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کشمکش های تیم ملی  پشت پرده 
فوتبال افغانستان

نسرین ارویا خیل :

کار و امور اجتماعی  فساد در وزارت 
بیداد می کند 
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هند، آسیای میانه و افغانستان

مدارا با طالبان
جدیت با داعش
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جوابیه اداره مستقل اراضی افغانستان:

استاد سیاف غاصب زمین نیست

غاصب  بر  داللت  که  اسنادی 
دسترس  در  نماید  ایشان  بودن 
کمیته  که  شد  متذکر  باید  و  ندارد 
نمایندگان  از  متشکل  موظف 
از  اعم  دلتی  ادارات  و  وزارت ها 

شماره ۴۵ مورخ ۵ اسد ۱۳۹۱ مقام 
اسالمی  ریاست جمهوری  عالی 
توحیدی  فهرست  افغانستان 
شهرت متهمین به غصب زمین های 
از آدرس حکومت ترتیب  را  دولتی 
ریاست جمهوری  عالی  مقام  به  و 
اسالمی افغانستان و وزارت محترم 
که در آن  نموده  امور داخله تسلیم 
وجود  معظم  استاد  شهرت  و  اسم 

ندارد.
افغانستان  اراضی  مستقل  اداره 
بر  وارده  اتهام  که  این  از  عالوه 
تقبیح  را  معظم  استاد  شخصیت 
دست  و  مسوولین  از  می نماید، 
۸صبح  محترم  روزنامه  اندرکاران 
صمیمانه تقاضا به عمل می آورد تا 
در اصالح مضمون نشر شده اقدام 

نمایند.
با احترام

جواد پیکار
رییس عمومی اداره مستقل اراضی 

افغانستان«

 ۲۰ مورخ   ۹۳۷ شماره  مکتوب  در 
مستقل  اداره  از  که   ۱۳۹۳ سرطان 
اداره  این  به  افغانستان  اراضی 

رسیده است، چنین آمده است:
»به دفتر محترم روزنامه ۸صبح!

با تقدیم احترامات!
از  یکی  در  اخیرا  که  طوری 
گردید،  مطالعه  ۸صبح  گزارشات 
غصب  اتهام  بر  مبنی  گزارشی 
زمین های دولتی در والیت ننگرهار 
استاد  جهادی  رهبر  سوی  از 
به  سیاف  رسول  عبدالرب  بزرگوار 
مستقل  اداره  است.  رسیده  نشر 
درنظرداشت  با  افغانستان  اراضی 
استاد  شخصیت  به  که  احترامی 
رد  جدا  را  وارده  اتهام  دارد  بزرگوار 
هم چو  که  می دارد  اظهار  و  نموده 

لوی  داخله،  امور  عدلیه،  زراعت، 
فساد  علیه  مبارزه  اداره  سارنوالی، 
ارگان های  مستقل  اداره  اداری، 
اراضی  مستقل  اداره  و  محل 
فرمان  هدایت  اساس  بر  افغانستان 

صرف دشمنان پاکستان کشته می شوند
کستانی در منطقه اورکزی  گروه طالبان پا حافظ فضل اهلل سعید »امیر خراسان« داعش سردسته 
کستانی برید و علم سیاه  گروه داعش در عراق و سوریه، این آقا از طالبان پا اجنسی بود. با ظهور 
که این شخص از سوی ابوبکر البغدادی »امیر خراسان« منصوب شده  برافراشت. بعدا اعالم شد 
گروه داعش در والیت  کستان بود. چهره مهم دیگر  است. این شخص هم از دشمنان سرسخت پا
که هنوز زنده است، مولوی عبدالرحیم مسلم دوست نام دارد. او مدتی پیش با بی بی سی  ننگرهار 
کستان نزدیک اند، مورد قبول او نیستند.  گفت طالبان افغان به دلیل این که به پا کرد و  مصاحبه 
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گاهی تبلیغاتی آ
برای بازسازی و نوسازی دفتر

افغانستان  در  ساختمانی  شرکت های  اطالع  به  حرکت  موسسه 
خ دهی )RFQ( را جهت بازسازی  که ما درخواست برای نر می رساند 
صنایع  و  تجارت  وزارت  مرکزی  ثبت  عمومی  ریاست  دفتر  نوسازی  و 
قابل  ذیل  وبسایت های  طریق  از  که  نموده ایم  اعالن  افغانستان 

دسترس می باشد. 

 http://www.jobs.af/rfq-detail/983  .1
http://www.harakat.af/rfp.html  .2

از ظهر تعین  تاریخ 14 جوالی، ساعت 10:00 قبل  به  از ساحه  ارزیابی 
ک در این مناقصه می باشد. گردیده و پیش شرط الزمی برای اشترا

از ظهر، 26 جوالی  بعد   03:00 خ ها ساعت  نر ارسال  برای  تاریخ ختم 
می باشد. )این مهلت تمدید نمی گردد(

تشکر،
بخش تدارکات  موسسه حرکت

+93 )0( 752 044 000

وی هم چنین می افزاید: »در مورد 
داعش دیدگاه ها متفاوت است. 

اکثر کسانی که مورد هدف قرار 
گرفته اند، اتباع پاکستان هستند. 
وه داعش  پاکستان نسبت به گر

و طالبانی که از بستر پاکستان 
بریده و به افغانستان آمده اند 
نگران است. پاکستان این افراد 

را به عنوان جدایی طلب و کسانی 
که منافع پاکستان را تهدید 

می کنند، می شناسد و من بیشتر 
ی پاکستان را  در این راستا همکار
برای نابودی این هراس افگنان 

می بینم. چون حافظ سعید و 
شاهداهلل پاکستانی بودند و 

این ها منافع پاکستان را در آینده 
ACKUتهدید می کردند.«



زنگ اول


رییس جمهور  می رود.  مرخصی  به  هفته  آخر  پارلمان 
غنی باید با استفاده از این فرصت مشکل وزارت دفاع 
را حل کند. وزارت دفاع در حال حاضر بی وزیر است. 
جنگ  وزیر  که  نیست  منطقی  جنگی  شرایط  این  در 
وزارت  احوال  و  اوضاع  این  در  نباید  باشیم.  نداشته 
کابل  که  است  درست  شود.  اداره  سرپرست  با  دفاع 
با  مذاکره  شروع  کند.  گفتگو  طالبان  با  می کند  تالش 
طالبان اقدام غیرقابل دفاع نیست، اما همگی می دانند که 
شروع مذاکره به معنای پایان جنگ است. مذاکره برای 

رسیدن به آتش بس هم مدت ها وقت می برد. 
گروه های  که  است  داده  نشان  هم  جهانی  تجربه 
دیگر  از هر وقت  بیشتر  مذاکره،  در جریان  شورشی، 
امتیاز  گفتگو  میز  در  تا  می زنند  خشونت  به  دست 
بیشتری بگیرند. در چنین وضعیتی نباید وزارت جنگ 
با سرپرست اداره شود. رییس جمهور و رییس اجرایی 
نامزدوزیر  یک  هفته، روی  پایان  تا  زودتر  باید هرچه 
نامزدوزیر  این  کنند.  توافق  ملی  دفاع  وزارت  برای 
ضد  بر  جنگ  مدیریت  در  فوق العاده  توانایی های  باید 
شورشگری داشته باشد. خوشبختانه که در این عرصه، 
در افغانستان قحط الرجال نیست، سران حکومت وحدت 
ملی می توانند، به بسیار سادگی فهرستی از شایسته ها 

را تدوین کنند. 
نباید بیشتر از این، در انتخاب نامزدوزیر برای وزارت 
سرپرست  با  دفاع  وزارت  اداره  شود.  تاخیر  دفاع، 
مشکل های زیادی برای ارتش و سربازان در میدان های 
نبرد می آفریند. فرماندهان دل به کار نمی دهند و شخص 
سرپرست هم زیاد احساس اقتدار و مسوولیت نمی کند. 
بنابراین الزم است که هرچه زودتر به مشکل وزارت 
دفاع رسیدگی شود. رییس جمهور و رییس اجرایی، اگر 
موفق به گزینش نامزدوزیر برای وزارت دفاع نشوند، 
این ذهنیت در بیرون از دستگاه دولت هم قوی می شود 
فرسایشی  اختالف های  دچار  ملی  وحدت  حکومت  که 
است. چنین ذهنیتی برای تداوم مذاکرات صلح هم مفید 

نیست. 
وجود  زیادی  مشکل های  جنگ  جبهات  در  حاال  همین 
محالتی  به  تقویتی  نیروی  فرستادن  و  اکماالت  دارد. 
دشواری صورت  با  دارد،  جریان  درگیری  آن  در  که 
می گیرد. در این مرحله نیاز به مدیرانی داریم که بتوانند 
کمبود تجهیزات و ابزار جنگی را با رهبری نیرومند پر 
کنند. چنین کاری از دست یک سرپرست برنمی آید. آن 
هم سرپرستی که از حداقل حمایت سیاسی برخوردار 

نیست و نتوانست رای کافی در پارلمان بیاورد. 
و  متعهد  وزیر  یک  نبود  صورت  در  این،  بر  عالوه 
فساد  مشکل  دفاع،  وزارت  در  کامل  صالحیت  دارای 
مالی و اداری هم بیشتر می شود. همین حاال هم بیشتر 
افسران و رییسان در مورد بقای شان، تردید دارند و 
می شوند  تبدیل  دیگر  سمت های  به  که  می کنند  تصور 
وزیر  وقتی  می یابند.  سوق  بازنشستگی  به  این که  یا 
دفاع بیاید، تکلیف بسیاری ها روشن می شود. بنابراین 
هیچ توجیهی ندارند که وزارت دفاع در این وضعیت با 

سرپرست اداره شود. 
اگر تا دو ماه دیگر وزارت دفاع با سرپرست اداره شود، 
در  ما  شجاع  سربازان  و  ارتش  برای  زیادی  مشکل 
میدان نبرد خلق می شود. باید وزیری داشته باشیم که 
به دفاع از سربازان ارتش و دفاع از نظام متعهد باشد، 
و  لوژستیکی  مشکالت  بکشد،  سر  جنگ  جبهه های  به 
اکماالتی را تا جایی که ممکن است حل کند و وضعیتی 
را به وجود آورد که جنرال های اردو بتوانند ابتکارهای 
نمی تواند  بالتکلیفی  در  دفاع  وزارت  کنند.  ابداع  جدید 
بازدهی مناسب داشته باشد. اگر رییس جمهور و رییس 
کنند،  نظرخواهی  دفاع  وزارت  جنرال های  از  اجرایی 
کرد.  نخواهد  تایید  را  سرپرستی  دوام  جنرالی  هیچ 
ندارد.  تداوم سرپرستی وجود  برای  دلیل منطقی  هیچ 
رییس جمهور و رییس اجرایی باید یک نظامی باتجربه 
و شایسته را برای وزارت دفاع برگزینند و این کار باید 

تاپایان هفته جاری صورت گیرد.

وزارت دفاع نباید بی وزیر بماند
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8صبح، هرات: در والیت بادغیس دو عضو 
زمانی کشته شدند که مصروف  طالبان  گروه 
جاسازی یک حلقه ماین در کنار جاده بودند.

ولسوالی  حمید  شیخ  روستای  در  حادثه  این 
که  افتاد  اتفاق  زمانی  بادغیس  والیت  قادس 
هدف  به  را  ماینی  دولت  مخالفان  از  گروهی 
آماج قرار دادن نیروهای دولتی، در کنار جاده 

جاسازی می کردند.
از  بادغیس می رساند که سه تن  از  گزارش ها 
زخم  شدت  به  روی داد  این  در  ماین گذاران 

برداشته اند.
مسووالن امنیتی در بادغیس می گویند که مال 
عبداهلل از ماین سازان مشهور مخالف دولت در 
ولسوالی قادس نیز در این رویداد زخمی شده 

است.
بر اساس یک خبر دیگر، سه غیرنظامی صبح 
روز یک شنبه در نتیجه انفجار یک حلقه ماین 
کنار جاده ای در ولسوالی قادس کشته شده اند. 
ولسوالی  سرپرست  بیک  محمد  صالح  اما، 
قادس می گوید که طالبان این سه غیرنظامی را 
برای بیرون کردن ماینی فرستاده بودند که قبال 

توسط خود شان کار گذاری شده بود.
غیرنظامیان  این  که  می گوید  بیک  آقای 
و  دچار حادثه شده  ماین  بیرون کشیدن  حین 

جان های شان را از دست دادند.
ماین  این  که  افزود  قادس  ولسوالی  سرپرست 

توسط طالبان جاسازی شده بود.
باشندگان  شده  کشته  غیرنظامیان  افزود  وی 
زراعت  و  ولسوالی  این  حمید  شیخ  روستای 

پیشه بودند.
 ۸ فاصله  در  لنگر  منطقه  حمید  شیخ  روستای 
قادس  ولسوالی  مرکز  غرب  شمال  کیلومتری 
به  امن  نا  روستاهای  از  یکی  و  دارد  موقعیت 

شمار می رود.
در  دولت  مخالفان  از  تن   150 همین حال،  در 
صلح  برنامه  به  بادغیس  در  گروه   10 قالب 

پیوستند.
گفته  بادغیس  والی  معاون  شکیب  قمرالدین 
دولتی  ضد  فعالیت های  افراد  این  که  است 
صلح،  برنامه  به  آنان  پیوستن  با  و  داشته اند 
بهبود  بادغیس  والیت  از  نقاطی  در  امنیت 

خواهد یافت.
افراد  این  که  می گوید  بادغیس  والی  معاون 
جذب  ملی  پولیس  نیروهای  فعالیت  براساس 

روند صلح شده اند.
آقای شکیب  می گوید که این افراد از دو سال 
به این سو درمنطقه نهرآب ولسوالی آب کمری 
ضد  مسلحانه  فعالیت های  بادغیس  والیت 

دولتی داشتند.
از سوی هم جنرال ولی جان سرحدی قوماندان 
امنیه والیت بادغیس پیوستن این افراد را بخاطر 
عنوان  موثر  آب کمری  ولسوالی  امنیت  تامین 
نموده می گوید که در شرایط کنونی می تواند 

برای این ولسوالی مفید واقع شود.
صلح  برنامه  به  بادغیس  در  که  شورشیانی 
پیوسته اند می گویند که بعد از این برای تامین 
با مسووالن محلی  ولسوالی آب کمری  امنیت 

همکاری خواهند کرد.
در  محلی  مسووالن  اظهارات  اساس  بر 
بادغیس، قرار است این افراد از سوی شورای 
عالی صلح ثبت شوند و برای مدت شش ماه به 

آن ها حقوق پرداخت شود.
در عین حال گفته می شود این افراد در آینده 
به  موظف  و  گردیده  محلی  پولیس  جذب 

تامین امنیت مناطق شان خواهند شد.
از  بادغیس  والیت  آب کمری  ولسوالی 
که  است  بادغیس  ولسوالی های  مهم ترین 
موقعیت  پسته کشور در آن  بزرگترین جنگل 

دارد.
از  نفر  به هزار و هشت صد  نزدیک  به حال  تا 
اما  شده  یکجا  روند صلح  به  طالب  شورشیان 
با آن هم هیچ تغیری در راستای تامین امنیت 

بادغیس از این رهگذر محسوس نیست .

کشته شدن دو طالب و سه 
غیرنظامی در نتیجه انفجار ماین 

در بادغیس

دستکم نود شورشی در عملیات های نظامی کشته و زخمی شدند 

یک نفر از چنگ آدم ربایان آزاد شد

بیست و هفت پتاقی فروش در کابل بازداشت شدند

درگیری بر سر جمع آوری پسته در سمنگان 11 کشته و زخمی برجا گذاشت

8صبح، کابل: وزارت امور داخله 
اعالم کرد که در نتیجه عملیات های 
امنیتی  نیروهای  پاکسازی  مشترک 
شبانه  در جریان یک  شامل  کشور 
از  تن  نود  به  نزدیک  روز گذشته، 
دولت  مخالف  مسلح  شورشیان 

کشته و زخمی شده اند.
این وزارت در اعالمیه ای می گوید 
منظور  به  که  عملیات ها  این 
سرکوب و نابودی دشمنان مردم در 
مربوطات والیت های تخار، کندز، 
زابل،  کندهار،  سرپل،  فاریاب، 
وردک،  میدان  ارزگان،  کاپیسا، 
راه اندازی  هلمند  و  هرات  پکتیا، 
بود، در آن شصت  و یک تن  شده 
تن   ۲۸ کشته،  مسلح  شورشیان  از 
دیگر  نفر  سه  همچنین  و  زخمی 
کشور  امنیتی  نیروهای  توسط  شان 

بازداشت شدند.
جنگ  مقداری  عملیات ها  این  در 
امنیتی  نیروهای  بدست  نیز  افزار 

پولیس  مسووالن  هرات:  8صبح، 
فردی  آزادی  از  هرات  والیت  در 
روز   13 طی  که  می دهند  خبر 
گذشته در چنگ آدم ربایان به سر 

می برد.
پولیس  فرمانده  روزی  عبدالمجید 
فرد  »این  می گوید:  هرات  والیت 
بامداد  دارد،  نام  مودود  سید  که 
راه اندازی  از  پس  )یکشنبه(  امروز 
منسوبان  توسط  عملیات،  یک 

نزدیک  با  همزمان  کابل:  8صبح، 
فطر،  سعید  عید  روزهای  شدن 
به  را  عملیاتی  ملی  پولیس  نیروهای 
منظور جلوگیری از فروش پتاقی در 
در  که  کرده  راه اندازی  کابل  شهر 
بیست  تاکنون  عملیات،  این  نتیجه 
بازداشت  را  فروش  پتاقی  هفت  و 

کرده اند.
وزارت امور داخله در اعالمیه ای در 
کابل  می گوید:  »پولیس  مورد  این 
از  جلوگیری  و  بازداشت  هدف  به 
پتاقی ها  استعمال  و  وفروش  خرید 

سمنگان  والیت  در  محلی  مقام های 
می گویند که در درگیری بر سر جمع 
کردن محصول پسته دست کم چهار 
زخمی  دیگر  نفر  هفت  و  کشته  نفر 

شده اند.
والی  سخنگوی  عزیزی،  صدیق 
این  که  گفته  بی بی سی  به  سمنگان 
درگیری بین افراد مسلح وابسته به دو 
شهر  حومه  در  غیرمسوول«  »فرمانده 

کشور افتاده است.
می  افزاید  داخله  امور  وزارت   
منظور  به  نظامی  عملیات های  که 
نابودی »دشمنان مردم«  سرکوب و 
همچنان در برخی از والیات ادامه 

دارد.
در  ملی  پولیس  نیروهای  همچنین 
گذشته  روز  شبانه  یک  جریان 
در  ماین  حلقه  سیزده  انفجار  از 
و  خوست  والیت های  مربوطات 
این  کرده اند.  جلوگیری  هلمند 
شورشیان  توسط  تازگی  به  ماین ها 

فرماندهی پولیس ولسوالی انجیل از 
چنگ آدم ربایان آزاد شد.«

جنبه  هرات  در  آدم ربایی ها  بیشتر 
اقتصادی دارد و آنان در بدل آزادی 

گروگان ها پول طلب می کنند.
والیت  پولیس  فرمانده  گفته  بنابه 
به  را  فرد  این  آدم ربایان  هرات، 
والیت  انجیل  ولسوالی  تریاق  قریه 
آقای  بودند.  داده  انتقال  هرات 
 3 حداقل  که  می گوید  روزی 

چندین  آتش زا  وسایل  دیگر  و 
شهر  مختلف  نواحی  در  را  عملیات 
در  است که  نموده  راه اندازی  کابل 
نتیجه آن ۲۷ تن در پیوند به فروش 

پتاقی بازداشت شده اند.«
شهروندان  تمامی  از  وزارت  این 
کابل  باشندگان  ویژه  به  کشور 
استعمال  از  تا  است  خواسته 
فیرهای  همچنین  و  باروت)پتاقی( 
خودداری  عید  روزهای  در  هوایی 

نمایند.
این وزارت می افزاید که استفاده از 

داده  روی  والیت  این  مرکز  ایبک 
است.

در  اوضاع  که  افزود  عزیزی  آقای 
امنیتی  نیروهای  کنترول  تحت  منطقه 
است، اما کسی تا حال به اتهام دست 
بازداشت نشده  این رویداد  داشتن در 

است.
که  گفت  سمنگان  والی  سخنگوی 
نیروهای پولیس برای تامین امنیت در 

منظور  به  دولت  مخالف  مسلح 
در  تروریستی  و  تخریبی  اعمال 
این والیت جاسازی  نقاط مختلف 

شده بود.
از  دفاع  وزارت  همین حال،  در 
اردوی ملی  پنج سرباز  کشته شدن 
در نتیجه شلیک شورشیان و انفجار 
ماین های کنار جاده خبر داده است. 
کشته  مکان  مورد  در  وزارت  این 
ارایه  جزییاتی  سربازان  این  شدن 

نکرده است.

این  در  داشتن  دست  اتهام  به  تن 
دستگیر  پولیس  توسط  آدم ربایی 
شدند و تالش برای دستگیری سایر 
جریان  نیز  آنان  احتمالی  همدستان 

دارد.
آدم ربایی در هرات پدیده ی تازه ای 
فرماندهان  بارها  کنون  تا  نیست، 
به  این والیت  در  والی ها  و  پولیس 
دستگیری  در  سهل انگاری  اتهام 
آدم ربایان از وظایف شان سبکدوش 

شده اند.
پولیس  توسط  حالی  در  فرد  این 
آزاد  آدم ربایان  چنگ  از  هرات 
یک بار  اواخر  این  در  که  می شود 
آدم ربایی  از  متعددی  موارد  دیگر 

در این والیت گزارش شده است.
پیش از این رییس جمهور غنی در 
نخستین سفر خود به والیت هرات 
این  در  آدم ربایی  که  داد  هشدار 

والیت را تحمل کرده نمی تواند.

پتاقی و فیرهای شادیانه در روزهای 
مردم  اذیت  و  آزار  باعث  عید، 
می تواند  مواردی  در  حتا  و  می شود 
افراد  برخی  شدن  زخمی  منجربه 
که  کرده  تاکید  وزارت  این  گردد. 
شادیانه  فیرهای  و  پتاقی  استعمال 
استفاده  سو  برای  را  زمینه  می تواند 

مجرمین نیز مساعد سازد.
وزارت داخله تاکید کرده کسانی که 
استفاده  آتش زا  وسایل   و  باروت  از 
مواجه  جدی  برخورد  با  کنند، 

خواهند شد.

منطقه مستقر شده اند.
قرار  که  کرد  تاکید  عزیزی  صدیق 
است افراد مسلح این دو فرمانده خلع 

سالح شوند.
جریب  صدها  سمنگان  والیت  در 
محصول  که  دارد  وجود  پسته  جنگل 
بدون  مردم  سوی  از  ساله  همه  آن 
گاهی  و  می شود  جمع  قانونی  مجوز 

این امر منجر به درگیری می شود.

ACKU
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سرو  حیوانات  خام  گوش  با  که  افرادی  که  می کنند 
حیوانات  خام  گوشت  با  تماس  از  بعد  باید  دارند  کار 
مبتال به این ویروس، دست های شان را با آب و صابون 

شستشو دهند.
بیماری  علیه  مجادله  برنامه  پیش  چندی  هم چنان 
برنامه  این  آغاز شد.  هرات  والیت  در  تب خون دهنده 
ریاست  همکاری  به  هرات  زراعت  ریاست  سوی  از 
گذاشته شده  به مرحله اجرا  صحت عامه و شهرداری 

است .
برنامه  این  طریق  از  می گوید  هرات  زراعت  رییس 

نسرینارویاخیل:

فساددروزارتکارواموراجتماعی
بیدادمیکند

والیت  عامه  صحت  اداره  مسووالن  هرات:  8صبح، 
هرات از افزایش مبتالیان به بیماری »تب خون دهنده« 

در این والیت هشدار داده اند.
که از شش ماه به این طرف  سرپرست این اداره می گوید 
سی وچهار واقعه مثبت این بیماری در هرات تشخیص 
و دست کم 8 مورد آن منجر به مرگ بیماران شده است.
بیماری  نوع  کنگو  تب  یا  خون دهنده  تب  بیماری 
و  کشنده  کم توجهی،  صورت  در  که  است  حیوانی 

مرگبار است.
کمردرد از عالیم ابتدایی  تب، درد عضالت، سردرد و 
و اسهال خونی، استفراغ همراه با خون در ادرار با رنگ 
تیره یا سرخ،  از عالیم حاد این بیماری خوانده می شود.
منتقل  انسان  به  حیوان  از  و  است  ساری  بیماری  این 
صورت  در  که  می گویند  هرات  در  پزشکان  می شود. 
کز صحی،  کم توجهی و عدم مراجعه این بیماران به مرا

کشنده و مرگبار است. این ویروس 
کبیر، سرپرست اداره صحت عامه هرات  محمد آصف 
بیماری  واقعه  این طرف 34  به  ماه  »از شش  می گوید: 
که از این  تب خون دهنده در این والیت به ثبت رسیده 

مجموع 8 واقعه آن منجر به مرگ شده  است.«
بیماری  این  به  کنون  تا  که  کسانی  میان  از  او  گفته  به 
دیگر  دوازده  و  مرد  تن شان  بیست ودو  شده اند،  مبتال 
و دو زن  کبیر شش مرد  آقای  گفته  به  که  بوده اند  زنان 

کنون جان داده و متباقی آنان صحت یاب شده اند. تا 
بخش  مسوول  امیرنژاد،  احمد  کتر  دا حال  همین  در 
هرات  عامه  صحت  اداره  ساری  امراض  از  نظارت 
گهانی و ساری است  می گوید: »این ویروس به شدت نا
کشنده است، این بیماری از طریق حشره  و تا 50 درصد 

ارزش  به  تفاهم نامه ای  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت 
که  کو«  »سی اس اپ  موسسه  با  افغانی  میلیون  دوازده 
رساند.  امضا  به  می گردد،  تمویل  هند  کشور  سوی  از 
مرکز  والیت جوزجان، یک  در  تفاهم نامه  این  براساس 
ماه   8 مدت  برای  و  تن   270 برای  قالین بافی  حرفه ای 

ایجاد می گردد.
کار و امور اجتماعی در نشست  نسرین اوریاخیل ، وزیر 
که  گفت  خبرنگاران  به  تفاهم  این  امضای  خبری 
این  و  است  زیاد  فوق العاده  کشور  سطح  در  بی کاری 
ایجاد  با  را  منفی  پدیده  این  تا  است  تالش  در  وزارت 

کاری برای زنان و جوانان از بین ببرد. فرصت های 
کمیسیون  که  گفت  کار و امور احتماعی  هم چنین وزیر 
شهدا و معلولین این وزارت را لغو است. نسرین اوریاخیل 
گفت تمام روند های فساد برانگیز در بخش های شهدا و 
کوتاه  معلولین و بخش اتباع خارجی و خزینه تقاعد را 

کرده و یا از بین می برد.
در  معاشات  پرداخت  سیستم  در  اصالحات  از  وی 
در  که  آن  با  گفت  او  کرد.  یاد آوری  نیز  تقاعد  خزینه 
اما  داشت  وجود  بانکی  دیجیتل  سیستم  تقاعد  خزینه 
یک نفر، به نام این سیستم پول دریافت نکرده است. 
که روند اداری پرداخت معاش متقاعدین  کرد  کید  او تا
سه  به  مراجعین  این که  به جای  کنون  ا و  کرده  کوتاه  را 

گوشت  مصرف  طریق  از  و  حیوانات  سایر  به  »کنه« 
حیوانات به انسان منتقل می شود.«

گوشت  از  استفاده کنندگان  که  می گوید  امیرنژاد  کتر  دا
دستکش های  از  استفاده  با  را  گوشت  ابتدا  باید  سرخ 
ارتباط  که  کسانی  عده  آن  به  و  دهند  شستشو  طبی 
که این نکات  مستقیم با حیوانات دارند توصیه می کند 
گونه جدی در نظر داشته باشند تا از مبتال شدن  به  را به 

بیماری تب خون دهنده در امان بمانند.
خوبی  عامل  را  گوشت  دادن  حرارت  پزشکان  هرچند 
کید  تا ولی  می خوانند  ویروس  این  رفتن  بین  از  برای 

سم  قریه  یک صد  در  مالداران  حیوانات  طویله های 
کسین می شوند. پاشی و حیوانات نیز وا

برنامه های  این  با  هم زمان  گفت،  زراعت  رییس 
گاهی دهی نیز به باشندگان قریه ها ارایه می شود . آ

از  تن  یک صدوپنجاه  که  می گوید  نیز  هرات  شهردار 
تب   گاهی دهی  ا برنامه  پوشش  تحت  هرات  قصابان 

گرفته اند . خون دهنده قرار 
در  این  از  پیش  کنگو  کریمه  تب  یا  خون دهنده  تب 

گزارش شده است. کابل نیز  والیت های ننگرهار و 
 نشانه های ابتدایی این مرض پس از دو الی ده روز بروز 
که به این مرض مبتال می شود در ابتدا  می کند. شخصی 
سردردی و تب شدید را احساس می کند. هم چنین درد 
نشانه های  نیز  عضالت  درد  و  کمردردی  امعا،  و  معده 

اولیه این مرض هستند.
مبتال  خون ریزی  به  شخص  کنگو،  مرض  پیشرفت  با 
که  از محلی  و خون ریزی  بینی  از  می شود. خون ریزی 

کنترول می شود. گزیده غیرقابل  کنه شخص را 
صورتی  در  بیماری  این  که  می گویند  صحی  مسووالن 
پزشکان  به  شدن  حاد  از  پیش  که  است  تداوی  قابل 

اطالع داده شود.
نگرانی ها از افزایش بیماری تب خون دهنده در هرات 
که روز شنبه مسووالن صحی  گرفته است  در حالی باال 
آنفوالنزای  شیوع  دلیل  به  که  کردند  اعالم  هرات  در 
گوشت، تخم مرغ و مرغ زنده از  مرغی در ایران واردات 

کرده اند. ایران را تا اطالع بعدی ممنوع 
در افغانستان به دلیل نبود امکانات صحی به ویژه در 
در  گسترده  صورت  به  ساری  بیماری های  روستاها، 

میان افراد منتشر می شود.

کنند، تنها به خزینه  ارگان دولتی برای اجراات مراجعه 
خزینه  در  تنها  اداری  اجراات  تمام  و  می روند  تقاعد 

تقاعد صورت می گیرد .
نقل  به  معلولین  و  شهدا  اجتماعی،  امور  و  کار  وزیر 
خزینه  مورد  در  پول  احصاییه  یا  مک«  »اداره  ازآمار 
یک  این  نگوییم  ویا  بگوییم  گر  ا "ما  گفت:  تقاعد  
داشته  وجود  درآن  گسترده  فساد  که  است  واقعیت 
بر  گفت  بوده است.« وی  از سیستم  ناشی  این  است. 

که صد  کسی است  اساس اطالعات در دست داشته 
کارت شهدا را  گرفته اما معلول نیست و  کارت معلولیت 

گرفته اند ولی وارث شهید نیستند. 
کم  که محا گفت  کم خواهان همکاری شد و  وی از محا
این  به  و  کنند  تهیه  جعلی  صورت  به  را  وثیقه ها  نباید 
وزارت جهت افزودن در فهرست شهدا و معلولین ارسال 

کنند.
کرد غیر از نورستان در تمام والیت های دیگر،  کید  وی تا

بانکی  معلولین  و  شهدا  تمام  معاش  پرداخت  سیستم 
شده است. 

گفت: »این وزارت قصد دارد  کار و امور اجتماعی  وزیر 
کارت  سیستم بایومتریک بسازد تا یک نفر در 10 والیت 

کارت نگیرد.«  نگیرد و یک نفر به نام وکالت صد 
و  شهدا  معاشات  بخش  در  »ما  افزود:  هم چنان  وی 
کمبود بودجه رو به رو نیستیم، این ناشی از  معلولین با 
کافی است ولی  کمبود بودجه نیست، بودیجه به اندازه 
نباید حقوق  که  کسانی  و  فساد در سیستم داد می زند 
گفت: »کسی  معلولین وشهدا را بگیرند و می گیرند.« وی 
که یک انگشت دستش قطع شده اما  در لیست است 
گرفته اند. یک نفر، یک پایش  او را صددرصد معلول 
گرفته  قطع شده ،اما معلولیت او را سی تا چهل درصد 
اند و این یک بی عدالتی بوده و زمینه فساد را مساعد 

می سازد.« 
گفت فعال خزینه تقاعد بازسازی شده و  وی هم چنین 
از 40 به 7 امضا  تعداد امضاها برای دریافت معاشات 
کرد در حال حاضر 49  تقلیل یافته است. وی یاد آوری 
از سیستم دیجیتل معاش خود را دریافت  هزار متقاعد 

کرده اند.  
مردم  صد  در   36 گفت  چنان  هم  اوریاخیل  نسرین 
نفر  میلیون  دو  از  بیش  و   می برند  سر  به  فقر  خط   زیر 

بی کارهستند.
تصدیق نامه  مشکل  به  اجتماعی  امور  و  کار  وزیر 
نبود  دلیل  به  گفت  او  کرد.  اشاره  نیز  ماهر  کارگران 
کار ماهر افغان  کارگران ماهر، نیروی  تصدیق نامه برای 
نیاز  ماهر  کارگران  به  که  کشورهایی  به  نمی توانند 

دارند، بروند. 
گفت این وزارت در نظر دارد  کار و امور اجتماعی  وزیر 
کشور های  کشور را در همکاری با برخی  کار ماهر  نیروی 
آن ها تصدیق  کاری  تایید مهارت  خارجی در قسمت 
خصوص  به  کشورها  دیگر  در  کار  جویای  افراد  کرده، 
به  و  نامه  با در دست داشتن تصدیق  کشورهای عربی 

کنند. کار پیدا  شکل " آبرومند" و به راحتی 

یم حسینی  مر

تبکنگوجان8تنرادرهراتگرفت
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کستان،  پا قبایلی  مناطق  و  ننگرهار  در 
که قبال  با طالبان  کسانی هستند  عمدتا 
کستانی بودند و دشمنان آشتی ناپذیر  پا

کستان به شمار می روند.  ارتش پا
گذشته،  سال  چهارده  در  کستان  پا
گروه های متحدش  که  کرد  چنان بازی 
جدی  صدمه ای  تروریسم  با  نبرد  در 
ارتش  با  که  گروه هایی  اما  نبینند، 
کستان می جنگند، بیشترین صدمه را  پا
کستان از طالبان افغان  کنند. پا تحمل 
کرد. آنان  در این چهارده سال میزبانی 
کستان جا داد و اجازه  را در شهرهای پا
هواپیما های  شکار  مالعمر  که  نداد 
اما  شود.  با سرنشین  یا  بدون سرنشین 
ضدتروریستی  ظرفیت های  کستان  پا
ایاالت متحده را برای نابودی دشمنان 
گرفت.  کار  به  خوبی  به  خودش 
کمک های  از  هم چنان  کستانی ها  پا
کردند  پولی ایاالت متحده نیز استفاده 
هسته ای  زرادخانه های  تقویت  به  و 
سنای  گزارش  یک  پرداختند.  خود 
که در سال 2009 منتشر شد نشان  امریکا 
کمک های  کستان، بیشتر  که پا می دهد 
امریکا را صرف تقویت  تروریستی  ضد 

کرده است.  ظرفیت های هسته ای اش 
گروه هایی  علیه  اقدامی   هیچ  کستان  پا
این  در  افغانستان  و  امریکا  ضد  بر  که 
نداد.  انجام  جنگیدند،  سال  چهارده 
شکل  به گونه ای  را  وضعیت  هم  حاال 
طالبان  با  کره  مذا دنیا  که  است  داده 
می داند.  دست آورد  یک  را  افغان 
قدرت های بزرگی چون چین و امریکا، 
طالبان  با  کره  مذا تا  شده اند  حاضر 
شمار  به  کستان  پا متحد  که  را  افغان 
دیگر  بیان  به  کنند.  نظارت  می روند، 
تروریسم  با  جنگ  در  امریکایی ها، 
کشتند،  را  کستان  پا دشمن  مهره های 
کستان  پا دوست  که  گروه هایی  با  اما 
چهارده  در  کردند.  کره  مذا بودند، 
ناتو،  نیروی های  گذشت،  که  سالی 
روستا های  در  طالب  جنگجویان  با 
نیروهای  جنگیدند،  افغانستان 
به  کردند،  تقویت  را  افغانستان  امنیتی 
هرگز  اما  دادند،  پول  افغانستان  دولت 
که  را  طالبان  سران  تا  حاضرنشدند 
آن  قلمرو  در  هستند،  کستان  پا دوست 

کشور هدف قرار دهند. 
تلفات  گذشته،  سال  ده  در  ناتو 
اما  کرد،  تحمل  را  نفری  چند هزار 
کستان  پا دوستان  به  که  نشد  حاضر 
برساند.  آسیبی  کشور  آن  قلمرو  در 
کستان زیر فشار  گاهی پا هم چنان هیچ 
قرار  طالبان  از  میزبانی  به دلیل  جدی 
روشنی  به  حاال  کستانی ها  پا نگرفت. 
حامی  طالبان  که  می کنند  اذعان 
پیشین  رییس جمهور  مشرف  بوده اند. 
که حکومت او برای  کستان می گوید  پا
شورش  افغانستان،  بی ثبات سازی 
سرتاج  کرد.  حمایت  را  طالبان  مجدد 
کستان  پا نخست وزیر  مشاور  عزیز، 
افغان،  طالبان  که  گفت  باری  هم 
با  هستند.  اسالم آباد  تاریخی  دوستان 
می توانیم  واقعیت ها  این  نظرداشت  در 
کستان، بار دیگر طالبان را  که پا بگوییم 

کرد.  به افغانستان و جهان تحمیل 

شرح  این گونه  را  مسری  هیجانات  شده، 
است  عبارت  مسری  »هیجانات  می دهد: 
یک  هیجانی  کنش های  وا یافتن  راه  از 
هنگامی  گروه.  در  دیگر  شخص  به  شخص 
می یابد،  گسترش  گروه  در  هیجانات  که 
کنش  وا می شود.  تشدید  افراد  کنش های  وا
را  دیگر  شخص  کنش های  وا شخص  یک 
اعضای  همه  منوال،  بدین  و  می کند  تقویت 
هنگامی  حتا  می شوند.  هیجان  دچار  جمع 
ممکن  بازهم  می گیرد  صورت  فرایند  این  که 
کنش ها تشدید شود، زیرا افراد پیوسته  است وا
هیجانات یک دیگر را تشدید می کنند، برای 
به  شخصی  از  خشم  و  ترس  وقتی  مثال، 
خشم  و  ترس  می یابد،  انتقال  دیگر  شخص 

بیشتری ایجاد می شود.«
کوهن  بدون تردید می توان این سخنان بروس 
تعمیم  قابل  نیز  فرخنده  رویداد  مورد  در  را 
دانست. در رویداد فرخنده هم، افراد هیجان 
این  و  می کردند  تشدید  را  یک دیگر  خشم  و 
و  که در آن خشم  گردید  رفتار جمعی  باعث 

گردیده بود. هیجان شعله ور 
کاری نکرد؟ چرا پولیس 

پولیس  بر  که  انتقادهایی  مهم ترین  از  یکی 
که چرا هیچ اقدامی  وارد این است، این است 
انتقاد  این  و  برای نجات جان فرخنده نکرد 
که  نیست  شکی  می باشد.  نیز  درستی  کامال 
گر پولیس می خواست توانایی این را داشت  ا
را  کار  این  چرا  اما  بگیرد،  را  قتل  این  جلو  تا 

نکرد؟
جامعه  به  متعلق  نیز  پولیس  نیروهای 
که  خشمی  و  هیجان  و  می باشند  افغانستان 
گرفته بود به پولیس نیز  در آن جماعت شکل 
کرد و این نیروها تحت تاثیر جو تلقین  سرایت 
گرفتند. تصاویر ثبت شده نشان می دهد  قرار 
کنترول داشت  که در ابتدا پولیس بر وضعیت 
که به پولیس سرایت  اما این یک هیجان بود 
قرار  خود  تاثیر  تحت  نیز  را  آن ها  رفتار  و  کرد 
مسلط  روحیه  جمع،  آتشین  شعارهای  داد. 
همبستگی  که  عصبانیت  و  نفرت  فضا،  بر 
شدیدی میان آن جماعت به وجود آورده بود 
به احتمال زیاد نیروهای پولیس در آن ساحه 
که درست ترین  بود  رسانده  نتیجه  این  به  را 
راه همین است تا جلو این رویداد را نگیرند 
باشند  کرده  تصور  این گونه  آ ن ها  هم  شاید  و 
کند  اشتباه  نفر  سه  یا  و  دو  یا  و  یک  گر  ا که 
اما جماعت وسیعی مانند این، ممکن نیست 
از  این ها  اند.  برحق  آن ها  و  کند  اشتباه  که 
که نمی توان  جمله فرضیات محکمی هستند 
کنار آن ها به سادگی رد شد و برای تحلیل  از 
اولویت  در  را  آن ها  باید  حتما  پولیس  رفتار 

قرار داد.
که  ندارد  توجیهی  هیچ  قانونی  لحاظ  از  اما 
یک  تعداد  بدوی  رفتارهای  قانون،  پاسبانان 
توحشگر را شاهد باشند و هیچ اقدامی نکنند.

قتل  به  جمع  یک  توسط  فرخنده  چرا 
رسید؟

تنها  فرخنده  مقابل  در  گر  ا که  نیست  شکی 
یک و یا دو تن می بودند او به قتل نمی رسید، 
از  هراس  به خاطر  نفر  دو  یا  و  یک  این  چون 
کنش نشان نمی دادند  قانون به این شدت وا
چون در میان دو فرد هیجان و خشم تا حدی 
که مسوولیت و جایگاه شان  افزایش نمی یابد 
کنند بلکه چنین هیجان و خشمی  را فراموش 
در میان یک جمع به اوج خود می رسد و به 

جماعت  در  که  » فردی  کوهن  بروس  سخن 
شرکت می کند، اغلب زمام خود را رها می کند 
کارهای نسنجیده دست می زند. آن چه  و به 
می شود،  مرتکب  حاالتی  چنین  در  شخص 
است.  تامل  و  تفکر  بدون  و  ارتجالی  عمدتا 
شخص،  مسوولیت  احساس  جماعت،  در 

کاهش می یابد.« گم نامی،  به دلیل 
در  فرخنده  قتل  که  است  درستی  سخن  این 
و  تلقین  جو  افتاد،  اتفاق  افراد  جمعی  رفتار 
تا  شد  باعث  جماعت  آن  به  هیجان  سرایت 
هیچ کس دغدغه ای از بابت ارتکاب این قتل 
به خود راه ندهد بلکه برعکس هر فرد حاضر 
تا  می خواست  خشمگین  جماعت  آن  در 
خشم و هیجان خود را به نمایش بگذارد و از 

کند. گروه جلب توجه  سایر افراد 
کنش ها وا

آن ها  که  است  این  ما  نخبه های  مشکل 
به گونه  اما  نمی خواهند،  را  چه  که  می دانند 
چرا  که  نمی دانند  کنون  ا تا  عجیبی  بسیار 
باور  این  بر  کلیات  در  ما  همه ی  می خواهند. 
که خشونت، فساد، جهالت و جنایت  هستیم 
تا  هیچ کسی  اما  شود،  برچیده  کشور  از  باید 
راه حل هایی  و  شفاف  میکانیزم های  کنون  ا
و  ساختارها  اصالح  برای  سنجیده  به گونه  را 
مبارزه با این چالش ها ارایه نکرده است. باید 
که آیا چالش های یادشده  از خودمان بپرسیم 
چه  آیا  ارزشی؟  یا  و  دارند  معرفتی  ریشه های 
سنتی  ساختار های  برای  را  جایگزین های 

پیشنهاد می کنیم؟
ازسوی دیگر همه در انتقاد از حکومت همواره 
پیش گام هستیم در حالی که از پندار من برای 
مهم  این  تدریجی،  تغییرات  آوردن  میان  به 
شود  عمل  وارد  باید  نهادی  چه  که  نیست 
که با  که چگونه می شود  بلکه مهم این است 

کرد. کنونی مبارزه  ساختارهای 
نهادهای  میان  در  که  دیگری  چالش 
وجود  کشور  نخبه های  همه  و  مدنی  جامعه 
در  ) بدون  آن ها  فعالیت  که  است  این  دارد 
آن ها  است،  مرکزگرا  آن(  نوعیت  گرفتن  نظر 
بزرگ  شهرهای  داخل  در  را  کارکردهای شان 
متمرکز نموده اند در حالی که چتر پوشش آن ها 

گسترده باشد و از روستاها آغاز شود. باید 
آلمانی-  بزرگ  جامعه شناس  کوزر،  لویس 
نقش  پیرامون  جالبی  دیدگاه  امریکایی 
ارایه  جامعه  در  تضاد  ادامه  در  مبهم  اهداف 
با توسعه اهداف  او می گوید: » تضاد  می کند، 
با اهداف مبهم، به طول خواهد انجامید.  یا 
دستیابی  قابل  و  محدود  اهداف،  که  زمانی 
وقت  چه  که  فهمید  است  ممکن  باشند، 
با  و  کرد  پیدا  دست  آن¬ها  به  می¬توان 
دستیابی به اهداف، تضاد می¬تواند خاتمه 
گر اهداف تنوع زیادی  کند. بر عکس، ا پیدا 
کم تر  آن¬ها  به  دستیابی  احساس  داشته، 
بنابراین تضاد طول خواهد  اتفاق می¬افتد؛ 

کشید.«
نتیجه

نه  بود  کنش  یک  آمد  فرخنده  سر  بر  آنچه 
خشونت  در  ریشه  که  کنشی  کنش،  وا یک 
کثریت  کشور ما ا ساختاری و غریزی دارد. در 
زنان  به  نگاه  از  هستند،  غریزی  رویکردها 
محارم  به  تجاوز  تظاهر،  و  خشونت  تا  گرفته 
راه  تا تمدن  از توحش  و ستم گری های دیگر. 
برابر  در  واژه ها  داریم.  پیش رو  در  را  درازی 

کم می آورند. آن چه بر سر این انسان آمد 

داعش  گروه  رهبران  زنجیره ای  شکار 
متحده  ایاالت  مرگ  پرنده های  توسط 
حلقات  که  می کند  اثبات  امریکا، 
نیروهای  با  کستان  پا استخباراتی 
امریکایی همکاری اطالعاتی می کنند. 
هیچ  دشمن هایش  ترور  برای  کستان  پا
این  نمی دهد.  دست  از  را  فرصتی 
ایاالت  که  کرد  باور  نمی توان  هم  بار 
کستان،  پا همکاری  بدون  متحده 
والیت  در  داعش  سران  کشتن  به  قادر 
سران  از  دسته  آن  باشد.  شده  ننگرهار 
کشته  که در والیت ننگرهار  گروه داعش 
کستان  پا سرسخت  دشمنان  شدند، 
مدت ها  شاهد،  شاهداهلل  مال  بودند. 
بود و خبر  کستانی  پا سخنگوی طالبان 
گروه بر واحد های ارتش  حمله های این 
گزارش می داد.  به رسانه ها  را  کستان  پا
به  و  برید  فضل اهلل  مال  از  بعدا  آقا  این 

کرد.  ابوبکر البغدادی بیعت 
خراسان«  »امیر  سعید  فضل اهلل  حافظ 
کستانی  گروه طالبان پا داعش سردسته 
در منطقه اورکزی اجنسی بود. با ظهور 
این  سوریه،  و  عراق  در  داعش  گروه 
علم  و  برید  کستانی  پا طالبان  از  آقا 
که  شد  اعالم  بعدا  برافراشت.  سیاه 
البغدادی  ابوبکر  سوی  از  شخص  این 
است.  شده  منصوب  خراسان«  »امیر 
سرسخت  دشمنان  از  هم  شخص  این 
گروه  دیگر  مهم  چهره  بود.  کستان  پا
که هنوز زنده  داعش در والیت ننگرهار 
مولوی عبدالرحیم مسلم دوست  است، 
بی بی سی  با  پیش  مدتی  او  دارد.  نام 
افغان  طالبان  گفت  و  کرد  مصاحبه 
نزدیک اند،  کستان  پا به  این که  به دلیل 

مورد قبول او نیستند. 
در  سال  چندین  دوست،  مسلم 
بود.  زندانی  امریکایی ها  نزد  گوانتانامو 
»آی اس آی«  افسران  که  می شود  گفته 
یکی  این که  نام  زیر  را  او   2002 سال  در 
است،  القاعده  ارشد  اعضای  از 
اما  دادند.  تحویل  امریکایی ها  به 
که او سمت مهمی  امریکایی ها دریافتند 
 در القاعده نداشت. مسلم دوست پس 
گوانتانامو، به جنگ  از رهایی از زندان 
کستان رفت. او پیش از این که  دولت پا
کم  گروه داعش بپیوندد، قاضی محا به 
بود؛  محسود  حکیم اهلل  گروه  صحرایی 
دولت  درجه یک  دشمن  که  گروهی 
گفته می شود  کستان خوانده می شود.  پا
که مسلم دوست حکم اعدام بسیاری از 
که  کستان را  افسران و سربازان ارتش پا
کستانی اسیر بودند، صادر  نزد طالبان پا

کرده است. 
عبدالرحیم  مولوی  می شود  گفته 
»سلطان  اعدام  حکم  مسلم دوست، 
نیز  را  امام  کرنیل  به  تارر« مشهور  احمد 
سال  در  شخص  این  بود.  کرده  صادر 
کستانی درآمد  2008 به اسارت طالبان پا
از  امام  کرنیل  شد.  اعدام  بال فاصله  و 
گفته  بود.  آی اس آی  مشهور  افسران 
طالبان  پروژه  خلق  در  او  که  می شود 
حیث  به  هم  مدتی  و  داشت  نقش  نیز 
هرات  شهر  در  کستان  پا کنسول  جنرال 
واقعیت ها  این  می کرد.  اجرا  وظیفه 
که نیروی جنگی داعش  نشان می دهد 

زیادی  شمار  توسط  فرخنده  رساندن  قتل  به 
از افراد خشمگین، یکی از خشونت بارترین و 
که در تاریخ  غیر انسانی ترین رویدادهایی بود 
زیادی  پرسش های  افتاد.  اتفاق  افغانستان 
پیرامون این فاجعه وجود دارد، این که چگونه 
یک دختر در قلب پایتخت توسط افرادی به 
که نه به گونه رسمی طالب بودند  قتل می رسد 
بلکه  تروریستی  شبکه  کدام  عضو  هم  نه  و 
هم  و  بودند  جوان  هم  کثریت شان  ا برعکس 

لباس های شیک بر تن داشتند.
دیدگاه  با  که  می کنم  کوشش  نبشته  این  در 
جامعه شناسانه برخی از پهلوهای ناروشن این 

کنم. رویداد را تحلیل 
گی های ظاهری قاتالن فرخنده ویژ

کشور بودند،  کنین پایتخت  قاتالن فرخنده سا
هم با تکنالوژی آشنا بودند و هم جوان بودند 
بسیاری  و  داشتند  تن  بر  شیک  لباس های  و 
بودند،  اجتماعی  شبکه های  عضو  آن ها  از 
چنان که بعد از قتل فرخنده برخی از آن ها در 
ستودند.  را  عملکرد شان  مغرورانه  فیسبوک، 
و  قاتالن  این  میان  ظاهری  شباهت  هیچ 
ندارد،  وجود  تروریستی  گروه های  اعضای 
که چگونه  این یک پرسش جدی است  اما 
نقطه  مرکزی ترین  در  معمولی  رهگذران 
جز  که  می شوند  تبدیل  جانیانی  به  پایتخت 
دیگری  چیز  به  دختر  یک  سوختن  و  کشتن 
که  است  ممکن  چگونه  نمی شوند؟  راضی 
کامال عادی  پوتانسیل خشونت در میان افراد 

کند؟ جامعه به این پیمانه بروز 
که آن را  در جامعه شناسی مقوله ای وجود دارد 

تاخر فرهنگی می نامند.
تاخر فرهنگی چیست؟

آهسته تر  فرهنگ  عناصر  از  برخی  زمانی که 
فرهنگی  تاخر  آن  را  کند  تغییر  از سایر عناصر 
کشور  در  گذشته  دهه  یک  در  می نامند. 
دگرگونی های ارزشمندی در قسمت تکنالوژی 
و  آمد  به وجود  مادی  کاالهای  کل  در  و 
و  مخابرات  به  کشور  شهروندان  از  بسیاری 
انترنت دسترسی دارند اما این، تنها بعد مادی 
همراه  دگرگونی هایی  با  که  است  فرهنگ 
بوده است در حالی که بعد غیر مادی فرهنگ 
است.  کرده  تجربه  را  تغییرات  کندترین 
کودکان  علیه  خشونت  زنان،  علیه  خشونت 
کم در حوزه سیاست و  کل مناسبات حا و در 
ساختاری  خشونت  پایه  بر  کشور  در  اجتماع 
که  گردیده است. قتل فرخنده روشن نمود  بنا 
است  تفکری  همان  جامعه،  در  کم  حا تفکر 
که در ساختار فرهنگ غیرمادی جامعه وجود 

دارد.
شایعه

سرعت  به  که  می شود  دانسته  پیامی  شایعه 
که اشتیاق به شنیدن موضوع  در میان افرادی 
پیام  این  اما  می شود،  پخش  دارند  تازه ای 
می تواند حاوی هیچ حقیقتی نباشد. فرخنده 
که  نیز قربانی یک شایعه شد. نخستین فردی 
افراد  بین  را در  این شایعه  انگیزه ای  هر  بر  بنا 
گویا او قرآن را سوختانده است  که  کرد  پخش 
که آن جا حضور داشتند در  تا تمام جماعتی 
تقویه و شاخ و برگ دادن به این شایعه نقش 
داشتند. اما بعد از این شایعه، چگونه اشتیاق 
برای به قتل رساندن فرخنده در رفتار جمعی 

گردید؟ تقویت 
هیجانات مسری

شناخته  جامعه شناسان  از  یکی  کوهن  بروس 

 فردوس

 سید محمد فقیری
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پشت پرده کشمکش های 
تیم ملی فوتبال افغانستان

و بسیاری از بازیکنان مطرح دنیا مانند رونالدو و مسی، 
کم تر در کشور خود بازی کرده اند، اما برای تیم ملی 

خود به میدان می روند.
آقای کریم می گوید که اسالم الدین امیری عالقه مند 
حضور در بریتانیا بوده و حاال به نهایت آرزوی خود 

رسیده است.
امیری: مربی تیم، یک مربی غیر حرفه ای است

اسالم الدین امیری می گوید که مربی تیم ملی فوتبال 
این  از  افغانستان یک مربی غیرحرفه ای است و پیش 
در آلمان وظیفه جستجوی بازیکنان و معرفی آنان به 
در  تجربه ای  هیچ  است. وی  داشته  بر عهده  را  تیم ها 
»مربی گری« ندارد و تیم ملی فوتبال افغانستان به یک 

ترینر با تجربه و مستعد نیازمند است.
فوتبال  ملی  تیم   2008 سال  در  که  می گوید  امیری 
افغانستان با مربی گری همایون کارگر، بازی را با نتیجه 
اما این بار  2 مقابل 1 به تیم ملی سوریه واگذار کرد، 
نتیجه بازی با 6 گل به نفع سوریه تمام شد و این نشان 

می دهد که مربی مان تجربه کافی ندارد.
کاپیتان سابق تیم ملی می گوید: »تمامی 7 بازیکنی که 
از تیم ملی کناره گیری کردند، در اوج آمادگی قرار 
داشتند و از لحاظ تخنیکی آماده بازی برای تیم ملی 

فوتبال افغانستان بودند.«
که  دارد  تاکید  اما  افغانستان  فوتبال  فدراسیون  رییس 
گزینش افراد، سهم دادن آنان در بازی ها و مسایل فنی 
بر عهده مربی تیم است و بازیکنان حق مداخله مستقیم 
در امور فنی را ندارد. او می گوید که بررسی وضعیت 
تیم  مربی  بر عهده  بازیکنان  و جسمانی  فنی  آمادگی 

است.
بالل آرزو: از سر و جان  خود به خاطر افغانستان 

می گذریم
بالل آرزو که با بیشترین گل زده برای تیم ملی فوتبال 
افغانستان، پر افتخارترین بازیکن تیم در یک دهه اخیر 
نبود  مدیریت،  ضعف  که  می گوید  می شود،  شناخته 
هماهنگی میان کادر رهبری تیم ملی فوتبال افغانستان 
و  داخلی  بازیکنان  به  رهبری  کادر  دوگانه  نگاه  و 
شمار  و  او  کناره گیری  عمده ی  عوامل  از  خارجی 
دیگری از بازیکنان از تیم ملی فوتبال افغانستان است.

او می گوید که مربی آلمانی تیم ملی فوتبال افغانستان 
بزرگ  و تصمامیم  ندارد  ملی  تیم  در  هیچ صالحیتی 
در تیم را سه بازیکن تیم ملی و آقای علی اصغر لعلی 

می گرفتند.
بالل آروز می گوید که پیش از این بازیکنان تیم ملی 
فوتبال افغانستان براساس لیاقت گزینش می شدند، اما 
برای  بازیکن  تیم  انتخاب  در  اساسی  نقش  هم اکنون 
افغانستان را سلیقه های شخصی کادر  تیم ملی فوتبال 

رهبری تیم ملی فوتبال افغانستان دارد.
افغانستان،  از  بیرون  و  داخل  در  می گوید  آروز 
استعدادهای خوب در عرصه فوتبال حضور دارند که 

به آن ها بها داده نمی شود.
با تغییر رهبری تیم، دوباره بر می گردیم

بالل آرزو و اسالم الدین امیری تاکید دارند که کادر 
منافع  به  بیشتر  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم  فعلی  رهبری 
فوتبال  رشد  و  آینده  و  می پردازند  خود  شخصی 

افغانستان از دستور کار آنان خارج است.
افغانستان  فوتبال  تیم  بازیکنان  که  می گویند  آنان 
زمانی به این تیم برخواهند گشت که تغییرات کلی در 

رهبری این تیم به وجود آید.
فوتبال  فدراسیون  رییس  کریم،  اکرام الدین  اما 
مربی  مورد  در  تصمیم گیرنده  که  می گوید  افغانستان 
تیم، بازیکنان تیم نیستند، اما فدراسیون فوتبال افغانستان 
با توجه به سرمایه گذاری که برای بازیکنانی مانند بالل 
آرزو و اسالم الدین امیری انجام داده، از بازگشت آنان 

به تیم ملی فوتبال افغانستان استقبال می کند.
آقای کریم می گوید: »امیدواریم که این دو بازیکن به 
اشتباه خود پی ببرند و مطمین باشند که با عدم حضور 

آنان فوتبال افغانستان فلج نخواهد شد.«

مورد  در  هم چنان  افغانستان  فوتبال  فدراسیون  رییس 
انگیزه اصلی کناره گیری شماری از بازیکنان تیم ملی 
بیرونی  انگیزه  هرگونه  که  می گوید  افغانستان  فوتبال 
فوتبال  ملی  تیم  در  درونی  مشکالت  ایجاد  برای 
گویا  که  را  شایعاتی  اما  نمی کند،  رد  را  افغانستان 
ایجاد  تیم ملی در  محمد یوسف کارگر، مربی سابق 

این تنش ها دست داشته است به شدت رد می کند.
سکلزیچ: این افراد خودشان را با قانون برابر 

نکردند
فوتبال  ملی  تیم  بازیکنان  از  تعداد  این  که  زمانی 
افغانستان، دو ماه و نیم پیش، قبل از سفر به قرغیزستان 
می بردند،  گمانه زنی ها  سر  به  دبی  در شهر  زمانی که 
در مورد فساد، پارتی بازی و بی پروایی در تیم ملی را 

افزایش داد.
فوتبال  ملی  تیم  مربی  یا  ترینر  سکلزیچ  سلوان  اما 
کناره گیری  از  که  بود  گفته  این  از  پیش  افغانستان 
بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان متعجب شده است.

او گفته است: »دو سه نفر از همین بازیکنان پیش من 
آمدند و به من گفتند که ما با فدارسیون مشکل داریم 
. بعد دیدم هم زمان در فیس بوک های شان چیزهایی 
در  دارد.  وجود  مشکالتی  تیم  در  گویا  که  نوشتند 
حالی که این حرف شان به هیچ عنوان درست نبود. به 
نظر من این 7 نفری که خودشان را از ما جدا کردند 

نمی خواستند خود را با قوانین ما برابر سازند.
را  می خواستم  که  قدرتی  بازیکنان  این  که  دیدیم  ما 
در تیم نداشتند. ولی به هر حال اول و آخر خودشان 
کنار  اگر  را هم  اخالق  من  نظر  به  تصمیم می گیرند. 
تیم  درد  به  بازیکنان  این  تاکتیکی  لحاظ  از  بگذاریم 

جدید افغانستان نمی خورند.«
فدارسیون  فنی  مسوول  رووفی،  طاهر  حال،  این  با 
یک  را  بازیکنان  این  استعفای  نیز  افغانستان  فوتبال 
تصمیم احساساتی دانسته و گفته است که این افراد به 

دلیل قهر و ناز یا احساسات تصمیم گرفته اند.
رسانه ها  با  صحبت  در  زمان  آن  در  رووفی  آقای  اما 
گفت که سرمایه گذاری هنگفتی باالی تیم ملی فوتبال 
این  سادگی  به  فدراسیون  و  گرفته  صورت  افغانستان 

بازیکنان را از دست نخواهد داد.
ملی  تیم  تدارکاتی  بخش  مدیریتی  ضعف  کریم: 

بررسی می شود
نشان  یافته است که  اسنادی دست  به  روزنامه 8صبح 
می دهد امور تدارکاتی تیم ملی فوتبال افغانستان دچار 

ضعف هایی بوده است.
برای  ایران  به  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم  اخیر  در سفر 
بازی در مقابل سوریه، نبود ترجمان برای خبرنگاران، 
عدم صدور کارت در آخرین دقایق برای خبرنگاران 
در  افغانستان  دیپلوماتیک  کارمندان  و  افغان  و  ایرانی 
ایران، نبود پرسونل کافی برای رسیدگی به مشکالت 
تدارکاتی تیم ملی از مشکالت اساسی تیم در مشهد 

بوده است.
خبرنگار 8صبح که تیم ملی را در مشهد همراهی کرده 
تجربه  عدم  و  پرسونل  کمبود  دلیل  به  که  می گوید 
تدارکاتی  کارهای  از  برخی  ملی،  تیم  مدیران  کافی 
کارمندان  و  شده  سپرده  خبرنگاران  از  شماری  به 
از  شماری  نیز  ایران  رضوی  خراسان  بدنی  تربیت 
افغانستان  فوتبال  ملی  تیم  تدارکاتی  مسوولیت های 
به خود  بود  ملی  تیم  مدیران  از صالحیت های  که  را 

اختصاص دادند.
کنسولگری  سوی  از  که  مکتوبی  در  همین حال  در 
افغانستان در مشهد به وزارت خارجه افغانستان ارسال 
شده، آمده است که مدیران تدارکاتی تیم ملی »خام 
با  تدارکاتی  لحاظ  از  تیم  این  و  بودند  کم تجربه«  و 

مشکالتی روبه رو است.
افغانستان  فوتبال  فدراسیون  رییس  کریم،  کرام الدین 
نیز این مشکالت را می پذیرد و می گوید که برای حل 

این مشکالت اقدام خواهد کرد.
دوره  دو  در  آن که  از  پس  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم 
به  را  آسیا  جنوب  مسابقات  قهرمانی  و  نایب قهرمانی 
دست آورد با مشکالت فراوانی روبه رو شد که منجر 
تیم در سال های  اخیر شده  این  برای  به چند شکست 

است.
فوتبال  ملی  تیم  مقابل  در  برگشت  بازی  در  شکست 
فوتبال  ملی  تیم  مقابل  در  سنگین  باخت  و  پاکستان 
سوریه واکنش هایی را در این مدت درپی داشته است.

تیم  مقابل  این مدت در  افغانستان در  فوتبال  ملی  تیم 
نه چندان ضعیف بنگلدیش متوقف شده و تیم فوتبال 
ضعیف کمبودیا را با نتیجه 1 در مقابل 0 از پیش رو 

برداشته است.
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راهنمایی کردند که از عقب مانده ترین هوتل های دبی 
بود، هوتلی با نایت کلپ و سر و صدا.«

با  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم  فنی  »کادر  افزود:  امیری 
بازیکنانی که از آلمان به دبی آمده بودند، برای صرف 
غذا به بیرون رفتند، نان مفصلی خوردند، اما وضعیت 
بازیکنان داخلی نامشخص بود و هیچ کس حتی برای 

نان دادن آن ها اقدام نکرده بود.«
فوتبال  فدراسیون  رییس  کریم،  کرام الدین  اما 
افغانستان می گوید که حتا اگر چنین مشکالتی در تیم 
ملی فوتبال افغانستان محسوس بود، این بازیکنان نباید 
کناره گیری می کردند و آنان راه حل مناسبی را برای 

رسیدن به اهداف خویش انتخاب نکرده اند.
درگیری میان بازیکنان در نخستین روز تمرینات 

دبی
اسالم الدین امیری می گوید که بازیکنان خارجی تیم 
ملی صالحیت زیادی داشتند، حتا برنامه ریزی بسیاری 
روز  نخستین  در  این که  تا  بود،  آنان  مسایل دست  از 
کشور  خارج  از  که  بازیکنانی  از  یکی  تمرینات، 
به  بازیکنان داخلی  از  با یکی  بود  تیم ملی شده  وارد 

درگیری پرداخت.
مربی های  که  گفت  هم چنان  ملی  تیم  سابق  کاپیتان 
تیم ملی، بازیکنان داخلی و خارجی تیم را از هم جدا 
کرده و تمرینات بازیکنان را به صورت جدی پیگیری 
بازیکنان  از  شماری  حتا  می گوید  امیری  نمی کردند. 
پیدا  هم  را  تمرین  در  منظم  حضور  فرصت  داخلی 

نمی کردند.
بین خود   بازیکنان خارجی همه شان  او می گوید که 
با زبان »جرمنی« حرف می زدند و ترینر تیم نیز با زبان 
که  نبود  مشخص  و  می کرد  صحبت  آن ها  با  جرمنی 
چه تصامیمی می گرفتند. امیری افزود: »وقتی از محل 
»میدان هوایی«  مانند  دیگری  محل  به  خود  اقامت 
حرکت می کردیم، مربی های تیم با بازیکنان خارجی 
همراه  به  داخلی  بازیکنان  و  می نشستند  موتر  یک  به 
چند بازیکنی که از هند و ناروی آمده بودند، به یک 

موتر دیگر.«
افغانستان  فوتبال  فدراسیون  رییس  کریم،  کرام الدین 
تمرینات  روز  نخستین  در  که  کسانی  می گوید  اما 
خود  شدند،  درگیر  هم  با  دبی  در  فوتبال  ملی  تیم 
اسالم الدین امیری و ضمیر داوودی بودند. آقای کریم 
می گوید که چنین مواردی در هر تیمی طبیعی است، 
اما چنین مشکالتی با تفاهم قابل حل است نه با استعفا 

و کناره گیری.
آقای کریم می گوید که همه بازیکنان تیم ملی فوتبال 
بازیکنان  واژه  از  استفاده  و  هستند  افغان  افغانستان 
آقای  است.  شده  ایجاد  تازگی  به  خارجی  و  داخلی 
کریم می گوید که سطح بازی لژیونرها متفاوت است 

شماری از بازیکنان پیشین تیم ملی افغانستان می گویند 
درونی  اختالفات  و  واسطه گری  قربانی  تیم  این  که 
شده و فدراسیون فوتبال برای حل مشکالت تیم ملی 

گامی اساسی برنداشته است.
آنان تفاوت قایل شدن میان بازیکنان داخلی و خارجی 
تیم، سهم نگرفتن کافی بازیکنان داخلی در تمرینات و 
بازی های دوستانه و نبود روحیه وطن دوستی در میان 
برخی از بازیکنان را عامل اصلی شکست های سنگین 
تیم ملی و کناره گیری شماری از بازیکنان کلیدی از 

تیم ملی فوتبال افغانستان می دانند.
اما فدراسیون فوتبال افغانستان با رد این ادعاها می گوید 
که این بازیکنان حق دخالت در وظایف مربی های تیم 

ملی فوتبال افغانستان را ندارند.
افغانستان  فوتبال  فدراسیون  رییس  کریم،  کرام الدین 
سایر  که  می گوید  8صبح  روزنامه  با  گفتگویی  در 
بازیکنانی که همراه با بالل آرزو و اسالم الدین امیری 
از تیم کناره گیری کردند، دوباره برگشتند و از مردم 

افغانستان عذرخواهی کردند.
تا  که  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم  صورت  هر  به  اما 
هم درودیوار  کشورهای  از  بسیاری  پیش،  سال   2
فوتبالی  نیرومند  ارتش  یک  به  آن  تبدیل شدن  از 
می هراسیدند، این روزها، شب و روز خوشی ندارد. از 
کناره گیری 7 بازیکن کلیدی تا شکست سنگین، حتا 

با حمایت 8000 تماشاگر در مقابل سوریه.
اندازه  به  موضوعی  هیچ  که  است  داده  نشان  تجربه 
یک  شکست  برای  روحی  مسایل  و  درونی  اختالف 
تیم ورزشی کارساز نیست، تیم ملی فوتبال افغانستان 
بازیکن   7 کناره گیری  با  قبل  ماه  دو  از  کم تر  حدود 

کلیدی دچار یک فروپاشی نسبی شد.
افغانستان  فوتبال  ملی  تیم  پیشین  بازیکنان  از  شماری 
بر  اختالفاتی  از  پرده  8صبح،  روزنامه  با  گفتگو  در 
پردست آوردترین  در  کشمکش  به  منجر  که  داشتند 

تیم فوتبال تاریخ افغانستان شد.
چرا 7 بازیکن کناره گیری کردند؟

کرده اند،  کناره گیری  ملی  تیم  از  که  بازیکنانی 
قایل شدن  تفاوت  را  اقدام خود  این  دلیل  عمده ترین 
می کنند.  عنوان  تیم  اروپایی  و  داخلی  بازیکنان  میان 
در  بازیکنان  دادن  برخورد، سهم   نوع  آنان می گویند 
بازیکنان  با  تیم  فنی  بازی ها و رفتار کادر  تمرینات و 

داخلی و از خارج برگشته تیم متفاوت بوده است.
فوتبال  ملی  تیم  پیشین  کاپیتان  امیری،  اسالم الدین 
در  تیم  فوتبالیست های  کلیدی ترین  از  و  افغانستان 
مورد  در  8صبح،  روزنامه  با  اختصاصی  گفتگویی 
آن چه در دوبی بر تیم ملی گذشت، حرف های جالبی 

دارد.
امیری می گوید: »وقتی وارد دبی شدیم، ما را به هوتلی 
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تداوی دوایی  انجام می گیرد یکی  به دو شیوه  روانی 
است و دیگر روان درمانی، ولی در این اواخر وزارت 
صحت عامه بخش مشوره دهی را نیز فعال کرده است 

که نتیجه مثبت به همراه دارد. 
گفته می شود نظر به افزایش بیماری های روانی عرضه 

خدمات صحی در این راستا ناچیز خوانده می شود.
گزیده  منزل  کابل  دهمزنگ  در  که  است  زنی  نوریه 
است. او از مدت سه سال به این سو به تکلیف روانی 
روانی  تکلیف  دچار  این که  از  قبل  اما  شده،  دچار 
گردد، دختری بود بشاش و با استعداد که از انجنیری 
ساختمانی فارغ و در سفارت هندوستان کار می کرد. 

که  هنگامی  قبل  »سال ها  می گوید:  نوریه  برادر  خانم 
نوریه در سفارت هندوستان کار می کرد، با سفیر این 
برای  از چند روزی  بعد  کشور در کابل دعوا کرد و 
ما اطالع داده شد که نوریه دیوانه شده است. این که 
درپی دیوانه شدن نوریه چه کسانی دست داشته است، 
معلوم نگردید، اما هیچ انسانی به طور ناگهانی دیوانه 

نمی گردد.« 
یک  در  برادرش  خانه  نزدیک  در  همین اکنون  نوریه 
او در صحن  ولی  می برد  به سر  اعمار شده  تازه  تعمیر 
حویلی این تعمیر در میان سنگ ریزه ها در این گرمای 

سال در میان کمپل بزرگ می خوابد.
نوریه به دو شیوه مورد آزار و اذیت افراد جامعه قرار 
می گیرد، یکی کسانی که نوریه را وسیله ساعت تیری 
از قبیل سنگ انداختن به سوی او و دشنام دادن به او 
به  نوریه  از  می خواهند  که  کسانی  دیگر  و  می سازند 

عنوان تبرکی، پول و یا دیگر اشیا کسب کنند. چون 
به گفته خانم برادر نوریه، کسانی هم هستند که پشت 
دروازه مراجعه می کنند و می خواهند اشیای نوریه را به 
شکل تبرکی و برکتی به دست آورند که موجب قهر 

نوریه می گردد.
از برخورد سنگ  ناشی  بدن نوریه را زخم های عمیق 
که از سوی کودکان و حتا بزرگ ساالن به او پرتاب 

می گردد، فرا گرفته است.
باشنده  فقیرمحمد  برادر  جان،  سید  حال،  همین  در 
یخدان گذرگاه در کابل می گوید: »فقیرمحمد در سال 
1365 هفت سال مکتب خواند و سپس مهاجر گردید 
و بعد از آن در یک حادثه سقوط چاهی که 35 متر 
عمق داشت او را به این حالت انداخت. او مدت شش 
روز در کوما به سر برد و وقتی به هوش آمد دگر حالت 
اگر عروسی کند  نداشت، داکتران گفتند که  نورمال 
صحت یاب می گردد، برایش عروسی کردیم، اما بعد 
از عروسی نیز در حالتش هیچ گونه تغییری رونما نشد، 

بلکه بیشتر هم گردید.«
به گفته او، فقیر دارای سه فرزند یک دختر و دو پسر 
خود  از  بی خبری  در  تنها  فقیر  مشکل  اما  می باشد. 
نیست، بلکه آزار و اذیت مردم بار ها او را دچار مشکل 
ساخته است. او تا حال چندین بار از سوی مردم لت 
و کوب گردیده است. همین دو ماه قبل فردی او را 

طوری زده بود که سه استخوان قبرغه اش شکست. 
که  اینست  ما  تقاضای  دولت  »از  می افزاید:  سیدجان 
تداوی  زمینه  یا  کند  جدی  توجه  افراد   این گونه  به 
آنان را فراهم سازد و یا هم به آنان یک مرکز ایجاد 
گردد تا بتوانند بدون گزند، زندگی کنند و مردم نیز 
با این گونه افراد رویه خوب داشته و دست به آزار و 
اذیت شان نزنند. اگر شخص بیمار روانی را با سنگ و 
چوب بزنند او بیشتر عصبانی شده و عکس العمل نشان 

می دهد.«
در همین حال محمد انور باشنده شهر کابل می گوید: 
»در این اواخر افراد روانی در جاده ها بیشتر گردیده و 
بسیاری از آنان گاه گاهی به مردم حمله ور می گردند 
که از این بابت شهروندان آسایش ندارند. دولت باید 
جاده ها  از  افراد  این گونه  جمع آوری  به  عاجل  هرچه 

اقدام کند.«
یگانه مرجعی که توانسته در نگهداری افراد روانی به 
شکل محدود فعالیت کند هالل احمر افغانی می باشد.

سره میاشت  مرستون  مسوول  کوشان،  زاهد  محمد 
ننگرهار،  قندهار،  کابل،  در  مرستون  »پنج  می گوید: 
چوکات  در  افغانستان  در  هرات  و  مزارشریف 
در  نهاد  این  فعالیت های  کار  می کند.  سره میاشت 
خانواده های  معلوالن،  فقرا،  حمایت  مثل  بخش  چند 
افرادی  و  ندارند  دیگری  حمایت های  که  بی بضاعت 

که دارای تکالیف روانی اند، می باشد.«
خانم   66 مرستون  در  همین اکنون  کوشان،  گفته  به 
زنده  که  زمانی  تا  این ها  و  می شوند  نگهداری 
اگر  اما  دارند،  قرار  نهاد  این  حمایت  تحت  هستند 
خانواده های شان دوباره آنان را بپذیرند، مانعی در کار 

نیست.«
در  فرد   100 از  بیش  می شود  گفته  همین حال،  در 
بیماری  از  که  می برند  به سر  هرات  والیت  مرستون 

روانی رنج می برند.
او می افزاید: »مردانی که دچار بیماری روانی می باشند، 
پذیرش  شرایط  گردیده اند.  انتقال  هرات  مرستون  به 
نتوانند  که  خانواده های شان  فقر  همان  افراد  این گونه 
کسانی  می باشد.  آیند،  بدر  بیمارشان  فرد  عهده  از 
یا  فقیر بودن  باید  شوند  مرستون  شامل  می خواهند  که 
شرایط  واجد  فرد  ثابت گردد. یک  بی کس بودن شان 
بعد از این که شامل مرستون می گردد در اینجا بهترین 
و  خوب  دوای  مجهز،  کلنیک  خوب،  غذای  مکان، 

غیره سهولت ها برایش مهیا می گردد.«
این در حالی است که به اساس ارقام ارایه شده از سوی 
سازمان صحی جهان، در حال حاضر 350 میلیون نفر 

در سرتاسر جهان از تکالیف روانی رنج می برند.

روبه رواند،  آن  با  مردم  که  مشکالتی  از  یکی 
ناهنجاری های اجتماعی از قبیل موجودیت روز افزون 

افراد روانی است.
این گونه افراد یا با آزار و اذیت اطرافیان روبه رو اند یا 

دیگران از دست شان در امان نیستند.
بیماران روانی در  تعداد  ارقام جدید در مورد  هرچند 
می دهد  نشان  قبلی  آمار های  اما  ندارد،  وجود  کشور 
که 60 در صد مردم افغانستان به نحوی دچار امراض 
روانی می باشند. به گفته مقام های وزارت صحت عامه، 
این  در  مردان  به  نسبت  زنان  بین  در  روانی  تکالیف 
افزایش  آنان می گویند،  کشور دوچند دیده می شود. 
خشونت های  زندگی،  به  کم عالقه گی  فقر،  ناامنی، 
خانوادگی و غیره از دالیلی اند که نشان می دهد زنان 

بیشتر از مردان به این تکلیف مبتال می گردند.
در  روانی  صحت  شفاخانه  رییس  مصمم،  تیمورشاه 
در  مورد  این  در  سروی  »هرچند  می گوید:  کابل 
ساحوی  سروی های  به  نظر  اما  نشده،  انجام  افغانستان 
میزان تکالیف شدید و خفیف روانی نظر به سال های 

قبل بلند رفته است.«
اوسط  حد  که  می دهد  نشان  جدید  ارقام  او  گفته  به 
روزانه بیش از 150 نفر به این شفاخانه مراجعه می کنند 

که 60 درصد آن را خانم ها تشکیل می دهد.
جنگ، ناامنی، فقر، مشکالت خانوادگی، نابرابری های 
تشدید  در  که  اسبابی اند  غیره  و  مهاجرت ها  جامعه، 

بیماری های روانی در نزد افراد نقش دارند. 
رییس شفاخانه روانی کابل می افزاید که تداوی افراد 

لباس  می رفتیم  رمضان  ماه  در  که  قبال 
اعضای  تمام  لباس  قیمت  می خریدیم، 
افغانی  ده هزار  حدود  چیزی  خانواده 
می شد. امسال اما از برکت وحدت ملی 
آن طور نیست. بدترین لباس را انگشت 
تمام  افغانی  هزار  سه  برایت  بگذاری 
می شود. مثال می پرسم آن لباس دخترانه 
وسط  در  که  آبی  خط های  با  گالبی 
می  دکاندار  است،  چند  است  آویزان 
برای  نیم هزار. می پرسم  گوید هشت و 
چه هشت و نیم هزار؟ می گوید مدل اش 
مدل سال رییس اجراییه است. می گویم 
کمرش  که  پلیت دار  دراز  پتلون  آن 
است  انچ  سیزده  اش  پاچه  و  انچ  هشت 
چطور. می گوید مدل سال رییس جمهور 

است و قیمتش شانزده هزار. 
شرایط  این  در  آدم  که  کاری  نهایت 
و  برود   که  است  این  بکند  می تواند 
درد  به  نه  که  را  پارچه ای  خراب ترین 
دوختن  نه  و  می خورد  دریشی  ساختن 
را  خودم  دلیل  همین  با  بخرد.  لباس 
اجراییه  مدل  خیر  از  تا  دادم  قناعت 
از  بعد  بگذرم.  ریاست جمهوری  و 
دکان  در  باالخره  گوگل  ساعت  یک 
که  کردم  پیدا  را  رختی  پارچه فروشی 
بود  بهتر  از آن برگ های درخت  کمی 
عورت  ستر  آن  با  اولیه  انسان های  که 
دهنم  پرسیدم،  را  قمیتش  می کردند. 
ماند.  باز  پاکستان  افغانستان-  مرز  مثل 
افغانی  هزار  چند گفت؟ چهل  می دانید 
که  می کرد  استدالل  دکاندار  فی متر. 
مشترک  مدل  کیفیت،  چنین  با  رختی 
معاون اول ریاست اجرایی و معاون دوم 
ریاست جمهوری است. حتا حاضر شدم 
لباس لیالمی بخرم. بدترین لباس لیالمی 
را هم امسال به نام مدل جان کری قیمت 
کاش  گویم  می  خودم  با  می فروشند. 
پیش از تشکیل دولت وحدت ملی لباس 
مدل  یک  وقت  آن  می خریدم.  زیادتر 
قیمت ها  و  بازار  روی  زیاد  که  داشتیم 
تاریک  لباس  گذاشت.  نمی  تاثیر 
بردار را که رییس جمهور سابقه  چرک 
می پوشید لباس مدل سال هم می شد غیر 
اما  نمی پوشید.  کسی  ترکاری فروش  از 
حاال هر لباسی بخواهی بخری حتما مدل 
مخصوص یک کسی در حکومت است 
که موجب افزایش قیمت آن شده است. 

لباس هایی به این قیمتی
دای چوپانی

سنگ بارانم مکن
 سهیال وداع خموش

به گفته او ارقام جدید 
نشان می دهد که حد اوسط 

روزانه بیش از 150 نفر 
به این شفاخانه مراجعه 

می کنند که 60 درصد آن 
را خانم ها تشکیل می دهد.

جنگ، ناامنی، فقر، مشکالت 
خانوادگی، نابرابری های 

جامعه، مهاجرت ها و غیره 
اسبابی اند که در تشدید 
بیماری های روانی در نزد 

افراد نقش دارند. 
رییس شفاخانه روانی کابل 
می افزاید که تداوی افراد 

روانی به دو شیوه انجام 
می گیرد یکی تداوی دوایی 
است و دیگر روان درمانی، 

ولی در این اواخر 
وزارت صحت عامه بخش 
مشوره دهی را نیز فعال 

کرده است که نتیجه مثبت 
ACKUبه همراه دارد.



       منبع: اپ لیو          برگردان: یحیا سرپلی

 ظفرشاه رویی

افغانستان  در  تروریستی داعش  رهبران گروه 
دیگر  و  طالبان  گروه  رهبران  با  مقایسه  در 
به  نزدیک  طی  که  تروریستی  شبکه های 
چهارده سال گذشته با نیروهای امنیتی داخلی 
و بین المللی در کشور جنگیده اند، تاکنون از 

بخت و اقبال و کم تری برخوردار بوده اند.
با  افغانستان،  در  نوظهور  گروه  این  رهبران 
سرعت عمل بیشتری هدف قرار گرفته و کشته 
بیشتر رهبران و فرماندهان ارشد  اما،  شده اند. 
گروه  طالبان و دیگر شبکه های تروریستی در 
کشور، با وجود حضور هزاران سرباز خارجی 
در افغانستان توانسته اند دوام بیاورند و حداقل 
مردم از حضورشان در سطح رهبری طالبان و 
دیگر شبکه های تروریستی آگاه شده اند. ولی 
رهبران داعش در کشور تاکنون چنین شانسی 
را به دست نیاورده و پس از اعالم خبر کشته 
کسانی  چه  که  یافته  اطالع  مردم  شدن شان 
تروریستی داعش در  در سطح رهبری گروه 

افغانستان قرار داشته اند.
گل زمان،  شاهد،  شاهداهلل  سعید،  حافظ 
جمله  از  عبدالرووف  مولوی  و  جهادیار 
تروریستی  گروه  ارشد  فرماندهان  و  رهبران 
داعش در افغانستان بودند که تاکنون در نتیجه 
حمالت نیروهای امنیتی داخلی و بین المللی به 

قتل رسیده اند.
گروه  رهبر  عنوان  به  آن  از  که  سعید  حافظ 
تروریستی داعش در افغانستان و پاکستان نام 
برده می شد، جمعه شب در نتیجه حمله هوایی 
در  همکارانش  از  دیگر  تن  سی  با  همراه 
قتل رسید.  به  ننگرهار  اچین والیت  ولسوالی 
دو روز پیش از آن شاهداهلل شاهد از اعضای 
هواپیماهای  حمله  نتیجه  در  نیز  داعش  ارشد 
در  جهادیار  و  گل زمان  با  سرنشین  بدون 
سعید  حافظ  رسیدند.  قتل  به  ننگرهار  والیت 
ارشد  رهبران  از  داعش،  به  پیوستن  از  پیش 
تحریک طالبان پاکستانی بود و شاهداهلل شاهد 
نیز سخنگویی این تحریک را به عهده داشت.
گروه  فرمانده  نخستین  عبدالرووف  مولوی 
سال  دلو  ماه  در  که  بود  افغانستان  در  داعش 
گذشته در والیت هلمند به قتل رسید. مولوی 
را  داعش  رهبری  معاونیت  که  عبدالرووف 
یک  نتیجه  در  داشت،  عهده  به  افغانستان  در 
عملیات نظامی در ولسوالی کجکی با پنج تن 

دیگر به قتل رسید.
با این حال، برخی از آگاهان نظامی می گویند 
داخلی  امنیتی  نهادهای  متفاوت  دیدگاه  که 
پاکستان  دولت  دیدگاه  ویژه  به  بین المللی  و 
باعث  داعش،  و  طالبان  گروه های  به  نسبت 
در  داعش  تروریستی  گروه  رهبران  تا  شده 
مقایسه با رهبران طالبان با سرعت عمل بیشتر 

و جدی تری مورد هدف قرار بگیرند.
کشور  نظامی  آگاهان  از  کوهستانی  جاوید 
و  افغانستان  دولت های  مقامات  که  می گوید 
بین  از  برای  اراده قوی و جدی تری  پاکستان 
بردن رهبران طالبان در مقایسه با رهبران داعش 

حاضر  حال  در  هند  صدراعظم  مودی،  نارندرا 
به  نو  دهلی  اتصال  برای  را  خود  چشمان 
است.  دوخته  میانه  آسیای  غنی  جمهوری های 
سفر اخیر وی به پنج کشور آسیای میانه دقیقا با 
هند  دیپلوماتیک  سرمایه گذاری  افزایش  هدف 

در این منطقه طراحی شده است.
آسیای  جمهوری های  که  وقتی   1990 دهه  در 
شده  جدا  شوروی  جماهیر  اتحاد  از  تازه  میانه 
بودند، دهلی نو فورا روابط دیپلوماتیک خود را 
ناراسمائو  وقت  صدراعظم  کرد.  برقرار  آن ها  با 
اهمیت  هند،  اقتصادی  آزادسازی  معمار  رائو، 
ایجاد روابط با جمهوری های جدید استقالل یافته 
را دریافت و اولین کسی بود که از تعدادی از این 
جمهوری ها در اواسط دهه 1990 بازدید کرد. از 
آن به بعد آسیای میانه بخشی از همسایگی دور 
هند بوده است. اگرچه هند ارتباطات تمدنی کهن 
با برخی از این جمهوری ها داشته است )به علت 
جاده مشهور ابریشم که هند را با بخش عظیمی از 
آنچه در حال حاضر آسیای میانه نامیده می شود، 
وصل می کند.( روابط معاصر هند با این کشورها 
همکاری های  عامل  دو  از  منبعث  زیادی  حد  تا 
و  طرف  یک  از  هراس افکنی  با  ومبارزه  امنیتی 
بوده  دیگر  طرف  از  اتصال  و  اقتصادی  روابط 

است. 
این  با  پیوسته  به شکل  نو  دهلی  آن  از  بعد 
آن ها  به  و  بوده  ارتباط  در  جمهوری ها 
معلوماتی،  فن آوری  زمینه  در  کمک هایی 
آموزش، مراقبت های صحی و زیربنا ارایه کرده 
داروهای  پوشاک،  چای،  کشورها  آن  برای  و 

طبی و گیاهی عرضه کرده است.
این جمهوری ها در عوض، یک منبع عمده برای 
ایزوتوپ ها،  غیرآهنی،  فلزات  یورانیوم،  عرضه 
فرآورده های  و  کیمیایی  و  رادیواکتیو  عناصر 
مجموعی  تجارت  بوده اند.  پطرولیوم  و  نفت 
هند با این جمهوری ها عمدتا به دلیل نبود اتصال 
تقریبا در  بوده و  با مشکل مواجه  زمینی مستقیم 

حد 500 میلیون دالر باقی مانده است.
با آن هم در این اواخر عوامل جدیدی وارد این 
اتومی  گفتگوهای  در  پیشرفت  شده اند.  معادله 
امکان  هند  به  ایران  و  بزرگ  قدرت های  بین 
مانور زیادتری در تعامل با تهران داده است. هند 
در  چابهار  بندر  انکشاف  به  کمکش  بی درنگ 
شرق ایران را که به حیث یک راه ارتباطی حیاتی 
بین ایران و افغانستان و فراتر از آن آسیای میانه 
عمل می کند، از سر گرفت. این بندر در صورت 
زمینی  دریایی-  راه  یک  هند  به  کامل،  توسعه 
پاکستان  زدن  دور  با  افغانستان  داخل  به  حیاتی 
فراهم می کند. ایران تاکنون شماری از جاده های 
است؛  ساخته  افغانستان  مرز  در  را  کوچک تر 
زرنج-  شاهراه  به  می توانند  جاده ها  که  جایی 
وصل  شده اند،  ساخته  هند  توسط  که  دالرام 
حلقوی  شاهراه  به  دالرام  زرنج-  شاهراه  شوند. 

متصل می شود که به آسیای میانه می رسد.
چابهار تنها بندری نیست که هند را قادر به اتصال 
عباس،  بندر  می سازد.  اوراسیا  و  میانه  آسیای  به 
به حیث یک  احتماال  هم  ایران  مهم  بندر  دیگر 
راه ارتباطی عمده در دهلیز مهم شمال- جنوب 

ظهور خواهد کرد.
نفوذ  با  نمی تواند  نو  دهلی  حاضر  حال  در 
اقتصادی چین و توانایی آن برای سرازیر کردن 
هند  اما  کند،  مقابله  به کشورهای کوچک  پول 
به  مذکور  اتصال  پروژه های  تامین  با  می تواند 
جمهوری های  برای  جایگزینی  قوی تر،  شکل 
به  آن ها  وابستگی  از  کاستن  برای  میانه  آسیای 

»نهادهای  گفت:  کوهستانی  آقای  نداشته اند. 
استقاللیت  از  افغانستان  استخباراتی  و  امنیتی 
طالبان[  رهبران  بردن  بین  از  ]در  کافی 
برخوردار نبوده و بیشترین پرداخت های مالی 
توسط  غیرمصدورشان  و  مصدور  بودجه  و 
می شوند  تامین  بین المللی  امنیت  سازمان های 
استقاللیت  بنا  نداریم.  ملی  بودجه  هنوزهم  و 
وظیفوی نداشته ایم یا به صورت خالصه اگر 
ندیدند  هم صواب  بین المللی  دوستان  بگویم 
برداشته  میان  از  یا  که رهبران طالبان کشته و 
بین المللی  نزد جامعه  به دالیلی که  اما  شوند. 
این  برابر  در  جدی  اقدام  هست،  افغانستان  و 

جریان )طالبان( صورت نگرفته است.«
داعش  مورد  »در  می افزاید:  هم چنین  وی 
دیدگاه ها متفاوت است. اکثر کسانی که مورد 
هستند.  پاکستان  اتباع  گرفته اند،  قرار  هدف 
پاکستان نسبت به گروه داعش و طالبانی که 
از بستر پاکستان بریده و به افغانستان آمده اند 
عنوان  به  را  افراد  این  پاکستان  است.  نگران 
را  پاکستان  منافع  که  کسانی  و  جدایی طلب 
در  بیشتر  من  و  می شناسد  می کنند،  تهدید 
نابودی  برای  را  پاکستان  همکاری  راستا  این 
سعید  حافظ  چون  می بینم.  هراس افگنان  این 
منافع  این ها  و  بودند  پاکستانی  شاهداهلل  و 

پاکستان را در آینده تهدید می کردند.«
جاوید کوهستانی می افزاید که سرعت عمل 
نیروهای امنیتی به ویژه نیروهای امنیت ملی در 
برخورد با رهبران داعش و طالبان، سوال های 
او،  گفته ی  به  است.  کرده  خلق  را  زیادی 
کشتن  در  تاکنون  ملی  امنیت  نیروهای 
نشان  جدی  فعالیت  خود  از  داعش  رهبران 
دهه  یک  از  بیش  طی  چرا  این که  اما  داده، 
گذشته به رهبران طالبان »رسیدگی« نکردند، 

سوال برانگیز است.
میرزامحمد یارمند، معین پیشین وزارت امور 
ملی  امنیت  نیروهای  که  می گوید  نیز،  داخله 
دید  طالبان،  با  مقایسه  در  داعش  برابر  در 
این  یارمند،  آقای  گفته  به  دارند.  روشن تری 
رهبران  بردن  بین  از  برای  توانسته اند  نیروها 
منظم تری  برنامه ریزی  افغانستان  در  داعش 
باشند. وی گفت: »باورم این است که  داشته 
افغانستان را سیاست منحرف  امنیت ملی  اگر 
را  فعالیت  هرنوع  قابلیت  اداره  این  نسازد، 

دارد.«
دولت  که  می افزاید  یارمند  میرزامحمد 
افغانستان در قبال گروه طالبان دیدگاه روشن 
خشونت  از  تا  کرده  تالش  بیشتر  و  نداشته 
اقدامات  نتیجه  در  گروه  این  جنگجویان 

صلح  جویانه جلوگیری کند.  
تاثیر بر فعالیت داعش

رهبر  چند  از کشته شدن  نظامی  آگاهان  این 
ابراز  افغانستان  در  داعش  تروریستی  گروه 
خرسندی کرده اما می  گویند که از بین رفتن 
این رهبران نمی تواند منجر به زمین گیر شدن 

این گروه در افغانستان شود.
رهبران  قتل  که  می گوید  کوهستانی  جاوید 
گروه  این  فعالیت  بر  افغانستان  در  داعش 
مفهوم  به  اما  می گذارد  به جا  را  تاثیراتی 
فروکش کردن جنگ در کشور نخواهد بود. 
به گفته  او، تجربه نشان داده زمانی که رهبران 
گروه های تروریستی به قتل رسیده  چهره های 
فعال  و جوان تری جاگزین شان شده اند. آقای 
کوهستانی تاکید می کند که چهره های زیادی 
در جمع  جنگجویان گروه تروریستی داعش 
فرماندهان  و  رهبران  جای  که  دارند  حضور 
کشته  شده این گروه را در افغانستان پر کنند. 
وی گفت: »شکی نیست که دادن تلفات این 
چنینی که سه نفر از کادرهای فعال و رهبران 
سر  می شوند،  کشته  گروه  این  اول  دسته 
وضعیت تشکیالت داخلی و اختالفات شان با 
طالبان تاثیر بگذارد. احتماال آنها شک داشته 
باشند که همکاری ها را باید طالبان انجام داده 
عدم  یا  و  صفوف شان  در  سوءظن  یا  باشند 
همکاری مردم می تواند تا جلو انکشاف سریع 

این جریان را در افغانستان بگیرد.«
قتل  که  می گوید  نیز  یارمند  میرزامحمد 
این  جنگجویان  دیگر  باالی  داعش  رهبران 
گفته   به  است.  تاثیرگذار  تروریستی  گروه 
دوباره  کردن  جور  و  جمع   یارمند،  آقای 

داعش در افغانستان زمان بیشتری را می برد.
بیشتر  افغانستان  در  داعش  تروریستی  گروه 
در  ننگرهار  والیت  در  را  خود  فعالیت های 
از  برخی  است.  ساخته  متمرکز  کشور  شرق 
که  است  حاکی  والیت  این  از  گزارش ها 
این گروه در تالش سربازگیری در افغانستان 

است.

»برادر بزرگ« یعنی چین باشد.
در  کرزی  حامد  رییس جمهور  زمانی که  تا 
پایش  جای  به  نسبت  هند  بود،  قدرت  در  کابل 
میلیارد   2 داشت. کمک  اطمینان  این کشور  در 
بخش های  در  افغانستان  به  جدید  دهلی  دالری 
ولی  شد  مواجه  زیادی  نیت  حسن  با  غیرامنیتی 
رییس جمهور  آن که  از  بعد  آن سخاوت ها  تمام 
غنی قدرت را به دست گرفت، در خطر از دست 

رفتن اند. 
غنی با ایجاد روابط سرد با هند و روابط دوستانه تر 
بین  روابط  در  را  سردرگمی  عنصر  پاکستان،  با 
هند- افغانستان و همین طور فعالیت هند به سمت 
کشورهای آسیای میانه ایجاد کرد چرا که دهلی 
تخته  یک  حیث  به  افغانستان  از  بود  امیدوار  نو 
کند.  استفاده  میانه  آسیای  با  تماسش  برای  خیز 
لوله گاز  برای خطوط  افغانستان در حال حاضر 
تاپی هم بسیار حیاتی است. روابط هند- پاکستان 
است  ممکن  بود، حاال حتا  به حد کافی خراب 

که افغانستان هم دوست هند نباشد.
توسط  شده  اظهار  امیدواری های  وجود  با  بنا 
عملیاتی  مقابل  در  هند،  خارجه  امور  وزارت 
تردید  نزدیک،  آینده  در  تاپی  پروژه  ساختن 

وجود دارد.
تسریع  و  افغانستان  با  ماندن  مرتبط  برای  هند  بنا 
حضورش در کشورهای آسیانه میانه چه کار باید 
دارد. یک،  اساسی وجود  جنبه  سه  دهد؟  انجام 
هند برای حفظ بی عیب و نقص جای پایش در 
کابل باید با واشنگتن، پکن و روسیه برای محدود 
افغانستان، کار  ساختن نقش اردوی پاکستان در 
کند. هند، چین و روسیه در واقع روی حمایت 
در  همه جانبه  و  وسیع  صلح  و  مصالحه  یک  از 
همین  و  افغان ها  مالکیت  و  رهبری  به  افغانستان 
افغانستان در  به داخل ساختن  برای کمک  طور 
و  تجاری  گسترده  شبکه های  طریق  از  منطقه 

ترانسپورتی و اتصال منطقه ای، توافق دارند. 
دوم، هند باید درک کند که سرمایه زیادتری 
که  دارد  افغانستان  در  چین  و  روسیه  به  نسبت 
هر نوع بی ثباتی در کابل و یا بازگشت طالبان، 
مشکل  هند،  امنیت  محیط  برای  است  ممکن 
هند  پالیسی سازان  چشم  در  چین  کند.  ایجاد 
سین  والیت  در  کوچک  ناآرامی های  از 
ماندن  مرتبط  برای  بهانه ای  حیث  به  کیانگ، 
فراتر  ولی  می کند،  استفاده  افغانی  حل  راه  در 
با  مسکو  ولی  نمی کند.  دیگری  کار  حرف  از 
افغانستان،  تلخ گذشته اش در  به تجارب  توجه 
عالقه مند بازگشت به کابل و ایفای نقش مهمی 
نیست. و سوم این که در لحظه ای که اشرف غنی 
سبد  در  را  مرغ هایش  تخم  تمام  است  ممکن 
پاکستان بگذارد، به زودی درخواهد یافت که 
عمق  کسب  برای  پاکستان  کوتاه بینانه  اهداف 
آنچه  با  افغانستان،  در  هند  علیه  بر  استراتژیک 
با  مصالحه  و  صلح  یعنی  می خواهد  کابل  که 

طالبان، سازگار نیست. 
تا  و  هند  درازمدت،  در  و  نزدیک  آینده  در 
که  کاری  تمام  باید  واشنگتن  کم تری  حد 
انجام  افغانستان  مردم  به  کمک  برای  می توانند 
تمدنی  و  فرهنگی  روابط  سازند.  عملی  دهند، 
با  و  است  قوی  افغانستان  مردم  اکثریت  با  هند 
کابل  در  هند  که  موقتی  عقب نشینی های  وجود 
پیروز خواهد  سرانجام  این کشور  متحمل شده، 
انکشافی خود در  برنامه های  به  باید  بنا هند  شد. 
کابل  به  کمک  فکر  به  و  دهد  ادامه  افغانستان 
برای ظرفیت سازی منابع بشری اش و همین طور 

نیروهای مسلحش باشد.

مدارا با طالبان
جدیت با داعش

هند، آسیای میانه و افغانستان
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یورو  حوزه  کشورهای  مالیه  وزرای  نشست 
برنامه  به  نسبت  فراوان  تردید های  و  شک  با 
بروکسل  در  سیپراس  الکسیس  دولت  اصالحی 

پایان یافت.
این  نوشت  رسمی  مقامات  از  نقل  به  رویترز 
نشست به تعویق افتاد تا وزرای دارایی مذاکرات 
سر  از  آتن  به  جدید  وام  اعطای  برای  را  خود 
آزاد  خواستار  یورو  حوزه  کشورهای  گیرند. 
سازی بیشتر بازار، اصالح قانون کار، خصوصی 
دفاع  وزارت  بودجه  کاهش  و  گسترده  سازی 
شده اند. همچنین آنها از دولت یونان خواسته اند 
نشان  متعهد  را  خود  کلیدی  قوانین  تصویب  با 

دهد.
از  دور  و  شده  داده  وعده  اصالحات  وجود  با 
در  یورو  حوزه  مقامات  یونان،  دولت  انتظار 
طرح  به  نسبت  گسترده تری  اصالحات  پی 
در  یونان  دولت  هستند.  کشور  این  پیشنهادی 
مالیات  باالبردن  قبیل  از  پیشنهادهایی  طرح خود 
در بخش های مختلف، افزایش سن بازنشستگی، 
خصوصی سازی فرودگاه ها و بنادر و لغو معافیت 
کرده  مطرح  را  توریستی  جزایر  برخی  مالیاتی 

بود.
منطقه  دارایی  وزرای  رئیس  دیسلبلوم،  ژروئن 
رویترز  به  یونان  آینده  نشست های  درباره  یورو 
که  مانده  باقی  موضوعات  »مهم ترین  گفت: 
باید به بحث گذاشته شود، مساله اعتماد و اعتبار 
برخی  از  نقل  به  رویترز  است.«  یونان  دولت 
بررسی  حال  در  آلمان  نوشت:  اروپایی  مقامات 
یورو  حوزه  از  یونان  ساله  پنج  خروج  طرح 
است. بسیاری ازاعضای حزب سیریزا، الکسیس 
به  طرح  این  ارائه  با  را  وزیر  نخست  سیپراس، 
به  شدن  تسلیم  و  خود  وعده های  از  عقب نشینی 

اروپا متهم کردند.

وپا خواستار  اتحادیه ار
اصالحات اقتصادی بیشتر در 

یونان شد

 احزاب لیبیایی و توافق برای 
تشکیل دولت وحدت ملی

که  نمایندگانی  مشارکت  بدون  لیبیا  سیاسی  گروه های 
تشکیل  برای  دارند  دست  در  را  کشور  این  پایتخت 

دولت وحدت ملی توافق کردند.
در  که  لیبیا«  »فجر  مسلح  و  اسالمگرا  گروه  رهبران 
توافق  این  داده اند  تشکیل  خودخوانده  دولت  طرابلس 

را »خیانت« توصیف کرده اند.
چند  از  لیبیا  مختلف  گروه های  میان  صلح  گفتگوهای 
هفته قبل در شهر الصخیرات مغرب و با پشتیبانی سازمان 

ملل متحد در حال برگزاری بود.
حضور  گفتگوها  این  در  لیبیا«  »فجر  دولت  نمایندگان 
را  توافق صلح  متن  نشدند  حاضر  شنبه  روز  اما  داشتند 
زمینه تشکیل دولت وحدت  تعهداتی در  و  امضا کنند 

ملی بپذیرند.
این توافق صلح اولیه، با پشتیبانی برناردینو لیون نماینده 
نمایندگان  امضای  به  لیبیا،  امور  در  ملل  سازمان  ویژه 
این کشور  محلی  رهبران گروه های  و  تبعید  در  دولت 

رسید.
شهر  لیبیا«  »فجر  مسلح  نیروهای  که  قبل  سال  یک  از 
طرابلس را اشغال کردند پارلمان منتخب این کشور که 
از حمایت بین المللی برخوردار است در شهر طبرق واقع 

در شرق لیبیا دولت در تبعید تشکیل داده است.
جامعه جهانی، دولت خودخوانده »فجر لیبیا« در طرابلس 

را به رسمیت نمی شناسد.
در  ملل  سازمان  ویژه  نماینده  سی،  بی  بی  از  نقل  به 
لیبیا گفته است که امضای توافق اولیه صلح میان  امور 
لیبیا«  بیرون ماندن »فجر  به معنای  گروه های این کشور 
نیست و این گروه می تواند در هر زمانی که مایل بود به 

دولت وحدت ملی بپیوندد.
وزارت خارجه مغرب که میزبان برگزاری این مذاکرات 
صلح بود با صدور بیانیه ای گفته است که عمده مسایل 
مورد اختالف طرفین این بود که چه گروه هایی کنترول 

کدام موسسات دولتی را در دست داشته باشند.
از زمان تشکیل دو دولت جداگانه در شرق و غرب لیبیا 
و جدال آنها بر سر حاکمیت، گروه های بنیادگرا مانند 

داعش در این کشور رشد یافته اند.

کرات اتومی فرا رسیده است لوران فابیوس: لحظه تصمیم گیری در مذا

فرار دوباره قاچاقچی مکزیکی از یک زندان فوق امنیتی 

برای  مقرر  مهلت  پایانی  لحظات  به  وین  مذاکرات 
نزدیک می شود. وزیر خارجه  اتومی  توافق  به  دستیابی 

فرانسه گفته که لحظه تصمیم گیری فرا رسیده است.

خواکین گوسمن، یکی از مشهورترین رهبران کارتل های 
یک  از  بار  دومین  برای  مکزیک  در  مخدر  مواد  قاچاق 

زندان فوق امنیتی گریخته است.
کرد  اعالم  بیانیه ای  در  مکزیک  ملی  امنیت  کمیسیون 
می شود،  شناخته  ال پاچو  لقب  با  که  گوسمن  آقای  که 
حومه  در  آلتیپالنو  زندان  حمام  در  شب  شنبه  بار  آخرین 

مکزیکوسیتی دیده شده است.
که  بود  سینالویا  کارتل  رییس  او  سی،  بی  بی  از  نقل  به 
مسوول قاچاق حجم عظیمی از مواد مخدر به داخل خاک 

امریکا شناخته می شود.
بازداشت آقای گوسمن در سال 2014 بعد از اولین فرارش، 

جهانی  قدرت  شش  و  ایران  دنباله دار  اتومی  مذاکرات 
نیز  سرطان   21 یک شنبه  روز  ساعات صبح  از  پاسی  تا 
پس  فرانسه،  وزیر خارجه  فابیوس،  لوران  داشت.  ادامه 
با  ایران،  خارجه  وزیر  ظریف،  محمدجواد  با  دیدار  از 
میز  »همه چیز روی  میان خبرنگاران گفت:  در  حضور 

است. حال لحظه تصمیم گیری فرا رسیده است.«
جوالی   13 دوشنبه  روز  مذاکرات  پایان  نهایی  مهلت 
تعیین شده است، اما یک مقام رسمی هیئت مذاکره کننده 
ایران به خبرگزاری فرانسه گفته است که گفتگوها میان 
مقام  این  باشد.  داشته  ادامه   دو طرف می تواند همچنان 
ایرانی اضافه کرده است: »ما برای رسیدن به یک توافق 

خوب هیچ محدودیت زمانی نداریم.«
به گزارش صدای آلمان، مذاکرات اتومی میان ایران و 
کشورهای موسوم به گروه 1+5 تا کنون سه بار تمدید 
شده است. در ابتدا تاریخ 30 جون به عنوان مهلت نهایی 
این  اما  بود،  اعالم شده  هسته ای  توافق  به  رسیدن  برای 

به عنوان یک پیروزی بزرگ برای دولت مکزیک در نبرد 
با قاچاق مواد مخدر توصیف شد.

مسووالن زندان می گویند که زندانبان ها در سرکشی شبانه 
سلول ها متوجه فرار دوباره ال پاچو شده اند.

عملیات جستجو برای یافتن او آغاز شده و پرواز هواپیماها 
در میدان  های هوایی اطراف به حالت تعلیق در آمده است.

زندان  یک  از   2001 سال  در  بار  اولین  خواکین گوسمن 
فوق امنیتی فرار کرد. او به زندانبان ها پول داده بود تا او را 

میان لباس های کثیف جاسازی اش کنند.
به 20 سال  و  ال پاچو در سال 1993 در گواتماال دستگیر 

زندان محکوم شده بود.

مهلت به 7 جوالی، 9 جوالی و سپس 13 جوالی تغییر 
زمان داد.

جان کری، وزیر خارجه امریکا، روز جمعه ) 19 سرطان( 
در میان خبرنگاران در رابطه با دستیابی به یک توافق تا 
آنکه  از  پس  اما  کرد،  خوشبینی  ابراز  باقی مانده  مهلت 
نشست یک ساعت و نیمه وی با محمدجواد ظریف و 
فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
به پایان رسید، در توئیتر خود نوشت: »هنوز موضوعات 

دشواری وجود دارند که باید حل شوند.«
وین  به  شنبه  روز  فرانسه،  خارجه  وزیر  فابیوس،  لوران 
جان  اشتاین مایر،  والتر  فرانک  همراه  به  وی  بازگشت. 
و  آمریکایی  آلمانی،  همتایان  هاموند،  فیلیپ  و  کری 
شامگاه  روسیه  و  چین  نمایندگان  نیز  و  بریتانیایی اش 
پیشبرد  چگونگی  بررسی  برای  مشترک  جلسه ای  شنبه 
ضرب االجل  اتمام  تا  باقی مانده  ساعات  در  مذاکرات 

نهایی ترتیب دادند.
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اطالعیه  
فرا  خوان مقاالت علمی برای چهارمین کنفرانس بین المللی گفتگو های امنیتی هرات

انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان از تمام نویسندگان و پژوهشگران کشور دعوت بعمل میاورد، 
بدارند.  ارسال  هرات  امنیتی  المللی گفتگو های  بین  به چهارمین کنفرانس  را  علمی خویش  مقاالت  تا 

موضوع کنفرانس امسال )تمدن اسالمی: رکود و رستاخیز دوباره( می باشد.
بعد سیاسی:

اسالم  هویت،  سیاست  دموکراسی،  گرایی،  افراط  سیاسی،  اسالم  آینده  جیواستراتژیک،  های  رقابت 
هراسی، اصالحات در سازمان کنفرانس اسالمی، حکومت: از مفهوم تا ساختار

بعد اخالقی:
آزادی، بردباری، ارتداد، تصوف، اجتهاد، جهاد، سکوالریزم

بعد اقتصادی:
فقر، فساد، منطقه گرایی، مدل توسعه  

بعد اجتماعی: 
اجتماعی،  های  رسانه  نگاری،  تاریخ  شهرنشینی،  جوانان،  زنان،  به  مربوط  مسائل  پرورش،  و  آموزش 

روحانیت
نویسندگان با مقاالت برتر به چهارمین کنفرانس بین المللی گفتگو های امنیتی هرات که قرار است به 

تاریخ 10 – 11 میزان سال جاری در شهر تاریخی هرات برگزار گردد دعوت خواهند شد.
آخرین مهلت برای ارسال مقاالت 10 اسد 1394 می باشد.

در تماس شوید. ozamani@aiss.af برای معلومات بیشتر و ارسال متن مقاله به این ایمیل 
برای جزئیات بیشتر در مورد چهارمین کنفرانس بین المللی گفتگو های امنیتی هرات به وبسایت انستیتوت 
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