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درمصافجاریدریمن،
افغانستانبایدبیطرفباشد

ریچارد هالبروک، نماینده خاص ایاالت متحده امریکا برای افغانستان 
پیشین  رییس جمهور  کرزی،  حامد  با  گفتگو  یک  در  کستان،  پا و 
گفت: »شهزاده های سعودی، حکومت قطر و... بزرگ ترین  افغانستان 
از طریق آی اس آی می باشند.  منبع تمویل طالبان به گونه مستقیم و 
هیچ  می دهند.«  پول  طالبان  به  این ها  ک،  تریا عواید  از  بیشتر  حتا 
که  بکشانیم  کسانی  از  جانبداری  به  را  افغانستان  ما  که  ندارد  دلیلی 

حامی طالبان می باشند. 4

ک شده است ک افغانستان از ماین پا هشتاد درصد خا

که شصت درصد  به سال ۲۰۰۲ میالدی 
بود،  ماین  از  مملو  افغانستان  ک  خا
پیشرفت قابل مالحظه است. در حال 
از  کشور  ک  حاضر، تنها ۲۰ درصد خا

ک سازی نشده است.« ماین ها پا
قدردانی  ابراز  با  غنی  جمهور  رییس 
در  را  افغانستان  که  کشورهایی  از 
کرده  کمک  ماین ها  ک کاری  پا
سال های  در  که  می افزاید  است، 
افغانستان  در  نفر  هزار  پانزده  گذشته 
برای  ملی  و  انسانی  مبارزات  در 
مشغول  ماین  کسازی  پا و  خنثاسازی 
کمبود  بوده اما در حال حاضر به دلیل 
کمک های مالی، تعداد زیادی از این 

افراد خانه نشین شده اند. 
این که  برعالوه  می گوید  غنی  آقای 
زیادی  قربانی های  مردم  از  ماین ها 
خود  اخیر  دهه  چند  در  گرفته، 
به  کرده اند.  قربانی  نیز  را  کان  ماین پا

دهه  چند  طی  جمهور،  رییس  گفته ی 
افغانستان  در  ک  ماین پا  189 اخیر 
کشته و 973 نفر دیگر زخمی شده اند. 
معارف  وزارت  از  غنی  جمهور  رییس 
کان  ماین پا از  هریک  برای  تا  خواسته 
نام گذاری  مکتب  یک  شده  کشته 
کند. هم چنین از شهرداری نیز خواسته 
کان  ماین پا نام  به  را  تا جاده ای  است 

نام گذاری نماید.
که از سال 2011 به  اشرف غنی می گوید 
بین المللی  مالی  کمک های  سو،  این 
در  کی  ماین پا روند  ادامه ی  منظور  به 
کید  کاهش یافته است. او تا افغانستان 
که دولت افغانستان در نظر دارد  کرده 
تا بودجه مشخصی را برای ادامه روند 
خودش  را  کی  ماین پا مدیریت  و  تهیه 

گیرد. به دست 
در  کی  ماین پا برنامه  مدیریت  قبال 
ملل  سازمان  به دست  افغانستان 
می گوید  اشرف غنی  اما  بود،  متحد 
تا این مدیریت  که دولت در نظر دارد 
رییس  گیرد.  به دست  افغانستان  را 
گفته است:   جمهور غنی در پیام خود 
این  به  دهه  چند  از  افغان ها  گرچه  »ا
مصروف  کی  ماین پا کار  به  طرف 
آن  مالی  بودجه  مدیریت  اما  هستند 
با  و  است  بوده  ملل  سازمان  عهده  به 
و تجربه  افغان ها ظرفیت  این که  وجود 
یک  دارند،  کی  پا ماین  امور  در  کافی 
کشور  کان خارجی نیز در  تعداد ماین پا

کار می باشند.«  مشغول 

رییس  اشرف غنی  کابل:  8صبح، 
نتیجه  در  که  می گوید  کشور،  جمهور 
و  داخلی  کان  ماین پا تالش های 
ک  خا درصد  هشتاد  خارجی، 
افغانستان طی سال های اخیر از وجود 

ک شده است. ماین پا
روز  مناسبت  به  پیامی  در  غنی  آقای 
که  است  گفته  کی  ماین پا بین المللی 
درصد  شصت  میالدی،   2002 تاسال 
ک افغانستان از ماین پوشیده بود،  خا
کان  ماین پا قربانی های  نتیجه  در  اما 
داخلی و خارجی »تنها بیست درصد 
ک  زیرخا دشمنان  افغانستان  ک  خا

دارد.«
رییس جمهور در بیانیه خود می گوید: 
درصد  هشتاد  ارقام،  اساس  »به 
تالش های  برکت  به  افغانستان  ک  خا
ماین ها  وجود  از  کشور،  کان  ماین پا
کسازی شده است و این رقم، نسبت  پا
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در  امنیت  و  ثبات  به سود  توافق  این  ما  باور  به 
برآیند  منطقه،  در  ناامنی  و  است. جنگ  ما  منطقه 
است.  منطقه ای  و  جهانی  قدرت های  منافع  تضاد 
فشار  اعمال  برای  منطقه ای  و  جهانی  قدرت های 
بر یک دیگر، از ناامنی و تروریسم به عنوان ابزار 
استفاده می کنند. این سیاست کل منطقه را دچار 
حل وفصل  است.  کرده  درگیری  و  بحران  تنش، 
این  قوی  احتمال  به  ایران،  هسته ای  پرونده 
توافق  این،  بر  عالوه  می کند.  تعدیل  را  سیاست 
دیگر  جنگ  یک  امکان  غرب،  و  تهران  هسته ای 
یک  شبح  این  از  پیش  کرد.  منتفی  منطقه  در  را 
مقام های  داشت.  وجود  ما  منطقه  در  دیگر  جنگ 
امنیتی و سیاسی برخی از کشورها بر طبل جنگ 
می کوبیدند. عناصر افراطی در تهران نیز دنیا را 

تهدید می کردند. 
تیره  ثبات منطقه را  تهدیدهای متقابل، چشم انداز 
قدرت های  که  دارد  این وجود  احتمال  بود.  کرده 
جهانی و منطقه ای از این به بعد، برای تامین ثبات 
در منطقه همکاری کنند. ایاالت متحده در اوج تنش 
امنیتی  تا سیاست های  نفعش نمی دید  به  ایران  با 
برخی از متحدان منطقه ای اش را مهار کند. توافق 
ایران با غرب، می تواند در این سیاست  هسته ای 
تغییراتی اعمال کند. اگر توافق هسته ای تهران و 
غرب تا ماه جون نهایی شود، حلقات افراطی در 
از کشورهای  تا برخی  ندارند  بهانه ای  تهران هم 
منطقه را پایگاه دشمن تعریف کنند. در کنار این ها، 
در  مشروع  اقتصاد  تقویت  به  ایران،  تحریم  لغو 

منطقه کمک خواهد کرد. 
میان  مشروع  اقتصادی  مناسبات  گسترش 
کشورهای منطقه، ثبات را تقویت خواهد کرد. با 
منطقه  در  سیاه  اقتصاد  ایران،  اقتصادی  تحریم 
به  نامشروع،  اقتصاد  تقویت  بود.  شده  تقویت 
میزان جرایم سازمان یافته و تروریسم نیز افزوده 
ناحیه  این  از  افغانستان،  غربی  والیت های  بود. 
بسیارآسیب دیدند. تحریم ایران سبب شد ارز از 
هرات به خاک ایران قاچاق شود. این امر ضربه 
بود.  افغانستان  غربی  والیات  اقتصاد  به  کالن 
غربی  والیات  در  مشروع  اقتصاد  این،  بر  عالوه 
افغانستان آسیب دیده بود. تحریم ها سبب افزایش 
این  ایران شد.  بهای مواد ساختمانی در  تورم و 
ایران  از  نتوانند  افغان  تاجران  که  شد  سبب  امر 
مواد ساختمانی به هرات و دیگر شهرهای کشور 
وارد کنند. کمبود این مواد در بازار، سبب از رونق 
افتادن ساخت وساز در هرات و دیگر والیات غربی 
کشور شده بود. انتظار می رود که با لغو تدریجی 
تحریم اقتصادی ایران، اقتصاد مشروع در والیات 

غربی افغانستان رونق بگیرد. 
رونق اقتصاد مشروع، تجارت سیاه و غیرقانونی 
عالوه  برد.  خواهد  بین  از  را  کاالها  دیگر  و  ارز 
تجارت  میزان  تحریم،  تدریجی  رفع  این ها،  بر 
میان افغانستان و ایران را در کل باال خواهد برد. 
افزایش میزان تجارت، شغل ایجاد می کند، درآمد 
منافع  و  می سازد  پول  دولت ها  برای  می آورد، 
متقابل می آفریند. منافع متقابل، دولت ها را محکوم 
خواهد  دوجانبه  مناسبات  تقویت  و  همکاری  به 

ساخت.

از توافق هسته ای تهران و غرب 
استقبال می کنیم

انفجار در لوگر 
جان هفت غیرنظامی را گرفت

رییس جمهور از زخمیان 
حمله انتحاری والیت خوست 

عیادت کرد
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کابل  در جنوب  لوگر  محلی والیت  مقام های 
در  جاده ای  کنار  بمب  انفجار  که  گفته اند 
ولسوالی بره کی برک منجر به قتل هفت عضو 

دو خانواده شده است.
به  لوگر  والی  سخنگوی  درویش  دین محمد 
بمب  جمعه،  ظهر  حوالی  که  گفته  بی بی سی 
نزدیک  در  جاده  کنار  در  شده  گذاشته  کار 
بازار بره کی برک بر سر راه موتر حامل این دو 

خانواده منفجر شد.
انفجار  این  قربانیان  که  افزوده  درویش  آقای 
شامل چهار کودک، یک زن و دو مرد می شود 

که همه سوار بر این موتر بودند.
او هم چنین گفته که آن ها پس از خرید در بازار 
خانه های  به  بازگشت  حال  در  برک،  بره کی 

خود بودند که در این رویداد جان باختند.
مشخص  هنوز  لوگر،  والی  سخنگوی  گفته  به 
گروهی  چه  کار  بمب گذاری  این  که  نیست 

بوده است.
به  را  انفجار  این  مسوولیت  هیچ گروهی  هنوز 

عهده نگرفته است.
گروه های  که  است  ناآرامی  والیت  لوگر 
شورشی از جمله طالبان و شبکه حقانی در آن 
گروه  حضور  از  اخیرا  دارند.  حضور  و  نفوذ 

داعش نیز در این والیت گزارش شده است.
مخالفان  بود  قرار  که  محلی  در  انفجار  این 
عبدالجبار نعیمی سرپرست والیت خوست در 

آن جا راهپیمایی کنند، روی داد. 

رییس جمهور  اشرف غنی،  کابل:  8صبح، 
والیت  انتحاری  حمله  زخمیان  از  کشور، 
محمد  سرادار  شفاخانه  در  خوست 

داوودخان در کابل، عیات کرد.
نتیجه  در  حمل،  سیزدهم  پنج شنبه،  روز 
خوست  والیت  در  انتحاری  حمله  یک 
نعیمی  عبدالجبار  اقامت  محل  نزدیکی  در 
کشته  نفر  هجده  والیت،  این  سرپرست 
این  شدند.  زخمی  نفر  شصت  از  بیش  و 
حمله زمانی به وقوع پیوست که شماری از 
باشندگان والیت خوست می خواستند علیه 
سرپرست این والیت تظاهراتی را راه اندازی 
تداوی  به منظور  رویداد  این  زخمیان  کنند. 
به شفاخانه سردار محمد داوودخان در کابل 

منتقل شده اند.
دفتر  توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
با  اشرف غنی  منتشر شده،  ریاست جمهوری 
عیادت از زخمیان این رویداد تروریستی، به 
مسووالن شفاخانه دستور داده تا از هیچ گونه 
سعی و تالشی در زمینه تداوی این زخمیان 

دریغ نکنند.

یک نهاد اجتماعی جوانان خطاب به دولت: 
افغانستان را در جنگ های منطقه ای دخیل نسازید

هزاران جنگجوی خارجی در افغانستان حضور دارند

متنفذان ارزگان در مورد قتل مطیع اهلل خان هشدار دادند

8صبح، کابل: شبکه فعاالن جوان 
جمله  از  که  تغییر  و  اصالح  برای 
مربوط  اجتماعی  مهم  نهاد  یک 
حمایت  اعالم  از  است،  جوانان  به 
عربستان  جنگ  از  افغانستان  دولت 
سعودی در یمن، شدیدا انتقاد کرده 
را  افغانستان  تا  می خواهد  دولت  از 
ویژه  به  منطقه ای  درگیر جنگ های 
کشورهای  در  فعال  که  جنگ هایی 

خاورمیانه جریان دارد، نسازد.
اعالمیه ای  انتشار  با  شبکه  این 
می گوید که حکومت وحدت ملی 
دولت،  خارجی  سیاست  تغییر  با 
بحران های  سمت  به  را  افغانستان 
این  در  می دهد.  سوق  فرقه ای 
اعالمیه آمده است: »شبکه ی فعاالن 
به عنوان  تغییر  و  برای اصالح  جوان 
یک نهاد مستقل، مسوولیت خویش 
می داند تا از آدرس مردم افغانستان 
سیاست های  برابر  در  را  موقف شان 
نا درست حکومت به ویژه سیاست 
که  ملی  وحدت  حکومت  خارجی 
بحران های  سوی  به  را  کشور  عمال 

برای  که  خارجی  جنگجویان  شمار 
گروه  و  القاعده  صفوف  به  پیوستن 
را  کشورهای شان  اسالمی  دولت 
ترک کرده اند به بیش از ۲۵ هزار نفر 
افزایش یافته و این جنگجویان از ۱۰۰ 

کشور جهان می باشند.
که  متحد  ملل  کارشناسان  از  هیاتی 
نظارت  را  القاعده  علیه  تحریم ها 
می کنند با نشر گزارش جدیدی گفته 
خارجی  جنگجویان  شمار  که  است 
 ۲۰۱۴ اواسط  از  بی سابقه ای  به گونه 
 ۷۱ حدود   ۲۰۱۵ مارچ  تا  میالدی 

درصد افزایش داشته است.
چتر  زیر  در  جنگجویان  این  بیشتر 
دولت  و  القاعده  به  وابسته  گروه های 
عراق  و  سوریه  در  که  اسالمی اند 

فعالیت دارند.
است  آمده  همچنین  گزارش  این  در 
خارجی  جنگجوی   ۶۵۰۰ حدود  که 

در افغانستان فعالیت داشته است.
ایوب  محمد  آشنا،  رادیو  از  نقل  به 
امور  وزارت  امنیتی  معین  سالنگی، 

از  شماری  کابل:  8صبح، 
بزرگان محلی والیت  و  ریش سفیدان 
عبداهلل  داکتر  با  دیدار  در  ارزگان، 
سکوت  از  اجراییه،  رییس  عبداهلل 
جنرال  قتل  مورد  در  امنیتی  نهادهای 
این  پولیس  فرمانده  خان  مطیع اهلل 
حکومت  به  و  کرده  انتقاد  والیت 
هرگونه  که  داده  هشدار  ملی  وحدت 
قتل،  این  مورد  در  سهل انگاری 
خواهد  قبال  در  ناگواری  پیامدهای 

داشت.
پیشین  فرمانده  خان  مطیع اهلل  جنرال 
پولیس والیت ارزگان، شام چهارشنبه، 
در  که  گذشته  حوت  هفتم  و  بیست 
سفر رسمی به کابل آمده بود، توسط 
مهاجمی که لباس زنانه به تن داشت، 

به قتل رسید.
بزرگان محلی والیت  و  ریش سفیدان 
مرموز  را  خان  مطیع اهلل  قتل  ارزگان، 
بازداشت  خواهان  کرده  توصیف 

عامالن این قتل هستند.
دفتر  توسط  که  اعالمیه ای  براساس 

فرقه ای سوق می دهد اظهار نگرانی 
نموده و حکومت را هشدار دهد که 
در جنگ های  را عمال دخیل  مردم 
در  که  جنگ هایی  به ویژه  منطقه ای 

خارومیانه جریان دارد نسازد.«
و  اصالح  برای  جوان  فعاالن  شبکه 
حکومت  که  می کند  تاکید  تغییر 
»خودکامگی  با  نباید  افغانستان 
در  را  یک جانبه  سیاست  تمام عیار« 
در  سعودی  عربستان  جنگ  قبال 
معتقد  شبکه  این  کند.  اختیار  یمن 
شرایطی  که  در  افغانستان  که  است 
الزم  برایش  دارد،  قرار  خودش 
دیگر  کشور  یک  جانب  تا  نیست 
منطقه ای  نیابتی  جنگ های  در  را 

بگیرد.
اصالح  برای  جوان  فعاالن  شبکه 
تا  بود  بهتر  که  می گوید  تغییر  و 
جنگ  در  ملی  وحدت  حکومت 
در  ایران  و  سعودی  عربستان  نیابتی 
می گرفت.  بی طرفانه  موضع   یمن، 
حمایت  که  می افزاید  شبکه  این 
عربستان  جنگ  از  افغانستان  دولت 

را  خارجی  جنگجویان  حضور  داخله 
اما گفت که  تایید کرد،  افغانستان  در 
ارقام ارایه شده در گزارش ملل متحد 

را تایید یا رد کرده نمی تواند.
بیشترین  که  گفت  سالنگی  آقای 
حضور جنگجویان خارجی در مناطق 
افغانستان  جنوب، شرق و شمال شرق 
آنان  بیشتر  وی  گفته  به  که  است 
صحبت  اردو  و  عربی  زبان های  به 

می کنند.
معین امنیتی وزارت امور داخله گفت 
در  مستقر  خارجی  جنگجویان  که 

مطبوعاتی ریاست اجراییه منتشر شده، 
ریش سفیدان والیت ارزگان در دیدار 
با آقای عبداهلل بار دیگر روی بازداشت 
عامالن قتل فرمانده پیشین پولیس این 
والیت تاکید کرده اند. در این اعالمیه 
آمده است: »آنان ترور فرمانده مطیع اهلل 
خان را مرموز و ناجوان مردانه خواندند 
و از سکوت نهادهای امنیتی کشور در 
برابر این جنایت به شدت انتقاد کردند. 
متنفذین ارزگان همچنان هشدار دادند 
که هرگونه سهل انگاری در پیگرد این 

را  افغانستان  در  ناامنی ها  یمن،  در 
بیشتر می سازد. به گفته ی این شبکه، 
عربستان،  از  افغانستان  حمایت 
موثرتر  فعالیت  برای  را  فرصت 
افغانستان  در  تروریستی  شبکه های 
مساعد می سازد. شبکه فعاالن جوان 
می افزاید:  تغییر  و  اصالح  برای 
»حکومت وحدت ملی در خصوص 
سیاست گذاری های کالن حکومتی 
یک جانبه  حقوقی  صالحیت  از 
مجلس  گذاشتن  جریان  در  بدون 
نمی باشد،  برخوردار  نمایندگان 
باید موقف میانه و صلح آمیزی را با 
عربستان  به ویژه  اسالمی  کشورهای 

سعودی و ایران اختیار کند.«
دولت افغانستان روز چهارشنبه، پس 
با علما و رهبران جهادی  از مشوره 
و سیاسی، از جنگ جاری عربستان 
حمایت  اعالم  یمن،  در  سعودی 
کرد و گفت در صورتی که حرمین 
گیرد،  قرار  حمله  مورد  شریفین  و 
کشور  این  کنار  در  نیرو  تمام  با 

ایستادگی می کند.

افغانستان با عبور از خط دیورند وارد 
تجهیز  و  تمویل  و  می شوند  افغانستان 
پاکستان  قبایلی  مناطق  از  نیز  آنان 

صورت می گیرد.
عراق  و  سوریه  متحد  ملل  گزارش 
افراط گرایان  برای  جهانی  مکتب  را 
هزار   ۲۲ که  است  گفته  و  خوانده 
کشور  دو  این  در  خارجی  جنگجوی 
فعالیت دارند. همچنین گفته شده است 
یمن،  در  دیگر  جنگجوی  صدها  که 
و کشورهای  سومالیا  و  پاکستان  لیبیا، 

شمال افریقا و فلیپین فعالیت دارند.

دنبال  به  خطرناکی  پیامدهای  قضیه، 
خواهد داشت.«

بزرگان محلی والیت ارزگان گفته اند 
مطیع اهلل خان تالش داشت  که جنرال 
این  مواصالتی  راه های  تمامی  تا 
والیت را که توسط شورشیان مسدود 
شده بود، باز نماید. این بزرگان محلی 
ملی  وحدت  حکومت  از  هم چنین 
خواسته تا رحیم اهلل خان برادر مطیع اهلل 
خان را به عنوان فرمانده پولیس والیت 

ارزگان منصوب نماید.

زنگ اول


ديروز سه ساعت كامل خيابان هاى منتهى به دانشگاه 
پولى تخنيك كابل، مسدود بود. جناب رييس جمهور در 
آن دانشگاه يك نمايشگاه را افتتاح كردند. ايشان هيچ 
سخنرانى نداشتند و صرف براى افتتاح يك نمايشگاه 
به آن جا رفته بودند و كابل را فلج كردند. وقتى خيابان 
مى شوند  ناگزير  مردم  مى شود،  بسته  شهر  اصلى 
راه هاى طوالنى را براى رسيدن به مقصد انتخاب كنند، 
راه بندان ها  اين  مى شود.  راه بندان  سبب  مساله  همين 
به گزارش رسانه ها، سه روز  بعضا فاجعه مى آفريد. 
پيش دو كودك زخمى كه خون به آنان به موقع نرسيد 
به  راه بندان  به دليل  كودكان  اين  به  خون  شدند.  تلف 
موقع نرسيد. عامل راه بندان هم، نيروى ويژه حفاظت 
از رياست جمهورى بود. سه روز پيش رييس جمهور به 
عيادت آقاى گل پاچا مجيدى رفته بود و از اثر راه بندى 
ناشى از آن، به دو كودك زخمى خون به موقع نرسيد. 
پاچا  گل  جان  به  تروريستى  حمله  در  كودك  دو  اين 
مجيدى زخم برداشته بودند. ديروز هم كابل ساعت ها 
فلج بود و دليل آن حضور رييس جمهور در دانشگاه 
اين  به  مى توانست  رييس جمهور  بود.  پولى تخنيك 
دانشگاه و در اين نمايشگاه نرود. ايشان نه سخنرانى 
آن جا  در  ساعت  چند  كه  مى كرد  ايجاب  نه  و  داشتند 
باشند. سران حكومت وحدت ملى در زمان پيكارهاى 
ايراد  پيشين  رييس جمهور  كرزى  آقاى  به  انتخاباتى 
حضور  به خاطر  خيابان ها  ساعت ها  كه  مى گرفتند 
غيرضرورى او در يك محل بسته مى شود. اما امروز 
شهر  و  بستند  را  جاده ها  ساعت ها  خود،  بزرگواران 
را فلج كردند، بدون كه اين نياز جدى به حضورشان 

باشد. 
بايد  ايشان  از  حفاظت  ويژه  نيروى  و  رييس جمهور 
مى كردند  درك  بى گناه  كودك  دو  آن  مرگ  از  پس 
شوند.  مردم  مزاحم  اين  از  بيشتر  نمى كند  ايجاب  كه 
دولت به حمايت مردم نياز جدى دارد. بستن خيابان ها 
آن هم به دليل حضور غيرضرورى رييس جمهورى در 
دانشگاه پولى تخنيك، فاصله ميان حكومت و مردم را 
نمايشگاهى  هر  در  كه  ندارد  لزومى  مى دهد.  افزايش 
هزينه  به  آن هم  يابد.  حضور  شخصا  رييس جمهور 
هم  گزارش هايى  مردم.  و سرگردانى  خيابان ها  بستن 
غنى  رييس جمهور  جريان حضور  در  كه  دارد  وجود 
و  او  محافظان  ميان  كابل،  پولى تخنيك  دانشگاه  در 
درگيرى  اجرايى،  رياست  معاونان  از  يكى  محافظان 
شده  گزارش  هم  اين  از  پيش  گرفت.  صورت  فزيكى 
اجرايى و رييس جمهور  بود كه ميان محافظان رييس 
درگيرى  كرزى،  حامد  بين المللى  فرودگاه  در  پيشين 
فزيكى صورت گرفته بود. اگر اين درگيرى ها به شليك 
كه مشكل  داشت  آن وجود  احتمال  مى انجاميد،  گلوله 

بزرگ خلق شود. 
سران حكومت وحدت ملى بايد از اين مسخره بازى ها 
رييس جمهور،  كه  نيست  نياز  هيچ  كنند.  جلوگيرى 
معاونان  و  اجرايى  رييس  رييس جمهور،  معاونان 
رياست اجرايى، در هر همايشى حضور غيرضرورى 
داشته باشند. اگر مثال رييس جمهور يا رييس اجرايى 
كنند،  سخنرانى  مردم  براى  همايشى  در  بخواهند 
حضورشان موجه است، در غير آن هيچ لزومى ندارد 
سرگردان  را  مردم  ملى  وحدت  حكومت  سران  كه 
حكومت  سران  امنيتى  رژيم  مورد  در  هم چنين  كنند. 
وحدت ملى بايد تجديد نظر شود. برخوردهاى فزيكى 
محافظان سران حكومت وحدت ملى، نبايد تكرار شود. 
هيچ تضمينى وجود ندارد كه برخورد فزيكى محافظان، 

به مشكل كالن در سطح شهر بدل نشود. 
وعده هاى  نبايد  ملى،  وحدت  حكومت  سران 
بايد  بزرگواران  اين  كنند.  فراموش  را  انتخاباتى شان 
كار  به  مردم  حمايت  جلب  براى  را  خود  تالش  تمام 
با رفتارهاى ناشيانه، مردم را بيشتر  اين كه  ببرند، نه 
از اين ناراض بسازند. رييس جمهور و ديگر بلندپايگان 
به خاطر  بعد،  به  اين  از  كه  بدهند  اجازه  نبايد  نظام، 
ساعت ها  محل،  يك  در  آنان  غيرضرورى  حضور 

خيابان هاى كابل بسته باشد.

حضور غيرضرورى
و فلج سازى شهر

تركيب فهرست دوم
 با اول تفاوت ندارد
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حکومت  کابینه  نامزدوزیران  از  تن  شانزده 
در  می روند.  مجلس  به  امروز  ملی،  وحدت 
مرحله نخست، صرفا هشت تن از نامزدوزیران 
مرحله  این  در  شدند.  رای  اخذ  به  موفق 
موفق  ازبک تبار  و  هزاره  نامزدان  نخست 
زیاد  عواملی  و  دالیل  نشدند.  رای  اخذ  به 
مرحله  فهرست  بیان شد.  ناکامی ها  این  برای 
با فهرست  از نظر ترکیب سیاسی  دوم کابینه 
افراد  تمام  اول  مرحله  در  ندارد.  تفاوتی  اول 
جریان  هشت  حداقل  به  وابسته  شده  معرفی 
فهرست  در  بودند.  قومی  رهبران  و  سیاسی 
حداقل  آدرس  از  چهره ها  نیز  دوم  مرحله 
هشت چهره سیاسی و قومی معرفی شده اند. 
رهبران  سنگین  سایه  هم  هنوز  ترتیب  این  به 
خوبی  به  کابینه  فهرست  در  سیاسی  و  قومی 
مشهود است. هرچند که آقای غنی در جریان 
کمپاین وعده داده بود که کابینه را به شرکت 
فعلی  ترکیب  اما  کرد،  نخواهد  بدل  سهامی 
نشان می دهد که هریک از افراد معرفی شده 
وابسته به یکی از رهبران قومی و یا سیاسی اند.

در مرحله اول، برخی افراد به این دلیل رای 
نیاوردند که رشته تحصیلی با حوزه مسولیت 
نیز  دور  این  در  نداشت.  تناسب  نامزدوزیر 
یک  نمونه  برای  دارد.  وجود  مشکل  همین 
استاد حقوق از فهرست وزارت عدلیه حذف 
شده  معرفی  طب  داکتر  یک  آن  به جای  و 
فهرست  در  نیز  زن  سه  اسامی  حداقل  است. 
وعده  غنی  آقای  می شود.  دیده  جدید 
زنان  بود.  داده  زنان  برای  را  وزارت  چهار 
معرفی شده زیاد شناخته شده به نظر نمی رسند. 
تا در هنگام اخذ رای  امر سبب می شود  این 
چهره ها  این  از  برخی  شود.  ایجاد  مشکالت 
در فهرست اول نیز حضور داشتند. اما داشتن 
تابعیت دوگانه سبب شد تا از فهرست حذف 
دوم  فهرست  در  افراد  همین  نیز  حاال  شوند. 

حضور دارند. 
معرفی  نخست  مرحله  در  مجلس  نمایندگان 
اعضای کابینه بحث تابعیت را جدی گرفتند. 
نامزدوزیران  معرفی  نخست  مرحله  در 
چوکی های مجلس در هنگام سخنرانی خالی 
سخنرانی ها  به  کم تر  مجلس  نمایندگان  بود. 
گوش دادند. حتا تعدادی از نمایندگان برای 
دریافت پاسخ سوال های خود منتظر نماندند. 
برای  سخنرانی ها  و  برنامه ها  ارایه  نیز  حاال 
تعدادی از نمایندگان اهمیت ندارد. تعدادی 
تصمیم  دادوستد  مبنای  بر  نمایندگان  از 
ریزش  احتمال  نیز  دور  این  در  می گیرند. 
گذشت  با  دارد.  وجود  کابینه  فهرست  در 
ملی  کابینه حکومت وحدت  هنوز  ماه  شش 
کامل نشده است. این امر سبب شده است تا 
جریان کار روزمره در ادارات دولتی متوقف 
این  همه  انتظار  باشد. حاال  همراه  رکود  با  و 
است که حکومت با سرعت بیشتر اداره های 
حکومتی را از حالت سرپرستی بیرون کرده و 

به اداره های ساکت جریان تازه بخشد.

وزارت داخله:
 عملیات مرزى مشترك با ايران راه اندازى نشده است

8صبح، کابل: وزارت امور داخله 
گزارش ها در مورد راه اندازی یک 
توسط  مشترک  مرزی  عملیات 
نیروهای سرحدی افغانستان و ایران 

را رد کرده است.
نقل  به  رسانه ها  از  برخی  اخیرا 
پولیس  فرماندهی  امنیت  آمر  از 

عملیات  آغاز  از  نیمروز  والیت 
افغانستان  مرزی  نیروهای  مشترک 
قاچاق  با  مبارزه  منظور  به  ایران  و 
کشور  دو  مرز  در  مخدر  مواد 

گزارش داده  بودند.
انتشار  با  داخله  امور  وزارت 
اعالمیه ای راه اندازی این عملیات را 

برنامه ریزی  رد کرده می گوید که 
با  مشترک  عملیات  هرگونه 
این  است.  بی بنیاد  ایرانی  نیروهای 
وزارت افزوده که از اظهارات آمر 
والیت  پولیس  فرماندهی  امنیت 

نیمروز تعبیر نادرست شده است.
آمر  که  می گوید  داخله  وزارت 
نیمروز  پولیس  فرماندهی  امنیت 
در مورد عملیات مشترک نیروهای 
پولیس  شامل  افغانستان  امنیتی 
ملی  امنیت  و  ملی  اردوی  ملی، 
سخن گفته اما از اظهارات او تعبیر 
نادرست صورت گرفته و عملیات 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  مشترک 

و ایران تعبیر شده است. 

شانزده نامزد وزير امروز به مجلس نمايندگان معرفی می شوند

طرح قانون برگزارى مراسم عروسی  به کمیسیون مختلط رفت

که  می رود  انتظار  کابل:  8صبح، 
رییس  سوی  از  وزیر  نامزد  شانزده 
جمهور و یا یکی از معاونین ریاست 
امروز  رسمی  به گونه  جمهوری 
چهارشنبه به نشست عمومی مجلس 

نمایندگان معرفی شوند.
دوم  معاون  احمدزی،  نذیر  محمد 
سه  روز  که  نمایندگان  مجلس 
در  خبرنگاران  از  شماری  با  شنبه 
مجلس نمایندگان صحبت می کرد، 
پیش  از  برنامه  بنیاد  بر  که  گفت 
تعیین شده ای این مجلس، نامزدهای 

باقی مانده معرفی خواهند شد.
جمهوری  ریاست  گفت  احمدزی 
امور  در  دولت  وزارت  وسیله  به 
را  نامزد وزیران  فهرست  پارلمان 
و  کرده  ارایه  نمایندگان  مجلس  به 
به  وزیران  نامزد  چهارشنبه  روز  به 
خواهند  معرفی  عمومی  جلسه ای 

شد.
معاون دوم مجلس نمایندگان گفت 
اجراییه  رییس  و  رییس جمهور  که 
میان  در  که  سپرده اند  تعهد  آنان  به 
افراد  جدید  وزیر  نامزد  شانزده 
دارای تابعیت دومی و وزیران تکرار 

حضور نخواهند داشت.

8صبح، کابل: مجلس سنای کشور 
با تصویب و تعدیل برخی ماده های 
مراسم  برگزاری  قانون  طرح 
عروسی ها خواهان برگزاری نشست 
برای  ملی  شورای  مجلسین  مختلط 
حل اختالف نظر مجلس نمایندگان 

و مجلس سنا روی این قانون شد.
مراسم  برگزاری  قانون  طرح 
چهار  در  پیش  ماه  سه  عروسی ها 
مجلس  سوی  از  ماده   23 و  فصل 
نمایندگان تصویب شده بود و برای 
سنا  مجلس  به  قانونی  مراحل  طی 

فرستاده شده بود.
مجلس  شنبه  سه  روز  نشست  در 
و  عدلی  تقنینی،  کمیسیون  سنا، 
تعدیل  با  را  یاد شده  قانون  قضایی، 
تصویب  برای  آن،  ماده های  برخی 
ارایه  سنا  مجلس  عمومی  نشست  به 

کرد.
اسالمی و حفظ ارزش های فرهنگی 
پسندیده،  سنت های  به  احترام  و 
و  گزاف  مصارف  از  جلوگیری 
برگزاری  در  تسهیالت  فراهم آوری 
اسالمی  ارزش های  حفظ  محافل، 
شکست  و  انحراف  از  جلوگیری  و 

با آن که در میان شانزده نامزد وزیر، 
دیده  دفاع  وزارت  نامزد  نام 
مجلس  معاون  اما  نمی شود، 
نامزد  که  امیدواراست  نمایندگان 
وزارت دفاع نیز شامل فهرست نامزد 
باقی مانده شده و یا هم در  وزیران 
هفته ای آینده به این مجلس معرفی 

شود.
کشور  کابینه   کل  از  حاضر  درحال 
تنها 8 وزیر و رییس عمومی امنیت 
ملی با رای تاییدی مجلس نمایندگان 
سایر  و  می دهند  ادامه  خود  کار  به 
از  مستقل  اداره های  و  وزارتخانه ها 

سوی سرپرست ها اداره می شوند.
با  همزمان  که  گفت  احمدزی 
کمیسیون های  وزیران  نامزد  معرفی 

تشکیل  زمینه  فراهم آوری  اخالقی، 
حفظ  همه،  برای  سالم  خانواده 
از  جلوگیری  و  خانواده  شیرازه 
روابط  تامین  فامیلی،  خشونت های 
حسنه و پایدار میان زوج و زوجه و 
خانواده های آن ها، از اهداف اصلی 

این قانون گفته شده است.
مراسم  برگزاری  قانون  سوم  ماده 
و  دارد  بند   14 که  عروسی 
تعریف  را  قانون  این  اصطالحات 
لباس  بند چهاردهم آن  در  می کند، 
چنین  را  اسالمی  شریعت  مغایر 
لباس  »پوشش  است:  کرده  تعریف 
از،  عبارت  اسالمی  شریعت  مغایر 
نیمه برهنه، شفاف و تنگ  لباس های 
را  بدن زن  برجستگی های  است که 

نمایان می سازد.«
دوازدهم  ماده  در  همین گونه،  به 
قانون یادشده که بر ممنوعیت »لباس 
شده  تاکید  اسالمی«  شریعت  مغایر 
آمده است: »1- پوشیدن لباس مغایر 
شریعت اسالمی در محافل برای زنان 
و  مردان   -2 ندارد.  جواز  مردان  و 
پسران جوان نمی توانند از لباس های 

زنانه استفاده به عمل آورند.

و  اسناد  نمایندگان  مجلس  ویژ ه 
سوابق کاری نامزد وزیران را بررسی 
و  تایید  چگونگی  و  کرد  خواهند 
هفته ی  نشست های  در  آن ها  رد  یا 
مشخص  نمایندگان  مجلس  آینده 

خواهند شد.
نمایندگان  مجلس  دوم  معاون 
نمایندگان  که  داشت  بیان  همچنین 
مجلس با توجه به تخصص، مسلک 
رای  آن ها  به  نامزد وزیران  تجربه  و 

اعتماد خواهند داد.
روحیه  که  کرد  تاکید  احمدزی 
ملی برای دادن رای اعتماد به نامزد 
که  معیاری هایی  مطابقی  وزیران 
تعیین  نامزد وزیران  برای  مجلس 

کرده اند، وجود دارد.

تنها  قانون  این  چهارم  ماده  در 
در  »عروسی«  مراسم  برگزاری 
هوتل ها جواز شمرده شده و محافلی 
لفظ گیری،  و  شرینی خوری  مانند 
تخت  حنا،  محفل  خویش خوری، 
شش،  شب  پایوازی،  جمعی، 
کاکل گیری  و  نام گذاری  سالگیره، 
بازگشت  سوری،  ختنه  کودک، 
از تحصیل  فراغت  و  و سفر  از حج 
در هوتل ها و سالن ها و رستورانت ها 

ممنوع شده است.
طرح  سناتوران  بحث های  نتیجه  در 
با  عروسی ها  مراسم  برگزاری  قانون 
ماده های  برخی  در  ایزاد  و  تعدیل 
به تصویب  سنا  از سوی مجلس  آن 

رسید.
جایی  آن  از  اساسی،  قانون  بنیاد  بر 
مجلس  میان  اختالف نظر  که 
نمایندگان و مجلس سنا در ماده های 
قانون برگزاری مراسم عروسی ها به 
میان آمده است، اکنون نیاز است تا 
کمیته مختلط از دومجلس برای رفع 
شده  یاد  قانون  مورد  در  اختالف ها 
تشکیل جلسه داده و قانون برگزاری 

مراسم عروسی ها را تصویب کند.

 حامد

ACKU
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قرآن   زدن  آتش  اتهام  به  فرخنده  قتل  از  پس  روز  چهارده 
بررسی  به منظور  کمیسیونی که  دوشمشیره،  شاه  مسجد  در 
شده  توظیف  ریاست جمهوری  ارگ  توسط  قتل  این 
فرخنده  توسط  قرآن  زدن  آتش  ادعای  که  می گوید  بود 

بی اساس است.
نوروز،  از  پیش  روز  یک  بیست وهفت ساله،  فرخنده 
ارگ  صدمتری  چند  در  دوشمشیره  شاه  مسجد  در 
مردان  توسط  قرآن  زدن  آتش  اتهام  به  ریاست جمهوری 
به صورت  و  گرفته  قرار  شدید  لت وکوب  مورد  خشمگین 
ابتدا  خشمگین،  مردان  این  رسید.  قتل  به  بی رحمانه ای 
وی را توسط چوب و سنگ مورد لت وکوب قرار دادند و 
کشیدند. این  کرده و بعدا به آتش  جسدش را زیر تایر موتر 
گسترده ای را در قبال داشته و انتقادهای  کنش های  قتل وا

کرده است. زیادی را متوجه دولت 
کمیسیون ویژه ای  از این قتل، دفتر ریاست جمهوری  پس 
کمیسیون ده نفری پس از  کرد. این  را مامور بررسی این قتل 
که فرخنده یک دختر دعوتگر  نه روز تحقیقات، می گوید 
بود و به دلیل این که مراجعین زیارت شاه دوشمشیره به ویژه 
زیارتگاه  به  زدن  بوسه  و  سجده  تعویذ،  گرفتن  از  را  زنان 
به  متهم  تعویذنویسان  توسط  می کرد،  منع  دوشمشیره  شاه 

آتش زدن قرآن شد.
حقیقت یاب،  کمیسیون  رییس  بلوچ  محی الدین  مولوی 
که  گفت  پنج شنبه، سیزدهم حمل، در یک نشست خبری 
گسترده ای را در مورد این  کمیسیون تحقیقات  اعضای این 
فرخنده  که  سازند  ثابت  نتوانسته اند  اما  داده  انجام  قتل 
سوزاندن  »ادعای  گفت:  وی  است.  زده  آتش  را  قرآن 
هیچ  و  بوده  بی اساس  فرخنده خانم  توسط  قرآن کریم 

و  دولت  میان  ازهم گسستگی  بنیادی ترین  از  یکی  شاید 
ملت در یک جامعه عدم اجرای عدالت باشد. امروز، نبود 
کافی ست  تنهایی  به  آرمان های جمعی  بر  مبتنی  عدالت 
فضیلت  کند.  خمیر  و  خورد  استبداد  زیر  را  ملت  یک  تا 
اجرای عدالت همانقدر در تعالی و انکشاف ملت نقش 
که عدم اجرای آن در پس ماندگی یک ملت. در نگاه  دارد 
سیستماتیک، اجرای عدالت وظیفه حکومت است. اما، 
که حکومت در اوج عدم اجرای عدالت خود  از آن جایی 
نقش  و  حضور  برای  را  راه  کان  کما می کند،  بازی  نقش 

شهروندان در نیل به اجرای عدالت باز می کند. 
نسبیت  ارز  نرخ  و  بازار  رونق  به  که  نیست  کاال  عدالت 
مستقیما  عدالت  نسبت  و  عدالت  محور  باشد.  داشته 
می گردد  بر  شهروند  و  فرد  متعالی  و  نفسی  ارزش های  به 
اخالقی-  امنیت  دارای  مرفه،  جامعه ای  آن  برآیند  که 
خود  با  را  همی   با  همزیستی  همذات  پنداری،  اجتماعی، 
که  بزرگ هست  در یک چتر  به عدالت  نگاه  این  دارد. 
عهده  به  جامعه  یک  در  را  عدالت  تامین  حکومت ها 
نیز  عدالت  به  نسبت  هم  دیگری  نگاه  یک  اما،  دارند. 
است.  فردی   نگاه  عدالت  به  نگاه  آن  برشمرد،  می توان 
زد  پیوند  هم  را  نگاه  این  می توان  عدالت  معنی  در  یعنی 
به طور  که  به حقی  فرد نسبت  هر  بودن  این که محق  آن  و 
مشروع دارد، می باشد. از این منظر وظیفه اجرای عدالت 
عدالت  اجرای  می شود.  گذاشته  نیز  شهروند  دوش  به 
باشد.  دارا  با خود  را  اعتدال  قیمومیت  و  باشد  که مشروع 
کوتاهی  که حکومت در امر اجرای عدالت  یعنی هنگامی  

مدرک و شاهدی برای اثبات ادعا علیه وی وجود ندارد.«
اصلی  انگیزه  کنون  تا هرچند  گفت  هم چنین  بلوچ  آقای 
نشان  شواهد  اما  نشده،  روشن  کامل  به صورت  قتل 
تعویذ،  گرفتن  با  این که  به دلیل  فرخنده  که  می دهند 
توسط  می کرد،  مخالفت  زیارت  کردن  سجده  و  بوسیدن 
آتش  به  دوشمشیره  شاه  مسجد  متولیان  و  تعویذنویسان 
زجر  با  توام  قتل  »انگیزه  گفت:  وی  شد.  متهم  قرآن  زدن 
و شکنجه فرخنده صد درصد معلوم نیست، ولی روایت 
زیارت شاه  که وی مراجعین  این است  به حقیقت  قرین 
دوشمشیره به ویژه خانم ها را از منکرات از قبیل سجده به 
گرفتن تعویذات منع می کرد  زیارت، بوسیدن جهنده آن و 
گویا همین موضوع باعث شده تا تعویذنویسان و متولیان  و 
و  کنند  را به سوزاندن قرآن کریم متهم  او  حاضر در زیارت 

مردم را برعلیه وی تحریک نمایند.«
این  اعضای  افزود  حقیقت یاب  کمیسیون  رییس 
مختلف  نهادهای  نمایندگان  از  متشکل  که  کمیسیون 
این  جوانب  شدن  روشن  برای  است،  غیردولتی  و  دولتی 
بازداشت شده، شاهدان  متهمان  فرخنده،  فامیل  با  قتل، 
که  گفت  گفتگو داشته اند. او هم چنین  و نهادهای امنیتی 

اما  می شود.  عدالت  اجرای  به  مستلزم  شهروند  می کند، 
را می تواند به اجرای عدالت فردی پیوند  چطور عدالتی 
است،  عمومی  مردم  تدبیر  عدالت  که  آن جایی  از  زد؟ 
تدبیر عمومی  در امر اجرای عدالت زمانی مترتب می شود 
تایید  مهر  فرد  یک  حق  بودن  مشروع  به  مردم  آحاد  که 
عدالت  اجرای  جمعی،  اخالق  بزنگاه  در  یا  باشد  زده 
با حق  متناسب  و در جای خود  باشد  فرد منصفانه  یک 
رعایت شود. این مفهوم عدالت فردی به هیچ وجه بیانگر 
در  هم  این که  چه  نیست.  صحرایی  دادگاه  و  بیدادگری 
تا  مفهوم عدالت  و هم  متمایز است  از هم  و محتوا  شکل 

مفهوم بیدادگری تفاوت ساختاری دارد.
بر  که  است  تیوری  هر  نفی کننده  عدالت  غرض  و  مفهوم 
کتمان  گستره  بنیاد های جور و ظلم بنا شده است. در این 
جلوه های  از  چشم پوشی  سلیقه ای،  برخورد  حقایق، 
ویژه یک بیدادگری، خصم پروری، استبداد، شفقت به 
نمی گنجد  عدالت  اخالق  در  که  آنچه  همه  و  خاطی... 

را در بر می گیرد. 
باشیم  قتل فرخنده داشته  گر دقت الزم در قضیه  ا اما،  و 
بر  عمیقی  بی عدالتی  یک  انگاره های  به  جهت  هر  از 
سخن،  و  حرف  صاحبان  تا  گرفته  مردم  از  می خوریم. 
که  آن است  منابر. حقیقت  واعظین  و  مامورین دولت  تا 
و  ظلم  چربید!  انصاف  و  عدل  بر  ظلم  فرخنده  قتل  در 
کشت،  را  فرخنده  جمعی  فرسوده  اخالق  و  بیدادگری 
کردند، چوب ها  موتر خمیرش  تایر  زیر  کرد،  سنگبارانش 
آتش  طعمه  را  بدنش  سرانجام  و  آوردند  فرود  بدنش  بر 

گرفته شده نیز مورد بررسی  که در این مورد  تمام ویدیوهایی 
که فرخنده دست به آتش  گرفته اما ثابت نشده است  قرار 
که  افزود  بلوچ  محی الدین  مولوی  باشد.  زده  قرآن  زدن 
که وی یک دعوتگر فعال،  سوابق فرخنده نشان می دهد 

حافظ قرآن و متدین بوده است.
کنون  که تا گفت  کمیسیون حقیقت یاب هم چنین  رییس 
کدام مال  که  مدرک و ثبوتی به دست نیامده تا نشان دهد 
بلوچ  آقای  باشد.  داشته  فرخنده دست  قتل  در  مولوی  یا 
قرآن  زدن  آتش  اتهام  شدن  مطرح  از  پس  فرخنده  گفت 
کثریت شان  ا که  مردانی  توسط  تعویذنویسان،  سوی  از 
»هیچ  گفت:  وی  است.  رسیده   قتل  به  هستند،  بی سواد 
ک  که نشان دهنده اشترا ثبوت و هیچ مدرک وجود ندارد 
کدام مال، مولوی و عالم دین در قتل فرخنده خانم باشد. 
که در رابطه با  کثریت از بیست وهفت مظنونی  برعکس، ا
را  این حادثه توقیف شده اند بی سواد هستند و قرآن کریم 

خوانده نمی توانند.«
تحقیقات  در  آنان  که  می افزاید  بلوچ  محی الدین  مولوی 
از قبل سازمان دهی نشده  که این حادثه  خود دریافته اند 

است.

شد.  داشته  روا  فرخنده  بر  که  بود  ظلمی   این  ساختند. 
اما در حواشی این ظلم بی انصافی های بی مانندی مردم 
تا  می طلبد  بیشتری  اهتمام  که  ساخت  زده  حیرت  را 
تیزی  و  تند  نگاه های  در  گیرد.  صورت  کاوی  وا خوب تر 
که از آدرس مالیان تا مامورین بلندرتبه دولتی پیرامون قتل 
کنارش  از  نمی توان  را  پندار  یک  بودیم،  شاهد  فرخنده 
گذشت، آن این که عدم رفتار تساوی مقامات  به راحتی 
حکومتی در عزل معین وزارت اطالعات و فرهنگ، خانم 

سیمین غزل حسن زاده است. 
گفته  سخن  فرخنده  قتل  توجیه  در  که  حسن زاده  خانم 
گردید.  بود دیروز با حکم رییس جمهور از سمتش برکنار 
کاری  برکناری حسن زاده مقبول خاطر آحاد مردم افتاد و 
در خور ستایش است. عزل حسن زاده جز همان تن دادن 
که  منصفانه  کردار  و  عدالت  حسب  بر  جمعی  تدبیر  به 
نمی تواند  دیگری  چیزی  داشتند  توقع  دولت  از  مردم 
تدبیر عادالنه جمعی  کلی یک  قاعده  یعنی  تفسیر شود. 
از جانب حکومت انجام شد و  در حق خانم حسن زاده 
که مردم از تصمیم رییس جمهور ستایش می کند.  به یقین 
به پس منظر عزل خانم حسن زاده  به دقت  گر خوب  ا اما 
یک  عادالنه  تدبیر  عین  در  او  عزل  می بینیم  کنیم،  نگاه 
مردم  را  حسن زاده  خانم  عزل  هست.  هم  ناانصافی 
خواستار بودند در عین عدل و انصاف ولی این گونه نشد. 
می تواند  زمانی  حسن زاده  خانم  عزل  در  انصاف  رعایت 
به  که رییس جمهور نگاه عادالنه و منصفانه  مترتب شود 

حواشی قتل فرخنده داشته باشد. 

کمیسیون حقیقت یاب در یافته های خود عملکرد پولیس 
که  کرده می گوید  در قضیه قتل فرخنده را دوگانه توصیف 
پولیس در آغاز حادثه به منظور تامین نظم عامه و حفاظت 
و  تحرکات  افزایش  با  اما  کرده  عمل  خوب  فرخنده  از 
ابتکار  پولیس  فرخنده،  علیه  خشونت  بعدی  دور  آغاز 
کوتاه  از جان فرخنده  و در حفاظت  از دست می دهد  را 
این گونه  که  می گوید  بلوچ  محی الدین  مولوی  می آید. 
که این نیرو در سوق و اداره  عملکرد پولیس نشان می دهد 
که زمان  ضعف دارد. به گفته ی او، شواهد نشان می دهند 
آغاز شورش و آتش زدن جسد فرخنده بیست وپنج دقیقه 

در برگرفته است.
بازداشت عامالن  که در  کمیسیون حقیقت یاب می افزاید 
از  شماری  و  نگرفته  صورت  سریع  اجراات  نیز  قتل  این 

عامالن این رویداد مخفی شده اند.
کشور، در دیدار  در همین حال، اشرف غنی، رییس جمهور 
گفته است  با خانواده فرخنده در ارگ ریاست جمهوری، 

که عدالت در مورد قتل فرخنده تامین خواهد شد.
گفته  براساس یک اعالمیه ی دفتر ریاست جمهوری غنی 
کاهش  کلمات نمی تواند این غم بزرگ را  است:  «هیچ گونه 
دهد، اما دولت تمام اقدامات را برای تامین عدالت انجام 

خواهد داد.«
که ظلم، شکنجه، آزار و اذیت  کرده  کید  رییس جمهور تا
وی  است.  تضاد  در  اسالمی  ارزش های  و  روح  با  مردم 
که چنین آشوبگری ها برای شان قابل پذیرش نیست  افزوده 
و دولت متعهد است تا شرایط زندگی آرام و مطمین را برای 
فراهم  دختران  و  زنان  به خصوص  کشور  شهروندان  تمام 
افراد  تا  نمی دهیم  »اجازه  است:  گفته  اشرف غنی  سازد. 
گیرند و باعث آزار، اذیت و قتل  تطبیق قانون را به دست 

افراد بی گناه شوند.«
که فرخنده یک دختر معصوم و بی گناه  گفته  اشرف غنی 
ثابت  حقیقت یاب  کمیسیون  توسط  بی گناهی اش  و  بود 
کتر عبداهلل نیز با حضور در  شده است. در همین حال، دا

که عدالت تطبیق می شود. گفت  منزل خانواده فرخنده 
گفته  هم چنین خانواده فرخنده در دیدار با رییس جمهور 
باید میان علما و  و  نبوده  که در قتل دخترش علما دخیل 

آشوبگران تفکیک قایل شود.
وزارت  نشراتی  معین  حسن زاده،  سیمین  همین حال،  در 
از  از قتل فرخنده  به دلیل حمایت  نیز  و فرهنگ  اطالعات 
از  پس  هرچند  حسن زاده  خانم  است.  شده  برکنار  کارش 
اما  کرد،  قتل فرخنده دوباره عذرخواهی  از  اعالم حمایت 
شورای امنیت ملی در جلسه روز چهارشنبه موضع گیری وی 
کرده است. را مورد بحث قرار داده و رییس جمهور برکنارش 

قتل  توجیه  برای  که  می داند  رییس جمهور  تردید  بدون 
گفته بود بلکه،  فرخنده نه تنها معین وزارت فرهنگ سخن 
کبرخان،  کتر ایاز نیازی امام جمعه مسجد وزیر محمد ا دا
زلمی  زابلی، سناتور مجلس سنا و چند تن آدم های متنفذ 
دانسته  سزاوار  را  فرخنده  قتل  هم  دیگر  دولتی  و  دینی 
بودند. حال این که عزل خانم حسن زاده بر مبنای انصاف 
که پس  نیست درست در تالقی این امر می شود ثابت شود 
عزل  سمت های شان  از  و...  زابلی  زلمی   نیازی،  ایاز  چرا 
که حسن زاده شد؟ رییس جمهور به این سوال چه  نشدند 

پاسخی دارد؟ 
عدالت  عمومی   تدبیر  حسن زاده  خانم  عزل  مبنای  گر  ا
که بود، چرا این تدبیر عمومی  عدالت در حق چند  بود- 
که  نبود  این  مگر  نشد؟  مترتب  دیگر  دولتی  و  دینی  مقام 
توجیه  که  بودند  مقاماتی  همه  عزل  اجرای  خواهان  مردم 
کشیده بودند؟ این سوال ها را مستقیما  قتل فرخنده را فریاد 
از  باشند.  پاسخگو  باید  ملی  وحدت  حکومت  رهبران 
انجام  مقامات  عزل  در  عدالت  تحقق  که  است  این رو 
نشده و تدبیر عمومی  مبنی بر عزل توجیه گران قتل فرخنده 
که در  نزد مردم هم چنان محکم است. بنابراین آن طوری 
کردم  یاد  و فردی  به عنوان حق شهروندی  از عدالت  باال 
حسب همین عزل و ابقای مامورین توجیه گر قتل فرخنده 
لحاظ  به  اصوال  دولت  که  چرا  می کند.  پیدا  عینیت 
عمومی  تدبیر  و  عدالت  مجری  نتوانسته  سیستماتیک 
که آحاد مردم برای   عدالت در جامعه باشد پس الزم است 

عدالت و فریادگری آن دست روی دست نگذارند.

کمیسیونحقیقتیاب:

ادعایآتشزدنقرآنتوسطفرخنده
بیاساساست

عدالتوتدبیرعمومیدرقتلفرخنده

 ظفرشاه رویی
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در مصاف جاری در یمن، 

افغانستان باید بی طرف باشد 
اعالمیه ای متناقض و 

کاذب  سرشار از مدعیات 
کثرت دینی  این دولت دارای یک نظام سیاسی دارای 
سعودی  عربستان  اما  می باشد  اجتماعی  آزادی های  و 
در مبارزه با این رژیم و به منظور سرنگونی حکومت آن 

کرده و می کند.  داعش را حمایت 
کشور مسلمان در خاور میانه در پی سلطه طلبی  5. دو 
دارند؛  را  خود  متحدان  نیز  آن ها  کدام  هر  و  می باشند 
کشور خود را وارد  هیچ دلیل موجهی وجود ندارد تا ما 

این معرکه بسازیم.
متحده  ایاالت  خاص  نماینده  هالبروک،  ریچارد   .6
با  گفتگو  یک  در  کستان،  پا و  افغانستان  برای  امریکا 
گفت:  افغانستان  پیشین  رییس جمهور  کرزی،  حامد 
بزرگ ترین  و...  قطر  حکومت  سعودی،  »شهزاده های 
منبع تمویل طالبان به گونه مستقیم و از طریق آی اس آی 
ک، این ها به طالبان  می باشند. حتا بیشتر از عواید تریا
را  افغانستان  ما  که  ندارد  دلیلی  هیچ  می دهند.«  پول 
طالبان  حامی  که  بکشانیم  کسانی  از  جانبداری  به 

می باشند.
7. ایران به عنوان یک قدرت منطقوی سلطه طلب، در 
کشاندن  کرده است.  یمن یک سیاست موفق را دنبال 
سعودی ها  برای  یمن،  جنگ های  به  سعودی  مستقیم 
اردوی  داشت.  خواهد  پی  در  را  کی  خطرنا نتایج 
سعودی با همه  ساز و برگ مدرن خود توانایی پیروزی 
جنگ هایی  و  ندارد.  را  غیرمتعارف  جنگ  یک  در 
با  نمی توان  است  داده  رخ  یمن  در  که  را  آنچه  مانند 
نیروی  از  استفاده  با  صرف  برد.  هوایی  بمباران های 
که می توان در  مردم محلی است  و در حمایت  زمینی 
چنین جنگ هایی بر نیروهای نامنظم پیروز شد. چنین 
برنده  مزدور  سربازان  توسط  نمی توان  را  جنگ هایی 
کشور زخمی ما به این معرکه  کشاندن پای  شد. از این رو 

که می شود انجام داد. کاری است  بی معنی ترین 
کشورهای مسلمان  8. ما خوشبختانه یکی از نادرترین 
که  مفهومی  به  فرقه ای  تنش های  آن  در  که  می باشیم 
کشورهای اسالمی، به شمول عربستان سعودی  در سایر 
کشاندن پای افغانستان  وجود دارد، تبارز نکرده است. 
که به نحوی فرقه ای توجیه می شود،  به تنش های یمن 
عربستان  با  ما  است.  تهدید  مایه  نیز  ما  کشور  برای 
کرد  سعودی مناسبات دوستانه داریم، اما نباید فراموش 
که ما با ایران همسایه مستقیم می باشیم و ایران شریک 
این  از  را  کشور خود  باید  ما  این رو  از  تمدنی ما است. 

تنش ها دور نگهداریم.
ملی  منافع  تحقق  و  دفاع  9. سیاست خارجی، عرصه 
عربستان  که  است  مبنا  همین  بر  می باشد.  کشورها 
سعودی از سکوالرهای مصری در رقابت با اسالم گرایان 
در  ایران  و  می کند  جانبداری  اخوان المسلمین  سنی 
شیعه مذهب،  آذربایجان  و  ارمنستان  میان  مصاف 

جانب ارمنستان مسیحی را می گیرد.
عضو  گون  گونا شخصیت های  موضع گیری های   .10
درون  در  که  می دهد  نشان  ملی  وحدت  حکومت 
و هم چنین در  حکومت وحدت ملی، در شورای ملی 
موضع گیری  از  شدیدی  نگرانی  افغانستان  مردم  میان 
ناسنجیده حکومت وجود دارد. بسیار به جا و شایسته 
اعالمیه ای  صدور  با  افغانستان  حکومت  تا  است 
»سیاست  نام  زیر  که  را  غیرمسووالنه  موضع گیری  این 
تصحیح  زودتر  هرچه  است،  داشته  اعالم  غیرمنفعل« 
افغانستان  روشنفکران  و  مدنی  جامعه  مسوولیت  کند. 
ماجراجویی  این  برابر  در  را  خود  صدای  تا  است 
حکومت  اعالمیه  نهایی  فقره  بدارند.  اعالم  حکومتی 
»دولت  می گوید:  که  یمن  بحران  باره  در  ملی  وحدت 
از  گوار  نا و  تلخ  تجارب  درک  با  افغانستان  ا.  ج. 
ناامنی، طرفدار راه حل صلح آمیز این  عواقب جنگ و 
رهبران شان  و  اسالمی  کشورهای  همه  از  و  بوده  بحران 
اسالمی  کنفرانس  سازمان  همکاری  به  که  می خواهد 
و سازمان ملل متحد در این راستا تالش نمایند«، پیام 
اصل  بر  کید  تا باید  جمله ها  این  به  اما  است.  درستی 
جنگ  برابر  در  افغانستان  مردم  و  حکومت  بی طرفی 

که در یمن جاری است افزوده شود. بی معنی 

جانب  یک  از  کسی که  و  است  جنگ  طرف  عربستان 
صلح طلبی  موضع  در  نمی تواند  کند،  حمایت  منازعه 
از یک جانب  بیان دیگر، اعالم حمایت  به  قرار بگیرد. 
منازعه، با اصل حل مسالمت آمیز بحران در تضاد است. 
خواستار  که  دولتی  است.  بی طرفی  مستلزم  صلح طلبی، 
از هیچ جانب  باید  یمن است،  بحران  حل مسالمت آمیز 
منازعه اعالم حمایت نکند. صلح طلبی و اعالم حمایت 
دارد.  تناقض  با هم دیگر  منازعه،  از یک جانب  همزمان 
را  افغانستان  تناقض صریح، اعالمیه دولت  این  بر  عالوه 

کاذب تشیکل می دهد.  چند مدعای 
نیرو  تمام  با  کابل  که  است  آمده  اعالمیه  اول  بند  1-در 
که متوجه حرمین شریفین شود،  برابر هر نوع تهدیدی  در 
گرفته  این  بر  را  فرض  افغانستان  دولت  گویی  می ایستد. 
دچار  شریفین،  حرمین  یا  سعودی  عربستان  که  است 
یا قرار است تهدید شود. در حالی که چنین  تهدید است 
سوی  از  سعودی  عربستان  قلمرو  ندارد.  واقعیت  چیزی 
کشوری به  کشور خارجی تهدید نشده است. هیچ  هیچ 
عربستان سعودی لشکرکشی نکرده است. قرار هم نیست 
برخالف  که  است  سعودی  عربستان  این  شود.  چنین 
حتا  ریاض  می کند.  بمباران  را  یمن  بین المللی،  قوانین 
را  کشور  آن  و  بفرستد  یمن  به  نظامی  نیروی  دارد  قصد 
صرف  متحد،  ملل  سازمان  منشور  مبنای  بر  کند.  اشغال 
شورای امنیت این سازمان  صالحیت صدور مجوز اشغال 
بمباران  با  سعودی  عربستان  دارد.  را  کشور  یک  نظامی 

کرده است.  یمن، قوانین بین المللی را نقض 
اصل  بر  کید  تا با  اعالمیه اش  در  افغانستان،  دولت   -2
که از دولت  گفته است  کمیت قانون،  مردم ساالری و حا
کاذب  هم  مدعا  این  می کند.  حمایت  یمن  قانونی  
مشروعیت  منصور،  عبدربه  مخلوع  حکومت  است. 
انتخابات  منصور، در یک  نداشت. عبدربه  دموکراتیک 
عربستان  حاال  و  بود  رسیده  قدرت  به  غیردموکراتیک 
سعودی می خواهد او را دوباره با استفاده از قوه قهریه به 
دموکراتیک  نیست.  مردم ساالری  این  برگرداند.  قدرت 
کاذب  خواندن حکومت مخلوع عبدربه منصور، مدعای 

است. 
گسترش حوزه نفوذش بر یمن  3-عربستان سعودی، برای 
لشکرکشی می کند. ریاض یمن را جزو حوزه نفوذ خودش 
می داند و نمی خواهد و شورشیان مورد حمایت تهران در 
که جنگ یمن،  کنند. این نشان می دهد  آن جا حکومت 
جنگ تهران و ریاض با استفاده از ابزار مذهب است. این 
که تهران و ریاض  پایان می رسد  به  جنگ فرقه ای وقتی 
با اصل  به توافق برسند. حمایت از یک جانب منازعه، 
سازگار  مسالمت آمیز  طرق  از  منازعات  حل  و  صلح طلبی 

نیست.

با  افغانستان  حکومت وحدت ملی جمهوری اسالمی 
کشور ما را وارد  انتشار اعالمیه ای در مورد بحران یمن، 
کشورهای اسالمی در  ک میان  یک تنش بسیار خطرنا
مطروحه  استدالل های  است.  کرده  خاورمیانه  و  یمن 
دینی،  منظر  از  ارگ،  جانب  از  منتشره  اعالمیه  در 
تاریخی و سیاسی اشتباه و مبتنی بر برداشت نادرست 

از واقعیت های تاریخی می باشد.
هر  وجیبه  که  شک  بدون  شرفین  حرمین  از  دفاع   .1
مسلمان است. اما در بحران یمن، هیچ تهدیدی متوجه 
حرمین شرفین نیست بلکه نیروهای سیاسی و اجتماعی 
مسلمان یمنی، با تعلقات مذهبی متفاوت، با یک دیگر 
درگیر  کشور  آن  داخل  در  سیاسی  قدرت  کسب  برای 
مورد  یمنی  حوثی های  که  می شود  ادعا  می باشند. 
مخلوع  حکومت  و  ایران  اسالمی  جمهوری  حمایت 
یمن مورد حمایت عربستان سعودی قرار دارند. از منظر 
تاریخی نیز اعالمیه حکومت وحدت ملی واقعیت های 
که قبایل عرب  تاریخی را در نظر نگرفته است. وقتی 
از جمله شریف حسین مکه و دودمان سعود در همراهی 
و همرایی با استعمارگران انگلیس بر ضد خالفت سنی 
همراهی  در  و  زدند  شورش  به  دست  عثمانی  اسالمی 
لورنس  رهبری  زیر  و  انگلیس  استعماری  نیروهای 
سرباز  هزار  ده ها  انگلیسی،  جاسوس  عرب(  )لورنس 
و  را در صحراهای سوزان عربستان  مسلمان سنی ترک 
دستور  به  عربی  قبایل  سران  واقعیت  در  کشتند،  یمن 
کردند.  عمل  مسلمانان  علیه  نامسلمان  استعمارگران 
عشایر  و  قبایل  قدرت  تحکیم  برای  زمان  آن  در  آنچه 
شرفین  حرمین  از  دفاع  به  ربطی  هیچ  گرفت،  صورت 

که امروز نیز چنین نیست. نداشت؛ همان گونه 
افغانستان  مردم  ارگ،  از  صادره  اعالمیه  برخالف   .2
کنار آزادی خواهان ترک علیه استعمارگران انگلیسی  در 
مجاهدان  مزار  جنگیدند.  آن ها  عرب  حامیان  عمال  و 
که در همرایی با مبارزان ترک جان دادند  شهید افغان 
کنون در والیت ادیرنه ترکیه موجود است. افغان ها در  تا
آن زمان در صف ضد استعمار قرار داشتند و نه عوامل 
آن ها. هیچ افغانی همراه با سران عشایر عرب زیر رهبری 

کشته نشد. لورنس 
3. نه دفاع از منافع منطقوی سعودی و نه هم دفاع از 
شرعی  وظیفه  ایران  اسالمی  جمهوری  منطقوی  منافع 
به  افغانستان  کشاندن  می باشد.  افغان ها  دینی  و 
کشور ما نیست.  جانبداری این دو نیروی رقیب به سود 
اسالمی  »جمهوری  که  است  آماده  اعالمیه  در   .4
نظام  مشروعیت  و  مردم ساالری  اصل  به  افغانستان 
آن  قانونی  حکومت  از  و  داشته  باور  یمن  در  قانونی 
و  یمن  دولت  مشروعیت  بحث  می نماید.«  حمایت 
می گذارم  می کنند  حمایت  دولت  این  از  که  را  آنانی 
پای  نمی شود  دلیل  هم  باز  باشد،  هم  چنین  گر  ا کنار. 
کرد.  کشش های منطقوی  افغانستان را وارد جنگ ها و 
دولت صدام حسین در عراق و دولت معمرالقذافی در 
بودند.  بین المللی  حقوقی  مشروعیت  داری  نیز  لیبیا 
کشورهای  و  متحده  ایاالت  تجاوز  از  سعودی  دولت 
آن ها  رژیم های  سرنگونی  به منظور  کشورها  این  به  ناتو 
حکومت  گرفت.  را  متجاوزان  جانب  و  کرد  حمایت 
بشار اسد، در سوریه، دارای مشروعیت حقوقی است. 

کشور در مورد جنگ یمن،  اعالم موضع ریاست جمهوری 
کاذب و تناقض است. در صدور این  سرشار از مدعیات 
کارشناسان این وزارت نقشی  اعالمیه هم وزارت خارجه و 
در  دولت،  سران  که  است  آمده  اعالمیه  در  نداشته اند. 
در جلسه شورای  و شورای علما  رهبران سیاسی  با  مشوره 
امنیت ملی، اوضاع جاری در یمن را مورد بحث و بررسی 
که  فیصله شده است  در همین جلسه  دادند؛ ظاهرا  قرار 
حمایت  یمن  بحران  قبال  در  سعودی  عربستان  موضع  از 

شود. 
این  روی  دارند  حق  دولت  سران  و  رییس جمهور 
موضوعات با رهبران سیاسی و شورای علما و دیگر مراجع 
دیپلوماسی  دستگاه  و  خارجه  وزارت  اما  کنند،  مشوره 
منطقه ای  و  جهانی  مهم  رویدادهای  مورد  در  باید  کشور 
وزارت  وظیفه  کند.  اعالم  را  افغانستان  دولت  موضع 
مورد  در  مختلف  مراجع  مشوره های  تا  است  خارجه 
کرده و از رییس جمهور طالب  سیاست خارجی را توحید 
هدایت شود. اما از متن اعالمیه ارگ در مورد بحران یمن 
که وزارت خارجه در موضع گیری اخیر دولت در  بر می آید 

قبال یمن، هیچ نقشی نداشته است. 
ندارد.  منطقی  توجیه  هیچ  خارجه،  وزارت  زدن  دور 
که  است  وزارت خانه هایی  جمله  از  خارجه،  وزارت 
کشور  دیپلوماسی  طویل  و  عریض  دستگاه  و  دارد  وزیر 
و  دیپلومات  داشتن  با  وزارت  این  می کند.  مدیریت  را 
اوضاع  از  عربی  کشورهای  پایتخت های  در  نماینده 
وزارت  این،  بر  عالوه  دارد.  اول  دست  اطالعات  منطقه 
کارشناسان خبره در مورد مسایل خاورمیانه  خارجه دارای 
کشورهای عرب زبان است. نظر مشورتی هر مرجعی در  و 
میان  در  کارشناسان  این  با  باید  خارجی  سیاست  مورد 
نباید  شود.  زده  دور  نباید  خارجه  وزارت  شود.  گذاشته 
شورای  در  رییس جمهور  خارجه،  امور  وزارت  غیاب  در 
و  سیاسی  رهبران  با  مشوره  در  و  کند  برگزار  جلسه  امنیت 
و  بین المللی  مهم  رویدادهای  مورد  در  دینی،  عالمان 
که تمام  منطقه ای موضع بگیرد. نکته مهم دیگر این است 
جناح های تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی با موضع 
بحران  مورد  در  ملی  امنیت  شورای  و  رییس جمهور  اخیر 

یمن هم نظر نیستند. 
برخالف  اجرایی،  ریاست  معاون  و  اجرایی  رییس 
کردند. این  موضع ارگ در قبال بحران یمن، موضع گیری 
کرده است.  کندگی، افکار عمومی را نگران  اختالف و پرا
اختالف نظر  نوع  هیچ  باید  خارجی  سیاست  حوزه  در 
ملی  وحدت  حکومت  تشکیل دهنده  جناح های  میان 
دولت مردان،  متضاد  حرف های  باشد.  نداشته  وجود 
سبب نگرانی عمومی شده است. عالوه بر این ها محتوای 
یمن،  بحران  قبال  در  ملی  وحدت  حکومت  اعالمیه 
این اعالمیه  کاذب است.  از مدعیات  متناقض و سرشار 
که افغانستان در  سه بند دارد. در بند اول آن آمده است 
مسلمانان  مقدس  کن  اما متوجه  که  تهدیدی  نوع  هر  برابر 
در عربستان سعودی باشد، می ایستد. در بند دوم از موضع 
دولت عربستان در قبال بحران یمن حمایت شده است. 
کابل بر مبنای اصل دموکراسی و  که  در این بند آمده است 
کمیت قانون، از »دولت مشروع یمن« حمایت می کند.  حا
عربستان  پادشاهی  است.  عربستان  موضع  عین  این 
به عنوان  یمن  مخلوع  کم  حا منصور،  عبدربه  از  سعودی، 

کشور نام می برد.  رییس جمهور آن 
عربستان  موضع  این  از  صریح  حمایت  ارگ؛  اعالمیه 
که دولت  سعودی است. در بند سوم اعالمیه آمده است 
از  یمن  بحران  مسالمت آمیز  حل  خواستار  افغانستان 
با دو بند دیگر  طریق سازمان ملل متحد است. بند سوم 
به  افغانستان  دولت  اولی،  بند  دو  در  است.  تناقض  در 
کرده است.  صراحت از موضع عربستان سعودی حمایت 
بحران  در  جنگ  طرف های  از  یکی  سعودی  عربستان 
یمن است. شبه نظامیان مخالف عبدربه منصور، پایتخت 
عربستان،  دولت  جنگنده های  و  کرده اند  اشغال  را  یمن 
بنابراین  می کنند.  بمباردمان  را  شبه نظامیان  این  مواضع 
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معترضان به قتل فرخنده را نشانه رفت.
پرسش های کلیدی

عالمان دین حداقل در یک  از  برخی  و  مدنی  فعاالن 
مورد اتفاق نظر دارند که آنچه بر فرخنده رفته است، نه 
از نشانی آموزه های دینی قابل توجیه است و نه هم از 
منظر ارزش های انسانی. با این حال پرسش هایی از این 
و  انجامید  فرخنده  قتل  به  دست که کنش جمعی که 
این همه وجدان جمعی ما را به درد آورد، ناشی از چه 
عواملی بود که افکار عامه افغانستان را به خود مشغول 

کرده است. 
دین خویی  ساختارمند،  جهل  و  خرافه پرستی  آیا 
عقب ماندگی  و  خشونت پروری  تقلیدی،  و  ناآگاهانه 
هم  یا  کشاند  این جا  به  را  کار  اجتماعی  ساختار های 
خطبه های  در  مساجد  امامان  از  شماری  که  آن گونه 
نماز جمعه اذعان کرده اند، توطیه های دشمنان اسالم و 
فعالیت های دین ستیزانه نهاد های مدنی باعث برانگیزش 
احساسات مردم شده و فرخنده را به فجیع ترین شکل 

ممکن به کام مرگ فرستاد؟
ماموران  و  افراد عادی  از  داخله شماری  امور  وزارت 
پولیس را در پیوند با این رویداد بازداشت کرد، اما در 
باره صد ها تنی که تالش کردند تا بهر ثواب و به عنوان 
اما  بکوبند  فرخنده  فرق  بر  سنگی  دینی  وجیبه  یک 
دست شان نرسید، آنانی که این رویداد خشونت بار را 
توجیه کردند و هزاران تنی که از دور به این جنایت 

سر تایید جنباندند، چی می توان گفت؟
تصاویر قتل فرخنده

تحلیل محتوای تمامی  تصاویری که از آغاز تا به انجام 
این جنایت برداشته شده واقعیت های تلخی را برجسته 

می سازد.
شاه  زیارت  تعویذنویس  مالی  اغواگرانه  شگرد   -
کریم  قرآن  فرخنده  گویا  این که  بر  مبنی  دوشمشیره 
از  بسیاری  که  است  کارساز  حدی  به  زده،  آتش  را 
یا  می خورند کشتن  بر  او  به  ماجرا  پایان  تا  کسانی که 
حداقل آسیب رساندن به این دختر جوان را بخشی از 
وظایف و مکلفیت های دینی خود می پندارند و شاید 
هیچ کس حتا از خود نمی پرسد که ممکن است مالی 

جادوگر دروغ گفته باشد.
 - آرامش متبارز در سیمای افراد پولیس که پرپر شدن 
گل وجود فرخنده را نظاره می کنند یا به تعبیر یکی از 
کاربران فیسبوک امنیت قاتالن فرخنده را تامین کرده 
اجتماعی  نظم پذیری  و  قانون  حضور  عدم  از  بودند، 
در ضمیر مردم عادی و حتا آنانی که مسوولیت تنفیذ 

قانون و اعمال نظم عامه را دارند حکایت دارد. 
بازتاب دهنده  هم  تصاویر  این  از  برخی   -
که  است  مردان  از  شماری  جنسی  محرومیت زدگی 
اندک ترین  جنسی شان  عقده های  فرونشاندن  برای 
زن  یک  اندام  نظاره  برای  آمده  به دست  فرصت های 
دریغ  در جریان زجرُکشی  حتا  را  آن  لمس کردن  یا 
نمی کنند. همان گونه که خانم منیژه باختری نوشته بود: 

بعد  اما  بوده  ماجرا  آغازگر  شاید  مذهبی  »احساسات 
از دقیقه هایی آنچه بیشتر این فاجعه را رقم زده است، 
اقتدارگرایی،  جنسی،  تمایل  زن ستیزی،  از  مایه هایی 
میل به شکنجه و قهرمان بازی درآوردن جوان هایی بود 

که فقط شهروندان معمولی شهر کابل بودند.«   
- واقعیت های تلخ موجود در زیر پوست شهر و روستای 
فرخنده  قتل  حادثه  در  آن  از  بخشی  که  افغانستان 
بحران  و  جنگ  چهاردهه  ناگوار  تاثیرات  شد،  برمال 
ناشی  محرومیت  و  فقر  و  اجتماعی  و  روانی  ناامنی  و 
ایدیولوژیک  بینش  نهادینگی  همه  از  مهم تر  و  آن  از 
رخ  بر  را  دینی  آموزه های  و  مسایل  به  ابزارگرایانه  و 
جنبه های  خشونت بارترین  آن  آیینه  در  که  کشید  ما 
تنش و تضاد میان سنت و مدرنیته را نیز می توان سراغ 

داشت.
گفتمان مدنی در جامعه تخدیرشده!

رویداد  این  با  پیوند  در  مدنی  اعتراضات  که  هنگامی  
بنام جامعه  فعاالن  از  آقای ملک ستیز  اوج می گرفت، 
مدنی افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشت: »فرخنده« 
خرافات،  برابر  در  را  مدنی  ارزش های  گفتمان  درب 
جان بازانه باز کرده است. بیایید نگذاریم پرچم آزادی 
بنویسیم،  را  »آزادی«  بیایید  سازند.  سرنگون  را  بیان 
بیایید  کنیم.  پاسداری  آن  از  و  بسراییم  بگوییم، 
از  نهراسیم و شجاعانه حمایت  از خرافات  خردمندانه 

هم دیگر را به تصویر بکشیم.
این ابرازنظر ها به پدیدار شدن نمایه های امیدبخشی از 
شکل گیری تحوالت اجتماعی معطوف به ارزش ها و 
با این استدالل که  هنجار های نوین بشری اشاره دارد 
بیزاری از خشونت و به حاشیه رانده شدن ذهنیت های 
واپس گرایانه و افراطی می تواند از پیامد های اولیه این 
همین  به  قضیه  راستی  آیا  اما  شود.  شمرده  تحوالت 
تظاهرات  مورد  چند  راه اندازی  با  که  است  سادگی 
و  مدنی  گفتمان  شکل گیری  به  بتوان  راهپیمایی  و 
ابزارمند  و  نهادینه  ذهنیت های  برابر  در  آن  ایستادگی 

واپس گرایانه و خشن باورمند بود؟ 
و  فقر  و  عقب ماندگی  تاریخی،  عوامل  کنار  در 
جامعه  ساختاری  محدودیت های  و  محرومیت ها 
تحوالت  که  این  می رسد  به نظر  مسلم  آنچه  افغانی، 
از هنگامی که داعیه  به ویژه  نظامی  افغانستان  سیاسی و 
تندروترین  پای  سابق  شوروی  اتحاد  برابر  در  جهاد 
جهان  سراسر  از  را  ایدیولوژیک  نظامی-  گروه های 
اسالم به افغانستان و منطقه باز کرد تا امروز با روش ها و 
منش های خشونت آمیز پیوند عمیق و ابزارمندی داشته 
است. جنبه های روانی و تبلیغاتی جنگ ها و منازعات 
تاثیرات  و  ایدیولوژیک  مذهبی-  گروه های  مسلحانه 
– اجتماعی آن در 14 سال گذشته هیچ گاهی  روانی 
قرار  بین المللی  جامعه  و  افغانستان  دولت  توجه  مورد 
نگرفت و به تعبیر دیگر بیماری های ساری و جاری که 
روان جمعی جامعه را در چهار دهه گذشته با منش ها 
و کنش های خشونت آمیز پیوند زده است، در 14 سال 

گذشته نه تنها مجال درمان نیافت بلکه پیچیدگی های 
تخدیرآمیز بیشتری نیز به آن ها افزوده شده است. 

اتفاقات  کنار  در  وقتی  که  همین جاست  از 
انفجار ها،  انتحاری،  مانند حمله های  دیگر  خشونت بار 
دختر  یک  مسلحانه،  منازعات  و  گروگان گیری ها 
به  ریاست جمهوری  ارگ  چندصدمتری  در  جوان 
وحشیانه ترین شکل ممکن از سوی صد ها مرد به ظاهر 
متدین لت و کوب شده و سپس طعمه آتش می شود، در 
نگاه نخست از آن جا که پای مقدسات در میان است با 
سکوت بدرقه می شود، روحانیون محافظه کار به وجد 
می آیند، حتا اعضای خانواده قربانی از معترضان به قتل 
با روحانی محافظه کاری  دخترشان فاصله می گیرند و 
شده  لکه دار  مقدسش  عبای  رویداد  این  با  گویا  که 

است، عکس یادگاری می گیرند.
خشونت ساختارمند

خالصه کردن این رویداد تنها به برخورد شیطنت آمیز 
تعویذنویسان زیارتگاه شاه دوشمشیره و نادیده گرفتن 
از  ثواب  کسب  برای  که  عصبانی  مرد  صد ها  ذهنیت 
رهگذار کشتن و آتش زدن زنی که به باور آنان مرتد 
به منظور  که  است  اغماض آمیزی  رویکرد  بود،  شده 
خشونت  اصلی  ریشه های  از  عامه  افکار  انحراف 
جمعی  روان  در  نهادینه شده  تندروی  و  ساختارمند 
به  و  شد  گرفته  دست  روی  افغانی  جامعه  تخدیرشده 

راحتی کارگر نیز افتاد. 
و  نوشته ها  در  نگارنده  گذشته  ده سال  حدود  در 
این دیدگاه را مطرح  بار ها  برنامه های متعدد رسانه ای 
زمینه های  و  بستر ها  به  توجه  بدون  که  است  کرده 
با  تنها  و  تندروانه  تفکرات  پرورش  اجتماعی 
پایان  به  نمی توان  نظامی گرانه  و  سیاسی  رویکرد های 
دموکراسی  تامین  نتیجه  در  و  بی ثباتی  و  بحران  غایله 
و نهادینه سازی ارزش های انسانی در افغانستان امیدوار 

بود. 
خشونت  نهادینگی  و  نیرومندی  فرخنده،  فجیع  قتل 
و  افغانستان  مردم  عامه  ذهنیت  در  موجود  ساختاری 
ساختار های  گرفتن  خدمت  به  زمینه های  موجودیت 
خشونت پرور جامعه از سوی جریان های محافظه کار و 

افراط گرای داخلی و فرامرزی را آشکارتر کرد.
و  نهاد ها  فعالیت های  جمله  از  رویداد  این  پیامد های 
جریان های  کم رنگ  حضور  با  مدنی  جامعه  فعاالن 
سیاسی در شکل دهی واکنش های عمومی  در برابر این 
اجتماعی  زمینه های  و  بستر ها  و  خشونت آمیز  رویداد 
آن نشان داد که تالش های صورت گرفته در راستای 
افغانستان  در  مدنی  و  نوین  ارزش های  نهادینه سازی 
در 14 سال گذشته به دالیل مختلف راه به جایی نبرده 

است.
چالش اصلی، ذهنیت خشونت پرور 

نظم یافتگی  و  تسلسل  از  تالش ها  این  نبودن  بهره مند 
الزم، دانش تیوریک و ظرفیت بشری متعهد و متخصص 
برای مدیریت گذار از بحران و بی ثباتی به سوی توسعه 
معطوف  اجتماعی  گفتمان های  خلق  و  ارزش مدار 
و  خشونت پروری  از  اجتماعی  ساختار های  تعدیل  به 
نفرت انگیزی به همزیستی مسالمت آمیز و نهادینه سازی 
در  موجود  کاستی های  اساسی ترین  مدرن،  عقالنیت 
به  مسیر  در  جامعه  آزمون خطای حرکت  از  پر  مسیر 
تلقی  خشونت آمیز  و  تندروانه  تفکرات  راندن  حاشیه 

شده می توانند.
سطحی نگرانه  و  ناشیانه  رویکرد های  این که  چه 
با  برخورد  در  آن  بین المللی  همپیمانان  و  دولت 
نه  تندروی  و  خشونت  اجتماعی  زمینه های  و  بستر ها 
از  هراس افگن  و  تندرو  جریان های  سربازگیری  تنها 
از  بیشتر  را  جامعه  ناآگاه  و  بی کار  نادار،  بخش های 
در  را  جامعه  جمعی  روان  بلکه  کرده،  تسهیل  پیش 
مناطق شهری که تا حدود زیادی از ابزار ها و امکانات 
افراط گرایی  از  اجتماعی  مناسبات  تغییر  برای  الزم 
و  رویکرد ها  نهادینه سازی  و  هم پذیری  اعتدال،  به 
بیشتر  بهره مند اند،  خشونت گریز  و  انسانی  اخالقیات 
از پیش با ذهنیت های تندروانه و طالبانی همسو ساخته 

است.

زجرُکشی فرخنده در قلب پایتخت افغانستان، نقاب از 
چهره این جامعه برداشت؛ جامعه ای که امروزه با هیچ 
هنجار و منش اجتماعی به اندازه خشونت پیوند نهادینه 

و ابزارمند ندارد.
رویداد  این  نزدیک  و  دور  علت های  واکاوی 
آنچه  اما  دارد  نیاز  زیادی  زمان  و  کار  به  خشونت بار 
گذشته  فرخنده  بر  آنچه  این که  می رسد  به نظر  مسلم 
زیرا  بگذرد  افغانستان  شهروند  هر  بر  است  ممکن 
و  ماست  اجتماعی  کنش  مسلط ترین  خشونت  امروزه 
به دالیل  نیز  راستا  این  در  گذشته  سال   14 تالش های 

مختلف از موثریت الزم برخوردار نبوده است.
اگرچه اعتراضات و راهپیمایی های پس از این رویداد 
خشونت بار امیدهای فراوانی را در پیوند با شکل گیری 
در  انسانی  ارزش های  به  معطوف  اجتماعی  ذهنیت 
از  شماری  جانبداری  اما  آورد،  به وجود  افغانستان 
روحانیون و مقامات حکومتی از مردمی  که »فرخنده را 
به اتهام قرآن سوزی به هالکت رسانده و سپس آتش 

زدند« غایله را رنگ و بوی دیگر داد.
»عدالت برای فرخنده«

فعاالن و نهادهای جامعه مدنی سه شنبه 4 حمل در یک 
راهپیمایی مسالمت آمیز صدها تن را در کابل در جلو 
درب دادگاه عالی افغانستان تحت شعار »عدالت برای 
فرخنده« گرد آوردند و به زودی این موج به والیت ها 

و حتا به بیرون از مرز های افغانستان کشانده شد. 
پیهم  موضع گیری های  و  اعالمیه ها  در  مدنی  فعاالن 
با  مخالفت  آنان  هدف  که  داشته اند  ابراز  رسانه ای 
ارزش های دینی نبوده است. با این حال تقریبا در تمامی 
بیانات  با  مخالفت  در  دادخواهانه شان   گردهمایی های 
شتابزده خطیب مسجد وزیر اکبرخان با این استدالل که 
نیازی قتل فرخنده را توجیه کرده است، شعار داده اند. 
)البته در سایه عصبانیت و نارضایتی عمومی  در پیوند با 
این موضوع ممکن است فرد یا افرادی چیز هایی گفته 
سازگاری  مذهبی  محافظه کاران  ذهنیت  با  که  باشند 
نداشته باشد.( شماری از روحانیون مذهبی این شعار ها 
به نکوهش  و  تلقی کرده  »علمای دین«  با  را مخالفت 
فعاالن مدنی و رسانه ها به عنوان نماد های دین ستیزی در 

کشور آغاز کردند.
حاشیه های مهم تر از متن

شماری از روحانیون اگرچه در مخالفت با کشتن فجیع 
»عالم  به عنوان  نیازی  داکتر  از  در حمایت  اما  فرخنده 
از  شماری  رهگذر  این  از  و  کرده  موقف گیری  دین« 
به دین ستیزی  را  فرخنده  قتل  به  معترض  مدنی  فعاالن 
در  حمل  سوم  دوشنبه  فرخنده  )جنازه  کردند.  متهم 
یک اقدام بی سابقه در تاریخ افغانستان بر دوش شماری 
از  خشمگین  جمعیت  و  شد  حمل  قبرستان  تا  زنان  از 
حضور ایاز نیازی در مراسم تدفین فرخنده جلوگیری 

کردند.(
در یک اعالمیه 9 ماده ای شدید اللحن که از سوی یک 
فرخنده  قتل  شد،  منتشر  کابل  در  دینی  علمای  مجمع 
این  در  اما  دانستند،  اسالم  دین  آموزه های  خالف  را 
از نفس مساله که زجرکشی یک دختر  بیشتر  اعالمیه 
نقش  توجیه  به  بود،  افغانستان  پایتخت  قلب  در  جوان 
و جایگاه عالمان دین به ویژه آقای نیازی تمرکز شده 
بود. عالمان دین در این اعالمیه خواهان پایان دادن به 
تمویل نهاد های جامعه مدنی به تعبیر آنان دین ستیز نیز 
فعالیت  اگر  دادند که  افغانستان هشدار  دولت  به  شده 
»نحوه  در  دینی  عالمان  نسازد،  متوقف  را  نهاد ها  این 
تعامل شان با دولت افغانستان« تجدید نظر خواهند کرد.

و  اصلی کشتن  استدالل که عامل  این  با  دینی  علمای 
آتش زدن فرخنده توسط مردم تعویذنویسان و رماالن 
توقف  خواستار  بوده اند،  دوشمشیره  شاه  زیارتگاه 
این  از  و  شده  خوانده اند  دین  عالمان  به  توهین  آنچه 
مخاطب  را  نهاد ها  این  الفاظ  زشت ترین  به  رهگذار 
قرار داده و در خطبه های نماز جمعه تیر ترکش سخنان 
و  مدنی  جامعه  فعاالن  مساجد،  امامان  اهانت بار  و  تند 

قاتل فرخنده ذهنیت خشونت زده ماست
 حشمت رادفر- روزنامه نگار
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 دای چوبانی

موگابه  رابرت  روز  یک  می ترسم 
میلیون  پنج  و  بیاید  زمبابوه  کشور  از 
با  مبارزه  جهت  افغانستان  به  دالر 
حال  تا  کند.  کمک  اداری  فساد 
که  کشوری  هر  بوده.  همین طور  که 
برده،  رنج  چیزی  نبود  از  خودش 
کرده.  کمک  ما  با  را  شئی  همان 
بخش  در  تا  شده  حاضر  پاکستان 
تامین امنیت با ما همکاری کند. ایران 
داشته  آزاد  رسانه های  ما  می خواهد 
سیاسی  متنوع  برنامه های  از  و  باشیم 
و فرهنگی لذت ببریم. سعودی عرب 
افغانستان  خانم های  برای  و  می آید 
برای  و  رانندگی  آموزش  برنامه های 
حقوق  و  دموکراسی  ورکشاپ  بقیه 
هندوستان  می کند.  راه اندازی  بشر 
کمک  افغانستان  مردم  به  می خواهد 
بسازند.  سرپناه  برای شان  تا  کند 
نیروهای  با  همکاری  در  اردوغان 
تندروی  با  می خواهد  آیساف  و  ناتو 
اسالمی  دست وپنجه نرم کند. امریکا 
کاربن  تولید  جلو  ما  تا  می دهد  پول 
آسیب  محیط زیست  به  و  بگیریم  را 
این  از  می کند  تعجب  آدم  نرسانیم. 

همه سخاوتمندی جهانیان. 
می بینم،  را  این ها  همه  وقتی  راستش 
خاک  نکند  می گویم  باخودم 
هرکه  که  باشد  طوری  این  افغانستان 
بر  میل  طبیعتش  گذارد،  پا  این جا 
ظاهر  بکند.  هست  آنچه  خالف 
است.  همان طور  تقریبا  که  قضیه 
که  مومن  مسیحی  امریکایی  آن 
تا  کرده،  سپری  کلیسا  در  را  عمرش 
اکبرخان  وزیر  مسجد  نزدیکی  در 
اسم  و  می دهد  عقیده  تغیر  می رسد، 
خود را به »جان محمد« تغییر می دهد. 
در  را  خود  عمر  تمام  که  یکی  آن 
به  وقتی  دانشگاه غربی خاک کرده، 
افغانستان می آید، با همان کشورهای 
است.  مالعمر  که  می شود  پیمان  هم 
یکی دیگر هم همین گونه شد. یک 
زمان اگر عطسه هم می کرد، »الحمد 
چنان  یکباره  اما  می گفت؛  االمریکا« 
شد که گویا امریکا فقط برای این به 
از  را  او  افغانستان آمده که حکومت 
تاراج  به  را  دارایی اش  و  بردارد  میان 

ببرد.

چرا این جا همه چیز 
وارونه می شود؟

ایران و غرب به توافق هسته ای دست یافتند

کاخ ریاست جمهوری در عدن به دست حوثی ها افتاد

جریان این مدت تقریبا ۲۴۰۰۰ تن در اثر انفجار ماین 
زندگی خود را از دست داده و یا جراحت برداشته اند. 
زدودن  برای  را  خود  زندگی  زنان  و  مردان  این  اگر 
نمی دادند،  قرار  خطر  معرض  در  مذکور  تهدیدهای 
به ۲۰۰ کارمند  نزدیک  باال می بود.  بسیار  تلفات  ارقام 
ماین پاکی زندگی خود را در اثر انفجارات و یا حمالت 
گروه های مسلح در راه خدمت به هموطنان خویش از 
دست داده اند. با وجود این همه، استقامت و ثابت قدمی 
می شود  رهبری  افغان ها  از سوی  که  ماین پاکی  جامعه 
باعث شده تا در بخش تخصصی و ظرفیت های مسلکی 
سایر  ماین پاکان  به  و  کرده  کسب  جهانی  اعتبار  خود 
را  ماین پاکی  آموزش های  ماین  به  ملوث  کشورهای 
امیدوارکننده  بسیار  دست آوردها  این  کرده اند.  فراهم 
پاک  این که  نظرداشت  در  با  به خصوص  است، 
بشر در وقت جنگ همیشه  اراضی زندگی  نگهداشتن 

یک چالش بوده است. 
ایاالت متحده امریکا از سال ۱۹۹۳ به این سو از پروسه 
بین  از  امر  افغانستان حمایت کرده و در  ماین پاکی در 
بردن و پاک سازی ماین های زمینی، مواد منفجر ناشده 
و سالح و مهمات باقی مانده از جنگ تقریبا مبلغ ۴۰۰ 
میلیون دالر را برای افغانستان و ادارات مربوطه شرکای 
بر  این مساعدت عالوه  نموده است.  بین المللی کمک 

»چارچوب« توافق اتومی با ایران، پنجشنبه شب در شهر 
از سوی فدریکا  بیانیه مشترک  قالب یک  لوزان و در 
و  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسوول  موگرینی، 

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، قرائت شد.
از آخرین دور مذاکرات  بیانیه حاصل هشت روز  این 
 ۱+۵ به  موسوم  کشورهای  گروه  و  ایران  نمایندگان 
)امریکا، بریتانیا، روسیه، چین، فرانسه، و آلمان( در هتل 

بوریواژ شهر لوزان در سوییس است.
پایان  با ضرب االجل  مذاکرات  این  بود که  قرار  پیشتر 
این  در  درگیر  کشورهای  اما  یابد  خاتمه  مارچ  ماه 
گفتگوها، دو روز دیرتر توانستند بر سر متن این »بیانیه 

مشترک« به توافق برسند.

کشته شده اند.
طی چند روز گذشته، عربستان و متحدانش برای وادار 
حمالت  به  دست  عقب نشینی،  به  نیروها  این  کردن 

هوایی متعددی زدند.
در همین حال گزارش شده که درگیری میان طرفین در 

نقاط مختلف شهر در جریان است.
از سوی دیگر از مرز یمن و عربستان هم خبر رسیده که 
یک مامور مرزی عربستان در تیراندازی ها از مرز یمن، 

کشته شده و چند نفر هم زخمی شده اند.
در شرق عدن هم درگیری هایی روی داده و نیروهای 
القاعده با حمله به زندانی، ۳۰۰ زندانی را که در میان 
آزاد  داشت،  حضور  نیز  القاعده  ارشد  مقام  یک  آنها 

نجات زندگی مردم زمینه دسترسی به زمین برای ایجاد 
دولت  حالی که  در  است.  نموده  فراهم  نیز  را  زیربنا 
بخش های  همه  مالکیت  افزون  روز  به شکل  افغانستان 
ایاالت  می گیرد،  به دست  را  خود  انکشافی  و  امنیتی 
باقی  کشور  این  کنار  در  متعهد  شریک  یک  متحده 

خواهد ماند. 
بزرگ ترین  از  یکی  ماین پاکان  دست آوردهای 
موفقیت های افغانستان محسوب می گردد. اما هنوز هم 
ماین ، مواد منفجرناشده و سالح و مهمات باقی مانده از 
جنگ به طور اوسط جان ۳۸ تن را در هر ماه می گیرد. 
جدا از این که پاک سازی از ماین یک نیاز و عمل فوری 
ماین  از  اراضی  پاک سازی  می باشد،  دوستانه  انسان 
اولین گام اساسی مورد نیاز برای ساخت وساز سرک ها، 
عبور لوله های تیل و گاز و ایجاد شهرها در دهه تحول 
اوتاوا  کنوانسیون  هدف  آن که  با  است.  افغانستان  در 
تا  زمینی  ماین های  تمام  از  افغانستان  پاک سازی  برای 
مالی  به نظر می رسد، وجوه  نزدیک تر  ختم سال ۲۰۲۳ 
ایاالت  این کار در حال کم شدن است.  برای تکمیل 
و  داد،  خواهد  ادامه  روند  این  به  کمکش  به  متحده 
ساالنه ۲۲ میلیون دالر را به این روند اختصاص خواهد 
داد. این تالش مهم باید ادامه یابد، تا باشد که مصونیت 

و خوشبختی مردم افغانستان تامین گردد.

خانم موگرینی که ابتدا متن این بیانیه را به زبان انگلیسی 
خواند گفت که »ظرفیت و اندوخته برنامه هسته ای ایران 

محدود می شود.«
ایران و قدرت های جهانی  از یک دهه است که  بیش 

بر سر ماهیت برنامه هسته ای تهران اختالف نظر دارند.
اسراییل و غرب، ایران را متهم می کردند که در قالب 
انگیزه  با  مخفیانه  فعالیت های  اتومی،  آمیز  برنامه صلح 
دستیابی به سالح هسته ای دارد اما ایران همواره این ادعا 

را رد کرده است.
آمده،  دست  به  که  توافقی  چارچوب  اوباما،  گفته  به 
راستی آزمایی  بر  مبتنی  بلکه  نیست،  اعتماد  بر  »مبتنی 

بی سابقه است.«
مذاکرات   ۱۳۹۲ پاییز  از  جهانی  قدرت  شش  و  ایران 

درباره برنامه هسته ای را از سر گرفتند.
به  جهانی  قدرت  شش  و  ایران  سال  آن  قوس  ماه  در 
توافق اولیه رسیدند تا برای یک توافق پایدار و فراگیر 

مذاکره کنند.
با  مذاکرات  به  آنها  ورود  که  گفتند  ایرانی  مقام های 
تهران  علیه  بین المللی  تحریم های  شدن  برداشته  هدف 

بوده است.

کرده اند.
مسلح  نیروی  شماری  که  بود  شده  گزارش  پیشتر 
اما یک مقام سعودی  بندر عدن شده اند  خارجی وارد 

این گزارش ها را تکذیب کرد.
به  سعودی  عربستان  رهبری  به  ایتالف  سخنگوی 
بی بی سی گفته است که آنها در حمالت هوایی خود 
اطمینان خاطر حاصل می کنند که تنها نیروهای حوثی 
به علی عبداهلل صالح، رییس جمهور  نیروهای وفادار  و 

سابق یمن هدف قرار بگیرند.
تلفات  از  متحد  ملل  سازمان  که  است  حالی  در  این 
غیرنظامیان در این جنگ ابراز نگرانی کرده و از هر دو 
طرف خواسته است تا از جان غیرنظامیان مراقبت کنند.

تجلیل  سالگرد  دهمین  با  مصادف  اپریل ۲۰۱۵  چهارم 
از روز بین المللی آگاهی از خطرات ماین است. در این 
دارند.  افتخار  برای  بسیاری  دالیل  افغانستان  مردم  روز 
تقریبا در هر  از جنگ های گذشته  باقی مانده  ماین های 
و  از شجاعت  تشکر  با  دارد.  افغانستان وجود  ولسوالی 
ملل  سازمان  حمایت  با  که  افغان  ماین پاکان  فداکاری 
متحد و جامعه بین المللی ۸۰ درصد ساحاتی را که قبال 
مملو از ماین های زمینی بود، پاک سازی کرده اند و آن 

مناطق مصون گردیده است.
از سال ۱۹۸۹ تا حاال، ماین پاکان افغان بیشتر از ۵۲۴۰۰۰ 
تقریبا  و  تانک،  ضد  ماین   ۳۰۰۰۰ پرسونل،  ضد  ماین 
جنگ ها  از  باقی مانده  منفجر ناشده  مواد  کیلو   ۳۲۵۰۰
در  که  می دهد  نشان  سوابق  کرده اند.  پاک سازی  را 

بعد از مذاکراتی نفس گیر و طوالنی در لوزان سوییس، 
بیانیه ای  انتشار  با  توانستند  جهانی  قدرت  و شش  ایران 

مشترک، »چارچوب« توافق نهایی را مشخص سازند.
غنی سازی  ظرفیت  ایران  مشترک،  بیانیه  این  اساس  بر 
کار،  این  قبال  در  و  می دهد  کاهش  را  خود  یورانیم 
تحریم های بین المللی علیه تهران در چند مرحله  برداشته 

می شوند.
رییس جمهوری  اوباما  باراک  بی سی،  بی  به گزارش 
»تفاهمی  گفته  مشترک  بیانیه  این  از  استقبال  با  امریکا 

تاریخی« با ایران به دست آمده است.
ایران و قدرت های جهانی قرار است تا پایان ماه جون، 

پیش نویس توافق جامع اتومی را تهیه کنند.

ریاست جمهوری  کاخ  آنها  متحدان  و  حوثی  نیروهای 
به  شدیدی  درگیری های  دنبال  به  را  عدن  بندر  در 

تصرف خود در آوردند.
با شدت بخشیدن به حمالت خود توانستند  نیروها  این 
رییس جمهور  هادی،  منصور  ربه  عبد  هوادار  نیروهای 
رهبری  به  ایتالف  هوایی  حمایت  از  که  را  یمن 
کاخ  و  برانند  عقب  به  بودند،  برخوردار  هم  عربستان 

ریاست جمهوری را تحت کنترول بگیرند.
شهر  مرکز  متحدان شان،  و  حوثی ها  که  شده  گزارش 

عدن را در اختیار دارند.
می گوید  فرانسه  خبرگزاری  سی،  بی  بی  از  نقل  به 
درگیری ها  در  غیرنظامی   ۱۸ جمله  از  نفر   ۴۴ حداقل 

امریکا به کمک به روند ماین پاکی 
ادامه می دهد
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فراخوان موسسه مشارکت ملی افغانستان !
موضوع : کارزار	یا	رقابت	مقاله	نویسی	و	ارایه	طرح	ها	جهت	

کاهش،جلوگیری	و	محو	خشونت	علیه	زنان.
حل	 راه	 دریافت	 منظور	 به	 افغانستان	 ملی	 مشارکت	 موسسه	
کار	 زنان	 علیه	 محوخشونت	 و	 جلوگیری	 	، کاهش	 برای	 های	
زار	یا	رقابت	مقاله	نویسی	و	ارایه	طرح	ها	را	در	ماه	ثور	سال	روان	
کنفراس	ساحوی	در	چهار	زون	افغانستان	 بوسیله	برگزاری	چهار	
کابل(	راه	اندازی	می	نماید.	 )هرات	،	مزارشریف	،	ننگرهار	و	
اندازی	 راه	 از	 افغانستان	 ملی	 مشارکت	 موسسه	 عمده	 هدف	
است	 این	 ها	 طرح	 ارایه	 و	 نویسی	 مقاله	 رقابت	 یا	 زار	 کار	 این	
	، دینی	 ایجابات	 و	 شرایط	 با	 منطبق	 و	 مناسب	 راهکارهای	 تا	
کاهش	،	جلوگیری	و	محو	 فرهنگی	و	اجتماعی	افغانستان	برای	
خشونت	علیه	زنان	توسط	خود	افغانها	طرح	و	پیشکش	شود	و	
علیه	 محو	خشونت	 و	 کاهش،جلوگیری	 باعث	 ها	 راهکار	 این	

گردد	.	 زنان	
نمی	 را	 زنان	 علیه	 خشونت	 آنانیکه	 تمام	 از	 وسیله	 این	 به	
ناهنجار	 و	 زشت	 پدیده	 یک	 را	 زنان	 علیه	 پسندند،	خشونت	
بی	 ناهنجار	 پدیده	 این	 برابر	 در	 و	 نمایند	 می	 تلقی	 اجتماعی	
کن	نمودن	این	پدیده	 که	در	ریشه	 تفاوت	نبوده	و	می	خواهند	
راهکار	های	 و	 پشنهادات	 نظریات،	 افکار،	 	 نا	هنجار	 و	 زشت	
شان	مورد	استفاده	نهاد	های	مربوط	دولتی	و	غیر	دولتی	در	امر	
	، شود	 واقع	 موثر	 و	 سودمند	 زنان	 علیه	 محو	خشونت	 و	 کاهش	
کارزار	و	رقابت	سالم	با	نوشتن	مقاالت	 خواسته	میشود	تا	در	این	

و	طرح	های	شان		سهیم	شوند.	
موسسه	مشارکت	ملی	افغانستان	به	منظور	حمایت	،	تقویت	و	
کمیته	4	نفری	متشکل	 غنامندی	مقاالت	و	طرح	های	شما	یک	
از	متخصصین	علوم	اسالمی	،	حقوق	و	قانون	،	جندر	،	حقوق	
که	 است	 نموده	 تآسیس	 را	 المللی	 بین	 های	 کنوانسیون	 و	 بشر	
الی	اخیر	ثور	سال	روان	در	خدمت	نویسندگان	محترم	قرار	دارد.	
کمیته	مقاالت	و	نوشته	های	شما	را	مطالعه	و	بررسی	و	در	 این	
کمال	 صورت	نیاز	به	شما	مشوره	های	الزم	را	جهت	غنامندی	و	ا

مقاله	و	طرح	شما	ارایه	می	نماید.	
گروهی	پذیرفته	 و	 از	هر	شخص	 و	 افغانستان	 از	سراسر	 مقاالت	
از	شهر	های	 یکی	 به	 نزدیکی	شما	 به	 نظر	 و	 بررسی	می	شود	 و	
کنفرانس	 در	 ارایه	 کابل	جهت	 و	 ننگرهار	 مزارشریف،	 هرات،	
انتخاب	میشود.	در	صورت	انتخاب	مقاله	شما	،	مصارف	سفر	و	
اقامت،	تسهیالت	و	خدمات	به	شما	از	طرف	موسسه	مشارکت	

گردد.	 ملی	افغانستان	تآمین	می	
نظر	 در	 جوایز	 بررسی	 کمیته	 توسط	 منتخب	 و	 برتر	 مقاالت	 به	
کنفرانس	های	دعوت	 گرفته	شده	و	نویسندگان	مقاالت	آنان	در	
کتاب	 میشو	است.	ضمنآ	مقاالت	برتربا	ذکر	اسم	نویسنده	آن	در	
و	 ،	جلوگیری	 کاهش	 های	 راه	 عنوان	 تحت	 مقاالت	 مجموعه	
توزیع	 افعانستان	 سراسر	 در	 و	 چاپ	 زنان	 علیه	 خشونت	 محو	

میشود.	
مورد  ذیل  شکل  دو  به  شما  های  ح  طر و  مقاالت 

ارزیابی ، مطالعه و انتخاب قرار می گیرد :
کمیته	بررسی	و	 1 : مقاالت معین:	یک	تعداد	عناوین	توسط	
که	لیست	آن	در	ضمیمه	است	.	 گردیده	 مطالعه	مقاالت	معین	
	شما	می	توانید	از	عناوین	و	رهنمای	مقاله	نویسی	داده	شده	از	
کمیته	بررسی	و	مطالعه	مقاالت	و	طرح	ها	به	مثابه	عنوان	 طرف	
از	 یکی	 شما	 صورت	 این	 در	 نمایید.	 استفاده	 رهنما	 و	 مقاله	
عناوین	داده	شده	را	انتخاب	و	مقاله	ای	تانرا	مطابق	رهنمای	

داده	شده	بنویسید	و	به	ما	از	طریق	ایمیل	ارسال	نمایید.	
www.facebook.com/	فیسبوک	صفحه	در	مقاالت	عناوین
افغانستان	 ملی	 مشارکت	 موسسه	 	 	 	nationalparticipation
قابل	دریافت	می	باشد.	شما	میتوانید	عناوین	مقاالت	را	از	این	

صحفات	انتخاب	نمایید.
ح ها و مقاالت آزاد :  2 : طر

مقاالت	 عناوین	 لیست	 از	 خارج	 را	 عناوین	 میتوانید	 شما	
انکشاف	دهید	 و	 نوشته	 آنرا	 به	اختیار	خود	 و	 نمایید	 انتخاب	
که	برای	جلوگیری	از	یک	و	یا	چند	 .	هر	طرح	،	نظر	و	پشنهادی	
نوع	خشونت	علیه	زنان	و	راه	حل	برای	آن	دارید	،	آنرا	مطابق	

15.	حق	نفقه.
16.	حق	حضانت.

17.		نقش	زن	در	فعالیت	های	اجتماعی.
کاری. 18.	زن	در	عرصه		های	

گار. 19.	بررسی	شخصیت	زن	به	عنوان	آموز	
گی	زن	مسلمان. 20.	اهمیت	حجاب	در	زنده	

21.	نقش	زن	در	عرصه	اقتصادی	.
22.	نقش	زن	در	عرصه	فرهنگی.

گیری. 23.	نقش	زن	در	مشاوره	وتصمیم	
24.	جایگاه	زن	در	قضاء.

25.	نقش	زن	در	تأمین	عدالت	اجتماعی.
26.	دسترسی	زنان	به	عدالت	.

27.	جایگاه	زن	در	مدیریت.
28.	جایگاه	زن		درقیادت	ورهبری.

29.	مکلفیت	ها	ووجایب	زن	در	خانواده	.
30.	حق	انتخاب	نمودن	وانتخاب	شدن	زن	در	وکالت.

31.		زن	وآزادی	بیان.
32.	نقش	زن	در	رسانه	ها.
33.	نقش	زنان	در	صلح.

34.	نقش	زن	در	حفظ	محیط	زیست.
35.	بررسی	عوامل	آزارهای	خیابانی	وراه	های	جلوگیری	از	آن.

36.	مسؤلیت	دولت	در	محوخشونت	علیه	زنان.
علیه	 خشونت	 محو	 و	 کاهش	 در	 دینی	 علمای	 رسالت	 	.37

زنان.
کاهش	خشونت	علیه	زنان. 38.	نقش	رسانه	در	

39.	بررسی	عوامل	خشونت	علیه	زنان	ورا	ه	های	حل	آن.
40.	تأثیر	جهل	وفقر	در	افزایش	خشونت	علیه	زنان.

کاهش	خشونت	علیه	زنان. 41.	رسالت	نهاد	های		مدنی	در	
42.	بررسی	جایگاه	زن	در	تمدن	های	غیر	اسالمی.

43.	جایگاه	زن	در	اسالم.
44.	جایگاه	زن	د	ر	عهد	امان	اهلل		خان.

45.	زن	در	دهه	دموکراسی.
46.	بررسی	شخصیت	زن	در	حکمروایی	طالبان.

47.	بررسی	موقعیت	زنان	در	13سال	اخیر.
48.	برخی	از	زنان	نخبه	دوران	رسالت.

49.	بررسی	نقش	زنان	در	پخش	ونشر	دین.
50.	جایگاه	زن	در	عرصه	دعوت.

51.	بررسی	رابطه	زن	با	مسجد.
گی	زنان. 52.	بررسی	عرف	وعنعنات	ناپسند	در	زنده	

53.	بررسی	پیامدهای	منفی	ازدواجهای	زیرسن	.
54.	بررسی	اهداف	ومقاصد	ازدواج	از	دیدگاه	اسالم.

55.	اهمیت	پایین	بودن	هزینه	ازدواج	در	سالمتی	جامعه.
56.	معیارهای	ازدواج	در	شریعت	اسالمی.

57.	بررسی	عوامل	خود	سوزی	وفرار	دختران	از	منزل.
58.	ازدواج	های	اجباری	وپیامدهای	منفی	آن.

کفائت	در	ازدواج. 59.	نقش	
60.		نقش	زن	در	فعالیت	های	سیاسی.

به	زنان	 گوهر	شاد	بیگم،	و	پیام	آن	 نامه	 گی	 بررسی	زنده	 	.61
امروز

گی	نامه	عایشه	درانی،	و	پیام	آن	به	زنان	امروز	 62.	بررسی	زنده	
گی	نامه	رابعه	بلخی،	و	پیام	آن	به	زنان	امروز	 63.	بررسی		زنده	
64.	جایگاه	زن	افغان	در	میان	برداشت	های	دینی	وعنعنات	

اجتماعی.
65.	بررسی	شخصیت	زن	در	مسند	اجتهاد	وفتوی.

کشور. 66.	فروش	دختران	از	دیدگاه	شرع	وقانون	مدنی	
67.	به	میراث	بردن	زنان	از	دیدگاه	شریعت	اسالمی.

شرع	 دیدگاه	 از	 گی	 خانواده	 منازعات	 حل	 روشهای	 	.68
وعرف.

گیری	مهارتها	در	زندگی	زنان. 69.	نقش	فرا
70.	زن	و	ورزش.

گزاری	در	حمایت	از	حقوق	زنان. 71.	نقش	قانون	
72.	بررسی	طالق	وپیامد	های	آن.

که	برای	خود	تان	آسان	است	،	بنویسید	و	 سلیقه	و	ساختار	ای	
که	از	بانک	 به	ما	ارسال	نمایید	.	در	این	صورت	حتمی	نیست	
مقاالت	و	یا	از	رهنمای	مقاله	نویسی	داده	شده		استفاده	نمایید.	
هر	نظر	،	طرح	و	پشنهاد	شما	برای	ما	قابل	تقدیر	و	احترام	است.	
کمال	و	غنامندی	برسد	 به	منظور	آنکه	مقاله	و	یا	طرح	شما	به	ا
مقاله	و	یا	طرح	شما	باید	الی	)20	ثور	سال	جاری	(	به	ما	ارسال	
را	 یا	طرح	شما	 و	 مقاله	 کافی	 بررسی	در	فرصت	 کمیته	 تا	 گردد	
کنند	و	شما	نیز	 مطالعه	و	در	صورت	نیاز	به	شما	مشوره	الزم	ارایه	
گیری	از	منابع	بیشتر	را	داشته	 کمال،	غنامندی	و	بهره	 فرصت	ا
ثور	1394  آخیر	 ها	 و	طرح	 مقاالت	 قبول	 مهلت	 آخرین	 باشید.	

گردیده	است.		 تعین	
Fahim@anpo.org.		ایمیل	آدرس	به	تانرا	های	طرح	و	مقاالت
به	 یا	 و	 نمایید	 ارسال	   womankabul@gmail.com ویا	 	af
شماره	تیلفون	همکاران	والیتی	موسسه	مشارکت	ملی	افغانستان	
گرفته	و	نوشته	تانرا	تسلیم	نمایید. دروالیت	مربوطه	تان	تماس	

شماره	تماس	همکار	پروگرام	در	والیت	هرات:	
محترم	تیموری	صاحب	0798142071

شماره	تماس	همکار	پروگرام	در	والیت	بلخ:	
محترم	نصیر	احمد	بشریار	0785021895

شماره	تماس	همکار	پروگرام	در	والیت	ننگرهار	:	
محترم	قدرت	اهلل	شکیب	0700488213

کابل:	 شماره	تماس	در	والیت	
محترم		محمد	فهیم	صادق	0799390078

تماس	 به	 	0799390078 شماره	 به	 بیشتر	 معلومات	 جهت	
و	زحمت	 هر	تالش	 از	 افغانستان	 ملی	 شوید.	موسسه	مشارکت	
شما	قدردانی	می	نماید	و	قبآل	از	سهیم	شدن	شما	در	حل	این	

معضله	ملی	اظهار	سپاس	و	امتنان	می	نماید	.	
رهنمای مختصر نگارش مقاالت: 

1:	در	قدم	نخست	عنوان	مقاله	یا	طرح	تانرا	انتخاب	نمایید	.	
که	میخواهید	به	صورت	یک	 2:	خالصه	یاچکیده	:	موضوع	را	

گراف	مختصرآ	بیان	نمایید	.	 مقاله	بنویسید	در	2	یا	3	پارا
3:	مقدمه	:	قبل	از	ورود	به	موضوع	اصلی	مقدمه	ای	در	رابطه	به	
اینکه	چرا	این	موضوع	را	انتخاب	نموده	اید	،	پیش	درامدی	به	

موضوع	داشته	باشید	.
انتخاب	 مقاله	 عنوان	 منحیث	 که	 را	 موضوع	 	: اصلی	 متن	 	:4
قرار	دهید	 بررسی	 و	 تدقیق	 مورد	 از	جهات	مختلف	 اید	 نموده	
کوچکتر	موضوعی	 و	می	تواند	متن	اصلی	دارای	چندین	عنوان	

نیز	باشد	.	
گیری	و	پیشنهادات	:	یافته	ها	و	تحلیل	های	نهایی	 5:	نتیجه	
تانرا	به	صورت	بولت	پاینت	یا	شماره	وار	بنگارید	و	در	برابر	هر	

نتیجه	یک	یا	چند	راه	حل	پیشنهاد	نمایید	.	
کدام	منابع	ایکه	استفاده	 6:	منابع	:	در	نوشتن	مقاله	یا	طرح	از	
گر	از	منابع	 نمودید	با	ذکر	عنوان	،	صفحه	و	جلد	تذکر	دهید	.	ا
کدام	منابع	 که	زا	 کتاب	استفاده	نموده	اید	نیز	تذکر	دهید	 غیر	از	

گرفته	است	.	 استفاده	صورت	
صفحه	 	14 الی	 	4 بین	 و	 پشتو	 یا	 و	 دری	 زبان	 به	 مقاالت	 	:7

نگاشته	شود.	
عناوین مقاالت در رابطه به حقوق زن

گاه	اسالم. کرامت	انسانی	زن	از	دید	 	.1
گاه	شرع	وقانون	مدنی	افغانستان. 2.	حق	مالکیت	زن	از	دید	
کشور. 3.	تعلیم	وتربیه	دختران	در	روشنی	شرع	وقانون	مدنی	

4.	رفع	تبعیض	میان	دختر	وپسر،	در	خانواده	و	اجتماع	
کشور. 5.	میراث	زن	در	شریعت	اسالمی	ونظام	حقوقی	

6.	حق	زن	در	انتخاب	شوهر.
7.	حق	مهر.

8.	جایگاه	زن	در	مدیریت	خانواده	.
9.	نقش	زن	در	تربیه	اوالد.

10.	جایگاه	مادر	در	اندیشه	اسالمی.
11.	حقوق	همسر	باالی	شوهر.

12.	حقوق	بیوه	زنان.
13.	نکاح	شغار	وبد	دادن	از	نگاه	شرع	،قانون	وعرف.

14.	حکم	چند	همسری	از	دیدگاه	اسالم.

73.	بررسی	عوامل	تحقیر	شخصیت	زن	در	افغانستان.
74.	حقوق	اطفال	از	دیدگاه	شریعت	وقانون	مدنی	افغانستان.

کم	در	رابطه	به	حقوق		زنان. کاری	محا 75.	بررسی	روند	
76.	مطالعه	خانه	های	امن	در	افغانستان	.

77.	آزادی	زنان،	فرصت	ها	وچالشها.
78.	جایگاه	زن	از	لحاظ	حقوقی	وقانونی،	عرفی	واجتماعی.

گاه	قرآن	وسنت. 79.	زن	از	دید	
80.	مقدمات	عقد	ازدواج	واهمیت	آن	در	جامعه.

81.	بررسی	حق	تفریق	ویا	متارکه	در	جامعه	افغانی.
82.		حقوق	مالی	زن	در	فقه	وقانون.

83.		فضیلت	تربیت	دختران	از	دیدگاه	اسالم.
84.	زوجات	پیامبر	ونقش	شان	دردعوت	اسالمی.

85.		جایگاه	زن	در	قوانین	افغانستان.
86.	بررسی	جایگاه	علمی	زنان	درصدر	اسالم.

87.	بررسی	جایگاه	سیاسی	زنان	در	صدر	اسالم.
88.	بررسی	جایگاه	اجتماعی	زنان	در	صدر	اسالم.
89.	بررسی	جایگاه	اقتصادی	زنان	در	صدر	اسالم.

90.	بررسی	شبهات	در	رابطه	به	جایگاه	زنان	در	اسالم	وپاسخ	
به	آن.

گی	زنان	در	جوامع	اسالمی. 91.	بررسی	علل	عقب	مانده	
فقه	 احکام	 پرتو	 در	 زن	 علیه	 خشونت	 منع	 قانون	 بررسی	 	.92

اسالمی.
93.	روز	هشتم	مارچ	،	روز	جهانی	زن	.

94.	شروط	وقوع	طالق	در	فقه	اسالمی	.
95.	نقش	زن	در	عرصه	ی	هنر.

اشکال	 کلیه	 رفع	 کنوانسیون	 به	 افغانستان	 الحاق	 بررسی	 	.96
تبعیض	علیه	زنان	از	نگاه	فقه	

									وقانون.
کنواسیون	حقوق	طفل. 97.	بررسی	الحاق	افغانستان	به	

98.	بررسی	راه	های	جلوگیری	از	جرائم	اطفال.
حقوق	 کنواسیون	 به	 افغانستان	 الحاق	 بررسی	 	.99

اقتصادی،فرهنگی	واجتماعی	زنان.
کنواسیون	حقوق	مدنی	سیاسی	 100.	بررسی	الحاق	افغانستان	به	

زنان.
101.	بررسی	مشارکت	سیاسی	زنان	در	افغانستان.

وچگونگی	 متحد	 ملل	 سازمان	 	1325 قطعنامه	 بررسی	 	.102
رعایت	آن	در	افغانستان.

103.	مکلفیت	دولت	در	رعایت	میثاق	ها	وکنوانسیون	های	بین	
المللی.

104.	مطالعه	اعالمیه	حقوق	بشر	وحقوق	بشر	اسالمی،	و	تثبیت	
جایگاه	زن	در	آنها	

نوع	 هر	 رفع	 کنوانسیون	 در	 موجود	 های	 تفاوت	 مطالعه	 	.105
تبعیض	علیه		زن	واحکام	شریعت	

									اسالمی.
کنوانسیون	حقوق	طفل. 106.	مسؤلیت	دولت	در	رعایت	

107.	مطالعه	تفاوت	های	موجود	در	میثاق	بین	المللی	حقوق	
مدنی	وسیاسی	زن	واحکام	شریعت	

									اسالمی.
108.	بررسی	وجوه	تبعیضات	علیه	زنان	در	افغانستان	وراه	های	

جلوگیری	از	آن.
109.	مکلفیت	دولت	در	وضع	قوانین	در	رابطه	به		رفع	تبعیض	

علیه	زنان.
110.	مطالعه	میزان	تبعیض	علیه	زنان	در	شهر	وروستا.

111.	مکلفیت	دولت	در	رابطه	به	مشارکت	زنان	در	فعالیت	های	
سیاسی.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یادداشت:

وکاهش	 افزایش	 قابل	 ضرورت	 صورت	 در	 مقاالت	 عناوین	
است.	شما	لطف	نموده	به	عناوین	بیافزایید	و	از	طریق	ایمیل	
womankabul@gmail.	یا	و		Fahim@anpo.org.af		آدرس

com	عنوان	انتخابی	تانرا	به	ما	ارسال	نمایید	.	
باعرض	حرمت

(
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Tender Notification call for expression of interest: 

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is implementing Technical 
Cooperation measures on behalf of the Government of the Federal Republic of Germany.  

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders for printing of books  with 
delivery to project location in Kabul to submit their expression of interest letter, Company profile and 
past experience contracts with organizations in this field   to participate in the bidding process for” 
printing of books for BEPA project Kabul.  

To claim the tender documents for the bidding process please send your expression of interest letter 
along with Company profile to tenders-afg@giz.de latest by 05 April 2015, at 4:00 O’clock, Kabul local 
time. 

Note: Past experience contract in this field with any organizations is mandatory to send along with 
expression of interest letter.  

 

داوطلبی اطالعیه  

خواهان همکاری های فنی به نمایندگی از دولت جمهوری فدرال آلمان میباشد.  GIZ   دفتر

توانائی مالی دعوت به عمل میاورد تا جهت اشتراک  ، دارای تجریه واز شرکت های مجرب کابل مقیم GIZ بنـا دفتر   
در  شرایط قراردادیبا توجه با   کابل 4کارته چاپ و انتقال کتب برای تربیه معلم  نمودن قراردادداوطلبی برای در پروسه 

 این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید.

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک 5105  اپریل 5بجه تاریخ  4به ساعت 

فرستاده تا حضورتان را تضمین نماید.  tenders-afg@giz.de 

.که باشد الزامی استبا هر سازمان  قبلی درین ساحه قرارداد هایارسال کاپی نوټ:   ACKU
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