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تغییر اقلیم 
یک واقعیت فزیکی

کستان  بهبود روابط با هند: آیا پا
شانس را از دست داده است؟

که باید بدانید آخرین نکاتی 

مبارزه ای دشوار برای نگاه انسانی 
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جدال نهادهای دولتی
برسر تمویل داعش
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کابلبرخورد ممکن با رشد افراط گرایی در افغانستان ور و سوءقصد در  انفجار، تر
اسالم گرای  گروه های  با  مبارزه  جسارت  خود  در  حکومت  که  برد  یاد  از  نباید  حال  عین  در 
گروه های مذکور متهم به برانگیختن  که در صورت سرکوب  افراطی را نمی بیند. چون، می ترسد 
کودتای ثور در افغانستان مرتکب  کمونیست ها بعد از  که  احساسات مذهبی مردم نشود؛ اشتباهی 
گروه های افراطی از سوی حکومت  که یک استراتژی درست علیه  شدند. برای همین نیاز است 
که نه منجر به درگیری داخلی و آشوب های اجتماعی شود،  گرفته شود؛ استراتژی ای  روی دست 

و نه افراد به دالیل واهی زیر نام افراط گرا و تروریست به زندان افگنده شوند.

گذشته مورد  کارشناس و تحلیلگر مسایل سیاسی شام روز  کابل: احمدی سعیدی،  8صبح، 
گرفت. منابع نزدیک به آقای سعیدی این خبر را تایید می کنند. آقای سعیدی  سوءقصد قرار 
چند  شاهد  کابل  گذشته  روز  حال  همین  در  می برد.  سر  به  ایمرجنسی  شفاخانه  در  کنون  هم ا
کشته و شش تن دیگر  رویداد انفجاری و قتل بود. در انفجار یک سرگلوله در حوزه سیزده 8 تن 
کشته شدند.  کابل نیز بر اثر انفجار مواد جاسازی شده سه فرد ملکی  زخمی شدند. در حوزه پنج 

کابل نیز تایید می کنند. در همین حال منابع امنیتی قتل یک تاجر را در حوزه سوم 

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
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زنگ اول


امنیتی  مقام های  و  مجلس  نمایند گان  اتهام  بازی 
مشاور  مجلس،  نماینده  یابد.  پایان  باید  کشور 
به  متهم  را  نهاد  این  کل  و  ملی  امنیت  شورای 
حمایت از گروه های تروریستی می کند و در مقابل 
نامه خبری منتشر می کند و  ریاست جمهوری یک 
اعالم می کند که دولت به کسی اجازه ملیشه سازی 
نمی دهد. به نظر ما این نوع اظهارنظرها باید خاتمه 
مشاور شورای  به  مجلس  نماینده  اتهام های  یابد. 
امنیت ملی بسیار سنگین بود. نماینده مجلس باید 
اسناد و مدارک خود را در اختیار مراجع عدلی و 
قضایی قرار دهد تا این اتهام پی گیری شود. اگر این 
نماینده  مجلس سند و مدرکی ندارد، باید شورای 

امنیت ملی علیه او در دادگاه اقامه  دعوا کند. 
از اتهام زنی باید قباحت زدایی نشود. قباحت وارد 
باقی  به  جای خودش  باید  اتهام های سنگین  کردن 
بماند. در جامعه ما از بسیاری رذایل قباحت زدایی 
شده است. یک مقام حکومتی که تا دیروز در خانه 
 کرایی زند گی می کرد، به یک باره صاحب ساختمان 
چند طبقه ای می شود و همه به مبارکبادش می روند. 
هیچ یک از دوستان و همسایه ها و اعضای خانواده، 
از او نمی پرسند که این قدر پول را از کجا آورده 

است. 
قباحت فساد مالی و اداری دیگر از بین رفته است. 
رویداد های دو روز اخیر نشان می دهد که قباحت 
رفتن  بین  از  حال  در  نیز  سنگین  اتهام زنی های 
بهتر  دارد،  اسنادی  نهادی  علیه  کسی  اگر  است. 
یا شخص،  نهاد  آن  علیه  اعالم  اتهام  از  قبل  است 
در قدم اول مدارک خود را رو کند. نهادی هم که 
مورد اتهام قرار گرفته است باید به صدور اعالمیه 
بسنده نکند و از شخصی که اتهام وارد کرده، به 
این  باید  هم  ریاست جمهوری  کند.  محاکم شکایت 
باید  ریاست جمهوری  بگیرد.  جدی  را  موضوع 
کمیته ای را برای بررسی اتهام های نماینده  مجلس 
علیه رییس شورای امنیت ملی تشکیل دهد. هر دو 
طرف باید مدارک خود را تسلیم این کمیته کنند تا 

حقیقت روشن شود. 
نگیرد،  صورت  حقیقت یابی  اقدامی  برای  هیچ  اگر 
مردم  اعتبار  نشود،  مشخص  سالمت  و  مالمت 
می بیند.  صدمه  این  از  بیشتر  امنیتی  نهاد های  به 
و  ملی  امنیت  مثل  نهادهایی  به  افغانستان  مردم 
اردوی ملی باور دارند و آنان را مدافعان خود و 
کشورشان می دانند. بازی اتهام اعتبار این نهاد ها 
را کاهش می دهد. نهاد های امنیتی کشور در حال 
هم چنان  دارند.  نیاز  مردم  پشتیبانی  به  حاضر 
نیاز است تا مردم به نیروهای امنیتی شان اعتماد 
داشته باشند. برای حفظ اعتماد مردم به نیروهای 
نماینده  مجلس  اتهام زنی های  باید حکومت،  امنیتی 

را پی گیری کند. 
طالبان  آشوب  آتش  در  کشور  که  شرایطی  در 
متنفذان  از  برخی  که  است  روشن  می سوزد، 
دفاع  منطقه  شان  و  روستا  از  می خواهند  محلی 
این ظرفیت های محلی برای  از  باید  کنند، حکومت 
دفاع از نظام و کشور استفاده  معقول کند. باید به 
داده  روشن  جواب  می شود،  مطرح  که  اتهام هایی 
مدارکش  باید  دارد،  مدارک  اتهام زننده  اگر  شود، 
قرار  اتهام  مورد  که  شخصی  و  شود  بررسی 
گرفته، در یک دادگاه با صالحیت از خودش دفاع 
کند. اما اگر اتهام زننده هیچ مدرکی ندارد، باید به 
دادگاه معرفی شود. نباید کسی در برابر اتهام زنی 
علیه  اتهام هایی  هم  قبال  باشد.  داشته  مصونیت 
برخی از سران نظام مطرح شده بود، اما هیچ گاه 

مورد بررسی جدی قرار نگرفت. 
باید  کند،  دوام  وضعیت  این  بعد،  به  این  از  نباید 
کسانی که متهم می کنند، اسناد و مدارک ارایه کنند 
موضوع  می گیرند،  قرار  اتهام  مورد  کسانی که  و 
اتهام زننده را به دادگاه بکشند.  را جدی بگیرند و 
حکومت هم باید موضوع را جدی بگیرد و هر دو 

طرف را وادار به ارایه مدرک کند. 

قباحت اتهام زنی را از بین نبرید
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شصت تن ادویه بی کیفیت و تاریخ گذشته از بین برده شد

هشدار جنبش مبارزه علیه بی کاری به پیامدهای نبود فرصت های کاری

امنیت ملی:بریتانیا به بیش از هفت هزار خانواده  آسیب دیده در زلزله کمک می کند
 گروگان ها در شاهجوی هستند

داعش زیارت ها و قبرها 
را در ننگرهار تخریب می کند

صحت  وزارت  کابل:  8صبح، 
تن   60 مقدار  که  کرده  اعالم  عامه 
ادویه بی کیفیت و تاریخ سپری شده 
را در ساحه گزک ولسوالی بتخاک 

والیت کابل از بین برده است.
این وزارت می گوید که این ادویه ها 
از شرکت های توریدی ادویه، عمده 
نواحی  دواخانه های  و  فروشی ها 
مختلف شهر کابل جمع آوری شده 

بود.
که  می افزاید  عامه  صحت  وزارت 
را  جدی  تالش های  اواخر  این  در 
ادویه  ورود  از  جلوگیری  خاطر  به 
راه انداخته  به  بازارها  در  بی کیفیت 
وارد  کشورهای  با  همچنین  و 
برای  را  صحبت هایی  ادویه  کننده 
این که پس از این ادویه مطابق یک 

علیه  مبارزه  کابل: جنبش  8صبح، 
نبود  پیامدهای  به  نسبت  بی کاری 
افغانستان  در  کاری  فرصت های 
هشدار  ملی  وحدت  حکومت  برای 
رهبران حکومت  که  می گوید  داده 
وحدت ملی باید در فکر ایجاد زمینه 
نیز  تحصیل کرده  جوانان  برای  کار 

باشند.
از  شماری  توسط  که  جنبش  این 
گرفته،  شکل  تحصیل کرده  جوانان 
حکومت  کاریابی  ملی  برنامه 
سه شنبه  روز  که  را  ملی  وحدت 
رییس  اشرف غنی  توسط  گذشته 
مورد  شد  اعالم  کشور  جمهور 
رهبران  که  می گوید  داده  قرار  نقد 
اما  می دهند  وعده  تنها  حکومتی 

عمل نمی کنند.
کشور،  جمهور  رییس  اشرف غنی 
اعالم  با  گذشته  هفته  سه شنبه  روز 
قرار  که  گفت  کاریابی  ملی  برنامه 
است از طریق این برنامه نزدیک به 

در  بریتانیا  دولت  کابل:  8صبح، 
نظر دارد که برای هفت هزار و صد 
خانواده که منازل مسکونی شان در 
نتیجه زلزله اخیر در افغانستان آسیب 
دیده ، مبلغ شصت تا صد هزار افغانی 

به هر خانواده کمک نماید.
به  بریتانیا  دولت  کمک  خبر 
روز  دیده،  آسیب  خانواده های 
توسط  مراسمی  طی  گذشته 
اشرف غنی رییس جمهور کشور در 

مورد  کیفیت  و  مشخص  میکانیزم 
نیاز وارد افغانستان شود، آغاز کرده 

است.
که  کرده  تاکید  وزارت  این 
مارکیت  در  ادویه  کیفیت  بهبود 
اولویت های  و  تعهدات  از  یکی 
و  است  عامه  صحت  وزیر  کاری 

کار  صاحب  نفر  هزار  پنج  و  بیست 
شوند.

مبارزه  جنبش  اعضای  از  شماری 
یک  در  سه شنبه  روز  بیکاری،  علیه 
تا  از دولت خواستند  نشست خبری 
داشته  کاریابی  مشخص  برنامه های 

باشد. 
این  اعضای  از  شهرستانی  ابراهیم 
جمهور  »رییس  می گوید:  جنبش 
و  بیکار  جوانان  برای  باید  غنی 
باشد.  داشته  برنامه  نیز  تحصیلکرده 
برای جلوگیری از فرار جوانان پالن 
داشته باشد و در عرصه های مختلف 

کاریابی برنامه بسازند.«
عضو  دیگر  پویا  کامبیز  همچنین 
می گوید:  بیکاری  علیه  جنبش 
»دولت وعده می دهد و مجبور است 
وعده دهد و مردم را با این وعده ها 
ولی  کند  نگاه  روزمره  صورت  به 
برای تحقق وعده هایش هیچ کاری 

انجام داده نمی تواند.«

اگر  که  کرد  تاکید  پویا  آقای 
مردم  نشود،  حل  بیکاری  معضل 
به  اعتراضی  بزرگ  حرکت های 
با  دولت  و  انداخت  خواهند  راه 
خواهد  مواجه  جدی تر  مشکالت 
شد. وی گفت: »اگر رییس جمهور، 
برنامه  مردان  دولت  و  وکال  وزرا، 
جدی برای کاریابی و امنیت نداشته 
باشند ما شاهد سقوط دولت خواهیم 
 71 سال های  در  که  فجایعی  و  بود 
پس از سقوط داکتر نجیب اهلل اتفاق 

افتاد، تکرار خواهد شد.«
جنبش مبارزه علیه بیکاری که از دو 
ماه به این سو دست به حرکت های 
اعتراضی علیه بی کاری زده است، در 
اعالمیه ای نیز از حکومت خواسته تا 
اقدام  برای ایجاد فرصت های شغلی 
می گوید  جنبش  این  نماید.  جدی 
وزارت خانه ها  خالی  پست های  که 
جوانان  برای  تا  شوند  اعالم  باید 
زمینه های  بی کار  و  تحصیل کرده 
جنبش  این  شود.  مساعد  کار 
اصالحات  کند  روند  از  هم چنین 
در حکومت انتقاد کرده در اعالمیه 
خود می گوید: » روند کند و توام با 
خدمات  و  اداری  اصالحات  فساد 
کارمندان  استخدام  برای  ملکی 
اصل  روند  این  در  نیست.  ده  پاسخ 
شایسته ساالری و دانش آموختگی به 
تجربه کاری می شود  قربانی  آسانی 

که به سادگی قابل جعل است.«

عمومی  رییس  نبیل  رحمت اهلل  کابل:  8صبح، 
به  اخیرا  مسافرانی که  می گوید  ملی  امنیت 
شاهجوی  منطقه  در  شده اند،  گرفته  گروگان 

والیت زابل نگهداری می شوند.
کنفرانس  یک  در  گذشته  روز  که  نبیل  آقای 
از  تالش ها  که  افزود  می کرد،  صحبت  خبری 
منظور  به  محلی  بزرگان  و  ریش سفیدان  سوی 
هرچند  دارد.  جریان  گروگان ها  این  آزادی 
بیشتری  جزییات  ملی  امنیت  عمومی  رییس 
با  ارایه نکرد، اما گفت که گروگان گیری اخیر 

گروگان گیری های قبل تفاوت دارد.
اعالم  نیز  زابل  والیت  محلی  مقام های  هم چنین 
کردند که بزرگان محلی با گروگان گیران برای 

رهایی گروگان ها در حال مذاکره هستند.
مسیر  در  هزاره  مسافر  بیست  به  نزدیک  اخیرا 
منطقه  در  تروریستان  توسط  قندهار  کابل-  راه 
شاهجوی والیت زابل به گروگان گرفته شدند. 
آزاد  اول  در روزهای  این گروگان ها  از  نفر  ده 
باقی  گروگان ها  قید  در  دیگر  نفر  ده  اما  شدند 

مانده اند. 
پیشتر یک مقام محلی والیت زابل گفته بود که 
به  طالبان  تروریستی  گروه  توسط  مسافرین  این 
گروگان گرفته شده اند. به گفته این مقام محلی، 
این گروگان ها تحت نظارت تقوی از فرماندهان 

طالبان قرار دارند.

مقام های محلی و ساکنان ولسوالی اچین والیت 
که  کرده اند  تایید  کشور  شرق  در  ننگرهار 
تخریب  داعش  تروریستی  به گروه  وابسته  افراد 

زیارت ها و قبرستان های محل را آغاز کرده  اند.
سه شنبه  روز  اچین  ولسوالی  غالب،  حاجی 
با  داعش  گروه  افراد  که  گفته  بی بی سی  به 
منفجر  را  زیارت ها  این  بمب،  کارگذاری 

کرده اند.
او مدعی شد که تمام این زیارت گا ه ها از قدمت 
از آنها زیارت  بودند و یکی  تاریخی برخوردار 
به  است.  داشته  قدمت  سال  هزار  بابا«  »دیوانه 
گفته آقای غالب ده ها زیارت گاه  در این منطقه 

تخریب  شده است.
یکی از باشندگان محل نیز که خواست نامی از 
او برده نشود گفته است که اغلب زیارت گاه های 
داعش  تروریستی  گروه  افراد  وسیله  به  مشهور 

منفجر شده اند.
او گفت که قبر بستگانش از جمله برادر، پدر و 
مادرش نیز توسط افراد داعش ویران شده  است.

پیشتر  داعش  نیروهای  محل  ساکن  این  گفته  به 
به مردم دستور داده بودند که پرچم ها را از سر 

قبرها بردارند.
در  داعش  تروریستی  گروه   سخنگوی  یک 
مردم  مراجعه  است  گفته  بی بی سی  به  افغانستان 
به  خواسته ها  شدن  برآورده  و  عبادت  برای 
افراد  و  اسالمی است  احکام  مغایر  زیارت گاه ها 

داعش به همین دلیل آنها را تخریب می کنند.
شده  نشر  تصاویری  نیز  اجتماعی  رسانه های  در 
که مردانی که پرچم داعش را با خود دارند، در 

حال تخریب قبرها هستند.
ولسوالی های اچین و کوت در والیت ننگرهار از 
فعالیت  افغانستان هستند که  در  مناطقی  نخستین 
نیروهای وابسته به داعش در آنجا گزارش شده 

است. 
در این مناطق قبال افراد گروه طالبان فعال بودند، 
جنگجویان  از  برخی  داعش،  گروه  ظهور  با  اما 

تغییر موضع داده و به داعش پیوستند.

حضور  با  جمهوری  ریاست  ارگ 
اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل  داکتر 
کمک های  اداره  رییس  همچنین  و 
بریتانیا و سفیر آن کشور  بین المللی 

در کابل، رسما اعالم شد.
اشرف غنی در این مراسم گفت که 
و  احیا  وزارت  توسط  کمک  این 
شوراهای  طریق  از  دهات  انکشاف 
وزیر  نظارت  تحت  ملی  همبستگی 
به حاالت  امور رسیدگی  دولت در 

مشخصی  استراتیژی های  همچنین 
شده  گرفته  رویدست  زمینه  این  در 
می گوید  صحت  وزارت  است. 
با  افغانستان  مرزهای  بودن  باز  که 
تا  شده  سبب  همسایه  کشورهای 
غیرقانونی  گونه  به  بی کیفیت  ادویه 

وارد افغانستان گردد. 

اضطرار توزیع می شود. آقای غنی از 
مسووالن مربوطه خواست تا از روند 
اجرایی  رییس  به  این کمک  توزیع 

گزارش دهند.
مراسم عبداهلل عبداهلل رییس  این  در 
و  خدمت  که  گفت  نیز  اجرایی 
اولویت های  از  مردم  به  کمک 
حکومت وحدت ملی است و دولت 
اخیر  لرزه  زمین  لحظات  اولین  از 
امکاناتش  با درنظرداشت  در کشور 
کرده  مساعدت  دیدگان  آسیب  به 

است.
دفتر ریاست جمهوری می گوید که 
کمک جدید دولت بریتانیا شامل دو 
میلیون  پنج  اول  بخش  است.  بخش 
پوند به منظور کمک عاجل به زلزله 
زدگان و بخش دوم ده میلیون پوند 
و  آبیاری  سیستم  تقویت  منظور  به 
صورت  زراعتی  تولیدات  ارتقای 

می گیرد. 

ACKU



 ظفرشاه رویی

3 چهار شنبه 4 قوس 1394سال نهم    شماره مسلسل 2262

اخیر  اظهارات  به  نسبت  کشور  امنیتی  ارشد  مقام های 
ظاهر قدیر معاون اول مجلس نمایندگان مبنی  بر حمایت 
گروه  از  امنیتی  نهادهای  دیگر  و  ملی  امنیت  شورای 
داده  نشان  کنش  وا افغانستان،  در  داعش  تروریستی 
ثابت  را  موضوع  این  نتواند  قدیر  آقای  هرگاه  می گویند 

کند، با وی برخورد قانونی خواهد شد.
عمومی  جلسه  در  هفته،  این   دوشنبه  روز  قدیر  ظاهر 
زمانی  امنیتی  نهادهای  که  گفت  نمایندگان  مجلس 
را  داعش  تروریستی  گروه  به  مربوط  جنگجویان  که 
اول  معاون  می دهند.  قرار  حمایت  مورد  می کنند  پیدا 
گروه  که فرماندهان اصلی  کرد  کید  مجلس نمایندگان تا
نهادهای  در  و  دارند  زندگی  کابل  در  تروریستی داعش 
دارند.  رفت و آمد  سفارت خانه ها  از  برخی  و  امنیتی 
اول  خط  قوماندان  است  قسم  خدا  »به  گفت:  وی 
کابل زندگی می کنند،  به خدا قسم است به  داعش در 
سفارت  ها می روند؛ به خدا قسم است به ادارات امنیتی 

ما می روند.«
به  افغانستان  دولت  که  گفت  هم چنین  قدیر  ظاهر 
موترهای  و  سالح  داعش  تروریستی  گروه  جنگجویان 
کرد  کید  تا قدیر  آقای  می دهد.  هاموی  و  رنجر  نظامی 
کستانی در  که با تجمع نزدیک به بیست هزار مهاجر پا
داعش  تولید  کارخانه  ننگرهار،  والیت  شینوار  منطقه 
را  آنان  مبارزه  به جای  افغانستان  دولت  و  شده  ساخته 

مورد حمایت قرار می دهد.
روز  عمومی  جلسه  در  نمایندگان  مجلس  اول  معاون 
کمک  به  او  که  داشت  ابراز  مجلس  این  دوشنبه 
کرد.  هواداران خود علیه این جنگجویان مبارزه خواهد 
امنیت  مشاور  اتمر،  حنیف  جلسه  این  در  قدیر  ظاهر 
و  داد  قرار  انتقاد  مورد  نیز  را  غنی  رییس جمهور  ملی 
کل  کرده و  کل افغانستان را قبضه  گفت: »امروز مشاور، 

افغانستان را به طرف بربادی می کشاند.«
اول  معاون  اظهارات  این  امنیتی  ارشد  مقام های  اما، 
قدیر  آقای  که  می گویند  کرده  رد  را  نمایندگان  مجلس 
ارایه  مدارک  و  شواهد  باید  خود  ادعاهای  اثبات  برای 

کند.
از  پس  روز  یک  داخله،  امور  وزیر  علومی،  نورالحق 
مشترک  خبری  کنفرانس  یک  در  قدیر  ظاهر  اظهارات 
جنرال  و  ملی  امنیت  عمومی  رییس  نبیل  رحمت اهلل  با 
که این اظهارات  گفت  قدم شاه شهیم رییس ارکان اردو، 
بجا  منفی  تاثیر  امنیتی  نیروهای  روحیه  باالی  می تواند 
گفت: »حرف های بی مسوولیت  آقای علومی  بگذارد. 
تابع  است  ممکن  می شوند،  مطرح  مرجعی  هر  از  که  را 
یک احساسات و سلیقه خاص یا به یک آدرس خاص 
گر آدرس دولت و نیروهای امنیتی  مطرح شده باشد، اما ا
کمی  اینجا  در  باید  باشند  افغانستان  شریف  مردم  و 

که در این جا دولت هست،  کنیم و متوجه باشیم  تعمق 
نهادهای  و  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  هست،  قانون 
ثابت  باید  اظهارات  این  هستند.  هم  قضایی  و  عدلی 
اقدامات  این قسمت  قانون در  که  تا فهمیده شود  شود 

کرد.« جدی خواهد 
اعالمیه ای  در  نیز  این  از  پیش  داخله  امور  وزارت 
ملی  منافع  خالف  را  قدیر  ظاهر  دوشنبه  روز  اظهارات 
که  اظهارات  این  افزود  وزارت  این  بود.  کرده  توصیف 
باعث  است،  استوار  افراد  از  برخی  شخصی  منافع  بر 

می شود تا فعالیت های تروریستی بیشتر شود.
هم چنین رحمت اهلل نبیل، رییس عمومی امنیت ملی در 
کشور  امنیتی  نیروهای  که  گفت  خبری  کنفرانس  این 
کوتاهی نکرده و  گروه تروریستی داعش  در مبارزه علیه 
تروریستی  گروه  این  از اعضای  نفر  از 460  کنون بیش  تا
داعش  کلیدی  افراد  از  دیگر  تن  ده ها  و  رسیده  قتل  به 
معرفی  کشور  قضایی  و  عدلی  نهادهای  به  و  بازداشت 
است  نتوانسته  »داعش  می گوید:  نبیل  آقای  شده اند. 
پیشروی داشته باشد. مسووالن رده های مختلف  اش در 
که در  کشته شدند. بیشتر از 460 نفر از این ها  افغانستان 
سطوح مختلف قرار داشتند از بین رفته اند و به ده ها نفر 
گرفتار شده و به نهادهای  کلیدی و مهم شان  از اعضای 

عدلی و قضایی معرفی شده اند.«
جنرال قدم شاه شهیم، رییس ارکان اردو، اظهارات روز 
غیرمسووالنه  را  نمایندگان  مجلس  اول  معاون  دوشنبه 
گفت:  دیروزی  خبری  کنفرانس  در  و  کرده  توصیف 
»از مردم بزرگ افغانستان، از سیاسیون و اقشار مختلف 
که اظهار نظر مسووالنه داشته باشند.  جامعه می خواهیم 
و  سربازان  روحیه  تضعیف  باعث  نباید  اظهارات  این 
کسانی که در خط مقدم مصروف مبارزه با دشمنان مردم 

افغانستان هستند شود.«
معاون  اظهارات  به  کنش  وا در  نیز،  ملی  امنیت  شورای 
که این اظهارات تالشی  اول مجلس نمایندگان می گوید 
ملیشه  منظور ساختن  به  غیرقانونی  منابع  دریافت  برای 
ملی  امنیت  شورای  سخنگوی  غورزنگ،  تواب  است. 
شورای  »دفتر  توییترش  نوشت:  صحفه  در  باره  این  در 
امنیت ملی به منظور روشن شدن حقایق و جلوگیری از 
انحراف اذهان عامه و تقویت روحیه ملی، از مقام عالی 
شورای  ریاست  و  افغانستان  اسالمی  ریاست جمهوری 
اظهارات  بررسی  به منظور  را  هیاتی  تا  می خواهد  ملی 
غیرمسووالنه آقای قدیر و تالش های وی در جهت ایجاد 

کنند.« میلیشیاهای شخصی تعیین 
دفتر  قدیر،  ظاهر  اظهارات  از  پس  دوشنبه  روز  شام 
که  گفت  و  داد  نشان  کنش  وا نیز  ریاست جمهوری 
تا  نمی دهد  اجازه  شخصی  هیچ  به  افغانستان  دولت 

کند. ملیشه سازی 

که باید در ایام نزدیک به  در این قسمت به نکاتی 
کرد اشاره  به آن توجه  کانکور  کانکور و جلسه  روز 
کرد. هیچ لزومی ندارد در باب اهمیت این  خواهم 
هر  از  بهتر  خود  داوطلبی  هر  کنیم.  صحبت  جلسه 
اهمیتی  چه  جلسه  این  که  می داند  دیگری  کس 
چگونگی  بپردازم  آن  به  می خواهم  من  آنچه  دارد. 

مدیریت روانی و عملی این جلسه است.
درگیر  را  خود  ذهن  کانکور  نزدیک  ایام  در   -1
محصل  یک  نکنید.  حاشیه ای  موضوعات 
حداقل  و  شود  جزیره  یک  مثل  باید  کانکوری 
می کند  درگیر  را  او  ذهن  که  چیزهایی  با  ارتباطات 
و  موسیقی  فیلم،  و  تلویزیون  تماشای  باشد.  داشته 
نیستند،  قابل حل  فعال  که  موضوعاتی  بر سر  بحث 
می تواند انرژی زیادی از ذهن شما بگیرد. پرداختن 
از امتحان تان  را به بعد  و حل تمام این موضوعات 

کنید. موکول 
2- محصالن در نزدیکی روزهای امتحان معموال این 
که در مقایسه با دیگر محصالن چه  نگرانی را دارند 
وضعیتی دارند. به همین دلیل مرتب از هم صنفی ها 

و دیگر رقیبان خود وضعیت درسی شان را می پرسند. 
کار معموال یا باعث افزایش تشویش و یا افزایش  این 
که دیگران  کاذب فرد می شود. چرا  اعتماد به نفس 
کم تر از ما درس خوانده اند.  به هر حال یا بیشتر و یا 
ما  به  واقعی  کمک  هیچ  قضیه  این  دانستن  منتهی 
انرژی  و  وقت  تنها  پاسخ ها  و  پرسش  این  نمی کند. 
موضوعات  درگیر  را  ما  ذهن  و  گرفت  خواهد  را  ما 
که زیاد به سمت  کرد. توصیه می شود  خیالی خواهد 
گیری از دیگران نروید و روی  مطالعه یک یا  گزارش 

دو درس متمرکز شوید.
که باید در جلسه امتحان رعایت  3- اولین نکته ای 
که، سعی نکنید در مورد نتیجه جلسه  کرد این است 
در  فردی  هر  کنید.  قضاوت  و  پیش بینی  امتحان 
داشت.  خواهد  تشویش  مقداری  موقعیتی  چنین 
طبیعی  کامال  جلساتی  چنین  در  تشویش  داشتن 
است. هر وقت انسان با موضوع مهمی در زندگی اش 
تشویش  احساس  با  زیاد  احتمال  به  شود،  مواجه 
که  مواجه خواهد شد. آنچه باید بدانید این است 
پیش بینی  سمت  به  ذهنش  معموال  تشویشی  فرد 
همواره  هم  پیش بینی  این  و  کند  می  حرکت  آینده 
کانکور  منفی خواهد بود. شما در زمانی که به جلسه 
داشتن  به دلیل  ذهنتان  دارد  احتمال  می شوید  وارد 
امتحان  نتیجه  مورد  در  افکاری  سمت  به  تشویش 
کشیده شود. افکاری مانند: نکند نتوانم امتحان را 

خوب بدهم؟ نکند در جلسه امتحان دچار تشویش 
شوم؟ نکند جواب سواالت یادم نیاید؟ تمامی این 
کثر  ا تقریبا  ذهن  در  تشویش  همان  به دلیل  سواالت 
افکار  این  مدیریت  در  می گیرد.  شکل  محصالن 
که می توانید به خودتان بدهید این  بهترین پاسخی 
که  است  این  واقعیت  باشید.  بین  واقع  که  است 
با چه  ما نمی دانیم  آینده خبر ندارد.  از  هیچ فردی 
سواالتی مواجه خواهیم شد. لذا منطقی ترین جواب 
چطور  امتحان  نمی دانم  من  که  بود  خواهد  این 
که درس خوانده ام . تالش  خواهد بود. اما می دانم 
کرده ام. باید از خودمان بپرسیم آیا واقعا دلیلی برای 
که در ذهنم وجود دارد، دارم.  پذیرفتن افکار منفی 
داشته  زمان  آن  در  نگران کننده ای  حس  هر  شما 

کنید.  باشید نباید زیاد به احساس تان اعتماد 
نظر  در  را  زمان  مدیریت  امتحان  شروع  در   -4
که  هست  سواالتی  حتما  سواالت  بین  در  بگیرید. 
به سرعت  یا  ندانید  را  آن  ممکن است شما جواب 
نقاط  بر  را  وقت تان  کنید  دقت  نیاید.  یادتان  به 
که شما نسبت  ضعف خود متمرکز نکنید. سواالتی 
را  که جوابش  یا سواالتی  ابهام دارید  به جواب آن 
ضعف  نقطه  می تواند  شروع  در  نمی آورید  یاد  به 

تنها به دنبال  شما به حساب آید. در شروع امتحان 
که جواب آن را یاد دارید. وقت تان  سواالتی بگردید 
را صرف سواالت سخت و دشوار نکنید. سواالت را 

کرد. می توان به سه نوع دسته بندی 
که جواب آن را بلدید و بر موضوع آن  الف( سواالتی 
تسلط دارید. این سواالت را پس از پاسخ با عالمت 

کنید. )( مشخص 
ولی  دارید  آشنایی  موضوعش  با  که  سواالتی  ب( 
بیشتری  دقت  و  فکر  به  نیاز  پاسخ  به  رسیدن  برای 
کنید  دارید. این سواالت را با عالمت )?( مشخص 
کنید. بعد از اتمام سواالت نوع )الف(  و از آن عبور 

به سراغ این سواالت بروید.
به  آن  مورد  در  چیزی  هیچ  فعال  که  سواالتی  ج( 
 )×( عالمت  با  را  سواالت  این  نمی رسد.  ذهن تان 
پس  وقت  داشتن  صورت  در  تنها  و  کنید  مشخص 
سراغش  به  ب  و  الف  نوع  سواالت  به  پرداختن  از 

بروید.
خود  قوت  نقاظ  بر  را  وقت تان  شما  صورت  این  به 
که  به سواالت دشوار  پرداختن  با  و  کرده اید  متمرکز 
انرژی  است،  کم تر  آن ها  به  دادن  پاسخ  احتمال 
دست  از  را  خود  زمان  و  تسلط  احساس  روانی،  

نداده اید. 
موفقیت  آرزوی  امسال  کانکور  داوطلبان  همه  برای 

دارم.

 سید روح اهلل رضوانی
 قسمت آخر

آخرین نکاتی که باید بدانید
به بهانه شروع جدال نهادهای دولتی 

برسر تمویل داعش
کانکور

ACKU



چهار شنبه 4 قوس 1394      4سال نهم   شماره مسلسل 2262 

بار  نخستین  برای  حکومت،  اجرایی  رییس  عبداهلل،  آقای 
علیه  را  خود  صدای  حکومت،  ارشد  مقامات  از  یکی  به عنوان 
که  کرد. چندی قبل دیدیم  کشور باال  رشد افراطیت مذهبی در 
چگونه تعدادی از محصلین در دانشگاه ننگرهار، به نفع داعش 
افراطی  عقاید  اثر  در  که  جوانانی اند  همان  این  می دادند.  شعار 
مذهبی و یا انگیزه های مالی، به صفوف تازه ایجادشده داعش 
در افغانستان، پیوسته و تبدیل به نگرانی جدید امنیتی برای ما 

شده اند.
گروه های  که حکومت باید از دیر باز علیه  در این شکی نیست 
گروه های مشابه  افراطی چون حزب التحریر و جمعیت اصالح و 
گروه ها با توجه به وضعیت وخیم  آن اقدام می کرد. تحمل چنین 
حکومت  استراتژیک  اشتباه  افغانستان،  امنیتی  آسیب پذیر  و 
از فعالیت های  که قوانین و عرف رایج  افغانستان بود. در غرب 
حمایت  بیان  آزادی  اصل  اساس  بر  مذهبی  تندور  گروه های 
معضل  به  تبدیل  فکری  افراط گرای  گروه هایی  کنون  ا می کند، 
که در غرب  برای این منطقه شده اند. چون آن ها هر چند  کالن 
افراطی  در  مهم  سهم  اما  نمی زنند،  مسلحانه  فعالیت  به  دست 
افزایش  وجود  با  غربی  دولت های  و  کرده  ایفا  جوانان  کردن 
کنترول و نظارت استخباراتی و الکترونیک، قادر به مهار  میزان 
نیستند.  غربی  مسلمان  جوانان  میان  در  مذهبی  افراطیت  زدن 
پاشنه  به  تبدیل  بیان  آزادی  اصل  که  است  این  آن  دلیل  یک 
آشیل دولت های غربی شده است. چون در دانشگاه های غربی 
مبلغان افراطیت مذهبی، جوانان را به سوی رادیکالیسم مذهبی 
کار  کشورها  سوق داده و دستگاه های سیاسی و استخباراتی این 
عمده ای برای مهار و محبوس ساختن مبلغان مذکور انجام داده 

نمی توانند.

به  رو  غرب  به  نسبت  دشوارتر  مراتب  به  وضعیت  با  افغانستان 
و  بوده  افراطی  گروه های  درگیر  حاضر  حال  در  ما  کشور  است.  رو 
گروه هایی مانند طالبان و داعش فراهم  برای  را  آن ها جنگجویانی 
کشور مدراس  افراطی در والیت مختلف  گروه های  این  می سازند. 
کرده و در آنجا تفکراتی به نام اسالم  مذهبی رسمی  و غیر رسمی ایجاد 
براندازی  که در نهایت طلبه های خود را به سوی  آموزش می دهند 

گروه های تروریستی، سوق می دهند. نظام فعلی و پیوستن به 
تجربه  از  که  بود  این  در  افغانستان  حکومت  استراتژیک  اشتباه 
کستان نیاموخت. در حکومت پیشین،  تلخ مدارس افراط گرا در پا
مدارس  به  دادن  زمینه  که  می کردند  فکر  نادرستی  به  مقامات 
که  می شود  باعث  اعتدال گرا،  خواه  و  افراط گرا  خواه  مذهبی، 
نروند.  کستان  پا به  تعالیم مذهبی  گیری  فرا برای  افغان  بچه های 
کستان از طریق این مدارس  از نظر آن ها، دستگاه استخباراتی پا
این  واقعیت  اما  می کردند.  تربیه  و  طالبان جنگجو جذب  برای 
کار حکومت قبلی چشم خود را بر فعالیت های  که با این  است 
که ارتباط نزدیک  ک بسیاری از مدارس مذهبی ای بست  خطرنا

گروه هایی مانند حزب الحتریر و جمعیت اصالح داشتند.  با 
غرب  خام  سیاسی  محاسبات  همین  با  سرد  جنگ  جریان  در 
نفوذ  با  مبارزه  به منظور  مذهبی  گروه های  از  منطقه  دولت های  و 
کردند. اسامه بن الدن  کمونیسم و ملی گرایی ضد غربی حمایت 
اتحاد  علیه  غرب  محبوب  جنگجویان  جمله  از  روزگاری 
شخصیتش  مورد  در  جذاب  گزارش های  بارها  که  بود  شوروی 
خاطر،  همین  به  یافت.  انتشار  زبان  انگلیسی  رسانه های  در 
این  تاوان  کستان  پا و  افغانستان  چون  کشورهایی  و  غرب  کنون  ا

خام اندیشی سیاسی را پس می دهند.

گروه های افراطی در منطقه ما دشوار  که مبارزه با  نباید از یاد برد 
گردیده است و به تبع آن افغانستان نیز از آن آسیب شدید خواهد 
از حمایت  دید. این روزها در مطبوعات جهان به صورت متواتر 
می شود.  زده  حرف  داعش  نظیر  افراطی  گروه های  از  عربستان 
ایدیولوژی  دارای  داعش  و  سعودی  عربستان  شک،  بدون 
کشور های  و  عربستان  آن  از  فراتر  ولی  بوده،  مذهبی  مشترک 
رقابت های  برای  آن  مشابه  افراطی  گروه های  و  داعش  از  عربی 
کشور های مشخص استفاده ابزاری می کنند.  سیاسی و بی ثباتی 
هند  با  رقابت  برای  ما  در همسایگی  نیز  کستان  پا همین سان،  به 
کرده  حمایت  مذهبی  افراطی  گروه های  از  افغانستان  کنترول  و 
و از طریق جنگ افروزی در پی تضعیف دولت افغانستان بوده 

است.
که حکومت در خود جسارت مبارزه  در عین حال نباید از یاد برد 
که در  گروه های اسالم گرای افراطی را نمی بیند. چون، می ترسد  با 
گروه های مذکور متهم به برانگیختن احساسات  صورت سرکوب 
کودتای  از  بعد  کمونیست ها  که  اشتباهی  نشود؛  مردم  مذهبی 
که یک  ثور در افغانستان مرتکب شدند. برای همین نیاز است 
از سوی حکومت روی  افراطی  گروه های  استراتژی درست علیه 
داخلی  درگیری  به  منجر  نه  که  استراتژی ای  شود؛  گرفته  دست 
نام  زیر  واهی  دالیل  به  افراد  نه  و  شود،  اجتماعی  آشوب های  و 

افراط گرا و تروریست به زندان افگنده شوند.
را  خود  مخالفین  تونس  و  مصر  فاسد  دولت های  خاورمیانه  در 
افگنده،  زندان  به  کرده،  دستگیر  افراطی  و  تروریست  نام  زیر 
ممنوع  را  مذهبی  گروه های  و  احزاب  نتیجه  در  و  کرده  شکنجه 
چون  مذهبی ای  گروه های  غلط  سیاست  این  نتیجه  در  کردند. 
که  گردیده  گذشته در بین مردم محبوب  اخوان المسلیمن بیشتر از 

با فاصله  که احزاب اسالم گرا  در جریان بهار عربی شاهد بودیم 
و  پارلمانی  انتخابات  در  را  غیر مذهبی  و  سکوالر  احزاب  زیاد، 
اسالم گرا  گروه های  دادند. محبوبیت  ریاست جمهوری شکست 

گروه ها بود. در مصر و تونس نتیجه سیاست غلط برخورد با این 
گروه های  که  فراموش شود  نباید  نیز  افغانستان  به همین سان در 
اقشار  نا امیدی  و  خوب  حکومتداری  نبود  در  تندرو  مذهبی 
از  برخی  این که  با  کنند.  نفوذ  مردم  میان  در  می توانند  جامعه، 
صرف  را  مذهبی  افراط گرایی  ریشه های  که  مایل اند  تحلیلگران 
ولی  کنند،  جستجو  گروه  یک  اعتقادی  و  دینی  آموزه های  در 
جذابیت  نه  افراطی  گروه های  به  جوانان  گرایش  اصلی  عوامل 
نهلیسم  کالم  یک  در  و  نا امیدی  خشم،  بلکه  افراطی  اعتقادی 
گروه های افراطی  که جوانان را به سوی  فکری و اجتماعی است 

می کشاند.
مخالف  مذهبی  علمای  از  قشری  که  است  روشن  هم چنان، 
به صورت  و  نداشته  قرار  حکومت  کنار  در  افراط گرا  گروه های 
مذهبی  گفتارهای  به  گر  ا نمی کنند.  فعالیت  جامعه  در  فعال 
خوبی  به  شود،  توجه  اجتماعی  شبکه های  و  مساجد  در  غالب 
گزارش هایی  بارها در رسانه ها  را در آن می بینیم.  افراطی  عناصر 
کابل  شهر  قلب  در  مساجد  امامان  گویا  که  شنیده ایم  و  دیده  را 
دست به تبلیغ براندازانه نسبت به حکومت افغانستان می زنند. 
از  که  اعتدال گرای مذهبی  گفتارهای  که  این است  مهم تر  نکته 
ناملموس  کند،  تقویت نظام موجود حمایت  و  موجودیت صلح 
گفتارهای  کم رمق است. حکومت و نهاد های مدنی بدون این  و 
کرده  مذهبی اعتدال گرا با موج قدرتمند افراطیت مذهبی رقابت 

نمی تواند.

همه باید
در مقابل خشونت بایستیم

 سلیم آزاد



ییس اجرایی دفتر ملل متحد برای زنان پیام نماینده خاص سرمنشی ملل متحد و ر
به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان 

برخورد ممکن با رشد 
افراط گرایی در افغانستان

تصور کنید، که در جهان به چه 
اندازه تغییرات مثبت در زندگی 

ونما می شد  زنان و دختران ر
اگر جلو خشونت علیه زنان 

مانند ازدواج های قبل از وقت، 
خشونت های خانوادگی، معافیت 

متجاوزین، بد دادن دختران، 
ن و یا  کشتار مدافعان حقوق ز
هم دشمنی کردن با زنان که 
در حوزه های پولیس یا محاکم 

علیه مجرمین شهادت می دهند، 
گرفته می شد، در این مورد ما 

دست آورد و پیشرفت های قابل 
مالحظه داشتیم، مانند اصالح 

قوانین بین المللی که در آن هر 
عمل و رفتار که باعث تخطی از 
حقوق بشر می شود، واضح و 

مشخص شده. 

دختران  و  زنان  علیه  خشونت  جهان،  سراسر  در 
دانسته  بشر  حقوق  نقض  جدی  موارد  از  یکی 
نابرابری  و  تبعیض  این ها  تمام  که علت  می شود 

جنسیتی می باشد.
مشکل  چنین  برای  واحد  حل  راه  هیچ  چه  گر  ا
از  وسیع  شواهد  مگر  ندارد،  وجود  پیچیده 
از خشونت  که می تواند  اقداماتی، موجود است 
گر  ا به خصوص  کند،  جلوگیری  آن  وقوع  از  قبل 

آن ها به صورت موازی اجرا شوند.
نابه سامانی  از  اشکار  نمونه  خشونت  موجودیت 
به  مصمم  ما  و  می باشد  جامعه  در  نابرابری  و 
رفع  بین المللی  »روز  این  در  می باشیم.  آن  تغییر 

خشونت علیه زنان« ما دوباره می گوییم.
این قابل قبول نیست

این نابخشودنی است
کرد و می توان از آن جلوگیری 

پیچیده  معضل  این  حل  برای  صورت،  هر  به 
و  مثال ها  مگر  ندارد،  وجود  خاص  راه  کدام 
که نشان دهنده  شواهد بسیار واضح موجود است 
که می توان از وقوع خشونت جلوگیری  این است 

کرد.
خشونت  کردن  ریشه کن  برای  بیشتر  تحققیات 
تحقیقات  این  اثر  در  که  است  انجام  حال  در 
ما  شد.  خواهد  تشکیل  مختلف  کارهای  راه 
از  شخص  هر  که  هستیم  مطمین  و  داریم  باور 
کارمندان دولتی الی افراد ملکی و عادی جامعه 
مسوولیت و صالحیت دارند تا در مقابل نابرابری 
در  تبعض  و  خشونت  باعث  که  ساختار های  و 
جامعه می گردد، بایستد تا نابرابری ها از بین برود 

کار های مناسب به میان آید.  و راه 
که در جهان به چه اندازه تغییرات  کنید،  تصور 
می شد  رونما  دختران  و  زنان  زندگی  در  مثبت 
ازدواج های  مانند  زنان  علیه  خشونت  جلو  گر  ا
معافیت  وقت، خشونت های خانوادگی،  از  قبل 
مدافعان  کشتار  دختران،  دادن  بد  متجاوزین، 
که  زنان  با  کردن  دشمنی  هم  یا  و  زن  حقوق 
مجرمین  علیه  کم  محا یا  پولیس  حوزه های  در 
گرفته می شد، در این مورد ما  شهادت می دهند، 
دست آورد و پیشرفت های قابل مالحظه داشتیم، 
که در آن هر عمل  مانند اصالح قوانین بین المللی 
که باعث تخطی از حقوق بشر می شود،  و رفتار 

واضح و مشخص شده. 
اذیت  و  ازار  علیه  قانونی  جهان  کشور   125 در 
علیه  قوانین  کشور   119 دارد.  وجود  جنسی 
کشور   52 تنها  اما  دارند،  خانگی  خشونت های 
جهان قوانین مربوط به تجاوز زناشویی داشته اند.

اجرایی،  مدیران  چه  رهبران،  که  می دانیم  ما 
خشونت  به  می توانند  معلمان  یا  نخست وزیران 
و هیچ تحمل در مقابل آن  نه بگویند  زنان  علیه 

نداشته باشند.
بر  و مردان،  زنان  گروه  بسیج جامعه، مداخالت 
از  برخی  زنان  توانمندسازی  و  آموزشی  نامه های 
قانونی  رفتارها  با  را  آن ها  گر  ا که  است  اقداماتی 
تاثیرگذار  قرار دهیم،  تغییرات اجتماعی یکجا  و 
دخیل  اوگاندا،  در  مثال  به عنوان  می باشند. 
نابرابری  مورد  در  بحث هایی  در  جوامع  ساختن 
یافتن  کاهش  باعث  مردان  و  زنان  بین  قدرت 
میزان خشونت فزیکی توسط مردان در برابر زنان 

شد. 
ما در حال انجام آموزش پیش از اعزام نیروهای 
مردم  از  بهتر  حفاظت  برای  صلح  حافظ 
غیرنظامی در مناطق جنگی هستیم. و در ایاالت 
متحده افسران پولیس شهری آموزش  دیده اند تا 
که در حال وقوع است،  بتوانند عالیم خشونتی را 
تشخیص دهند و با اقدامات الزم، توانسته اند در 

کاهش به عمل آید. میزان قتل زنان 
کمپاین جهانی نارنجی را  که ما امروز  همان طور 
حاضر  حال  در  که  می دانیم  و  می کنیم،  تجلیل 
فوتبال  یا، ستاره های  کمبود  در  رانندگان تکسی 
اطفال  آلبانی،  در  پولیس  افسران  ترکیه،  در 
کستان، و صدها  مکتب در آفریقای جنوبی و پا
هزار نفر دیگر در سراسر جهان، این روز را محترم 

می شمرند.
ما در حال حاضر، برای اولین بار، اهداف صریح 
زنان  علیه  خشونت  بردن  بین  از  برای  روشن  و 
 2030 سال  کاری  آجندای  در  را  پایدار  توسعه 

گنجانیدیم.
رهبران  از  تن   70 از  بیش   ،2015 سپتامبر   27 در 
کثریت آن ها  گرد هم آمدند و ا جهان در نیویارک 
محو خشونت علیه زنان را در اولویت قرار دادند 
داشته  قرار  باید  اولویت  در  این  حقیقت  در  .و 

باشد.
گر همه ما- دولت ها، سازمان های  که ا من معتقدم 
کسبه کاران،  متحد،  ملل  سازمان  مدنی،  جامعه 
به  رسیدن  در  کنیم  کار  هم  با  افراد-  و  مدارس 

دنیایی عاری از خشونت موفق خواهیم شد.

ACKU



تغییر اقلیم 
یک واقعیت فزیکی 

مریم حسینی

می تواند تاثیرات فوق العاده فراوانی را به دنبال داشته 
را  ضرر  بیشترین  گذر  ره  این  از  افغانستان  و  باشد 

متحمل خواهد شد.
اقلیم  تغییر  پدیده  از  »وقتی  می افزاید:  مبلغ  ضیا 
انسان  حیات  مساله  با  کامال  ما  می شود  صحبت 
مواجه هستیم. تغییر اقلیم می تواند زمینه زندگی را 
محدود بسازد. زمینه حق بر توسعه و حق بر رشد و 
حق بر کار و حق بر آموزش و پرورش را محدود 
بسازد. منابع اعتالی انسان را از بین می برد. بنابراین 
مساله تغییر اقلیم و حفاظت از محیط زیست و مبارزه 
با آثار سوی تغییر اقلیم کامال در زمینه حقوق بشری 
صحبت  خود  حق  از  ما  وقتی  است.  بحث  قابل 
حق  کس  هیچ  که  می کنیم  باور  وقتی  می کنیم، 
ندارد حق حیات را از کسی بگیرد وتوسعه انسانی 
این  از  باشیم که  باید آماده  ما  حق هر کسی است 
حقوق دفاع کنیم. از این نظر وقتی ما در باره پدیده 
به مساله ای  اقلیم صحبت می کنیم در واقع ما  تغییر 
می پردازیم که کامال در رابطه با حقوق بشری قابل 

طرح است.« 
وی تاکید می کند وظیفه نهادهای مدنی است اگر 
باید در زمینه  انتقاد می کند، ولی  از دولت  چه که 
کند.  اعالم  دولت  از  را  خود  حمایت  اقلیم  تغییر 
چون حمایت جوانان و جامعه علمی  است که دولت 
را قوت می دهد و دولت می تواند با قوت خواستار 

حق خود از کشورهای پیشرفته شود.
مطالبه حق

در همین حال برای دریافت حق خود از کشورهایی 
که بیشترین سهم را در گرمایش زمین داشته اند چه 

مکانیزم هایی باید به وجود بیاید و چه باید کرد؟
حفاظت  ملی  اداره  معین  ملکیار،  غالم محمد 
حق  می خواهیم  که  »وقتی  می گوید:  محیط زیست 
خود را از کشورهای پیشرفته بگیریم به مکانیزم هایی 
سال  را  اقلیم  تغییر  ملی  استراتژی  بود.  ضرورت 
گذشته آماده ساختیم که در حال تطبیق است. اقدام 
مناسب ملی دیگر کاهش گازهای گل خانه ای است 
مختلف  بخش های  همکاری  با  قسمت  این  در  که 
تغییر  با  سازگاری  بعدی  اقدام  است.  اجراات شده 

اقلیم است.«
را  اسناد  این  باید  حداقل  افغانستان  می گوید  وی 
کشورهای  از  را  خود  حق  بتواند  تا  باشد،  داشته 
نهاد  باید یک  توسعه یافته مطالبه کند. در کنار آن 
ایجاد می شد در حد یک ریاست.  اقلیم  تغییر  ملی 
چنین نهادی در کشور در قالب اداره ملی حفاظت 

محیط زیست وجود دارد.
اثرات  گزارش  تهیه  برای  ماه  دو  می گوید  ملکیار 
اختیار  در  زمان  اقلیم  تغییر  اجتماعی  و  اقتصادی 
داشته تا بتواند از سال 2020 تا سال 2030 سنجش 

کند که افغانستان به چه مقدار پول نیاز دارد.
با  همکاری  در  گزارش  این  ملکیار  به گفته 
این  در  شده.  آماده  سکتوری  وزارت خانه های 
اهداف  دارد.  وجود  خوبی  پیش بینی های  گزارش 
افغانستان در آن معلوم است و سهم گیری افغانستان 

در تولید کاربن مشخص شده است.
یافته  توسعه  کشور های  از  بخش  دو  در  افغانستان 
سازگاری  بخش  در  یکی  است.  کرده  مطالبه  پول 
با تغییر اقلیم و دیگری در بخش مبارزه با تاثیرات 

منفی این پدیده.
فزیک یا تقدیر

دایرکتر بنیاد  هاینریش بل می گوید تغییر اقلیم یک 
مساله فزیکی است و یک مساله فزیکی به سرنوشت 
و تقدیر موبوط نمی شود. پدیده های فزیکی عوامل 
فیزیکی دارند. وقتی هوای زمین گرم شده یکی از 
است.  پیشرفته  کشورهای  سوءاستفاده  آن  دالیل 
از کشورهای فقیر و  این کشورها وظیفه دارند که 
در حال توسعه ما نند افغانستان حمایت کنند. وقتی 
قسمت  در  خود  دولت  از  مدنی  و  علمی   نهاد های 
دولت  کنند  حمایت  حق خواهی  و  داد خواهی 

می تواند قویا این حق را مطالبه کند. 
شود.  توجه  نکته  چهار  به  »باید  کرد:  تاکید  وی 
قسمت  این  در  مدنی  جامعه  و  افغانستان  دولت 
پاریس  کنفرانس  در  باید  باشند.  داشته  دادخواهی 
تضمین داده شود که باالخره کدام سال، سالی است 
که این کشورها تصمیم می گیرند که میزان گازهای 
این یک مساله فوق العاده  گل خانه ای را کم کنند. 
این  دیگر  مساله  و  است  افغان ها  ما  برای  حیاتی 
است کشورهایی که مسوولیت بیشتری را در زمینه 
گرمایش زمین دارند همیشه مکانیزم هایی را بحث 
می کنند که بتوانند از مسوولیت های خود شانه خالی 
کنند. این مکانیزم ها و مقررات الزام آور نبوده است. 
جامعه  حمایت  با  افغانستان  دولت  که  است  خوب 
کشورهای  که  کند  پیشنهاد  را  کارهایی  راه  مدنی 

پیشرفته را ملزم به رعایت تعهدات شان بسازند.«
وی گفت در سال گذشته این کشورها تعهد کردند 
که صد میلیارد دالر را برای مبارزه با گرمایش زمین 
میلیارد  ده  فقط  سال جاری  در  اما  دهند  تخصیص 
از  درصد   90 کشورها  این  شد.  جمع آوری  دالر 
فرار  خالی کردند.  شانه  داشتند  که  مسوولیت هایی 
بیشتر  فقر  باعث  و  مرگ و میر  باعث  مسوولیت  از 
بنا براین  می شود.  توسعه  حال  در  کشور های  در 
کشورهای  تا  بیاید  به وجود  الزام آوری  قواعد  باید 
پیشرفته را مکلف بسازد که وظایف خود را رعایت 

کنند.
کنفرانس  در  آنچه   که  هستند  باور  این  به  آگاهان 
که  است  این  می گیرد  قرار  توجه  مورد  پاریس 
کشورهای در حال توسعه و فقیری مانند افغانستان 
دارند.  سیاسی  علمی  و  حمایت های  به  نیاز 
کشورهای توسعه یافته علم و دانش و تکنالوژی را 
زیرا  منتقل کنند.  به کشورهای در حال توسعه  باید 
مباحث  محیط زیست  و  هوا  آلودگی  و  اقلیم  تغییر 
انتزاعی نیستند.  افغانستان در حال مبارزه با تروریسم 
نیز به سر می برد اما مساله تغییر اقلیم در حد مرگ و 

زندگی برای فرد فرد افغان ها اهمیت دارد.
محیط زیست  حفاظت  ملی  اداره  می گوید  ملکیار 
را  کشور  یخچال های  این سو  به  سال  چهار  از 
شاه   2007 سال  در  است.  داده  قرار  بررسی  مورد 
فوالدی بلند ترین قلعه کوه بابا در ماه جوزا حدودا 
45 سانتی متر برف داشت اما در سال 2014 در ماه 
شکل  همین  به  بود.  کم  بسیار  برف  سطح  جوزا 
ندارند.  قرار  خوبی  وضع  در  پامیرها  یخچال های 
این یخچال ها روز به روز آب می شوند و افغانستان 

توانایی ذخیره این آب ها را ندارد.
حالت ها  بحرانی ترین  از  یکی  در  »ما  می گوید:  او 
قرار داریم. وقتی منابع آبی خود را از دست بدهیم 
زراعت خود را از دست می دهیم. وقتی زراعت را 
از دست بدهیم، طبعا فقر می آید وقتی فقر آمد خود 
بر بدتر شدن  این حالت،  امنیت نداریم.  به خود ما 

وضع امنیت تاثیر می گذارد.«
تغییر  کنفرانس  سال  هر  این سو  به   1997 سال  از 
می گردد.  برگزار  جهان  در  عالی  سطح  در  اقلیم 
امسال کنفرانس کاپ 21 در پاریس فرانسه برگزار 
می گردد و قرار است در این کنفرانس رییس جمهور 
اشتراک  عالی رتبه  هیات  یک  راس  در  افغانستان 

کند.
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کنند و قرار است تا سال 2050 به هیچ صورت از 
از  است  قرار  و  نشود.  استفاده  فسیلی  سوخت های 
بنا براین سال 2015  منابع تجدید پذیر استفاده شود . 
است  زمین  کره  مورد صحت  در  تعیین کننده  سال 
گازهای  میزان  از  صد  در   6 سال  هر  است  قرار  و 
 2030 سال  تا  بتوانیم  تا  شود  کاسته  گل خانه ای 
دست  کم دو درجه از گرمای زمین را پایین بیاوریم.« 
حفظ  در  که  است  مساله ای  این  افزود  مبلغ  ضیا 
عواقب  آن  غیر  در  و  است  الزم  محیط زیست 
و  جانوران  و  طبیعت  انسان،  برای  را  کشنده ای 
تغییر  باعث  اقلیم  تغییر  می آورد.  به وجود  گیاهان 
باعث  زمین  گرمایش  می شود.  خاک  و  آب  جو، 
متضرر  را  محیط زیست  که  می شود  پدیده هایی 
شدن  خشک  و  خاک  فرسایش  باعث  می سازد. 
زمین می گردد. جنگل ها نابود می شوند. بیایان زایی، 
پدیده ای است که باعث امراض گوناگون می شود.

هستیم  مساله  این  شاهد  کابل  در  »ما  گفت:  وی 
روزی کابل سر سبز بود ولی بر اثر استفاده بی رویه 
از آب های زیر زمینی در اثر پدیده تغییر اقلیم، کابل 
به شهری خشک تبدیل شده ریشه گیاهان دیگر به 

سطح آب های زیر زمینی نمی رسند.«
که  هستند  باور  این  به  کار شناسان  دیگر  سوی  از 
تغییر اقلیم ضررهای فوق العاده زیاد اقتصادی را نیز 
می شود.  فقر  افزایش  باعث  بیاورد.  بار  به  می تواند 
از گونه های  بنا براین فقط مساله صحت و حفاظت 
مساله  یک  این  نیست  وحوش  و  گیاهی  مختلف 
جز  که  است  افغانستان  برای  زندگی  و  مرگ 
مساله  این  و  می رود  شمار  به  کشورها  فقیر ترین 

در  نوین  پدیده  یک  که  هرچند  اقلیم  تغییر  پدیده 
سطح جهان نیست اما در افغانستان در ذهنیت بیشتر 
همان  اقلیم  تغییر  گذشته  آن ها  از  سنی  که  افرادی 
هنوزهم  اشتباه  به  که  است  هوایی  و  آب  تغییرات 
در  که  پدیده  این  اما  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد 
سوی  از  گل خانه ای  گازهای  حد  از  بیش  نشر  اثر 
تمام  امروزه  آمده  به وجود  یافته  توسعه  کشورهای 
ساکنان کره زمین را با تهدید جدی در حد مرگ و 

زندگی رو به رو ساخته است.
کشور  چهاردهمین  آسیا  سطح  در  افغانستان 
زمینه  این  در  اما-  است.  شده  شناخته  آسیب پذیر 
گرفته  صورت  سنجی ها  چاره  و  کارها  راه  چه 
مهم  زمانی  موضوع  این  گیرد.  صورت  باید  یا  و 
جاری  سال  نوامبر  اواخر  در  ما  که  می کند  جلوه 
کنفرانس بین المللی کاپ 21 در پاریس را پیش رو 
داریم و امسال آخرین سالی است که دنیا آخرین 
گازهای  از  استفاده  مورد  در  را  تصمیم هایش 

گل خانه ای نهایی می کند. 
سوی  به  زمین  کره  داد  خواهد  نشان  که  فرصتی 
گازهای  از  استفاده  میزان  کاهش  با  آینده ای 
با  آینده  این  این که  نه  یا  و  برود  پیش  گل خانه ای 
هم چنان  توسعه یافته  کشورهای  وعید های  و  وعده 
خالی  شانه  با  زمین  گرمایش  افزایش  میزان  شاهد 
توسعه  کشورهای  سوی  از  مسوولیت ها  از  کردن 

یافته باشد.
افغانستان  در  که  سبزنگری  نهادهای  میان  این  در 
اقلیم  تغییر  و  محیط زیست  زمینه  در  فعالیت  به 
از  بیشتر  و  بهتر  فهم  راستای  در  می پردازند، 
را  سبزی  گفتمان های  و  برنامه ها  اقلیم  تغییر  اثرات 

راه اندازی کرده اند. 
از  سلسله  اولین  افغانستان  محیط زیست  دیده بان 
گفتمان های سبز را پنج شنبه 28 عقرب در کابل به 

راه انداخته است. 
در  کابل  در  بل  بنیاد هاینریش  دایرکتر  مبلغ،  ضیا 
کنفرانس های  که  »روندی  گفت:  نشست  این 
جهانی در رابطه با تغییر اقلیم تا اکنون داشته بیشتر 
معنا که  این  به  است.  بوده  متکی  و وعید  بر وعده 
رهبران و سیاستمداران کشورهای پیشرفته دنیا جمع 
می شدند. وعده می دادند که تا سال 2030 ما به این 
امسال آخرین سالی است که  مساله می پردازیم. و 
برای  را  خود  پالیسی های  و  برنامه ها  کشورها  این 
ارایه  فسیلی  سوخت های  از  استفاده  میزان  کاهش 

افغانستان در سطح آسیا چهاردهمین کشور آسیب پذیر 
شناخته شده است. اما- در این زمینه چه راه کارها و چاره 
سنجی ها صورت گرفته و یا باید صورت گیرد. این موضوع 
زمانی مهم جلوه می کند که ما در اواخر نوامبر سال جاری 

کنفرانس بین المللی کاپ 21 در پاریس را پیش رو داریم 
و امسال آخرین سالی است که دنیا آخرین تصمیم هایش را 

در مورد استفاده از گازهای گل خانه ای نهایی می کند. 

ACKU
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تشکیل  اسالم،  مبین  دین  و دستورات  اساس وجایب  بر 
خانواده یک امر مقدس است و در قران کریم هم بارها 
به احترام و رفتار خوب با زن تاکید شده است . سهم زنان 
از تشکیل خانواده، احترام، عشق، توجه و آرامش روحی 
در  ما  جامعه  در  محدودی  تعداد  که  است  اندکی  سهم 
چنین شرایطی زندگی مشترک خود را به پیش می برند 
زندگی،  وقتی جای  است که  این  مردم  عامه  دید  چون 
می کند  کفایت  بود،  فراهم  زن  برای  خوراک  و  لباس 
مورد  در  نباید  زن  باشد .  راضی  زندگی اش  از  باید  او  و 
محل کار، دوستان و یا این که همسرش اوقات بیرون از 
خانه خود را با چه زنان و مردانی سپری می کند سوالی 
بپرسد و حق ندارد در این موارد دخالت کند؛ چه رسد 
به این که زن و مرد با احترام به هم در مورد یک زندگی 
بهتر برای خود و آینده خود برنامه ریزی کنند و با هم مثل 
دو دوست و شریک زندگی صحبت کنند و از لحظات 

با هم بودن لذت ببرند  . 
عده ای  که  است  حقوقی  از  یکی  مجدد  ازدواج  حق 
تعهد  حریم  تا  می کنند  سوء استفاده  آن  از  مردان  از 
بدون  و  برده  بین  از  را  و آرامش روحی زن  خانوادگی 
این که اصل عدالت را که در دین اسالم به ان اشاره شده 
است، در نظر بگیرد به ازدواج مجدد اقدام می کنند و یا با 
نگرش جنسی به سوء استفاده از احساسات دختران جوان 

به بهانه این که در صدد ازدواج هستند می پردازند. 
حق  مورد  در  و  است  مرد  به  مختص  حقی  طالق،  حق 
بدون  اکثرا  و  دارد  اختالفات وجود  اطفال هم  حضانت 
در نظرداشت صالحیت معنوی و مالی و سالمت زندگی 
از  است . گذشته  مرد  اقارب  یا  و  مرد  با  اولویت  اطفال ؛ 
چنین موضوعاتی، مشکل فرهنگی یکی از عوامل جدی 

ادامه خشونت ها علیه زنان می باشد . 
باورهای اجتماعی غلط، دید زن ستیزانه مردم و مشکالت 
تا  می شود  باعث  حاکم  مردمحورانه  قوانین  و  اجتماعی 
اکثر زنان وادار به تحمل زندگی خانوادگی شوند که از 

آن رضایت ندارند . 
در مواردی که زنان در مقابل خشونت ها ایستادگی کرده 
با مراجعه به سیستم عدلی و قضایی  و اعتراض می کنند 

است،  آمیخته  نیز  فساد  با  متاسفانه  که  ضعیفی  و  مغلق 
میزان احتمال به دسترسی به عدالت به شدت پایین است 
عدالت  به  دسترسی  برای  نکردن  مراجعه  شک  بدون  و 
باعث ترویج بیشتر خشونت، دوامدار شدن این مشکالت 

و مخفی ماندن مشکالت از دید مسوولین می گردد . 
اما  است  زنان جرم  لت و کوب  و  توهین  تهدید،  تحقیر، 
کم تر زنی با آگاهی از این قانون، اراده و اعتماد مراجعه 
به حوزه پولس، ثبت شکایت و پی گیری شکایت خود را 
می کند به این دلیل که این اقدام را باعث از دست دادن 
آبرو و حیثیت اجتماعی خود می داند و از طرفی هم بعد 
از چنین اقدامی با مشکالت دیگری در سیستم عدلی و 

قضایی و امنیتی روبه رو خواهد شد. 
کار  جامعه،  در  زن  حضور  موارد  بعضی  در  متاسفانه 
کردن، فعالیت های حقوق بشری منجر به از هم پاشیدن 
حاضر  مردی  کم تر  که  چرا  می شود،  خانوادگی  کانون 
به پذیرش این موضوع شده و این حقوق را برای همسر 
خود محترم می شمارد. زنان به خاطر دید مردم و فرهنگ 
نام  بد  معرض خطر  در  همیشه  احترام  عدم  و  زن ستیزی 
تحقیر  و  توهین  راحتی  به  و  دارند  قرار  جامعه  در  شدن 

می شوند . 
مصونیت  مجازی  دنیای  در  حتا  افغان  دختران  و  زنان 
از تصاویر،  ایجاد کاربرهای جعلی، سوء استفاده  ندارند. 
سوءاستفاده از مسایل شخصی آنان و نگاه جنسی به آنان 

از موارد خشونت در فضای مجازی هستند . 
و  روشنفکران  دولتمردان،  اکثر  که  متاسفانه 
زن  حقوق  و  زن  موضوع  با  نیز  افغان  تحصیل کردگان 
اگر  و  می کنند  برخورد  سمبولیک  و  شعاری  به صورت 
در گفتار به این موضوع اهمیت می دهند، احتمال این که 
چنین مواردی را در مورد همسر خود و یا بانوان خانواده 
از حقوق زن و  پایین است . دفاع  نیز  خود رعایت کنند 
حضور زنان برای عده ای بیشتر جنبه تفریحی و سرگرمی 
دارد تا جنبه کار متعهدانه برای بهبود وضعیت دختران و 

زنان این سرزمین . 
مبارزه ای دشوار فراروی فعالین حقوق زن 

در این میان نقش زنان و مردانی را که از روی تعهد و باور 
انسانی به حمایت از حقوق زنان می پردازند نباید نادیده 
زیاد  چالش های  وجود  با  که  زنانی  به خصوص  گرفت . 
اجتماعی و زن ستیزانه  باورهای  با  مبارزه  اجتماعی، رنج 
افکار عامه را متقبل شده و برای یک زندگی بهتر مبارزه 
جمعی  خواست  بسیج  و  زنان  مبارزه  کنار  در  می کنند . 
اعتراض در مقابل خشونت ها و بی عدالتی ها،  برای  آنان 
می کنند  دادخواهی  زنانی که  از  حمایت  و  دادخواهی 
نهادهای  ملی،  وحدت  حکومت  سوی  از  زیر  اقدامات 
مدافع حقوق زنان و رسانه ها می تواند در راستای از بین 
ساختن  نهادینه  و  زنان  علیه  خشونت  شوم  پدیده  بردن 

فرهنگ احترام به کرامت انسانی زنان موثر واقع شود :
به  مردم  اعتماد  برای  قضایی  و  عدلی  اصالحات   -

دسترسی به عدالت و حاکمیت قانون؛
- راه اندازی برنامه های آگاهی عامه در سطح خانواده؛ 

- تصویب قانون منع خشونت علیه زنان، قانون خانواده و 
قوانین دیگر برای حمایت از نقش زن در خانواده؛ 

و  امنیتی  در حوزه های  زن  پولیس های  تعداد  افزایش   -
آگاهی دهی به کادر امنیتی در مورد حقوق زنان؛

- ایجاد سیستم های عدلی و قضایی پاسخگو به خصوص 
در مناطق دوردست؛ 

حمایت های  مراکز  و  خانواده  مشاوره  مراکز  ایجاد   -
حقوقی؛

- راه اندازی برنامه های آگاهی عامه در سطح خانواده؛ 
پیگیری قضایای خشونت  از روند  منظم  - گزارش دهی 
علیه زنان که به دستگاه عدلی و قضایی مراجعه کرده اند؛

- گزارش دهی از موارد خشونت علیه زنان از همه نقاط 
کشور؛

- تالش های همگانی در راستای ترویج فرهنگ احترام 
به زنان در خانواده؛ 

خانواده،  در  زنان  تحقیر  و  توهین  با  جدی  مبارزه    -
ایجاد  و  اجتماع  و  تحصیل  محل  کار،  محل  خیابان، 

سیستم های حمایتی پاسخگو و شفاف؛
- توانمند ساختن زنان در عرصه اقتصادی؛ 

توضیح  خشونت،  تعریف  از  عامه  آگاهی  افزایش   -
معرفی  و  زنان  اذیت  و  آزار  و  روانی  خشونت های 

سیستم های حمایتی در جامعه . 
زنان  علیه  خشونت  منع  تردید  بدون  این که  آخر  سخن 
سال های  طول  در  که  است  دست آوردی  افغانستان  در 
جدی  اراده  پرتو  در  صداقت  و  تعهد  و  تالش  متمادی 
رسانه های  و  موثر  مدنی  نهادهای  تالش  حکومت، 
آن  به  قومی  متنفذین  و  دین  عالمان  همکاری  همگانی، 
دست خواهیم یافت اما مهم تر از همه ایجاد اراده و اعتماد 
به نفس در زنان و اعتماد به سیستم های امنیتی و عدلی و 
با پذیرش رنج  بتوانند  تا  قضایی در بین خود زنان است 

امروز، آینده بهتر برای دختران این سرزمین رقم بزنند.

 25 روز  شدن  نزدیک  با  سال  هر  و  می گذرد  سال ها 
نوامبر، روز جهانی محو خشونت علیه زنان، بیشتر متوجه 
وضعیت زنان می شویم و درک می کنیم که با تاسف نه 
است  نیامده  زنان  زندگی  در  پایدار  مثبت  تغییرات  تنها 

بلکه خشونت ها به اوج خود رسیده اند. 
آنچه مایه نگرانی است خشونت ساختاری، مردمحورانه 
تا  جامعه  سطح  پایین ترین  از  که  است  زن  ستیزانه ای  و 

باالترین سطح در جامعه ما نهادینه شده است .
اقتصاد،  رسانه ها،  کابینه،  پارلمان،  در  زنان  حضور 
فرهنگ، تعلیم و تربیه، صحت و امنیت هرچند امر مثبتی 
تلقی می شود اما نباید فراموش کنیم که حضور زنان در 
این عرصه ها امتیازی نیست که از سوی حکومت به زنان 
داده شده است بلکه حق طبیعی زنان به عنوان شهروندان 

این سرزمین است . 
بهبود  به خاطر  هنگفت  هزینه  شدن  مصرف  وجود  با 
این  در  عظیم  انسانی  نیروی  اختصاص  و  زنان  وضعیت 
راه اما ما هنوز شاهد مشکالت جدی زنان افغان در سطح 

خانواده و اجتماع هستیم . 
فقر  امنیت،  نبود  بر  عالوه  که  است  این  تلخ  واقعیت 
درسطوح  زنان  عده ای  سمبولیک  حضور  و  اقتصادی 
شاید  و  باید  جایگاه  از  خانواده  در  زن  هنوز  رهبری، 
این  عادی  زنان  حتا  و  مردان  تعریف  نیست.  برخوردار 
است که دختر بعد از ازدواج کامال تحت سلطه و اختیار 
مرد  طبیعی  حق  لت و کوب  و  تحقیر  توهین،  است.  مرد 
است و گویا اعتراض زن به چنین مواردی، باعث می شود 
تا زن از خانواده و جامعه طرد شود . برای عده ای از مردان 
و خانواده ها، زن فقط دستگاهی برای به دنیا آوردن طفل 
که  است  موجودی  زن  می شود.  محسوب  نسل  تولید  و 
محکوم به خدمت به مرد و خانواده مرد است تا زمانی که 
مرگ او فرا رسد و با لباس سفید وقتی از خانه پدری اش 
بیرون  باید از خانه همسرش  با کفن  بیرون می شود فقط 

شود . 
تولد  بین  وقفه  برای  انتخاب  حق  گشت و گذار،  حق 
حقوق  از  بسیاری  و  تحصیل  حق  سفر،  حق  فرزندان، 
حالی که  در  است  مرد  اجازه  به  مربوط  فقط  زن  اولیه 

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 

امروز  کنید.  توجه   1515 پیام  این  به 
مشاور شورای  و  معاون مجلس   روز 
یک  مجلس  معاون  است.  امنیت 
می خواهد  که  است  شصت ساله  آدم 
را  ملیشه  او  باشد.  داشته  ملیشه  نیروی 
برایش  زیاد دوست دارد ولی پدرش 
است.  نتوانسته  ملیشه خریداری کرده 
او به شدت دوست دارد تا یک  ولی 
باشد.  داشته  را  ملیشه  از  کالن  گروه 
است  مخالف  ملیشه  با  شورا  مشاور 
ملیشه  مجلس  معاون  تا  نمی گذارد  و 
یک  مجلس   معاون  باشد.  داشته 
کرده  پیدا  امنیت  شورای  در  سوراخ 
است و از آن سوراخ دیده که شورای 
او  می کند.  حمایت  را  داعش  امنیت 
دیده  را  می گوید کالن کالن داعش 
که در کابل راه می روند، آیس کریم 
دارد.  زیاد  تیل  موتر شان  می خورند و 
او می گوید این پول ها را به کالن های 
داعش شورای امنیت داده است. یعنی 
شورای امنیت با خرید تکت از 1515 
حتا  و  داعش  شدن  پول دار  باعث 
افغانستان  به  پاکستان  از  داعش  انتقال 
او  می گوید  مجلس  معاون  می شود. 
داعش  هوادارانش  با  تا  دارد  دوست 
هوادار  کلمه  از  او  هرچند  بکشد.  را 
رقیب هایش  ولی  می کند  استفاده 
مجلس  معاون  اطراف  در  می گویند 
هوای شان  بلکه  ندارد  هوا  هیچ کس 
هم  شورا  مشاور  است.  شده  خالی 
دوست  مجلس   معاون  می گوید 
او  ولی  باشد،  داشته  ملیشه  تا  دارد 
ملیشه  مجلس  معاون  که  نمی گذارد 
چیز  ملیشه  دارد  احتمال  باشد.  داشته 
مجلس  معاون  که  باشد  خوبی  بسیار 
بر داشتن آن می کند.  این قدر اصرار 
داشتن  می گویند  خیلی ها  هرچند  
ملیشه کار خوبی نیست. ولی اگر شما 
مجلس  صاحب  معاون  تا  می خواهید 
صاحب ملیشه شود و بسیار خوشحال 
و  خود  برای  تکت  یک  لطفا  گردد، 
700 تکت دیگر برای اقارب دوستان 
شاید  کنید.  خریداری  خود  رفیقان  و 
به  را  شدن  ملیشه دار  شانس  نیز  شما 
دست بیاورید. به همین خاطر 1515 را 
دایر کرده بعد از شنیدن صدای انفجار 

خرید تان را انجام دهید.

امروز روز معاون مجلس 
ومشاور است

مبارزه ای دشوار برای 
نگاه انسانی 

متاسفانه که اکثر دولتمردان، روشنفکران و تحصیل کردگان افغان نیز با 
موضوع زن و حقوق زن به صورت شعاری و سمبولیک برخورد می کنند و اگر 

در گفتار به این موضوع اهمیت می دهند، احتمال این که چنین مواردی را در 
مورد همسر خود و یا بانوان خانواده خود رعایت کنند نیز پایین است . دفاع 
از حقوق زن و حضور زنان برای عده ای بیشتر جنبه تفریحی و سرگرمی دارد 

تا جنبه کار متعهدانه برای بهبود وضعیت دختران و زنان این سرزمین . 

معصومه محمدی - فعال حقوق زن
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داعش  تروریستی  گروه  که  پاریس  تروریستی  حمالت  از  بعد 
خواستار  دیگر  بار  امریکا  گرفت،  عهده  به  را  آن  مسوولیت 
تشدید مبارزه ایتالف جهانی برای مبارزه جدی با داعش شد. 
نماینده  با  شنیه  دو  روز  امریکا  رییس جمهور  معاون  جوبایدن، 
کشور دنیا در ساختمان وزارت خارجه امریکا  گان حدود شصت 

کرد. دیدار 
که وزارت امور خارجۀ امریکا در اینباره منتشر  گزارشی  بر اساس 
گرک" نماینده ویژه امریکا در امر مبارزه برضد  کرده، "برت مک 
کشورهای حاضر در این نشست خواسته  از نمایندگان  داعش، 
کانون قدرت داعش  که عالوه بر تشدید فشارهای شان بر  است 
شبکه  با  مقابله  در  نیز  را  خود  های  تالش  عراق،  و  سوریه  در 

کنند.  اجتماعی داعش، با یکدیگر هماهنگ 
که این پنجمین نشست  کرد  وزارت امور خارجه امریکا تصریح 
تابستان  از  امریکا  رهبری  به  بین المللی  ایتالف  کشور عضو   ۶۵
کنون و به ویژه پس از سوقصدهای اخیر تروریستی  سال ۲۰۱۴ تا 
فراز  بر  روسیه  مسافربری  هواپیمای  انفجار  و  انقره  پاریس،  در 

صحرای سینا بوده است. 

مقام  سوی  از  بروکسل  در  امنیتی  هشدارهای  باالترین  تمدید  با 
های بلژیک، روز سه شنبه 3 قوس، مدارس و قطارهای این شهر 
کردند  اعالم  بلژیک  امنیتی  مقام های  ماندند.  بسته  هم چنان 
تروریستی  حمالت  مظنونان  یافتن  برای  تحقیقات  ادامه  در  که 

کرده اند. قریب الوقوع در این کشور، یک فرد دیگر را متهم 
 این مقام ها در مورد هویت فرد تازه متهم شده چیزی نگفته اند 
بازداشت  مظنون  چهار  جمله  از  بلژیک،  پولیس  به گفته  اما 
کنون، دو تن از آنها، محمد امری و حمزه اتو، به انتقال  شده تا
از  پاریس،  حمالت  مظنونان  از  تن  یک  عبدالسلالم،  صالح 
فرانسه به بلژیک متهم شده اند. خبرگزاری فرانسه از قول رسانه 
که یک تن دیگر از بازداشت شدگان،  گزارش داد  های بلژیک 
احتماال روز شنبه بعد از رود صالح عبدالسالم به بلژیک از او 

کرده است. پذیرایی 
که پولیس بلژیک پانزده نفر بازداشت شده  این در حالی است 
در روز یک شنبه و دو نفر از پنج تن بازداشت شده در روز دوشنبه 
در  امنیتی  هشدارهای  تمدید  با  همزمان  است.  کرده  آزاد  را 
کشور در سراسر  بروکسل، روز دوشنبه امریکا نیز به شهروندان این 

جهان نسبت به افزایش » تهدید های تروریستی« هشدار داد.

زه مشترک  تاکید امریکا بر مبار
جهانی بر ضد داعش

سطح بلند هشدار های امنیتی 
در بلژیک

کوشش های  خود،  ایجاد  بدو  از  ملی  وحدت  حکومت 
کند.  ایجاد  کستان  پا با  نیک  رابطه ی  تا  کرد  فراوان 
وی،  از  قبل  که  ورزید  کید  تا بارها  غنی  رییس جمهور 
»جنگ  حالت  در  قبال  کستان  پا و  افغانستان  رابطه ی 
کرد و  کستان سفر  اعالن ناشده« قرار داشت. او چند بار به پا
کستان  چندین بار نیز میزبان هیات بلند نظامی-سیاسی پا
کستان  پا تشویق  برای  غنی  رییس جمهور  بود.  کابل  در 
کشور به سراغ عربستان و چین رفت  به خاطر آوردن صلح در 
این  اما  داد.  انجام  ره  این  در  داشت،  توان  در  آنچه  هر  و 
نتیجه ی مثمری  توقع می رفت  نزدیکی بی پیشینه چنانکه 
را در بر نداشت و در پهلوی نارضایتی های داخلی، دوستان 
ناخشنود  نیز  را  ایران  و  مثل هند  کشور  بزرگ  و هم پیمانان 

ساخت. 
در  به ویژه  ناامنی  دامنه ی  گسترش  که  می رسد  به نظر  اما 
تا  شده  سبب  کندز  سقوط  و  کشور  شمالی  بخش های 
رییس جمهور غنی و مقامات ارشد حکومت وحدت ملی 
بررسی  و  غور  مورد  دیگر  بار  را  کستان  پا با  نزدیکی  راهبرد 
به  را  هیاتی  رییس جمهور  اقدام،  تازه ترین  در  بدهند.  قرار 
به  رابطه  در  کشور  این  مقامات  با  تا  فرستاده  هندوستان 

کند.  گفتگو  همکاری های امنیتی و نظامی 
رابطه با هند

هند به عنوان یک هم پیمان راهبردی و صادق در افغانستان 
کشور بعد از سقوط طالبان و  شناخته می شود. روابط هر دو 
تحوالت اخیر چشمگیر بوده است. هند نقش سازنده ای در 
کرده است.  تحکیم صلح و انکشاف در افغانستان بازی 
افغانستان  کمک کننده  بزرگ  کشور  ششمین  هندوستان 
از سال ۲۰۰۱ بدین سو در حدود 2 میلیارد دالر به  که  است 
کمک های انکشافی  کرده است. در پهلوی  کمک  کشور 
هندوستان  دیگر  کمک های  از  مختلف،  سکتورهای  در 
می توان به ارایه بیش از ۱۰ هزار بورسیه تحصیلی٬ راه اندازی 
نام  به  بعدا  )که  سلما  بند  ایجاد  اشتغال زایی٬   برنامه های 
گردید(٬ ساخت  بند دوستی افغانستان- هندوستان مسمی 
بزرگ  و  کوچک  کمک   و ده ها  افغانستان  پارلمان جدید 
دیگر نام برد. افغانستان نیز از دیرباز روابط نیک و حسنه 
و  تاریخ  در  ریشه  که  روابطی  است٬  داشته  هندوستان  با 
پیمان   ۲۰۰۱ افغانستان در سال  کشور دارد.  هر دو  فرهنگ 
کشور اجازه  که به هر دو  کرد  راهبردی را با هندوستان امضا 
با  انکشافی  و  امنیتی  اقتصادی،   تا در بخش های  می دهد 

هم همکاری پایدار داشته باشند. 
کستان رابطه با پا

دارد،2500  کستان  پا با  گونی  گونا مشترکات  افغانستان 
کیلومتر مرز مشترک، زبان، سنن، و ریشه های فرهنگی بین 
مردمان دو سوی خط دیورند را می توان از عمده ترین این 
کستان از زمان  »مشترکات« نام برد. روابط دیپلوماتیک با پا
آغاز   1947 سال  در  بریتانیایی  هند  از  کشور  این  جدایی 
گانه  جدا سرحد  ایجاد  از  بعد  رابطه  این  اما  است.  شده 
می شود،  شناخته  دیورند  خط   نام  به  که   1898 سال  در 
کستان نقش  دست خوش منازعات و تنش ها بوده است. پا
سرخ  قشون  توسط  افغانستان  اشغال  زمان  در  را  کلیدی 
نفوذ  از  جلوگیری  برای  امریکا  متحده  ایاالت  کرد.  بازی 
تا  کرد  کمک  کستان  پا به  را  دالر  میلیاردها  سابق،  شوری 
گروه های مجاهدین را در نبرد با قشون سرخ و دولت وقت 
شکل گیری  در  کشور  این  متعاقبا  برساند.  یاری  افغانستان 
قابل  کمک  گروه  این  توسط  افغانستان  اشغال  و  طالبان 
در  طالبان  رژیم  سرنگون سازی  از  بعد  کرد.  مالحظه ای 
کستان در ایتالف ضد دهشت افگنی یکجا شد  سال 2001 پا
افغانستان  انکشاف  به منظور  هنگفتی  مالی  کمک های  و 
کستان  پا خارجی  پالیسی  آغاز  همان  از  اما  داد.  انجام 
دیده  به  کشور  این  در  هند  نقش  و  افغانستان  قبال  در 
قدرت  و  دوباره  بسیج   جایی که  تا  می شد  نگریسته  شک 
حامد  می شود.  داده  نسبت  کشور  این  به  طالبان   گرفتن 
برای  سیاسی  راه حل  تا  کرد  سفر  کستان  پا به  بار   22 کرزی 
سفر  این  هربار  اما  شود  جستجو  افغانستان  »ناامنی« های 
افغانستان  مقامات  سوی  از  که  وعده هایی  با  بود  توام  ها 

»میان تهی« خوانده شده است. 
کستان در حکومت وحدت ملی سعی برای نزدیکی با پا
ملی  وحدت  حکومت  ایجاد  بدو  از  غنی  رییس جمهور 
کستان را بهبود ببخشد.  کرد تا روابط افغانستان و پا کوشش 
کستان  پا به  اما  او  کشور٬  داخل  در  مخالفت ها  علی رغم 
نظامی های  و  حکومت  با  بازدید  و  دید  ضمن  و  کرد  سفر 
امضای  انجام داد. دستور  را  اقداماتی »متحیر«  کشور  این 
فرستادن  ملی٬  امنیت  و  آی اس آی  بین  امنیتی  تفاهم نامه 
راه اندازی  مجوز  ارایه ی  کستان،  پا به  نظامی  دانش آموزان 
در  افغانستان  و  کستان  پا نظامی  مشترک  عملیات های 
ک  خا در  زندانیان  بازجویی  حق  و  افغانستان  ک  خا
امتیازاتی  جمله  از  کستانی  پا نیروهای  سوی  از  افغانستان 

کستان  پا به  غنی  رییس جمهور  می شود  گفته  که  است 
که همواره از سوی شورای امنیت ملی  داده است، ادعای 

افغانستان رد شده است.
باعث  اخیر  دهه ی  در  بی پیشینه  سخاوت  این 
که  نارضایتی های بزرگ در داخل افغانستان شد٬ تا جایی 
صریح  مخالفت  کشور  اسبق  رییس جمهور  کرزی٬  حامد 
کستان اعالن  خود را با امضای تفاهم نامه استخباراتی با پا

کرد. 
در  سارک  نشست  هجدهمین  در  غنی  رییس جمهور 
»جنگ  یک  را  افغانستان  در  امنیتی  بی ثباتی  کتماندو 
این  ک  خا از  نمی دهد  اجازه  که  افزود  و  خواند  نیابتی« 
کشور به عنوان میدان نبرد استفاده شود. رییس جمهور غنی 
کرد و از آنجا راهی چین  اولین سفر خود را به عربستان آغاز 
تا  کند  تشویق  را  کستان  پا عمده ی  متحد  دو  این  تا  شد 
کشور فشار  کره نشاندن طالبان، باالی این  برای به میز مذا
تا شورشیان و  او تالش های زیادی به  خرچ داد  کند.  وارد 
گفتگو  کره و  کشور را وادار سازد تا برای مذا مخالفین مسلح 
همان طور  اما  شوند  حاضر  پایدار  صلح  یک  ایجاد  برای 
با  ملی  وحدت  حکومت  راهبرد  این  می رفت،  توقع  که 
هریک  پیمودن  که  است  بوده  روبه رو  بزرگ  چالش های 

کنونی از توان این اداره بر نمی آید.  شاید در مقطع 
با  شدن  نزدیک  برای  ملی  وحدت  حکومت  راهکارهای 
کستان بدون شک مخالفان زیادی را در داخل و بیرون از  پا
کارشناسان  که به نظر اغلب  کرد. چالش های  کشور ایجاد 
نارضایتی  و  ناخشنود  را  افغانستان  هم پیمانان  می تواند 
هندوستان   2015 سپتامبر  ماه  در  گرداند.  بیشتر  را  داخلی 
ششمین  در  ک  اشترا برای  پایه  بلند  هیات  فرستادن  از 
کنفرانس همکاری های منطقه ای ابا ورزید و در عوض یک 
به این نشست فرستاد. هرچند مقامات  را  کوچک  هیات 
دولت  راهبرد  تغییر  کار،  این  دلیل  که  نمودند  رد  هندی 
که هند  کستان می باشد اما هویداست  افغانستان در قبال پا
به  ناخشنود  کستان  پا و  افغانستان  از حد  نزدیکی بیش  از 

نظر می رسید. 
کستان بی میلی پا

و  ملی  وحدت  حکومت  کوشش های  علی رغم 
منظور  به  کستان  پا با  نزدیکی  برای  غنی  رییس جمهور 
شدن  بدتر  شاهد  افغانستان  اما  کشور،  در  صلح  تحکیم 
یک  سقوط  است.  بوده  پسین  دهه ی  در  امنیتی  اوضاع 
شکست  عمده ترین  مخالفین،  به دست  کلیدی  والیت 
اوضاع  می شود.  تلقی  ملی  وحدت  حکومت  برای  امنیتی 
کستان  نابه سامان و »تردید« در اراده ی ارتش و مقامات پا
گردیده تا  کابل  کشور باعث دلسردی  برای ایجاد ثبات در 
کره با طالبان به  کار نمایندگان حکومت برای مذا که  جایی 
تعلیق افتاد و بعد از نارضایتی ها، رییس جمهور تفاهم نامه 

استخباراتی را نیز ملغی قرار داد. 
ملی  امنیت  مشاور  اتمر،  حنیف  اقدام،  تازه ترین  در 
کرده و با مقامات هندی در رابطه  افغانستان به دهلی سفر 
امنیتی،  بخش های  در  هند  و  افغانستان  همکاری های  به 
کرده است. درست بعد از این  نظامی و اقتصادی صحبت 
که چهار فروند  که دولت هند قرار است  نشست اعالن شد 
هلیکوپتر نظامی Mi-25 را در اختیار ارتش افغانستان قرار 

بدهد. 
نیز  طالبان  کتیک  تا می رسد  به نظر  جنگ  فصل  ختم  با 
سرگیری  از  به  رابطه  در  صحبت ها  روزها  این  و  کند  تغییر 
کرات صلح در رسانه ها مطرح می گردد. در همین حال  مذا
در  کستان  پا ارتش  ستاد  رییس  شریف،  راحیل  است  قرار 
کابل بیاید و با مقامات حکومت وحدت ملی  هفته روان به 

کند.  دیدار 

بهبود روابط با هند:

 آیا پاکستان شانس را 
از دست داده است؟
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جنرال  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
کاتانی« وزیر دفاع جاپان برای نخستین بار از زمان  »نا
تصویب الیحه حضور ارتش در جنگ های خارج از 
کرده تا با مسوولین  سرزمین، به ایالت »هاوایی« سفر 

کند. گفتگو  بلند پایه نظامی امریکا 
دریایی  فرمانده  هریس«  »هری  با  شنبه  سه  روز  وی 
امریکا  متحده  ایاالت  پاسفیک  آسیا-  در  مستقر 
دو  این  های  صحبت  رود،  می  انتظار  کرد.  دیدار 
آسیا-  منطقه  در  امنیت  تامین  پیرامون  نظامی  مقام 
پسیفیک از جمله دریای چین جنوبی و شرقی باشد.

اردوغان  طیب  رجب  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
رییس جمهوری ترکیه روز سه شنبه 3 قوس، با صدور 
که پس از انتخابات  کابینه جدید این کشور  دستوری 
کم عدالت و  پارلمانی اول نوامبر در اختیار حزب حا

گرفته بود را مورد تایید قرار داد. توسعه قرار 
که  شد  انجام  آن  دنبال  به  جدید  کابینه  معرفی 
جاری  سال  عقرب   ۲۶ در  کشور  این  رییس جمهور 
دولت  مین   ۶۴ تشکیل  مامور  را  اوغلو«  داود  »احمد 

کرده بود. تاریخ جمهوری ترکیه 
پارلمانی  انتخابات  اینکه  از  به ذکر است، پس  الزم 
از  نتوانست هیچ یک  ترکیه  ۷ جون سال جاری در 
احزاب را به صورت قاطع به پیروزی برساند بر اساس 
مهلت  روز  اغلو ظرف ۴۵  داود  ترکیه،  اساسی  قانون 
برای  پارلمان  به  یافته  راه  احزاب  سایر  با  تا  داشت 

روز  ترکیه  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
جنگی  هواپیمای  یک  قوس،   3 سه شنبه 
روسیه را در امتداد مرز سوریه سقوط داد، این 
سوریه،  ساله  چهار  جنگ  طول  در  حادثه 
قدرت  دو  بین  تنش ها  بزرگترین  از  یکی 
بود.  خواهد  سوریه  بحران  در  دخیل  کلیدی 
بیانیه ای  در  ترکیه  ریاست جمهوری  دفتر 
گفت، هواپیمای جنگی سرنگون شده از نوع 
رسانه های  هم چنان  می باشد،   24 سوخوی 
این  خلبان  یک  که  دادند  گزارش  ترکیه 
هواپیما توسط شورشیان مخالف رژیم سوریه 

دستگیر شده است.
سقوط  مسکو  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
کرده، اما از سرنوشت  این هواپیمای را تایید 
خلبان هنوز  اطالعی در دست نیست. ارتش 
گفته است، این هواپیما در جریان پنج  ترکیه 
کرد و سپس  دقیقه 10 مرتبه حریم ترکیه را نقض 
هواپیمای  دو  توسط  هشدار  چندین  از  بعد 
روسیه  گرچه  ا گردید.  منهدم  ترکی    16-F
فضای  داخل  در  هواپیما  این  کرده  کید  تا

گاز روز دوشنبه 2 قوس  کنند گان  اجالس صادر 
روسای  این نشست  در  شد،  برگزار  تهران  در 
جمهور روسیه و ایران بر افزایش تولیدات خود 
دولتی  خبرگزاری  گزارش  به  کردند.  کید  تا
ایران، حسن روحانی، رییس جمهور ایران، با 
گاز ایران پس از  اشاره به افزایش سریع تولید 
که  کرد  برداشته شدن تحریم های غرب اعالم 
کشورش تا دو سال آینده به  گاز  ظرفیت تولید 
بیش از یک میلیارد متر مکعب در روز خواهد 

رسید.
گاز در  گفته آقای روحانی، افزایش تولید  به 
گذشته، این امکان را به ایران می دهد  دو سال 
کشورهای همسایه را  گاز خود به  تا صادرات 
گاز  لوله و هم چنین صادرات  از طریق خط 
وی  دهد.  افزایش  نیز  را  دنیا  نقاط  سایر  به 
امنیت  تامین  برای  ایران  آمادگی  اعالم  با 
گاز  انرژی در جهان، از مجمع صادرکنندگان 

به  تروریست ها  سینا  شبه جزیره  شمال  در 
عملیات  به  دست  و  کرده  حمله  هتل  یک 
کشته  انتحاری زدند. در این حمله چهار نفر 
صبح  فرانسه،   خبرگزاری  به گزارش  شدند. 
هوتل  به  تروریست ها  قوس   ۳ سه شنبه  روز، 
شمال  در  عریش،  شهر  در  این«  »سوییس 

کردند. شبه جزیره سینا حمله 
کرد  اعالم  بیانیه ای  در  مصر  داخله  وزارت 
یکی از تروریست ها قصد داشت با موتر خود 
وارد محوطه هوتل شود و همین که با ممانعت 
در  کرد.  منفجر  را  موتر  شد  مواجه  پولیس 
و  پولیس  ادامه،  »در  است:  آمده  بیانیه  این 
وارد  می خواست  که  دیگر  تروریست  یک 
ساختمان هوتل شود، به سوی هم تیراندازی 

برای  تواند  می  این کشور  جاپان،  جدید  قانون  طبق 
گر  ا حتی  دوم  جهانی  جنگ  از  پس  نخستین بار 
برای  نشود،  تهدید  دشمن  سوی  از  مستقیم  طور  به 
صحنه  وارد  امریکا  ویژه  به  خود  متحدین  از  دفاع 

درگیری های نظامی شود.
که یکی از محورهای اصلی مورد بحث  گفته می شود 
کارایی  کاتانی و مقام های نظامی امریکا،  در دیدار نا
این قانون در میدان عمل است. در این راستا، انتظار 
کشور همکاری خود را در زمینه سامانه  که دو  می رود 

دفاعی موشک های بالستیک نیز افزایش دهند.

کند. تشکیل دولت ایتالفی رایزنی 
متعاقب شکست در تشکیل دولت ایتالفی، برگزاری 
قرار  کار  دستور  در  نوامبر  اول  در  مجدد  انتخابات 
در  توانست  توسعه  و  عدالت  کم  حا حزب  گرفت. 
کرده و دستور  کسب  این انتخابات پیروزی قاطع را 
اردوغان برای تشکیل دولت بر این اساس انجام شد.

گزارش  سوریه قرار داشت. خبرگزاری فرانسه 
وزیر  نخست  اوغلو،  داوود  احمد  که  میدهد 
با  هواپیما  این  سقوط  از  بعد  بالفاصله  ترکیه 
این کشور  خارجه  وزیر  و  ارتش  ستاد  رییس 
را  گرفت قضیه  تشکیل جلسه داد و تصمیم 
ترکیه  مقام  یک  دهد.  اطالع  ناتو  سازمان  به 
کشور  این  است  گفته  فرانسه  خبرگزاری  به 
کشور  کدام  تالش دارد بداند هواپیما متعلق به 

است.
قول  از  فرانسه  خبرگزاری  حال،  همین  در 
هوایپمای  که  داد  گزارش  روسیه  دفاع  وزیر 
سقوط داده شده یک جنگنده سوخوی 2۴ 
که از  و متعلق به روسیه است. در بیانیه ای 
گفته  شده  منتشر  روسیه  دفاع  وزارت  سوی 
شده هواپیما در اثر تیراندازی احتماال زمینی 
ک سوریه سقوط داده شده است. این  در خا
کرده  کید  تا ترکیه  های  مقام  که  درحالیست 
را  هواپیما  کشور  این  هوایی  نیروهای  که  اند 
کرد  را نقض  ترکیه  آنکه حریم هوایی  از  بعد 
سقوط داده اند. سقوط هواپیمای روسیه در 

برای  راه«  »نقشه  یک  تدوین  با  تا  خواست 
امنیت  تامین  در  فعال تر  نقشی  مجمع،  این 

کند. انرژی در جهان ایفا 
با این حال بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، سال 
گاز ایران را ۶۰۰ میلیون  گذشته ظرفیت تولید 
که  کرده و وعده داده بود  متر مکعب اعالم 
میلیارد  یک  روزانه  به   ۹۶ سال  تا  رقم  این 
مقامات  یافت.  خواهد  افزایش  مکعب  متر 
ماه های  در  هم چنین  ایران  نفت  وزارت 
گاز  صادرات  افزایش  برای  تالش  از  گذشته 
خبر داده اند. ایران ساالنه حدود ۹ میلیارد متر 

گاز به ترکیه صادر می کند. مکعب 
دو  و  امسال  عقرب  ماه  در  حال  همین  در 
سال پس از بسته شدن قرارداد صادرات ۲۵ 
بغداد،  شهر  به  ایران  گاز  مکعب  متر  میلیون 
مقامات ایران و عراق قرارداد جدیدی را برای 
بصره  منطقه  به  گاز  میزان  همان  صادرات   

انفجاری  کمربند  مذکور  تروریست  و  کردند 
کرد.« خود را منفجر 

این  در  که  است  گفته  مصر  داخله  وزارت 
پولیس،  مامور  دو  تروریست،  دو  حمالت 
کشته شدند.  یک قاضی و یک غیرنظامی 
تعداد  است  گفته  ارتش مصر  دیگر  از سوی 
نفر سوم موفق شد  و  بود  نفر  تروریست ها سه 

روز چهار  بود  قرار  که  حالی صورت می گیرد 
به  روسیه  وزیرخارجه  الوروف،  سرگی  شنبه 
غیر  به صورت  این سفر  اما  نماید،  ترکیه سفر 
گردید. از سوی دیگر ترکیه سفیر  منتظره ای لغو 

روسیه، نیز فرا خوانده است.
گویند حادثه روز سه شنبه سقوط  ناظران می 
هواپیمای جنگی روسیه توسط نیروهای ترکیه 
روسیه  و  ترکیه  میان  مرزی  حادثه  مهم ترین 
نظامی  مداخله  آغاز  از  شود.  می  محسوب 
روسیه در سوریه در حمایت از رژیم بشار اسد، 
ترکیه پیش از این دوبار از نقض حریم هوایی 
خود توسط هواپیماهای روسیه خبر داده بود.

کردند. امضا 
کشورهای  مجمع  سران  اجالس  سومین 
گاز روز دوشنبه به ریاست حسن  صادرکننده 
حضور  با  و  ایران  رییس جمهور  روحانی، 
کرد. این  کار  کشور در تهران آغاز به  سران ۹ 
گازی  ذخایر  از  درصد   ۷۰ به  نزدیک  گروه 
روسیه،  ایران،  و  دارد  اختیار  در  را  جهان 
الجزایر، امارات متحده عربی، قطر  و ونزویال 
ایران  می روند.  شمار  به  اصلی  اعضای  از 
در  طبیعی  گاز  حجم  لحاظ  از  روسیه  و 
گازی یا همراه نفت و میدان های  میدان های 

گاز هستند. نفتی در صدر فهرست صاحبان 
اعالم  ضمن  این  از  پیش  روحانی  حسن 
انتقال  »شبکه  شدن  اجرایی  برای  آمادگی 
بود  کرده  کید  تا حال  عین  در  اروپا«  به  گاز 
گاز روسیه، تهران  که در صورت قطع انتقال 
زمینه  این  در  را  مسکو  جای  نمی خواهد 

بگیرد.
روز  نیز  روسیه  رییس جمهور  حال  همین  در 
کشورهای  مجمع  سران  اجالس  در  دوشنبه 
کشور قصد دارد  که این  گفت  گاز  صادرکننده 
گاز خود را به ۸۵۵ میلیارد  تا سال ۲۰۳۵ تولید 
متر مکعب برساند. والدیمیر پوتین هم چنین از 
گاز خود  برنامه روسیه برای افزایش صادرات 
تولید  با  روسیه  گزارش ها  براساس  داد.  خبر 
عمده ترین  مترمکعب،  میلیارد   ۶۰۰ حدود 

گاز منطقه است. تولیدکننده 

بکشد.  را  قاضی  یک  و  شده  اتاقی  وارد 
شده اند.  کشته  مهاجم  سه  هر  ارتش  به گفته 
از  فردای نخستین دور  تروریستی  این حمله 
والیت های  از  نیمی  در  پارلمانی  انتخابات 
مصر  انتخابات  است.  شده  انجام  مصر، 
فرایندی نزدیک به دو ماه برای انتخاب ۵۹۶ 

نماینده پارلمان است.

وزیر دفاع جاپان وارد امریکا شد

کرد کابینه جدید این کشور را تایید  رییس جمهور ترکیه 

وسیه را سقوط داد ترکیه یک هواپیمای جنگی ر

کردند گاز  تاکید  وسیه بر افزایش تولید و صادرات  وسای جمهور ایران و ر ر

گذاشت کشته و زخمی برجای  حمله انتحاری در مصر چندین 
اعالن مناقصه 

پالستکی،  شیت  کمپل،  تهیه   برای  صالحیت  با  و  معتبر  های  شرکت  از  مزایده  اوراق 
کاال شویی   سلندرکاز،دیک بخار، سطل آهنی، سطل پالستیکی، صابون دست شویی و صابون 

دعوت میگردد 
شرایط مناقصه و مشخصات در اسناد مناقصه تذکر یافته است.

اوراق مناقصه در سایت انترنیتی ذیل قابل دسترس میباشد. 
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 میباشد:
کابل یکشنبه 6 دسامبر 2015، ساعت 10 قبل از ظهر به وقت 

AFG 1178 (NFI Kits)

TENDER: CALL FOR BIDS

Tenders are invited from reliable, established and 
competent companies for the supply of Blankets,
Ground sheet, Gas cylinder, Pressure Cooker, Metallic bucket, 
Plastic bucket, Hand Soap and Detergent Soap. 
Conditions and specifications are stated in the tender documents.
Tender documents are available as download under:http://www.
welthungerhilfe.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, 
Afghanistan.
Or can be requested by email at the following address: farshid.far-
zan@welthungerhilfe.de
The deadline for receiving bids is :
Sunday6th December 2015, 10:00 A.M Kabul local time

AFG 1178 (NFI Kits)
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