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

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

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

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

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

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

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

معلومات بیشتر:
www.government.no/asylumregulations

گهی آ

یوناما:

حادثه وردک بی طرفانه بررسی شود

وزارت احیا و انکشاف دهات
بانک اطالعاتی می  سازد

سهمی از حکومت
و سهمی از اپوزیسیون

باج گیری یا اصالحات؟
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رییس جمهور غنی:

من و بانوی اول مسوول امنیت 
پولیس  زن هستیم
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ژی درینک  معلوالن خواهان »احترام«اندانر
کنند و زنان  که جوانانی تقلید  شاید یکی از پیام های منفی این چنین نمایشات این باشد 
قدرت  که  جوانانی  به خصوص  کنند؛  مزاحمت  هستند  خانه  از  بیرون  که  را  دختران  و 
و  تجاوز  برای  قوت  و  انرژی  که  می شود  استنتاج  نمایش  این  از  دارند.  بیشتری  فزیکی 
گروهی  کنند؛ به خصوص وقتی  جنگ است یا افراد پر قوت می توانند دیگران را لت و کوب 

دختری را تعقیب می کنند پیامی  ناخوشایند دارد و...

در  معلولیت  دارای  اشخاص  مدافعین  و  حامیان  کار  به  مخصوصا  موضوع  این 
معلولیت  دارای  افغان  دوستان  زیاد  تعداد  از  من  می گیرد.  ارتباط  افغانستان 
مالی  حمایت  و  امتیازات  دریافت  جای  به  آن ها  می خواهند،  چه  که  شنیده ام 
کمک آن ها  بیشتر خواهان احترام سایر شهروندان و تشخیص توانایی ها و ظرفیت 

به جامعه افغانستان می باشند. 
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زنگ اول


رویداد فاجعه بار کشتار کودکان در والیت وردک باید 
مورد تحقیق و بررسی جدی قرار بگیرد. اگر واحدی از 
نیروهای امنیتی در خلق این حادثه  هولناک نقش داشته 
باشد، باید فرمانده و اعضای آن واحد مطابق لوایح و 
مقررات نظامی مورد بازجویی، مواخذه و بعد محاکمه 
قرار گیرند. هم چنان باید وزارت دفاع و دیگر نیروهای 
از تکرار  تا  امنیتی کشور، تدابیری روی دست بگیرند 
این فجایع هولناک و نقض حق حیات انسان ها به ویژه 
امنیتی ما ولو  نباید نیروهای  کودکان جلوگیری شود. 
به اشتباه و خطا، مرتکب کودک کشی شوند. فرماندهان 
نیروهای امنیتی کشور باید بدانند که آنان از یک کشور 
دارای نظام سیاسی مشروع و قانون اساسی حمایت و 

حفاظت می کنند. 
نیروهای  اساسی  و  وظیفه  اصلی  دلیل  همین  به 
است.  غیرنظامیان  جان  از  حفاظت  افغانستان،  امنیتی 
تا  بکنند  را  تالش شان  تمام  باید  افسران  و  سربازان 
جایی که  در  حتا  برسد.  صفر  به  غیرنظامیان  تلفات 
صورت  تالش  باید  باشد،  هم  نظامی  تلفات  احتمال 
بگیرد تا از کشتار مردمان غیرنظامی جلوگیری شود. 
نباید نیروهای امنیتی ما مثل طالبان و دیگر گروه های 
دهشت افگن که هدف آشکارشان ایجاد رعب و  ترس 
این که  بر  عالوه  غیرنظامیان  کشتار  کنند.  عمل  است، 
نقض حق حیات انسان ها است، سبب تقویت مشروعیت 

اجتماعی گروه طالبان در روستا ها نیز می شود. 
روستا های  در  طالبان  شورش  تقویت  عوامل  از  یکی 
کشتار  و  نظامی  عملیات های  در  بی دقتی  جنوب، 
غیر عمدی روستاهای غیرنظامی در جریان جنگ بود. 
سال های  در  بسیاری  موارد  در  بین المللی  نیروهای 
به صورت  و  نادرست  اطالعات  مبنای  بر  گذشته، 
دادند  قرار  هدف  را  غیرنظامیان  اشتباه،  و  غیرعمدی 
در  طالبان  توده ای  خاستگاه  تقویت  سبب  امر  این  و 
غیرنظامیان  کشتار  هم چنان  شد.  جنوب  روستاهای 
به دست  تبیلغی  دست مایه  طالبان  که  می شود  سبب 
بیاورند و آن را به هواداران خود بفروشند. نیروهای 
تکرار  را  گذشته  سال های  اشتباه های  باید  ما  امنیتی 

نکنند و در امر حفاظت از غیرنظامیان جدی باشند.
باید  هستند  که  جایی  هر  در  ملی  اردوی  فرماندهان 
داشته  دوستانه  ارتباط  محل  مردم  با  تا  کنند  تالش 
برای  که  بباورانند  مردم  به  باید  فرماندهان  باشند. 
حفاظت از آنان در منطقه مستقر هستند و وظیفه  مهم تر 
غیرنظامیان  کشتار  ندارند.  غیرنظامیان  از  حفاظت  از 
تمام زمینه های همکاری مردم محل با نیروهای امنیتی 
طالبان صاحب  که  می شود  و سبب  می برد  بین  از  را 
پایگاه قوی تر در روستا ها شوند. طالبان هم با مخفی 
شدن در میان مردم و با سنگر گیری در خانه های مردم 
کشور  امنیتی  نیروهای  و  مردم  بین  تا  می کنند  تالش 

تقابلی خونین به وجود بیاورند. 
فاصله  امنیتی  نیروهای  از  مردم  تا  می خواهند  طالبان 
برابر سربازان و  را در  ترتیب مردم  این  به  بگیرند و 
افسران قرار دهند. افسران و سربازان اردوی ملی باید 
در دام  هایی که طالبان به آنان پهن می کنند نیفتند. تمام 
فرماندهان اردوی ملی باید روی راهکاری کار کنند که 
براساس آن، از جان غیرنظامیان در روستاها حفاظت 
شود. اگر نیروهای امنیتی و فرماندهان اردوی ملی، با 
وزارت  کشف  باشند،  داشته  گرم  روابط  محلی  مردم 
دفاع می تواند به بسیار ساد گی محلی را که طالبان در 
نوع  هیچ  بدون  و  کنند  می یابند شناسایی  استقرار  آن 

تلفاتی، تهدید را از بین ببرند. 
باشند  متوجه  باید  امنیتی  نیروهای  فرماندهان  تمام 
و  اجتماعی  بعد  روستاها،  در  چریکی  جنگ های  که 
دل  شکار  جنگ ها  نوع  این  در  دارد.  نیرومند  سیاسی 
و دماغ روستایی  ها بیشتر از وارد کردن تلفات  نظامی 
دماغ  و  دل  که  جناحی  هر  دارد.  اهمیت  دشمن،  بر 
نیز  میدان  رزم  روستایی ها را شکار کرد می تواند در 
موفق باشد. تلفات غیرنظامی، سبب می شود سربازان 
دماغ روستایی ها  و  دل  نتوانند  ملی  اردوی  افسران  و 
را شکار کنند. فرماندهان ارشد اردوی ملی باید روی 
این نکات کار کنند و دل و دماغ روستایی را به دست 

بیاورند.

فاجعه هولناک وردک
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وزارتدفاع:زندهبودنویاکشتهشدنمالمنصورفرقینمیکند

ششعضوداعشدرننگرهارکشتهشدند

یوناما:حادثهوردکبیطرفانهبررسیشود
برگزاریهفتمینکنفرانس

منطقهایصلحراجعبهافغانستان
دردهلی

کشتهشدنسهپولیسمرزی
درنتیجهحملهطالبان

تایید  با  همزمان  کابل:  8صبح،
کشته  مبنی بر  دولتی  منابع  از  برخی 
رهبر  منصور  اخترمحمد  مال  شدن 
خبر  رد  و  طالبان  تروریستی  گروه 
توسط  طالبان  رهبر  شدن  کشته 
می گوید  دفاع  وزارت  گروه،  این 
مال  کشته شدن  یا  و  بودن  زنده  که 

منصور هیچ فرقی نمی کند.
سخنگوی  وزیری  دولت  جنرال 
وزارت دفاع، روز یکشنبه، 15 قوس، 
که  کنفرانس خبری گفت  در یک 
رهبر  بودن  زنده  یا  و  شدن  کشته 
گروه طالبان هیچ تغییری در اوضاع 
نمی کند. آقای وزیری گفت: »مهم 
نیست که او )مال منصور( زنده است 
یا کشته شده است. اما می گویم که 
تمام شان از صحنه خارج می شوند.«

در همین حال، گروه طالبان با انتشار 
نوار صوتی منسوب به مال اخترمحمد 
منصور به یکی از سایت های انترنتی 
این گروه تروریستی، گفته است که 
زخمی   خبر  و  است  زنده  رهبرشان 
رهبر  است.  تبلیغات  نیز  شدنش 

در  ننگرهار  والیت  مطبوعاتی  دفتر 
هشت  شدن  کشته  از  کشور  شرق 
در  داعش  تروریستی  گروه  عضو 
نیروهای  هوایی  عملیات  نتیجه 

داخلی و خارجی خبر داده است.
نفر  چهار  که  آمده  اعالمیه  این  در 
هوایی  عملیات  اثر  در  افراد  این  از 
ولسوالی  در  بین المللی  نیروهای 

معاونت  هیات  کابل:  8صبح،
افغانستان،  در  متحد  ملل  سازمان 
معلومات  که  کرده  اعالم  یوناما، 
حادثه یی  در  می دهد  نشان  ابتدایی 
به  غیرنظامی  نه  آن  نتیجه  در  که 
والیت  در  کودک  چهار  شمول 
رسیده اند،  قتل  به  وردک  میدان 
توسط  راکت  یک  فیر  از  ناشی 

نیروهای اردوی ملی بوده است.
والیت  محلی  مقام های  جمعه  روز 
که  کردند  اعالم  وردک  میدان 
راکت  فیر  یک  اصابت  نتیجه  در 
ولسوالی  در  مسجدی  نزدیکی  در 
از  شماری  والیت  این  سیدآباد 
غیرنظامیان به شمول چند کودک به 

قتل رسیده اند.
یوناما با انتشار اعالمیه ای، این حادثه 
دولت  می گوید  کرده  محکوم  را 
قضیه  این  بررسی  برای  افغانستان 
هیاتی را تعیین کرده و سازمان ملل 
از این هیات می خواهد تا این حادثه 

در  خود  شدن  زخمی  خبر  طالبان 
آن  و  کرده  رد  را  صوتی  نوار  این 
کرده  توصیف  رسانه ها  تبلیغات  را 

است.
بین المللی  اخیرا برخی از رسانه های 
طالبان  رهبر گروه  اعالم کردند که 
میان  درگیری  یک  نتیجه  در 
نزدیکی  در  گروه  این  فرماندهان 
زخمی  شدیدا  پاکستان  کویته  شهر 
از  این رسانه ها  است. همچنین  شده  
در  منصور  مال  دادن  جان  احتمال 
نیز  پاکستان  شفاخانه های  از  یکی 

گزارش داده بودند.

اچین کشته شده و دو نفر دیگر در 
عملیات هوایی نیروهای داخلی جان 

داد ه اند.
ننگرهار  والیت  مطبوعاتی  دفتر 
افزوده که این عملیات شب یکشنبه 
انجام شد و به افراد غیرنظامی آسیبی 

نرسیده است.
که  است  مناطقی  از  یکی  اچین 

خبر  اعالمیه ی  در  افغانستان  دولت 
تایید  را  منصور  مال  شدن  زخمی 
آن  از  پیش  همچنین  است.  کرده 
ریاست  اول  معاون  سخنگوی 
جمهوری از کشته شدن مال منصور 
تحت  طالبان  بود.  داده  خبر  نیز 
کشته  خبر  نیز  رسول  مال  رهبری 
شدن مال منصور را تایید کرده است.

تابستان  منصور  اخترمحمد  مال 
گذشته پس از افشا شدن خبر مرگ 
طالبان  گروه  پیشین  رهبر  عمر  مال 

رهبری این گروه را بدست گرفت.

جنگجویان گروه تروریستی داعش 
هفته  چند  از  و  دارند  نفوذ  آن  در 
به  وابسته  نیروهای  تاکنون،  پیش 
این  امنیتی در  نیروهای  با  این گروه 

منطقه هر از گاهی درگیر می شود.
مناطقی  نخستین  از  یکی  منطقه  این 
با  است که گروه تروریستی داعش 
تشکیل جبهه  ای علیه نیروهای دولتی 

حمالتی را آغاز کردند.
که  حاکیست  گزارش ها  از  برخی 
رهبر  مسلم دوست،  عبدالرحیم 
از  عمده ای  بخش  گروه  این  محلی 
این  در  را  فرمانش  تحت  نیروهای 
مقام های  اما  کرده،  مستقر  منطقه 
دولتی گفته اند که این گروه در پی 
شکست  دولتی  نیروهای  عملیات 

سختی را متحمل شده است.

منطقه یی  کنفرانس  هفتمین  کابل:  8صبح،
گروه  توسط  افغانستان  به  راجع  ثبات  و  صلح 
و  مقام ها  حضور  با  دهلی  سیاست گذاری 
کارشناسان همسایگان کلیدی افغانستان در دهلی 

جدید هند برگزار شد.
وزارت امور خارجه با اعالم این خبر می گوید که 
این کنفرانس طی روزهای سوم و چهارم دسامبر 
با حضور کارشناسان و مقام های ارشد همسایگان 
چین،  هند،  دولت های  جمله  از  افغانستان  کلیدی 
تاجیکستان،  قزاقستان،  پاکستان،  ایران،  روسیه، 
متحده  ایاالت  کشورهای  همچنین  و  ازبکستان 
گفته   به  شد.  برگزار  اسپانیا  و  ناروی  امریکا، 
روزه  دو  کنفرانس  این  در  خارجه،  امور  وزارت 
تامین  باره  در  جمله  از  مختلف  موضوعات  روی 

صلح و ثبات و توسعه افغانستان بحث شده است.
پنجمین  اهمیت  مورد  در  کنفرانس  این  در 
استانبول  پروسه  به  موسوم  آسیا  قلب  کنفرانس 
نیز بحث صورت گرفته است. این کنفرانس قرار 
است به تاریخ نهم دسامبر در سطح وزرای خارجه 
اسالم آباد  در  استانبول  پروسه  عضو  کشورهای 

پاکستان برگزار شود.
و  پالیسی  عمومی  رئیس  حیدری  اشرف  محمد 
این  در  افغانستان  خارجه  امور  وزارت  استراتیژی 
جلسات  از  یکی  ریاست  و  کرده  اشتراک  جلسه 
پنجمین کنفرانس قلب آسیا/ اهمیت  را در مورد 

به  وزرا  سطح  به  است  قرار  که  استانبول  پروسه 
تاریخ 9 دسامبر 2015 در اسالم آباد دایر گردد، 

به عهده داشت.
و  پالیسی  عمومی  رییس  حیدری  محمداشرف 
استراتژی وزارت امور خارجه در این مورد گفته 
است: »اگر منطقه قلب آسیا همزمان جهت مبارزه 
اقدام  افراط گرایی  و  تروریزم  تهدیدات  علیه 
منطقه  اقتصادی  پایدار  رشد  برای  زمینه  می کرد، 
پاکستان،  را  استفاده  بیشترین  که  می شد  فراهم 
افغانستان و هر کشوری در منطقه از آن می بردند.«

جدید  دهلی  در  صلح  منطقه یی  کنفرانس  در 
شماری از مقام های دولت و کارشناسان افغانستان 

نیز حضور داشته اند.

یک  به  طالبان  یورش  پی  در  هرات:  8صبح،
غرب  در  غوریان  مرزی  منطقه  در  امنیتی  پوسته 
افغانستان  مرزی  پولیس  سرباز   3 دستکم  هرات، 

کشته اند و یک تن دیگر زخم برداشته است.
این حمله شب یکشنبه در منطقه رباط در ولسوالی 

غوریان اتفاق افتاده است.
طالبان  می گویند  کشور  مرزی  پولیس  مسووالن 
سالح های  مرزی،  پوسته  این  به  حمله  از  پس 

موجود در آن را نیز با خود برده اند.
امنیتی  پوستته  این  به  با حمله  منبع اضافه کرد که 
پیوست  وقوع  به  دو طرف  بین  درگیری شدیدی 
شده  وارد  طالبان  به  نیز  تلفاتی  میان  این  در  که 

است.
اظهار  طالبان  تلفات  دقیق  آمار  از  منبع  این 

بی اطالعی کرد.
اظهار  کنون  تا  باره  این  در  طالبان  هر چند گروه 
نظری نکرده اما حمالتی از این دست در غوریان 
هرات در یکی – دو سال اخیر افزایش یافته است.

دو ماه قبل طالبان به مرکز ولسوالی غوریان حمله 
کرده و برای ساعاتی مرکز این ولسوالی را نیز به 

تصرف خود در آوردند.
افغانستان  و  ایران  میان  مرز  در  غوریان  ولسوالی 
والیت  در  ولسوالی ها  جمعیت ترین  پر  از  یکی 

هرات است.

بررسی کرده  و شفاف  بی طرفانه  را 
دادگاه  به  را  رویداد  این  عامالن  و 

بکشاند.
مدنی  فعاالن  از  شماری  همچنین 
نیز، روز یکشنبه، 15 قوس، در یک 
که  کردند  اعالم  خبری  کنفرانس 
والیت  در  غیرنظامیان  از  شماری 
اطالعات  براساس  وردک  میدان 

نادرست به قتل رسیده اند.
کردن  محکوم  با  مدنی  فعاالن  این 
دشمنان  که  می افزایند  حادثه،  این 
استفاده می کنند  از هر روشی  مردم 
بدنام  را  کشور  امنیتی  نیروهای  تا 
سازند. در اعالمیه ای که توسط این 
فعاالن مدنی منتشر شده آمده است: 
خورده  قسم  و  خون خوار  »دشمن 
استفاده  تاکتیک  هر  از  افغانستان 
نام  بد  را  امنیتی  نیروهای  تا  می کند 
نیروهای  بین مردم و  کرده و فاصله 
از  ما  بنابرین  کنند.  ایجاد  امنیتی 
مسووالن نیروهای امنیتی می خواهیم 

همکاری  تقویت  و  حفظ  جهت  تا 
امنیتی  نیروهای  از  مردم  حمایت  و 
نظامی  عملیات  سازماندهی  هنگام 
به منظور پاکسازی تروریستان تدابیر 
الزم را برای حفظ جان و مال مردم 
ملکی اتخاذ کرده و از وقوع همچو 
حادثات در آینده جلوگیری کنند.«

که  می افزایند  مدنی  فعاالن  این 
در  تن  سه  آنان  معلومات  براساس 
شده   بازداشت  حمله  این  به  پیوند 
کشور  قضایی  و  عدلی  نهادهای  و 
به  قضیه  این  به  تا  دارند  مسوولیت  

صورت شفاف رسیدگی کنند.
از ظهر دیروز شماری  بعد  همچنین 
با  کابل  در  نیز  کشور  شهروندان  از 
راه اندازی تظاهراتی حادثه اخیر در 
محکوم  را  وردک  میدان  والیت 
این  عامالن  مجازات  خواهان  کرده 

حادثه شدند.
ریاست  دفتر  همین حال،  در 
از  هیاتی  که  می گوید  جمهوری 
روشن  برای  جمهور  رییس  سوی 
است.  شده  تعیین  قضیه  اصل  شدن 
سخنگوی  معاون  هاشمی  ظفر  سید 
رییس جمهور، روز گذشته در یک 
شورشیان  که  گفت  خبری  نشست 
به  مردم  از  دولت  مخالف  مسلح 
می کنند.  استفاده  انسانی  سپر  عنوان 
آقای هاشمی تاکید کرد که عامالن 
تحقیق  از  پس  رویداد  این  اصلی 

هیات مشخص خواهند شد.

ACKU
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رییس جمهور غنی:

من و بانوی اول مسوول امنیت 
پولیس  زن هستیم

یم حسینی  مر

 ظفرشاه رویی

وزارت احیا و انکشاف دهات
بانک اطالعاتی می  سازد

وزارت احیا و انکشاف دهات در نظر دارد برای نخستین 
این  در  اطالعات،  به  دسترسی  حق  قانون  براساس  بار 

وزارت بانک اطالعاتی بسازد.
روز  دهات،  انکشاف  و  احیا  وزیر  درانی،  نصیراحمد 
تقدیر  منظور  به  که  مراسمی  در  قوس،   15 یک شنبه، 
شماری از خبرنگاران توسط این وزارت برگزار شده بود، 
که قرار است این بانک اطالعاتی در آینده نزدیک  گفت 
به  دسترسی  برای  »ما  افزود:  درانی  آقای  شود.  افتتاح 
اطالعات در آینده نزدیک شاهد افتتاح بانک اطالعات 
در وزارت خواهیم بود و این بانک در اختیار خبرنگاران 
خود  همکاران  تمام  به  ما  زمان،  عین  در  بود.  خواهد 
آنان  به  که  خبرنگاری  هر  داده ایم  هدایت  والیات  در 
کاست در  کم و  مراجعه می کنند باید اطالعات را بدون 

اختیارشان بگذارند.«
که با استفاده از  وزارت احیا و انکشاف دهات می افزاید 
این بانک اطالعاتی، رسانه ها و خبرنگاران می توانند به 
کنند.  نیاز خود دسترسی پیدا  راحتی به اطالعات مورد 
در  کامل  معلومات  بانک  این  در  وزارت،  این  گفته  به 
گنجانیده می شود و راه را برای دسترسی به  مورد پروژه ها 

اطالعات هموار می سازد.
ایجاد بانک اطالعاتی توسط ادارات دولتی از مهم ترین 
قانون  این  به اطالعات است.  قانون حق دسترسی  مواد 
گذشته توسط  که پس از سال ها تعلل و بی سرنوشتی سال 
رییس جمهور  سوی  از  و  تصویب  نمایندگان  مجلس 
توشیح شد، تمام ادارات دولتی را مکلف می سازد تا برای 

کشور، می گوید او و بانوی اول  اشرف غنی، رییس جمهور 
مسوولیت اولی را در حفظ امنیت و مصونیت پولیس های 

زن در وزارت امور داخله دارند.
که روز یک شنبه، 15 قوس، در مراسم فراغت  آقای غنی 
آموزشی  دوره  یک  از  زن  پولیس  ماموران  از  تن  چهارصد 
کابل سخن می گفت،  شش ماهه در جمع این ماموران در 
با  سوء  رفتار  نوع  هیچ  نمی دهد  اجازه  او  که  افزود 
کدام  گفت: »هر  گیرد. آقای غنی  پولیس های زن صورت 
این دختران دختر شخصی من است. بنا براین بانوی اول 
رفتار  نوع  هیچ  هستیم.  شما  امنیت  مسوول  شخصا  من  و 
کار از  سوء اجازه داده نمی شود. باید شرایط مساوی و بهتر 
طرف برادران پولیس ما به خواهران پولیس ما فراهم شود.«

گذشته از یک دوره آموزشی  این ماموران پولیس زن هفته 

دسترسی بهتر به معلومات بانک های اطالعاتی بسازند. 
در بند نهم ماده چهارده قانون دسترسی به اطالعات در 
این مورد آمده است: »ادارات مکلف اند به منظور حفظ 
و نگهداشت اسناد و اطالعات و به دسترس قرار دادن آن 

کنند.« به متقاضیان، بانک اطالعات ایجاد 
دولتی  اداره  نخستین  دهات  انکشاف  و  احیا  وزارت 
به  دسترسی  حق  قانون  براساس  دارد  نظر  در  که  است 
مورد  اطالعات  به  خبرنگاران  دسترسی  روند  اطالعات، 

نیازشان را آسان بسازد.
و  احیا  وزارت  که  گفت  هم چنین  درانی  نصیراحمد 

شش ماهه از آموزشگاهی در ترکیه فارغ شدند.
خانواده هایی  از  مراسم  این  در  هم چنین  اشرف غنی 
نیروهای  صفوف  به  دختران شان  تا  داده اند  اجازه  که 
این خانواده ها  که  گفت  کرده  بپیوندند قدردانی  پولیس 
آقای  ساخته اند.  خود  مدیون  را  افغانستان  مردم  تمام 
پیوسته اند  امنیتی  نیروهای  به  زنانی که  و  دختران  از  غنی 
افزود:  کرده  یاد  افغانستان  اول  درجه  مدافعان  به عنوان 
ملی  پولیس  به  را  خود  دختر  امروز  که  »هرخانواده ای 
افغانستان سپرده، تمام ملت را مدیون خود ساخته است. 
از مادران، پدران، خواهران و برادران تان از صمیم قلب به 
کشور ابراز امتنان می کنم. روحیه ای را  حیث رییس جمهور 
که باید تمام  که خانواده هایی شما دارند روحیه ای است 
کند. خانواده ها خواستار  تعقیب  افغانستان  قهرمان  ملت 

نزدیک  همکاران  به عنوان  را  رسانه ها  دهات،  انکشاف 
خود می شناسد و همکاری نزدیک حکومت با رسانه ها 
کند.  کمک  حکومت  با  مردم  نزدیکی  در  می تواند  نیز 
و  حکومت  که  است  این  من  »دید  افزود:  درانی  آقای 
رسانه ها همکار هم دیگر هستند. این ها )رسانه ها( هستند 
که می توانند هم حکومت را سمت و سو دهند و هم مردم را 
کاری رسانه ها  با حکومت دور یا نزدیک بکنند. اما از فدا
که تمام ما در یک مسیر در حرکت هستیم.  معلوم می شود 
انتقادی  یکی  دارند،  دید  دو  رسانه ها  که  است  درست 
که حکومت باید جواب ده باشد. دید دیگر  و اصالحی 

و  دختران  را  محافظت شان  مسوولیت  که  هستند  این 
خواهران شان به عهده بگیرند.«

که دفاع از  کرد  کید  اشرف غنی در این مراسم هم چنین تا
حقوق زنان اساس صلح را می گذارد.

این  در  نیز،  کشور  اول  بانوی  غنی  روال  همین حال،  در 
جامعه  اساسی  نیازهای  از  زن  پولیس  که  گفت  مراسم 
است. بانوی اول افزود: »انسجام زنان در صفوف پولیس 
ملی باید به عنوان یک برنامه بزرگ تر برای ایجاد محیطی 
تامین  به  و  بکنند  امنیت  احساس  بتوانند  زنان  آن  در  که 
است.  نیاز  گردد،  قوی تر  جامعه  و  نمایند  کمک  صلح 
برای دسترسی به عدالت اقدامات بیشتری ضرورت است 
آموزش و محافظت شود. این یک  تا پولیس زن جذب، 
گام مهم برای حمایت و تقویت از حقوق زنان و دختران 
افغان بوده و نقش مهمی را در ایجاد فضای صلح و ثبات 

دارند.«
در همین حال، وزارت داخله می گوید این ماموران پولیس 
کشور ترکیه آماده  بعد از یک دوره آموزشی شش ماهه در 
داخله  وزارت  مختلف  بخش های  در  مسوولیت  ایفای 

هستند.
نورالحق علومی، وزیر داخله، در مراسم فراغت این افراد، 
برعهده  پولیس  نیروهای  از  یک  هر  که  را  وظایفی  گفت 

دارد، بس بزرگ است.
یا  و  اعالم شده  جنگ  یک  در  »افغانستان  گفت:  وی 
اعالم ناشده قرار دارد و این تنها مشکل افغانستان و منطقه 

نیست بلکه مشکل تمام جهان است.«
گفت پیوستن زنان به نیروهای  وزیر داخله  کشور هم چنان 

باشید  مسوولیت شریک  در  که  باشد  این  احساس  شما 
مثل این که تا حال شریک بوده اید.«

که  کرد  کید  وزیر احیا و انکشاف دهات در عین حال تا
کشور باعث شده تا میزان جفا به حق  فعالیت رسانه ها در 
مردم به حداقل برسد. آقای درانی افزود: »موجودیت شما 
کرده تا جفاها را به مردم  همین قدر ترس و واهمه را ایجاد 

این وطن به حداقل برساند.«
در همین حال، عبدالمجیب خلوتگر، رییس دفتر »نی«، 
که  می گوید  افغانستان،  آزاد  رسانه های  حمایت کننده 
از  پس  کشور  در  خبرنگاران  امروزی  مشکل  بزرگ ترین 
امنیت، عدم دسترسی به اطالعات است. آقای خلوتگر 
در مراسم تقدیر خبرنگاران توسط وزارت احیا و انکشاف 
گفت: »بزرگ ترین مشکل جامعه رسانه ای پس از  دهات 
و معلومات  به اطالعات  امنیتی، مساله دسترسی  مسایل 

است.«
که حکومت افغانستان طی بیش  رییس دفتر »نی« افزود 
استفاده  رسانه  ها  از  است  نتوانسته  اخیر  دهه  یک  از 
برخالف  خلوتگر،  عبدالمجیب  گفته   به  کند.  درست 
بیشترین  توانسته اند  دولت  مسلح  مخالفان  حکومت، 
»متاسفانه  می گوید:  خلوتگر  آقای  ببرند.  رسانه ها  از  نفع 
آن طوری که من به عنوان یک شهروند در دوازده- سیزده 
گوش، چشم  سال اخیر شاهد بودم، حکومت افغانستان 
و زبان مردم نشد. وقتی مردم نیاز داشتند چیزی را از زبان 
مردم  چشم  و  زبان  گوش،  حکومت  بشنوند،  حکومت 
مردم  دشمنان  که  بودیم  شاهد  ما  دیگر  طرف  از  نبود. 
استفاده  رسانه ها  از  عنوانی  و  نام  هر  تحت  افغانستان 

کردند.« کالنی  بسیار 
روزنامه  سردبیر  مرتضوی،  شاه حسین  همین حال،  در 
نهادهای  از  برخی  که  گفت  مراسم  این  در  نیز،  8صبح 
دولتی به رسانه ها به  عنوان رقیب می بینند. آقای مرتضوی 
قبال مردم مسوولیت  و دولت در  که رسانه ها  کرد  کید  تا
با  نتوانسته اند  دولتی  نهادهای  بیشتر  اما  دارند  مشترک 
کنند. سردبیر روزنامه  کاری مناسب ایجاد  رسانه ها رابطه 
گفت: »بخشی از حکومت افغانستان رسانه ها را  8صبح 
نه  به عنوان همکار بلکه به عنوان دشمن به حساب آورده 

و هیچ گونه همکاری با رسانه ها نمی کند.«
همکاری  عدم  به دلیل  که  می گوید  مرتضوی  شاه حسین 
شایعه  بازار  موارد  از  بسیاری  در  رسانه ها،  با  حکومت 
از این مساله شورشیان مسلح  گرم شده و  علیه حکومت 

مخالف دولت بیشتر سود برده اند.

تقویت روحیه مردم  آنان باعث  آموزش مسلکی  و  پولیس 
می شود.

کشور هنوزهم زمینه برای  گفت با آن که در  وزیر داخله  کشور 
تعلیم و تربیه زنان و انجام وظایف در بیرون از خانه برای 
سهم گیری  اما  نیست  مساعد  و  مهیا  جاها  برخی  در  آن ها 
و پیوستن زنان به نیروهای پولیس جایگاه خاص خود را 

دارد.
گفت این وزارت در تالش است نه تنها از  وزیر داخله  کشور 
کیفیت نیز زمینه و امکانات را برای  کمیت بلکه از نظر  نظر 

سهم گیری بیشتر زنان مهیا سازد.
تا  است  تالش  در  وزارت  این  داخله  کشور  به گفته  وزیر 
هزاران  جذب  و  جلب  برای  را  احترام آمیز  و  سالم  فضای 

کند. زن در آینده های نزدیک در نیروهای پولیس فراهم 
کابل در این مراسم  کن، سفیر ترکیه در  در این میان علی ها
کشور  گفت برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان به یک 

محکم و دارای امنیت نیاز است.
به  افغانستان  کنونی  مشکالت  که  کرد  کید  تا ترکیه  سفیر 
و  ثبات  و  صلح  دارای  کشور  این  و  می رود  بین  از  زودی 
راستای  در  ترکیه  گفت  وی  شد.  خواهد  کامل  کمیت  حا

کشور متحد خواهد ماند. بازسازی افغانستان با این 
به  پیوستن  با  زنان  »ما  گفت:  زن  افسران  تن  یکی  نسیمه 
که می توانیم در پیشرفت  کرده ایم  ثابت  پولیس  نیروهای 

جامعه خود سهم داشته باشیم.«
که در  را  تا وظایفی  کرد  »ما تالش خواهیم  گفت:  نسیمه 
و  صداقت  کمال  با  می شود  سپرده  ما  به  قانون  چوکات 
کشور انجام داده و از هیچ نوع  تعهد به آینده امن و با ثبات 

تالش دریغ نورزیم.«
داخله  کشور  وزارت  سخنگوی  صدیقی،  محمد صدیق 
گفت این افراد در بخش های مختلف در مرکز آموزش های 
در  که  است  قرار  و  دیده  آموزش  ترکیه  پولیس  کادمی  ا
تروریسم ،  با  مبارزه  و  جرایم  با  مبارزه  خالی  بست های 
گمارده شوند. کار  مبارزه با مواد مخدر و در تامین امنیت به 
به گفته وزارت داخله، مشکالت سنتی هنوز هم در قسمت 
جلب و جذب زنان در قطعات پولیس وجود دارد اما این 
را تا  تا تعداد منسوبین پولیس زن  وزارت در تالش است 
که در حال  ده هزار نفر افزایش دهد. این در حالی است 
پولیس  آموزش های  مزکر  از  که  تعدادی  همین  با  حاضر 
کشور  در  زن  پولیس  هزار  سه  برگشته اند  کشور  به  ترکیه 

وجود دارد.
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قرار است حکومت وحدت ملی صاحب اپوزیسیون مشروع 
شود. جریانی در محوریت آقای عبدرب الرسو ل سیاف در 
حال شکل گیری است و به زودی اعالم موجودیت می کند. 
بیشتر سیاستمداران ناراضی از آقا یان غنی و عبداهلل در این 
جریان حضور دارند. مقام های حکومت پیشین و نزدیکان 
این  بیشتر  دارند.  عضویت  تشکل  این  در  نیز  کرزی  حامد 
به  ملی  وحدت  حکومت  سران  که  بودند  امیدوار  چهره ها 
کردند، وفادار  که پیش از تحویل گیری قدرت امضا  سندی 
جایگاه  تثبیت  منظور  به  را  اساسی  جرگه  قانون  و  بمانند 
حکومت  سران  کرد  عمل  اما  بخوانند.  فرا  امور،  مجری 
چندان  را  توافق نامه  آن  تطبیق  که  داد  نشان  ملی  وحدت 
جدی نگرفته اند و این امر سیاستمداران بیرون از حکومت 

کرد.  را ناراضی 
که سیاستمداران بیرون از حکومت را ناراضی  نکته دیگری 
با  درتفاهم  غنی  آقای  است.  قدرت  تقسیم  نحوه  کرده، 
و  والیات  کابینه،  ملی،  امنیت  شورای  عبداهلل،  کتر  دا
هسته  اصلی  که  کرد  تقسیم  کسانی  بین  را  سفارت خانه ها 
تیم های انتخاباتی تحول و اصالحات را تشکیل می دادند. 
کیک قدرت،  حتا موتلفان تیم های انتخاباتی هم از تقسیم 
وحدت  حکومت  کار  شروع  در  غنی  آقای  نبردند.  بهره ای 
کرزی،  کمیت حامد  زمان حا وزیر  هیچ  که  کرد  اعالم  ملی 
اعضای  و  سیاستمداران  بیشر  امر  این  شد.  نخواهد  ابقا 

کرد.  حکومت پیشین را ناراحت 

ایجاد  فرصتی  هم  ملی  وحدت  حکومت  کامی های  نا
آن  از  از حکومت می خواهند  بیرون  که سیاستمداران  کرده 
تفاهم نامه ای  تطبیق  در  حکومت  سران  کنند.  بهره برداری 
کام  نا بودند،  کرده  امضا  قدرت  تحویل گیری  از  پیش  که 
انتظار  که  طوری  آن  دموکراتیک  اصالحات  ماندند. 
سران  که  است  این  دیگر  نکته  نشد.  عملی  می رفت، 
نیروهای  تبعات خروج  حکومت وحدت ملی در مدیریت 
سبب  ناتو  خروج  نبودند.  کامیاب  هم  ناتو  رزمی  پیمان 
و  جنگ  تشدید  شد.  اقتصاد  وخامت  و  جنگ  گسترش 
را رقم  کشور  از  گروهی  افزایش نرخ بی کاری مهاجرت های 
میزان  به  حکومت  از  نارضایتی  گراف  ترتیب  این  به  و  زد 

قابل توجهی باال رفت. 
امنیتی  نظامی  و  مدیریت  به  بی باوری  هم  کندز  سقوط 
پروژه  است.  کرده  دوچندان  را  ملی  وحدت  حکومت 
نیز شکست خورد.  با طالبان  کره  کستان و مذا  نزدیکی به پا
انتشار خبر مرگ مال محمدعمر و حاال خبر زخمی  شدن مال 
که امکان  اخترمحمد منصور، وضعیتی به وجود آورده است 

کرده است. روشن است  کره با طالبان را دشوار  از سرگیری مذا
می شود.  تشدید  جنگ  خورشیدی،  آینده  سال  بهار  در  که 
کاهش  کامی های پی درپی حکومت وحدت ملی، سبب  نا
این  است.  شده  نیز  دولتی  نهاد های  کارکردی  مشروعیت 
بیرون  سیاستمداران  حرف های  که  می شود  سبب  وضعیت 
گر سران دولت اندکی تکان  کند. ا از حکومت شنونده پیدا 
شکل گیری  از  پیش  که  توافق نامه ای  تطبیق  در  و  نخورند 
نکنند،  تالش  بودند،  کرده  امضا  ملی  وحدت  حکومت 
کالنی  سیاستمداران بیرون از حکومت می توانند مشکالت 

کنند.  برای آنان خلق 
ارغندیوال،  قانونی،  الرسول سیاف، بسم اهلل خان،  عبدرب 
در  این که  رغم  به  سیاسی  چهره های  دیگر  و  اسماعیل خان 
تمام  در  و  داشتند  مهم  سمت های  حامدکرزی  حکومت 
شریک  نحوی  به  حکومت  آن  راهبردی  تصمیم گیری های 
برمی گردد،  نیز  آنان  به  حکومت  آن  کامی های  نا و  بودند 
برای  رییس جمهور  دارند.  نیرومند  نسبتا  حمایتی  پایگاه 
یک  تشکیل  از  مجموعه،  این  فعالیت های  خنثا سازی 
گیالنی  پیر  و  مجددی  حضرت  آن  در  که  دیگر  شورای 
کرد. حمایت از این شورا، تا حدودی  حضور دارند، حمایت 
گر پیر  فعالیت های تشکل استاد سیاف را محدود ساخت. ا
قرار  قانونی  و  سیاف  آقایان  کنار  در  هم  مجددی  و  گیالنی 
که  می گرفتند، ایتالف بزرگ به میان می آمد. به نظر می رسد 
تا  سیاسی اش  تشکل  تا  می کرد  تالش  آغاز  در  سیاف  آقای 

وحدت  حکومت  اما  باشد.  گیر  فرا است  ممکن  که  جایی 
تنظیم  ایتالف دیگر  را در یک  و مجددی  گیالنی  پیر  ملی 
گرامیداشت از احمد شاه مسعود  کرد. آقای سیاف در مراسم 
افغانستان  مشکل  همیشه  جرگه ها  که  گفت  سنبله  ماه  در 
هم چنان  مراسم  همین  در  سیاف  آقای  است.  کرده  حل  را 
گر حکومت نمی تواند انتخابات پارلمانی را برگزار  که ا گفت 
کند. به نظر می رسد  کند، از برگزاری جرگه  اضطراری حمایت 
کرد تا جلو  که همین حرف استاد سیاف، حکومت را وادار 
گیالنی و مجددی  جرگه سازی را بگیرد. وقتی حکومت پیر 
نوع  هر  امکان تشکیل  کرد،  تنظیم  ایتالف دیگر  را در یک 

جرگه ای منتفی شد. 
کند تا با دادن امتیاز و  از این به بعد هم حکومت شاید تالش 
که در محور آقای سیاف  سمت حکومتی، سیاستمدارانی را 
که آقای سیاف  گر تشکلی  کند. اما ا جمع شده اند، تطمیع 
باشد،  داشته  اصالحی  کالن  اهداف  است،  آن  محور  در 
خواهد  حس  تیزبین  چشمان  برابر  در  را  خودش  حکومت 

کرد. 

سهمی از حکومت
و سهمی از اپوزیسیون

اصالحات؟  بیژن

باج گیری
یا

است  قرار  افغانستان  ثبات  و  حراست  شورای 
این  ترکیب  در  کند.  موجودیت  اعالم  زودی  به 
برجسته سیاسی، جهادی و شماری  رهبران  شورا 
دارند.  حضور  کرزی  حامد  کابینه  اعضای  از 
محوری  چهره های  از  سیاف  الرسول  عبدرب 
پس  شورا  این  اعضای  می باشد.  شورا  این  در 
به عنوان  نکات  برخی  روی  نشست  هفته ها  از 
اساسی  اهداف  کرده اند.  توافق  اساسی  اهداف 

این شورا به شرح ذیل مکتوب شده است:
1- ایجاد محوریت برای وحدت و اعتماد ملی؛

2- مبارزه قاطع در برابر هر نوع تالش نفاق افگنانه 
قومی، مذهبی و محلی میان مردم افغانستان؛

کمیت قانون؛ 3- حمایت از حا
و  ملی  ارزش های  اسالمی،  اساسات  از  دفاع   -4

افتخارات جهاد و مقاومت مردم افغانستان؛
و  ارضی  تمامیت  ملی،  کمیت  حا از  دفاع   -5

کشور؛ استقالل 
6- حمایت از مبارزه راستین در برابر ارتشا، فساد 

اداری  و مبارزه علیه مواد مخدر؛
مشروع  حقوق  بشر،  حقوق  از  حمایت   -7
اساسی  قانون  چارچوب  در  بیان  آزادی  و  زنان 

افغانستان؛
در  پایدار  ثبات  و  صلح  تحقق  زمینه سازی   -8

افغانستان.
نکات فوق بخشی از اهداف این شورا را تشکیل 
کرده اند با این نوع  می دهد. اعضای شورا تالش 
پیام ها چهره دموکراتیک از خود نشان دهند. اما 
تا  نوظهور،  شورای  که  است  این  اساسی  سوال 
اپوزیسیون  نقش یک  در  می تواند  پیمانه ای  چه 
کند. ایتالف های سیاسی در  کارآمد عرض اندام 
افغانستان بیش از حد موسمی ، فصلی و زودگذر 
برخی  که  است  شده  دیده  زیادی  موارد  است. 
سحرنشده  گرفته،  شکل  شب  اول  در  ایتالف ها 

ازهم پاشیده است. 
این  ریاست جمهوری  انتخابات  جریان  در 
دهه  چند  تجربه  شد.  دیده  بیشتر  شکنندگی ها 
ایتالف ها  این  شکنند گی  گواه  نیز  کشور  در  اخیر 
کسانی که اعضای این شورا  هستند از  کثر  است. ا
بازیگران اصلی در ایتالف ها و ضد ایتالف ها در 
حد  اعضا  این  کدام  هر  بوده اند.  اخیر  سال های 
ایتالف ها  از  و  شده اند  ایتالف  وارد  بار  بار  اقل 
خارج شده اند. تمام این اعضا در زمان انتخابات 
و پس از آن وارد چندین تیم شده و در نهایت در 
شکل گیری  آمدند.  هم  گرد  عبداهلل  و  غنی  محور 
که بتواند حکومت را در  یک اپوزیسیون با برنامه 
کمک  برنامه های اصالحی و حکومتداری خوب 
کند یک امر مثبت است. اما سهم گیری دوجانبه، 
این  می تواند  اپوزیسیون  از  وهم  حکومت  از  هم 
جریان را به یک نهاد باج  گیر سیاسی و امتیازخواه 

تنزیل دهد. 
خود  که  دارند  حضور  کسانی  شورا  این  در 
از ستون پایه های اصلی  و  از حکومت اند  بخشی 
که  ارغندیوال  آقای  نمونه  برای  حکومت. 
کرد،  خواهد  عمل  شورا  این  سخنگوی  به حیث 
و  اجرایی  رییس  معاون  آن،  حزب  عضو  یک 
دارد.  ملی  وحدت  حکومت  کابینه  در  وزیر  دو 
آقای ابراهیمی رییس یک قوه و بخشی از دولت 
حیث  به  وی  برادر  است  قرار  است.  افغانستان 
والی یکی از والیت ها معرفی شود. حضور رییس 
یک قوه در جریان اپوزیسیون علیه یک قوه دیگر 

نیز می تواند سوال برانگیز باشد. 
برای  هفته  تاهمین  نیز  شورا  اعضای  دیگر  بخش 
امنیتی  معاونت  صلح،  شورای  ریاست  کسب 
دفاع  وزارت  در  مهم  پست های  و  داخله  وزارت 
که  هرچند  بوده اند.  با حکومت  رایزنی  در حال 
داشته  حضور  کلیدی  چهره های  شورا  ترکیب  در 
آید،  شمار  به  آن  قوت  نقطه  به عنوان  می تواند  و 
اما به همان پیمانه شورا آسیب پذیر است. تجربه 
ایتالف ها  قوی ترین  که  است  داده  نشان  گذشته 
کند گی  پرا دچار  حکومت  سبز  چراغ  برابر  در 
که این شورا برای چند  شده اند. حاال دیده شود 
اثر گذار  نقش  میزانی  چه  تا  و  کرده  عمر  مدت 

خواهد داشت. 

بخش دیگر اعضای شورا 
نیز تاهمین هفته برای 

کسب ریاست شورای صلح، 
معاونت امنیتی وزارت داخله 

و پست های مهم در وزارت 
دفاع در حال رایزنی با حکومت 
بوده اند. هرچند که در ترکیب 

شورا چهره های کلیدی حضور 
داشته و می تواند به عنوان 
نقطه قوت آن به شمار آید، 

اما به همان پیمانه شورا 
آسیب پذیر است. تجربه 

گذشته نشان داده است 
که قوی ترین ایتالف ها در 

برابر چراغ سبز حکومت دچار 
پراکند گی شده اند. حاال دیده 

شود که این شورا برای چند 
مدت عمر کرده و تا چه میزانی 
نقش اثر گذار خواهد داشت. 

 مرتضوی
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پیشرفت های گزارش شده در زمینه کاهش 
مرگ و میر مادران در افغانستان قابل قبول  نیست
منبع:نیویارکتایمز

برگردان:یحیاسرپلی

می کنم  فکر  می خورم.  لت  و  می شوم  خون جگر تر 
دیوانه شده ام.«

سن پایین ازدواج، دختر یا پسر را در مقابل تصمیمات 
و  توان  آن ها  می سازد.  بی دفاع  والدین  معامالت  و 
برابر خشونت های  از خود در  یا دفاع  جرات مقابله و 
خانواده همسر را ندارند. تسلیم محض اند و به راحتی 
کنترول می شوند. در ازدواج های با سنین پایین، فرد در 
واقع باکسی ازدواج می کند که نمی داند چه می کند. 

نامحتمل دانسته شده است.
چنین  »کاهشی  می گویند:  تحقیق  این  نویسندگان 
درخشان در این دو پژوهش در هیچ کشوری به جز از 
کشورهای صنعتی رخ نداده است که آن هم به کشف 
آنتی بیوتیک ربط داشته است.« آن ها یادآوری کردند 
در  موفقی  تجارب  دو  هر  که  مالیزیا  و  سریالنکا  در 
پیشرفت ها در صحت مادری دارند، پیشرفت های قابل 
مقایسه پنج دهه یا بیشتر وقت گرفته است در حالی که 
بدون محیط  افغانستان جوامعی  برعکس  این کشورها 

جغرافیایی کوهستانی و جنگ طوالنی مدت هستند.
 2010 سال  پژوهش  به  انتقادی  نگاهی  نویسندگان، 
دارند که به کمک مالی نهاد انکشاف بین المللی امریکا 
موسوم به »پژوهش مرگ و میر مادران افغانستان« انجام 
شد و روش شناسی آن پژوهش را و این که از سوی 
نواحی  به  محدود  دسترسی  با  و  ندیده  آموزش  افراد 
مورد منازعه صورت گرفته، مورد تردید قرار داده اند. 
اگرچه نویسندگان در زمینه کاری خود خبره هستند، 
مقاله این گروه تا هنوز در یک جورنال حرفه ای منتشر 

نشده است.
انگلیسی که در حال تکمیل  راشل آرنولد، یک قابله 
و  است،  مادری  مراقبت های  زمینه  در  خود  دکترای 
به طور مکرر کار  افغانستان  ظرف 17 سال گذشته در 
را  سنتی  والدت دهندگان  و  افغان  قابله های  و  کرده 
گزارش  مرگ و میر  »رقم  می گوید:  داده،  آموزش 
آرزو  است.  باشد، خوب  اگر درست  مادران  از  شده 
می کنم که این طور بود، ولی نمی توانم به صحت آن 

می خواهد  خود  که  را  آنچه  نمی تواند  می داند  اگر  و 
عملی کند. اما این ندانستن و عدم آگاهی برای همیشه 
نمی ماند و روزی خواهد رسید که زن یا مرد، شاکی 
از والدین و اطرافیان خود همه آن ها را متهم می کند 
را سلب کرده اند.  او  آزادی  و  زندگی  این که حق  به 
رضایت  به خاطر  پایین  سنین  در  که  دخترانی  بسیارند 
والدین شان تن به ازدواج داده اند و بعد از طی کردن 
مسیری پر مشقت هم پدر و هم دخترش، حاال به این 
زنانی که  کرده اند.  اشتباه  اول  از  که  رسیده اند  نتیجه 
پدران شان دیگر روی نگریستن به آن ها را ندارند؛ چرا 
دخترش  ظلمی  به  است چه  فهمیده  هم  پدر  که حاال 

کرده است. 
بسیاری  نیستند.  مستثنا  واقعیت  این  از  نیز  پسران  اما 
بتوانند  تا  کنند  ازدواج  باید  پایین  سنین  در  پسران،  از 
عروسی برای خدمت به والدین خود به خانه بیاورند. 
خانه  در  کردن  کار  برای  دختری  مادر  و  پدر  وقتی 
نداشته باشند،  یکی از راه ها این است که برای پسرشان 
زن بگیرند تا عروس خانواده بتواند به پدر و مادر پسر 
خدمات ارایه دهد. برخی دیگر به این دلیل که پدرشان 
را  پدری اش  مسوولیت  سریع تر  ظاهر  به  می خواهد 
مواجه  ازدواج  به  خود  والدین  اصرار  با  دهد،  انجام 
می شوند. زن دادن پسران و شوهر دادن دختران برای 
والدین یک تکلیف است که هرچه زودتر انجام دهند 
تا ظاهرا خیال آسوده تر خواهند شد. این موضوع باعث 
ازدواج  به  نسبت  مادران  و  پدران  از  بسیاری  می شود 

فرزندان شان در سنین پایین شتاب کنند. 
بشیر جوان 25 ساله ای است که به تازگی ازدواج دومش 
24سالگی  تا  17سالگی  سن  از  او  می کند.  تجربه  را 
مدت  این  در  و  می کرده  کار  ایران  سنگبری های  در 
همسرش را ندیده است. بشیر در مورد ازدواج اولش 
می گوید: 13 ساله بودم که پدرم، دختری را آورد در 
خانه. من آن زمان مکتب می رفتم. از پدرم پرسیدم: این 
کسیت؟ پدرم گفت: او زنت است. من هم ترسیدم و از 
خانه فرار کردم. رفتم خانه کاکایم. پدرم به زور او را 
برای من گرفته بود تا کارهای خانه را برای آن ها انجام 
بازی و شوخی  بیشتر شبیه  برای من  دهد. آن وقت ها 
او  با  نمی توانم  که  می دانم  و  فهمیده ام  حاال  اما  بود. 
خوب زندگی کنم. تا حاال خیلی مشکل داشته ایم. من 
نمی توانم با کسی زندگی کنم که هیچ احساسی نسبت 

به او ندارم و می دانم که او را هم رنج می دهم. 
کاری نکنیم که در آینده روی نگریستن به دختران و 

پسران خود را نداشته باشیم. 

باور کنم.«
مالی  هزینه  به  که  دیگری  گزاش  به  آرنولد  خانم 
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و با عنوان »وضع 
اشاره  انجام شد،  افغانستان« در سال 2014  قابلگی در 
هرچند  که  می کند  یادآوری  گزارش  این  می کند. 
افغانستان و رقم کسانی  قابله ها در  فعلی آموزش  رقم 
که آموزش دیده اند دو برابر شده، این کشور هنوز به 
 31 به   2030 سال  تا  که  دارد  قابله هایی  تعداد  سختی 

درصد از مادران این کشور رسیدگی کنند. 
رقم  که  می گوید  بریتانیایی  امداد  گروه  این  تحقیق 
بر  مبتنی  افغانستان  برای  بیشتری  احتماال  مرگ و میر 
صحی  شاخص های  دیگر  و  کمپیوتری  سازی  مودل 
این علت  به  این تفاوت  تا 1600 وجود دارد.  از 885 
مهم است که مقدار منابعی را که کشورها و نهادهای 
کمک کننده تصمیم دارند تا به بخش صحت باروری 

اختصاص دهند، متاثر می سازد.
بیانیه ای از سوی دفتر نهاد انکشاف بین المللی امریکا در 
افغانستان در پاسخ به گزارش این گروه امداد می گوید 
که پژوهش سال 2010 که رقم مرگ و میر 327 را نشان 
می داد، »بهترین رقم موجود در آن زمان بود«. با آن هم 
ارقام سازمان صحت  از  امروزه  نهاد می گوید که  این 
استفاده  مادران  مرگ و میر   396 رقم  یعنی  جهانی 
مالی  حمایت  را  جدید  صحی  سروی  یک  و  می کند 

می کند که تا سال آینده تکمیل خواهد شد.
سال  پژوهش  ارقام  که  »درحالی  می گوید:  نهاد  این 
مرگ و میر  رقم  در  را  فوق العاده  پیشرفت  یک   2010
افغانستان  مادران نشان داد، رقم مرگ و میر مادران در 

هنوز یکی از بلندترین رقم ها در جهان است.«
گروه  این  تحلیلگران  موضوع  با  ارتباط  در  بیانیه  این 
مرگ و میر  رقم  در  خطا  که  می گوید  هم  امدادی 
برای  را  مالی  کمک های  که  است  ممکن  مادران 
شده  یادآور  و  دهد  قرار  تاثیر  تحت  باروری  صحت 
که این نهاد یک سرمایه گذاری 60 میلیونی جدید را 
این  تا  »پیشرفت ها  می دهد:  انجام  زمینه  این  در  امسال 
تاریخ در کاهش رقم مرگ و میر مادران تصامیم برای 
کمک مالی به ضرر زنان و نوزادان افغانستان را متاثر 
تحلیل  بریتانیایی  امداد  گروه  که  چنان  است  نساخته 

کرده است.«
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دوران نوجوانی و جوانی اش در حال شکل گیری است 
و برای خودش زندگی متفاوت از آنچه تجربه می کند 
برخی  از  مکررا  را  جمله  این  من  می کند.  آرزو  را 
مراجعانم شنیده ام که می گفتند: »آن زمان نمی فهمیدم، 
که  بعد  چی!  یعنی  کردن  ازدواج  نمی دانستیم  اصال 
شوهر داری  و  کردن  ازدواج  فهمیدم  شدم  کالن تر 
سختی هایش  و  زندگی  این  به  دیگر  که  بعد  چیست. 
عادت کردم. اما دیگر نمی توانم تحمل کنم. هر روز 

مرگ و میر مادران تا 327 مرگ در هر صد هزارتولد، 
که یک پیشرفت عالی بود، کاهش یافته است.

مرگ و میر  زمینه  در  کارشناسان  از  گروه  یک  اکنون 
مادران می گویند ممکن است این قضیه این طور به نظر 

برسد، اما در واقعیت این گونه نیست.
نهادهای  افغانستان،  گروه  سوی  از  که  تحقیقی  در 
گروه های  نماینده  که  سازمانی  بریتانیایی،  و  ایرلندی 
از  هاروارد،  محققانی  و  بریتانیا  جزایر  رسان  کمک 
و  جمعیت  برای  ملبورن  مکتب  ابردین،  دانشگاه 
سازمان  یک   »Health Prom« و  جهانی  صحت 
پژوهش  دو  این  شد،  انجام  بریتانیا  در  مستقر  خیریه 
مورد بررسی قرار گرفته و پیشرفت در صحت مادری 

موضوع سن ازدواج در افغانستان با عکس های نشریه 
روشن  نام  به  8ساله  دختری  آن  در  که  پالیسی  فارین 
کاظم در کنار مردی 55 ساله به نام سعید محمد دیده 
می شود، بیشتر مورد توجه قرار گرفت و تاحدی ابعاد 
رسانه ای جهانی یافت. در گزارش فارین پالیسی آمده 
این  به  رضایت  شدید  فقر  به دلیل  روشن  پدر  که  بود 
حال  در  روشن  عکس  این  در  است.  داده  ازدواج 
عکاس  مخاطبش  ظاهرا  که  خنده ای  است.  خندیدن 
است. اما این خنده از سوی دیگر گویای این حقیقت 
است که روشن، تلخی و سختی موقعیتی را که در آن 
قرار دارد درک نمی کند.  سن او اقتضا نمی کند آنچه 
به درستی تشخیص دهد.  را  افتاده است  اتفاق  برایش 
شاید چیزی حدود ده سال طول بکشد تا او نسبت به 
معنای واقعی آنچه در زندگی اش رخ داده است آگاه 

شود. 
زمانی که خودش 18 ساله و همسرش 65 ساله شده باشد 
او همانند بسیاری از دختران 18 ساله دیگر،  آرزوهای 

سنجش  راه های  بهترین  از  یکی  افغانستان-  کابل، 
پیشرفت در وضع صحی یک کشور، آمار مرگ و میر 
مادران است و مقام های امریکایی از مدت ها به این سو 
این  در  افغانستان  درخشان  پیشرفت  که  دارند  تاکید 

قسمت، میراث مهم کمک های غرب است.
در سال 2012 وقتی صحت مادری فورا پس از تهاجم 
مورد  طالبان،  کردن  ساقط  برای  امریکا  رهبری  به 
بررسی قرار گرفت، رقم مرگ و میر مادران 1600 بود 
می مردند-  تولد  هزار  هر صد  در  زن  یعنی که 1600 
با عصر حجر در اروپا قابل مقایسه بود. در  رقمی که 
انکشاف  نهاد  مالی  هزینه  به  که  پژوهشی   2002 سال 
رقم  که  کرد  معلوم  شد،  انجام  امریکا  بین المللی 

خانواده
در افغانستان

سیدروحاهللرضوانی
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بی دفاع می سازد. آن ها توان و جرات مقابله و یا دفاع از خود در برابر 
خشونت های خانواده همسر را ندارند. تسلیم محض اند و به راحتی 

کنترول می شوند. در ازدواج های با سنین پایین، فرد در واقع باکسی 
ازدواج می کند که نمی داند چه می کند. 
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خودش را روی چوکی رها کرد و در حالی که چشمانش 
را با گوشه چادر نماز گلدارش پاک می کرد شروع کرد 

به گریه و ناله. 
او در حالی که می گریست می گفت: »تقصیر من چیست، 
آخر 18 سال در انتظار آمدنت به سر بردم و نیامدی. فکر 

کردم مرده ای.«
این گوشه ای از داستان عجیب و جنجالی نصیبه است که 

سرنوشت او را به این روز انداخته است.
نصیبه حدود 40 سال عمر دارد و باشنده دشت برچی شهر 
کابل می باشد. او می گوید: »شوهر اولی ام 25 سال قبل در 
پنهانی  به طور  می گذشت  ما  ازدواج  از  ماه  نه  که  حالی 
از خانه بدر شد و خودش را گم کرد. 18 سال تمام در 
خانه پدرم در انتظار او به سر بردم. شوهرم که پسر کاکایم 
به  بود،  برادرش  بیوه  که  را  مادرش  پدرم  و  می شود  نیز 
عقد خود درآورده است. به همین خاطر او خیلی باالیم 
ظلم و ستم می کرد. خشویم »مادراندرم« روزها دست به 
لت و کوبم می زد و می گفت که تو نحس هستی و پسرم 

به خاطر تو از خانه رفته است و دیگر نیامد.«
او می افزاید: »18 سال به همین بدبختی گذشت باالخره 
پدرم نزد یک مال رفته و مال برایش گفت که دخترت را 
به شوهر دومی  بده و از لحاظ شرعی و قانونی دخترت 
حق دارد که سرنوشتش معلوم شود. سپس پدرم به همین 
خاطر مرا به یک مرد دیگر که از جمله اقوامش بود نکاح 
کرد. هفت سال با این شوهر زندگی کردم که یک روز 
ناگهان شوهر دومی ام بعد از 25 سال پیدا شد و به خاطر 

امارات  شدند.  رو  به  رو  مشکل  با  عربی  متحده  امارات 
برای صدور ویزا به افغان ها خواهان تایید پاسپورت های 

الکترونیکی از سوی وزارت خارجه افغانستان شده بود.
به نقل از بی بی سی، شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت 
امور خارجه می گوید که تایید مجدد پاسپورت از سوی 

به دست آوردن من دعوا می کند.«
شوهر اولی نصیبه می گوید که او در این مدت از زمانی 
است،  بیرون شده  پول  پیدا کردن  منظور  به  از خانه  که 
در کشور های ایران، ترکیه و پاکستان به سر برده است. 
هفت سال قبل در پاکستان زن کرده و صاحب دو فرزند 
نیز می باشد و اکنون که به افغانستان آمده می خواهد زن 
قبلی اش را که به گفته خودش ناموسش می باشد، بگیرد 

و دوباره به پاکستان برود.
نصیبه که با شنیدن حرف های این مرد کامال عصبانی شده 
بود، می گوید: »من 18 سال عمرم را به خاطر آمدن این 
مرد سپری کردم و اکنون که سنم بزرگ شده و دیگر 
نمی توانم صاحب فرزند شوم و شوهر دومی ام دختری را 
به خاطر خوشی من به فرزندی گرفته، این مرد خدا ناترس 

می خواهد مرا از شوهرم دور کند.«
باالیم  افغانی  لک  یک  دومی ام  »شوهر  می افزاید:  او 
عزت  برایم  او  آورده ،  به دست  مرا  تا  کرده  مصرف 
داده و باالیم ظلم و ستم نمی کند، به همین خاطر از او 
او  کنار  در  می خواهم  و  دارم  دوست  را  او  نمی گذرم، 
بگیرد،  دومی ام  شوهر  از  مرا  اولی ام  شوهر  اگر  باشم، 

خود کشی می کنم.«
بود  هویدا  چهره اش  از  پریشانی  که  حالی  در  نصیبه 
گفت: »از وقتی که خبر شدم مال  ها گفته که با پیدا شدن 
برای زن حرام می باشد خیلی  اولی، شوهر دومی   شوهر 
از  دوباره  که  باشد  حقیقت  این  اگر  هستم،  جگرخون 
شوهر اولی می شوم، خودم را می کشم. شوهر اولی ام 25 
سال عیش و نوش کرد، زن گرفت و خودش را صاحب 
او  کرد.  پوسیده  ستم  و  ظلم  زیر  در  مرا  اما  کرد،  خانه 
یادش  بوده؟ حال  قدر وقت کجا  این  نیست.  آدم  اصال 

آمده که زن دارد.«
رحیمی،  مسوول  پروین  قاضی  که  است  حالی  در  این 
بشر  حقوق  ساحوی  دفتر  در  زنان  حقوق  از  حمایت 
کابل می گوید: »قانون مدنی افغانستان صراحت دارد که 
شخصی که بدون عذر موجه بیشتر از سه الی چهار سال 
سبب  به  تفریق  تقاضای  می تواند  خانمش  باشد،  غایب 
مرد  این  انتظار  در  تمام  این خانم 18 سال  بکند.  غیابت 
بسر برده است. بنا بران ازدواج دومی اش خالف احکام 
شرعی و قانونی نمی باشد و حق داشته است که ازدواج 

کند.«
که  است  این  دین  علمای  از  »خواهشم  می افزاید:  او 
احکام قانونی و شرعی را به شکل واضح و شفاف به مردم 
ندهند.  قرار  را در گمراهی  شرح دهند و هیچ گاه مردم 
زمانی که علما حکم می کنند که زن نکاح دوباره کند، 
پس جواز ازدواج به کسی داده می شود که مانع شرعی 
وجود نداشته باشد. بنا با یک زن برخورد ملکیت نشود. 
از لحاظ قانونی سرنوشت این خانم معلوم است و شوهر 
اول به خاطر غیابت، به سبب ندادن نفقه، به سبب ضرر و 
غیره به زنش نمی تواند بگوید که طالق نمی دهد. چرا که 

قانونا طالق اجرا شده است.« 
حرف های قاضی پروین رحیمی،  مسوول حمایوی حقوق 
زنان در کمسیون حقوق بشر امید را دوباره بر دل نصیبه 
زنده کرد به حدی که بعد از سپری شدن دو ماه نگرانی، 
ناگهان خنده بر لبان او جاری شد و با دل آکنده از امید 

دفترش را ترک گفت.

ریاست پاسپورت و ارسال آن از طریق ریاست کنسلگری 
روند  عربی  متحده  امارات  سفارت  به  خارجه  وزارت 

بسیار طوالنی و دردسرساز بود.
به گفته وی، از آغاز این مشکل، مقامات این وزارت با 
مقامات امارات متحده عربی وارد گفتگو شدند و برای 

حل آن تالش کردند.
اساس  به  آنها  گفته اند  امارات  مقامات  که  می گوید  او 
مشخصات  افغانستان،  سابقه  دست نویس  پاسپورت های 
شهروندان افغان را به اساس نام و نام پدر در بانک های 
اطالعاتی خود دارند اما در پاسپورت های جدید نام پدر 

حذف و تنها نام و نام خانوادگی افراد درج شده است.
آقای مستغنی می گوید برای حل این مشکل قرار بر این 
در  افغانستان  شهروندان  پدر«  »نام  این،  از  پس  که  شد 
از  قلم،  با  الکترونیکی  پاسپورت های  مالحظات  صفحه 

سوی ریاست پاسپورت درج شود.
به گفته وی، سر از هفته آینده این تصمیم در زمان صدور 

پاسپورت های جدید نیز عملی خواهد شد.
دیگر  برای یک سال  پاسپورت های دست نویس که  در 
در  اما  شده  درج  فرد  هر  پدر  نام  و  نام  دارد،  اعتبار  نیز 
نام  و  نام  تنها  ای  جدید  الکترونیکی  پاسپورت های 

خانوادگی درج است.

کابل،  بشر  حقوق  ساحوی  دفتر  دهلیز های  از  یکی  در 
گویی  که  می گرفتند  اوج  چنان  لحظه  به  لحظه  صدا ها 
جهنمی  برپا شده است. وضعیت طوری گنگ و پیچیده 
بودند  نهاده  گام  دهلیز  به  تازه  که  افرادی  برای  که  بود 
قابل فهم نبود. باید تازه وارد اندکی صبر می کرد تا بداند 

چه واقع شده است و رمز و راز این قضیه پی ببرد.
صبر  باید  و  نبود  درک  قابل  نیز  من  برای  وضعیت  این 
چه  و  چیز  چه  باالی  موجود  دعوای  بدانم  تا  می کردم 

کس است.
در یک گوشه این دهلیز چند مرد قوی هیکل با هم دعوا 
عقب  در  را  خودش  زن  یک  طرف تر  آن  و  می کردند 
مردی میان سال پنهان کرده بود و تالش می کرد تا خود 
را از شر مرد خشن و عصبانی که هردم او را به باد فحش 
موج  اشک  زن  چشمان  در  برهاند.  می گرفت،  نا سزا  و 
می زد و خود را بیشتر از پیش به مرد مذکور می چسپاند 
کردنی  رها  خشن  مرد  اما  می خواست.  کمک  او  از  و 
نبود و هردم به مردی که خودش را سپر زن کرده بود، 
می گفت »تو احمق نمی توانی زن مرا از من بگیری، این 
اما مرد دیگر در حالی که  قانونی منست.«  زن شرعی و 
می خواست از زن به خوبی محافظت کند،  با خونسردی 
تمام می گفت که این زن، زن شرعی خودش می باشد ، او 
با این زن نکاح شرعی کرده و هیچ کس حق ندارد که 

زنش را از او بگیرد. 
ساعت ها گذشت و جنجال بر سر به دست آوردن یک 
زن جریان داشت. اینک زن خسته و درمانده از حاالت، 

میان  که  تفاهمی  براساس  می گوید  خارجه  وزارت 
مقام های دولت افغانستان و امارات متحده عربی صورت 
گرفته، قرار است بعد از این برای سفر هر شهروند افغان 

به امارات، نام پدر در پاسپورتش درج شود.
ویزای  گرفتن  برای  افغان  شهروندان  اخیر  ماه  چند  در 

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 

این روز ها رییس جمهور بی چاره حتا اگر 
رقم  یک  و  هزار  برایش  بزند  هم  عطسه 
گناه  البته  می کنند.  جور  مشترک  مخرج 
متفکر  که  بس  از  نیست.  رییس جمهور 
را  حرف هایش  مردم  است  اکادمیک  و 
مجبور  نمی فهمند  وقتی  بنا  نمی فهمند. 
تمسخر  به  را  حرف هایش  که  می شوند 
توانم  حد  در  بنده  همین  برای  بگیرند. 
برای رییس جمهور توصیه می کنم که در 
زمان سخنرانی طوری حرف بزند که همه 
که  کنند  خیال  نفهمیده اند،  که  حالی  در 

فهمیده اند. 
مهم تر از همه رییس جمهور باید منظورش 
که  است  سال ها  زیرا  بگوید.  برعکس  را 
سیاستمدار ها  گفته های  می دانند  مردم 
چی  مثال  به طور  بوده.  برعکس  همیشه 
بگوید  رییس جمهور  که  است  ضرور 
نشده.  فرش  طال  که  اروپا  جاده های 
شدند  متوجه  همیشه  که  بی چاره  مردم 
عکس  بر  سیاستمداران  گفته های  اکثر 
است خیال می کنند مانند دیگر گفته های 
دقیقا  هم  گفته اش  این  رییس جمهور 
آن که  عوض  به  آنگاه  و  است  برعکس 
همه تالش کنند به اروپا نروند همه تالش 
رییس جمهور  من  به نظر  بروند.  می کنند 
به  نمی روند  چرا  مردم  که  می گفت  باید 
باز  روی تان  به  جاده ها  تمام  اروپا،  طرف 

است. اصال دریا مدیترانه طوفانی نیست. 
ستاره  هفت  هوتل  در  برای تان  یونان  در 
غربی  اروپای  که  زمانی  تا  می دهند  اتاق 
بروید. وقتی به آلمان رسیدید خود انگال 
مرکل به پیشواز شما می آید و فرانک والتر 
این  با  می پزد.  را  صبحانه تان  مایر  اشتاین 
سخن اگر شما دیدید که یک نفر طرف 
اروپا رفت بیایید و مرا پای چوبه دار برده 
و سخنگوی رییس جمهور را دار بزنید. یا 
مثال رییس جمهور همین دیروز گفت کل 
دختر های  افغانستان  در  زن  پولیس های 
اول کشور اند. خوب  خانم  و  او  شخصی 
چی  رییس جمهور  نفهمیدند  که  مردم 
گفت، خیال کردند که فهمیدند. حاال در 
بر  رییس جمهور  که  می گردد  مردم  ذهن 
دختر  تا  چند  شخصی،  دختر های  عالوه 
دارد.  خصوصی  دختر  چند  دارد.  دولتی 
خارجی  کمک های  دختر  تا  چند  حتما 
دارد و احتمال دارد چند دختر مختلط هم 
اگر  رییس جمهور  من  به نظر  باشد.  داشته 
چند  دختر های  زن  پولیس های  می گفت 
بعدی او و خانم اول کشور است، مشکلی 

پیش نمی آمد.

چگونه گپ بزنیم که 
به بال نمانیم 

جدال دو مرد بر سر
 یک زن

 سهیال وداع خموش

برای مسافرت به امارات در پاسپورت ها نام پدر هم ذکر می شود
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ژی درینک  معلوالن خواهان »احترام«اندانر
به مناسبت روز بین المللی اشخاص دارای معلولیت

همه شاید واژه انرژی درینک را از طریق اعالنات تلویزیونی 
کنند  فکر  این که  بدون  بودند  باسواد  گر  ا باشند.  شنیده 
و  است  بوده  تلویزیونی چه  اعالن  از  منظور  که  د ریافته اند 
ختم  تا  نمایشات  از  بعد  نبودند  تحصیل کرده  و  باسواد  گر  ا
که نوشابه  که منظور از اعالن این است  کرده اند  اعالن درک 

مورد بحث برای تان قوت می بخشد.
روز  که هر  این است  کنم  این جا می خواهم مطرح  را  آنچه 
متاعی نو به بازار وارد می گردد و فروشند گان نیز اسم خارجی 
یا التین را مستقیما به همراه جنس مورد نظر به بازار عرضه 
فتح  را  بازار  چنان  واژه ها  این  مدت  اندک  به  و  می کنند 
کس حتا به معنی آن فکر هم نمی کند  که دیگر هیچ  می کند 
و فقط به تقلید از دیگران آن را تکرار می کند و خیال می کند 
می گوییم  که  وقتی  مثال  بوده.  خودش  زبان  از  کلمه  این 
هم  فکر  هیچ  غیره  و  امپول  ایل،  مبل  شامپو،  بیسکویت، 
که این واژه ها بیگانه اند و از زبان ما نیست، حتا  نمی کنیم 
که معادل های آن را  زبان شناسان ما نیز به این فکر نشده اند 
کنند تا معادل آن را در زبان خود  بسازند و به مردم عرضه 

نیز داشته باشیم. 
تجارتی  اجناس  طریق  از  که  بیگانه  واژه های  این  از  یکی 
همه  که  است  درینک«  »انرژی  است،  شده  ما  زبا ن  وارد 
بازار دیده و یا هم خریده اند و ممکن است  مردم آن را در 

کسی که اصال به انگلیسی هیچ آشنایی ندارد نیز برای خرید 
نوشابه تولید کننده قوت به بازار برود و پشت انرژی درینک 
کند و  بگردد و از فروشنده بی سواد نیز انرژی درینک سراغ 
کند، متاع مورد  کلمه فکر  فروشنده نیز بدون این که به معنی 

نظر را می شناسد و می فروشد. 
این  تنها  کنم  مطرح  مقال  این  در  می خواهم  من  را  آنچه 
که چرا ما همه روزه شاهد وارد شدن لغات بیگانه به  نیست 
که زبان فارسی شهر و  زبان خود باشیم و شاید روزی برسد 
که دگر مردمان بیرون از شهر به  ده چنان از هم متفاوت شود 
مشکل مفاهیم زبان مشترک شان را بفهمند و به ترجمان نیاز 
گذشتگان  کنند؛ به خصوص زبان امروزی ها و پیران و  پیدا 

از هم متفاوت شود. 
باشند  بوده  شاهد  خود  یا  و  باشند  شنیده  بسیاری  شاید 
به  را  انگلیسی  لغات  چنان  خارجی  ادارات  کارمندان  که 
غیر  تحصیل  و  عادی  مردم  با  گر  ا که  کرده اند  وارد  فارسی 
درک  چیزی  صحبت شان  از  کسی  کنند  صحبت  کرده 
که در ادارات خارجی  نمی کند. شاید بعضی دوستان تان را 
که به راحتی بیست درصد لغات  وظیفه دارند دیده باشید 
استفاده  خود  روزانه  صحبت های  در  حد اقل  را  انگلیسی 

می کنند. 
که لغات  این افراد حتا حین صحبت متوجه نیز نمی شوند 
خارجی را استفاده می کنند. مثال بگویند باس دفتر ما، سوپر 

کرد.  کرد و یا چنان  وایزر پروژه ما و یا ادمین آِفسر ما چنین 
که بر زبان ما نازل شده و روز تا روز لغات  • این بالیی است 
اصلی زبان خود را فراموش می کنیم و لغات بیگانه را جانشین 
که در  واژه های زبان فارسی و پشتو می سازیم. نکته دیگری 
که  بیشتر اعالنات انرژی درینک دیده می شود پیامی  است 

مجمع عمومی  سازمان ملل متحد سوم دسامبر را به نام »روز 
بین المللی اشخاص دارای معلولیت« مسمی  نموده است. 
ما همه ساله در این روز جوانب مختلف تالش ها را برجسته 
حقوق  رعایت  و  احترام  آن  هدف  که  می سازیم  متمایز  و 
اشخاص دارای معلولیت می باشد. موضوع امسال عبارت 
توانایی ها«  تمام  دارای  افراد  توانمند سازی  و  »دسترسی  از 
کار حامیان و مدافعین  می باشد. این موضوع مخصوصا به 
اشخاص دارای معلولیت در افغانستان ارتباط می گیرد. من 
که  معلولیت شنیده ام  دارای  افغان  زیاد دوستان  تعداد  از 
چه می خواهند، آن ها به جای دریافت امتیازات و حمایت 
تشخیص  و  شهروندان  سایر  احترام  خواهان  بیشتر  مالی 
افغانستان  جامعه  به  آن ها  کمک  ظرفیت  و  توانایی ها 

می باشند. 
که از اثر جنگ ها و امراض معلول شده اند و یا از  افغان هایی 
هنگام تولد دارای معلولیت می باشند، می توانند به دولت 
افغانستان، جامعه مدنی، و جامعه تجارت پیشه همه روزه 
کنند. یک تن از منسوبین سابقه  کمک های ارزشمند ارایه 
کر  به عسا معلول شده است می تواند  ماین  اثر  در  که  اردو 
یک  کند.  پالن گذاری  را  تقویتی  عملیات  و  دهد  آموزش 
از حین والدت دارای معلولیت می باشد، هنوز هم  که  زن 
که توانایی  کند. یک طفل  کمک  می تواند به فامیل خود 
به  و  بیاموزد،  می تواند  هم  هنوز  ندارد،  را  دیدن  و  شنیدن 

روز  عراق  دفتر نخست وزیر  فرانسه،   گزارش خبرگزاری  به 
فوری  صورت  به  تا  خواست  ترکیه  از  بیانیه ای  طی  شنبه، 
نیروها و جنگ افزار نظامی اش را از شمال این کشور بیرون 
ترکیه  از  عراقی  مقام های  است»  آمده  بیانیه  این  در  کند. 

که هرچه زودتر از قلمرو عراق خارج شوند.« می خواهند 
حضور  »عراق  که  است  شده  کید  تا بیانیه  در  همِ چنان 
کرده و آنها بدون  نیروهای ترکی را در قلمرو این کشور تایید 
شده اند.  این کشور  ک  خا وارد  عراق  دولت  درخواست 
شده  عنوان  عراقی  گروه های  برای   آموزش  ترک ها  بهانه 
که داخل شدن نیروهای نظامی  گفته است  است.« عراق 
می باشد.  عراق  قلمرو  صریح  نقض  کشور  این  در  ترکیه 
در  ترکیه  سفر  احضار  با  عراق   خارجه  وزارت  برعالوه، 
که نیروهای خود را از شمال  بغداد، از انقره خواسته است 

کند. عراق خارج 
که حدود  اند  داده  گزارش  نیز  ترکیه  در  رسانه های خبری 
150 سرباز ترکیه با حمایت 20 تا 25 تانک  در  منطقه بشیقه 
کز  در شمال موصل فرستاده شده اند. این شهر یکی از مرا
تروریستی داعش در عراق محسوب می شود.  گروه  اصلی 
که  داده  گزارش  ترکیه  اناتولیای  دیگر، خبرگزاری  از سوی 
کرد به این  نیروهای ترک بخاطر آموزش نیروهای پیش مرگه 

استفاده از انرژی را تمثیل می کند. مثال در یکی از اعالنات 
درینک  انرژی  یا  و  قوت  نوشابه  شخص  که  می شود  دیده 
که  را  جوانانی  و  می رود  جنگ  به  بعد  می کند  صرف 

کرده اند لت وکوب می کند.  معشوقه اش را احاطه 
شاید یکی از پیام های منفی این چنین نمایشات این باشد 
که بیرون از خانه  کنند و زنان و دختران را  که جوانانی تقلید 
قدرت  که  جوانانی  به خصوص  کنند؛  مزاحمت  هستند 
که  از این نمایش استنتاج می شود  فزیکی بیشتری دارند. 
پر قوت  افراد  یا  است  جنگ  و  تجاوز  برای  قوت  و  انرژی 
وقتی  به خصوص  کنند؛  لت و کوب  را  دیگران  می توانند 
گروهی دختری را تعقیب می کنند پیامی  ناخوشایند دارد و 
که به معشوقش می رسد او با نوشیدن نوشابه انرژی یا  دختر 
به عبارتی اعالن انرژی درینک صرف می کند این قدرت 

کند.  که از معشوقه اش دفاع  را می یابد 
تنها  زن  گر  ا که  می کند  القا  را  پیامی   اعالن  این  من  به نظر 
باشد مردان او را تعقیب می کنند و ممکن است به او تجاوز 
گر عضو فامیل، شوهر و یا برادرش قوت نداشته باشد  کنند و ا
درینک  انرژی  باید  و  کند  دفاع  نمی تواند  معشوقه اش  از 
دفاع  مادرش  یا  و  خواهر  معشوقه ،  از  بتواند  تا  کند  صرف 
کس باید چند قوطی محلول انرژی  کند. به این صورت هر 
و  کند  گر ضرورت شد صرف  ا تا  باشد  را در جیب داشته 

کند.  متجاوز را مهار 
صرف  انرژی  محلول  هم  با  جوان  چند  دیگری  اعالن  در 
می کوبد.  بامشت  دیگری  شانه  به  یکی  آخر  در  و  می کنند 
گر می خواهی  این اعالنات فقط یک پیام دارد و آن این که ا
گر می خواهی در سرک و جاده ها از  کنی و یا ا ار خود دفاع 
شر افراد زورگو در امان باشی باید قوی باشی و بتوانی بازور 
پولیس ،  کنی.  دور  از خود  را  متجاوز  قوت جسمی  و  بازو 
افراد زور گو و نظم  کردن  قانون ، اخالق اجتماعی در مهار 
و  کند  زور گویی  کسی  گر  ا و  ندارند  نقشی  هیچ  اجتماعی 
که  ندارد  سیستمی  وجود  هیچ  گردد  دختران  و  زنان  مانع 
کار باشد و این خود  حامی  زنان در روی جاده و یا محل 
کنند.  از خود دفاع  و  باشند  باید قوی  که  خانم ها هستند 
گر از پیام منفی این اعالنات تجارتی نیز بگذریم، ضرور  ا
است برای حفظ واژه های اصیل زبان خود نگذاریم هر روز 
صد ها واژه بیگانه وارد زبان شود و به زودی چنان زبان را با 
که هم زبانیم  که حتا خود ما نیز  واژه ها بیگانه آلوده سازیم 

کنیم. گفتاری خود را ندانیم و با هم مشکل پیدا  زبان 
که  بهتر خواهد بود به جای این که در اعالن پیامی  بفرستیم 
که  برای زنان و خانواده ها ترساننده باشد، بهتر خواهد بود 
که انرژی بیشتری داشته باشد می تواند  کسی   نشان دهیم 
کارخانه اش  کند بیشتر زمین را شخم زند و یا در  کار  بیشتر 

تولیدات بیشتری دارد. 
که  است  الزم  نیز  فرهنگ  اطالعات  وزارت  به  هم چنان 
گرفته  پیام های مخرب و منافی اخالق اجتماعی را در نظر 
که پیام های سازنده و مفید به  و رسانه ها را مکلف سازند 
بردباری  و  رفاه  و  به سوی صلح  را  و مردم  ارایه دارند  مردم 

کنند تا جنگ، تجاوز و زدوخورد. تشویق 

وجود  با  بیاموزاند.  را  استقامت  و  صبر  خود  هم صنفان 
و  مشکالت  آمدن  میان  به  باعث  واقعا  معلولیت  این که 
معلولیت  دارای  اشخاص  می گردد،  زندگی  در  چالش ها 
توانایی  حقیقت  در  که  ُطرقی اند  نشان دهنده  همه روزه 

آن ها برای به دست آوردن موفقیت را ثابت می سازد. 
نمی کنند.  توقع  ترحم  معلولیت  دارای  اشخاص  بیشتر 
زیرا  احترام اند،  و  عزت  خواهان  آن ها  ما،  همه  همانند 
اشخاص دارای معلولیت هم مثل ما هستند. امکان دارد 
کثریت ما یک دوست  کس دارای معلولیت باشد، ا که هر 
که دارای معلولیت است.  یا عضو فامیل خود را می شناسیم 
افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون   ۲۰۱۳ سال  در 
شخص  یک  دارای  را  افغان  فامیل های  درصد   ۲۰ تقریبا 
معلولیت ها  بعضی  است.  کرده  برآورد  معلولیت  دارای 
پنهان و برخی دیگر آن قابل رویت می باشد. ما می خواهیم 
کنیم تا از  که اشخاص دارای معلولیت را تشویق و ترغیب 
کرده و آن را پنهان  استعداد های خود در جامعه استفاده 
دارای  که  را  اشخاصی  می خواهیم  هم چنان  نگذارند. 
استقبال  را  آن ها  تا  کنیم  تشویق  نیز  نمی باشند  معلولیت 

کرده بپذیرند، و برای شان احترام قایل شوند. 
کامل از  برای این که اشخاص دارای معلولیت به استفاده 
تا حکومت،  نیاز است  استعداد های خویش قادر شوند، 
سکتور خصوصی و جامعه در جستجوی فرصت ها برای 
باشند.  آن ها  سهم گیری  و  مشارکت  راه  سر  موانع  کاهش 
یک  مقابل  در  هموار  زینه  ساختن  مانند  ساده،  اشیای 
زندگی  در  کسی  تا  می شود  باعث  جدیداالعمار  تعمیر 
کند. بدون دسترسی خوب فزیکی، امکان  ک  مدنی اشترا
یک  مشارکت  و  سهم گیری  حقوقی  شرکت  یک  که  دارد 
که یک  ذهن جوان مستعد را از دست بدهد، ممکن است 
کارمند خدمات  کارایی یک  اداره دولتی خدمات موثر و 
مدنی را از دست بدهد، و یک مشتری وفادار و ثابت را از 

دست بدهد. 
گفتن  نیز حین سخن  معلولیت  هم چنان اشخاص دارای 
جستجوی  و  تبعیض  با  مبارزه  آن ها،  حقوق  باره  در 
فرصت ها برای استفاده از توانایی های آن ها برای حمایت 

کنند.  از فامیل ها و جوامع خویش، باید سهم خود را ادا 
بیایید امروز را به عنوان این که افراد معلول اعضای مهم و 
با ارزش دنیای ما می باشند به خاطر بسپاریم. ما برای سهم 
همه  بیایید  می گذاریم.  احترام  جامعه  به  آن ها  کمک  و 
کنیم  ما طرق مشارکت و سهم گیری بیشتر آن ها را جستجو 
کامل  به طور  متنوع  استعدادهای  تمام  از  ترتیب  این  به  تا 

مستفید شویم.

منطقه رفته اند.
گذشته مناطق شمال و غرب  گروه تروریستی داعش سال 
حمایت  با  عراقی  نیروهای  و  کردند  تصرف  را  بغداد 
در  نیروها  این  زدن  عقب  برای  امریکایی  جنگنده های 
حال جنگ می باشند. پیش مرگ ها از موثرترین نیروهای 
عراقی ضد داعش محسوب می شوند. اما هماهنگی بین 

این نیروها و بغداد نهایت ضعیف می باشد.

  سید عبد القادر رحیمی

کشور و این   وهای ترکی در قلمر ACKUاعتراض عراق به حضور نیر
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روسیه  دفاع  وزیر  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
از  پوشی  چشم  به  متهم  را  امریکا  شنبه،  روز 
کنترول داعش در  قاچاق نفت از مناطق تحت 
که امریکا  سوریه به ترکیه نمود. این درحالیست 
خوانده  ناچیز  مقدار  را  شده  ادعا  نفت  انتقال 
است. وزیر دفاع روسیه در فیسبوک خود نوشته 
که آنها  است » وقت مقامات امرکایی می گویند، 
ترکیه  را به  نمی دانند چگونه تروریست ها نفت 
قاچاق می کنند، این خود چشم پوشی آشکار را 

نشان می دهد.« 
وزارت  و  گون  پنتا بیانات   « روسیه  دفاع  وزیر   
است«  خوانده  مزخرف  تیاتر  را  امریکا  خارجه 
واشنگتن  که  می افزاید،  بیانیه  این  هم چنین 
بارها  اخیرا  که  می کند  تماشا  را  »ویدیوهایی 
سوریه  و  ترکیه  مرز  امتداد  در  خودشان،  توسط 
اموس  است«.  شده  گرفته  نفتی  منطقه  در  و 
هماهنگ  و  امریکا  ویژه  فرستاده  هوچیستین، 
گفت،  کننده امور بین المللی انرژی، روز جمعه 
که به داخل ترکیه از سوریه و مناطق  مقدار نفت 
مقدار  می گردد،  قاچاق  داعش  کنترول  تحت 

کم است.« ناچیز بوده و در آمد آن 
مسکو،  که  می شود  نشر  زمانی  متذکره،  بیانیه 
کرد. تنش ها  انقره را متهم به تجارت غیر قانونی 
در  روسی  از سرنگونی جت  بعد  کشور  بین دو 
است.  گرفته  شدت  روسیه  و  ترکیه  مرز  امتداد 
بر  مبنی   اتهامات مسکو  امریکا  وزارت خارجه 

گزارش رادیو بین المللی فرانسه، دور نخست  به 
انتخابات منطقه ای روز یک شنبه 15 قوس در 
فرانسه آغاز شد. شمار افراد واجد شرایط در این 
انتخابات 44 میلیون نفر تخمین شده است. در 
جریان این انتخابات، رای دهندگان 1910 عضو 
کشوری در سراسر فرانسه را  شوراهای منطقه ای و 

انتخاب می کنند.
که  کنونی در شرایطی انجام می شود  انتخابات 
نزدیک به سه هفته پیش، فرانسه شاهد مرگبار 
این کشور  پایتخت  در  تروریستی  حمالت  ترین 
بود. اعالم وضعیت فوق العاده در فرانسه بدنبال 
در  امنیتی  اقدامات  شده  موجب  حمالت  این 
کز  کشور تشدید یابد و به همین دلیل مرا سرتاسر 

گیری تحت مواظبت جدی قرار دارند. رای 
خبرگزاری  به گزارش 
گیری  رای  فرانسه 
ساعت هشت صبح 
آغاز  یک شنبه  روز 
شد و فرانسوا اوالند، 
رییس جمهور فرانسه 
هیدالگو«،  »آن  و 
پاریس،  شهردار 
اولین  جمله  از 
که  مقام هایی بودند 

شنبه  روز  ترکیه  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
گزینه بدیل برای  که در جستجوی  گفته است 
سردی  از  بعد  اقدام  این  است،  روسیه  انرژی 
جت  سرنگونی  از  پس  کشور  دو  بین  روابط 
صورت  ترکیه  و  سوریه  مرز  امتداد  در  روسی 
رییس جمهور  اردوغان  طیب  رجب  می گیرد. 
کشورش به دلیل تحریم ها » فرو  که  گفت،  ترکیه 
که مسکو بعد  نمی پاشد«. این در حالی است 
از سرنگونی جت جنگی این کشور توسط انقره 
بحران های  بزرگترین  از  یکی  حقیقت  در  که 
کشور، بعد از جنگ جهانی  ایجاد شده بین دو 
علیه  را  متعددی  تحریم های  می باشد،  دوم 

کرده است.  ترکیه وضع 
که هواپیمای روسی  کرده  اما ترکیه همواره ادعا 
است،  کرده  نقض  را  این کشور  هوایی  حریم 
مسکو  ادعای های ترکیه را رد می کند. از سوی 

جزیره  در  بازاری  در  انتحاری  حمالت  اثر  بر 
 90 و  کشته  تن   27 دست کم  چاد  در  کولفوا 
کسی  هنوز  تا  داشتند.  بر  جراحت  دیگر  تن 
مسوولیت این حمالت مرگبار را به عده نگرفته 
گزارش خبرگزاری رویترز، روز شنبه 14  است. به 
کولفوا در چاد،  بازار هفتگی در جزیره  قوس، 
در آفریقای مرکزی هدف سه بمب گذاری قرار 
دیگر  ۹۰نفر  حمالت  این  در  هم چنین  گرفت. 
هنوز  و عامالن حمله  انگیزه  و  زخمی شده اند 

مشخص نیستند.
از آغاز سال ۲۰۱۵، هزاران نفر از مردم چاد، از بیم 
گریخته اند. در  اقدامات بوکوحرام به این جزیره 
گروه  چاد پیوسته سوقصدهای خونینی توسط 
کتوبر هم  تندرو بوکوحرام انجام می شود. در ماه ا
۳۳ نفر در پی اقدامی انتحاری در یک بازار و 

نفت  از  اردوغان  طیب  رجب  مستقیم  تجارت 
که هیچ  کید می کنند  داعش را رد می کند. آن ها تا
نشانه ای از این تجارت دیده نمی شود. هوستین 
که  نیستم  باور  این  به  من  گفت»  جمعه  روز 
کافی برای قاچاق نفت بین مناطق تحت  دلیل 
برعالوه،  باشد.«  موجود  ترکیه  و  داعش  کنترول 
گفته اند، نفت  مقام های امریکایی به خبرنگان 
از مناطق شرقی سوریه به دست می  که  خامی 
آید در مناطق جنگی و در بازارهای سیاه فروخته 
می کنند  تخمین  ایتالف  مقام های  می شوند. 
که داعش روزانه، در حدود یک تا یک و نیم 

میلیون دالر از تجارت نفت در آمد دارند.
 

انتخابات  ریختند.  صندوق ها  به  را  خود  رای 
منطقه ای در فرانسه قبال در 22 منطقه  انجام می 
شد اما بر اساس اصالحات جدید در تقسیمات 
کنون به 1٣  کشوری  فرانسه، شمار مناطق اداری ا

منطقه می رسد.
این  در  نظرخواهی ها،  آخرین  اساس  بر 
انتخابات، حزب راست افراطی » جبهه ملی« 
آرا  تمایل  درصد   ٣0 با  لوپن  ماری  رهبری  به 
خواهان«  »جمهوری  راست  حزب  صدر،  در 
رییس جمهور  سارکوزی،  نیکال  رهبری  به 
پیشین، با 2۷ درصد آرا در رده دوم و حزب 
که قدرت را در اختیار دارد،  »سوسیالیست« 
قرار  سوم  رده  در  آرا  درصد  به 2٣  نزدیک  با 

دارند.

شدیدا  انرژی،  تهیه  بخش  در  ترکیه  دیگر، 
 55 حدود  کشور  این  است.  وابسته  روسیه  به 
گاز طبیعی مورد نیاز و ٣0 درصد نفت  درصد 
کند، اما بعد از بحران  خود را از روسیه تهیه می 
گفته است  کشور انقره  ایجاد شده بین این دو 

گزینه های بدیل می باشد.  که در جستجوی 
در  خود  تلویزیونی  سخنرانی  در  اردوغان 
که  دارد  وجود  امکان  »این  گفت:  استانبول 
کرد.«  کننده انرژی را پیدا  منابع مختلف تامین 
یکی از این موارد می تواند بازیافت مواد انرژی 
گزارش خبرگزاری فرانسه، الکساندر  زا باشد. به 
ناوک وزیر انرژی روسیه، روز پنج شنبه 12 قوس 
ک  اشترا برسر  ترکیه  با  گفتگوها  که  نمود  بیان 
آن  توسط  که  استریم،  ترک –  پروژه  در  انقره 
انتقال  اروپای جنوبی  و  ترکیه  به  روسیه  از  گاز 

می یافت به تعویق افتاده است. 

کشته  نایجریا  مرز  در  پناهجویی  اردوگاه  یک 
شدند.

مرزی  شهرهای  به  بوکوحرام  حمالت  علت 
با  مبارزه  کارزار  در  کشور  این  مشارکت  چاد، 
گروه تروریستی است. ارتش چاد، نایجریا ،  این 
گروه  کامرون و بنین به دولت نایجریا در مقابله با 
تروریستی بوکوحرام یاری می رسانند. در  آخرین 
نمونه، نیروی هوایی چاد، مواضع بوکوحرام در 
برای  بوکوحرام  کرد.  بمباران  را  نایجریا  ک  خا
تشکیل دولتی اسالمی در شمال نایجریا تالش 
کثریت جمعیت آن مسلمان است.  که ا می کند 
برنامه ریزی  صورت  به   ۲۰۰۹ سال  از  گروه  این 
کلیساها و مدارس  کز پولیس، ارتش،  شده به مرا
کنون  نایجریا حمله می کند. در این تهاجم ها تا

کشته شده اند. دست کم ۱۳ هزار نفر 

وسیه، امریکا را متهم به چشم پوشی قاچاق نفت از  ر
کرد ول داعش  کنتر مناطق تحت 

برگزاری دور نخست انتخابات منطقه ای در فرانسه

وسیه  ژی ر گزینه بدیل برای انر ترکیه در جستجوی 

گرفت حمالت انتحاری در چاد جان 27 نفر را 
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فایبوس  لوران  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
گفته  قوس   14 روز شنبه  فرانسه،  وزیرخارجه 
بشاراسد  رفتن  نمی کند  فکر  او  که  است 
سیاسی  انتقال  از  قبل  سوریه،  رییس جمهور 
گفتگو  در  فایبوس،  باشد.  ضروری  قدرت 
برضد  »جنگ  گفت:  پروگریس  روزنامه  با 
در  این کار  اما  می باشد،  ضروری  داعش 
و  سوری ها  تمام  که  است  موفقانه  صورتی 

قدرت های منطقه ای هماهنگ باشند«.
سوریه  »یک  گفت:  فرانسه  خارجه  وزیر   
متحد مستلزم انتقال سیاسی است، اما بدین 
رییس جمهور  اسد  بشار  که  نیست  معنی 
کنار برود، اما در  سوریه قبل از انتقال قدرت 
گردد.«  اطمینان حاصل  زمینه  در  باید  آینده 
این بیانیه، نشان تغییر موضع فرانسه در مورد 
حالی که  در  می باشد،  سوریه  رییس جمهور 
از  اسد  رفتن  کنار  خواستار  این کشور  قبال 
سوریه  مردم  »قصاب«  را  او  و  بود  قدرت 
به  نشانه هایی  حاضر،  درحال  بود.  خوانده 
در  است  ممکن  فرانسه  که  می خورد  چشم 
کند،  انتخاب  را  میاونه روتر  نقش  اسد  مورد 
ماه  در  پاریس  مرگبار  حمالت  از  بعد  زیرا 
گذشته در این  کشور، مبارزه بر ضد داعش در 

کاری فرانسه قرار دارد . اولویت 
 فرانسه همانند امریکا و سایر اعضای ایتالف 
هوایی  عملیات  داعش  گروه  برضد  مبارزه 
کنون  ا کرد.  راه اندازی  سوریه  و  عراق  در  را 
که خواستار راه حل  این کشور به نظر می رسد 
اعضای  تمام  آن  در  که  نظامی  یا  و  سیاسی 
محلی و منطقه ای شامل باشند می باشد، تا 

به جنگ چهار ساله سوریه راه حلی بیابند.
این  بود  گفته  گذشته  دوشنبه  روز  فایبوس   
مدت  یک  برای  اسد  که  است  »آشکار« 
در  او  بماند.  قدرت  در  نمی تواند  طوالنی 
گر  »ا گفت:  فرانسه  داخلی  رادیوی  با  گفتگو 
ما به یک راه حل سیاسی دست یابیم و بشار 
نظامی  نیروهای  راس  در  این  از  بیش  اسد 
تروریسم  ضد  بر  جنگ  آنگاه  نباشد،  سوریه 
بشار  حکومت  تحت  اما  بود.  خواهد  موفق 

اسد این امر ممکن نیست.«

توفان  اسوشیتیدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
گرفته است،  فرا  را  بریتانیا  باران  سهمگین  و 
را  خانه ها  بسته اند،  را  جاده ها  مقامات 
کرده اند و به مردم علیه به راه افتادن  تخلیه 

سیل های سنگین هشدار داده اند.
هشدار  باالترین  بریتانیا،  هواشناسی  سازمان 
و  انگلستان  غربی  شمال  برای  را  باران  سرخ 
گفت  و  کرد  صادر  اسکاتلند  غربی  جنوب 
انتظار دارد بالغ بر ۲۰۰ میلی متر باران در منطقه 
محیط  سازمان  ببارد.  کامبریا  غربی  شمال 
زیست بریتانیا نیز نسبت به جاری شدن سیل 
که سطح رودخانه ها  کشور در حالی  در سراسر 

باال می آید هشدار داده است.
کی است روز شنبه  گزارش اسوشیتد پرس حا
رانش  دلیل  به  اصلی  جاده  و  شاهراه  ده ها 

زمین یا سیل بسته شده اند.

کنار نرفتن  تاکید فرانسه بر 
بشار اسد، قبل از انتقال 

سیاسی در سوریه

 توفان و باران شدید 
در بریتانیا
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