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کرات صلح: غنی در مورد آغاز مذا

باید محتاطانه امیدوار باشیم

کره و جنگ  گاو شیری مذا

حقوق بشر
چالش ها و راهکارها
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اولویت هاى سکتور خصوصى براى اصالحات
با روى کار آمدن حکومت جدید در سال 2014، نمایندگان سکتور خصوصى گردهم آمده و 
اولویت هاى سکتور خصوصى براى اصالحات را شناسایى نمودند. این اولویت ها به حکومت 

وحدت ملى و همکاران بین المللى آن در کنفرانس لندن 2014 رسمًا پیشکش گردید.

اولویت ها براى اصالحات مشخص، واقع بینانه و قابل اندازه گیرى بوده که در مدت سه تا پنج 
سال آینده قابل تطبیق مى باشند.

این اولویت ها باالى عرصه هاى تجارت و سرمایه گذارى تمرکز میکند که 
اصالحات در آن ضرورت فورى بوده و در صورت تطبیق، مى توان به نتایج 

چشمگیر دست یافت مانند: افزایش سرمایه گذارى خصوصى، اشتغال 
زایى و بلند رفتن عواید مالیاتى حکومت.

سکتور خصوصى گفتار و تعهدات حکومت وحدت 
ملى و آنچه را این حکومت عمًال در تطبیق 

اصالحات پیشنهادى ما انجام مى دهد به دقت 
پى گیرى مى کند. بنابراین ما براى عملى 

شدن این اولویت ها براى اصالحات 
به کمک و همکارى پایدار

شما نیاز داریم.

یک برنامه استراتیژیک اداره حرکت و اتاق تجارت و صنایع افغانستان
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زنگ اول


رحمت اهلل نبیل پس از تحمل یک سال اختالف نظر با 
رییس جمهور  رفت.  کنار  سمتش  از  رییس جمهور، 
استعفای او را پذیرفت و شخص دیگری را سرپرست 
امنیت ملی ساخت. اما زمان کناره گیری آقای نبیل از 
بود  خوب  بسیار  نبود.  مناسب  هیچ وجه  به  سمتش 
اسالم آباد  به  رییس جمهور  سفر  از  پیش  ایشان  که 
کناره گیری  همزمانی  می رفتند.  کنار  سمت  این  از 
غنی  رییس جمهور  برگشت  با  سمتش  از  نبیل  آقای 
از اسالم آباد سبب شکل گیری موجی از تبلیغات در 
شبکه های اجتماعی شد و به نحوی به وجهه حکومت 

آسیب رساند. 
رییس جمهور و مجموع بلندپایگان دولت باید مدیریت 
تبلیغات را از نظر دور نداشته باشند. تمام  زمان و 
آشنایی  مدرن  مدیریت  و  حکومتداری  با  کسانی که 
مهم  در سمت های  تبدیل  و  تغییر  که  می دانند  دارند 
یک امر عادی است. مثال روسای امنیت بیشتر از سه 
یا چهار سال در هیچ کشور دنیا در سمت های شان 
نمی مانند و به زودی جای شان را به اشخاص دیگر 
خالی می کنند. اختالف نظر در مورد سیاست گذاری ها 
ودوارد  باب  است.  دولت  هر  در  طبیعی  امری  هم 
»جنگ های  کتاب  در  امریکایی  مشهور  روزنامه نگار 
افشا کرده است که در مورد مدیریت جنگ  اوباما« 
و  اوباما  میان  عمیقی  اختالف های  ترور  ضد  بر 
ولی  داشت  وجود  حکومت  درون  در  هم تیمی هایش 
در پایان کار همه متفق شدند تا برای مبارزه با ترور 
نبرد،  میدان  در  جدید  نیروی  استقرار  چگونگی  و 

راهبرد بسازند. 
نظامی   حضور  بر  مبنی  اوباما  آقای  اخیر  تصمیم 
محدود در افغانستان هم پس از رای زنی های جدی با 
دیگر مقام های بلندپایه  امریکا که با رییس جمهورشان 
اختالف نظر داشتند، اعالم شد. این ها نشان می دهد 
یک  تصمیم گیر  بلندپایگان  میان  در  اختالف نظر  که 
بلکه  نیست،  نا روا  بدعتی  و  نابه هنجار  امری  کشور 
امری پسندیده و میمون است. اما این اختالف نظرها 
امنیت  به  آن  نفع  که  شود  مدیریت  به گونه ای  باید 
بی باوری  سبب  که  آن  نه  کند،  کمک  جامعه  بیشتر 

مردم به نظام گردد. 
کار  تیم  یک  هم چون  که  بلندپایگانی  اختالف های 
می کنند، هیچ گاهی فیسبوکی نمی شود و کسانی که 
دو سال،  یا  یک  از گذشت  پس  می کنند،  کناره گیری 
خاطرات خود را می نویسند یا با رسانه ها مصاحبه 
تیم  که  است  نشده  دیده  دنیا  هیچ جای  در  می کنند. 
را  خود  اختالف های  کشور  یک  حکومت کنندگان 
کنار  ملی  امنیت  رییس  که  حاال  بسازند.  فیسبوکی 
برای  جدید  رییس  زودتر  هرچه  باید  است،  رفته 
شرایط  این  در  شود.  برگزیده  ملی  امنیت  سازمان 
جنگی به هیچ وجه منطقی نیست که نهاد های امنیتی با 

سرپرست اداره شود. 
همین حاال وزارت دفاع را یک سرپرست اداره می کند؛ 
که  پارلمان  اما  وزیر شود  بود  قرار  که  سرپرستی 
اعضای آن نمایندگی از مردم افغانستان می کنند، به 
او رای ندادند. به بیان دیگر مردم افغانستان به آقای 
ستانکزی رای ندادند، بنابراین هیچ مصلحتی ایجاب 
هرچه  باید  باشند.  سمت  آن  در  ایشان  که  نمی کند 
زودتر یک رییس جدید برای امنیت ملی و یک وزیر 
نیروهای  تا  گردد  معرفی  دفاع  وزارت  برای  جدید 
جنگ  اداره  شوند.  مدیریت  احسن  وجه  به  امنیتی، 
شخص  ندارد.  منطقی  توجیه  اصال  سرپرست ها  با 
رییس جمهور می گوید که نیروهای امنیتی برای بقای 
نظام می جنگند، وقتی برای بقای نظام می جنگیم باید 
مدیران جنگ هم از صالحیت کافی برخوردار باشند. 
چهره هایی باید در راس نهاد های امنیتی قرار گیرند 
باشند.  داشته  جنگی  و  مدیریتی  توانایی های  که 
هم چنان کسانی که در راس وزارت دفاع و امنیت ملی 
قرار می گیرند، باید در کنار تجربه و تحصیالت، از 
شهرت نیک هم برخوردار باشند. رییس جمهور باید 
متوجه باشد که جنگ با سرپرست ها اداره نمی شود.

جنگباسرپرستهاادارهنمیشود
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کید رهبران حکومت وحدت ملی بر حمایت از حقوق بشر یک زن خارجی در ننگرهار تا
دست به انتحار زد

نمایشگاه صندوق خاطرات 
قربانیان جنگ در کابل برگزار شد

حکومت  رهبران  کابل:  8صبح، 
وحدت ملی در پیامی به مناسبت روز 
دولت  می گویند  بشر،  حقوق  جهانی 
را  بشر  حقوق  از  حمایت  افغانستان 
خود  وظایف  اساسی ترین  از  یکی 
از  بر حمایت  را مکلف  و خود  دانسته 

حقوق شهروندی مردم می دانند.
مناسبت  به  پیامی  در  اشرف غنی 
بشر،  حقوق  جهانی  روز  دسامبر،  دهم 
برای  افغانستان  دولت  که  می گوید 
بشری  حقوق  تخطی های  از  جلوگیری 
تالش  شهروندان  حقوق  تقویت  و 

می ورزد.
که  می دانیم  »ما  می گوید:  غنی  آقای 
کشور و مردم افغانستان در جریان چند 
گذشته شاهد وضعیت نا مناسب و  دهه 
تخطی های حقوق بشری بوده و شرایط 

به  که  انتحارکننده  خارجی  زن  یک  بار  نخستین  برای 
زبان روسی صحبت می کرد، مواد جاسازی شده در بدن 
خود را در برابر یک پوسته امنیتی در شهر جالل آباد مرکز 

کرد. والیت ننگرهار منفجر 
به  می شود  گفته  که  کودک  سه  انتحاری  حمله  این  در 
زبان روسی صحبت می کردند و یک مامور اداره امنیت 

کشته شده اند. ملی 
اشنا  رادیو  به  ننگرهار  والی  عطاهلل خوگیانی، سخنگوی 
صبحت  روسی  که  کودک  سه  رویداد  این  در  که  گفته 
می کردند و یک آمر حوزه شهری امنیت ملی این والیت 

کشته شده اند.
که با این  گفته شماری از افرادی  سخنگوی والی ننگرهار 
اما  بازداشت شده اند  بودند،  همراه  موتر حاملش  در  زن 

کنون معلوم نیست. آمار دقیق افراد دستگیر شده تا
پوسته  از  که  زمانی  زن  این  گفته  گفت  خوگیانی  آقای 
کید  تا وی  می زند.  انتحار  به  دست  می گذرد،  تالشی 
کت های اجتماعی، این زن در پوسته  که براساس نزا کرده 

امنیتی مورد تالشی قرار نگرفته بود.
اولیه  تحقیقات  که  می گویند  ننگرهار  محلی  مسووالن 
کننده اداره  که هدف اصلی این زن انتحار  نشان می دهد 

امنیت ملی این والیت بوده است.
توسط  بیشتر  درگذشته  درافغانستان  انتحاری  حمالت 
که  است  بار  نخستین  این  اما  می گرفت  صورت  مردان 

یک زن خارجی دست به حمله انتحاری می زند.

کابل: سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان،  8صبح، 
و  قربانیان  ملی  روز  مناسبت  به  قوس  پنج شنبه،19  روز 
خاطرات  صندوق  نمایشگاه  بشر،  حقوق  روزجهانی 
در  قربانیان  این  بازماندگان  حضور  با  را  جنگ  قربانیان 
این سو، جمع  به   2011 از سال  این سازمان  کرد.  برگزار  کابل 
به  است.  کرده  آغاز  را  جنگ  قربانیان  خاطرات  آوری 
این  دادخواهی  و  برنامه ها  مسوول  زاولستانی،  جواد  گفته 
باقی  اشیای  که  است  آن  این  کار  از  آن ها  هدف  سازمان، 
مانده از قربانیان جنگ جمع آوری شود و از اشیای متذکره 
ایجاد  افغانستان  در  جنگ  ملی  موزیم  یک  نهایت  در 
اقدامی  افغانستان  تاهنوز در  که  این در حالی است  شود. 
امر  این  و  نگرفته  صورت  جنگ  موزیم  ساختن  جهت  در 
گفت:  زاولستانی  آقای  دارد.  رییس جمهور  فرمان  به  نیاز 
که از یک قربانی برای عزیزانش باقی مانده را  »ما آنچه را 
کنون 115 صندوق از خاطرات قربانیان  جمع می کنیم و تا ا
 1500 از  بیشتر  صندوق ها  این  در  و  کرده  ایم  جمع آوری  را 
قلم یادگاری های قربانیان برای اعضای خانواده اش باقی 

مانده جمع آوری شده است.«
دموکراسی  و  بشر  حقوق  سازمان  مسوولین  دیگر،  سوی  از 
جمع آوری  از  آن ها  هدف  که  می کنند  کید  تا افغانستان، 
که برای قربانیان جنگ  خاطرات قربانیان جنگ این است 
گردد، زیرا  صدا داده شود و درد آن ها توسط دیگران درک 
کاری اساسی برای قربانیان جنگ صورت نگرفته و  تا هنوز 
کمه و مجازات نشده اند. در صورتی  عاملین جنگ نیز  محا
که این خاطرات با مردم شریک شود می تواند پندی برای 
این  در  گردد.  جلوگیری  فجایع  تکرار  از  تا  باشد  سایرین 
از  و  مرد  و  زن  از  افغانستان  اقوام  تمام  از  خاطرات  برنامه 

گرد آورده شده بود.  سنین مختلف 

کرده اند.  دشواری را از این بابت تجربه 
افغانستان  حکومت  منظور،  همین  به 
قربانی  آنانی که  از  جهانی  روز  این  در 
شده اند،  بشری  حقوق  تخطی های 
را  تعهدش  دیگر  یک بار  و  کرده  یاد 
تخطی ها  تکرار  از  جلوگیری  بخاطر 
و  می دارد  تکرار  بشر  حقوق  نقض  و 
که رسیدن به این هدف  کید می ورزد  تا
کمیت قانون و قوای  نیازمند تقویت حا

قضایی موثر در افغانستان می باشد.«
دولت  که  می کند  کید  تا اشرف غنی 
از  جلوگیری  راستای  در  افغانستان 
تقویت  بشری،  حقوق  تخطی های 
قوای  همچنین  و  قانون  کمیت  حا
گام های موثری برداشته و  کارا  قضایی 
در آینده نیز برای رسیدن به این هدف 

از هیچ تالشی دریغ نمی کند.

عبداهلل  عبداهلل  کتر  دا هم چنین 
دولت  که  می گوید  نیز  اجرایی  رییس 
اساسی  حقوق  تامین  به  افغانستان 
حقوق  ارزش های  حفظ  و  شهروندان 
خشونت  محو  برای  ویژه  به  بشری 
می دهد.  اولویت  کشور  در  زنان  علیه 
که  می افزاید  پیامی  در  عبداهلل  آقای 
دولت در این زمینه از تمام ابزار ممکن 

استفاده می کند.
می شود  بیان  حالی  در  اظهارات  این 
فعاالن  از  تن  صدها  پنج شنبه،  روز  که 
در  تظاهراتی  راه اندازی  با  مدنی 
کشاندن  دادگاه  به  خواستار  کابل 
حقوق  ناقضان  و  جنگی  جنایتکاران 
بشر شدند. تظاهرات کنندگان می گویند 
که جنایت و نقض حقوق بشر همچنان 

در افغانستان ادامه دارد.
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کتر عبداهلل: دا

پذیرش استعفای 
رحمت اهلل نبیل ساده نبود

 ظفرشاه رویی
 شهریار

کرات صلح: غنی در مورد آغاز مذا

باید محتاطانه امیدوار باشیم

که طی  اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان، می گوید 
گروه های  کرات صلح میان دولت و  هفته های آینده مذا
باید  باره  این  در  اما  شد  خواهد  آغاز  مخالف  مسلح 

محتاطانه امیدوار بود.
کنفرانس  که روز جمعه، 20 قوس، در یک  آقای غنی 
خبری در مورد دست آوردهای سفر اخیرش به اسالم آباد 
کستان، ایاالت متحده  گفتگوها با مقام های دولت پا و 
کرات صلح،  امریکا و چین در اسالم آباد برای آغاز مذا
گفت: »در این  کابل معلومات می داد،  به خبرنگاران در 
برای  که  کرد  تعهد  کستان  پا صلح(  کرات  )مذا بخش 
کند.  همکاری  من  همراه  هدف  این  آوردن  به دست 
آینده  البته در طول هفته های  و بعدی  قدم های عملی 
کید  تا عین حال  در  اشرف غنی  شد.«  خواهد  برداشته 

کرد: »باید محتاطانه امیدوار باشیم.«
کنفرانس قلب آسیا موسوم به پروسه استانبول،  پنجمین 
ده  به  نزدیک  خارجه  وزرای  حضور  با  گذشته  هفته 
کشورهای مختلف منطقه و  از  کشور و ده ها دیپلومات 
برگزار  کستان  پا اسالم آباد  در  گذشته  چهارشنبه  جهان 
به  کنفرانس  این  در  شرکت  برای  نیز  اشرف غنی  شد. 

اسالم آباد رفته بود. 
خود  دیروزی  خبری  کنفرانس  در  غنی  رییس جمهور 
بیشتر  یا  و  از چهل سال  کستان پس  پا که دولت  گفت 
کمیت ملی  از آن، برای نخستین بار »به صراحت« از حا
کرده است. به  و مشروعیت دولت افغانستان صحبت 
کنفرانس قلب   که پس از  گفته  آقای غنی، در اعالمیه ای 

اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل  کتر  دا کابل:  8صبح، 
نبیل  رحمت اهلل  استعفای  پذیرش  که  می گوید  کشور 
کنونی  شرایط  به  توجه  با  ملی  امنیت  پیشین  رییس 

کار ساده نبوده است. افغانستان 
مسعود  معرفی  مراسم  در  جمعه  روز  که  عبداهلل  آقای 

قانون  کستان  پا دولت  شد،  صادر  اسالم آباد  در  آسیا 
است.  خوانده  مشروع  را  افغانستان  دولت  و  اساسی 
این  وقتی که  است  این  »مهم  افزود:  غنی  رییس جمهور 
مداخالت  از  جلوگیری  برای  می شود  گفته  حرف ها 
بارها  شما  خدمت  من  است.  الزم  عملی  اقدامات 
که یک جنگ  که چهارده سال یا بیشتر می شود  گفته ام 
اعالم ناشده در میان ما جریان دارد. ما مسایل بنیادی 
قید  بدون  که  بود  این مسایل ضرور  برای حل  و  داریم 
قانون  مشروعیت  افغانستان،  دولت  کمیت  حا شرط  و 
اساسی و مشروعیت مجموع نظام به صراحت با الفاظ 

سفید قبول شود، و قبول شده است.«
رییس جمهور افغانستان هم چنین به استقبال بی سابقه 
اسالم آباد  به  اخیرش  سفر  از  کستانی  پا مقام های 
که  می دهد  نشان  اقدام  این  که  گفت  و  کرد  یاد آوری 

کستان به افغانستان »عزت« قایل است. دولت پا
در  کستان  پا دولت  مقام های  که  می افزاید  اشرف غنی 
از  دسته  آن  علیه  کرده اند  تعهد  اسالم آباد  به  سفرش 
خودداری  افغانستان  دولت  با  کره  مذا از  طالبانی  که 
امنیتی  نیروهای  با  درگیری  و  خشونت  به  و  می کنند 
کار بگیرند. وی  قوای نظامی  از  ادامه می دهند،  کشور 
پی  در  تا  دارد  انتظار  افغانستان  دولت  که  کرد  کید  تا
تخریب ها  و  خشونت ها  میزان  که  ببیند  تعهدات  این 
کاهش می یابد. به گفته  آقای غنی، سال  در افغانستان 
بود،  همراه  عیار«  »تمام  با جنگ  افغانستان  در  جاری 
که سال آینده مثل سال جاری سپری  اما انتظار می رود 

سخن  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  سرپرست  اندرابی 
حق  استفعا  این که  نظرداشت  در  »با  افزود:  می گفت، 
است٬   حکومت  مسوولین  و  شهروند  هر  شخصی 
کشور  کنونی  شرایط  در  نبیل  آقای  استعفای  پذیرفتن 

برای ما ساده و آسان نبود.«

نشود.
طالبان  که  گفت  کنفرانس  این  در  غنی  رییس جمهور 
حاال  اما  شده  تقسیم  مختلف  دسته های  و  گروه ها  به 
کره با دولت  فرصت آن رسیده تا این دسته ها برای مذا
که طالبان  کرد  کید  کنند. وی تا افغانستان تصمیم گیری 
برای انتخاب فرصت زیادی ندارند و این فرصت تنها 

برای »هفته« و »ماه« است. 
استفاده سیاسی از امنیت ملی

نبیل،  رحمت اهلل  که  می گوید  هم چنین  اشرف غنی 
رییس پیشین امنیت ملی، براساس خواست خودش از 
که او  گفت  کرده است. آقای غنی  کناره گیری  مقامش 

از اداره امنیت ملی استفاده سیاسی نکرده و نمی کند.
این که  مورد  در  گزارش ها  غنی  رییس جمهور 
کستان  پا فشار  نتیجه  در  احتماال  نبیل  رحمت اهلل 
کنار  مقامش  از  افغانستان  ریاست جمهوری  باالی 
دارد  فکر  چنین  کسی که  »هر  گفت:  و  کرد  رد  را  رفته 
هر  یا  و  امنیت  شورای  یا  و  افغانستان  رییس جمهور  که 
یک  که  می دهد  اجازه  کسانی  به  دولت  این  عضو 
کنار برود، برای صد سال جنگ  عضو نهادهای امنیتی 
خاین  می زند،  اتهام  چنین  کسی که  هر  بگیرد.  آمادگی 

ملی شناخته می شود.«
به  اشرف غنی  سفر  از  پس  روز  یک  نبیل  رحمت اهلل 
کناره گیری  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  از  اسالم آباد، 
کناره گیری خود را  کرد. آقای نبیل در استعفانامه  اش دلیل 
کار و درخواست شفاهی اشرف غنی  محدود شدن زمینه 
کرده است. آقای نبیل  کناره گیری اش عنوان  از وی برای 
جریان  در  »متاسفانه  است:  نوشته   استعفا نامه اش  در 
پالیسی ها  بعضی  با  این که  برعالوه  گذشته  ماه  چند 
که  گردید  تحمیل  باالیم  طوری  شرایط  نبودم،  هم نظر 
گردیده و فضای اعتماد  کاری برایم محدود  زمینه های 
به  که منجر  گردید  آنقدر مکدر  کاری بدالیل مختلف 
فشارهای بی حد و حصر شما و هم چنان مطالبه متواتر 
این پست  از  کناره گیری ام  شما به طور شفاهی در زمینه 

گردید.«
و  پذیرفته  را  نبیل  رحمت اهلل  استعفای  اشرف غنی 
به عنوان سرپرست  را  اداره  این  معاون  اندرابی،  مسعود 

کرده است. ریاست عمومی امنیت ملی معرفی 

که سمت  کرزی بود  رحمت اهلل نبیل تنها مقام بازمانده از دوره 
آقای  کرد.  حفظ  ملی  وحدت  حکومت  کابینه  در  را  خود 
امنیتی  لحاظ  از  را  ریاست جمهوری  انتخابات  دور  دو  نبیل 
عبداهلل  کتر  دا هم  و  غنی  آقای  هم  کرد.  مدیریت  خوبی  به 
آقای  را به همراه داشتند.  نبیل اعتمادی الزم  آقای  نسبت به 
نبیل به پیشنهاد حکومت وحدت ملی به مجلس معرفی شد 
غنی  آقای  کرد.  عبور  مجلس  فلتر  از  داشت  که  نفوذی  با  و 
چهره های  ملی  امنیت  بدنه  در  کرد  تالش  گام  نخستین  در 
امنیت  معاونان  از  بخش  یک  کند.  مقرر  را  ارگ  به  نزدیک 
این جابه جایی ها در همان  کرد.  تغییر  اولین فرصت  در  ملی 
اخیر  ماه های  در  بود.  همراه  جدی  اعتراض های  با  وقت 
آمد.  به وجود  نیز  ملی  امنیت  ریاست های  برخی  در  تغییرات 
که مورد اعتماد آقای نبیل بودند به احتیاط فعال  برخی افراد 
که آقای نبیل به مسوولیت های خود  سوق داده شدند. هرچند 
ادامه می داد، اما جنگ درون قدرت در فضای مجازی میان 
پیچیده  ابعاد  روز  هر  ملی  وحدت  حکومت  اصلی  رهبران 
خوبی  به  مجازی  فضای  در  تنش ها  این  می گرفت.  خود  به 

محسوس بود. 
روز  هر  را  رقابت ها  و  صف بندی ها  فیسبوکی  نوشته های 
از  نشان  مجازی  فضای  در  تنش ها  از  بخشی  می کرد.  آشکار 
گفته  داشت.  امنیت  شورای  و  ملی  امنیت  میان  صف بندی 
رقابت ها  از  تا  کرد  تالش  غنی  رییس جمهور  که  می شود 
میان نبیل و اتمر بکاهد. در یک مورد آقای اتمر با جمعی از 
بی اعتمادی  فضای  به  تا  رفتند  نبیل  دفتر  به  خود  همکاران 
یافته  کاهش  تنش ها  این  اخیر  روزهای  در  شود.  داده  پایان 
بود. آقای نبیل پس از مسوده تفاهم نامه امنیتی میان افغانستان 
آن  در  گرفت.  قرار  ارگ  با  متفاوت  موقف  در  نیز  کستان  پا و 
به  بیانیه ها  و  صحبت ها  در  موضع گیری  دوگانگی  این  زمان 
بی اعتمادی  دیوار  اخیر  ماه های  در  اما  بود.  آشکار  خوبی 
بی اعتمادی  این  می شود  گفته  شد.  بلند تر  نبیل  و  ارگ  میان 
اظهارات  بین  بود  در یافته  ارگ  که  گرفت  شکل  آن  از  پس 
نبیل در مجلس و شورای امنیت و بین صحبت نبیل و هیات 

حقیقت یاب تناقض وجود داشته است. 
با این همه ارگ برای اعتماد سازی نماینده خود را به دفتر نبیل 
کار خود ادامه دهد.  که به  فرستاده و به وی اطمینان داده بود 
نبیل در یک اقدام بی سابقه یک روز بعد از سفر آقای غنی به 
کستان شکایت نامه ای نوشت. در این شکایت نامه از اعمال  پا
گفته بود.  محدودیت و عدم هم نظری در برخی برنامه ها سخن 
این نوشته برای همه غیر منتظره بود. انتقاد یک مقام امنیتی از 
کار غیر متعارف باشد. اما آقای  کشور شاید یک  شخص اول 
کشور های  که  کار خود به یک شایعه قوت بخشید  نبیل با این 

همسایه در عزل و نصب مقام های امنیتی اثر گذار اند. 
شاید قبولی این استعفا هیچ ربطی به سفر آقای غنی نداشته 
با  این سمت متمرکز است.  به  افکار عمومی  کنون  ا اما  باشد، 
بود.  خواهد  همراه  پس لرزه هایی  با  نبیل  استعفای  همه  این 
وحدت  حکومت  رهبران  که  است  این  اساسی  انتظار  اما 
بدل  جناحی  رقابت های  میدان  به  را  امنیتی  نهاد های  ملی 
باشد  کشور  امنیت  خدمت  در  امنیتی  دستگاه های  نکنند. 
شود.  نگهداشته  دور  جناحی  و  سیاسی  زد وبند های  از  و 
رقابت های جریان های موثر بر سر تصاحب نهادهای امنیتی و 
کور می تواند ویرانگر  صرف انرژی دولتمردان برای رقابت های 
که هر چه عاجل وزارت  و تباه کننده باشد. حاال خوب است 
با  نهاد ها  این  تا  شود  خارج  سر پرستی  از  ملی  امنیت  و  دفاع 

کار ادامه دهند. مدیریت درست به 

سفر  از  پس  روز  یک  پنجشنبه،  روز  نبیل  رحمت اهلل   
امنیت  عمومی  ریاست  از  اسالم آباد،  به  اشرف غنی 
کرد. آقای نبیل در استعفانامه  اش دلیل  کناره گیری  ملی 
کار و درخواست  کناره گیری خود را محدود شدن زمینه 
عنوان  کناره گیری اش  برای  وی  از  اشرف غنی  شفاهی 
کرده است. آقای نبیل در استعفا نامه اش نوشته  است: 
این که  برعالوه  گذشته  ماه  چند  جریان  در  »متاسفانه 
باالیم  طوری  شرایط  نبودم  هم نظر  پالیسی ها  بعضی  با 
محدود  برایم  کاری  زمینه های  که  گردید  تحمیل 
آنقدر  مختلف  بدالیل  کاری  اعتماد  فضای  و  گردیده 
که منجر به فشارهای بی حد و حصر شما  گردید  مکدر 
زمینه  در  شفاهی  طور  به  شما  متواتر  مطالبه  همچنان  و 

گردید.« کناره گیری ام از این پست 
اشرف غنی استعفای رحمت اهلل نبیل را پذیرفته و مسعود 
عنوان سرپرست  به  را  اداره  این  پیشین  معاون  اندرابی 

کرده است. ریاست عمومی امنیت ملی معرفی 
رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در مراسم معرفی 
سرپرست جدید ریاست عمومی امنیت ملی از خدمات 
وجود  با  گفت  کرده  قدردانی  ابراز  نبیل  رحمت اهلل 
تغییری  هیچ  اما  اداره،  این  رهبری  سطح  در  تغییراتی 
نیامده  بوجود  ملی  امنیت  نیروهای  اهداف  و  مسیر  در 

است. 
نیروهای  که  می گوید  نبیل  رحمت اهلل  همین حال،  در 
امنیت ملی به حمایت قاطع سیاسی حکومت وحدت 
و  دوستی  »وطن  است:  گفته  وی  دارند.  نیاز  ملی 
کار و فعالیت  شناخت روشن از دوست و دشمن اساس 
و جان فشانی این نهاد را تشکیل می دهد و نباید اجازه 

گردد.« داده شود این روحیه تضعیف 
که او در راس ریاست  همچنین مسعود اندرابی می گوید 
عمومی امنیت ملی تالش بیشتری بخرج خواهد داد و 

کرد. برنامه های تروریستان را در »نطفه« خنثا خواهد 

پشت صحنه 
استعفای نبیل
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کستان از  شاید تنها دست آورد سفر اخیر رییس جمهور غنی به پا
دست دادن رییس استخباراتش باشد؛ آنهم به شکل دراماتیک و 
دردسر ساز. آقای نبیل به شکل طعنه آمیز و تندی از سفر آقای غنی 
کرد و چندی بعد از آن نامه استعفای خود را  کستان انتقاد  به پا
اختالفات  از  صراحت  به  نبیل  آقای  کرد.  رییس جمهور  تقدیم 
فضایی  چنین  گویا  که  کرده  یاد  ارگ  مکرر  فشارهای  و  قبلی 

کرده بود. عرصه را بر او تنگ 
که اختالفات  گام نخست نشان می دهد  استعفای آقای نبیل در 
کستان تا چه سرحدی است  در میان حکومت بر سر تعامل با پا
و از نخستین سفر آقای غنی و توافقات جنجالی با اسالم آباد از 
کاسته نشده است. برای همین نظر برخی از  میزان این اختالفات 
کردن منتقدین  که آقای غنی برای متقاعد  ناظران درست است 
کشور  خود موفقیتی به دست نیاورده و فضای سیاسی و اجتماعی 
هیچ  که  گفت  می شود  تقریبا  است.  کستان  پا ضد  شدت  به 
امر  در  کستان  پا همکاری  به  نسبت  سیاسی  ای  ناظر  و  تحلیلگر 
را  کار  افغانستان خوشبین نیست. چنین فضایی  با  تامین صلح 

برای آقای غنی دشوار ساخته است.
سفر به امید چه چیزی؟

حکومت  و  ارتش  که  کرد  سفر  کستان  پا به  حالی  در  غنی  آقای 
روند  در  او  به  جدیی  کمک  لفظی  وعده های  از  فراتر  ملکی 
نمایندگان  میان  مری  نشست  نکردند.  طالبان  با  مصالحه 
گذاشت  حکومت و طالبان در ظاهر نشانه های تغییر را به نمایش 
گرفته  ولی با نشر خبر مرگ مال عمر اختالفات داخلی طالبان اوج 
مال  میان  قدرت  قربانی جنگ  گفتگوهای سیاسی  اولیه  و طرح 
آن  از  کستانی ها  پا که  است  چیزی  این  شد.  رقبا اش  و  منصور 
را  اصلی  گویا ضربه  که  می کنند  یاد  بدفرجامی  رویداد  به عنوان 

گفتگوهای صلح زد. به 
کستان آجندای سفر قبلی خود  که آقای غنی در پا به نظر می آید 
بر اساس  است.  داده  قرار  گفتگو  و  مورد بحث  کستانی ها  پا با  را 
روابط  روی  افغانستان  »رییس جمهور  کستان،  پا ارتش  اعالمیه 
و  کرده  کید  تا تروریسم  با  کشور  دو  مشترک  مبارزه  و  دوجانبه 
داد.«  قرار  تایید  مورد  راستا  این  در  را  کستان  پا دست آوردهای 
اطمینان  ارتش،  رییس  شریف،  راحیل  جنرال  آقای  ادامه  در 
ساختن  شریک  قسمت  در  افغانستان  رییس جمهور  »از  که  داد 
اطالعات، هماهنگی در عملیات ها و حمایت از روند مصالحه 

کامل می کند.« حمایت 
که آقای راحیل از وجود اختالفات و موانع  نکته مهم این است 
اعالمیه اش  در  رو  این  از  و  بوده  گاه  آ کامال  کشور  دو  راه  سر  بر 
در  و  زده  سخن  کشور  دو  میان  اعتماد سازی«  »ضرورت  روی 
کستان را  نهایت تقویت همکاری های امنیتی میان افغانستان و پا
گویا چنین همکاری هایی به ایجاد اطمینان  مطرح ساخته است. 

کرده می تواند. کمک 
کستانی ها تفاوت عمده ای با دفعه قبل  به این ترتیب، خواست پا
انتقادات شدید  باعث  نکرده است. شریک ساختن اطالعات 
که به باور منتقدان باعث رخنه استخبارات  گردید  از آقای غنی 

کستان در دستگاه اطالعاتی افغانستان می شود.  پا
سفر  این  مورد  در  نیز  را  غنی  جناب  روایت  که  است  جالب 

گر بار دیگر موجب تغییر جدی  بدانیم. چون سفر او به اسالم آباد ا
آن صورت  در  نشود،  افغانستان  به  نسبت  کشور  این  رویکرد  در 
کرزی، رییس جمهور اسبق، را در  دیپلوماسی بی محتوای حامد 

کستان ادامه خواهد داد. قبال پا
موقعیت ضعیف و منتقدان شهرآشوب

کنون  ا تا  که  است  این  غنی  آقای  حکومت  مشکالت  از  یکی 
برابر  در  معناداری  اقدامات  دست کم  یا  و  منسجمی  طرح  هیچ 
اسالم آباد  به  رفتن  است.  نگذاشته  نمایش  به  خود  از  کستان  پا
کستانی  پا قدرتمند  نظامیان  و  سیاستمداران  با  کرات  مذا برای 
است.  بی معنا  امنیتی  و  منسجم سیاسی  و سناریوی  بدون طرح 
روالپندی  به  شریف  راحیل  جنرال  مرحمت  امید  به  غنی  آقای 
تیز  و  تند  زبان  و  می گیرد  تحویل  توخالی  حرف های  می رود، 
منتقدان و مخالفان داخلی خود را نیز به جان می خرد. در واقع، 
روشن  محاسبه  عدم  و  بی برنامگی  همین  کرزی  اصلی  مشکل 
طالب  قوماندانان  با  که  می کرد  فکر  کرزی  مثال  بود.  سیاسی 
کره شده می تواند. این در حالی است  به صورت مستقیم وارد مذا
باشند،  داشته  گفتگو  به  میلی هم  گر  ا قوماندانان طالب حتا  که 
کستان است. چنین  حیات سیاسی و اقتصادی شان در اختیار پا

افرادی از خود چه اختیاری داشته می توانند؟
کستان  پا برابر  در  غنی  آقای  استراتژی  که  است  این  ما  سوال   
نقشه  غنی  حکومت  روشن،  استراتژی  بدون  چون  چیست؟ 
راهی در اختیار ندارد. آیا حکومت از چه سیاست ها و تمهیداتی 
کستان استفاده می کند؟ چه  برای تقویت جایگاه خود در برابر پا
کستان در ارتباط به افغانستان  توقعات واقع بینانه ای از جانب پا
چیست؟  آن ها  مواضع  از  ما  مشخص  تحلیل  می توانیم؟  داشته 
کستانی ها معامله  کدام مسایل با پا آیا افغانستان قرار است روی 

کرده و از این معامله چه چیزی نصیبش شده می تواند؟
که آقای غنی در داخل نیز باید موضع خود را تقویت  به نظر می آید 
کم  کشور حا کستانی در  پا که فضای شدید ضد  کند. در حالی 
یافته  دست  دلخواه  نتیجه  به  توافق  یا  و  تعامل  نوع  هر  است، 
که تاب مقاومت زیادی  نمی تواند. آقای غنی در عمل نشان داده 
در برابر اعتراضات داخلی را نداشته و احتمال عقب نشینی اش، 
کستان، زیاد بعید به نظر نمی آید. نباید از  به خصوص در مورد پا
که حکومت وحدت ملی یک دست نیست و اختالفات  یاد برد 
ضعیف  طالبان  و  کستانی ها  پا برابر  در  را  غنی  موقعیت  داخلی 
افغانستان  با  اعتماد سازی  روی  دیرباز  از  کستانی ها  پا می سازد. 
کاهش  کید دارند. هدف از اعتماد سازی برای آن ها معنایی جز  تا

کستانی دست کم در میان قشر سیاسی ندارد. احساسات ضد پا
تا  کستان  پا قبال  در  غنی  سیاست  از  انتقادات  که  است  روشن 
نشانه های  خود  رفتار  در  اسالم آباد  که  می کند  پیدا  ادامه  زمانی 
که  برد  یاد  از  نباید  بگذارد.  نمایش  به  را  صادقانه  همکاری 
پی  در  سیستماتیک  به صورت  گذشته  سال   ۳۰ در  که  کشوری 
اعتماد  شبه  یک  به صورت  نمی تواند  بوده،  افغانستان  تخریب 
کستانی ها و افغان ها در روند همکاری  کند. پا افغان ها را جلب 
متقابل مصالحه برای تامین آرامش و مبارزه صادقانه با تروریسم 
که به یک دیگر اعتماد  طالبی و داعشی در افغانستان می توانند 

کنند. کرده و راه های همکاری سازنده را جستجو 

حقوق بشر
چالش ها و راهکارها

  سلیم آزاد

سفر به پاکستان:
ماموریت ناممکن

امروزه حقوق بشر به عنوان یک ارزش جهان شمول 
گفتمان ملی تبدیل  کشور ما به  و غیرقابل انکار، در 
سطح  در  زمینه  این  عمومی  در  گاهی  آ و  شده 
که  به گونه ای  است.  یافته  ارتقا  مالحظه ای  قابل 
آشکار  به صورت  انسانی  ارزش  این  با  کسی  کم تر 
از جانب دیگر حقوق بشر در  مخالفت می ورزد. 
حتا  و  وضعیت  تحلیل  و  نقد  معیاری  به  ما  عصر 
تشخیص رفتارهای مطلوب از رفتارهای نامطولب 

گشته است. بدل 
گذشته، حقوق و آزادی های بشری  در یک دهه 
ملی  اسناد  و  قوانین  سایر  و  اساسی  قانون  در 
و  یافته  تسجیل  بی سابقه  به صورت  افغانستان 
سازوکارهای مهم ملی و بین المللی برای نظارت، 
کشور ما طراحی  حمایت و توسعه حقوق بشر در 
گردیده است. همزمان با این اقدامات  و پی ریزی 
نیرومند  حرکت های  و  جنبش ها  بنیادی،  و  مهم 
مدنی، اجتماعی و فرهنگی جهت تامین و تحقق 
گرفته اند.  اهداف و آرمان های حقوق بشری شکل 
راه اندازی  تا  گرفته  تاسیس سازمان های مدنی  از 
تظاهرات ها و تجمعات مدنی مسالمت آمیز، همه 
در روند تقویت بنیان های اجتماعی و ساختاری 

حقوق بشر تاثیر گذار بوده است.
آزادی اجتماعات و تظاهرات  آزادی بیان و  حق 
مسالمت آمیز و قانونی، از حقوق مسلم بشری تمام 
نمی تواند  مرجعی  هیچ  و  است  کشور  شهروندان 
مانع برخورداری و استیفای این حقوق شهروندان 
شود؛ رعایت و بهره مندی از این دو حق بنیادین، 
زمینه های تحقق سایر حقوق بشری افراد را فراهم 
از  ارزش ها  این  رعایت  حال  عین  در  می سازد. 
مردم ساالر  سیاسی  نظام  یک  اساسی  مولفه های 
افغانستان  اساسی  قانون  دلیل،  همین  به  است. 
این  اجرای  و  رعایت  برای  کافی  ضمانت های 
فراهم آوری  به  را  دولت  و  کرده  وضع  حقوق 
زمینه های بهره مندی از این حقوق مکلف ساخته 

است.
و  تالش ها  پیشرفت ها،  این  همه  رغم  به  اما 
گسترده ی حقوق بشری، باید اذعان  فعالیت های 
که هنوز راه درازی تا تحقق حقوق بشر و تامین  کرد 
و  چالش ها  داریم؛  رو  پیش  کشور،  در  عدالت 
مشکالت فراوانی در روند توسعه و تحقق حقوق 
که جا دارد به مناسبت روز جهانی  بشر قرار دارد 
حقوق بشر و روز ملی قربانیان، به تحلیل و بررسی 

گرفته شود.
بشردوستانه  حقوق  قواعد  و  اصول  پیهم  نقض 
به  منجر  که  گروگان گیری  و  ملکی  تلفات  نظیر 
حیات  حق  جمله  از  بشر  حقوق  موازین  نقض 
از  می گردد،  شخصی  امنیت  و  آزادی  حق  و 
افزایش  رو به  و  جدی  مشکالت  و  گرفتاری ها 
که می تواند روند تحقق و تامین حقوق بشر  است 
حوادث  سازد.  مواجه  نگران کننده ای  موانع  با  را 
سربریدن  و  قتل  گروگان گیری،  نظیر  دل خراشی 
کی  زنان، اطفال و افراد ملکی از رخدادهای المنا
که به جریان های حقوق بشری آسیب های  است 

جدی می رساند.
قربانی  هم چنان  اطفال  و  زنان  علیه  خشونت 
گونه های  با  اجتماع  تا  خانه  از  زنان  می گیرد؛ 
تجاوز،  قتل،  مواجه اند.  خشونت  از  مختلفی 
مجازات  و  صحرایی  کمه  محا لت وکوب، 
توهین،  انسانی،  کرامت  خالف  و  خودسرانه 
محرومیت از میراث، ازدواج های اجباری و غیره 
که در قبال زنان  از رایج ترین انواع خشونت است 
این خشونت ها  اما  روا داشته می شود.  و دختران 
مرتکبان  و  عامالن  که  می شود  ک تر  دردنا زمانی 

و  قانونی  پیگرد  مورد  قاطعانه  به صورت  آن، 
حاصل  معافیت  بلکه  نمی گیرند،  قرار  مجازات 
می کنند. به گونه مثال، درشش ماه اول سال 1394 
خورشیدی ۱۹۰ مورد قتل زنان و دختران در دفاتر 
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  والیتی  و  ساحوی 
افغانستان ثبت و رسیدگی شده و از این میان صرفا 
گردیده اند. این آمار  عامالن ۵۱ قضیه قتل دستگیر 
مجازات،  از  معافیت  فرهنگ  که  می دهد  نشان 
زمینه های تداوم و تبارز خشونت را فراهم ساخته و 

باعث تکرار جرایم می گردد.
نقض  خود  که  حالی   عین  در  اداری  فساد 
حقوق  نقض  عمده  عوامل  از  است،  بشر  حقوق 
حقوق  اصل  اولین  می گردد.  محسوب  نیز  بشر 
می گردد،  نقض  اداری  فساد  وجود  با  که  بشر 
برابر  در  شهروندان  برابری  و  تبعیض  منع  اصل 
باعث  اداری  فساد  آن  بر  عالوه  است.  قانون 
اصحاب  جمله  از  افراد  حقوق  سایر  شدن  ضایع 
سایر  و  عمومی   خدمات  مستفیدشوندگان  دعوا، 
از  یکی  اداری  فساد  اما  می شود.  جامعه  افراد 
به صورت  که  بوده  ما  جامعه  تلخ  واقعیت های 
شهروندان  بشری  حقوق  نقض  به  منجر  دوامدار 

کشور می شود.
مهاجرت  عوامل  از  یکی  که  فقر  و  بی کاری 
نیز  به خارج است،  افغانستان  گسترده شهروندان 
تامین  حوزه  در  اساسی  مشکالت  و  چالش ها  از 
ارتکاب  آن  بر  عالوه  می شود.  شمرده  بشر  حقوق 
جرایم و انحرافات مختلف اجتماعی ریشه در فقر 
و بی کاری جوانان و سایر اقشار و اصناف جامعه 

دارد.
با توجه به نکات متذکره و با در نظرداشت این که 
و  بوده  دولت ها  بشر،  حقوق  اصلی  مخاطبان 
دولت مکلف به توسعه، حمایت و تحقق حقوق 
که دولت افغانستان  بشر می باشد، انتظار می رود 
با طرح سیاست ها و پالیسی های روشن و موثر، در 
اقدامات  متذکره  چالش های  رفع  و  حل  راستای 
کمیت  حا گسترش  بگیرد.  دست  روی  را  عملی 
مبارزه  امنیت،  تامین  کشور،  سراسر  در  دولت 
قاطعانه با فساد اداری و فرهنگ معافیت، تقویت 
کمیت قانون، تالش جهت ایجاد فرصت های  حا
تداوم  و  تبارز  از  جلوگیری  جهت  تالش  و  شغلی 
راهکارهای  از  کودکان،  و  زنان  علیه  خشونت 
که می تواند زمینه های تامین و تحقق  موثری است 
کند و آینده بهتری را  کشور فراهم  حقوق بشر را در 

برای جامعه ما رقم بزند.

کتر سیما سمر  دا
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حقوق بشر و چالش های فرا روی آن در افغانستان 
 فریدون آژند 

 فردوس

پاکستان،  برای  منصور و چه شاخه  مال محمد رسول 
کشاندن  برای  هم  پاکستان  شیری اند.  گاو های 
اخترمحمد منصور به پای میز مذاکره امتیاز می خواهد 
و نیز برای جنگ با »گروه های که با دولت افغانستان 
مذاکره نمی کنند.« پاکستان حتما برای کشاندن گروه 
از  این که  بر  عالوه  مذاکره  برای  منصور  اخترمحمد 
شدن  محدود  خواستار،  می گیرد  پول  جهانی  جامعه 
از  پاکستان  شد.  خواهد  نیز  افغانستان  در  هند  نفوذ 
و  می برد  رنج  به شدت  افغانستان  در  هند  نفوذ  توهم 
آن را برای امنیت ملی خودش تهدید حساب می کند. 
نفس  است که  نیرومند  پاکستان چنان  در  هندهراسی 
افغانستان،  در  هند  دیپلوماتیک  گسترده  حضور 

راولپندی را هراسان ساخته است. 
در کنار این، پاکستان برای »جنگ با گروه های که با 
دولت افغانستان مذاکره نمی کنند« نیز خواستار منابع ، 
پول و امکانات از امریکا و احتماال چین خواهد شد. 
پاکستانی ها در چهارده سال گذشته پیوسته از امریکا 

است.  بوده  اجتماعی  چالش های  دردناک ترین  از 
و  یافته  سازمان  جنایت های  ثور،  هفت  کودتای  با 
هم چنان جنایت های جنگی به طور گسترده  آن شیوع 

یافت. 
شهروندان افغانستان زیر نام های مختلف به جوخه های 
مرگ سپرده شدند. زندان  ها پر از زندانی های سیاسی 
وجود  اصال  شهروندی  حقوق  و  بشر  حقوق  شد. 
و  نجیب اهلل  داکتر  حکومت  سقوط  از  پس  نداشت. 
بار  این  بشر،  حقوق  نقض  هم  باز  مجاهدین  پیروزی 
دور  گرفت.  شکل  وحشتناکی  و  گسترده  حجم  در 
یا خارج  امن  مناطق  به  افغانستان  مردم  مهاجرت  دوم 
از کشور آغاز گردید و شهر کابل که در طول دوره 
حکومت به اصطالح کمونیستی نسبتا سالم مانده بود 

تبدیل به ویرانه شد. 
بسیار  هیات  در  را  بشر  نقض  نیز  طالبان  ظهور 
دهشتناکی به نمایش گذاشت. اعدام ها و سربریدن ها، 

برای تقویت نیروهای ویژه و چرخبال های شان، کمک 
خواسته اند. آنان در پروپوزال نویسی و گرفتن پول از 
چند  خانگی  بازداشت  دارند.  مهارت  خیلی  امریکا 
پشاور  یا  الهور  کراچی،  کویته،  در  که  طالبان  رهبر 
زند گی می کند، نیازی به چرخبال و سرباز نیروی ویژه 
در  جلو  شهر ی  پولیس  افسر  چند  است  کافی  ندارد. 
خانه  آن مال بایستند وسایل ارتباطی او را ضبط کنند. 

اما پاکستان به هیچ وجه بدون دریافت مبالغ کالن پول 
و امتیازهای دیگر، هیچ رهبر طالب را بازداشت خانگی 
نخواهد کرد. این نگرانی وجود دارد که پاکستان بار 
به  دست  بیشتر  امکانات  و  پول  دریافت  برای  دیگر 
در  آی اس آی،  افسران  بزند.  دیگر  خونین  بازی های 
ویژه  تخصص  خونین  نقشه های  اجرای  و  طراحی 
دارند و می توانند زیر نام »ناراضی از مذاکره« هر روز 
از  لشکری  یا  و  ببارانند  از کشور آتش  بر بخش های 
و  کنند  افغانستان  شهرهای  روانه  کالن  را  انتحاری ها 
بعد به بهانه  مهار آن از جامعه جهانی پول تقاضا کنند. 
این نکته ای است که دولتمردان افغانستان و مقام های 

کشورهای غربی باید در نظر بگیرند. 
نکته دیگر این است که کشورهای غربی باید اقدامات 
به  اگر  بسازند.  رسانه ای  نیز  را  خود  احتمالی  تنبیهی 
نمایندگان  کشاندن  برای  کاری  هیچ  پاکستان  فرض 
آن  در  نکند،  مذاکره  میز  پای  به  منصور  اخترمحمد 
کار  چه  کرده اند،  تضمین  که  کشورهایی  صورت 
به صورت  حداقل  افغانستان  دولت  کرد؟  خواهند 
چه  با  امریکا  و  چین  که  کند  اعالم  باید  غیررسمی  
ابزارهای اسالم آباد را وادار به همکاری خواهند کرد. 
تا  بخواهد  خودش  متحدان  از  باید  افغانستان  دولت 
یک نقشه راه برای پایان جنگ استخبارات پاکستان بر 
ضد افغانستان تهیه کنند. در این نقشه راه باید معیارها 
و معیاد های مشخص در نظر گرفته شود. براساس این 
نقشه راه باید تشکیالت نظامی  طالبان منحل شود، این 
گروه بدل به یک حزب گردد و بعد به نظام مشروع 

افغانستان بپیوندد. 
هر  از  پیش  باید  هم  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور 
چیزی یک اجماع سیاسی داخلی را هم برای مذاکره 
با طالبان و پاکستان ایجاد کنند. باید حکومت و تمام 
جریان های سیاسی بیرون از آن روی مذاکره با طالب 
و پاکستان اجماع کنند. ایجاد اجماع داخلی باید مقدم 

بر اجماع منطقه ای و جهانی است. 

دیگر  اشکال  و  کردن  دیوار  زیر  و  دست و پا  قطع 
شکنجه های ضد انسانی به راحتی توسط طالبان اعمال 
می شد. با سقوط طالبان و شکل گیری حکومتی مبتنی 
می رفت  توقع  بشر،  حقوق  و  دموکراتیک  اصول  بر 
حداقل  افغانستان  مردم  زخم های  التیام  برای  دولت 
کامل  دست  جنگی  جنایت های  در  که  را  افرادی 
نگرفت  صورت  مامول  این  ولی  کند.  معرفی  داشتند 
افغانستان  در  بال  فارغ   بشر  ناقضان حقوق  هم چنان  و 
حکم  مردم  بر  هنوز  نیز  تعدادی  و  می کند  زندگی 

می رانند. 
به طور  بشر  حقوق  نقض  دیگر  اشکال  آن  کنار  در 
می گیرد.  صورت  هم  هنوز  افغانستان  در  گسترده 
به نظر می رسد، افغانستان تنها در روی کاغذ چیزی به 
بشر  حقوق  مفاد  اجرای  از  ولی  دارد  بشر  حقوق  نام 
و حقوق بشر دوستانه تا حالی چیز از سوی دولت به 

ظهور نرسیده است. 
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طالبان  نمایند گان  آوردن  برای  که  گفتند  صراحت 
رسمی   موضع  می کنند.  همکاری  مذاکره  میز  روی 
تازه  اما گزارش های  باز چنین است،  از دیر  پاکستان 
حاکی  از آن است که این بار چین و امریکا تضمین 
کرده اند که پاکستان به آنچه که گفته عمل می کند و 

نماینده های طالبان را روی میز مذاکره می آورد. 
این است که  باقی است. سوال  اما یک نگرانی هنوز 
روی  را  طالبان  جناح  یک  نمایند گان  پاکستان  اگر 
مذاکره  میز  روی  که  جناحی  با  بیاورد  مذاکره  میز 
نمی آید چه کار باید شود؟ پاکستان در یک اعالمیه 
 رسمی  گفته است که گروه های که با دولت افغانستان 
گرفت.  خواهند  قرار  حمله  مورد  نمی کنند،  مذاکره 
گروه  با  که  بود  کرده  اعالم  این  از  پیش  پاکستان 
طالبان نمی جنگند و این گروه را دوست تاریخی خود 
می داند. بنابراین بعید است که پاکستان روی طالبانی 

که با افغانستان مذاکره نمی کنند، شمشیر بکشد. 
شاخه  اخترمحمد  چه  مجموع  در  طالبان  گروه  اما 

حقوق بشر روز به روز بیشتر شد. نخستین اقدام برای 
فرار از عدالت انتقالی طرح عفو عمومی بود که توسط 
طالبان  از  پس  افغانستان  نمایندگان  مجلس  نخستین 
را  آن  کرزی  رییس جمهور  هرچند  و  شده  تصویب 
توشیح نکرد ولی حداقل توانست جلو تطبیق عدالت 
انتقالی را بگیرد. معامالت سیاسی و حضور چهره های 
ناقض حقوق بشر کم کم حقوق بشر را در افغانستان به 

یک مفهوم انتزاعی تبدیل کرد. 
حقوق  و  بشر  حقوق  تامین  برای  اولیه  هیجان 
بشردوستانه فرو کش کرد و با این که کمیسیون حقوق 
افغانستان  سراسر  در  گسترده  فعالیت  هم چنان  بشر 
داشت و هر روزه از نقض حقوق بشر خبر می داد ولی 
یافت.  افزایش  روز  تا  روز  بشر  حقوق  نقض  موارد 
ابعاد نقض حقوق بشر را می توان در حوزه  مهم ترین 
حقوق زنان و حقوق اطفال مشاهده کرد. نقض حقوق 
تاریخی چهل ساله گذشته یکی  بشر حداقل در دوره 

از سفر رییس جمهور غنی، اعالمیه های سه جانبه  پس 
کابل،  که  است  آمده  آن  در  که  منتشر شد   مشترک 
تالش ها  سرگیری  از  روی  پاکستان  و  امریکا  چین، 
منابع  برخی  کرده اند.  توافق  طالبان  با  مذاکره  برای 
از  روی  پاکستان  و  افغانستان  که  کردند  اعالم  دیگر 
منابع  این  کرده اند.  توافق  طالبان  با  مذاکره  سرگیری 
تضمین  هم  چین  و  متحده  ایاالت  که  می گویند 
کرده اند که پاکستان نمایند گان طالبان را برای گفتگو 
و  چین  تضمین  خواستار  نیز  کابل  می کند.  حاضر 
امریکا بود. رییس جمهور غنی پیش از سفر به پاریس 
تا  بود  فشار  زیر  دنیا  کشورهای  از  بسیاری  سوی  از 
با اسالم آباد به حالت عادی درآورده  روابط کابل را 
تا  زمینه برای گفتگوهای حکومت افغانستان با طالبان 

فراهم شود. 
ظاهرا کابل تسلیم این فشارها شد و رییس جمهور غنی 
و  مالقات کرد  پاکستان  سیاسی  نظامی  و  مقام های  با 
به  هم  پاکستانی ها  گفت.  سخن  اتهام  بازی  پایان  از 

پسا طالبان  دولت  دست آورد های  نخستین  از  یکی 
شکل گیری نهاد های حقوق بشری و ایجاد کمیسیون 
افغانستان  دولت  بود.  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل 
براساس توافقات بن ملزم به ایجاد و حمایت نهاد های 
به عنوان  بشر  کنار آن حقوق  در  و  بشری شد  حقوق 
اساسی  قانون  در  افغانستان  نظام  مهم  اصل  یک 
افغانستان تثبیت گردید. نهاد های بین المللی حقوق بشر 
هم نوبت وار نمایندگی های خود را در افغانستان ایجاد 

کردند. 
شکل  هیجان های  به  توجه  با  نیز  عامه  ذهنیت 
فردای  همین  از  می کردی  فکر  که  بود  چنان  گرفته 
و  جنایت کاران  بشر  حقوق  کمیسیون  شکل گیری 
به  بود  نجومی  هم  تعداد شان  که  بشر  حقوق  ناقضان 
تاوان  باالخره  و  شده  سپرده  مردمی  عدالت  پیشگاه 
روا  مردم  بر  سال ها  این  طول  در  که  را  جنایت هایی 
حرکت های  از  یکی  داد.  خواهند  پس  بودند،  داشته 
پر سروصدا در افغانستان بحث انتشار گزارش عدالت 
انتقالی بود. این گزارش می توانست چهره هایی را که 
جامعه  به  بودند  مطرح  بشر  حقوق  ناقضان  به عنوان 
عدلی  مراجع  به  را  آنان  ارجاع  زمینه  و  کند  معرفی 
صدای  گزارش  می شد  گفته  این که  با  سازد.  فراهم 
مردم برای عدالت به مراحل نهایی رسیده بود و قرار 
شد که منتشر شود، ولی این گزارش نه آن زمان نشر 
شد، نه بعدا و نه امروز. حقوق بشر به عنوان یک ارزش 
کشور  در  بحث ها  تمامی  در  هم چنان  انسانی  بزرگ 
حضور دارد. حتا جنایت کار ترین چهره ها در افغانستان 
نیز به راحتی با این واژه بازی می کنند. اما چیزی که تا 
امروز کم تر از هر بحث دیگر زمینه عملی شدن یافته 

است حقوق بشر است. 
ناقضان  و  جنایت کاران  معافیت  زمینه  آن  کنار  در 

گاو شیری مذاکره و جنگ 

ACKU



خانواده نخستین کسانی است که افراد در اوان کودکی با آنان تماس دارد و از 
آن جایی که اذهان کودکان همانند زمین آماده بذر است، هر گونه رفتار و برخورد 
را به خوبی و سرعت در خود جذب می کند. بنابر این خانواده در تشکیل باورهای 
کودکان تاثیر فراوان داشته و در پایه گذاری حقوق بشر و تطبیق آن نقش عمده 

بازی می کند. یک فرد زمانی که در خانواده به آزادی های اراده، بیان، انتخاب 
شغل، تحصیل و... دست نیابد، بدون شک که در جامعه از تمامی  این حقوق 

محروم بوده و برای دیگران نیز به رسمیت نمی شناسد.
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قومی،  تضاد های  و  یک سو  از  داخلی  ناامنی های 
سمتی، نژادی، زبانی، فرهنگی و جنسیتی موجود در 
میان شهروندان کشور از سوی دیگر، دامنه ی تطبیق 
حقوق بشر را به حد اقل رسانده است. فرهنگ حاکم 
بر جامعه افغانستان که بیشتر رنگ مرد ساالری دارد، 
عرف های نادرست که خود تبدیل به هنجار های عامه 
پسند در میان مردم شده است، زمینه رعایت حق های 
و  محو  را  کودکان  و  زنان  مانند  اقلیت های  بشری 
نابود نموده است و حق آزادی، حق تحصیل، حق 
با آن که  اقلیت ها رعایت نمی شود.  این  کار و غیره 
خصوص  در  زیادی  پروژه های  اخیر  سال های  در 
و  داخلی  مختلف  نهادهای  توسط  کودکان  و  زنان 
خارجی به دست اجرا گذاشته شده است، تا کنون 
نیز دست بسیاری از کودکان در اثر فقر اقتصادی و 
فرهنگی از تحصیل کوتاه می باشد. بسیاری از زنان و 
دختران حق رفتن به مکاتب، دانشگاه، کار در بیرون 

از خانه و حق انتخاب خود را به دست نیاورده اند. 
حقوق بشر از زمره حقوق جمعی نه، بلکه از جمله 
نفس  بنابه  فرد  هر  که  است  اشخاص  فردی  حقوق 
مقدس انسان بودن خود از آن بهره مند می باشد. بنا 
تاکید  افراد  شخصی  هویت  بر  نظام  این  در  این  بر 
شده و تالش می شود حقوق اساسی افراد به خصوص 
پذیرش  مورد  و  شده  نهادینه  آسیب پذیر،  اقشار 
بشر  حقوق  اصول  به  احترام  بگیرد.  عمومی  قرار 
در  تغییرات  ایجاد  به  نیاز  افغانستان  در  آن  تطبیق  و 
تنها  اندیشه ها و افکار عامه مردم دارد و این هدف 
و  بنیادین  نهادهای  اصالح  و  عملکرد  بر  نظارت  با 
اساسی جامعه مانند نهاد خانواده و نهاد تعلیم و تربیه 
و  تعلیم  و  خانواده  نهادهای  آمد.  خواهد  به وجود 
تربیه می تواند زمینه ساز بستر های مناسب برای تطبیق 

حقوق بشر در کشور گردد.

خونی  و  نسبی  رابطه  دارای  که  افرادی  از  خانواده 
یا هم رابطه سببی مانند ازدواج است، تشکیل شده 
است. خانواده اولین و اساسی ترین نهادی است که 

در اجتماعی کردن افراد نقش به سزایی دارد. 
اوان  در  افراد  که  است  کسانی  نخستین  خانواده 
کودکی با آنان تماس دارد و از آن جایی که اذهان 
گونه  هر  است،  بذر  آماده  زمین  همانند  کودکان 
خود  در  سرعت  و  خوبی  به  را  برخورد  و  رفتار 
جذب می کند. بنابر این خانواده در تشکیل باورهای 
کودکان تاثیر فراوان داشته و در پایه گذاری حقوق 
یک  می کند.  بازی  عمده  نقش  آن  تطبیق  و  بشر 
فرد زمانی که در خانواده به آزادی های اراده، بیان، 
انتخاب شغل، تحصیل و... دست نیابد، بدون شک 
و  بوده  محروم  حقوق  تمامی  این  از  جامعه  در  که 
البته شایان  نیز به رسمیت نمی شناسد.  برای دیگران 
نهاد خانواده  در  افغانستان  در جامعه  است که  ذکر 
زنان و دختران بیشتر آسیب دیده اند زیرا عرف ها و 
بشری یک  نا پسند جامعه هیچ گاهی حق  سنت های 
زن را در درون جامعه و نهاد خانواده مهیا نمی سازد. 
طفل  و  پسر  طفل  بین  که  تمایزاتی  خانواده ها  در 
دید  اختالفات،  به  منجر  خود  می شوند  قایل  دختر 
پسران  برای  برتری جویی  حس  و  تبعیض آمیز 
قرار داده شده و  انزوا  می گردد. و زنان همواره در 

از فعالیت های بیرونی باز داشته شده اند. 
نهاد دیگری که در روند اجرای حقوق بشر دارای 
تربیه است.  تعلیم و  نهاد  اهمیت فوق العاده می باشد 
تضمین  آن  جدید  نسل های  را  جامعه  هر  آینده 
آموزش  به  کشوری  هر  در  تربیه  و  تعلیم  می کند. 
به دوش گرفتن  به منظور  نسل جدید  و آماده سازی 
این  اهمیت  می پردازد.  اجتماعی  مسوولیت های 
موضوع در فقره یک ماده 26 اعالمیه جهانی حقوق 
بشر مورد تاکید قرار گرفته و آمده است »آموزش 
پرورش  و  آموزش  است.  همگان  حق  پرورش  و 
پایه،  و  ابتدایی  دروه های  در  دست کم  می بایست، 
رایگان در اختیار همگان قرار گیرد...«. و نیز قانون 
بیان  این خصوص  ماده 43 در  افغانستان در  اساسی 
می دارد: »تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا 
درجه لیسانس در موسسات تعلیمي دولتي به صورت 
رایگان از طرف دولت تامین مي گردد.« براین اساس 
دولت مکلف به فراهم سازی زمینه های تعلیم و تربیه 
بنا  امر  این  اما  است  افغان  شهروندان  تمامی   برای 
عمومی  تطبیق  و  گسترده  به صورت  هنوز  دالیل  به 
باعث  موجود  رسم های  این  از  گذشته  است.  نشده 
محرومیت اقشار جامعه به خصوص زنان از حق تعلیم 
و تربیه گردیده است. در نهاد تعلیم و تربیه دانش، 
داده  آموزش  افراد  به  مطلوب  رفتارهای  و  مهارت 
الگوهای  نیز،  نهادهای آموزشی  می شود. در درون 
به کرامت و حقوق  رفتاریی مسلط است که کم تر 
انسان ها احترام گذاشته می شود. این الگوی رفتاری از 
دوران تعلیمات ابتدایی آغاز و تا دانشگاه ادامه دارد. 
انواع خشونت های که در جریان تعلیمات ابتدایی بر 
شکل  گیری  به  منجر  می گردد،  تحمیل  کودکان 
الگوی رفتاری همراه با خشونت می  شود. شیوه  های 
بعدی  دوره  های  تمام  در  خشونت  با  همراه  رفتاری 
افراد  کنش  های  و  رفتارها  در  را  خود  زندگی، 
بازتولید می کند. در سطوح باالتر نظام آموزشی نیز 
رفتارهای نادرست و تبعیض آمیز استادان دانشگاه با 
از  نامشروع  مواردی خواست های  در  و  دانشجویان 
حقوق  فاحش  نقض  از  نمونه ای  دختر  دانشجویان 
تعلیم  نظام  اصالح  با  بنا بر این  می رود.  شمار  به  بشر 
احترام و اجرای اصول  بنای  تربیه می توان سنگ  و 

اعالمیه جهانی حقوق بشر را گذاشت.
آرمانی  جامعه  داشتن  به  رسیدن  برای  این که  نتیجه 
خشونت  بشر،  حقوق  نقض  نوع  هر  از  عاری  که 
باشد،  کشور  بر  حاکم  مقررات  و  قوانین  نقض  و 
نیز  و  تربیه  تعلیم  خانواده،  نظام های  اصالح  نیازمند 
جایگزینی مواد آموزشی حقوق بشر در مواد درسی 

مکاتب و دانشگاها، می باشیم!

امتیازات  و  حق ها  مجموعه  معنای  به  بشر  حقوق 
جهان شمول، ذاتی و غیر قابل سلب است که تمامی 
جدای  می باشند.  دارا  بودن  انسان  علت  به   انسان ها 
قبیله ای  قومی،  نژادی،  جنسیتی،  تبعیض  نوع  هر  از 
حقوق  از  باید  اقشار  همه  از  جامعه  افراد  همه  و...، 
آزادی  حق  حیات،  حق  باشند.  بهره مند  بشری شان 
حق  و  اطالعات  به  دسترسی  حق  بیان،  و  اندیشه 
آموزش را می توان از جمله مهم ترین حق های بشری 

بر شمرد.
 1948 دسامبر  ده  در  بشر  حقوق  بین المللی  نظام 
و  مقدمه  یک  در  که  اعالمیه ای  امضای  با  میالدی 
30 ماده تنظیم شده و در مجمع عمومی  سازمان ملل 
متحد با اکثریت آرا تصویب شد، پایه گذاری گردید. 
آزادی های  و  حقوق  بر  تاکید  با  اعالمیه  این  متن 
ترتیب  انسان ها  کرامت  حفظ  به منظور  بشر  فردی 
کشور های  تمامی   همه ساله  آن  از  پس  است.  یافته 
امضاکننده این اعالمیه، از 10 دسامبر تجلیل می کنند 
و شعار آن توسط سازمان ملل متحد تعیین می گردد. 
»حقوق بشر در365 روز« شعاری است که در سال 
قبل )2014( برای 10 دسامبر و تجلیل از روز جهانی 
 365 در  بشر  حقوق  بود.  شده  انتخاب  بشر  حقوق 
روز به این معناست که در جریان سال تمامی  روزها 
تمامی  اصول  باید  و  دارد  اختصاص  بشر  حقوق  به 
قرار گیرد.  اجرا  احترام و  بشر مورد  اعالمیه حقوق 
گام  اصول  این  نقض  در جهت  نباید  فردی  هیچ  و 

بردارد.
اما در افغانستان وضعیت به گونه ای است که از 365 
به اجرای  نیز  اندکی  پار، زمان  روز در جریان سال 
نشد.  بشر اختصاص داده  به حقوق  احترام  اصول و 
کنار  و  گوشه  هر  در  بشر  حقوق  فاحش  نقض  و 
و  جنگ ها  استمرار  می کرد.  خودنمایی  کشور  این 

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 تهمورس 

نور  یک  جدید  زمان های  در  نبود  بود 
عجیب بود که روزگار درازی را بی کار 
و بی عار و عاطل و باطل می گذشتاند. او 
از بسکه بی کار مانده بود به فکر آن شد 
برای خود دست و پا کند. همان  تا کاری 
بود که شروع کرد به سیر و سفر در افاق 
و انفس. رفت و رفت و رفت تا رسید به 
نامت  پرسید  وی  از  رییس جمهور.  یک 
اشرف  من  گفت  رییس جمهور  چیست. 
خان نام دارم و بسیار رییس جمهور خوبی 
هستم. نور عجیب از اشرف خان خوشش 
کار  هم  با  می خواهی  گفت  و  آمد 
کار های  تو چی  اشرف خان گفت  کنیم. 
می توانی برای من انجام دهی ، نور عجیب 
گفت   من هرکاری که تو بخواهی برایت 

انجام داده می توانم. 
اولین  مرا  بگیر  خی  گفت  اشرف خان 
که  است  وقت  بسیار  بساز.  جهان  متفکر 
نور  شدیم.  خسته  زیاد  بودم  دوم  متفکر 
اصول  در  هستم.  شرمنده  گفت   عجیب 
می زند.  را  اول  حرف  صداقت  ما  کاری 
نمی توانم این کار را برای شما انجام دهم. 
بگیر همی دوستم  اشرف خان گفت خی 
که  دفعه  هر  کن.  میخ کوب  کابل  در  را 
آب  مه  جیگر  و  دل  میره  شمال  طرف 
می شه و می ترسم که کدام شهکاری نزنه. 
هم  رابطه  این  در  وال  گفت  عجیب  نور 
میخ هایی  این که  به دلیل  هستیم.  شرمنده 
دوستم  نگهداری  توان  است  ما  نزد  که 
نمی توانی  ساده تر  چیز  یک  ندارد.  را 
حداقل  گفت   اشرف خان  کنی.  خواهش 
همی حامد کرزی را سر مه مهربان بساز ، 
سقوط  زبانش  با  مرا  حکومت  مانده  کم 

بدهد. مرا تا سرحد مرگ خو رسانده. 
منتشر می کند.  مرا  امروز صبا خبر مرگ 
در  بپرسی  راستشه  وال  نور عجیب گفت 
اعتراف کنم  مجبور هستم  رابطه هم  این 
که کاری از دست مه ساخته نیست. زیرا 
حامد خان »اوت آف کنترول« شده و نه 
هیچ کس  از دست  که  مه  دست  از  تنها 
اشرف خان  نیست.  ساخته  کاری  دیگه 
از  کاری  چی  خی  گفت ،  عصبانیت  با 
داد  جواب  عجیب  نور  است.  ساخته  تو 
مردم  نشان  مرا  رفتی  هرجا  است.  ساده 
بده و بگو من همیشه نور عجیبی را تماشا 
می کنم. هم بعد از وقت ها راست گفتی و 
هم مردم به حرفت اعتنای بیشتر می کنند. 
و چنین بود که رییس جمهور رستگار شد. 

بود نبود
یک هاله ی نور 

ده دسامبر
در افغانستان

 مهناز مالستانی
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هواپیمای  یک  توسط  سوری  پناهجویان  از  گروه  نخستین 
منتقل  تورنتو  به  لبنان  از  پنج شنبه ۱۹ قوس  روز  کانادا  نظامی 
پناهجوی  هزاران  آینده،  ماه های  دارد طی  کانادا قصد  شد. 

ک خود اسکان دهد. سوری را در خا
که به تازگی به قدرت رسیده، در تالش  کانادا  دولت لیبرال 
است تا ۱۰ هزار پناهجو را تا پایان سال میالدی جاری و سپس 
خود  ک  خا در  مارچ  ماه  پایان  تا  را  دیگر  پناهجوی  هزار   ۱۵

اسکان دهد.
کانادا، تامین هزینه اسکان پناهجویان در این  گفته دولت  به 

او  حکومت  می گوید  شمالی  کوریای  رهبر  اون،  جونگ  کیم 
کند. توانسته یک بمب هایدروژنی تولید 

کیم جونگ اون  کوریای شمالی به نقل از  خبرگزاری رسمی 
کشور  »یک  کنون  ا شمالی  کوریای  که  نوشت  پنج شنبه  روز 
قدرتمند دارای تسلیحات هسته ای است و آماده است یک 
به طور  و  کند  منفجر  را  و یک بمب هایدروژنی  اتومی  بمب 

عنوان  تحت  را  قطع نامه ای  ملل،  سازمان  عمومی  مجمع 
که بر همکاری  »وضعیت در افغانستان« به تصویب رساند 
محمود  دارد.  کید  تا افغانستان  با  مشترک  و  مدت  دراز 
این  از  متحد،  ملل  سازمان  در  افغانستان  نماینده  صیقل، 
افغانستان  با  و همکاری های شان  به دلیل تصامیم  سازمان 
قطعنامه  حاضر،  حال  در   « گفت،  و  کرد  گذاری  سپاس 
در  امنیت  و  صلح  ای  منطقه  های  جنبه  و  همکاری ها  به 
کید دارد. امیدواریم این قطع نامه مهم اعضای  افغانستان تا
روبه رو  آن  با  افغانستان  که  چالش های  متوجه  را  سازمان 

است سازد.«
که  کردند  تصریح  ملل،  سازمان  عمومی  مجمع  اعضای 
با  افغانستان  که  چالش های  با  واقع بینانه  به صورت  باید 
گیرد، بویژه فعالیت های  آن روبرو می باشد برخورد صورت 
تروریستی  شبکه های  وسایر  حقانی  شبکه  و  طالبان  گروه 
می باشد. مجمع عمومی سازمان ملل عمیقا نگرانی اش را 
شدن  کشته  به خصوص  افغانستان  در  خشونت ها  درباره 
هم چنین  کرد.  بیان  دارد  جریان  هم  هنوز  که  ملکی  افراد 
گروه  فعالیت های  رشد  از  را  خود  نگرانی  سازمان  این 
این  انسانی  غیر  اعمال  و  افغانستان  در  داعش  تروریستی 
بیان  را  شود  می  افغان  شهروندان  کشتن  شامل  که  گروه 

نمودند.
ملل  به مجمع عمومی سازمان  افغانستان خطاب  نماینده 
گفت: »حمایت بیرونی از طالبان  و تروریست های دیگر در 
کشورهای رقیب در منطقه صورت می گیرد  قدم اول توسط 
و  خشونت  سیاست  به  منجر  کار  این  »بنا  کرد  اضافه  او 
به هدف  رسیدن  برای  از روش های خشونت آمیز  استفاده 
کار فضای بی اعتمادی بین افغانستان  خود می گردد و این 

کستان نیز را به وجود آورده ست.« و پا

کشور های عضو سازمان ملل این موضوع را به خوبی درک 
که توسط افغان ها رهبری می شود و توسط  که صلح  می کنند 
از  و  کستان  پا منطقه ای حمایت شود بخصوص  بازیگران 
به  سبب  می تواند  گردد  حمایت  نیز  جهانی  جامعه  سوی 
گردد. از  دست آمدن ثبات وصلح دراز مدت در افغانستان 
کستان را تشویق  اینرو اعضای سازمان ملل، افغانستان و پا
تواند  می  این کار  که  بخشیده  بهبود  را  روابط شان  تا   کنند 
به همکاری موثر و جنگ برضد تروریزم و سبب پیشرفت 
پروسه صلح افغانستان  گردد«.  برعالوه، قطع نامه با اشاره 
در  ثبات  تحکیم  قسمت  در  ملل  سازمان  مهم  نقش  به 
که ادامه یافتن تعهدات  کرده و می افزاید  افغانستان اشاره 
کمک مالی، تجهیز، پیشرفت  بین المللی در زمینه آموزش، 
و ظرفیت سازی نیروهای ملی و دفاعی افغانستان، در دهه 

تحول باشد.
حکومت  دوم  سال  کار  آغاز  از  مذکور  قطع نامه  هم چنان 
سیاسی،  زمینه  در  آن  دست آوردهای  و  ملی  وحدت 
کرده  تقدیر  اجتماعی  اصالحات  و  دولتداری  اقتصادی، 
این  در  دارد.  گذشته  دست آورد های  برحفظ  کید  تا و 
توسعه  زمینه  در   که  است  شده  امیدواری  ابراز  قطع نامه 
ارتباط،  تالش در جهت فقر زدایی، ارایه خدمات، رشد 
درآمد  افزایش  کاری،  فرصت های  ایجاد  اقتصادی، 
رعایت  و  زنان  حقوق  به خصوص  بشر  حقوق  و  داخلی 
قطع نامه  گیرد.  صورت  جدی  توجه  نیز  اقلیت ها  حقوق 
که در  کمک کننده های افغانستان را تشویق می کند  تمام 
زمینه دولتداری خوب و آجندای اصالحات، خودکفایی 
کمک نمایند. کشور را   اقتصادی و حساب دهی دقیق این 

گرفته  برعهده  اجتماعی   گروه های  و  حقیقی  افراد  را   کشور 
اند.

کانادا قانونا به شهروندان خود اجازه می دهد هزینه حمایتی 
کنند. از پناهجویان را تامین 

به  که  می پذیرند  می کنند،  اقدامی  چنین  که  شهروندانی 
کانادا  ک  مدت یک سال به پناهجو یا مهاجر واردشده به خا
یا  اسکان  جاری،  هزینه های  کمک ها،  این  کنند.  کمک 
کودکان به مدرسه را در  مواردی مانند اعطای شغل و فرستادن 
کمک های بهداشتی و طبی، هزینه های  بر می گیرد. دولت نیز 

کند.« کمیت خود دفاع  قابل اطمینانی از حق حا
رهبرکوریای  که  داد  گزارش  شمالی  کوریای  خبرگزاری 
انقالبی  »سایت  از  بازدید  حال  در  را  اظهارات  این  شمالی 
در  تاریخی  نظامی  مرکز  یک  این  کرد.  مطرح  فیونگچون« 

کوریای شمالی است. پیونگ یانگ، پایتخت 
شناخته  نیز  گرماهسته ای  بمب  نام  با  که  هایدروژنی  بمب 

کالس های زبان را برعهده می گیرد. سفری و هزینه 

که در آن از  می شود، بسیار قوی تر یک بمب اتومی است چرا 
فناوری پیشرفته استفاده شده است.

که یک  گزارش داد  کوریای جنوبی  در همین حال خبرگزاری 
که هیچ مدرکی  گفته است  کوریای جنوبی  مقام اطالعاتی 

کند. کوریای شمالی را ثابت  که ادعای رهبر  وجود ندارد 
در  زیرزمینی  هسته ای  آزمایش  سه  خاطر  به  شمالی  کوریای 
اقتصادی  تحریم های  تحت   ۲۰۱۳ و   ۲۰۰۹  ،۲۰۰۶ های  سال 

گرفته است. سازمان ملل متحد قرار 

کانادا انتقال یافت وه مهاجران سوری به  گر نخستین 

وجنی کوریای شمالی مبنی بر ساخت بمب هایدر ادعای 

تاکید جامعه  جهانی بر تعهدات 
درازمدت در افغانستان

Tender Notice
Focus Humanitarian Assistance (FOCUS), Afghanistan invites tenders from authorized suppliers for the following 
specifications:

Criteria for Supplier
1.  Vendors should respect the procurement rules/regulations and procedure of the organization
2.  No compromise on specification of items to be procured 
3.  All items should be procured of single manufacturer. Same item of multi manufacturer will  not be accepted 
4.  All suppliers are band to supply respective items according to sample presented 
5.  2%  tax will be deducted from per item price, so all prices of item should include tax
6.  Committee will examine all delivered items in purview of sample and given specifications
7.  Faulty items will be returned to vendor for proper replacement. Value amounts will be up hold till replacement
8.  Up on delivery organization will pay 30% of the total amount. While rest be paid after satisfactory receipt of whole 
bulk quantity by procurement committee within 20 working days assuming in a stable political situation.
9.  Selected supplier should provide their valid bank accounts separately and transaction will be done through bank.
10.  Supplier should possess their business license in country and submit a copy to organization
11.  Selected supplies are bound to be deliver goods in given time frame motioned at the time of agreement signature  
12.  Procurement committee members will examine items at suppliers and all items will be uploaded at the same time
13.  Failure supply of items in given timeframe will lead to termination of contract
Note: All interested suppliers are requested to attend for an orientation at the below mentioned address on 13th Dec, 
2015 before submitting their bids. 
How to Apply:
Applicants can submit bids in sealed envelope to FOCUS office in Kabul fromDec14thup to 20, 2015 from 8:00am 
to 4:00pm to the following address:
House # 372, Street 10, Qala e Fatullah District 10, Kabul, Afghanistan.
Email address: karimdad.muradi@focushumanitarian.orgorazizullah.mirzad@focushumanitarian.org
Phone number: 0799-366 535& 0799-345011

Tender Notice 
Focus Humanitarian Assistance (FOCUS), Afghanistan invites tenders from authorized suppliers 
for the following specifications: 
 

 

1. Vendors should respect the procurement rules/regulations and procedure of the 
organization 

Criteria for Supplier 

2. No compromise on specification of items to be procured  
3. All items should be procured of single manufacturer. Same item of multi manufacturer 

will  not be accepted  
4. All suppliers are band to supply respective items according to sample presented  
5. 2%  tax will be deducted from per item price, so all prices of item should include tax 
6. Committee will examine all delivered items in purview of sample and given 

specifications 

S.No Item Description  Quantity 
1 Mega phone With Siren + Batteries 58 
2 Two flash lights  Medium size with wider beam with batteries 20 
3 Axe 2.5 kg with wooden handle 22 
4 Shovels Made of 14 gauge iron sheet with wooden handle, 

Number 4 
623 

5 Picks Super china, 2.3 Kg with wooden handle 613 
6 Hammer 12 pound with wooden handle 573 
7 Stretchers Folding made of tarpaulin 20 
8 Vase coat   With FOCUS logo 375 
9 Rope 1-inche in meters 130 

10 First Aid Box With 30 number medicines  120 
11 Crowbars 5 feet long with 8 Kgs 583 
12 Bag with FOCUS logo 4 
13 Saw Medium size 1
14 Tents 3X5X5 UNHCR Standard Family 600 
15 Tarpaulins 3x4 Woven High Density 1125 
16 Blankets 5kgs 1125 
17 Gabion (1x2m,14kg) 600 
18 Wheel Barrow Made of 24 grade steel 113 
19 Hand Barrow Made of 18 grade steel with 2 handle 90 
20 Kitchen Kit As per the sample 600 ACKU



Hasht e Subh

اطالعیه د افغانستان بانک
هموطنان عزیز!

که  ج می گذاریم، باید پول افغانی را  کشور را از صمیم قلب ار ود ملی و بیرق ملی  پول افغانی هویت، اقتدار و افتخار ملی ماست! چنانچه سر
وش خود از آن استفاده نموده، وظیفه ملی خود را ادا نمائیم. گذاشته و در دادوستد و خریدوفر ج  ود، ار نماد هویت ملی ما به شمار می ر

8صبح را در فیسبوک بخوانید

www.facebook.com/ 8am.af

9th Year    No: 2273   Saturday  12 December, 2015    Price: 20 Afs

Daily

ACKU
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