر نقاط شهر 
کابل از جمله محل هایی اند که لباس های لیالمی  در آن به 
فروش می رسد و این مناطق از ازدحام بیشتری برخوردار 

اجراییه  رییس  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  کابل:  8صبح، 
حکومت وحدت ملی می گوید که نیروهای امنیتی کشور 
مساله گروگان گیری توسط تروریستان در والیت زابل را 

با تمام جدیت و امکانات دنبال می کنند.
وزیران  شورای  جلسه  در  دوشنبه  روز  که  عبداهلل  آقای 
روی  دولت  بیشتر  توجه  که  افزود  می گفت،  سخن 
سالمت گروگان هاست. رییس اجراییه از ارایه جزییات 

بیشتر در این مورد خودداری کرد.
از  را  هزاره  مسافر  بیست  تروریستان  از  گروهی  اخیرا 
زابل  ولسوالی شاهجوی والیت  در  قندهار  مسیر کابل- 
از موتر پیاده کرده به گروگان گرفتند. مسووالن امنیتی 
گروگان ها  این  اکثریت  که  کردند  اعالم  یکشنبه  روز 

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 

روایت کنند که در بالد کابلستان فرهیخته 
که  عدد  و  چیغ  جنس  از  بودی  مردی 
چنان  او  گفتندی.  جهان  فیلسوف  را  او 
زمان  با وزن خربوزه،  بودی که  دانشمند 
شمالی  سودان  رییس جمهور  حکمروایی 
با جمع  گویند  هم چنان  تعیین کردی.  را 
باغچه  یک  در  االغ  عدد  سیزده  کردن 
سه صد متری توانست قانون نسبیت انشتین 
را با چالش روبه رو سازد و فعال انشتین را 
دوتایی پشه هم حساب نمی کند. روایت 
است که چون رهزنان خویشتن را بر جان 
تیغ غدار  به  بزدند و برخی را  فرانسویون 
به روزگار خون بار مواجه کردند، فریاد 
شیخ  برخاست.  برزن  کوی  از  حمایت 
پس  قافله  از  تا  نخواست  نیز  ما  فیلسوف 
برای  خطیری  پیام  ساعت  در  پس  ماند 

ملت غیور فرانسه نبشت بدین مضمون. 
آگاه  و  بدانید  فرانسه!  غیور  مردمان  ای 
رییس جمهور  شما  بر  حمله  از  که  باشید 
اساس  بر  زیرا  بودی  خبر  را  امریکا 
محاسبات بنده اسم بارک اوباما بر اساس 
ابوبکر  ابجد می شود 437 و اسم  حروف 
برداریم  را  »دادی« اش  اگر  البغدادی 
می شود 431. از آن جایی که در ریاضی 
ندارد  ارزش  روپیه  دو  فلسفی عدد شش 
اوباما  نام  از  عدد  شش  کردن  کم  با  بنا 
برابر می شود. پس  بغدادی  و  اوباما  عداد 
به این نتیجه می رسیم که اوباما از بغدادی 
بدانید و  فرانسه  خبر دارد. ای ملت غیور 
آگاه باشید که فرانسوا اوالند نیز از مساله 
شبش های  تعداد  زیرا  است.  بوده  آگاه 
تعداد  به  برابر  دقیقا  البغدادی  ابوبکر  سر 
روز های حکومتداری فرانسوا اوالند همی 
باشد و چون مغز بغدادی توسط شبش ها 
مورد عنایت قرار گرفته و عجالتا شبش ها 
به عوض البغدادی فکر همی کنند، بنا یک 
ابوبکر  شبش های  میان  هیپنوتیزی  ارتباط 
البغدادی و فرانسوا اوالند وجود دارد پس 
او نیز می دانسته چی بر فرانسویان می آید. 
ای ملت غیور فرانسه! بدانید و آگاه باشید 
که شما هنوز نیز در خطر دزدان و رهزنان 
ریاضی  اصول  طبق  زیرا  باشید.  همی 
در  باشم  الفیلسوف  شیخ  که  من  فلسفی 
روز های سه شنبه نباید به بیت الخال بروید. 
بر  باال  از  فشار  و  بیت الخال  ثقل  قوه  زیرا 
با  است  برابر  سه  شنبه  روز  در  بیت الخال 
در جهاز  جا سازی شده  بمب  انفجار  قوه 
روسیه. چون این قوه ثقل در کسر اعشار 
تبدیل به قوه محرکه می شود احتمال دارد 
در روز سه  شنبه و بر فراز بیت الخال با بمبی 
روبه رو شوید. ای ملت غیور فرانسه سالم 
الشیخ  جهان  فیلسوف  طرف  از  شما  بر 

الدنان.

اندر باب پیام
 به ملت غیور فرانسه 

بازار گرم لیالمی 
در روزهای سرد

سهیال وداع خموش

داکتر عبداهلل:

 با تمام جدیت مساله گروگان گیری دنبال می شود

ACKU



       وحید پیمان- هرات

سه  شنبه 3 قوس 1394     7سال نهم  شماره مسلسل 2261 

sanjarsohail@yahoo.com  سنجر سهيل صاحب امتياز: 
 parwiz_kawa@yahoo.com  0700228988  پرويز کاوه مدير مسوول:     

شاه حسين مرتضوي  0799037083 ســــردبير:         
فريدون آژند  0797416062 دبير بخش سياسی: 

رستگار، وحيد پيمان، ذبيح غازی، منان ارغند، سهيال وداع خموش، مريم حسينی،   خبرنگاران:         
نوروز رجا   

سيد مجتبي هاشمي و فردوس کاوش ويراستاران:        
ظفر شاه رويي  0799319534 هماهنگي خبر:   

رضا مرادي- مصطفي سروري- مهدی فرهاد صفحه آرايي:    
احمدضيا محمدي وبسايت:         

0708144047 پذيرش اعالن:    
صندوق پستی 1911، پسته خانه مرکزی، کابل، افغانستان نشانی پستي:    
ايستگاه برج برق، سرک کلوله پشته، ناحيه چهارم، کابل نشانی دفتر کابل: 

Afghanistan_8am@yahoo.com ايميل روزنامه:  
8صبح در ويرايش و پيرايش مطالب وارده دست باز دارد. 

به جز  سرمقاله، آرای مطرح شده در مقاالت به نويسندگان آن برمی گردد.
مقاالت وارده مسترد نمی شوند.

www.8am.af 
www.facebook.com/8am.af
Twitter:@HashteSubhDaily

Publisher:
Sanjar Sohail
sanjarsohail@yahoo.com
Editor-in-Chief:
Parwiz Kawa
parwiz_kawa@yahoo.com
+93 700228988
Senior Editor:
Shah Hussain Murtazawi
+93 799037083

نخست وزیر  کامرون  دیوید  فرانسه،  بین المللی  رادیو  گزارش  به 
فرانسه  رییس جمهور  با  پاریس  در  قوس   2 دوشنبه  روز  بریتانیا 
گفت »من قاطعانه از اقدامات  کامرون در این دیدار  کرد.  دیدار 
تروریستی  گروه  به  زدن  ضربه  جهت  در  اوالند  رییس جمهور 
بزودی  که  گفت  کامرون  می کنم.«  پشتیبانی  سوریه  در  داعش 
کلی خود را برای مقابله با داعش به پارلمان بریتانیا  »استراتژی 

کرد.« ارایه خواهد 
مرزهای  بیشتر  محافظت  و  تحکیم  از  بریتانیا  نخست وزیر 
گفت: »باید بدون معطلی در مورد  کرد و  اتحادیه اروپا نیز دفاع 

گذاشتن فهرست مسافران به توافق برسیم.« ک  به اشترا
از مسافران  اروپا فهرست مشترکی  اتحادیه  کشورهای  تمام  هنوز 
توزیع  با  اروپا  پارلمان  ندارند.  اختیار  در  را  هواپیمایی  خطوط 
چنینی فهرستی در میان همه دولت ها مخالفت می کند زیرا آن را 

در مغایرت با حقوق اساسی شهروندان می داند.
که یک  کرد  کامرون هم چنین به فرانسوا اوالند پیشنهاد   دیوید 
هواپیماهای  اختیار  در  قبرس،  در  بریتانیایی  هوایی  پایگاه 
سوریه  در  داعش  مواضع  به  حمله  تا  گیرد  قرار  فرانسه  جنگی 
که  است  انگلستان حاضر  این،  بر  گیرد. عالوه  آسان تر صورت 
کند. کمک  در سوخت گیری در حین پرواز به نیروهای فرانسوی  

 

فراز  بر  پرواز   ۱۴۱ انجام  با  روسیه  جنگنده های  و  بمب افکن ها 
موضع مخالفان  و  نقطه  گذشته ۴۷۲  روز  دو  در  ک سوریه،  خا
کرده و مورد هدف قرار داده اند.  مسلح دولت سوریه را بمباران 
هم چنین  دوشنبه  روز  در  خبر  این  اعالم  با  روسیه  دفاع  وزارت 
کیلومتری   ۵۰ در  کنترل داعش  پاالیشگاه تحت  انهدام یک  از 

جنوب رقه، مقر داعش، خبر داد.
پاالیشگاه  اصلی ترین  از  یکی  به عنوان  پایشگاه  این  از  روسیه 
صدور  و  فروش  است.  برده  نام  داعش  گرای  افراط  گروه  های 
نفت ارزان از اصلی ترین منابع تامین مالی داعش است.  وزارت 
گرفتن مواضع  گذشته از هدف  دفاع روسیه هم چنین در دو روز 
برد، در  نام می  تروریست  به عنوان  آنان  از  که مسکو  گروه هایی 
پیرامون شهرهای حلب، دمشق، ادلب، الذقیه، حما و دیرالزور 
گوید  می  سوریه  رییس جمهوری  اسد،  بشار  است.  داده  خبر 
کمک حمالت هوایی روسیه تقریبا در تمامی  کشور به  ارتش این 

جبهه ها در حال پیشروی است.

وریستی  ون: از اقدامات ضد تر کامر
فرانسه حمایت می کنیم

پاالیشگاه مهم داعش در شهر رقه 
سوریه بمباران شد

که  است  ماهی  چند  افغانستان  غرب  در  غور  والیت 
به دلیل خشونت های اعمال شده بر زنان، نامش بیشتر بر 
سر زبان ها افتاده است، والیتی دور افتاده، محروم و دارای 
گذشته 60  جامعه ای به شدت سنتی. در والیت غور سال 
مورد خشونت علیه زنان به ثبت رسید، اما امسال سالی به 
مراتب بدتر برای زنان در این والیت بوده است تا جایی که 
خشونت های  آمار  جاری  سال  ختم  به  مانده  ماه   4 حتا 
مورد   80 مرز  به  والیت  این  در  زنان  علیه  گرفته  صورت 

رسیده است.
داستان خشونت  بر زنان در والیت غور امسال تنها به آمار 
و ارقام ختم نمی شود بلکه فراتر از آن، نوع خشونت های 
این  و غیر صحرایی در  کم صحرایی  و محا گرفته  صورت 
این  در  زنان  برای  را  سال ها  پر حادثه ترین  از  یکی  والیت 

والیت رقم زده است.
حیات  تاریخ  در  بار  نخستین  برای  آن که  از  پس  امسال 
دستگاه  راس  در  والی  به عنوان  زن  یک  غور،  سیاسی  
کسی پیش بینی می کرد  کم تر  گرفت  اداری این والیت قرار 
والیت  این  در  زنان  بر  مختلف  انواع  در  خشونت ها  که 

افزایش یابد.
غور  سنتی  شدت  به  جامعه ی  که  معتقداند  بسیاری ها 
سال  یک  طی  که  خشونت هایی  سرسختانه ترین  با 
به نحوی  تا  انجام داده خواسته است  زنان  بر علیه  اخیر 
نارضایتی اش از حکمروایی یک زن به عنوان والی در این 

والیت را به رخ بکشد.
که مشکالت قومی فاجعه آفرین  در والیت غور سال هاست 
گاهی خود عاملی برای  می شود؛ همین مشکالت قومی نیز 
به  گونه ای  اند.  این والیت شده  زنان در  بر علیه  خشونت 
که بر اساس فیصله و رای بزرگان قومی حتا ازدواج دختران 
یک قوم با قوم دیگر در مناطقی از این والیت ممنوع است 

و تبعات سنگینی در پی دارد.
حتا شماری از اقوام در والیت غور به عقد نکاح درآوردن 
دخترشان به پسری غیر از قوم خود را مایه ننگ و آبروریزی 

عنوان می کنند.
عرفی  قواعد  سنگین ترین  که  والیت هایی ست  از  غور 
تا جایی که  توسط زورمندان محلی در آن تطبیق می شود 
بر  حتا  پسر،  و  دختر  میل  خالف  بر  تنها  نه  قومی  بزرگان 

خالف میل والدین آن ها در مورد ازدواج دختران و پسران 
گاهی دختران را به عنوان خون بها  جوان تصمیم می گیرند. 
گاهی نیز در بدل زمین، خانه و یا حیوانات به عقد نکاح  و 

مردان در می آورند.
از مخالفت شورای علما تا سنگسار رخشانه

در اوایل ماه اسد امسال سیما جوینده به عنوان والی غور 
کنش شماری  کار او به عنوان والی وا انتصاب شد، آغاز به 

از تندروان در این والیت را در پی داشت.
شدند،  او  استعفای  خواستار  تندوران  این  از  بعضی 
شماری برگزاری نماز جماعت را در زمان حکمروایی یک 
که مشکالت  کردند  زن حرام دانستند و عده ای نیز عنوان 

یک والیت به دست یک زن قابل حل نیست.
کرد  هر چند رییس شورای علمای غور در آن زمان اعالن 
این  علما  شورای  رسمی  نظر  نظرها  اظهار  این  تمامی  که 

والیت نیست.
کتر زن در  که در حال حاضر تنها یک دا غور والیتی است 
سراسر این والیت فعالیت دارد و نبود دکتران زن در آن از 
کنش های  چالش های جدی به شمار می رود با این همه وا
انتظار  از  و سنتی دور  بسته  احتمالی در جامعه ای چنین 

نبود.
والیت  ابتدایی  دادگاه  رییس  امسال  سنبله  ماه  دهم  روز 
غور یک زن را پیش چشم ده ها تن به اتهام فرار از منزل 100 
گرفتن  ضربه شالق زد، اما 15 روز بعد همین قاضی به اتهام 

کنون در بازداشت به سر می برد. رشوه بازداشت شد و تا ا
در اوایل ماه عقرب امسال رخشانه یک دختر 19 ساله در 
منطقه غلمین در نزدیکی شهر فیروزکوه مرکز والیت غور در 
یک محکمه صحرایی سنگسار شد و پخش تصاویر آن 

کنش هایی را در پی داشت. در سرتاسر دنیا وا
سنگسار  این  به  کنش  وا در  غور  علمای  شورای  هر چند 
عامالن قتل رخشانه را افراد جاهل، نادان، ظالم و وحشی 
این  در  داشتن  دست  اتهام  به  کسی  کنون  تا  اما  خواند، 

رویداد بازداشت نشده است.
که حکم سنگسار  کسانی  گفته است  شورای علمای غور 
افرادی  آن ها  و  شده  شناسایی  کردند  صادر  را  رخشانه 
قانون  و  اسالم  از  و  گرفته  بازی  به  را  دین  که  هستند 

افغانستان هیچ اطالعاتی ندارند.

گفتند  غور  والیت  در  مسووالن  نیز  رویداد  تازه ترین  در 
در   شهرک  ولسوالی  در  عقرب   26 روز  جوان  زن  یک  که 
جان  شالق  ضربه ی  اثر  در  والیت  این  امروتک  روستای 

داده است.
که خشونت ها در  کم سابقه در غور نشان می دهد  اتفاقات 
این والیت به شدت افزایش یافته و زنان غور از دسترسی 
مرکز  و حتا  ولسوالی ها  روستاها،  از  بسیاری  به عدالت در 

والیت محروم اند.
ک خشونت های خطرنا

کمی متفاوت تر از برخی  خشونت ها در والیت غور بر زنان 
بر عالوه بد دادن زنان، لت و کوب ها،  کشور است،  نقاط 
سنین  در  آنان  آوردن  در  نکاح  به  و  اجباری  ازدواج های 
به  اقدام  یا  و  قتل  شامل  ک  خطرنا خشونت های  پایین 

کشتن آنان نیز آمار باالیی دارد.
زنان  بر  میان 60 مورد خشونت ثبت شده  از  گذشته  سال 
بوده  ک  خطرنا خشونت های  آن  مورد   29 والیت  این  در 
است. بسیاری ها نگران افزایش این خشونت ها در والیت 
نتوانسته است  قانون و عرفی  این که هیچ  به ویژه  غوراند، 

کنون مانع افزایش این خشونت ها در این والیت شود. تا 
هرچند افغانستان قانون منع خشونت علیه زنان را به فرمان 
کشور هنوز  کرده، اما مجلس  کرزی تصویب  تقنینی حامد 
میان  آن  از  مواردی  سر  بر  و  نکرده  تصویب  را  قانون  این 
نمایندگان اختالف وجود دارد. در عین حال، آمار وزارت 
که از هر صد هزار زن، ۳۵ نفر مورد  امور زنان نشان می دهد 

گرفته اند. خشونت قرار 
گزارش شده در  میزان خشونت های  گزارش  این  بر اساس 
بوده  کم تر  غور  والیت  مانند  نیافته ای  توسعه  والیت های 
خشونت  موارد  از  بسیاری  که  است  مشخص  اما  است، 
علیه زنان به دلیل بافت سنتی خانواده ها در این والیت ها 

گزارش نمی شود. هرگز 
مردان  که  است  شده  مشخص  امسال  غور  والیت  در 
این والیت  در  زنان  بر  تنهایی عامل خشونت  به  خانواده 
نشان  شد  ذکر  باال  در  که  مواردی  چنانچه  نبوده اند. 
می دهد حکومت، طالبان و جامعه مرد ساالر همه دست 
این  در  زنان  بر  خشونت  اشکال  تا  داده اند  هم  دست  به 

کند و آمار آن نیز افزایش یابد. والیت تغییر 

وایی« تا »سنگسار« از »حکمر
سال پر افت و خیز زنان در غور

سال گذشته از میان 60 مورد 
خشونت ثبت شده بر زنان در این 

والیت 29 مورد آن خشونت های 
خطرناک بوده است. بسیاری ها 

نگران افزایش این خشونت ها در 
والیت غوراند، به ویژه این که هیچ 

قانون و عرفی نتوانسته است تا 
کنون مانع افزایش این خشونت ها 

در این والیت شود.
هرچند افغانستان قانون منع 

خشونت علیه زنان را به فرمان 
تقنینی حامد کرزی تصویب کرده، 

اما مجلس کشور هنوز این قانون را 
تصویب نکرده و بر سر مواردی از آن 

میان نمایندگان اختالف وجود دارد. 
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که  صنعتی  تولیدات  نمایشگاه  در  چین  کشور 
بود  شده  برگزار  گوآنگ دونگ«   « ایالت  در 
به  را  خود  سرنشین  بدون  هواپیمای  جدیدترین 
کسپرس  گزارش خبرگزاری ا گذاشت. به  نمایش 
نیوز، یک شرکت چینی تحت نظر سازمان علوم 
و تحقیقات هوایی چین جدیدترین  هواپیمای 
بدون سرنشین خود را موسوم به »سی اچ ۵« تولید 

کرده است.
در  صنعتی  تولیدات  نمایشگاه  در  هواپیما  این 
گذاشته  نمایش  به  دونگ«   »گوآنگ  ایالت 
شده است. این هواپیما در ماه اوت سال جاری 

روز  روسیه  رییس جمهوری  پوتین،  والدیمیر 
دوشنبه وارد تهران شد. این سفر پس از 2007 
بار صورت می گیرد.  برای نخستین  میالدی 
رهبر  خامنه ای  علی  با  سفر  این  در  پوتین 
ایران دیدار نموده و در باره مسایل مختلف 
کردند. قرار است  گفتگو  بویژه بحران سوریه 
پوتین با همتای ایرانی خود حسن روحانی 

رییس جمهور ایران نیز دیدار داشته باشد.

حالی  در  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
قول  امریکا  رییس جمهور  اوباما  بارک  که 
مقابله  برای  را  ویژه  نیروهای  تا  است  داده 
سوریه  ک  خا به  داعش  تروریستی  گروه  با 
گورک، فرستاده ویژه  کند، برت مک  اعزام 
به  امریکا  ویژه  نیروهای  کرد:  کید  تا امریکا 
ماموریت  و  شد  خواهند  سوریه  وارد  زودی 
که  را  محلی  نیروهای  مجدد  سازماندهی 
سوریه  شمال  در  داعش  با  مبارزه  حال  در 

گرفت. هستند، برعهده خواهند 
گورک در مصاحبه با شبکه تلویزیونی  مک 

کشورهای  سازمان  عضو  کشور  ده  رهبران 
جنوب شرقی آسیا، با امضای یک توافقنامه 
اقتصادی  بلوک  یک  عنوان  به  تاریخی 
کنار بلوک ها دیگری چون اتحادیه  واحد در 

گرفتند. اروپا و شمال امریکا قرار 
در  آن  امضای  خاطر  به  که  ای  توافقنامه 
عنوان  به  قوس  اول  یک شنبه  از  مالزیا 
پیمان ها  فهرست  در  کواالالمپور  اعالمیه 
خواهد  شناخته  تاریخی  معاهده های  و 
برگزاری  و  کره  مذا سال   ۱۳ حاصل  شد 
جلسه های متعدد میان رهبران ده عضو این 
سازمان است. این سازمان در روز یک شنبه 
به عنوان یک بلوک اقتصادی واحد به نام 
جامعه اقتصادی آسه آن ، همچون اتحادیه 

کرد. اروپا اعالم وجود 
جنوب  کشورهای  به  کواالالمپور  اعالمیه 

سپری  موفقانه  را  پرواز  آزمایشی  مرحله  میالدی 
کرد.

است   کرده  طراحی  را  هواپیما  این  که  فردی 
گفت: ما قبل از این هواپیما »سی اچ ۳« را طراحی 
کشورهای مختلف فروخته ایم و برای فروش  و به 
هواپیما  این   . ایم  آماده  خود  جدید  هواپیمای 
و  هوا  از  زمینی  اهداف  دادن  قرار  هدف  برای 
استفاده خواهد شد. هواپیمای  نقل  و  نیز حمل 
با  بار  تن  سه  پرواز  هنگام  در  است  قادر  متذکره 
کند و قابلیت حمل سالح با وزدن ۹۰۰  خود حمل 

کلیو را نیز دارد. 

پوتین  سفر  اصلی  هدف 
نشست  در  شرکت  ایران  به 
گاز  کنندگان  صادر  مجمع 
سومین  که  است  شده  گفته 
در  قوس  دوم  آن  اجالس 
تهران برگذار می شود. یوری 
ارشد  دستیار  کف،  یوشا
در  روسیه  رییس جمهوری 
روز  خارجی،  سیاست  امور 
گفت  خبرنگاران  به  جمعه 
کرات پوتین و رهبر ایران، متمرکز بر »روابط  مذا
گاز  دوجانبه، از جمله انرژی اتومی، نفت و 

و همکاری در زمینه فناوری نظامی است«.
گزارش خبرگزاری روسی اسپوتنیک، آقای  به 
گفته است رهبران دو  کف در عین حال  یوشا
کشور در مورد بحران سوریه و تالش ها برای 
برون رفت از آن، اجرایی شدن توافق اتومی 
گروه  ویژه  به  تروریسم،  علیه  جهانی  نبرد  و 

هند موشک مافوق صوت با قابلیت ردیابی 
و انهدام موشک های بالستیک را در پایگاه 
با  کشور  این  اریسه  ایالت  در  واقع  موشکی 
روزنامه  گزارش  به  کرد.  آزمایش  موفقیت 
که ۷.۵ متر طول دارد  کستان«، این موشک  »پا
کمپیوتری  ناوبری، سیستم   به سیستم  مجهز 
کننده الکترو مکانیکی بوده و  مدرن و فعال 
هوا  در  را  بالستیک  موشک های  است  قادر 

کند. ردیابی و منهدم 
دفاعی  تحقیقات  توسعه  موسسه  دانشمندان 
صوت  مافوق  موشک  اند:  کرده  اعالم  هند 
گون  گونا ابعاد  در  مطالعه  از  بعد  دفاعی 

میلیون   ۶۲۵ با  می دهد  امکان  آسیا  شرقی 
 ۲۶۰۰ اقتصادی  بازدهی  و  جمعیت  نفر 
میلیارد دالری، آزادانه تر به تبادالت تجاری 
از  اتحاد  این  گرچه  دهند،  ادامه  منطقه 
پیش به عنوان یک واقعیت وجود داشت 
بنیادین  اقدامات  گذشته  سال  چند  در  و 

روز  کرد.  خواهند  گفتگو  داعش  تروریستی 
دوشنبه روسای جمهوری ترکمنستان، ونزویال 
کردند. و نیز در تهران با علی خامنه ای دیدار 
گزارش  فرانسه  خبرگزاری  حال  همین  در 
و  دوشنبه  روز  پوتین  والدیمیر  که  می دهد 
ممنوعیت  تهران  به  خود  ورود  آستانه  در 
روسی  شرکت های  همکاری  برای  موجود 
در  اورانیوم  غنی سازی  کارخانه های  در 
گزارش،  بر این  بنا  کرده است.  را لغو  ایران 
که آقای پوتین روز دوشنبه  بر طبق فرمانی 
پس  این  از  روسی  شرکت های  کرده  امضا 
کار  فردو  غنی سازی  سایت  در  می توانند 
کتور  رآ بازطراحی  برای  تهران  به  و  کرده 
کنند. از سوی دیگر  کمک  ک  هسته ای ارا
مسکو در پی افزایش روابط تجاری با ایران 
داخلی  شرکت های  حالی که  در  است؛ 
کشور در انتظار پایان تحریم های ایران  آن 

هستند.

کرد: این نیروها خیلی  سی بی اس تصریح 
کاخ  کتوبر  ا اواخر  رسند.  می  سوریه  به  زود 
نیروی   50 دارد  قصد  که  کرد  اعالم  سفید 
ک  خا در  داعش  با  مقابله  برای  را  ویژه 
باری  نخستین  این  کند.  مستقر  سوریه 
که  زمانی  از  امریکایی  نظامیان  که  است 
ایتالف موسوم به ضد داعش تشکیل شده، 
نظامیان  می شوند.  مستقر  سوریه  ک  خا در 
و  اعراب  ایتالف  به  است  قرار  امریکایی 
که در حال مقابله با داعش هستند،  کردها 

کنند.  کمک 

سیستم های ردیابی به صورت بومی طراحی و 
ساخته شده است. این موشک بیشتر قابلیت 
موشک های  سرنگونی  و  ردیابی  و  دفاعی 
است  ذکر  به  الزم  دارد.  را  دشمن  بالستیک 
کستان در رقابت تسلیحاتی خود  که هند و پا
هستند  موشکی  سالح های  افزایش  حال  در 
که این موضوع امریکا را  نیز نگران  تا جایی 
کرده است.  در دیدار اخیر  »راحیل شریف« با 
مقامات سیاسی و نظامی امریکا به این موضوع 
کری وزیر امور خارجه  نیز پرداخته شد و جان 
امریکا نیز خواست هند از افزایش سالح های 

هسته ای و موشکی خود دست بردارد.

گمرکی و رفع  زیادی، همچون لغو تعرفه های 
کشورهای  میان  مسافرتی  های  محدودیت 
عالوه  اعالمیه،  این  گرفت.  عضوصورت 
مبادالت  و  همکاری ها  اقتصادی،  ابعاد  بر 
کشورهای  میان  فرهنگی  و  سیاسی  بیشتر 

منطقه را هم طلب می کند.

جدیدترین هواپیمای بدون سرنشین ساخت چین 
گذاشته شد  به نمایش 

وسیه با رهبر ایران دیدار رییس جمهور ر

ودی وارد سوریه می شوند وهای ویژه امریکایی به ز نیر

کرد هند موشک مافوق صوت خود را با موفقیت آزمایش 

کشورهای جنوب شرقی آسیا تشکیل بلوک اقتصادی واحد توسط 
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 

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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