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گناه سوزاندید؟  کدامین  فرخنده را به 
)روانشناسی یک جنایت شهروندی(

رییس جمهور و رییس اجرایی
در واشنگتن
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مسیر مطمین برق
سالنگ یا بامیان؟
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تاوان این خون تا قیامت ماند برما

ک سپرده شد جنازه فرخنده به خا
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دفتر همکاری های بین المللی آلمان )GIZ( پروژه "پولیس مردمی" را تمویل و به همکاری نزدیک وزارت محترم داخله دولت جمهوری اسالمی افغانستان برای همکاری و هماهنگی هرچه بهتر و بیشتر مردم با پولیس در والیات 
بغالن، سمنگان و بامیان تطبیق مینماید.

هدف کلی این پروژه، افزایش اعتماد و همکاری بین پولیس و مردم از طریق ترویج گفتمان و همکاری متقابل میباشد. و نیز این دارای اهداف کوچکتر نیر میباشد که باعث افزایش اعتماد بین پولیس و مردم میشود که قرار شرح 
آتی جهت آنعده عالقمندانی که که در مناقصه شرکت میکنند بیان میگردد ؛

1. تولید و پخش برنامه های زنده رادیویی )دو بار در یک ماه برای یک ساعت بدون اوقات که صرف اعالنات میگردد و برای مدت 12 ماه( و تسهیل گفتمان از این طریق، بین مسؤلین پولیس و مردم در والیات 
بغالن، سمنگان و بامیان.

2. پخش و نشر کلیپ )برنامه های تلویزونی از قبل تهیه شده( از طریق تلویزون محلی هر شب بین 07:00 الی 10:00 شب به وقت محلی به مدت 12 ماه.
قرارداد کننده ، خدمات از قبیل تسهیل، تولید و پخش برنامه های زنده رادیویی و پخش کلیپ )برنامه های تلویزونی از قبل تهیه شده( را به دفتر همکاری های بین المللی آلمان )GIZ( با بهترین کیفیت تهیه و به دست نشر بسپارد.
دفتر همکاری های بین المللی آلمان )GIZ( عالقمند است که با یک شرکت که قابلیت خدمات هردو پیشنهاد متذکره را داشته باشد و معیار های مناقصه را برآورده بتواند و نیز عماَل در این والیات برنامه های رادیویی و تلویزونی 

داشته باشند، قرارداد نماید.
بناَ از شرکت های مجرب که حد اقل دارای ۵ سال تجربه کاری در بخش تسهیل، تولید و پخش برنامه های صوتی و تصویری با رسانه های داخلی و بین المللی در والیات متذکره داشته باشند ، دعوت به عمل می آورد تا جهت اخذ 
معلومات اشتراک در پروسه داوطلبی برای اراثه خدمات ، درخواست عالقمندی ، اسناد پروفایل کمپنی، و معرفی نامه خویش را الی تاریخ 2۵ ماه مارچ 201۵ به ایمیل آدرس momtaz.sultan-qaderi@giz.de ارسال نمایند.

Tender Notification - Call for expression of interest
Community Policing Project is funded and implemented by GIZ with close collaboration of Ministry of Interior “Directorate of Police-e-Mardumi” and provincial head-
quarter police in the provinces of Baghlan, Samangan and Bamyan.
The overall goal of the project is to increase people’s trust in the police by promoting dialogue, interaction and mutual cooperation between local population and the police
In achieving the above mentioned, we consider the following objectives for this specific Expression of Interest:
 Produce and broadcast live radio shows twice in a month (for one hour each time excluding advertisement) and facilitate discussion between police (guest in the 
studio) and community (calling over phone) to interact with police in the provinces of Baghlan, Bamyan and Samangan. A police officer will be talking to people live on 
the radio and people call and interact with him/her. The total duration will be for 12 months starting from the date of signing contract.
 Broadcasting of produced 9 video clips (once every night starting from 07:00 Pm till 10:00 Pm). With due consideration of clips’ sequence, every 30 minute, 2.5 
minute of the clips need to be broadcasted. Total duration of video clips are 10 minutes, it will broadcast for 4 times between 07:00 till 10:00 Pm. The total duration 
will be for 12 months starting from the date of signing contract.
GIZ wishes to sign contract with one service provider who can provide both services (live radio show and broadcasting produced video clips) as per detailed TOR at-
tached with this EoI.
To claim the tender documents for the bidding process, please send your expression of interest letter along with Company profile references to Momtaz.sultan-qaderi@giz.de 
until the 25th of March 2015. Please note that only those companies are eligible to apply, which have at least 5 years’ experience in the field of media (radio and TV) 
at same province or region. But having ongoing radio and TV programs on the cited provinces are a must.

Contract no: 83197356

ACKU



زنگ اول


وحشتناك  بسيار  كابل،  در  سال  آخر  آدم سوزى 
وحشتى  چنين  تاريخش،  طول  در  شهر  اين  بود. 
تجربه نكرده بود. مردم عام و برخى از اوباش هاى 
جرم  به  را  زنى  دوشمشيره،  شاه  زيارت  اطراف 
سوزاندن چند كاغذ پاره كشتند، به بستر رودخانه 
واقعيت  كشيدند.  آتشش  به  بعد  و  كردند  پرت 
نتوانست  پوليس  كه  بود  اين  ديگر  اندوه بار 
پوليس  نيروهاى  كند.  جلوگيرى  جنايت  اين  از 
آدم سوزى  از  اين كه  به جاى  صحنه  در  حاضر 
جلوگيرى كنند، خود آدم سوزى كردند. اين رويداد 
الزم  آموزش  كابل،  پوليس  كه  داد  نشان  هولناك 
در  حاضر  پوليس  افسر  و  ضابط  است.  نديده 
آنان  چيست.  وظيفه شان  كه  نمى دانستند  صحنه 
نمى دانستند كه وظيفه دارند نظم را تامين كنند و 
اجازه ندهند جنايت صورت بگيرد. وظيفه پوليس 
است تا شورش را كنترول كند و اجازه ندهد كه 
مجازات  و  محاكمه  را  شهروندى  اوباش،  عده اى 
خيابانى كنند. اما رويداد قتل فرخنده نشان داد كه 
دارد.  فاصله  بسيار  معيارى شدن  تا  كابل  پوليس 
خطاى ديگر پوليس اين بود كه صحنه وقوع جرم 
نكرد.  مسدود  جنايى  بيشتر  بررسى هاى  براى  را 
كارمندان شهردارى  را  فرخنده  پيكر سوخته  حتا 
انتقال دادند. خطاى وحشتناك ديگر پوليس كابل، 
كرده  توصيه  فرخنده  خانواده  به  كه  است  اين 
روانى  مشكل  دخترشان  بگويد  رسانه ها  به  بود 
بود  گفته  فرخنده  خانواده  به  حتا  پوليس  داشته. 
پوليس، حفاظت  آيا وظيفه  كند.  را ترك  خانه شان 
يا خاموش سازى  مال شهروندان است  از جان و 
خطاهاى  اين  مورد  در  بايد  داخله  وزارت  آنان؟ 
بدهد.  افكار عمومى توضيح  به  پوليس  وحشتناك 
و  اجتماعى  شبكه هاى  مدنى،  جامعه  فشار  اگر 
بر سر  كه چه ها  نيست  نمى بود، روشن  رسانه ها 
خانواده بى گناه فرخنده مى آمد. پدر و برادر او را 
واكنش هاى اجتماعى دل و جرات داد تا به رسانه ها 
كابل  پوليس  بگويند.  مردم  به  را  حقيقت  و  بيايند 
مرتكب چنين خطاهاى  كه چرا  بدهد  توضيح  بايد 
به  بايد  پوليس  هم چنين  است.  شده  وحشتناك 
مردم افغانستان بگويد كه چرا برخى از سربازان 
و افسرانش، به جاى تامين نظم، خود به آدم سوز 
بدل شدند. تمام اين سوال ها را بايد وزارت داخله 
بايد  داخله  وزارت  اين ها  بر  عالوه  بگويد.  پاسخ 
كابل  زيارت هاى  كنار  از  را  اوباش ها  بندوبساط 
جمع كند. برخى از زيارت هاى كابل، به محل تجمع 
است.  شده  بدل  مخدر  مواد  معتادان  و  اوباش ها 
نظم  براى  بالقوه  ولگردان، خطر  و  معتادان  تجمع 

و آرامش پايتخت است.
امامت  مجوز  بايد  اوقاف  و  حج  وزارت  هم چنين 
واعظانى را كه محاكمه خيابانى را توجيه مى كنند، 
شهر  امامان  تمام  به  بايد  وزارت  اين  كند.  لغو 
قضايى  دستگاه  باشند،  قانون پذير  كه  كند  حالى 
بشناسند  رسميت  به  را  كشور  رسمى  وعدلى 
را  قرآن  كسى  اگر  كه  بگويند  مقتديان شان  به  و 
رسمى  محكمه  صرف  بزند،  آتش  درخيابان  هم 
صالحيت رسيدگى به آن را دارد، نه مردم كوچه و 
بازار. دستگاه قضايى كشور بايد تمام متهمان به 
قتل فرخنده را علنى محاكمه كند. تمام كسانى كه 
در اين جنايت دست داشته اند، بايد محاكمه شوند. 
سراسر  در  اعتراض هايش  به  بايد  مدنى  جامعه 
سراسر  در  بايد  مدنى  جامعه  بدهد.  ادامه  كشور 
كشور همايش هاى عدالت خواهى برگزار كند و از 
كند،  محاكمه  را  جنايت  عامالن  تا  بخواهد  دولت 
توجيه گران جنايت را كنار بزند، مالهاى حامى اين 
جنايت را سلب صالحيت كند و پوليس را اصالح 
بسازد. اگر مجموعه اقداماتى كه گفتيم عملى شود، 
كابل كاهش مى يابد.  در  آدم سوزى  تكرار  احتمال 
اگر اين مجموعه اقدامات عملى نشود، بايد منتظر 
آدم سوزى  نبايد  باشيم.  وحشتناك تر  جنايت هاى 
بار ديگراتفاق افتد. اين بايد آخرين مورد آدم سوزى 

در كابل باشد. 

اجازه ندهيم آدم سوزى
به يك رويه معمول بدل شود

شانزده تن از اعضاى 
باقى مانده كابينه معرفى شدند

براى اصالحات انتخاباتى 
كميسيون ويژه اى توظيف شد
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جمهور  رييس  اشرف غنى  كابل:  8صبح، 
كشور، شانزده تن از اعضاى باقى مانده كابينه 
مجلس  از  اعتماد  راى   گرفتن  منظور  به  را 

نمايندگان، معرفى كرده است.
براساس اعالميه اى كه روز شنبه، اول حمل، 
شد،  منتشر  جمهورى  رياست  دفتر  توسط 
صنايع،  و  تجارت  وزارت  در  رسا  همايون 
و  اطالعات  وزارت  در  جهانى  عبدالبارى 
زراعت  وزارت  در  ضمير  اسداهللا  فرهنگ، 
وزارت  در  منگل  محمدگالب  مالدارى،  و 
در  بليغ  محمود  انجنير  قبايل،  و  سرحدات 
در  مراد  عبدالستار  عامه،  فوايد  وزارت 
در  بتاش  محمداهللا  داكتر  اقتصاد،  وزارت 
بلخى در  اسداهللا حنيف  ترانسپورت،  وزارت 
وزارت معارف، سيد سعادت منصور نادر در 
انور در  وزارت شهرسازى، داكتر عبدالبصير 
وزارت عدليه، عبدالرزاق وحيدى در وزارت 
نظرى  دلبر  معلوماتى،  تكنالوژى  و  مخابرات 
زنان، خانم سالمت عظيمى  امور  وزارت  در 
در وزارت مبارزه با مواد مخدر، داكتر فريده 
داكتر  عالى،  تحصيالت  وزارت  در  مومند 
امور  و  كار  وزارت  در  اورياخيل  نسرين 
وزارت  در  عثمانى  احمد  على  و  اجتماعى 

انرژى و آب معرفى شده اند.
نامزد  اين  اين كه  مورد  در  اعالميه  اين  در 
اعتماد  راى  گرفتن  براى  زمانى  چه  وزيران 
شد،  خواهند  فرستاده  نمايندگان  مجلس  به 

جزيياتى ارايه نشده است.

جمهور  رييس  اشرف غنى  كابل:  8صبح، 
ويژه اى  كميسيون  فرمانى  صدور  با  كشور، 
را به منظور انجام اصالحات «بنيادى» در نظام 

انتخاباتى كشور موظف كرده است.
براساس اعالميه اى كه روز شنبه، اول حمل، 
شد،  منتشر  جمهورى  رياست  ارگ  توسط 
نمايندگان،  مجلس  عضوى  باركزى  شكريه 
دفتر  دارد.  عهده  به  را  اين كميسيون  رهبرى 
اصالحات  كه  مى گويد  جمهورى  رياست 
انتخاباتى براساس قانون به منظور جلب اعتماد 
انتخاباتى  جنجال هاى  از  جلوگيرى  و  مردم 
صورت  غنى  جمهور  رييس  فرمان  مطابق 

مى  گيرد.
رسانه ها  ديده بان  مسوول  توحيدى  صديق اهللا 
رسانه هاى  حمايت كننده  «نى»،  موسسه  در 
آزاد افغانستان به عنوان معاون اين كميسيون 
اميرى،  على  همچنين  است.  شده  معرفى 
داكتر  فاروق،  بشير  كرياب،  عبدالقدير 
كاوون  ذكى،  فيض اهللا  احمدى،  محمدامين 
مددزى،  گل احمد  ثاقب،  صبرينا  كاكر، 
از  غنى زاده  عبدالمجيد  رفيعى،  عزيزااهللا 
معاون  ياموتو  تاداميچى  عدليه،  وزارت 
متحد  ملل  سازمان  سرمنشى  خاص  فرستاده 
وژمه  و  عاكفى  سلطان  شاه  افغانستان،  براى 
اين كميسيون معرفى  اعضاى  به عنوان  فروغ 

شده اند.
اليحه  كه  مى گويد  جمهورى  رياست  دفتر 
كارى اين كميسيون در فرمان رييس جمهور 

مشخص شده است.

تاوان اين خون تا قيامت ماند برما
جنازه فرخنده به خاك سپرده شد

و  بى جان  جنازه  كابل:  8صبح، 
دوم  يكشنبه،  روز  فرخنده،  سوخته 
زنان  از  تن  صدها  حضور  با  حمل، 
در  عدالت خواهى  شعار  با  مردان  و 
فاميلى  پنج صد  منطقه  در  قبرستانى 
زنان  شد.  سپرده  خاك  به  كابل 
شركت كننده در مراسم تدفين پيكر 

فرخنده را حمل كردند.
مراسم  شركت كنندگان  هم چنين 
اياز  داكتر  به  فرخنده،  تدفين 
وزير  مسجد  جماعت  امام  نيازى 
در  حضور  اجازه  محمداكبرخان 
نيازى  آقاى  ندادند.  را  مراسم  اين 
قتل  از  پس  روز  يك  جمعه،  روز 
كرده  حمايت  قتل  اين  از  فرخنده، 
و خواستار آزادى كسانى كه به اتهام 
اين قتل بازداشت شده اند، شده بود.

ساله،  هفت  و  بيست  دختر  فرخنده 
اتهام  به  نوروز،  از  پيش  روز  يك 
قرآنكريم  از  نسخه اى  زدن  آتش 
توسط  شمشيره،  دو  شاه  مسجد  در 
و  لت  مورد  ابتدا  خشمگين  مردان 
سپس  و  گرفته  قرار  شديد  كوب 
جسد بى جانش به آتش كشيده شد.

قتل فرخنده توسط مردان خشمگين، 
واكنش هاى زيادى را در قبال داشته 
گفته  جمهورى  رياست  دفتر  و 
و  قتل  چگونگى  روشن  براى  كه 
كميسيون  قرآن،  زدن  آتش  اتهام 
دفتر  است.  كرده  توظيف  ويژه اى 
اين  رياست جمهورى مى افزايد كه 
قضيه  تا  دارد  مسووليت  كميسيون 
از نگاه شرعى  قتل خانم فرخنده را 
و حقوقى مورد بررسى قرار داده و 
جمهور  رييس  به  را  خود  گزارش 

ارايه نمايد.
كه  گفته  كابل  پوليس  مقام هاى 
اتهام دست  به  را  تن  تاكنون سيزده 
بازداشت  فرخنده  قتل  در  داشتن 
كرده اند. صديق صديقى سخنگوى 
صفحه  در  داخله  امور  وزارت 
وظيفه  كه  نوشته  خود  فيسبوك 
سيزده تن از مسوولين حوزه دوم به 
كوتاهى  اتهام  به  حوزه  آمر  شمول 
به  فرخنده  قتل  از  جلوگيرى  در 

تعليق درآمده است.
مدنى  اول حمل، جنبش  شنبه،  روز 
فرخنده  قتل  نيز،  مسوول  شهروند 

را شديدا محكوم كرده و از دولت 
فورا  را  قتل  اين  عامالن  تا  خواست 

بازداشت و به پنجه قانون بسپارد.
با  مسوول  شهروند  مدنى  جنبش 
محكوميت اين قتل مى  افزايد: «واقعه 
جدى،  صورت  به  فرخنده  قتل 
شود  پيگرى  سريع  و  علنى  شفاف، 
اشخاصى  گردد.  آشكار  حقيقت  تا 
دست  فرخنده  قتل  واقعه  در  كه 
داشته اند بايد در اسرع وقت گرفتار 
و در اختيار نهادهاى عدلى و قضايى 
در  كه  امنيتى  نيروهاى  گيرند.  قرار 
اتهام  به  بايد  داشته اند  ساحه حضور 
قانونى  پيگرد  مورد  وظيفوى  غفلت 

قرار گيرند.»
اوقاف  و  حج  وزارت  از  نهاد  اين 
در  تا  خواسته  نيز  علما  شوراى  و 
و  نكنند  اختيار  سكوت  مورد  اين 
استفاده  سوء  دين  از  كه  نگذارند 
دين  بنام  غيرانسانى  اعمال  و  شود 

رقم بخورد.
فرماندهى  جنايى  آمر  ظاهر  جنرال 
تحقيقات  است  گفته  كابل  امنيه 
ابتدايى نشان مى دهد كه هيچ قرآنى 
توسط فرخنده آتش زده نشده است. 
با  فرخنده  وقتى  گفت  ظاهر  آقاى 
نداشتن  تاثير  مورد  در  تعويذ نويسى 
تعويذ دعوا مى كند يكى از خادمين 
كه  مى كند  صدا  دوشمشيره  شاه 
و  است  زده  آتش  را  قرآن  فرخنده 
مردم خشم گين بر او حمله مى كنند.

كه  كسانى  اكثر  گفت  ظاهر  آقاى 
در اين موضوع دخيل بوده ول گرد 

بوده اند.

8,8 ميليارد يورو هزينه جنگ سربازان آلمانى در افغانستان

نيروهاى  حضور  سال  دوازده  طى 
ميليارد   8,8 افغانستان،  در  آلمانى 
نيروها  اين  جنگ  مصرف  يورو 
شده است. مصرف جنگ نيروهاى 
يك  در  طى  افغانستان،  در  آلمانى 
كشور  آن  دفاع  وزارت  مكتوب 

سنجيده شده است.
مطلب  اين  دويچه وله،  گزارش  به 
در يك فهرست معتبر وزارت دفاع 
آلمان كه صفحه خبرى «اى آر دى» 
شده  ذكر  است،  كرده  دريافت 
بعد54   به   2002 سال  از  است. 
جنگى  ماموريت  در  آلمانى  سرباز 

افغانستان كشته شده اند.
به نقل از اين صفحه، افزون بر آن 
اين  پايان  در  كه  است  شده  معلوم 
ارزشى  با  وسايل  و  مواد  ماموريت 
از  فروخته،  يورو  ميليون   28 تقريبا 
بين برده شده و يا هم به طور هديه 
افغانستان،  ملى  اردوى  اختيار  در 
قرار  خيريه  سازمان هاى  و  مقامات 
با ارزش  داده شده اند. دستگاه هاى 
داليل  به  كه  يورو  ميليون  چهار 

ساخته  نابود  كامال  بايد  امنيتى 
مى شدند، نيز شامل اين رقم است.

وزارت دفاع آلمان گفته است اين 
را  وسايلى  صورت  هيچ  به  كشور 
نداده است  قرار  اختيار ديگران  در 
كه مخالف قانون كنترول تسليحات 
به قول صفحه خبرى  باشد.  جنگى 
كه  معناست  بدان  اين  «اى آر دى» 
براى  را  آلمان هيچ سالحى  ارتش 
نگذاشته اند.  بجا  افغان شان  متحدان 
حكومت  كه  حاليست  در  اين 
دريافت  براى  چندين بار  افغانستان 
«ماردر»  نوع  زرهپوش هاى  مثال 
آلمانى عالقمندى زيادى نشان داده 
نخواست  حتا  آلمان  ارتش  بود. 
نظامى  سبز  رنگ  كه  را  موترهايى 
از  افغان ها واگذار كنند،  به  داشتند 
به  مبادا  موتر ها  اين  اين كه  ترس 
دست افراد و يا گروه هاى نامطلوب 
از  انتحارى  يا در حمالت  و  بيفتند 
آنها كار گرفته شود. به اين ترتيب 
خود،  موترهاى  اين  آلمان  ارتش 
كامال  را  جيپ  موتر   200 شامل 

پرزه كرده است.
چيز ديگرى كه در مكتوب وزارت 
به نظر مى رسد،  دفاع آلمان جالب 
قطعات  كشيدن  بيرون  مخارج 
تا  كه  است  افغانستان  از  آلمانى 
حدود  ميالدى   2014 سال  پايان 
شده  محاسبه  يورو  ميليون   66,2
واسطه   1161 مبلغ  اين  با  است. 
به  دوباره  كانتينر   2465 و  نقليه 
قول  به  شده اند.  داده  انتقال  آلمان 
وزارت دفاع در برلين بدين منظور 
پرواز   66 شامل  طياره،  پرواز   257
اين  در  است.  يافته  انجام  مستقيم، 
توپ هاى  مثل  سالح هاى  پروازها 
كه  تركيه  زيرا  شده  منتقل  هويتزر 
از  بعدا  باقى مانده  تجهيزات  بقيه 
آلمان  به  كشور  آن  ترابزون  بندر 
نمى خواست  مى شد،  فرستاده 
سالح هاى گرم از طريق خاك اش 
توانايى  با  اين همه  شوند.  داده  نقل 
ترانسپورتى كه ارتش آلمان دارد، 
ظاهرا بدون هيچ مشكلى انجام يافته 

است.

ACKU



رییس  سلفریج،  پیتر  سوی  از  اندریوس  ودگاه  فر در  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور 
تشریفات ایاالت متحده، مایک مک کنلی سفیر امریکا در کابل، دان فیلدمن، نماینده 
خاص امریکا در امور افغانستان و پاکستان، آوریل هاینس، معاون شورای امنیت ملی، 
جیف ایگر مشاور خاص رییس جمهور امریکا در امور افغانستان و پاکستان و برخی دیگر 
از مقامات امریکایی و هم چنان مقامات سفارت افغانستان در امریکا پذیرایی شدند. 
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کشور، می گوید با توجه  محمد اشرف  غنی، رییس جمهور 
به روند روبه افزایش نفوس در افغانستان، تولیدات زراعتی 
داخلی پاسخگوی نیازهای مردم به مواد غذایی نیست اما 
آینده ساالنه چهار درصد  تا پنج سال  دولت در نظر دارد 

کشور بلند ببرد. گندم را در  میزان تولیدات 
حمل،  دوم  مناسبت  به  بیانیه ای  در  غنی  رییس جمهور 
در  غذایی  مصونیت  که  می افزاید  کشور،  در  دهقان  روز 
پنج  برای  دولت  توجه  مورد  مهم  مسایل  از  یکی  کشور 
او، مصونیت غذایی به  به گفته ی  آینده خواهد بود.  سال 
در  آقای غنی  دارد.  تعلق  کشور  در  گندم  تولیدات  میزان 
که در پنج  از مسایل مهم  بیانیه خود می افزاید: »به یکی 
کرد، مساله تامین مصونیت  سال آینده زیاد توجه خواهم 
تولید غله جات  با  تامین مصونیت غذایی  غذایی است. 
در  نفوس  ازدیاد  به  توجه  با  دارد.  ارتباط  گندم  به ویژه 
به شش ونیم  کم هر سال  از  کم  آینده  پنج سال  در  کشور، 
رقم  این  ما  کشور  در  اما  داریم  ضرورت  گندم  تن  میلیون 
که در پنج سال  گندم تولید نمی شود. برنامه ما این است 
گندم را در هر سال چهار درصد  کشور تولیدات  آینده در 
باهم  را  مصرف  و  تولید  ترتیب  همین  به  و  دهیم  افزایش 

نزدیک بسازیم.«
که دولت افغانستان به منظور  رییس جمهور غنی می گوید 
دهقانان  کشور،  در  غله جات  تولیدات  رقم  بردن  بلند 
بذری  تخم های  تهیه  در  و  می دهد  قرار  حمایت  مورد  را 
کمک  آب  تهیه  و  تنظیم  کیمیاوی،  کود  اصالح شده، 
افغانستان  دولت  که  می افزاید  هم چنین  او  می کند. 
خریداری  را  آنان  مازاد  گندم  دهقانان،  تشویق  به منظور 

)مطابق  کابل  وقت  به  دیروز  شام  واشنگتن:  8صبح، 
رییس جمهور  واشنگتن(  وقت  به  یک شنبه  روز  صبح  به 
یک  راس  در  عبداهلل  کتر  دا اجرایی  رییس  و  اشرف غنی 
به واشنگتن رسیدند. طیاره  برای یک سفر رسمی  هیات 
حامل رییس جمهور و رییس اجرایی شام دیروز به وقت 
کابل، در پایگاه نظامی اندریوس در نزدیکی واشنگتن به 

زمین نشست.
از  اندریوس  فرودگاه  در  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور 
متحده،  ایاالت  تشریفات  رییس  سلفریج،  پیتر  سوی 
فیلدمن،  دان  کابل،  در  امریکا  سفیر  مک کنلی  مایک 
کستان، آوریل  نماینده خاص امریکا در امور افغانستان و پا
مشاور  ایگر  جیف  ملی،  امنیت  شورای  معاون  هاینس، 
کستان  خاص رییس جمهور امریکا در امور افغانستان و پا
مقامات  هم چنان  و  امریکایی  مقامات  از  دیگر  برخی  و 

سفارت افغانستان در امریکا پذیرایی شدند. 
خاص  تشریفات  یک  در  افغانستان  مقامات  سپس 
ریاست جمهوری  ویژه  مهمان خانه ی  هاوس،  بلیر  راهی 
به  شام  شش  )ساعت  امروز  است  قرار  شدند.  امریکا 
وقت واشنگتن(، رییس جمهور و رییس اجرایی در یک 
امریکا،  خارجه  وزیر  کری،  جان  میزبانی  به  ضیافت 
تنها  ضیافت،  این  در  بروند.  کری  جان  اقامتگاه  به 
وزیر  ربانی،  صالح الدین  اجرایی،  رییس  رییس جمهور، 
کلیل حکیمی وزیر مالیه دعوت شده اند. حیدر  خارجه و ا
زمان اعتمادی، رییس تشریفات وزارت خارجه و اسداهلل 
طرزی، رییس تشریفات رییس اجرایی نیز در این مهمانی 

حضور خواهند داشت. 
رهبری  به  افغان  مقامات  دوشنبه،  امروز  است  قرار 
رهبری  به  امریکایی  مقامات  و  اشرف غنی  رییس جمهور 
اصلی  مباحثات  شوند.  دیوید  کمپ  راهی  کری  جان 

نهادهای  به  بیانیه  این  در  غنی  رییس جمهور  می کند. 
و  عالی  تحصیالت  معارف،  وزارت خانه های  امنیتی، 
گندم مورد  که  که آنان مکلفیت دارند  گفته  صحت  عامه 
کنند. رییس جمهور  ضرورت خود را از دهقانان خریداری 
کشور ما  که دهقان  از انصاف است  می گوید: »واقعا دور 
که حاصالت  بعد از زحمت چند ماهه در تشویش باشد 

کجا به فروش برساند.« دستاِن پر از آبله خود را چطور و 
انرژی  و  زراعت  وزارت خانه های  به  اشرف غنی  هم چنین 
یک  در  تا  داده  دستور  مربوط  نهادهای  دیگر  و  آب  و 
کوتاه به منظور تنظیم آب زراعتی و تقسیم عادالنه  فرصت 
که برخی  کرده این موضوع  کید  آن راه حلی بسنجند. او تا

کمپ صورت بگیرد  امنیتی و اقتصادی قرار است در این 
وزیر  کری،  جان  و  غنی  رییس جمهور  نیز  روز  پایان  در  و 

کنفرانس خبری ظاهر شوند.  خارجه امریکا در یک 
جو  میزبان  را  صبحانه  افغان  مقامات  نیز  سه شنبه  روز 
در  بود.  خواهند  امریکا  رییس جمهور  معاون  بایدن، 
که  افغانستان  ارشد  مقام  چار  عالوه ی  بر  مهمانی،  این 

قبول  قابل  می کنند،  استفاده  زور  به  را  آب  زورمندان  از 
نیست.

 1394 سال  در  است  قرار  می  گوید  رییس جمهور 
تحت  کنون  تا که  زمین  هکتار  هزار  پنجاه  خورشیدی 
وی  بگیرد.  قرار  آبیاری  تحت  نداشته،  قرار  آبیاری 
از  برخی  راه اندازی  با  ترتیب  این  به  که  می افزاید 
پروژه ها، دو صد هزار هکتار زمین تحت آبیاری مطمین 
گفت  بیانیه خود  قرار می گیرد. اشرف غنی هم چنین در 
کاریزها و شبکه های آبیاری،  که برای ساخت سربندها، 
نظر  در  آینده  سال  پنج  برای  دالر  میلیارد  یک ونیم 
اقدامات،  این  با  که  کرده  کید  تا گرفته شده است. وی 

عمر  حضرت  می کنند،  شرکت  کری  جان  مهمانی  در 
زاخیلوال، مشاور اقتصادی رییس جمهور نیز شامل است. 
شد  خواهند  سفید  کاخ  راهی  افغان  مقامات  آن،  از  پس 
گفتگو  و  دیدار  به  رییس جمهور  معاون  بایدن  جو  با  و 
می پردازند. پس از ظهر سه شنبه نیز مقامات افغان دیداری 
با رییس جمهور امریکا، بارک اوباما خواهند داشت و بعد 

افغانستان آباد خواهد شد.
هوای  و  آب  افغانستان  که  می افزاید  غنی  رییس جمهور 
او،  به گفته ی  دارد.  صنعتی  نباتات  رشد  برای  مناسب 
به  افغانستان  در  که  نباتاتی اند  جمله  از  پنبه  و  زعفران 
خوبی رشد می کنند. آقای غنی  می گوید: »افغانستان برای 
مساعد  اقلیم  پنبه  و  زعفران  مانند  صنعتی  نباتات  تولید 
و  زعفران  تولید  افزایش  برای  آینده  سال  پنج  در  دارد. 
پروسس، بسته بندی، بازاریابی و سیستم تصدیق دهی آن 
پنبه به دهاقین عزیز خود  کرد. در قسمت  تالش خواهیم 
پنبه دانه،  ُپرحاصل  و  انواع جدید  یافتن  که  مژده می دهم 
سرمایه گذاری  تشویق  و  پنبه  کشت  تحت  ساحه  افزایش 
خصوصی در عرصه پروسس و ارزش افزایی پنبه از اهداف 

ماست.«
به نقل از رییس جمهور، دانه های تیلی نیز بعد از غله جات 
کار  به عنوان دومین منبع تامین انرژی در تغذیه انسان ها به 
می رود. وی می گوید: »افغانستان امروز یکی از بزرگ ترین 
واردکنندگان روغن نباتی در سطح منطقه به شمار می رود 
که تنها در سال 1391 به قیمت مجموعی 390 میلیون دالر 
کرده است. این وضیعت یک  امریکایی روغن نباتی وارد 
فرصت مناسب برای تحقیق و ترویج انواع دانه های تیلی 
کز  و تشویق سرمایه گذاری خصوصی در راستای ایجاد مرا

پروسس، تصفیه و بسته بندی این پیداوار است.«
منابع  از  یکی  افغانستان  که  می افزاید  غنی  رییس جمهور 
نیز به شمار می رود. به گفته او، در سال  مهم نباتات طبی 
ارزش  به  طبی  نبات  تن  هزار  شانزده  خورشیدی،   1392
شده  صادر  کشور  از  خارج  به  دالر  میلیون  شصت وچهار 
اهمیت  و  نقش  به  توجه  با  که  کرده  کید  تا او  است. 
آینده  سال  پنج  در  تا  دارد  نظر  در  دولت  طبی،  نباتات 
ارزش افزایی  و  بسته بندی  پروسس،  جمع آوری،  جهت 
این نباتات به ویژه شیرین بویه و »هنگ« با شوراهای محل 

کند. کار  روی طریقه های افزایش آن 
که دولت افغانستان  رییس جمهور غنی هم چنین می گوید 
کشور  زون  پنج  در  آینده  سال  پنج  در  تا  دارد  نظر  در 
او،  به گفته ی  کند.  ایجاد  زراعتی  و  صنعتی  پارک های 
هدف از ایجاد این پارک ها بهتر ساختن محیط تجارت، 
کاهش هزینه های تولید امتعه و خدمات و هم چنین تشویق 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی باالی محصوالت زراعتی 

می باشد.

در  امریکا  و  افغانستان  جمهور  روسای  روز  همان  ظهر  از 
سه شنبه  شام  یافت.  خواهند  حضور  خبری  نشست  یک 
عبداهلل  عبداهلل  اجرایی  رییس  و  غنی  رییس جمهور  نیز 
و  داشت  خواهند  کری  جان  با  گانه ای  جدا نشست های 
ترتیب  کری  از سوی جان  که  از آن در یک مهمانی  پس 

کرد.  ک خواهند  داده می شود، اشترا
مشترک  مجلس  در  غنی  رییس جمهور  نیز  چهارشنبه  روز 

کانگرس سخنرانی خواهد داشت.
حضور  افغان  مقامات  از  تن  شصت  از  بیش  سفر  این  در 
سفر،  این  در  دولتی  شاخص  چهره های  سایر  از  دارند. 
کریمی  می توان از نورالحق علومی وزیر داخله، شیرمحمد 
کمیسیون حقوق بشر،  رییس ستاد ارتش، سیما سمر رییس 
اتمر  محمدحنیف  ملی،  امنیت  رییس  نبیل  رحمت اهلل 
شورای  از  استانکزی  معصوم  ملی،  امنیت  شورای  مشاور 
اداره  بیک سرپرست  متین  و  فیض اهلل ذکی  عالی صلح، 
از مشاوران  نام برد. در ضمن، شش تن  ارگان های محلی 
سلطان زوی،  داوود  غنی،  اجمل  یک  هر  رییس جمهور، 
اجمل  و  نهان  نرگس  علم،  هیله  محمدی،  عبدالعلی 
از  او را در این سفر همراهی می کنند. پنج تن  نیز  احمدی 
حبیبه  صیقل،  محمود  هریک  اجرایی،  رییس  مشاوران 
سرابی، سید طیب جواد، عمر صمد و محمدقربان حقجو 

کنار رییس اجرایی خواهند بود.  نیز در 
پس از سفر واشنگتن، رییس جمهور راهی نیویارک خواهد 
کی مون، سرمنشی سازمان ملل متحد دیدار  شد تا با بان 
کولمبیا در نیویارک  داشته باشد. رییس جمهور در دانشگاه 

در جمع دانشجویان به سخنرانی نیز خواهد پرداخت.
سفر  پایان  در  نیز  اجرایی  رییس  است  قرار  همین گونه 
ایاالت  نیروهای  مرکزی  فرماندهی  مرکز  راهی  واشنگتن، 

متحده در ایالت فلوریدا شود.

رییسجمهور:

تولیداتگندمراافزایشمیدهیم

رییسجمهورورییساجراییدرواشنگتن

 ظفرشاه رویی

ACKU



دو شنبه 3 حمل 1394      4سال نهم   شماره مسلسل 2095 

آدمسوزی
نبایدتکرارشود

مسیرمطمینبرق
سالنگیابامیان؟

احساسات  از  دفاع  کنند.  معرفی  از خودشان  عوام پسند 
از  را  او  دیروز  نشد.  تمام  نیازی  ایاز  مال  نفع  به  اما  عوام 
تدفین  مراسم  در  راندند.  فرخنده  جنازه  تشییع  مراسم 
می شد.  شنیده  نیازی  ایاز  به  مرگ  شعار  هم  فرخنده 
افکار  و  است  برگشته  ورق  دید  نیازی  آقای  وقتی  حتما 
است،  خشم گین  آدم سوزی  رویداد  به  نسبت  عمومی 
پیکر  تشییع کنندگان  اما  کند،  عذرخواهی  می خواست 
دیگری  واقعیت  نکردند.  تحمل  را  او  حضور  فرخنده، 
عدالت  اجرای  فرهنگ  که  است  این  شد  آشکار  که 
من درآوردی در خیابان، در ذهن و فکر بخشی از جامعه 
شهرنشین ما، امری قابل قبول است. هنوز اجرای عدالت 
از  شماری  قبول  مورد  رسمی،  قضایی  دستگاه  طریق  از 
افراد جامعه نیست. این امر نگرانی جدی آفریده است. 
که با یک شهروند  کسی  که فردا  نگرانی عمده این است 
فریاد  و  بیاید  خیابان  به  است  کافی  دارد،  مشکل  دیگر 
جمعیت  است،  کرده  اهانت  دین  به  آقا  این  که  بزند 
سر می رسد و به حساب آن آدم بی گناه می رسد. جامعه 
کابل، باید به اعتراض هایش ادامه دهد. باید تمام  مدنی 
که در رویداد قتل فرخنده دخیل بودند، بازداشت  کسانی 
دارد،  وجود  مدرک  موردشان  در  که  کسانی  همه  شوند. 
که  کسانی  علنی  کمه  محا شوند.  علنی  کمه  محا باید 
به  داشتند،  دست  فرخنده  آتش کشیدن  به  و  کشتن  در 
یاری  قانون  کمیت  حا تحکیم  و  جامعه  قانون پذیری 
کند  وارد  فشار  باید  مدنی  جامعه  هم چنان  می رساند. 
کردند،  حمایت  حوت   28 رویداد  از  که  مقام هایی  تا 
زابلی  زلمی  باید  بروند. رسانه ها هم  کنار  از وظایف شان 
فشار  باید  مدنی  جامعه  براین،  عالوه  کنند.  تحریم  را 
کبر  کند تا ایاز نیازی از امامت مسجد معروف وزیر ا وارد 
کمه عامالن رویداد قتل فرخنده،  کنار برود. با محا خان 
آمدند  وجد  به  خانم  این  قتل  از  که  مقام هایی  برکناری 
و هم چنان خلع صالحیت واعظان حامی آدم سوزی، از 
درآینده  حوت،  بیست وهشت  ک  دهشتنا رویداد  تکرار 
پولیس های  باید  داخله  امور  وزارت  می کند.  جلوگیری 
کند. هم چنان  سهل انگار و شریک در جرم را بازداشت 
برخی  و  اوباش  مجاور،  نامقدس  اتحاد  باید  وزارت  این 
الزم  تدابیر  تمام  باید  ببرد.  بین  از  را  پولیس  سربازان  از 
ک در  گرفته شود تا از تکرار رویداد های هولنا روی دست 

آینده جلوگیری شود. 

که انتقال  کمپنی فیشنر به این نتیجه رسیده  می شود. 
سه لین برق از سالنگ، از نظر تخنیکی بسیار سخت 

و حتا غیرممکن است.
که عوامل دیگری  کمپنی نشان می دهد  مطالعات این 
نیز انتقال لین برق از مسیر سالنگ را دشوار می سازد. 
غوربند  و  سالنگ  دره  در  آب  بند  دو  که  است  قرار 
که  کابل جدید، ساخته شود  برای انتقال و استفاده از 
سبب اختالل بیشتر در شبکه و مسیر انتقال برق از دره 

سالنگ خواهد شد. 
از سوی دیگر براساس ارزیابی فیشنر، به لحاظ قابلیت 
هم چنین  و   )gridreliability( برق  شبکه  اطمینان 
برق فشار قوی  لین  امنیتی، عبور دادن هر سه  مسایل 
اصلی  شریان های  از  که  افغانستان  جنوب  به  شمال 
محسوب  منطقه  و  افغانستان  انرژی  تامین کننده ی 

می شوند، از یک مسیر درست نیست. 
چرا مسیر بامیان؟

افغانستان  انرژی  ساله   20 ماسترپالن  در  فیشنر  کمپنی 
می تواند  مختلف  به دالیل  بامیان  مسیر  است  گفته 
باشد.  انرژی  انتقال  برای  کم خطر  و  مطمین  مسیر 
نشان  گرفته  قرار  8صبح  اختیار  در  که  سندهایی 
کمپنی  برای  حدی  به  موضوع  این  که  می دهد 
بر اختصاص یک بخش  که عالوه  فیشنر مهم است 
گانه در متن، موضوع انتقال برق از طریق بامیان  جدا
کمپنی  کرده است. این  را در مقدمه ماسترپالن نیز ذکر 
شبکه های  مطالعات  کمپنی های  معتبرترین  از  که 
برق در جهان می باشد، در ماسترپالن برق افغانستان 
کیدهای فراوان برعدم انتخاب مسیر سالنگ برای  تا
و  است  داشته  برق  کیلوولت   ۵۰۰ انتقال  لین  پروژه 
برای سالنگ  بدیل  بهترین  را  بامیان  مسیر جایگزین 
و  انرژی  وزارت  موافقت  اخذ  از  پس  و  کرده  معرفی 
کشور  برق  ۲۰ ساله ی  ماسترپالن  برشنا،  شرکت  و  آب 
کرده  تهیه  بامیان  مسیر  از  پروژه  این  عبور  براساس  را 

است. 
کرده، این  کید  کمپنی فیشنر بر آن تا که  نخستین دلیلی 
که با انتقال لین برق از طریق بامیان » مشکالت  است 
انتقال برق از دره سالنگ را نخواهیم داشت.« دومین 
کمپنی آلمانی استفاده از معادن زغال سنگ  دلیل این 
در دره صوف و اشپشته است. فیشنر در این ماسترپالن 
کند،  که لین برق از بامیان عبور  گفته است در صورتی 
معادن  از  برق  تولید  دستگاه های  می تواند  افغانستان 
کند. زیرا این  زغال سنگ اشپشته و دره صوف را فعال 
دو معدن، جزیی از پکیج معدن های آهن حاجیگگ 
بامیان  از  انتقال برق  بنابراین  و مس عینک می باشد 
سبب تسریع در بهره برداری از این دو معدن می گردد.
در صفحه 7

فرخنده،  کشیدن  آتش  به  ک  وحشتنا رویداد 
فعاالن  داد.  تکان  را  جهانیان  جمعی  وجدان 
شدند.  شوکه  اتفاق  این  با  نیز  کابل  مدنی 
بود.  بی پیشینه  کابل  تاریخ  در  رویداد  این 
انسانی  کرامت  قانون،  به  خشم گین،  عده ای 
را  جوانی  زن  و  زدند  پا  پشت  بشری  وجدان  و 
آتش  به  را  پیکرش  و  کشتند  تمام  با بی رحمی 
بینا  چشم  صدها  پیش  جنایت  این  کشیدند. 
اتفاق افتاد و افسران و سربازان پولیس موظف 
ندادند.  نشان  کنشی  وا هیچ  هم  ساحه  در 
شاهدان عینی می گویند چند سرباز موظف در 
پیوستند.  به جمع جنایت کنندگان  ساحه هم، 
ک، چند واقعیت را روشن  این رویداد وحشتنا
که عده ای خشم گین و اوباش در  کرد. اول این 
جمع  دوشمشیره  شاه  جمله  از  زیارت ها  کنار 
شده اند و هر آن منتظر فرصت هستند تا انسانی 
هوچی گری  با  و  کنند  برپا  شورش  بدرند،  را 
شاه  زیارت  تنها  بیافرینند.  آشوب  لمپنی،  و 
نیست،  اوباش ها  و  ولگرد ها  پاتوق  دوشمشیره 
خشتی  پل  مسجد  نزدیک  در  اوباش  عده ای 
گوشی های همراه، در  نیز تجمع می کنند. دزدان 
اطراف این مسجد مشهور شهر پرسه می زنند و 
بیافتد و زمینه  اتفاقی  تا  منتظر فرصت هستند، 
از  عده ای  شود.  فراهم  آنان  اوباش گری  برای 

رابطه  اوباش ها  این  با  هم  زیارت ها  مجاوران  و  متولیان 
دوستی  می کنند.  اعمال  اقتدار  آنان  طریق  از  و  دارند 
توهم  اوباش ها  به  زیارت ها،  متولیان  و  مجاوران  با 
مجاوران  که  نیست  بعید  است.  داده  برزگ بینی  خود 
پولیس  افسران  از  برخی  با  اوباش های شان،  و  زیارت ها 
اوباش  و  ساحه  پولیس  مجاور،  باشند.  داشته  پیوند  نیز 
حمایت  را  هم دیگر  ضرورت،  موقع  در  هرکدام  محل، 
زیارت  به  فرخنده  وقتی  تقسیم.  را  درآمدشان  و  می کنند 
می رود و به مجاور تعویذنویس اعتراض می کند، اطرفیان 
گویا این خانم به قرآن  که  مجاور سروصدا به پا می کنند 
موج  می رسند،  سر  اوباش ها  بعد  است.  کرده  توهین 
می کشند  را  فرخنده  تمام،  بی رحمی  با  و  می کنند  ایجاد 
از  برخی  که  است  این  دیگر  واقعیت  می زنند.  آتش  و 
و  اجتماعی  نظم  به  باوری  هیچ  کابل،  معروف  واعظان 
روی  می خواهند  آقایان  این  ندارند.  قانون  کمیت  حا
کنند. آنان در  عواطف و احساسات عوام سرمایه گذاری 
که تمام دنیا برای  خطبه های شان به مردم حالی می کنند 
از بین بردن باورهای دینی آنان بسیج شده اند. واعظان 
که سرمایه گذاری  کرده اند  به خوبی درک  کابل  افراطی 
روی احساسات عوام، به سودشان است. سخنرانی های 
رادیکالیزه  را  جامعه  کابل،  مالهای  عامیانه  و  تندروانه 
کرده است. جامعه چنان مرعوب افراطی گری شده است 
ک رخ می دهد. مال  که با اندک جرقه ای جنایتی وحشتنا
در  کبرخان،  ا وزیر  معروف  مسجد  خطیب  نیازی،  ایاز 
کرد. او به  خطبه های نماز جمعه  از احساسات عوام دفاع 
کمیت قانون تشویق  که مردم را به پیروی از حا جای این 
نیازی  مال  می ترساند.  عوام  احساسات  از  را  دولت  کند، 
کابل نگفت  کلمه ای هم در نکوهش آدم سوزی 28 حوت 
که تشویق کننده ی خودسری بود.  و سخنانی برزبان راند 
که برخی از دولتمردان این  واقعیت سوم دیگر این است 
عوام فریب  و  فرصت طلب  باور  غیرقابل  سطح  در  کشور، 
کابل، سیمین غزل  آدم سوزی در  رویداد  از  هستند. پس 
حسن زاده، معین وزارت اطالعات و فرهنگ، در صفحه 
زلمی  سناتور  کرد.  پشتیبانی  جنایت  این  از  رخنامه اش 
کرد و یکی از سخنگویان  زابلی نیز از این اقدام ستایش 
که مرتکب قتل  کسانی را ستود  کابل هم شجاعت  پولیس 
که صرف محکمه  عمد شده بودند. این سه تن می دانند 
کند  به مجازات محکوم  را  کسی  باصالحیت حق دارد 
کردند چهره ای  نه شهروندان عادی. اما باوجود آن تالش 

گرفته نشان  که در اختیار روزنامه 8صبح قرار  اسنادی 
از  برق  لین  انتقال  بر  آلمان  فیشنر  کمپنی  که  می دهد 
کید دارد، ولی شرکت برشنا با این پروژه  مسیر بامیان تا
برق  انرژی  ساله   20 ماسترپالن  است.  کرده  مخالفت 
کمپنی فیشنر آلمان و به مساعدت  که توسط  افغانستان 
مالی بانک انکشاف آسیایی تهیه شده نشان می دهد 
کیلوولت  که سالنگ مسیر مطمین برای لین انتقال 500 

برق ترکمنستان نیست. 
گرفته  قرار  8صبح  روزنامه  اختیار  در  ماسترپالن  این 
سالنگ  مسیر  از  برق  انتقال  که  است  آمده  آن  در  و 
محاسبات  براساس  هرچند  دارد.  زیادی  خطرهای 
اولیه در ماسترپالن برق افغانستان، مسیر بامیان هزینه 
مسیر  از  مطمین تر  مسیر  این  ولی  دارد  نیاز  بیشتری 

سالنگ است. 
در  برق  قطع  به دلیل  کارخانه  ده ها  مالی  زیان های 
آلودگی  افزایش  تاریکی خانه ها،  پار،  سال  زمستان 
و  جنراتورها  از  استفاده  به دلیل  محیط زیست 
که باشندگان پایتخت به دلیل قطع برق در  زیان هایی 
تا حکومت  کشیدند، ایجاب می کند  هفته های اخیر 
افغانستان در مورد انتقال مطمین لین برق از شمال به 

کند. جنوب فکر 
خطرهای سالنگ

غیرمصون  مورد  در  فیشنر  کمپنی  که  دلیلی  نخستین 
این  کرده  ارایه  برق  لین  انتقال  برای  سالنگ  بودن 
کافی برای  که دره سالنگ تنگ است و جای  است 
هر  یک هزار  کاسا  برق  )پایه های  ندارد  برق  لین  سه 
کدام حداقل 50 متر و لین برق توتاپ )سابق( حداقل 
الزم  دلیل  همین  به  دارد(.  الزم  مساحت  مترمربع   100
و  گذشته  زمین  زیر  از  برق  لین  از  قسمتی  که  است 

پایه های برق فعلی باید جابه جا شوند. 
گر هر سه لین برق از  که ا دومین دلیل فیشنر این است 
دادن  دست  از  و  برق  قطع  خطر  کند،  عبور  سالنگ 
برق  پایه  یک  که  است  کافی  می شود.  زیاد  برق 
مدت  برای  هندوکش  جنوب  قسمت  برق  تا  بیافتد 
زلزله و یخ زدگی  گردد. خطر برف کوچ و  طوالنی قطع 
که  در سالنگ بسیار باال است. این در حالی است 
هفته  سه  از  پار  سال  زمستان  در  افغانستان  پایتخت 
که سه  تاریکی به سر می برد. به این دلیل  گذشته در 
از پایه های برق در سالنگ در نتیجه برف کوچ ها  تن 
شکسته و برق قطع شده است. شرکت برشنا از ترمیم 

این پایه ها عاجز است.
کارهای  آلمان  فیشنر  کمپنی  ماسترپالن  براساس 
ساختمانی مربوط به خط انتقال زیاد است. قسمتی 
که  کند  از لین )در دره سالنگ( باید از زیر زمین عبور 
خود به خود باعث افزایش هزینه وطوالنی شدن زمان 

کاوش  حکیمی  فردوس 
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فرخنده 
را به کدامین گناه سوزاندید؟

فرخنده  واقعا  آیا  شده؟  کشیده  آتش  به  قرآنی  واقعا 
چنین کرده است؟ به کدامین گناه او را آتش زدند؟

در تحلیل چرایی آنچه در واقعه مسجد شاه دو شمشیره 
اول  کرد:  مطرح  را  سوال  دوگونه  به  می توان  رفت 
سرانجام  این  به  که  گذشت  چه  فرخنده  بر  این که 
این  مردم چه گذشت که  به  این که  کشیده شد؟ دوم 

سرانجام را رقم زدند؟
من می خواهم به پاسخ سوال دوم بپردازم. این که اصل 
برای  می گذارم  را  چیست  فرخنده  مورد  در  واقعیت 
زمانی که اطالعات در مورد خود او دقیق تر و شفاف تر 
شد. اما اقدام مردم به لت وکوب و در نهایت سوزاندن 
یک انسان در مالعام و توسط عوام، چیزی است مسلم 
و مستند. سوال اساسی این است این مردم را چه شده 

است که چنین جنایت شهروندی را رقم می زنند؟ 
و  اجتماعی  فضای  در  واقعه  این  از  نشرشده  تصاویر 
از کودک حدودا 12ساله گرفته  مردمی  را-  رسانه ها 
به  که  می دهد  نشان  میان سال–  زنان  حتا  و  مردان  تا 
هر روشی که از دست شان بر می آید فرخنده را مورد 
لت وکوب قرار می دهند. موتر را از روی بدنش عبور 
و  سر  بر  را  سنگی  بلوک های  که  جوانانی  می دهند، 
می سوزانند.  را  او  نهایت  در  و  می کنند  آوار  بدنش 
فرخنده  سوختن  صحنه  ناظر  پالن  آخرین  در  پولیس 

دیده می شود.
در تحلیل روانشناختی و پرداختن به دالیل این واقعه به 

چهار عامل می شود اشاره کرد.
1- خشونت انتقالی

صحنه ها بیانگر خشونت انتقالی است؛ خشم و خشونتی 
که تقریبا در درون تک تک حاضران و ضاربان مشهود 
است و به دنبال فرصتی برای تخلیه کردن و آرام گرفتن. 
در واقع فرخنده شده است کیسه بکس مردمانی عصبی 
و خشمگین که حیران و سرگردان به دنبال منبعی برای 
می یابند.  را  فرخنده  که  این  تا  می گردند  آن  تخلیه 
کسی از نوع خودشان، منتهی بی دفاع و بی ضرر. تخلیه 
دیگر  و...  حیوانات  و  درختان  و  دیوار  و  در  به  خشم 
منتقل  او  به  را  خشم مان  می شود  نیست.  آرام بخش 
کنیم تا او بار تمام رنج، درد و عصبیت مان را به دوش 
این فرصت استفاده کرد. در واقع  از  باید  بکشد؛ پس 
واگویه های تک تک آنانی که مشت و چوب و سنگ 
بیا خشم و رنج من  بر فرخنده آوار کردند این است: 
را هم بگیر تا راحت شوم. من خودم نمی توانم آن را 
تحمل کنم. هرچقدر محکم تر و بیشتر بزنی آسوده تر 
یافت،  بزرگ تری  سنگ  و  جست  باید  پس  می شوی 
چیز  همه  باید  آخرش  و  زد  محکم تری  لگد  و  مشت 
ما  نفرت  و  عصبیت  و  خشم  از  چیزی  تا  سوزاند  را 
نماند تا مجبور باشیم در آینده شاهدش باشیم. به این 
انتقالی جامعه  انتقالی. در خشونت  می گویند خشونت 
نیازمند کشف اشتباه دیگران می شود تا بتواند به بهانه 
اشتباهی  اگر  حتا  کند.  تخلیه  را  خودش  خاطی  تنبیه 
خودمان  است  کافی  شایعه  یک  باشد،  نداشته  وجود 
آن را تبدیل به امری قطعی و یقینی می کنیم تا فرصت 
مجازات کردن بیابیم. ما مشتاق اشتباه دیگران می شویم 
انتقال خشم و خشونت و تخلیه  ما فرصت  به  چرا که 

رنج و دردمان را می دهد. 
2- محتاجان فاجعه

ما در جامعه ای زندگی می کنیم که مردم در آن نیازمند 
دارند  نیاز  مردم  که  است  معنی  بدین  این  فاجعه اند. 
و  مهم  کارهای  و  هستند  خاصی  افراد  کنند  احساس 
بزرگی می کنند. برای به دست آوردن این احساس باید 
کاری که می کنند را کاری بسیار مهم جلوه دهند. اگر 
در شرایط سختی قرار داشتند، نیاز دارند این طور نشان 
فاجعه آمیز  و  بسیار سخت  بسیار  شرایط  این  که  دهند 
است. این مردم نیاز دارند ادعا کنند مشکل بزرگی را 

حل کرده اند تا بتوانند ثابت کنند که خودشان آدم های 
بزرگی  مشکل  واقعا  اگر  حال  هستند.  بزرگی  و  مهم 
وجود نداشت خودشان آن مشکل را خلق می کنند و 

در حد توان شان آن را بزرگ می کنند.
شایعه ای که در این واقعه مطرح شد، در نهایت اقدام 
بوده )که  نفر در مورد یک کتاب مقدس  اشتباه یک 
تایید آن حداقل در  بر  نبوده و دلیلی هم  مسلما چنین 
نیاز  آن ها  منتهی چون  است(.  نداشته  زمان وجود  آن 
حل  را  بزرگی  بسیار  مشکل  کنند  احساس  داشتند 
چه  نمی دانم  واقعا  )که  را  فرخنده  اقدام  باید  کرده اند 
قهرمان کسی است که  بدانند چون  فاجعه  بوده( یک 
فاجعه را حل کند. آن ها نیاز داشتند این طور فکر کنند 
قوی تری  دلیل  هم  تا  زده  آتش  را  قرآن  فرخنده  که 
برای تخلیه خشم شان داشته باشند و هم احساس بهتری 
از جنس قهرمانی خود. رفتار و نعره برخی از ضاربان 
میدان  در  را  گویی خود  که  است  طوری  و حاضران 

جنگ با لشکری از دشمنان دین خدا تصور می کنند. 
3- پیش داوری و قضاوت

غالب مردم در این جامعه به راحتی به خود حق قضاوت 
کردن، دخالت کردن، محکوم کردن و مجازات کردن 
ندارند  را می دهند در حالی که جرات  درباره دیگران 
که خود  این  به  رسد  چه  کنند،  فکر  به خود  صادقانه 
را محاکمه یا تنبیه کنند. غالب مردم در این جامعه به 
به یقین، تصمیم و عمل  راحتی حس و حدس شان را 
تبدیل می کنند در حالی که بعد از عمل حتا نمی توانند 
کاری  چنین  دلیلی  چه  به  دقیقا  که  دهند  توضیح 
کرده اند. فکر کردن کار بسیار دشواری است که مردم 
این جامعه توان و مهارت آن را ندارند. مردم جامعه ما به 
شدت دچار پیش داوری و قضاوت گری اند. به راحتی 
با حداقل دالیل ظاهری حداکثر قضاوت و نتیجه گیری 
پیش داوری  خاصیت  می کنند.  دیگران  مورد  در  را 
دیده  آن  در  استثنا  و  فردی  تفاوت های  که  است  این 
نمی شود. با خود بار احساسی و هیجانی شدیدی ایجاد 
می کند که می تواند به رفتاری های افراطی کشیده شود. 
احساس خشم و تنفر یا شیفتگی و وابستگی که تفکر 
رفتارهایی خواهد شد  منبع  ایجاد می کند  پیش داورانه 
از جنس آن چه  با رفتارهایی  انسان هایی  به راحتی  که 
داعشیان انجام می دهد را خلق می کند. لذا نباید تصور 
کرد رفتارهای وحشیانه ای که امروزه داعش نماد آن 
قالبی  تفکرات  است.  نتیجه شرایط خاصی  است  شده 
و پیش داوری همراه با مقداری چاشنی خشم و کینه به 
راحتی می تواند از یک فرد عادی یک افراطی داعشی 

بسازد.
شایعه  که  مستندی  دلیل  هیچ  که  است  ذکر  به  الزم 
برخی  و  نداشته  وجود  کند  تایید  را  قرآن سوزی 
مستندات خالف آن را نشان می دهد. من حتا موضوع 
روانی بودن فرخنده را نیز نمی توانم بپذیرم چرا که هیچ 

دلیلی برای این موضوع نیز وجود ندارد. 
4- عمل گرایان نادان

و  فرخنده  لت وکوب  به  که  مردمی   این  غالب  از  اگر 
سپس سوزاندنش مشغول بودند در همان زمان عملشان 
می پرسیدیم چرا او را می زنید، جواب منطقی شان این 
خواهد بود: به همین دلیلی که دیگران می زنند- ولی 
ما نمی دانیم آن دلیل چیست- ما هم می زنیم. این همان 
استداللی است که در واقعه کیتی جنوویس هم مطرح 
نیز موضوع همین است هرچند  بود. در واقعه فرخنده 
رفتار متفاوت است. بسیاری از آنان نیز خواهند گفت: 
»ما دیدیم دیگران فرخنده را می زدند با خود گفتیم حتما 
آن ها به اندازه کافی دلیل برای این حد از خشونت شان 
دارند که می زنند. پس ما هم به همان دالیل )که البته 
از  بزنیم.« در واقع مردم  نمی دانیم چیست( حق داریم 
می کنند  استفاده  یک دیگر  ندانسته  دالیل  و  انگیزه ها 
تا رفتاری که خودشان می خواهند را انجام دهند. این 
خاصیت جوامع نادان بی اندیشه عمل گراست. خاصیتی 
پیرو  کنند،  تقلید  کورکورانه  مردم  می شود  باعث  که 
تشدید  و  تایید  را  یک دیگر  رفتار  و  باشند  طرفدار  و 
همان گونه  چیست.  دلیلش  بدانند  این که  بدون  کنند 
و حمایت  دفاع  برای  تالشی  آنانی که  از  بسیاری  که 
در  ناتوانی شان  و  ترس  بر  عالوه  نداشتند  فرخنده  از 
داشته  را  تفکر  این  می توانستند  او  از  حمایت  و  دفاع 
باشند که: »ما دفاع نمی کنیم به همان دلیلی که دیگران 
این  چیست.«  دلیل  آن  نمی دانیم  باز  و  نمی کنند  دفاع 
همرنگی اجتماعی خود باعث ترویج ظلم و جنایت در 

جامعه خواهد بود.
باقی مانده است. این  به مهم ترین سوال  و هنوز پاسخ 
را  فاجعه ای  دهند که چنین  پاسخ  آنانی  باید  را  سوال 
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رایتس  و  بریگام  نام های  به  اجتماعی  روانشناس  دو 
و  تحقیق  مورد  را  واقعه  این  دالیل  و  ریشه ها  من، 
بررسی قرار دادند. نتیجه این شد: »بسیاری از مردم در 
اخالق شان  و  منطق  نمی توانند  اضطراری  موقعیت های 
را به کار بگیرند. ناگهانی بودن و پیش بینی پذیر نبودن 
این موقعیت ها تصمیم گیری را سخت می کند. بسیاری 
دیگر وقتی افراد ناظر بی تفاوت را می بینند با این تصور 
نکردنشان  دخالت  برای  دلیلی  حتما  ناظران  دیگر  که 
فکر  این گونه  خود  با  آن ها  نمی کنند.  دخالت  دارند، 
می کنند: ما به همان دلیلی که دیگران دخالت نمی کنند 

نباید دخالت کنیم، هرچند آن دلیل را نمی دانیم.«
انتشار تصاویر آن چه بر فرخنده رفت، جامعه افغانستان 
را نیز در بهت و حیرت فرو برد. جامعه همواره منتظر 
تقریبا  که  تصاویری  انتشار  با  افغانستان  مضطرب  و 
رسانه های  سپس  و  مجازی  فضای  در  لحظه  به  لحظه 
مواجه می شد.  تازه تر آن  ابعاد  با  منتشر می شد  رسمی  
نشر  دیگری  از  پس  یکی  تصاویر  با  همراه  شایعه ها 
می شدند و وحشت، خشم و اندوه را با خود به جامعه 
منتقل می کردند. در کنار این احساسات سیل سوال ها، 
این خصوص فضای شبکه  اظهارنظرها و تحلیل ها در 
بدون  سوالی  هر  می کند.  پر  را  رسانه ها  و  اجتماعی 
سوال  شود،  مشخص  آن  نادرستی  یا  درستی  این که 

بعدی را شکل می دهد. 
آیا فرخنده واقعا قرآن آتش زده است؟ آیا او آگاهانه 
باشد؟  نکند روانی  تعمدا چنین کاری کرده است؟  و 
آیا  می کنند؟  رفتار  وحشیانه  طور  این  او  با  مردم  چرا 
مردمی  که او را این طور لت وکوب می کنند می دانند 
پولیس  دقیقا موضوع چیست و چه کار می کنند؟ چرا 
است؟  خارجی  توطیه  یک  این  نداد؟  نشان  واکنشی 
سوال ها یکی پس از دیگری شکل می گیرند و پاسخ ها 
و قضاوت های جدیدتری را با خود به همراه می آورند. 
پاسخ هایی که ابعاد تازه تری به این شایعه می دهد. اما 
آیا  این که  نیست،  هنوز مشخص  اصلی  تکلیف سوال 

سال 1964 در شهر نیویارک ساعاتی پس از نیمه شب 
از  بازگشت  هنگام  در  جنوویس  کیتی  نام  به  دختری 
آپارتمانی  مجتمع های  بین  در  به خانه  محل کار خود 
گرفت.  قرار  مردی  حمله  مورد  خود  سکونت  محل 
با  نیم ساعت  از  بیش  قاتل خود درگیر شد و  با  کیتی 
فریادهای کمک خواستن همه همسایگان را از خواب 
بیدار کرد. طبق گزارش، حداقل 38 نفر از پنجره های 
آپارتمان های خود ناظر منازعه آن ها بودند. نه تنها هیچ 
کس شخصا کمکی به کیتی نکرد بلکه حتا یک نفر به 
پولیس زنگ نزد تا الاقل پولیس در این ماجرا دخالت 
تماشاچیان  چشمان  مقابل  در  کیتی  باالخره  و  کند 

بی تفاوت به قتل رسید.
ماجرای به آتش کشیدن یک انسان )فرخنده 27ساله( 
انداخت.  واقعه کیتی جنوویس  یاد  به  را  در کابل من 
و  نیویارک  در  جنوویس  کیتی  واقعه  بین  هرچند 
تفاوت  و  فاصله  داد،  رخ  کابل  در  فرخنده  بر  آن چه 
بسیار است. در واقع این جا همه چیز عکس آن چیزی 
در  جنوویس  داد.  رخ   60 دهه  امریکای  در  که  است 
او می رفت و  بر  به آن چه  نسبت  ناظران  بی تفاوتی  اثر 
درجریان قرار نگرفتن پولیس جان داد اما فرخنده در 
نتیجه دخالت ناظران و عدم دخالت نیروی پولیسی که 

در منطقه حضور داشت جان داد. 
پس از انتشار خبر کیتی جنوویس جامعه امریکا دچار 
شوک بزرگی شد. سوال اصلی در آن موقع این بود: 
علت احتمالی این بی تفاوتی چه بود؟ آیا بشر عصر ما 
عاطفه نوع دوستی خود را به کلی از دست داده است؟ 
آیا ما آن قدر دچار زندگی ماشینی و خودخواهی های 
غیراخالقی شده ایم که مانند ماشین ها در برابر هم نوعان 
خود بی تفاوت شده ایم؟ آیا اخالق و انسانیت از جامعه 
امریکا رخت بربسته بود؟ آیا مردم می ترسیدند دخالت 
کنند یا واقعا بی تفاوت شده بودند و یا حتا خود را در 
تراژدیک  و  خشونت آمیز  فلم  یک  تماشای  موقعیت 

می دیدند؟ 

 سید روح اهلل رضوانی

)روانشناسی یک جنایت شهروندی(
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 دای چوبانی
فرهنگ،  و  اطالعات  وزارت  معین  آن 
در  آن  جنگ،  و  صلح  رمان  خواننده  آن 
فرنگ،  همه  ظاهر  در  و  شرق  همه  باطن 
آن بانوی شوخ و شنگ، آن صاحب کاله 
 ،Young هفت رنگ، آن موجود همیشه
 ،Samsung موبایل  استفاده کننده  آن 
که  را  آن  ننگ،  از  بریده  نرم  بس  آن که 
بدون  گل  ریزه  آن  لنگ،  پا  سه  از  منطق 
دهمزنگ،  کننده  رفت وآمد  آن  تفنگ، 
آن که در استاتوس گذاشتن نکند درنگ، 
آن که  تنگ،  بس  کرده  را  ما  خلق  آن که 
بر  پلنگ، آن که  در طینت عقرب است و 
را  خود  روزی  سنگ،  کوبید  فرخنده  سر 
خمار کرده بود با آب بنگ که خبر رسید 
به  را  میانه ای شهر قرآن  دختر مریضی در 
به  را  رویش  معین  آتش کشیده. حضرت 
طرف مریدان کرد و پرسید: آیا این دختر 
و  کرده  جاسازی  قرآن  در  انفجاری  مواد 
ای  گفتند:  مریدان  بسوزانیده؟  را  قرآن 
حضرت  نخیر.  فدایت،  به  مان  جان  و  سر 
با  را  قرآن  دختر  این  آیا  پرسید:  دوباره 
مریدان  کشیده؟  آتش  به  یکجا  مسجد 
که از سوال های بی جای حضرت به ستوه 
دادند:  پاسخ  خونسردی  با  بودند،  آمده 
یکبار  نیست. حضرت  حدس شما درست 
این دختر در کنار قرآن  دیگر پرسید: آیا 
مریدان  کشیده؟  آتش  به  نیز  را  انسان ها 
وقتی فهمیدند که برداشت حضرت مشکل 
دارد، گفتند: چنین نیست، دختر فقط سهوا 
و  کشیده  آتش  به  را  آیاتی  حاوی  اوراق 
دیگر  جنایتی  هیچ  به  دست  آن  درکنار 
که  کردند  اضافه  مریدان  البته  است.  نزده 
عده ای از مردم شهر آشوب نموده و مانند 
نموده  پارچه  تکه  را  دختر  آن  درنده ها، 
این  تا  افگنده اند. حضرت  آتش  به  بعد  و 
شنید، رعشه بر اندام نازکش طاری گشت 
و کف ها از دهن بیرون داد و جامه ها درید 

و گفت:
»قربان دست شما ای درنده های تاریخ ساز. 
و  دلیر  مردان  ای  شما  نقاط  اقصی  قربان 
که  حقا  کشور.  این  عنعنه جات  محافظین 
شما می دانید چگونه از دین خود پاسداری 
قرآن  کنار  در  نتواند  که  دختری  نمایید. 
را بکشد، مستحق  نفر دیگر  سوزاندن، دو 
سوختن است.« حضرت معین هنوز حرفش 
به آخر نرسیده بود که بر زمین افتاد و جان 
ایشان  هرچند  کرد.  تسلیم  آفرین  جان  به 
ایشان  دیگر  ما  برای  اما  است؛  زنده  هنوز 
نموده  تسلیم  آفرین  جان  به  جان  حتما 

است.

در باب دین دوستی 
حضرت معین 
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اوباش مآبانه،  حقوقی،  صالحیتی  بی هیچ  و  کنند  عمل 
این میان، پولیس  بزنند. در  به محکمه صحرایی  دست 
که  تنها  نه  و  کند  بازی  را  جرم«  »شریک  نقش  ملی 
مانع اوباشان نشود، که تا خاموشی آخرین شعله آتش 
تامین کنندگان  نقش  در  حتا  و  باشند  ماجرا  نظاره گر 

امنیت اوباشان درآیند. 
  ه. ترس از تکرار ماجرا: اینک که محکمه صحرایی آن 
هم نه در حد »جاری کردن حکم«– که معموال سنگسار 
یک  زدن  آتش  است-  ُدره  یا  شالق  زدن  یا  و  مجرم 
رسیده  ریاست جمهوری  چندقدمی  ارگ  تا  شهروند، 
است، این نگرانی چندان بی مورد نخواهد بود که شاهد 
موردهای بعدی خشونت های از این دست باشیم. دولت 
افغانستان اگر به گونه جدی این مورد را پی گیری نکند 
نخواهد  صراحت  رویداد  ساحه  مسوول  پولیس  از  و 
به  بی توجهی شان  به  نسبت  بازپرس  مورد  را  آنان  و 
از  هم  اندکی  انتظار  نکند،  توبیخ  فاجعه  از  جلوگیری 

ایجاد اعتماد میان دولت و ملت نداشته باشد.
داعش  حضور  هرچند  داعش:  شیوه  به  توحش  و. 
درافغانستان سایه روشنی بیش نیست و در هاله تبلیغات 
افغانستان  در  داعش  حضور  از  اساس،  با  چندان  نه 
تصدیق شده است، اما اکنون حرف ما در مورد داعش 
از  نمونه  آخرین  این جاست؛  در  اساسی  حرف  نیست. 
کشیده  آتش  به  افراط گرایانه،  خشونت آمیِز  رفتارهای 
است  دینی  تندروان  توسط  فرخنده  نام  به  زنی  شدن 
دارد  داعشیان  خشونت آمیز  رفتارهای  با  شباهت  که 
پیش  چندی  چنان چه  می نماید.  خطرناک  بسیار  که 
شاهد به آتش کشیدن یک خلبان توسط گروه داعش 
دیگر  سرزمین های  در  دسته جمعی  سربریدن های  و 
جلو  افغانستان  دولت  اگر  کرد:  تاکید  باید  بوده ایم. 
رفتارهای غیرانسانی و افراط گرایانه تندروان را نگیرد، 

مطالعه این ذهنیت و موجودیت چنین ذهنیت افراطی، 
زمینه ساز حضور گسترده داعش در کشور خواهد شد. 
باشند  داشته  عمومیت  افراطی  دیدگاه های  که  مادامی  
مرکزی  دولت  مهار  در  وضعیت  این  همه  از  مهم تر  و 
برای  مساعد  را  وضع  دهشت افکن،  گروه های  نباشد، 
این که  نشود  و  یافت  خواهند  سرزمین  این  در  حضور 

زمانی به خود آییم که فرصت ها از دست رفته باشد.
ز. چه باید کرد؟ کمیسیونی از جانب حکومت موظف 
شده است که این رخداد تکان دهنده را پی گیری کند. 
از  اما  است،  نیک  کار  خود  شکلی  لحاظ  به  امر  این 
آن جا که این عرف– تشکیل کمیسیون ها- هماره پس 
اکثر  و  است  رایج  مدت هاست  جدی  رخداد  یک  از 
هیچ نتیجه بخش نبوده است، رسانه ها به ویژه شبکه های 
این  رخدادهای  بازتاب  در  که  همان گونه  اجتماعی 
شده اند  واقع  موثر  خیلی  اخیر  سال های  در  چنینی 
شدن  خبرساز  زمینه ساز  و  مسبب  موارد  اغلب  در  و 
به گونه گسترده  نیز  را  این خبر  و  بوده اند  یک رخداد 
پوشش داده اند، اما ما می گوییم این کافی نیست. اگر 
رسانه های جمعی در تبانی با دیگر نهادهای فعال حقوق 
بشری– مدنی، در زمینه پی گیری این موارد اقدام های 
به عنوان  دولت  دستگاه  باالی  و  باشند  نداشته  عملی تر 
گزارش های  نکنند،  وارد  بیشتر  فشار  قانون،  مجری 
راهی  و  شد  خواهد  انگاشته  نادیده  کماکان  رسانه ها 
همگانی  بسیج  به  ما  روی،  این  از  گشود.  نخواهد  را 
این  نیازمندیم و در  با محاکمات صحرایی  در ضدیت 
راستا فراموش نباید کرد که نقش دستگاه های قضایی و 
واکنش آن ها در این زمینه و افزون بر آن نقش وزارت 
ارشاد و اوقاف در جهت روی دست گرفتن برنامه های 
نهادهای  دیگر  و  مساجد  امامان  برای  آگاهی رسانی 

آموزش های اسالمی، خیلی ها کارساز خواهد بود.

بود،  رفته  تذکر  پیشین در همین ستون  نوشته  الف. در 
این که مشکل کابل در همین چند مورد مختصر؛ آلودگی 
هوا، اقتصاد متکی، نبود انظباط شهری، خالف ورزی ها ، 
مسوولیت گریزی و... خالصه نمی شود؛ مشکل اساسی 
است.  قانون  حاکمیت  نبود  نگون بخت،  وادی  این  در 
در  که  است  پایتختی  یگانه  این  حاضر  عصر  در  شاید 
آن حاکمیت قانون به این حد ضعیف است. در حدی 
که در روز روشن در مزدحم ترین موقعیت شهر و در 
آتش  به  را  زنی  بی معنا،  آدم  مشت  یک  خلق،  انظار 
می کشند و بی هیچ هراسی تا خاموشی آخرین شعله های 
آتش، سبک سرانه، شعار پیروزی سر می دهند و به زعم 
خودشان مجرمی  را مجازات کرده اند و بر ریش دستگاه 

و دولت خندیده اند.
 28( پنج شنبه  روز  عصر  پار:  ساِل  روِز  سیاه ترین  ب . 
مال  در  را  خانم  یک  مذهبی  تندروان   )1393 حوت 
مسلمانان؛  مقدس  کتاب  قرآن،  به  اهانت  جرم  به  عام 
نه در والیت های  این کار  این که  از  به آتش کشیدند. 
شاهد  بارها  مختلف  والیت های  در  دوردست– 
پایتخت  کابل،  در  که  بوده ایم-  محکمه های صحرایی 
افغانستان صورت می گیرد، می توان آن را وحشیانه ترین 
قانون  حاکمیت  موضع  بر  یورش  گستاخانه ترین  و 
به  آن  در  که  را  روز  این  کرد.  توصیف  کشور  در 
صحرایی  محکمه  طی  زن  یک  شیوه،  وحشیانه ترین 

آتش زده می شود، سیاه ترین روز سال می نامیم.
ج . پولیس ملی افغانستان، هرچند بنا به شرایط دشواری 
نرم  دست وپنجه  آن  با  حاضر  حال  در  افغانستان  که 
انضباط  »پولیس  تا  است،  جنگی«  »پولیس  می کند، 
شهری«، اما این جنگ از روی ناگزیری و در واکنش 
دیگر  یا  و  پولیس  مواضع  علیه  مسلحانه  یورش های  به 
مورد  آخرین  در  است.  می شده  واقع  دولتی،  نهادهای 
به آتش کشیده شدن، یک  برابر  پولیس در  بی تفاوتی 
خانم در شهر کابل، به هیچ عنوان موجه نیست و مقام ها 
در وزارت داخله باید در برابر این امر پاسخگو باشند که 
نقش  سهل انگارانه  و  نمی شود  پولیس دست به  کار  چرا 
»تماشاگر محض« را بازی می کند، در حالی که می توان 
گفت این حرکت )به آتش کشیدن یک شهروند( در 
زیر  را  پولیس  دست آوردهای  پولیس،  حضور  سایه 
را  ملی  پولیس  به  نسبت  مردم  اعتماد  و  می برد  سوال 

سخت سست می سازد.
د. محکمه صحرایی، آن هم در پایتخت، از انارشی گری 
نبود  معنای  به  می تواند  و  می دهد  خبر  شهر  این  در 
باشد.  افغانستان  در  ملی  نام دولت  به  نهادی  یا  دستگاه 
اعالم  جسارِت  هم  هنوز  افغانستان  در  ملی  دولت  اگر 
موجودیت را دارد، چرا اجازه می هد شهروندان عادی 
و تندروان مذهبی به جای دستگاه های قضایی و دادرسی 

آتشی که هرگز خاموش نشد

پولیس ملی افغانستان، هرچند بنا به شرایط دشواری که افغانستان در حال 
حاضر با آن دست وپنجه نرم می کند، »پولیس جنگی« است، تا »پولیس انضباط 
شهری«، اما این جنگ از روی ناگزیری و در واکنش به یورش های مسلحانه علیه 
مواضع پولیس و یا دیگر نهادهای دولتی، واقع می شده است. در آخرین مورد 

بی تفاوتی پولیس در برابر به آتش کشیده شدن، یک خانم در شهر کابل، به هیچ 
عنوان موجه نیست و مقام ها در وزارت داخله باید در برابر این امر پاسخگو 
باشند که چرا پولیس دست به  کار نمی شود و سهل انگارانه نقش »تماشاگر 

محض« را بازی می کند، در حالی که می توان گفت این حرکت )به آتش کشیدن 
یک شهروند( در سایه حضور پولیس، دست آوردهای پولیس را زیر سوال می برد 

و اعتماد مردم نسبت به پولیس ملی را سخت سست می سازد.

سیدجعفر راستین
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مسیر مطمین برق...

فلسطین، اولین رقیب افغانستان در مسیر المپیک 2016

کشتی گیر مکزیکی در رینگ مسابقه مرگ 

رگ رم  دونده افغانستان در ماراتن بز

گر	 »ا یادآور	شده	 ماسترپالن	 این	 در	 فیشنر	 کمپنی	
دو	 این	 به	 گانه	 جدا لین	 یک	 بعدا	 بخواهیم	
و	 حاجیگگ	 آهن	 معدن	 و	 زغال	سنگ	 معدن	
و	 شده	 زیاد	 بسیار	 هزینه	اش	 ببریم،	 عینک	 مس	
یا	شرکت	های	 ملی	خود	 هزینه	 از	 باید	 افغانستان	
سرمایه	گذار	در	دو	معدن	آهن	و	مس	سرمایه	گذاری	
که	سبب	می	شود،	دولت	این	معدن	ها	را	با	 نماید	
گذار	 وا شرکت	های	خارجی	 به	 پایین	تری	 قیمت	

کند.«
که	منابع	اصلی	تولید	 کرده	است	 فیشنر	استدالل	
 )Hydropower( آبی	 برق	 افغانستان	 در	 انرژی	
است،	چون	این	نوع	تولید	برق	در	فصل	زمستان	
کمبود	 با	 زمستان	 در	 افغانستان	 می	یابد،	 کاهش	
ورود	 مشکل	 این	 راه	حل	 و	 می	شود	 مواجه	 برق	
گاز	 هرچه	عاجل	تر	برق	تولیدی	از	منابع	حرارتی	)	

و	زغال	سنگ(	به	شبکه	برق	افغانستان	است.
است	 گفته	 هم	چنین	 آلمان	 فیشنر	 کمپنی	
و	 عینک	 مس	 معادن	 از	 آهن	 و	 مس	 استخراج	
انتقال	 و	 دارد	 ضرورت	 برق	 به	 حاجیگک	 آهن	
معادن	 این	 استخراج	 بامیان،	 طریق	 از	 برق	 لین	
که	 را	سرعت	می	بخشد.	فیشنر	به	این	باور	است	
کابل	و	والیات	از	مسیر	بامیان	 خطر	قطع	برق	برای	

کاهش	می	یابد.	
کرده،	مطابق	 از	آن	یاد	 که	فیشنر	 مزایای	دیگری	
اهداف	تعیین	شده	در	پالن	استراتژیک	انکشاف	
برق	 ماسترپالن	 و	 	)ANDS( افغانستان	 دولت	
از	 بیشتری	 بخش	های	 	،)APSMP( افغانستان	
افغانستان	به	شبکه	سراسری	برق	وصل	می	گردد.	

تحلیل اقتصادی
با	توجه	به	این	که	براساس	پیشنهاد	شرکت	فیشنر،	
از	 کابل	 در	 لین	 این	 انتهایی	 استیشن«	 »سب	
چمتله	به	ارغندی	انتقال	یافته	است	)به	پیشنهاد	
مسیر	 شرکت(	 این	 توسط	 شده	 تهیه	 ماسترپالن	
 88 سالنگ،	 دره	 به	 نسبت	 بامیان	 از	 انتقال	

کیلومتر	طوالنی	تر	می	گردد.	
هزینه	انتقال	برق	از	مسیر	بامیان	با	در	نظر	داشت	
لین	 انتهایی	 محل	 در	 آمده	 به	وجود	 تغییرات	
برق	 انتقال	 هزینه	 با	 به	جای	چمتله«،	 »ارغندی	
و	 داشته	 ناچیزی	 بسیار	 تفاوت	 سالنگ	 مسیر	 از	
حتا	با	در	نظر	داشت	دیگر	تغییرات	به	وجود	آمده	
اضافه	 هم	چنین	 و	 پروژه	 این	 اولیه	 پالن	های	 در	
که	در	صورت	انتخاب	مسیر	سالنگ	 هزینه	هایی	
از	 پروژه	 اجرای	 کلی	 هزینه	 آمد،	 به	وجود	خواهد	
از	 پروژه	 اجرای	 هزینه	های	 از	 کم	تر	 بامیان	 مسیر	
انتخاب	 با	 هم	چنین	 شد.	 خواهد	 سالنگ	 مسیر	
مسیر	پل	خمری-	بامیان-	ارغندی	برای	لین	۵۰۰ 
کابل-	 کیلوولت	برق	ترکمنستان،	فاصله	لین	های	
کدام	30  لوگر	)مس	عینک(	هر	 کابل-	 قندهار	و	

کم	تر	می	شود.	 کیلومتر	
کیلوولت	ترکمنستان	را	 هزینه	انتقال	لین	برق	۵۰۰	
گرنت	)کمک	 بانک	انکشاف	آسیایی	به	صورت	
برشنا	 شرکت	 حالی	که	 در	 می	پردازد.	 بالعوض(	
برای	 کافی	 هزینه	 افغانستان	 دولت	 است	 گفته	

انتقال	برق	از	طریق	بامیان	را	ندارد.	
سرعت در استخراج دو معدن بزرگ

ملی	 تیم	 با	 که	 المپیک	 مقدماتی	 	»C« گروه	 تیم	 چهار	 سرمربیان	
به	همراه	حسین	صالح،	سرمربی	 افغانستان	هم	گروه	هستند،	 امید	

کردند. تیم	ملی	المپیک	افغانستان	در	نشست	خبری	شرکت	
برگزاری	 درباره	 افغانستان	 امید	 ملی	 تیم	 سرمربی	 صالح،	 حسین	
این	 در	 حضور	 برای	 ما	 گفت:	 المپیک	 مقدماتی	 مسابقات	
که	 است	 درست	 ما	 گروه	 کشیده	ایم.	 زیادی	 زحمات	 مسابقات	
گروه	ها	محسوب	 از	سخت	ترین	 یکی	 اما	 آسان	است	 کاغذ	 روی	
همه	 که	 است	 این	 دارم	 تیم	ها	 از	 من	 که	 اطالعاتی	 می	شود.	
تیم	 	16 از	 یکی	 هم	 ما	 امیدوارم	 کنند	 صعود	 دارند	 چانس	 تیم	ها	

صعودکننده	به	مرحله	بعد	باشیم.
وی	افزود:	با	توجه	به	این	که	فدراسیون	فوتبال	افغانستان	با	سفارت	
کشور	در	ایران	هماهنگ	های	الزم	را	انجام	داده	است،	دوست	 این	

کشتی	مکزیک	در	رینگ	مسابقه	از	هوش	رفت	و	در	سن	۳۵  قهرمان	
سالگی	جان	باخت.

گویا«،	اسطوره	 گویا«	35	ساله،	فرزند	ارشد	»پرو	آ »ال	هیخو	دل	پر	آ
از	 گهان	 نا رینگ،	 در	 مسابقه	 یک	 هنگام	 به	 مکزیک	 کج	 کشتی	

کرد. هوش	رفت	و	لحظاتی	بعد	فوت	
کج	 کشتی	 در	شهر	»تیخونا«	و	به	هنگام	انجام	مسابقه	ای	از	لیگ	
که	رقیب	اش،	 گوار	فوق	روی	داد.	در	مسابقه	ای	 مکزیک،	اتفاق	نا
»ری	میسترویس«،	قهرمان	40	ساله	و	بازگشته	به	رینگ	بود،	بعد	از	
او	ضربه	 به	 گهان	حریفش	 نا از	شروع	مسابقه،	 گذشت	چند	لحظه	
کنار	رینگ	شد	و	از	هوش	 که	نقش	بر	زمین	و	طناب	های	 مهلکی	زد	

رفت.
که	 بود	 بخش	صحی	 بی	توجهی	 دردآور	 بسیار	 نکته	 حال	 این	 در	
کام	نشدند.	بعد	از	2  متوجه	این	تغییر	حالت	در	جوان	ورزشکار	نا
و	دید	وضعیت	»ال	 کرد	 زمینه	دخالت	 این	 کادر	صحی	در	 دقیقه	

هیخو«	بسیار	اضطراری	شده	است.
کسیجن،	شرایط	را	تغییر	 گذاشتن	ماسک	آ کتران	قصد	داشتند	با	 دا
درمانی	 محل	 نزدیک	ترین	 به	 انتقال	 بعداز	 نهایت	 در	 اما	 دهند.	

در	حالی	که	مسابقات	بزرگ	دوش	ماراتن	ایتالیا	یک	شنبه	هفته	
کشور	 آینده	در	شهر	روم	و	با	حضور	15	هزار	شرکت	کننده	از	110	
مارتن	 این	 در	 ک	 اشترا با	 فاضلی	 می	شود،	حسن	 برگزار	 جهان	
بزرگ	اولین	نماینده	افغانستان	در	تاریخ	این	رقابت	ها	شناخته	
که	پیش	از	این	یک	بازیکن	فوتبال	 خواهد	شد.	حسن	فاضلی	
بوده،	از	چند	سال	بدین	سو	رشته	دوش	را	به	صورت	حرفه	ای	

زیر	نظر	مربیان	ایتالیایی	انجام	داده	است.
وی	پیش	از	این	در	دو	مارتن	بین	المللی	دیگر	در	شهر	بولونیای	
که	در	بین	بیش	از	3	هزار	دونده	موفق	 کرده	بود	 ک	 ایتالیا	اشترا

گیرد. شده	بود	بین	صد	تن	اول	قرار	
 42 مصافت	 بزرگ	 ماراتن	 این	 در	 است	 قرار	 فاضلی	 حسن	
است	 امیدوار	 وی	 کند.	 طی	 را	 ایتالیا	 روم	 شهر	 در	 کیلومتری	

حداقل	در	بین	100	تن	اول	قرار	بگیرد.

آهن	 معادن	 در	 برق	 انرژی	 تامین	 مشکل	
عوامل	 از	 لوگر	 عینک	 مس	 و	 حاجیگگ	
است	 شده	 عنوان	 پروژه	ها	 این	 در	 تاخیر	 اساسی	
عبور	 بامیان	 طریق	 از	 برق	 لین	 صورتی	که	 در	 و	
معادن	 از	 استفاده	 با	 می	تواند	 افغانستان	 کند،	
نیاز	 مورد	 برق	 دره	صوف،	 و	 آشپشته	 زغال	سنگ	
آهن	حاجیگک	 و	 عینک	 مس	 بزرگ	 معدن	 دو	

کند.	 را	فراهم	
معادن	 از	 برق	 تولید	 امتیاز	 حاضر	 حال	 در	
به	عنوان	 بامیان	 و	 دره	صوف	 زغال	سنگ	
آهن	 معادن	 استخراج	 قراردادهای	 ضمیمه	های	
بزرگ	ترین	 از	 که	 لوگر	 و	مس	عینک	 حاجیگگ	
برنده	ی	 شرکت	های	 به	 می	باشند،	 کشور	 معادن	
گذار	شده	است.	اما	به	دلیل	نبودن	 این	قراردادها	وا
زغال	سنگ،	 معادن	 در	 موجود	 زیرساخت	های	
این	شرکت	ها	خواهان	اصالح	قراردادها	شده	اند.	
برای	اجرایی	شدن	این	پروژه	های	ملی،	نیاز	است	
کوتاه	ترین	زمان	ممکن،	لین	انتقال	برق	در	 که	در	
انجام	 براساس	مطالعات	 این	مسیر	ساخته	شود.	
شده	توسط	شرکت	فیشنر	آلمان،	عبور	خط	انتقال	
بهترین	 بامیان	 مسیر	 از	 ترکمنستان	 ولت	 کیلو	 	۵۰۰

فرصت	برای	رفع	این	نیازمندی	می	باشد.
از	مسیر	 انرژی	 این	شاهراه	 عبور	 با	 از	طرف	دیگر	
بامیان،	براساس	مطالعات	شرکت	های	سی	ان	سی	
منابع	 از	 برق	 تولید	 زمینه	 خود	 به	 خود	 فیشنر،	 و	
شرکت	های	 برای	 آن	 فروش	 هم	چنین	 و	 داخلی	
کوچک	بخش	خصوصی	فراهم	می	گردد. بزرگ	و	

مخالفت برشنا
8صبح	 روزنامه	 اختیار	 در	 که	 اسنادی	 براساس	
از	 برق	 لین	 انتقال	 با	 برشنا	 شرکت	 گرفته	 قرار	
طریق	بامیان	مخالف	است.	مسووالن	این	شرکت	
قبلی	 پالن	های	 و	 مطالعات	 تمام	 با	 مخالفت	 در	
که	توسط	شرکت	فیشنر	و	بانک	انکشاف	 موجوده	
آسیایی	تهیه	شده	بود	و	مورد	تایید	وزارت	انرژی	
برق	 لین	 عبور	 بر	 است،	 گرفته	 قرار	 هم	 آب	 و	
کید	 تا سالنگ	 مسیر	 از	 ترکمنستان	 کیلوولت	 	۵۰۰
برق	 لین	 با	وجود	 که	 این	در	حالی	است	 دارند.	
کیلوولت	ازبکستان	در	مسیر	سالنگ،	 فعلی	۲۲۰	
ناحیه	 از	 ما	همواره	 کشور	 گذشته	 طی	چند	سال	
شرایط	سخت	جوی	و	اقلیمی		در	منطقه	سالنگ	
شده	 متحمل	 را	 زیادی	 اقتصادی	 آسیب	های	
که	 است	 کرده	 استدالل	 برشنا	 شرکت	 است.	
انتقال	لین	برق	از	طریق	بامیان	هزینه	بیشتری	نیاز	
را	 آن	 نمی	تواند	 آسیایی	 انکشاف	 بانک	 و	 دارد	
از	 منتشره	 اسناد	 در	 که	 در	حالی	 کند،	 پرداخت	
داشت	 نظر	 در	 با	 آسیایی	 انکشاف	 بانک	 سوی	
اضافه	هزینه	ممکن،	مسیر	بامیان	بر	مسیر	سالنگ	

ترجیح	داده	شده	است.
دیگر	 دلیل	 برق	 لین	 مراقبت	 و	 حفظ	 چالش	
کمپنی	 حالی	که	 در	 است.	 برشنا	 مخالفت	
مورد	 در	 علمی		 مطالعات	 آلمان	 فیشنر	 تخنیکی	
که	مسیر	 گفته	است	 انتقال	لین	برق	انجام	داده	و	
بامیان	مطمین	تر	از	مسیر	سالنگ	است	ولی	برشنا	
مسیر	 در	 را	 برق	 لین	 نمی	تواند	 که	 کرده	 کید	 تا

کند.	 بامیان	حفظ	و	مراقبت	

ورزشگاه	 به	 می	کنند	 زندگی	 ایران	 در	 که	 افغانی	 هموطنان	 داریم	
کنند.	من	برای	همه	تیم	ها	 کشورشان	حمایت	 بیایند	و	از	تیم	ملی	
آرزوی	موفقیت	می	کنم	و	امیدوارم	شاهد	یک	تورنمنت	بهتر	باشیم.
که	 گفت	 نیز	 ایران	 المپیک	 ملی	 تیم	 سرمربی	 کپور،	 خا محمد	
گروه	ما	آسان	نیست	چون	از	همه	ما	از	یک	دیگر	 برخالف	تصورها،	
که	می	خواهم	 کمی	داریم.	به	طور	مثال	من	از	سه	تیم	اولی	 شناخت	
می	تواند	 گروه	 این	 دارم.	 کمی	 بسیار	 کنم	شناخت	 بازی	 آن	ها	 با	
برای	هر	تیمی	سرنوشت	ساز	باشد	و	هر	تیمی	چانس	صعود	از	این	

گروه	را	دارد.
عربستان	 ایران،	 های	 تیم	 با	 افغانستان	 المپیک	 فوتبال	 ملی	 تیم	
اولین	 امروز	 و	 دارد	 قرار	 گروه	 یک	 در	 فلسطین	 و	 نیپال	 سعودی،	

کرد. دیدار	خود	را	در	برابر	تیم	ملی	فلسطین	برگزار	خواهد	

کرد. که	ال	هیخو	آخرین	لحظه	در	رینگ	فوت	 مشخص	شد	
گوار،	مقام	های	ورزشی	مکزیک	ابراز	تاسف	 در	پی	وقوع	این	اتفاق	نا
کشتی	 اتحادیه	لیگ	 رئیس	 رولدان«	 کین	 کردند.	»خوا ناراحتی	 و	
که	هیچ	واژه	ای	را	 گفت:	بسیار	متاسفم.	آنقدر	ناراحتم	 کج	مکزیک	
برای	عمق	ناراحتی	و	تاسف	خودم	از	این	خبر	پیدا	نمی	کنم.	جز	این	

کنم. که	مراتب	همدردی	خود	را	با	خانواده	او	ابراز	
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اوباما: توافق با ایران ممکن است

رگ یمن به دست شورشیان افتاد  سومین شهر بز

صدها تن به اتهام تقلب در امتحانات در هند بازداشت شدند

نیروهای	 که	 می	گویند	 کستانی	 پا مقام	های	
را	 ستیزه	جو	 	۸۰ عملیاتی	 در	 کشور	 این	 نظامی	

کشته	اند. کشور	 در	مناطق	شمال	غربی	
گفته	مقامات،	این	عملیات	سنگین	نظامی	 به	
افغانستان	 با	 مرز	 هم	 »تیره ولی«	 منطقه	 در	

گرفته	است. صورت	
گذشته	 روز	 چند	 در	 کستانی	 پا جنگنده	های	
مورد	 منطقه	 این	 در	 را	 ستیزه	جویان	 مواضع	

حمله	قرار	داده	اند.
شده	 گزارش	 هم	چنین	 بی	بی	سی،	 از	 نقل	 به	
را	 کستانی	 پا سرباز	 	۷ ستیزه	جویان	 که	 است	

کشته	اند.
کشته	شدگان	 منابع	مستقل	نمی	توانند	آمار	دقیق	
کنند.	خبرنگاران	 و	مجروحان	دو	طرف	را	تایید	

اجازه	ورود	به	منطقه	عملیاتی	را	ندارند.
علیه	 که	 است	 ماه	 چند	 کستان	 پا ارتش	

گفته	 امریکا	 جمهور	 رییس	 اوباما،	 بارک	
با	 اتومی	 کرات	 مذا جریان	 در	 ایران	 که	
قدرت	های	جهانی	هنوز	با	آنچه	برای	دست	
یافتن	به	توافق	نهایی	ضروری	است	موافقت	
به	 رسیدن	 و	 برداشته	 قدم	هایی	 اما	 نکرده،	

توافق	ممکن	است.
گفتگو	با	 به	نقل	از	بی	بی	سی،	آقای	اوباما	در	
که	ایران	باید	بتواند	 هافینگتون	پست	افزوده	
یافتن	 که	در	پی	دست	 به	جهان	نشان	دهد	
امر	 این	 است	 الزم	 و	 نیست	 اتومی	 سالح	 به	
آزمایی	 راستی	 قابل	 کامل	 و	 منسجم	 طور	 به	

باشد.
گفت:	»باید	بتوانیم،	نه	تنها	به	مردم	امریکا	 او	
که	 یا	اسراییل،	بلکه	به	همه	دنیا	نشان	دهیم	
که	جلوی	دستیابی	 کرده	ایم	 کاری	برقرار	 ساز	و	
به	 توافق	 و	 می	گیرد	 را	 اتومی	 سالح	 به	 ایران	
]ایران	 گریز	هسته	ای	 آمده...	احتمال	 دست	
که	 زمانی	 به	 نسبت	 را	 اتومی[	 به	سوی	بمب	

از	 یمن،	 رییس	جمهور	 آن	که	 از	 پس	 روز	 یک	
»فورا«	 تا	 ملل	خواست	 امنیت	سازمان	 شورای	
کشور	مداخله	 علیه	شبه	نظامیان	حوثی	در	این	
که	سومین	 کند،	شورشیان	موفق	شدند	شهر	تعز	
را	 آن	 هوایی	 میدان	 و	 است	 یمن	 بزرگ	 شهر	

کنند. تصرف	
از	سوی	دیگر،	نیروهای	ویژه	و	تکاوران	ایاالت	
در	 را	 هوایی	 پایگاه	 یک	 نیز	 امریکا	 متحده	
عملیات	 انجام	 برای	 آن	 از	 که	 یمن	 جنوب	
در	 القاعده	 علیه	 سرنشین	 بدون	 هواپیماهای	

کرده	اند. کشور	استفاده	می	شد،	تخلیه	 این	
خبرگزاری	 گزارش	 به	 و	 فردا	 رادیو	 از	 نقل	 به	
اول	 شنبه	 پایگاه	 این	 تخلیه	 آسوشیتدپرس،	
که	نیروهای	 گرفت	 حمل	و	پس	از	آن	صورت	
کنترول	شهری	در	نزدیکی	 وابسته	به	القاعده،	

گرفتند. آن	را	در	دست	
اعالم	 همچنین	 امریکا	 خارجه	 امور	 وزارت	
در	 امنیتی«	 وضعیت	 شدن	 »بدتر	 با	 که	 کرده	

مقام	های	ایالت	بیهار	هند	می	گویند	نزدیک	به	
را	برای	مشارکت	در	تقلب	امتحانات	 ۳۰۰	نفر	

کرده	اند. پایان	سال	تحصیلی	دستگیر	
است	 منتشر	شده	 تصاویری	 اخیر	 روزهای	 در	
از	حضور	والدین	و	دوستان	دانش	آموزانی	در	
سواالت	 پاسخ	 رساندن	 برای	 که	 بیهار	 ایالت	

	رفته	اند. امتحان	از	دیوار	مکتب	باال
تصاویر	 این	 انتشار	 بی	بی	سی،	 گزارش	 به	
شرمساری	 باعث	 اجتماعی	 شبکه	های	 در	
شده	 هند	 بیهار	 ایالت	 در	 محلی	 مقام	های	

است.
گفته	مقام	های	محلی،	دستکم	۷۵۰	دانش	 به	
آموز	از	مکتب	اخراج	شده	اند	و	اغلب	دستگیر	

شدگان،	والدین	دانش	آموزان	هستند.
میلیون	 یک	 حدود	 که	 می	شود	 زده	 تخمین	
گذراندن	 حال	 در	 آموز	 دانش	 هزار	 	۴۰۰ و	
هستند.	 بیهار	 ایالت	 در	 نهایی	 امتحانات	
موفقیت	در	امتحانات	نهایی	برای	این	دانش	
برای	 را	 آنها	 و	شانس	 بسیار	مهم	است	 آموزان	

یافتن	شغل	مناسب	افزایش	می	دهد.
امتحان،	دانش	 روز	 از	 منتشر	شده	 در	تصاویر	

که	دست	کم	۹	دانشجوی	 کیست	 گزارش	ها	حا
تحت	 مناطق	 در	 تا	 رفته	 سوریه	 به	 بریتانیایی	
گروه	موسوم	به	دولت	اسالمی	)داعش(	 کنترول	

کنند. فعالیت	
که	این	افراد	در	دانشگاهی	در	سودان	 گفته	شده	

مشغول	تحصیل	بوده	اند.
که	به	مرز	ترکیه	با	 تعدادی	از	بستگان	این	افراد	
که	نگران	 گفته	اند	 سوریه	رفته اند	به	بی	بی	سی	

وضعیت	آنها	هستند.
دانشجویان	 و	 کتران	 دا این	 که	 می	رود	 گمان	
به	سوریه	 پیش	 هفته	 از	یک	 بیش	 کمی	 طب	

رفته	باشند.
که	به	والدین	 برخی	از	این	افراد	در	پیام	هایی	
فعالیت	 حال	 در	 که	 گفته	اند	 فرستاده،	 خود	

کمک	به	مردم	سوریه	هستند. داوطلبانه	و	
بریتانیا	 کن	 سا که	 کتران	 دا این	 ازوالدین	 یکی	
که	وی	امیدوار	است	دخترش	 گفته	است	 است	
گفته	او	 و	همکاران	او	هنوز	در	ترکیه	باشند.	به	
وی	 که	 داده	 نشان	 فرزندش	 موبایل	 سیگنال	

ک	ترکیه	است. هنوز	در	داخل	خا
منطقه	 نماینده	 که	 مجلس	 وکیل	 یک	 اما	
این	 گر	 ا که	 گفته	 است	 افراد	 از	 یکی	 سکونت	
ترکیه	بودند،	شناسایی	می	شدند	 افراد	هنوز	در	

بویژه	 قبیله	ای	 مناطق	 در	 ستیزه	جویان	
را	 نظامی	 عملیات	 خیبر	 و	 شمالی	 وزیرستان	

کرده	است. آغاز	
گفته	منابع	نظامی	در	این	مدت	صدها	تن	از	 به	
کستان	و	 ستیزه	جویان	بویژه	نیروهای	طالبان	پا

کشته	شده	اند. از	جمله	رهبران	آنها	
اما	علی	رغم	این	حمالت	ستیزه	جویان	طالبان	
قرار	 مورد	حمله	 کشور	 این	 در	 را	 اهدافی	 هنوز	
در	 حمالت	 این	 که	 می	گویند	 آنها	 می	دهند.	
صورت	 آنها	 علیه	 ارتش	 عملیات	 به	 پاسخ	

می	گیرد.
در	تازه	ترین	نمونه	از	این	دست	حمله،	حدود	
یک	هفته	پیش	دست	کم	۱۰	نفر	بر	اثر	انفجار	در	

کشته	شدند. کلیسا	در	الهور	 نزدیکی	دو	
گروه	»جماعت	الحرار«	مسوولیت	این	حمله	را	

گرفت. برعهده	

کاهش	می	دهد.« کار	نباشد،	 هیچ	توافقی	در	
آقای	اوباما	در	پیام	نوروزی	خود	نیز	خطاب	
فرصتی	 که	 بود	 گفته	 ایران	 رهبران	 و	 مردم	 به	
وجود	 به	 اختالفات	 حل	 برای	 تاریخی	
شرایط	 با	 ایران	 مقامات	 گر	 ا اما	 است،	 آمده	
»منطقی«	موافقت	نکنند،	انزوای	ایران	ادامه	

خواهد	یافت.
با	 ایران	 رهبر	 خامنه	ای،	 علی	 آیت	اهلل	 اما	
مقامات	 اظهارات	 خواندن	 صادقانه	 غیر	
گفت:	»پیام	نوروزی	رییس	جمهور	 امریکایی	
که	شما	حرف	های	 امریکا	را	دیدم.	او	می		گوید	
کرات	هسته	ای	را	قبول	 دیکته	شده	ما	در	مذا
در	 خارجی	 سرمایه	گذاری	 و	 کار	 تا	 کنید	

کند.« کشورتان	رونق	پیدا	
از	 دیگری	 بخش	 در	 امریکا	 جمهور	 رییس	
مورد	 در	 پست،	 هافینگتن	 با	 خود	 مصاحبه	
کرات	 »مذا گفت:	 اتومی	 کرات	 مذا توقف	
ایران	 در	 چون	 شد،	 تعطیل	 هفته	 یک	 برای	

کرده	 کشور	پرسونل	خود	را	از	یمن	خارج	 این	
است.

در	 یمن	 که	 می	گویند	 بین	المللی	 رسانه	های	
گرفته	است. آستانه	جنگ	داخلی	قرار	

رویارویی	بین	نیروهای	شیعه	حوثی	و	عبدربه	
کشور	 این	 منصور	هادی،	رییس	جمهور	یمن،	
آقای	 کشانده	است.	 سیاسی	 بن	بست	 به	 را	
طریق	 از	 یمن	 در	 مداخله	 به	 را	 ایران	 هادی	
که	 اتهامی	 از	حوثی	ها	متهم	می	کند،	 حمایت	

که	پاسخ	های	رسیده	از	 آموزانی	دیده	می	شوند	
کرده	 کاپی	برداری	 خارج	مکتب	را	به	سرعت	

و	به	دیگران	انتقال	می	دهند.
همچنین	در	این	تصاویر	ماموران	پولیسی	دیده	
هستند	 امتحان	 کز	 مرا بیرون	 در	 که	 می	شوند	
تقلب	دانش	 به	 توجهی	 با	دریافت	رشوه،	 اما	

آموزان	و	والدین	آنها	نمی	کنند.
این	 در	 درگیر	 فرد	 صدها	 بازداشت	 بر	 عالوه	
تقلب،	ادامه	برگزاری	امتحانات	در	چهار	مرکز	

ما	 به	 وقفه	 این	 و	 است	 نوروزی	 تعطیالت	
 ۵+۱ در	 شویم	 مطمین	 که	 می	کند	 کمک	
موافق	 می	کنیم	 اتخاذ	 که	 مواضعی	 با	 همه	
هستند.	این	توقف	به	آنها	هم	فرصت	مشورت	
بر	 کرات	 مذا به	 هفته	 یک	 از	 بعد	 می	دهد.	

می	گردیم.«
که	ظرف	چند	هفته	آینده	نتیجه	 کرد	 کید	 او	تا

کرات	باید	معلوم	شود. مذا

کرده	است. ایران	آن	را	رد	
که	شهر	 گزارش	شد	 روز	یک	شنبه	دوم	حمل،	
تعز	و	میدان	هوایی	آن	توسط	شیعیان	حوثی	و	
نیروهای	وفادار	به	علی	عبداهلل	صالح،	رییس	

جمهور	سابق	تصرف	شده	است.
را	 خود	 که	 حوثی	ها	 آن،	 از	 پیش	 روز	 یک	
تسلیح	 و	 بسیج	 خواستار	 می	نامند،	 انصاراهلل	
عمومی	علیه	نیروهای	دولتی	وفادار	به	رییس	
از	 است	 مدتی	 که	 شدند	 کنونی	 جمهور	
صنعای	تصرف	شده	توسط	آنها	خارج	شده	و	
کشور	رفته	است. به	شهر	عدن	در	جنوب	این	

لغو	شده	است.
انجام	 بیهار،	 ایالت	 سروزیر	 کومار،	 نیتیش	
اما	 کرده	 محکوم	 را	 امتحانات	 در	 تقلب	
همه	 نشان	دهنده	 تصاویر	 این	 که	 است	 گفته	

واقعیات	این	ایالت	نیست.
کومار	همچنین	به	والدین	دانش	آموزانی	 آقای	
یاری	 خود	 فرزندان	 به	 تقلب	 انجام	 در	 که	
دراز	 در	 کار	 این	 که	 داده	 هشدار	 رسانده	اند	

مدت	به	زیان	آنها	خواهد	بود.

درمانی	 خدمات	 مرکز	 یک	 در	 گر	 ا به	ویژه	
کنند. فعالیت	

که	 است	 کرده	 گزارش	 آبزرور	 نشریه	 همزمان	
که	آنها	قصد	 والدین	این	دانشجویان	می	گویند	
تقریبا	مطمین	 اما	 را	داشته	 با	داعش	 همکاری	
که	فرزندان	شان	قصد	فعالیت	مسلحانه	 هستند	

ندارند.
در	 همگی	 طب	 دانشجویان	 این	 ظاهرا	
انگلستان	متولد	و	بزرگ	شده	اند	اما	برای	تجربه	

»فرهنگ	اسالمی«	به	سودان	رفته		بودند.
آبزرور	 به	 بریتانیا	 داخله	 وزارت	 در	 منبع	 یک	
بازگشت	 صورت	 در	 افراد	 این	 که	 است	 گفته	
که	 دهند	 ارایه	 شواهدی	 بتوانند	 گر	 ا بریتانیا	 به	
فعالیت	مسلحانه	نداشته	اند،	به	طور	اتوماتیک	
ضدتروریسم	 قوانین	 چارچوب	 در	 بالفاصله	 و	
نخواهند	 قرار	 قضایی	 تعقیب	 تحت	 کشور،	

گرفت.
است	 گفته	 نشریه	 این	 به	 دولتی	 منبع	 یک	
رابطه	 در	 مختلفی	 موارد	 بریتانیا	 »قوانین	 که	
در	 شرکت	 دارد.	 آنها	 با	 برخورد	 و	 درگیری	ها	 با	
تلقی	 جرم	 خودکار	 به	طور	 خارجی	 درگیرهای	
و	 درگیری	ها	 نوع	 به	 دارد	 بستگی	 اما	 نمی	شود؛	

البته	فعالیت	های	فرد	مظنون.«
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