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عامالن قتل فرخنده مجازات شوند
6

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


رييس جمهور غنى امروز در كنگره امريكا سخنرانى 
مى كند. نفس سخنرانى رييس جمهور غنى در كنگره 
امريكا مى رساند كه روابط دو كشور موفقانه ترميم 
شده است. حكومت وحدت ملى با امضاى موافقت نامه 
امنيتى با اياالت متحده امريكا، گام مهمى  در راستاى 
بهبود روابط با اياالت متحده امريكا برداشت و سفر 
رييس جمهور غنى و رييس اجرايى به واشنگتن، اين 
متحده  اياالت  آن كه  با  كرد.  ترميم  كامال  را  روابط 
شريك استراتژيك افغانستان است، در دوران حامد 

كرزى روابط ميان دو كشور سرد شده بود. 
جنگ  كه  مى كرد  تصور  پيشين  رييس جمهور 
افغانستان را امريكا و پاكستان مشتركا طراحى كرده 
منطقه اى شان  اهداف  به  طريق  اين  از  مى خواهند  و 
برسند. اين امر بدبينى جدى نسبت به افغانستان در 
با  ملى  اما حكومت وحدت  بود،  كرده  ايجاد  امريكا 
برداشتن گام هاى مهم، اين روابط را بار ديگر ترميم 
كرد. به احتمال قوى رييس جمهور در سخنرانى خود 
به اعضاى كنگره امريكا، از جان فشانى هاى نيروهاى 
امريكايى در افغانستان قدردانى خواهد كرد. ترديدى 
نيست كه اياالت متحده با خون و پول خود از نظم 

سياسى جديد افغانستان دفاع كرد. 
شورش  با  جنگ  اصلى  بار  امريكا،  متحده  اياالت 
داشت.  دوش  به  اخير  سال  دوازده  در  را  طالبان 
كرد  بزرگى  انسانى  و  مالى  هزينه هاى  كشور  اين 
افغانستان  مردم  سرنوشت  بر  ديگر  بار  طالبان  تا 
بزرگ ترين  هم چنان  متحده  اياالت  نشوند.  مسلط 
بازسازى  و  عمرانى  پروژه هاى  تمويل كننده 
كه  شد  اعالم  هم  ديروز  است.  بوده  افغانستان 
و  رييس جمهور  به  امريكا  متحده  اياالت  مقام هاى 
هشت صد  كه  داده اند  وعده  كشور  اجرايى  رييس 
ميليون دالر براى توسعه خدمات عامه در افغانستان 
كمك  اين  از  فردا  غنى  رييس جمهور  مى كنند.  كمك 
سپاسگزارى  متحده  اياالت  ديگر  مساعدت هاى  و 
خواهد كرد. سپاسگزارى از جان فشانى هاى نظاميان 
آنان،  مالى  كمك هاى  از  قدردانى  و  متحده  اياالت 
از  امريكا،  در  را  ملى  وحدت  حكومت  وجهه سران 
موضع گيرى  اين  مى بخشد.  بهبود  بيشتر  هم  اين 
به  كمك  مخالف  حلقات  كه  مى شود  سبب  هم چنين 
افغانستان در اياالت متحده امريكا، منزوى شوند. در 
اين هيچ ترديدى نيست كه اياالت متحده منافع مهم 
منطقه اى  در  ما  كشور  دارد.  افغانستان  در  امنيتى 
واقع است كه انواع گوناگون تروريسم در آن پايگاه 
انواع مختلف  پاكستان،  ما  دارد. در كشور همسايه 
جدايى طلبانه،  تروريسم  دارد؛  وجود  تروريسم 
تروريسمى   و  فرقه اى  تروريسم  مذهبى،  تروريسم 
اين كه  بر  عالوه  پاكستان  دارد.  جهانى  آجنداى  كه 
به پايگاه تروريسم بدل شده است، داراى جنگ افزار 
جنگ افزارها  اين  افتادن  احتمال  است.  اتومى  نيز 
به دست يك گروه تروريستى، خطر جدى را متوجه 
تمدن معاصر خواهد ساخت. اياالت متحده هم از اين 
بابت بسيار نگران است. اگر روزى يك بمب كوچك 
مذهبى  تروريست هاى  به دست  پاكستان  هسته اى 
جذب  هسته اى،  جنگ افزارهاى  محافظان  يا  بيفتد 
گروه هاى افراطى شوند، تروريسم هسته اى واقعيت 
بيرونى مى يابد. حضور محدود نظامى  اياالت متحده 
در افغانستان، به واشنگتن فرصت مى دهد تا با انواع 
كه  ندهد  اجازه  و  كند  مبارزه  تروريسم  گوناگون 
نشان  واقعيت ها  اين  يابد.  تحقق  تروريسم هسته اى 
مى دهد كه افغانستان و امريكا، منافع مشترك امنيتى 

دارند. 
همين  به  توجه  با  هم  ملى  وحدت  حكومت  سران 
بين المللى  و  منطقه اى  واقعيت هاى  و  مشترك  منافع 
امر  تنظيم كرده اند. همين  امريكايى شان را  سياست 
سبب شده است كه روابط دو كشور بار ديگر گرم 
شود و رييس جمهور افغانستان فرصت يابد، تا در 
مردم  نمايندگان  براى  امريكا،  متحده  اياالت  كنگره 
اين كشور سخنرانى كند. روابط اياالت متحده امريكا 
بايد  مشترك،  منافع  همين  مبناى  بر  افغانستان،  و 

بيشتر از اين گسترش يابد.

نشانه هاى گرم شدن روابط با امريكا

سيزده مسافر در ميدان وردك 
به قتل رسيدند

كشته شدن نه شورشى پاكستانى
 در ننگرهار
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مسافربرى  بس  يك  سرنشين   13 مسلح  مردان 
كشتند.  كشور  جنوب  در  وردك  واليت  را 

كشته شده ها از اقوام مختلف كشور هستند.
عطااهللا خوگيانى سخنگوى والى ميدان وردك 
يك  ساعت  حدود  مسلح  مهاجمان  كه  گفته 
آتش  بس  اين  مسافران  روى  به  سه شنبه  شب 
گشودند و 13 نفر از جمله يك زن را كشتند. 

قربانيان رهسپار قندهار بودند.
محمد على، معاون والى غزنى نيز اين واقعه را 
تاييد كرده گفته است كه مردان مسلح مسافران 
هركدام  سوى  به  و  كرده  جدا  يكى  يكى  را 

جداگانه تيراندازى مى كردند.
هنوز  حمله  اين  انگيزه  كه  گفته اند  مقامات 

مشخص نيست و تحقيقات جريان دارد.
از  را  هزاره  مرد   31 مسلح  مردان  گذشته  ماه 
يك بس مسافربرى در واليت زابل پياده كرده 

و ربودند.
ماموريت رزمى ناتو در افغانستان در ماه دسامبر 
امنيتى  نيروهاى  اكنون  و  يافت  پايان  گذشته 
عهده  به  را  امنيت  تامين  مسووليت  افغانستان 

دارند.
واشنگتن  در  ملى  وحدت  دولت  رهبران 
نيروهاى  تغيير طرح خروج  تا در مورد  هستند 
باقى مانده امريكايى از افغانستان با مقامات اين 

كشور صحبت كنند.

كشور  شرق  در  ننگرهار  واليت  از  گزارش ها 
بدون  هواپيماى  حمله  نتيجه  در  كه  حاكيست 
نه شورشى  اين واليت،  در  امريكايى  سرنشين 

پاكستانى كشته شده اند.
به گزارش خبرگزارى بخدى، منابع استخباراتى 
پاكستان مى گويند كه اين حمله صبح روز سه 
قرار دادن  براى هدف  ادامه حمالت  شنبه، در 
شورشيان پاكستانى در افغانستان صورت گرفته 

است.
هوايى  حمله  پاكستان  استخباراتى  مقام  دو 
هواپيماى بدون سرنشين امريكايى در ولسوالى 

نازيان واليت ننگرهار را تاييد كرده اند.
نه  حمله  اين  در  كه  گفته اند  مقام  دو  اين 
لشكر  و  پاكستانى  طالبان  به  وابسته  شورشى 
اسالم كه از متحدان اين گروه به شمار مى رود 

كشته شده اند.
افزايش حمالت هوايى براى هدف قرار دادن 
در  پاكستان  و  افغانستان  در  شورشيان  مواضع 
آمدن  با روى كار  حالى صورت مى گيرد كه 
كشور  دو  هر  تالش  ملى،  وحدت  حكومت 

براى مبارزه با تروريسم افزايش يافته است.
به  چندى  از  نيز  پاكستان  و  افغانستان  روابط 
اين سو بهبود يافته تا جايى كه اسالم آباد اعالم 
با  كابل  صلح  گفتگوهاى  از  كه  است  كرده 

طالبان حمايت مى كند.
پاكستان  كه  مى گويند  آگاهان  از  شمارى 
كه  طالبان  دادن  قرار  فشار  تحت  با  مى تواند 
پايگاه هاى شان در اين كشور است نقش مهمى 

در گفتگوهاى صلح افغانستان بازى كند.

نشست كمپ ديويد: دست آورد 800 ميليون دالرى براى اصالحات

مريلند:  ديويد،  كمپ  8صبح، 
رييس  و  غنى  اشرف  جمهور  رييس 
دوشنبه،  روز  عبداهللا  عبداهللا  اجرايى 
ديويد،  كمپ  در  حمل،  سوم 
با  امريكا  جمهور  رييس  تفريحگاه 
مقامات امريكايى روى مسايل مربوط 
منطقه اى،  همكارى هاى  امنيت،  به 
صحبت  اقتصادى  مسايل  و  مصالحه 

كردند. 
مقام  سه  سوى  از  نشست ها  اين 
برجسته ى امريكايى، جان كرى وزير 
و  دفاع  وزير  كارتر  اشتون  خارجه، 
اياالت متحده  ماليه  ليو وزير  جكوب 

گردانندگى مى شد.
اين  پايان  در نشست خبرى اى كه در 
جمهور  رييس  شد،  برگزار  نشست 
افغانستان  جانب  از  اجرايى  رييس  و 
و  امريكا  خارجه  وزير  كرى  جان  و 
از  امريكا  دفاع  وزير  كارتر  اشتون 
جانب آن كشور با خبرنگاران صحبت 

كردند. 
از  كرى  جان  خبرى،  نشست  اين  در 
مردم  با  امريكا  متحده  اياالت  تعهد 
با دولتى كه  رابطه  از طريق  افغانستان 
به قول او «همه شمول» است، اطمينان 

داد. 
وحدت  «حكومت  گفت:  كرى  جان 
مسووليت  اكنون  كه  افغانستان  ملى 
تامين امنيت افغانستان را به عهده دارد 
و دستور اصالحات نظام نيز از جانب 
اين دولت طرح شده است، در مركز 
رابطه ى دوجانبه ى ما قرار دارد.» جان 
كرى مى گويد كه كشورش بر مبناى 
توافق نامه ى همكارى هاى استراتژيك 
با  استراتژيك  همكارى هاى  به 
اين  گفته ى  به  است.  متعهد  افغانستان 
براى  كه  كميسيونى  امريكايى،  مقام 
اعمال مفاد اين موافقت نامه تعيين شده 
است، نشستى را امسال در افغانستان به 
امور  ربانى وزير  رياست صالح الدين 
كرد.  خواهد  برگزار  كشور  خارجه 
از  يكى  نيز  او  كه  افزود  كرى  جان 
خواهد  نشست  اين  اشتراك كنندگان 

خواهد  افغانستان  به  سفرى  و  بود 
داشت. 

گفت  هم چنين  امريكا  خارجه  وزير 
زير  را  جديدى  برنامه  كشورش  كه 
افغانستان»  توسعه  براى  «همكارى  نام 
برنامه،  اين  مبناى  بر  و  است  ريخته 
حكومت افغانستان مى تواند اصالحات 
عامه  خدمات  نهادهاى  در  را  الزم 
امريكايى  مقام  اين  بياورد.  ميان  به 
مبناى  بر  كشورش  كه  مى گويد 
افغانستان  با  كه  استراتژيكى  رابطه ى 
دارد، برنامه مطروحه ى اصالحات در 

افغانستان را حمايت مى كند. 
متحده  اياالت  برنامه،  اين  اساس  به 
براى  را  دالر  ميليون   800 مبلغ 
افغانستان  جانب  به  نظام  اصالحات 

كمك خواهد كرد. 
امريكا،  دفاع  وزير  حال،  همين  در 
ده  به  نزديك  حضور  كه  مى گويد 
افغانستان،  در  امريكايى  سرباز  هزار 
با  كشورش  همكارى هاى  نشانه ى 
افغانستان است. آقاى كارتر مى گويد 
كه كشورش آماده است تا منابع الزم 
مالى را براى نيروهاى افغان مهيا كند. 
دفاع  «وزارت  گفت:  كارتر  آقاى 
را  مالى  الزم  منابع  كه  مى كند  اعالم 
خواهد  جستجو  افغان  نيروهاى  براى 
نيروى  هزينه  بتواند  افغانستان  تا  كرد 
تا  را  نفرى اش  سه صد و پنجاه و دو هزار 

سال 2017 تامين كند.»
آقاى كارتر مى گويد كه وزارت دفاع 
آن  كانگرس  با  نزديك  از  امريكا 
هزينه هاى  تا  كرد  خواهد  كار  كشور 
الزم را براى نيروهاى امنيتى افغانستان 
مهيا كند. اين مقام امريكايى مى گويد 
كه رابطه ى افغانستان و امريكا به تعداد 
حضور  افغانستان  در  كه  سربازانى 
خواهند داشت، وابسته نيست، بلكه بر 
وابسته  جامعى  همكارى  و  رابطه  نوع 
است كه دو كشور براى رفتن به جلو 

ايجاد مى كنند. 
خبرى،  نشست  اين  ديگر  بخش  در 
از  قدردانى  با  غنى  جمهور  رييس 

جان هاى شان  كه  امريكايى  سربازان 
در  يا  داده   دست  از  افغانستان  در  را 
اين كشور زخم برداشته اند، گفت كه 
افغانستان اين قربانى ها را به ياد خواهد 

داشت. 
گفت  هم چنين  غنى  جمهور  رييس 
كه افغانستان مى تواند آينده اقتصادى 
بهترى داشته باشد و به مركز ترانزيت 
مبدل  منطقه  كشورهاى  ميان  انرژى 
شمار  غنى،  اشرف  قول  به  شود. 
سربازان امريكايى را كه در افغانستان 
جمهور  رييس  ماند،  خواهند  باقى 
ابتكار  اما  كرد،  خواهد  تعيين  اوباما 
را  اقتصادى  همكارى هاى  نوعيت 
افغانستان تعريف خواهد كرد. به قول 
برنامه جديد همكارى  رييس جمهور، 
براى  را  زمينه  افغانستان  توسعه   جهت 
خواهد  ميسر  كشور  اقتصادى  رشد 

ساخت. 
با  نيز  اجرايى  رييس  عبداهللا،  داكتر 
مردم  و  حكومت  از  سپاسگزارى 
امريكا، بحث هاى نشست روز دوشنبه 
يكى  اين  كه  و گفت  خواند  مثمر  را 
كه  است  بوده  مجالسى  بهترين  از 
مقامات  با  كيفى  لحاظ  از  افغانستان 

امريكايى داشته است. 
و  مصالحه  بحث  در  ديگر،  سوى  از 
براى  افغانستان  اداره   جديد  برنامه ى 
امريكايى  مقامات  طالبان،  با  مذاكره 
باشد  افغانى  كه  روندى  از  مى گويند 
باشد،  افغان ها  دست  در  آن  ابتكار  و 
جان  حال،  اين  با  مى كند.  حمايت 
زمانى  طالبان  كه  مى گويد  كرى 
به مصالحه  مى توانند فرصت برگشت 
از  دست  كه  بياورند  دست  به  را 
با  را  رابطه ى شان  بردارند،  خشونت 
كنند  قطع  تروريستى  گروه هاى  ساير 
بپذيرند.  را  افغانستان  اساسى  قانون  و 
اين در حالى ست كه طالبان همواره بر 
تغيير قانون اساسى افغانستان به عنوان 
يكى از شرايط گفتگو تاكيد كرده اند. 
هر  مى گويد  كرى  جان  حال،  اين  با 
را  امريكا  امنيت  بخواهد  كه  گروهى 
امنيت  به  يا  و  بسازد  مواجه  خطر  به 
كشورهاى  برساند،  صدمه  افغانستان 
دفاع  براى  متحده  اياالت  و  افغانستان 
اين  برابر  در  شان  مشترك  منافع  از 

گروه ها اقدام خواهند كرد. 
همچنين رييس جمهور غنى و رييس 
اجرايى ديروز نشستى با رييس جمهور 
غنى  جمهور  رييس  داشتند.  اوباما 
سخنرانى  امريكا  كانگرس  در  امروز 

مى كند.

ارگان هاى محلى: شورا هاى واليتى در جلوگيرى از فساد نقش مهم دارند

اداره  مسووالن  كابل:  8صبح، 
ارگان هاى محلى مى گويند  مستقل 
جمله  از  واليتى  شوراهاى  كه 
مى توانند  كه  هستند  نهادهايى 
كشور  در  ادارى  فساد  از  به خوبى 

جلوگيرى كنند.
اين مطلب را فريد ماموندزى معاون 
اداره مستقل ارگان هاى محلى، روز 
نشستى  در  حمل،  چهارم  سه شنبه، 
بهتر»  «نمايندگى  عنوان  تحت  كه 

با حضور اعضاى شوراهاى واليتى 
دوازده واليت در كابل برگزار شده 

بود، بيان كرد.
آقاى ماموندزى افزود كه شوراهاى 
حكومت دارى  تامين  در  واليتى 
خوب، تحكيم امنيت و بهبود عرضه 
همكارى  حكومت  با  نيز  خدمات 

جدى مى توانند.
اداره  براساس اعالميه اى كه توسط 
منتشر  محلى  ارگان هاى  مستقل 

است  افزوده  ماموندزى  فريد  شده، 
حل  در  واليتى  شوراهاى  كه 
دست آوردهاى  واليات  مشكالت 
اعضاى  از  او  داشته اند.  خوبى 
تا  خواست  واليتى  شوراهاى 
به خوبى  را  خود  مسووليت هاى 
اجرا كرده و همان طورى كه الزم 
ادارات  ديگر  كاركرد  از  است 

محلى نظارت داشته باشند.

ACKU
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قیمتی  هر  به  که  است  کرده  اعالم  کشور  لوی سارنوالی 
نور  کرد.  خواهد  تامین  را  فرخنده  مورد  در  عدالت  شده، 
روز  به  که  کشور  لوی سارنوالی  سرپرست  جالل،  حبیب 
شده  فراخوانده  سنا  مجلس  عمومی  نشست  به  سه شنبه 
فرخنده  پرونده  شدن  محول  با  که  گفت  هم چنین  بود، 
به اداره لوی سارنوالی، آن ها عدالت در مورد فرخنده را بر 
کرد.  بنیاد قوانین نافذه و شریعت اسالمی تامین خواهند 
کشور، پولیس طی  که بر بنیاد قوانین نافذه ی  گفت  جالل 
72 ساعت فرصت دارد تا اسناد و شواهد در مورد عاملین 
کند و پس از آن لوی سارنوالی  قتل فرخنده را مستندسازی 
جدی  به صورت  را  فرخنده  پرونده ی  تا  است  مکلف 

کند. پی گیری 
که پرونده فرخنده در حال  گفت  سرپرست لوی سارنوالی 
اطالعات  بنیاد  بر  و  داشته  قرار  پولیس  بررسی  زیر  حاضر 
را  فرخنده  پرونده  پولیس  آمده،  میان  به  اعتراض های  و 
کرده و پس از آن به لوی سارنوالی می فرستد.  مستندسازی 
احاله  لوی سارنوالی  به  قضیه  زمانی که  »هر  گفت:  جالل 
این  به  لوی سارنوالی  اداره ی  از  نمایندگی  به  من  شود، 
مطابق شریعت  آنچه  که  اطمینان می دهم  )سنا(  مجلس 
کشور درخور عدالت باشد، در این موضوع  و قوانین نافذه 
عدالت را به معنی واقعی اش به اساس اسناد و تحقیقات 

انجام شده تامین می کنیم.«
مجلس  نمایندگان  به  هم چنین  لوی سارنوالی  سرپرست 

جهان  صحی  سازمان  و  عامه  صحت  وزارت  مقام های 
که  است  کشورهایی  از  یکی  افغانستان  که  می گویند 
بیماری توبرکلوز در آن بیشترین قربانی می گیرد. به گفته ی 
در  نفر  هزار  پنجاه وهشت  به  نزدیک  ساالنه  مقام ها،  این 
از  که  یا سل مبتال می شوند  توبرکلوز  به بیماری  افغانستان 

این میان سیزده هزار نفرشان جان می دهند.
که روز سه شنبه،  کتر فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه  دا
گرامیداشت از روز جهانی مبارزه  چهارم حمل، در مراسم 
بیماری  از  که سل یکی  افزود  توبرکلوز سخن می گفت،  با 
که  گفت  او  می رود.  شمار  به  جهان  سطح  در  کشنده 
از  که  جهان  کشور  بیست ودو  در  بیشتر  توبرکلوز  بیماری 
شایع  می روند،  شمار  به  عقب  مانده  کشورهای  جمله 
نیز در میان  افغانستان  که  افزود  است. وزیر صحت عامه 
کشور جهان قرار دارد و از بیماری توبرکلوز  این بیست ودو 
گفت: »ساالنه در افغانستان  رنج می برد. فیروزالدین فیروز 
مبتال  بیماری  این  به  نفر  هزار  پنجاه وهشت  حدود  در 
جان  ما  هموطن  یا  نفر  سیزده هزار  تا  جمله  از  و  می شوند 
شیرین خود را از دست می دهند. بدبختانه قربانیان اصلی 
این بیماری خانم ها هستند. چون آسیب پذیری و مقاومت 
که این بیماری بیشتر به آن ها  پایین خانم ها سبب می شود 
شیوع بکند.« وی هم چنین افزود: »شمار زیادی از مردم در 
کامال یک  که  افغانستان همه ساله از سبب مرض توبرکلوز 
مرض قابل وقایه و تداوی است، از بین می روند. حکومت 
ادویه  و  خدمات  به  افغان  هر  تا  است  متعهد  افغانستان 
کافی در باره این مرض،  توبرکلوز دسترسی یابد و معلومات 
که چه زمانی به  اسباب و عالیم آن را داشته باشد تا بداند 

بررسی های شان  چگونگی  اداره  این  که  داشت  بیان 
و  آن ها  اختیار  در  بخواهند،  سناتوران  زمانی که  هر  در  را 
این  از  پیش  آن که  با  داد.  خواهند  قرار  افغانستان  مردم 
نگرانی هایی مبنی بر بی توجهی و زمان گیر شدن پرونده ها 
سرپرست  اما  بود  شده  مطرح  لوی سارنوالی  اداره ی  در 
باشد،  که  قیمتی  هر  به  آن ها  که  کرد  کید  تا لوی سارنوالی 

کرد. پرونده فرخنده را پی گیری خواهند 

مراقبت  نیازمندی دارد. ما هم چنان نیاز داریم تا در برابر 
کنیم.« ستگما )شرم اجتماعی( از بابت توبرکلوز مبارزه 

جمله  از  توبرکلوز  که  می افزاید  عامه  صحت   وزیر 
او،  به گفته   می باشد.  عالج  قابل  اما  گیر  وا بیماری های 
روانی  بیماری های  کافی،  غذایی  مواد  اخذ  عدم  فقر، 
بیماری  بروز  موجب  می تواند  اجتماعی  عوامل  دیگر  و 
که خانم ها،  کرد  کید  توبرکلوز در یک شخص شود. وی تا
کهن ساالن، پناهندگان و  کودکان، افراد فقیر و سوءتغذی، 
بی جاشدگان داخلی از قربانیان اصلی بیماری توبرکلوز در 
افغانستان هستند. به گفته  او، زنان دو سوم قربانیان بیماری 

توبرکلوز را تشکیل می دهند.
صحی  سازمان  نماینده  شان کیتی،  ایمان   کتر  دا هم چنین 

که باشد،  که به هر قیمتی  جالل افزود: »من تعهد می سپارم 
که به اداره ی لوی سارنوالی  در این قضیه و سایر قضایایی 
محول می شود، من عدالت را تامین بکنم و حکم قانون را 

تطبیق بکنم.«
که تمام مردم افغانستان از  گفت  سرپرست لوی سارنوالی 
کسی که می خواسته جنایات  قتل فرخنده سوگوار هستند و 
فرخنده  برابر  در  را  مردم  بپوشاند،  را  خود  پرده ی  پشت 

گرامیداشت از روز جهانی  جهان در افغانستان، در مراسم 
به  نزدیک  ساالنه  که  گفت  کابل،  در  توبرکلوز  با  مبارزه 
نه میلیون نفر در جهان به بیماری توبرکلوز مبتال می شوند. 
که ساالنه یک ونیم میلیون نفر به اثر  خانم  شان کیتی افزود 
که  گفت  این بیماری جان خود را از دست می دهند. وی 
روزانه نزدیک به چهار هزار نفر در جهان در نتیجه ابتال به 

بیماری توبرکلوز جان می دهند.
که  افغانستان می افزاید  نماینده سازمان صحی جهان در 
افغانستان  در  از چالش های مهم صحی  توبرکلوز  بیماری 
در  توبرکلوز  بیماری  کنترول  او،  به گفته   می رود.  شمار  به 
صورت،  غیرآن  در  و  دارد  فوری  اقدام  به  نیاز  افغانستان 
ساالنه تعداد بیشتری جان خود را از دست خواهند داد. 

عامل  کسی که  هر  کرد  کید  تا اما  جالل  است.  کرده  اغوا 
نجات  در  هم  یا  و  باشد  فرخنده  قتل  رویداد  طراح  و 
کرده باشد، بر بنیاد اسناد و شواهد  فرخنده سهل انگاری 
این حال،  با  برخورد می شود.  آن ها  با  قانون  روشنایی  در 
تحقیقات  از  پس  که  می گوید  سنا  مجلس  اداری  هیات 
جزا  داشتند،  دست  فرخنده  قتل  در  کسانی که  به  نهایی 

داده شود.
که  گفت  سنا  مجلس  اول  معاون  ایزدیار،  محمدعلم 
نهادهای عدلی و قضایی جوانب مختلف پرونده فرخنده 
کرده و عاملین آن را به سزای اعمال شان برسانند. را بررسی 

صورت  قضیه  روی  همه جانبه  »تحقیق  گفت:  ایزدیار 
کسانی که  و  شود  روشن  قضیه  مختلف  ابعاد  تا  بگیرد، 
به عنوان مجرمین شناخته می شوند، آن ها مجازات شوند تا 

هم جزا به خودشان باشد و هم پند به سایرین.« 
با فرخنده برخالف  برخورد  که  گفت  معاون مجلس سنا 
ارزش ها و دساتیر دینی انجام شده و نباید چنین رفتاری به 

دین اسالم نسبت داده شود. 
سوگ  در  افغانستان  مردم  همه   که  کرد  کید  تا ایزدیار 
می باشند.  عدالت  تطبیق  خواهان  و  دارند  قرار  فرخنده 
روز  نشست  که  می گیرد  صورت  حالی  در  اظهارات  این 
سه شنبه مجلس سنا بیشتر به بیان غم و اندوه سناتوران در 

مورد فرخنده بود.
که با جاری شدن  کلی هنریار، یک عضو مجلس سنا  انار 
که بررسی های  گفت  اشکش در مجلس صحبت می کرد، 
که فرخنده بی گناه بوده است. نخست پولیس نشان داده 

کسانی که در جوار زیارت شاه  که نباید به  کرد  کید  هنریار تا
دوشمشیره همه روزه به هم چنین آزار و ازیت زنان مصرف 

بوده اند، اجازه محکمه صحرایی فرخنده داده می شد.
که  طیبه زاهدی، سناتور هرات در مجلس سنا بیان داشت 
کابل مصون نیستند. این  پس از قتل فرخنده زن و دختر در 
خواست  قضایی  و  عدلی  نهادهای  از  سنا  مجلس  عضو 
که در قتل فرخنده مجرم بوده اند، به اعدام  را  کسانی  تا 
در  داخله  وزیر  که  است  حالی  در  این  سازند.  محکوم 
که  بود  گفته  نیز  نمایندگان  مجلس  دوشنبه  روز  نشست 
دست  وی  قتل  در  که  را  کسانی  و  بود  بی گناه  فرخنده 

کرد. دارند، شناسایی و مجازات خواهند 

به صورت   2014 سال  »در  گفت:  ایمان  شان کیتی  کتر  دا
کشور  این  در  توبرکلوز  واقعه  هزار  پنجاه وهشت  تخمینی 
تحت  و  تشخیص  آن  درصد  پنجاه وشش  که  کرد  بروز 
گرفتند و بیست وپنج  هزار نفرشان از تشخیص  تداوی قرار 
به موقع توسط سیست صحی موجود باز مانده اند. تعداد 
کسانی که از تشخیص باز مانده اند، خواهند مرد و تعدادی 
به  بیشتر  تعداد  و  کرد  خواهند  دریافت  غلط  دوای  نیز 
این  داد.  خواهند  ادامه  دیگران  میان  بیماری  این  انتشار 
که توجه فوری و اقدامات جدی را ایجاب  واقعیتی است 

می کند.«
که تعدادی از بیماران مبتال  کتر ایمان  شان کیتی می گوید  دا
برابر  در  و  نگرفته  قرار  درست  تداوی  تحت  توبرکلوز،  به 
به گفته خانم  شان کیتی، سال  کرده اند.  پیدا  مقاومت  دوا 
گذشته بیش از هزارودوصد واقعه توبرکلوز مقاوم به دوا در 
افغانستان تثبیت شده و این افراد نیازمند تداوی جدی تر 
گانه،  کرد: »توبرکلوز مقاوم با ادویه چند  کید  هستند. وی تا
اساسا ناشی از مدیریت ضعیف و تداوی واقعات توبرکلوز 
کیفیت پایین، به حیث یک چالش جدی  توسط ادویه با
در  گذشته  سال  است.  گردیده  متبلور  افغانستان  برای 
افغانستان بیشتر از 1200 تن به توبرکلوز مقاوم در برابر ادویه 
به  ما  و  است  جدی  مساله  یک  این  یافتند.   انکشاف 
با  توام  روند  این  با  مقابله  برای  بیشتر  فعالیت های  انجام 

تقویت نظارت، معاینه، تداوی و پی گیری نیاز داریم.« 
وزارت  که  می گوید  فیروز  فیروزالدین  کتر  دا این حال،  با 
تداوی  میزان عرضه خدمات  تا  صحت عامه درنظر دارد 
که در حال  گفت  توبرکلوز را در افغانستان بیشتر سازد. او 
حاضر نزدیک به هشتادوپنج درصد از مبتالیان به بیماری 
توبرکلوز تحت تداوی قرار می گیرند، اما وزارت صحت در 
که امسال رقم تداوی این بیماران را به نود درصد  نظر دارد 

باال ببرد.
که توبرکلوز یا سل یک بیماری ساری اما  کتران می گویند  دا
که اغلب به شش ها را آسیب می رساند.  قابل عالج است 
این  از  می کنند،  سرفه  توبرکلوز  به  مصاب  افراد  هنگامی 
طریق میکروب توبرکلوز به هوا منتشر شده و باعث مصاب 
سرفه  می شوند.  بیمار  فرد  به  نزدیک  افراد  دیگر  شدن 
دست  از  خستگی،  خون،  یا  بلغم  با  همراه  اوقات  گاهی 
از  شبانه  عرق  و  لرزه  تب،  وزن،  کاهش  اشت ها،  دادن 

جمله عالیم اصلی ابتال به بیماری توبرکلوز می باشند.

لوی سارنوالی: 

در مورد قتل فرخنده عدالت واقعی را 
تامین می کنیم

سل ساالنه جان سیزده هزار نفر را 
در افغانستان می گیرد

 قدرت اهلل جاوید

ACKU ظفرشاه رویی
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درسیاستخارجیافغانستان
چشماندازروابطجدید

کابل-واشنگتن

گونه اصرار و زیاده روی در  گسترش دهد و از هر  این دو حوزه 
کند. شناخت  مورد حوزه های متعارض و اختالفی، خودداری 
که افغانستان بتواند شرایط توازن  این حوزه ها باعث می گردد 
یا  و  افزایش  براساس  را  فرامنطقه  و  منطقه  کشورهای  میان 

کاهش امتیاز مثبت و منفی فراهم سازد.
در  افغانستان:  منطقه ای  مفهوم  ناهمگونی  از  بهره وری   .2
گاهی جزو آسیای جنوبی و  ادبیات منطقه گرایی، افغانستان 
گاهی جزو آسیای مرکزی و در برخی موارد در زمره خاورمیانه 
مثابه  به  پارادایم منطقه گرایی  این که  به  توجه  با  قرار می گیرد. 
جریان تازه برای همکاری در برابر پارادایم ناسیونالیسم رقابت 
طرح می گردد و منطقه افغانستان با تکثر معنایی همراه است؛ 
به خصوص  خویش  فرامنطقه ای  منافع  براساس  می توانیم 
خویش  روابط  می سازد،  مهیا  ما  برای  امریکا  که  منافعی 
پارادایم  از  و  ساخته  تنظیم  و  تقویت  دلخواه  کشورهای  با  را 

کنیم. منطقه گرایی بهره برداری 
3. تقویت مشارکت امریکا در برنامه های منطقه ای: در طول 
گذشته افغانستان توانسته است، برخی از  بیش از یک دهه 
برنامه ها و ابتکارات منطقه ای را به وجود آورد. این ابتکارات 
این  اغلب  و  بوده  حیاتی  افغانستان  بلندمدت  آینده  برای 
کوتاه مدت بدون همکاری مالی امریکا امکان پذیر  برنامه ها در 
در  همپیمانانش  و  امریکا  حضور  تقویت  این رو  از  نیست. 
ترانزیتی و  برنامه های  و  برنامه هایی همچون پروسه قلب آسیا 
اقتصادی نظیر ریکا و... می تواند بسترهای توازن دیپلوماسی 

افغانستان را مهیا سازد. 
گروه داعش/ دولت اسالمی:  کید بر مبارزه جهانی علیه  4. تا
گروه های تروریستی در بخش های منطقه  ریشه ها و بسترهای 
کنده است. هرگونه مبارزه تک محور و محدود  و فرامنطقه پرا
این  به  مبارزه  برای  محدود  کشورهای  حضور  با  منطقه ای 
کم تر نتیجه مطلوب را به همراه دارد. این گونه اقدامات  گروه ها 
در  اما  دهد،  کاهش  را  تروریسم  تهدید  شاید  کوتاه مدت  در 
گروه ها  این  و  کاهش می یابد  اقدامات  این  نتیجه  بلندمدت 
برنامه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ما را با تهدید روبه رو 
گروه های  با  مبارزه  برای  است  الزم  اساس  این  بر  می سازند. 
اقدامات  عملی  و  حقوقی  مفهومی،  به صورت  تروریستی 
در  منطقه  مفهومی  کشورهای  به صورت  بگیرد.  مشترک شکل 
کنند. در  گروه های تروریستی توافق  مورد تعریف مشخص از 
گروه ها استراتژی مشخصی در رهیافت تقنینی در  مقابله با این 
کنند. در نهایت براساس این  گروه ها تصویب  امر مبارزه با این 
این  با  مبارزه  برای  اقدامات منسجم مشترک  مفاهیم مشترک 
گروه های شکل بیگرد. چنین اقداماتی نمی تواند بدون حضور 
بسترسازی  بنابراین  بگیرد.  شکل  منطقه  کشورهای  و  امریکا 
برای چنین همکاری نه تنها می تواند منافع افغانستان را تامین 

کشورهای منطقه را نیز تقویت می کند.  کند، بلکه منافع 
و  منطقه ای  دیپلوماسی  میان  توازن  تنظیم  مورد  در  بی گمان 
فرامنطقه ای افغانستان دیدگاه های فراوان دیگری قابل بحث 
گسترش  و  با در نظر داشت مباحث فوق  این حال  با  است. 
درست  به صورت  آن ها  کاربست  و  کشورها  منافع  از  گاهی  آ
به گونه ای  را  شرایط  می توان  خارجی،  سیاست  تعامالت  در 
کشور  که هم از روابط با امریکا و پایگاه های این  کرد  تنظیم 
عظیم  سرمایه گذاری های  از  هم  و  ببریم  بهره  درافغانستان 
ک  خا داخل  در  روسیه  و  چین  هند،  نظیر  منطقه  کشورهای 

کنیم. افغانستان بهره برداری 

عبارتند از:
نظامیان  تجهیز  و  تمویل  در بخش  امریکا  تعهد   .1
افغانستان حداقل تا سال 2024 نه فقط تا 2017. با 
که  گذشته توقع این است  توجه به تجربه 13 سال 
کارآمد و صادقانه باشد.  حمایت های امریکا موثر، 
در  و  شده  خارج  رده  از  تجهیزات  گذشته  در  زیرا 
گرفته  قرار  افغان  نظامیان  اختیار  در  پایین  سطح 

است.
که  افغانستان  ملت  و  دولت  به  اطمینان دهی   .2
دیگر افغانستان را در هیچ عرصه فراموش نخواهند 
همه  در  افغانستان  متوازن  انکشاف  برای  و  کرد 
بود.  خواهند  ما  با  خوداتکایی  مرحله  تا  بخش ها 
که فراموشی افغانستان  زیرا تجربه دهه 90 نشان داد 
هم افغانستان را غرق می کند و هم دودش به چشم 

دیگران خواهد رفت.
3. حمایت موثر از پروسه صلح افغانستان از طریق 
کشورهای  و دیگر  کستان، طالبان  پا بر  نفوذ  اعمال 

تاثیرگذار نظیر عربستان سعودی، قطر و جز آن.
که  امریکا  برای  که  می رسد  به نظر  دیگر  طرف  از 
باید  می کند  مصرف  خود  شهروندان  مالیه  از 
تعهدات  افغانستان  دولت مردان  که  باشد  مهم 
وعده  افغانستان  دولت مردان  باشند.  داشته  الزم 
حرکت  و  شایسته ساالری  اداری،  فساد  با  مبارزه 

و  بودند  داده  را  خوب  حکومت داری  سمت  به 
کمک های جامعه جهانی بدون  بی تردید موثریت 
شفافیت  و  فساد  با  مبارزه  و  خوب  حکومت داری 
بودجه  و تخصیص عادالنه  اعتبارات  در مصارف 
رهبران حکومت وحدت  بود.  از ذهن خواهد  دور 
که بدون  ملی به مردم افغانستان وعده سپرده بودند 
در نظرداشت عالیق و سالیق حزبی، زبانی و قومی  
و  کارگزاران متخصص  کار  و  فعالیت  بستر  تیمی   و 
کنون  تا ولی  کرد  خواهند  فراهم  را  کشور  شایسته 
این  در  امریکایی ها  می رود  انتظار  بوده اند.  کام  نا
قسمت فشار الزم بر هیات رهبری افغانستان آورده و 

تضمین های الزم سپرده شود. 
گر موارد فوق الذکر از هر دو جانب مطمح  در نتیجه ا
دورنمای  کشور  دو  روابط  پایداری  نگیرد  قرار  نظر 
حضور  به  خوش بینی  و  داشت  نخواهد  روشنی 
یاس  و  بدبینی  به  افغانستان  ملت  کنار  در  امریکا 
کامی  در افغانستان ادامه  گردیده و فساد و نا تبدیل 

خواهد داشت.

به  ملی  وحدت  حکومت  رهبران  منطقه ای  سفرهای  پی  در 
کرده اند.  سفر  امریکا  به  رهبران  این  حاال  منطقه،  کشورهای 
تجربه  فرامنطقه ای  و  منطقه ای  دیپلوماسی  طرح  چه  گر  ا
برای  اما شرایط  نیست،  افغانستان  تازه در سیاست خارجی 
گذشته متفاوت است.  تجربه دوباره این سیاست نسبت به 
تاثیرپذیری  با  همواره  افغانستان  خارجی  سیاست  شرایط 
خارجی  سیاست  است.  تحول  حال  در  مختلف  عناصر  از 
کشورها معموال متاثر از تحوالت داخلی نظیر تحول نخبگان 
بین المللی  تحوالت  و  داخلی  اولویت های  در  تحول  یا  و 
خارجی  سیاست  در  تحول  ژیوپولیتیک،  در  تحول  نظیر 
خارجی  سیاست  می پذیرد.  تحول  و...  بزرگ  دولت های 
افغانستان از سال 2001 به صورت مستقیم در سیاست داخلی 
از  متاثر  خارجی  سیاست  در  و  بوده  تصمیم گیران  از  متاثر 
و   1373 قطع نامه  قالب  در  امریکا  رهبری  به  جهانی  جامعه 
1368 شورای امنیت و بند 5 پیمان اتالنتیک شمالی )ناتو( 
بوده است. اما خروج تدریجی نیروهای نظامی  امریکا و پایان 
کشورهای جامعه جهانی بر اساس قطع نامه ها  یافتن فعالیت 
دوجانبه  پیمان های  شکل گیری  متعاقبا  و  ناتو  پیمان  مفاد  و 
کشورهای منطقه؛ شرایط  با امریکا و دیگر  امنیتی افغانستان 
گذشته افغانستان براساس مفاد  را متفاوت ساخته است. در 
امریکا  با  را  خویش  روابط  می توانست  بین المللی  ذکرشده 
اما  کند،  برقرار  تنش  کم ترین  با  فرامنطقه ای  کشور  هر  یا  و 
وحدت  حکومت  رهبران  است.  شده  متفاوت  شرایط  حاال 
ملی براساس 5 حلقه سیاست خارجی و منطق منطقه گرایی 
کستان،  کشورهای منطقه نظیر پا سفرهای اولیه خویش را به 
چین و... انجام دادند و حاال به ایاالت متحده امریکا سفر 
کثیرالمحور و اصل موازنه مثبت  کرده اند. با توجه به سیاست 
که  می رسد  به نظر  افغانستان،  خارجی  سیاست  در  منفی  و 
نگرانی  خارجی،  سیاست  چنین  برقراری  کوتاه مدت  در 
بلندمدت  در  حالی که  در  نیاورد.  به وجود  را  نامتوازنی  از 
توازن این دو حوزه با توجه به نفوذ در حال افزایش چین در 
حوزه های  و  اوکراین  در  روسیه  هویت یابی  افزایش  و  منطقه 
افغانستان  اساس  این  بر  نمی رسد.  آسان  کاری  به نظر  دیگر 
و  خویش  ک  خا در  نظامی  امریکا  پایگاه های  داشتن  با 
برای  منطقه  کشورهای  کردن  متقاعد  دیپلوماسی  همزمان 
تروریسم و سرمایه گذاری درازمدت در  با  همکاری در مبارزه 
کرده است. طرح  افغانستان؛ دیپلوماسی فعال و پویا را آغاز 
فراوانی  جذابیت های  کوتاه مدت  در  دیپلوماسی  این گونه 
دارد، اما توازن آن و بهره وری پویا از آن در درازمدت وابسته 
به طرح های منسجم و مناسب افغانستان براساس امتیازدهی 
کشورهای منطقه نظیر چین و روسیه  مثبت و منفی به امریکا و 
شرایط  افغانستان  خارجی،  سیاست  چنین  براساس  است. 
کشورهای  خاص و حساسی را به عنوان یک محور تعامل میان 
منطقه و امریکا پیش می برد. تعقیب این سیاست نه تنها برای 
که  کشورهای منطقه  کاری دشوار است، بلکه برای  افغانستان 
با ما در ارتباط هستند نیز دشوار خواهد بود. از این رو، به نظر 
گسترش توازن میان این دو حوزه  که افغانستان برای  می رسد 
مختلف در سیاست خارجی افغانستان به نکات ذیل توجه 

کند:
متعارض  و  اختالف زا  موازی،  مشترک،  منافع  شناخت   .1
که  می کند  کمک  شناخت  این  امریکا:  با  منطقه  کشورهای 
افغانستان با در نظر داشت آن ها فرصت های همکاری را میان 

سفر چهارروزه رییس جمهور غنی و هیات همراهش 
نخستین  کشور  آن  رهبری  با  مالقات  و  امریکا  به 
حکومت  تشکیل  از  پس  کشور  دو  رهبران  دیدار 
افغان ها  نگاه  می رود.  شمار  به  ملی  وحدت 
روابط  که  است  معطوف  سفر  این  نتایج  به  بیشتر 
وامریکا  بود  خواهد  چگونه  این  از  پس  کشور  دو 
در  تعهداتش  به  میزانی  چه  به  و  سطحی  چه  در 
گذشت  13سال  دست آوردهای  از  حراست  قبال 
کمک به تامین ثبات و امنیت افغانستان مصمم  و 
می شود  انجام  حال  در  سفر  این  بی تردید  است. 
است.  شده  جدیدی  فاز  وارد  کشور  دو  روابط  که 
رسیده  پایان  به  امریکا  جنگی  ماموریت  که  فازی 
امنیت  تامین  مسوولیت  افغان  نیروهای  و  است 
گرفته اند و حوادث اخیر از جمله  کشور را به عهده 
به مسافران نشان داد  تازه  گیروگان گیری و حمالت 
رول  ایفای  برای  الزم  توانمندی  با  نیروها  این  که 

قدرتمند هنوز فاصله دارند. 
از جانب دیگر در شرایطی  کشور  دیدار رهبران دو 
جدید  حکومت  افغانستان  در  که  می گیرد  صورت 
غرب  با  باالیی  همسویی  از  که  آمده  کار  روی 
گام  نخستین  در  که  به گونه ای  است  برخوردار 
کابل–  کابل– واشنگتن و  موافقت نامه های امنیتی 
ناتو را به امضا رساند تا چارچوب های حقوقی برای 

فراهم  افغانستان  در  غرب  و  امریکا  حضور  ادامه 
گردد. در این چارچوب غربی ها و مشخصا امریکا 
با برخورداری از پایگاه نظامی  در افغانستان متعهد 
مختلف  بخش های  در  افغانستان  از  حمایت  به 
وحدت  حکومت  که  است  حالی  در  این  است. 
اولویت  در  را  مسلح  مخالفان  با  صلح  پروسه  ملی 
همکاری  نیازمند  و  است  داده  قرار  خود  کاری 
صادقانه و قاطعانه دوستان همسایه، منطقه و جهان 
که  است. این سفر هم چنین زمانی صورت می گیرد 
کشور با تهدید مشترک افراط گرایی مواجه بوده  دو 
و با قدرت یابی داعش در خاورمیانه و نشانه هایی 
از نفوذ آن در افغانستان، این تهدیدات تقویت نیز 
دو  روابط  در  جدیدی  فصل  بنابراین  است.  شده 
گشوده شده است. انتظار می رود در این سفر  کشور 
همکاری های  ادامه  و  کشور  دو  روابط  چشم انداز 
و  گردد.  روشن  افغانستان  با  متحدانش  و  امریکا 
می رود  انتظار  و  دارند  افغان ها  که  خواسته هایی 
کرده باشند  رهبران حکومت با امریکایی ها مطرح 

سیدمهدیمنادی-استاددانشگاهوپژوهشگرروابطبینالملل
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تغيير اقليم زمين را به كجا مى برد؟

به ويژه 50 سال اخير ميزان  طى دوصد سال گذشته و 
گازهاى گلخانه اى به طور تصاعدى رو به افزايش بوده، 
به طورى كه ميزان دى اكسيدكاربن و ميتان به ترتيب 
دام ها،  افزايش  است.  يافته  افزايش  درصد   30 و   150
استخراج گاز طبيعى و استفاده از كودهاى كيمياوى نيز 
بخشى از عواملى است كه منجر به توليد ميتان مى شود.

براى  هواشناسى  جهانى  سازمان  ساالنه  گزارش  در 
اقيانوس ها اختصاص  اسيدى شدن  به  بار بخشى  اولين 
يافته و در آن ذكر شده است كه هيچ گاه در سه صد 
ميليون سال گذشته اقيانوس ها اين قدر اسيدى نبوده اند. 
اگر دنيا با همين سرعت به سوزاندن سوخت هاى فسيلى 
ادامه دهد، تا سال 2036 از آستانه انهدام زيست محيطى 

عبور خواهيم كرد.
«كاليمنت  موسسه  گزارش  از  نقل  به  بى بى سى 
اذعان مى دارد كه 90 شركت در جهان،  اكانتيبليتى»، 
از گازهاى گلخانه اى هستند. در  عامل توليد دو سوم 
هستند.  اول  درجه  متهم  نفتى  شركت هاى  ميان  اين 
ميتان  و  دى اكسيدكاربن  درصد   63 شركت   90 اين 
كرده اند.  توليد   2010 تا   1751 سال هاى  فاصله  در  را 
اين پژوهش، نشان مى دهد كه به جز 7 شركت كه در 
كار توليد سمنت بوده اند، مابقى اين شركت ها در كار 

استخراج نفت، گاز يا زغال سنگ فعاليت دارند.
از  استفاده  به  بشر  آوردن  روى  با  قبل  سال   200 از 
جوامع  رشد  و  شدن  صنعتى  و  فسيلى  سوخت هاى 
هم چنين  استخراج  و  اخير  سال  يك صد  در  شهرى 
توليد  آن ها،  روزافزون  مصرف  و  زغال سنگ  و  نفت 
گازهاى گلخانه اى سرعت سرسام آورى پيدا كرد. اين 
متان،  از بخار آب، گاز كاربنيك،   گازها كه تركيبى 
دى اكسيد و نايتروجن است با چنان سرعتى در حال 
افزايش است كه حفظ تعادل آن با انحالل سنگ ها و 

رسوب آهك در درياها هم امكان پذير نيست.
تغيير  تاثيرات  از  دانشمندان  و  پژوهشگران  كه  آنچه 
اقليم بيان كرده اند از اين قبيل است: به همان اندازه اى 

كه جمعيت جهان و مصرف مواد سوخت فسيلى مانند 
نيز  زمين  كره  اقليم  ميزان  همان  به  مي رود  باال  زغال 
قرن  پايان  تا  نامناسب  شرايط  تحت  مي شود.  گرم تر 
حاضر اقليم جهان تا 6،4 درجه سانتي گراد گرم خواهد 
شد. حرارت قطب ها و قاره خشكه به شديدترين شكل 
آن باالخواهد رفت اما در مقابل تاثير آن در اقيانوس ها 
زمين  بلندرفتن درجه حرارت كره  بود.  كم تر خواهد 
در جهان تاثيرات قابل مالحظه طبيعى را از خود به جا 
مي گذارد. كوه هاى يخ در قطب شمال و يخچال هاى 
طبيعى و برف در قله هاى كوه ها آب گرديده و جريان 
سطح آب بحر را تا سال 2100 ميالدى در حدود 90 
سانتى متر بلند مي برد. در اواخر قرن بيست ويكم قطب 
شمال در ايام ماه هاى تابستان كامال عارى از يخ خواهد 
شيوه  تغيير  و  طبيعى  يخچال هاى  شدن  ذوب  گرديد. 
بارندگى بحران هاى ايكولوجيكى زشت و نامطلوب را 
در قسمت هاى بزرگ آسياى جنوبى و شمال چين به  

ميان مي آورد.
سال  در  زمين  كره  شدن  گرم  مى شود  گفته  هم چنين 
و  سوزان  گرماى  شديد،  خشك سالى  شاهد   2100

طوفان هاى وحشتناك خواهد بود.
يكسان  جهان  مناطق  سراسر  در  زمين  كره  شدن  گرم 
نمي باشد و اين روند مقدار و الگوى بارش را در سطح 
كره زمين تغيير مى دهد. اقليم قاره اروپا تغيير مى كند 
شمال  مرتفع  مناطق  عموم  به صورت  مي شود.  گرم  و 
نسبت به مناطق معتدل زيادتر مورد خطر قرار مي گيرد. 
مناطق مرطوب در عرض البلدهاى مرتفع مرطوب تر و 
معتدل  و  استوايى  گرمسير  مناطق  بين  خشك  مناطق 
خشك تر شده و در بسيارى كشورهاى جهان به نسبت 
نباتات  زرع  و  كشت  تابستان  فصل  در  باران  شدت 
كشورهاى  آن  مقابل  در  و  مي گردد  امكان پذير  غير 
اسكندنياوى، سايبريا و كانادا به ساحات زرع حبوبات 

مبدل مي گردند.
بر توليدات  اثرات متفاوتى  باران مى تواند  تغيير مقدار 
كشاورزى داشته باشد. در مناطق خشك و نيمه خشك، 
افزايش بارندگى باعث افزايش محصوالت كشاورزى 
مى گردد. در مقابل در مناطق مرطوب افزايش بارندگى 
رشد  و  شده  خاك  گرفتگى  آب  باعث  مى تواند 
محصول را با مشكل مواجه سازد و يا باعث شستشوى 
چالش   2 از  بعد  بيابان زايى  گردد.  خاك  مغذى  مواد 
تغيير اقليم و كمبود آب شيرين به عنوان سومين چالش 
مى شود،  محسوب  بيست ويك  قرن  در  جهانى  مهم 
سازمان هاى  گزارش هاى  براساس  كه  طورى  به 
اراضى  چهارم  سه  جمعيت،  يك ششم  بين المللى 
خشك و يك سوم خشكى هاى جهان به مساحت پنج 
ميليارد هكتار در 110 كشور جهان در معرض پديده 
بيابان زايى است. تهديد تخريب 73 درصد كل مراتع 
جهان به مساحت 3,3 ميليارد هكتار، كاهش توان توليد 
غيرقابل  جهان،  خشك  مناطق  درصد   47 در  خاك 
اراضى  مربع  كيلومتر  هزار   70 تا   50 شدن  استفاده 
بر 42 ميليارد دالر خسارت  بالغ  حاصل خيز در سال و 
بسيار  اثرات  با  به محصوالت كشاورزى همراه  ساالنه 
و  اقتصادى  اجتماعى،  اكولوژيكى،  گسترده  و  وسيع 
منابع  تخريب  و  گسترده  فقر  به ويژه  زيست محيطى 
جهانى  پديده هاى  و  آثار  از  بخشى  تنها  به عنوان  پايه 
حاضر  زمان  در  مى شود.  محسوب  بيابان زايى  پديده 
عوامل طبيعي، آن چنان نقشي در بيابان زايي ندارد البته 
بيابان زايي  مي پيوندد،  وقوع  به  كه  خشك سالي هايي 
را تشديد مي كند ولي در كشور ما اين عوامل انساني 
شايد  و  مي شود  بيابان زايي  باعث  بيشتر  كه  هست 

مهم ترينش افزايش جمعيت باشد.
و  اقتصادى  رشد  جمعيت،  رشد  كه  است  ذكر  قابل 
اين  با  مواجهه  افزايش  عوامل  مهم ترين  شهرنشينى، 
ريسك بوده و تغيير اقليم اين اثر را به طور قابل توجهى 

تشديد كرده است.
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نسبت به ديگر كشورهاى صنعتى كم است اما بى تاثير 
نيز نيست؛ بيشترين تاثيرات آن بر آلودگى هواست.

گفته اند  نيز  محيط زيست  اداره  در  مسووالن  اين رو  از 
كه تمام انتشارات و يا تصاعد گازهايى كه از افغانستان 
است،  درصد   0,01 حدود  در  مى شود  آزاد  فضا  به 
ناگوار  اثرات  برعكس،  است. ولى  اندك  بسيار  يعنى 
داراى  افغانستان  مى بينيم.  زياد  بسيار  ما  را  اقليم  تغيير 
تغييرات  با  كه  است  نيمه خشك  و  خشك  طبيعت 
است.  يافته  افزايش  دوره اى  خشك سالى هاى  اقليمى 
اين در حالى است كه منابع طبيعى تامين كننده زندگى 
اقليم  تغييرات  است؛  كشور  شهروندان  معيشت  و 
و  خشك سالى ها  زمين،  كره ى  شدن  گرم  و  جهانى 
گاهى سيل هاى بى موقع را بار مى آورد، و منابع طبيعى 
مورد استفاده افغان ها را صدمه مى زند. در حال حاضر 
به وضع  مربوط  زيادى  تا حد  روستايى  مردم  معيشت 
و  خشك سالى ها  اخير،  سال هاى  در  و  است  طبيعت 
منابع  جهانى،  اقليم  تغييرات  از  ناشى  سرد»  «جبهات 
طبيعى اى را كه تامين كننده ى معيشت بسيارى از مردم 
فقر  تا  است  شده  باعث  نتيجه  در  كه  كرده  تخريب 
گسترش پيدا كند. آب، علفچر ها و زراعت كشور كه 
از منابع حياتى به شمار مى آيند ، به صورت مستقيم از 

تغييرات اقليم جهانى آسيب مى پذيرند.
روى  عمده  تاثير  معيشتى  طبيعى  منابع  اين كه  به دليل 
منابع  اين  آسيب پذيزى  دارد،  مردم  معيشت  و  اقتصاد 
ثبات و توسعه  تاثير منفى روى  اقليمى  تغييرات  اثر  بر 
به  بى ثباتى  عوامل  از  گسترده  فقر  زيرا  دارد.  كشور 
شمار مى رود. البته اين موضوع تنها مربوط به افغانستان 
است  اقليم  تغيير  پيدايش  باعث  هم  انسان  نمى گردد. 
اين وجود ممكن  با  از آن آسيب مى بيند.  و هم خود 
اين  با  اما  باشد.  زياد  يا  كم  آسيب پذيرى  اين  است 
حال كشورهاى صنعتى بيشترين عامل به وجود آورنده 
سبب  نيز  گلخانه اى  گازهاى  و  گلخانه اى اند  گازهاى 
كه  مى دهد  نشان  آمار  مى گردد.  اقليم  تغيير  ايجاد 

دهه هاى  طى  در  كه  محيط زيستى  معضالت  از  يكى 
پژوهشگران  و  دانشمندان  شديد  نگرانى  باعث  اخير 
است  نگرانى اى  اقليم  تغيير  است.  اقليم  تغيير  شده، 
كه تنها شامل كشورهاى صنعتى و پيشرفته نشده بلكه 
باعث نگرانى براى كشورهاى كم تر توسعه يافته نيز شده 

است.
در خصوص  زيادى  كنفرانس هاى  اخير،  سال هاى  در 
دنيا  سطح  در  جهانى  گرمايش  و  اقليم  تغيير  وضعيت 
برگزار شده است. دانشمندان و متخصصان اين حوزه 
هزاران صفحه كتاب، مقاله و گزارش در اين خصوص 
به چاپ رسانده اند، و هر از چند گاه از سوى دولت ها 
به  براى كمك  نيز  گام هايى  بين المللى  سازمان هاى  و 
پيمان  نظير  گام هايى  است.  شده  برداشته  موضوع  اين 
كيوتو و كنوانسيون تغيير آب و هوا؛ اما با وجود تمام 
فعلى،  شرايط  ادامه  با  كه  مى رسد  به نظر  تالش ها  اين 
بازگشتى  غيرقابل  نقطه  سمت  به  زمين  سياره  ساكنان 
باعث  انسان  كه  اقليم  تغيير  پيدايش  مى كنند.  حركت 
در  را  انسان ها  زندگى  است،  شده  آن  آمدن  به وجود 
متخصصين  از  گروهى  مى كند.  تهديد  جهان  سرتاسر 
اقليم شناسى مى گويند كه براى محدود ساختن اثرات 
ناگوار تغيير اقليم الزم است كه صعود گازها تا پايان 

قرن بيست ويك به صفر برسد.
گزارش گروهى از كارشناسان تغيير اقليم، اين پديده 
سوخت  مواد  سوختاندن  و  گازها  صعود  از  ناشى  را 
اين كه  براى  مى گويند  كارشناسان  مى داند.  فوسيلى 
نرود،  بلندتر  آن  خطرناك  سطح  از  حرارت  درجه 
از مشتقات نفت و زغال سنگ كه مواد  استفاده  ميزان 
كند.  پيدا  كاهش  صفر  به  بايد  مى شود  ناميده  فسيلى 
اين در حالى است كه با وجود اين هشدارها هنوز هم 
در سراسر جهان به خصوص در كشورهاى جهان سوم 
ميزان استفاده از مواد نفتى و زغال سنگ هم چنان ادامه 
دارد. بيشترين سهم انسان در توليد گازهاى گلخانه اى 
از  استفاده  نتيجه  در  كه  است  دى اكسيدكاربن  گاز 
بين رفتن  از  سوخت هاى فسيلى است. قطع درختان و 
پوشش سبز زمين نيز در افزايش اين گاز سهم به سزايى 
باقى  زمين  جو  در  سال  ساليان  دى اكسيدكاربن  دارد. 
و  امريكا  چين،  نمى رود.  بين  از  سادگى  به  و  مى ماند 
گلخانه اى  گازهاى  كل  از  درصد   55 اروپا،  اتحاديه 

جهان را توليد مى كنند.
زمينه  اين  در  محيط زيست  كارشناس  يمين،  نجيب اهللا 
باعث  فسيلى  مواد  و  نفتى  مواد  از  «استفاده  مى گويد: 
تشديد آلودگى هوا مى گردد. هم چنان استفاده از اين 
مى شود.  گلخانه هاى  گازهاى  توليد  باعث  آالينده ها 
هرچند افغانستان جزو كشورهاى توليدكننده گازهاى 
گلخانه اى نيست با وجود اين بازهم از اثرات زيان بار 
كه  مى دهد  ادامه  او  نمى باشد.»  دور  به  اقليم  تغييرات 
مى گردد  استفاده  كشور  در  كه  نفتى اى  مواد  هرچند 

 شفايى

آنچه كه پژوهشگران و دانشمندان از تاثيرات تغيير اقليم 
بيان كرده اند از اين قبيل است: به همان اندازه اى كه 

جمعيت جهان و مصرف مواد سوخت فسيلى مانند زغال باال 
مي رود به همان ميزان اقليم كره زمين نيز گرم تر مي شود. 
تحت شرايط نامناسب تا پايان قرن حاضر اقليم جهان تا 6،4 

درجه سانتي گراد گرم خواهد شد. حرارت قطب ها و قاره 
خشكه به شديدترين شكل آن باالخواهد رفت اما در مقابل 

تاثير آن در اقيانوس ها كم تر خواهد بود.

تغيير اقليم زمين را به كجا مى برد؟

ACKU



بزرگ ترین  دای چوبانی از  یکی  »اسدا«  پروژه 
سرمایه  با  که  است  منطقه  پروژه های 
میلیون ها دالر توسط شرکت های نفتی 
این  است.  شده  راه اندازی  ایران  سپاه 
پروژه کشورهای ایران )الف(، سوریه 
و  )د(  داعش  یا  اسالمی   دولت  )س(، 
و  می گیرد  بر  در  را  )الف(  افغانستان 
شده  شروع  حاال  آن  از  بهره برداری 
ایران،  دولت  پروژه،  این  طبق  است. 
مهاجرین قانونی و غیرقانونی افغانستان 
در ایران را دستگیر و تشویق به رفتن به 
جنگ سوریه می کند. دولت سوریه که 
استراتژیک  پیوند عمیق و  افغانستان  با 
دارد، این نیروها را با آموزش دوماهه 
و پرداخت معاش، به جنگ داعش یا 

دولت اسالمی  می فرستد. 
که  اند  معتقد  پروژه  این  مهندس های 
است  بی نظیر  جهان  در  »اسدا«  پروژه 
و تمام دولت های شامل در این پروژه 
بهره های  آن  از  مساویانه  به صورت 
تطبیق  با  می برند.  اخالقی  و  اقتصادی 
از  ایران  دولت  پروژه،  این  درست 
می شود  خالص  افغانی  مهاجرین  شر 
نیاز  دیگر  مرز  بدون  اسالم  مدعیان  و 
مهمان های  حضور  از  که  نمی بینند 
قدم  در  بزنند.  نق  ایران  در  ناخوانده 
نیروهای  با کمبود  دوم، دولت سوریه 
تطبیق  با  و  شد  نخواهد  مواجه  جنگی 
»اسدا«، بشار اسد تا سال 2082 بر مسند 
هم چنین  ماند.  خواهد  باقی  قدرت 
از کمبود  نیز  یا داعش  دولت اسالمی  
مواد اولیه ذبح رنج نخواهد برد. داعش 
بر این عقیده است که به صورت اوسط 
شرعی  ذبح  را  نفر  دوصد  روزانه  باید 
کند. اگر ایران به صادرات مواد ذبحی 
تازه ادامه دهد، داعش نیاز نمی بیند که 
کند.  استفاده  داخلی  فرسوده  مواد  از 
خارجه  وزارت  افغانستان؛  آخر  در  و 
که  است  کرده  پیش بینی  افغانستان 
افغانستان  دولت  پروژه،  این  تطبیق  با 
سال  در  دالر  میلیون  سه صد  حدود 
خارجه  وزارت  داشت.  خواهد  عاید 
گفته است که پیش بینی عایدات فعلی 
وزارت  است.  امروزی  نرخ  براساس 
دولت   ،2020 سال  تا  که  است  گفته 
یورو  میلیون  هفت  تا  ساالنه  افغانستان 
از بابت خون بهای مهاجرین افغانی در 

ایران به دست خواهد آورد. 

افتتاح پروژه »اسدا«
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باید مجازات شوند.
در قطع نامه ای که از سوی تظاهر کنندگان نشر شد، آمده 
است: »این داغ ننگ تا جهان باقی است از جبین ملت 
ما زدوده نخواهد شد. اما جنایتکاران و حمایتگران شان 
باید بدانند که عصر وحشت و بربریت گذشته است و ما 
تا تامین عدالت برای فرخنده دادخواهی خواهیم کرد. 

ما در کنار فرخنده های خویش خواهیم ایستاد.«
تمام  فعالیت  باید  که  است  آمده  قطع نامه  این  در 
منع  می کنند  مردم فریبی  که  رماالنی  و  تعویذنویسان 
شود. در نخستین روز قتل فرخنده برخی از عالمان دین 
سندی  هیچ  که  حاال  ولی  کردند  حمایت  قتل  این  از 
زده  آتش  را  قرآن  فرخنده  دهد  نشان  تا  ندارد  وجود 
است، افرادی که در آن روز از این حمایت می کردند، 

از مردم معذرت خواسته اند. 

را در فضای مجازی خلق کرد. این جنبش خودجوش 
به  حتا  و  عمومی  گذاشت  افکار  روی  جدی  تاثیر 
خانواده فرخنده نیز دل و جرات داد در رسانه ها ظاهر 
شوند، از خطاهای وحشتناک پولیس کابل پرده برداری 

کنند و در مورد دخترشان سخن بگویند. 
این جنبش عدالت خواهی دولت مردان را وادار کرد تا 
رویداد قتل فجیع فرخنده را جدی بگیرند و عامالن آن 
را شناسایی کنند. عالوه بر این، جنبش عدالت خواهی 
برای فرخنده، برخی از مقام های عوام فریب و موج سوار 
از  شماری  کرد.  پوزش خواهی  به  وادار  را  دولتی 
مقام های دولتی همین که اطالع یافتند، مردم عام زنی 
را به ظن آتش زدن قرآن سوزانده اند، با شور و شعف 
باورنکردنی از آن استقبال کردند. این مقام های دولتی 
به خوبی می دانستند که مردم کوچه و بازار صالحیت 
محاکمه کسی را ندارند. آنان می فهمیدند که محاکمه 
دادگاه های  انحصاری  صالحیت های  از  متهم،  یک 
رسمی  است. با آن هم برای موج سواری و بهره برداری 
خیابانی  محاکمه  و  آدم سوزی  از  عوام،  احساسات  از 
شکل  عدالت خواهی  جنبش  اگر  کردند.  استقبال 
نمی گرفت، این مقام ها حتا عذرخواهی هم نمی کردند. 
جدی  پیامدهای  عدالت خواهی،  جنبش  شدن  خیابانی 
روی  پیش  دیروز  که  شهروندانی  داشت.  خواهد 
علیه محاکمه خیابانی،  بودند،  آمده  عالی گرد  دادگاه 
آدم سوزی و خودسری شعار دادند. آنان با صدای رسا 

تظاهر کنندگان در این قطع نامه از وزارت حج و اوقاف 
افراد  فتواهای  با  افغانستان  زنان  نگذارد  تا  خواسته اند 
بی مسوولیت جان شان را از دست دهند. در این قطع نامه 
همان  از  که  دینی  عالمان  عده  آن  از  »ما  است:  آمده 
قانونی  با قضیه شهادت فرخنده برخورد اصولی،  آغاز 
و مسووالنه کرده اند، سپاسگزاری می کنیم. از وزارت 
حج و اوقاف می خواهیم تا برای جلوگیری از تبلیغ و 
ترویج خشونت و ستیزه جویی با استفاده از تریبون های 

دینی اقدام عملی و جدی کند.«
این  بررسی  برای  را  کمیسیونی  افغانستان  حکومت 
رویداد تشکیل کرده تا جزییات قضیه را بررسی کند. 
شد  مواجه  مردم  با خشم  زمانی  فرخنده  می شود  گفته 
که با یک تعویذنویس در زیارت شاه دو شمشیره دعوا 
لت وکوب  شدت  به  را  فرخنده  خشمگین  مردم  کرد. 
و  دادند  عبور  او  بدن  روی  از  را  موتر  دوبار  کردند، 
به  کابل  خشکیده  دریای  داخل  در  را  جسدش  سپس 

آتش کشیدند. 
و  تیره  تصویر  فرخنده  قتل  که  گفتند  تظاهر کنندگان 
تاری از افغانستان برای جهان به نمایش گذاشت. آن ها 
دموکراسی،  تا  است  شده  سبب  عمل  این  که  گفتند 
حقوق بشر و احترام به کرامت انسانی در افغانستان زیر 

سوال برود.

اعالم کردند که محاکمه صحرایی جنایت است. آنان 
از  برخی  و  عام  مردم  عالی رتبه،  مقام های  به  خواستند 
واعظان عوام زده کابل حالی کنند که اگر کسی واقعا 
قرآن را هم در خیابان آتش بزند، مردم عام صالحیت 
محاکمه او را ندارند. رفتار قانون شکنانه به حکم قوانین 
افغانستان باید در محاکم پی گیری شود. غیر از محاکم 
را  شهروندی  خیابان  در  ندارد  حق  کسی  هیچ  رسمی  

مجازات کند. 
جنبش عدالت خواهی برای فرخنده، دیروز تالش کرد 
میان ربته و  مقام های عالی رتبه،  به آگاهی همه مردم و 
بیست وهشت  برساند که کسانی که در  دون رتبه دولتی 
حوت سال گذشته در کابل آدم سوزی کردند، مرتکب 
فرخنده  شوند.  محاکمه  باید  و  شده اند  عمده  قتل 
ثابت شده  بود. حاال  فارغ مدرسه دینی  حافظ قرآن و 
او قرآن را هم  اگر  اما  نسوزانده.  او قرآن را  است که 
اهانت  نمی شد.  کم  چیزی  قاتالن  جرم  از  می سوزاند، 
به ساحت باورهای دینی مردم افغانستان، بر مبنای قانون 
جرم است. اگر کسی مرتکب چنین جرمی  شود، حق 
رسیدگی به آن را محاکم رسمی  دارند. هیچ شهروندی 
نباید به خودش حق بدهد و کسی را در خیابان محاکمه 

و مجازات کند. 
به  دیروز خطاب  فرخنده،  برای  عدالت خواهی  جنبش 
گفت  بودند،  کرده  توجیه  را  آدم سوزی  که  واعظانی 
داده اند.  دست  از  را  اخالقی شان  صالحیت  دیگر  که 
توجیه  را  شهروند  یک  خیابانی  محاکمه  که  واعظی 
ندارد.  را  مردم  موعظه  اخالقی  صالحیت  می کند، 
شهروندی،  حقوق  به  ملتزم  جمهوری  یک  شهروندان 
متهم  یک  خیابانی  محاکمه  که  ندارند  نیاز  واعظی  به 
را توجیه کند. واعظان باید از نفوذ اجتماعی شان برای 
تحکیم بیشتر حاکمیت قانون استفاده کنند. واعظی که 
این مسوولیت شهروندی را فراموش می کند، صالحیت 
از  باید  این واعظ  از دست می دهد.  اخالقی موعظه را 
قانون  دیگر درس  بار  و  بکشد  موعظه دست  و  امامت 
و حقوق بخواند تا باور به محاکمه خیابانی حتا از ذهن 

ناخودآگاهش نیز پاک شود. 
قباحت  توانست  فرخنده  برای  عدالت خواهی  جنبش 
جامعه  آگاهی  و  احساس  به  را  خیابانی  محاکمه های 
منتقل کند. بعد از این هیچ واعظ و مقام دولتی، جرات 
یک  خیابانی  مجازات  و  محاکمه  از  کرد  نخواهد 
شهروند اعالم حمایت کند. جنبش عدالت خواهی برای 

فرخنده باید ادامه یابد و خاموش نشود.

به  باشندگان شهر کابل  از  هزاران تن  8صبح، کابل: 
دعوت فعاالن مدنی و مدافعان حقوق بشر به جاده های 
کابل ریختند و شعار عدالت سر دادند. تظاهر کنندگان 
دو بار جاده روبه روی دادگاه عالی را دور زدند و شعار 
»عدالت می خواهیم« سر دادند. این تظاهرات دو ساعت 
دوام کرد و شرکت کنندگان از دادگاه عالی خواستند 
تا عامالن قتل فرخنده را به صورت علنی محاکمه کنند. 
کابل  پولیس  امنیه  فرمانده  که  گفتند  تظاهر کنندگان 
باید از مقامش برکنار شود زیرا به گفته آن ها، پولیس 
از حادثه  فرخنده، پس  قتل  از  به جای جلوگیری  کابل 
به خانه او رفتند و بر پدر و مادر فرخنده فشار آوردند 
داشته  روانی  تکلیف  فرخنده  که  بگویند  رسانه ها  به  تا 
است. تظاهر کنندگان گفتند که آمر حوزه دوم امنیتی و 
نیروهای پولیسی که از این حادثه جلوگیری نکرده اند، 

دیروز جنبش عدالت خواهی برای فرخنده خیابانی شد. 
این جنبش که در شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی 
آدم سوزی،  علیه  و  آمد  خیابان  به  بود،  گرفته  شکل 
خودسری و محاکمه خیابانی شعار داد. هزاران نفر در 
راهپیمایی دیروز شرکت کردند. شمار شرکت کنندگان 
انتظار می رفت. هیچ سیاستمدار و  بود که  از آن  بیشتر 
رهبر مذهبی یا سیاسی، راهپیمایی دیروز را سازمان دهی 
نکرده بود. اما با آن هم شمار شرکت کنندگان به هزارها 
در  بود.  بی سابقه  خودش  نوع  در  این  می رسید.  نفر 
نبود.  راهپیمایی ای چنین گسترده  هیچ  این سیزده سال 
در  مدنی  جامعه  فعاالن  تحصن های  و  راهپیمایی ها 
نمی شد.  روبه رو  شهروندان  گسترده  استقبال  با  گذشته 
تنها سیاستمداران و رهبران مذهبی بودند که می توانستند 
صدها و هزاران نفر را به خیابان بکشانند. استدالل برخی 
بود که جامعه ما سنتی  این  از فعاالن مدنی در گذشته 
و پدرساالر است. در جوامع پدرساالر نقش رهبری از 

اهمیت قابل مالحظه برخوردار است. 
رهبری سیاسی و مذهبی در جوامع پدرساالر جامعه را 
سمت و سو می دهد و نیروی دیگری با آنان رقابت کرده 
نمی تواند. فعاالن مدنی کابل، شاید به همین دلیل، تالش 
چندانی برای ایجاد پایگاه اجتماعی نمی کردند و بیشتر 
مصروف پروژه سازی و پیدا کردن منابع تمویل بودند. 
اما قتل فجیع فرخنده، وجدان جمعی را تکان داد. این 
رویداد هولناک یک جنبش خودجوش عدالت خواهی 

»نه« به آدم سوزی
خودسری و محاکمه خیابانی

راهپیمایان در کابل:

عامالن قتل فرخنده مجازات شوند

فردوس کاوش
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وج فرخنده  عر
هبوط دیگربار انسانیت

»آزادی تهران« میزبان امیدهای افغانستان

زش 94، طالیی بود اولین مدال ور

ر و پنجاهمین قهرمانی جوکویچ  هجدهمین باخت فدر

تفسیر	و	تحلیل	حادثه	دلخراش	مرگ	فرخنده	در	مسجد	
قرن	 در	 و	 کشور	 پایتخت	 در	 پولیس،	 دیدگان	 برابر	 در	 و	
آموزه	 به	 توسل	 جز	 من	 و	 می	نماید	 دشوار	 بیست	ویک،	
یک	 براساس	 نمی	بینم.	 دیگر	 راهی	 انسانیت	 هبوط	
روز	 آن	 در	 آخرین	بار	 و	 چندمین	 برای	 فرخنده	 روایت،	
بود	 گردیده	 دوشمشیره	 شاه	 زیارتگاه	 و	 مسجد	 رهسپار	
از	هبوط	متوسل	به	دین	و	مکان	 تا	برای	عروج	و	رهایی	
یگانه	 را	 زیارتگاه	 و	 مسجد	 او	 گردد.	 دینی	 مقدس	
اتصال	 و	 نگاه	 برای	 شیطانی	 و	 زمینی	 شهر	 در	 روزنه	ای	
با	 که	 می	خواست	 و	 می	دید	 آسمانی	 و	 الهوتی	 شهر	 به	
پیدا	 را	 رهایی	 شایستگی	 مکان،	 این	 در	 شمع	افروزی	
کند.	اما	زمینیان	خود،	فرخنده	را	به	جای	شمع	سوزاندند	
تا	مشعل	دار	تقال	برای	عروج	را	به	عروج	رسانده	و	خود،	
هبوط	دیگر	بار	را	به	نمایش	بگذارند	و	بر	شیطانی	بودن	
شهر	خود	مهر	صحه	بزنند.	مهم	تر	این	که	برخی	نمایندگان	
دین	و	دولت	به	صورت	هماهنگ	رفتار	زمینیان	را	تایید	
گسترده	و	توام	با	 کنش	ها	تند،	 کردند.	البته	در	ادامه	ی	وا

احساسات	و	عواطف	بود.	
از	جانب	دیگر	جنبه	حقوق	بشری	قضیه	نیز	مورد	توجه	
گرفت	و	عملکرد	دستگاه	های	دولتی	مرتبط	با	تامین	 قرار	
ارزیابی	 پرسش	برانگیز	 و	 ضعیف	 شدت	 به	 نیز	 امنیت	
که	چقدر	خشونت	 شد.	از	جانبی	هم	حادثه	نشان	داد	
گردیده	است	و	ساختارهای	رسمی	 کشور	نهادینه	 در	این	
کل	مرجعیت	 	رسیدگی	به	جرایم	و	اتهامات	و	دولت	در	
از	دست	داده	است	وگرنه	در	یک	 را	 و	مشروعیت	خود	
نمی	رفت	 انتظار	 ریاست	جمهوری	 ارگ	 کیلومتری	
عده	ای	به	صورت	خودسرانه	دست	به	مجازات	و	اعدام	
تفحص	 بدون	 تدین	 و	 ایمان	 دیگر	 از	چشم	انداز	 بزنند.	
که	دین	باوری	چقدر	 و	تامل	مردمان	شهر	نشان	می	دهد	
اراده	ای	 که	حتا	 است	 گردیده	 تعصب	 با	 توام	 و	 قشری	

برای	درک	حقیقت	وجود	ندارد.	
که	داعش	و	بوکوحرام	 در	چنین	جامعه	ای	مگر	بعید	است	
که	اشاره	شد	من	برای	 و	نظایر	آن	نفوذ	نکنند.	همان	طور	
در	 می	شوم.	 متوسل	 هبوط	 آموزه	 به	 موضوع	 این	 تحلیل	
جایگاه	 از	 انسانیت	 هبوط	 دینی	 آموزه	های	 چارچوب	
که	آن	هم	به	خاطر	خطای	پدر	آدمیزادگان	رخ	 اصلی	اش	
کرده	است	و	طبق	 گرفتار	سیه	روزی	 داده	است،	انسان	را	
گناه	نخستین،	موجب	 روایت	یکی	از	ادیان	آسمانی	این	

تیم	ملی	فوتبال	زیر	سن	23	سال	افغانستان	در	دومین	دیدارش	در	
مسیر	راه	یابی	به	رقابت	های	فوتبال	المپیک	2016	ریودوژانیروی	
برازیل،	امروز	ساعت	پنج	بعد	از	ظهر،	در	ورزشگاه	یک	صد	هزار	

نفری	آزادی	شهر	تهران،	به	مصاف	تیم	ملی	نیپال	می	رود.
کشور	در	اولین	دیدار	خود	در	 تیم	ملی	فوتبال	زیر	سن	23	سال	
گرفت	و	با	نتیجه	دو	بر	 این	رقابت	ها	در	برابر	تیم	فلسطین	قرار	
صفر	مغلوب	فلسطین	شد.	تیم	نیپال	هم	در	اولین	دیدار	خود	با	

نتیجه	سنگین	پنج	بر	صفر	مغلوب	ایران	شد.
کشور	 فوتبال	 برای	 زیادی	 اهمیت	 حایز	 نکات	 اما	 دیدار	 این	
که	علی	رغم	دریافت	 کشور	بود	 داشت،	اول	نحوه	دیدار	جوانان	
قبولی	 قابل	 فوتبال	 توانسته	اند	 پذیراشدن	شکست،	 و	 گول	 دو	

حداقل	به	لحاظ	آماری	به	نمایش	بگذارند.
سال	 	23 ملی	پوشان	 که	 می	دهد	 نشان	 ارقام	 و	 آمار	 این	
آغاز	 از	 پیش	 ماه	 یک	 تنها	 این	که	 علی	رغم	 کشورمان،	 فوتبال	
تمرینات	 به	 جدید	 سرمربی	 یک	 حضور	 با	 رقابت	ها،	 این	
آماده	سازی	خود	شروع	نموده	بودند،	نوید	روزهای	درخشانی	را	

کشور	می	دهند. برای	فوتبال	
مالکیت	 باالی	 و	هم	چنان	داشتن	درصد	 کرنر	 ارسال	ده	ضربه	

توپ	نشان	از	فوتبال	روان	و	خوب	تیم	ملی	افغانستان	دارد.
گران	 نکته	قابل	توجه	دیگر،	حضور	پرشمار	و	قابل	توجه	تماشا
قابل	 حمایت	 بودند	 توانسته	 که	 بود	 دیدار	 این	 در	 افغانستان	
که	حتی	این	 از	تیم	ملی	به	نمایش	بگذارند،	به	گونه	ای	 قبولی	

پوش	 ملی	 بایسکل	رانان	 توسط	 	1394 سال	 مدال	 اولین	
کسب	شد. افغانستان	

افغانستان	 بایسکل	رانی	 ملی	 تیم	 و	مدال	آور	 قهرمان	 قهار	 ذبیح	
کستان	موفق	به	 کشور	پا در	اولین	روز	مسابقات	بایسکل	رانی	در	

کسب	مدال	طال	شد.
که	در	مسافت	۱۹۵کیلومتر	با	رقبای	خود	به	مبارزه	پرداخت،	 قهار	
بایسکل	رانان	 دیگر	 به	 نسبت	 دقیقه	 هشت	 فاصله	 با	 توانست	

کند. مقام	اول	را	از	آن	خود	
توانست	 رقابت	ها	 این	 اول	 روز	 در	 افغانستان	 بایسکل	رانی	 تیم	
کند،	هم	چنان	در	دور	دوم	این	 کسب	 مقام	های	اول	الی	سوم	را	
کشور	توانستند	جایگاه	های	اول	الی	چهارم	را	 رقابت	ها	مردان	

کنند. از	آن	خود	

مرد	شماره	یک	دنیای	تنیس	با	شکست	راجر	فدرر	به	پنجاهمین	
عنوان	حرفه	ای	خود	دست	یافت.

ولز،	 ایندین	 امتیازی	 	1000 مسترز	 رقابت	های	 نهایی	 دیدار	 در	
ک	جوکوویچ	با	پیروزی	در	3	ست	و	با	نتایج	6-3 6-7)5(  نوا
قهرمانی	 عنوان	 از	 دفاع	 به	 موفق	 ساله،	 	33 فدرر	 برابر	 	6-2
کسب	چهارمین	عنوان	 با	 ایندین	ولز	شد.	 خود	در	رقابت	های	
به	عنوان	 فدرر	 رکورد	 با	 جوکوویچ	 رقابت	ها،	 این	 در	 قهرمانی	
بهترین	بازیکن	تاریخ	این	بازی	ها	برابری	می	کند.	این	در	حالی	
که	جوکوویچ	27	ساله	چند	هفته	پیش	با	فدرر	در	فینال	 است	

دبی	روبه	رو	شد	و	از	پیروزی	در	این	بازی	باز	ماند.
کل	بازی	بسیار	خوبی	را	انجام	 گفت:	فکر	می	کنم	در	 جوکوویچ	
توانستم	 که	 است	 خیلی	خوب	 بودم.	 متمرکز	 بسیار	 من	 دادم.	
در	چنین	دیداری	در	یک	تورنمنت	بزرگ،	آن	را	با	پیروزی	به	
پایان	ببرم.	این	برد	نه	فقط	در	بازی	های	بعدی	برابر	فدرر،	بلکه	
برای	تورنمنت	میامی	و	دیگر	تورنمنت	های	فصل	به	من	اعتماد	

به	نفس	می	دهد.
ک	 نوا گفت:	 بازی	 این	 از	 پس	 نیز	 جهان	 دو	 شماره	 مرد	 فدرر	
خوب	توانست	اداره	بازی	را	در	دست	بگیرد.	بازی	سخت	بود	

اما	از	آن	لذت	بردم.
می	شد.	 محسوب	 جوکوویچ	 مسترز	 عنوان	 بیست	وسومین	 این	

دنیا	 به	 گناه	کار	 ازلی	 به	صورت	 انسان	ها	 که	 است	 شده	
تفکر	 بستر	چنین	 کرده	در	 فیلسوفان	رشد	 برخی	 بیایند.	
نیز	 را	 از	دولت	 نهاد	دین	 و	تفکیک	 دینی،	سکوالریسم	
زندگی	 نگاه	 این	 در	 می	دانند.	 مرتبط	 موضوع	 همین	 با	
نهاد	 و	 بوده	 گزیری	 نا سر	 از	 زمین	 در	 انسان	ها	 جمعی	
در	 انسانیت	 موقت	 زیست	 امور	 تنظیم	 به	منظور	 دولت	
گرفته	است.	 زمین	براساس	یک	قرارداد	اجتماعی	شکل	
پس	وظیفه	آن	برقراری	نظم	و	جلوگیری	از	درنده	خویی	
گرگ	انسان	است.	 انسان	علیه	انسان	است؛	زیرا	انسان	
تا	 باطن	است	 نهاد	دینی	صیقل	دل	و	صفای	 کار	 اما	 و	
شایسته	 و	 یافته	 تطهیر	 فردی	 سجایای	 لحاظ	 به	 انسان	
وظیفه	 منظر	 این	 از	 گردد.	 خود	 اولیه	 جایگاه	 به	 عروج	
نهاد	دین	و	نمایندگان	دینی	تالش	برای	سعادت	اخروی	
و	ابدی	انسان	است.	اما	جریان	مرگ	فرخنده	و	صدها	
و	 شدند	 گرفتار	 مشابهی	 سرنوشت	 به	 که	 دیگر	 فرخنده	
که	هبوط	انسانیت	در	این	 می	شوند	حکایت	از	آن	دارد	
شهر	مدام	تکرار	می	شود	و	اهالی	این	شهر	هنوز	با	رهایی	از	

غم	و	درد	سقوط	فاصله	بسیار	دارد.	
کنان	 سا که	 گفت	 می	توان	 جامعه	شناختی	 لحاظ	 به	
تبارز	می	کنند	 کسوت	های	مختلف	 در	 دیار	هرچند	 این	
به	 سقوط	 نشانه	های	 و	 پودند	 و	 تار	 یک	 از	 همه	 اما	
دولت	 نهاد	 این	که	 نمی	گردد.	 خالصه	 خاصی	 صنف	
نظاره	گر	 مامورانش	 و	 می	ماند	 کام	 نا امنیت	 تامین	 امر	 در	
می	توانند	 و	 می	باشند	 رخداد	 دلخراش	ترین	 منفعل	
توجیه	 را	 توحش	 مقام	عالی	رتبه	اش	 یا	 و	 کنند	 مماشات	
که	او	فقط	لباسش	و	یا	سویه	 می	کنند،	به	آن	دلیل	است	
باطن	 در	 وگرنه	 می	کند	 فرق	 مرکبش	 و	 مسکن	 و	 مصرف	
فرخنده	 به	 پا	 دو	 هر	 با	 که	 هستند	 همان	هایی	 از	جنس	
نهاد	 از	 نمایندگی	 به	 کسی	که	 هم	چنین	 می	زدند.	 لگد	
به	آن	دست	می	زند،	 یا	 و	 بربریت	دفاع	می	کند،	 از	 دین	
بیشتر	 شیب	 با	 انحطاطش	 سیر	 که	 است	 هبوط	کرده	ای	
ادامه	دارد	ولی	ظاهرا	برای	رستگاری	دیگران	جدوجهد	

به	خرج	می	دهد	و	راه	رهایی	را	نشان	می	دهد.	
که	نباید	 بنابراین	هرچند	سخت	است	اما	باید	پذیرفت	
که	 گردن	نخستین	مردی	انداخت	 گناه	هبوط	را	به	 کل	
کرد،	بلکه	هریک	ما	 خود	و	فرزندانش	را	از	بهشت	تبعید	
که	سزاوار	 به	نوبه	خود	قادر	به	انجام	رفتارهایی	هستیم	

هبوط	بیشتر	خواهیم	بود.

مساله	از	سوی	مربیان	تیم	فلسطین	و	ایران	نیز	یاد	شده	بود.
سال	 	23 سن	 زیر	 فوتبال	 ملی	 تیم	 سرمربی	 صالح،	 حسین	
و	 دادیم	 از	دست	 را	 زیادی	 موقعیت	های	 که	 گفت	 افغانستان	

کرد. که	بسیار	منظم	بازی	 فلسطین	نیز	تیم	قوی	بود	
که	فدراسیون	فوتبال	باید	پاسخگوی	 در	این	میان	اما	مساله	ای	
که	چرا	اوال	تمرینات	تیم	ملی	برای	همچون	 آن	باشد،	این	است	
رقابت	های	مهمی	دیر	آغاز	شده	است	و	از	سوی	دیگر،	علی	رغم	
دارا	بودن	منابع	مالی	متعدد،	چرا	تیم	ملی	زیر	سن	23	سال	باید	
به	مصاف	تیم	های	خارج	از	درجه	فوتبال	امارات	و	ایران	برود،	
ملی	 تیم	های	 مصاف	 به	 دیگر،	حدقل	 کشورهای	 حالی	که	 در	

همین	منطقه	آسیا	رفته	اند.

نادال	با	27	و	فدرر	با	23	عنوان	مسترز	1000	امتیازی،	هم	چنان	
باالتر	از	»نوله«	هستند.

 20 با	 فدرر	 که	 بود	 تنیس	 غول	های	 جدال	 سی	وهشتمین	 این	
ادامه	 تماشایی	 نبرد	 این	 به	 همچنان	 برد،	 	18 با	 جوکوویچ	 و	

می	دهند.

       محمدقاسم عرفانی- استاد دانشگاه
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