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و  طالبان 
دیپلوماسی 

افغانستان

تالش هایی   2006 و   2005 سال های  از  پس  اما 
گرفت  افغانستان صورت  از جانب حکومت 
تحریم  و  تروریسم  فهرست  از  را  طالبان  تا 
تالش ها  این  کند.  خارج  مختلف  کشورهای 
از  نخست،  شد.  انجام  جهت  چند  در 
امریکا،  مثل  جهان،  کشورهای  از  بسیاری 
تروریسم  فهرست  از  طالبان  تا  شد  خواسته 
کشورها خارج ساخته شود و به این ترتیب  این 
کردند  موافقت  افغانستان  دولت  با  کشورها 
خارج  تروریسم شان  فهرست  از  را  طالبان  و 
تا  کرد  تالش  افغانستان  دولت  دوم،  کردند. 
تروریسم  فهرست  از  را  طالبان  مشخص  افراد 
کند  خارج  بین المللی  سازمان های  و  کشورها 
و  سازمان ها  کشورها،  آن  تحریم های  مورد  تا 

جامعه جهانی قرار نداشته باشند.
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زنگ اول


هر  دموکراتیک  حق  اعتراضی  راهپیمایی های 
شهروند است. مردم حق دارند در اعتراض به موجی 
از ناامنی، قتل و سربری که حاال سراسر کشور را 
و  حکومت کنندگان  از  و  کنند  اعتراض  گرفته،  فرا 
موج  این  مهار  برای  که  بخواهند  دولت  دستگاه 
زابل،  در والیت  هفت مسافر  کنند. سربریدن  تالش 
وجدان عمومی را تکان داده است. مردم حق دارند 
شاهراه ها  و  راه ها  امنیت  که  بخواهند  حکومت  از 
تامین کند. سران حکومت وحدت ملی، مقام های  را 
محلی والیات غزنی و زابل و دیگر مسووالن باید از 

ابتدا، روی امنیت راه ها تمرکز می کردند. 
را  دولت  بقای  که  است  چیزی  شاهراه ها  امنیت 
یکی  که  می شد  گفته  این  از  پیش  می کند.  تضمین 
از  با زمانی  که شوروی ها  این دوران  تفاوت های  از 
زمان  آن  در  که  است  این  بیرون شدند،  افغانستان 
کابل در محاصره مطلق بود ولی حاال چنین نیست 
و شاهراه ها باز است. اما رویدادهای اخیر در بزرگ 
راه کابل- قندهار، این نگرانی را تقویت کرده است 

که نکند امنیت دیگر به این شاهراه برنگردد. 
راهپیمایان  مشروع  خواست های  به  باید  حکومت 
توجه کند. باید امنیت مسیری که غزنی را به زابل و 
کابل وصل می کند، تامین شود. باید از ظرفیت های 
محلی در آن دیار، برای برقراری امنیت استفاده شود. 
تروریست های  که  بدهد  اجازه  نباید  دولت  هم چنان 
و  باشند  مستقر  زابل  والیت  از  بخشی  در  خارجی 
آن جا را مستعمره بسازند. هرچه زودتر باید برای 
آن جا،  از  خارجی  تروریست های  راندن  بیرون 

عملیات های نظامی، پالن گذاری و اجرا شود. 
دولت به خانواده های قربانیان جنایت زابل هم باید 
برسد. پیکرهای قربانیان باید با اعزاز و اکرام تشیع 
تا جایی که  آنان-  به خانواده های  تدفین شود و  و 
این ها  کنار  در  بگیرد.  صورت  کمک  است-  ممکن 
نباید هیچ سیاستمداری از پیکر های خونین قربانیان 
باید متوجه  کند. حکومت  زابل سوءاستفاده  رویداد 
نیز باشد. هر قتل  پیامدهای رویداد دهشتناک زابل 
روستاهایی  در  به ویژه  روستا ها،  در  جنایتی  و 
و  اثرات  می کنند،  زندگی  گوناگون  قومیت های  که 

پیامد هایی دارد که باید کنترول شود. 
منازعات قومی هم در برخی از روستا های والیات 
زابل و غزنی، سابقه طوالنی دارد. با در نظر داشت 
این موضوعات، ادارات محلی والیات زابل و غزنی و 
هم چنان مجموع حکومت باید پیامدهای قتل مسافران 
به گروگان گرفته شده را مدیریت کند. اگر حکومت 
به تامین امنیت راه های رفت وآمد مسافران توجه کند 
و مردم والیات غزنی و زابل را نسبت به آن مطمین 
کنترول خواهد  قابل  زابل  پیامدهای رویداد  بسازد، 
بود. نکته دیگر این است که قاتل اصلی مسافران به 
گروگان گرفته شده، دسته های شورشی طالبان در 
والیت زابل اند. همین دسته های شورشی هستند که 

به تروریست های خارجی در آن جا پناه داده اند. 
محل های  کند،  افشا  را  قاتالن  هویت  باید  حکومت 
استقرار تروریست های خارجی را در زابل شناسایی 
کنند  باور  مردم  که  بزند  دست  اقداماتی  به  و  کند 
است.  تروریستان  بر  عدالت  اجرای  پی  در  دولت 
تروریستان  از  دولت  که  نکنند  احساس  مردم  اگر 
انتقام می گیرد، خشم شان بیشتر برانگیخته می شود 
دست  از  عمومی  نهادهای  کل  به  را  خود  اعتماد  و 
می دهند. آن وقت است که عده ای از مردم به عدالت 
که  می کنند  فکر  قبایلی  انتقام گیری های  و  بیابانی 
قطعا پیامد های خیلی جدی دارد و حکومت باید این 

احتمال را جدی بگیرد.

حکومت متوجه پیامدهای
فاجعه زابل باشد
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فعاالن مدنی: حکم دادگاه استیناف پرونده قتل فرخنده رد شود

تعهد امریکا و بانک جهانی برای حمایت از بخش زراعت در افغانستان

بازداشت سه تروریست و کشف دو مخفی گاه مهمات در خوست

یک  در  مدنی  فعاالن  از  شماری 
رد  خواهان  کابل  در  گردهمایی 
مورد  در  استیناف  دادگاه  حکم 
از سوی دادگاه  فرخنده  قتل  پرونده 

عالی کشور شدند.
این فعال مدنی روز سه شنبه در کابل 
پرونده  به  جدی  رسیدگی  خواهان 

قتل فرخنده شدند.
خود  اعالمیه  در  اعتراض کنندگان 
پرونده  به  رسیدگی  در  که  گفته اند 
ابتدایی  قتل فرخنده از همان دادگاه 

تاکنون تخطی صورت گرفته است.
همه  بررسی  خواهان  دولت  از  آنها 
متهمان  عادالنه  محاکمه  و  جانبه 

پرونده شدند.
آمده:  کنندگان  اعتراض   اعالمیه  در 
محکمه  ستره  تا  می رفت  »انتظار 
گذشت  با  اما  کند  عدالت  تامین 
مقابل  در  دادگاه  این  ماه،  هشت 
در  قانون  نقض  و  ناعادالنه  اجراات 
پرونده شهید فرخنده اقدامی ملموس 

نکرده است.«
میعاد  کنندگان  اعتراض  گفته  به 
قانونی رسیدگی به پرونده در دادگاه 
نشان  که  امر  این  و  گذشته  عالی 
این  به  رسیدگی  در  اهمال  دهنده 
پرونده است، سبب نگرانی آنها شده 

است.

زراعت،  وزارت  کابل:  8صبح، 
کرده  اعالم  آبیاری  و  مالداری 
متحده  ایاالت  دولت  مقام های  که 
تعهد  جهانی  بانک  و  امریکا 
و  همکاری ها  به  کرده  اندکه 
زراعت  بخش  به  کمک های شان 

افغانستان ادامه می دهند.
این  که  می گوید  زراعت  وزارت 
وزیر  ضمیر  اسداهلل  دیدار  در  تعهد 
امریکا  دولت  مقام های  با  زراعت 
و بانک  جهانی در واشنگتن سپرده 

شده است.
آقای  که  می افزاید  وزارت  این 
اداره  ارشد  نماینده های  با  ضمیر 
متحده  ایاالت  بین المللی  انکشاف 
وزارت  صلح،  انستیتوت  امریکا، 
آن  کانگرس  اعضای  و  زراعت 
جهانی  بانک  همچنین  و  کشور 
این  در  داشته  گفتگو  و  دیدار 
دیدارها مقام های امریکایی و بانک 
جهانی به رشد زراعت در افغانستان 

تاکید کرده اند.
دفتر  ریس  معاون  سمپلر  الری 
انکشاف  اداره  پاکستان  افغانستان و 

8صبح، کابل: نیروهای امنیت ملی 
والیت  در  خاص  عملیات  یک  در 
از سازمان دهندگان  تن  خوست، سه 
شبکه  به  مربوط  تروریستی  حمالت 
والیت  این  از  را  حقانی  تروریستی 

بازداشت کرده اند.

دادگاه عالی به اساس قانون می تواند 
فیصله محکمه استیناف را در صورت 
با قانون یا خطا، ردکرده و  مخالفت 

دوباره به دادگاه پایینی بفرستد.
فرخنده  قتل  پرونده  استیناف  دادگاه 
شد.  برگزار  سرطان  ماه  اوایل  در 
چهار  حکم  کابل  استیناف  دادگاه 
متهم پرونده قتل فرخنده ملکزاده را 

از اعدام به حبس کاهش داد.
از فعاالن  خانواده فرخنده و بسیاری 
دنبال  را  پرونده  این  که  مدنی 
دادگاه  این  نشست  در  می کردند، 

اشتراک نداشتند.
این حکم دادگاه، اعتراضات زیادی 
را به دنبال داشت. اکنون فعاالن مدنی 
می خواهند دادگاه بعدی رسیدگی به 

امریکا،  متحده  ایاالت  بین المللی 
گفته در کنار این که تالش خواهد 
برای  همکاری هایش  به  تا  کرد 
زراعت  وزارت  اهداف  به  رسیدن 
تالش  می کند،  کمک  افغانستان 
می ورزد تا همکاری ها و مشوره های 
در  افغانستان  دولت  با  نزدیک تری 
و  غذایی  مصوونیت  تامین  راستای 

خودکفایی این کشور داشته باشد.
انیت دیکسون رییس بخش جنوب 
که  گفته  نیز  جهانی  بانک  آسیای 
میوه  عالقمندان  از  یکی  خودش 
خشک و زعفران افغانستان است و 

برای  تا  می کند  تالش  رو  همین  از 
جهانی  بانک  کمک های  ازدیاد 
زراعت  زیربنای  بازسازی  بخاطر 
افغانستان و همچنین مساعد ساختن 
زمینه کار برای شهروندان افغان کار 

کند.
گفته  نیز  ضمیر  اسداهلل  همچنین 
آینده  و  امید  »زراعت  است: 
افغانستان است و این تنها سکتوری 
است که بطور منظم به محصوالت 
خالص کشور می افزاید و زمینه کار 
طبقه های  دیگر  و  خانم ها  برای  را 

محروم مساعد می سازد.«

اعالم  با  ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر 
بازداشت  افراد  می گوید  خبر،  این 
و  جان  نعیم  رحیم خان،  که  شده 
مربوطات  در  دارند،  نام  نجیب اهلل 
ولسوالی موسی خیل والیت خوست 
تروریستی  فعالیت های  مصروف 

این پرونده علنی برگزار شود.
مردان  خورشیدی،  نو  سال  شب  در 
با  را  فرخنده  کابل  در  خشمگین 
را  قرآن  از  نسخه  یک  که  ادعا  این 
و  چوب  لگد،  مشت،  با  سوزانده، 
آتش  را  جسدش  و  کشتند  سنگ 

زدند.
قتل فرخنده خشم مردم و سازمان های 
مدافع حقوق بشر از سراسر جهان را 
به همراه داشت و باعث اعتراض های 
زنان  با  بدرفتاری  به  نسبت  گسترده 

در افغانستان شد.
میان  در  آغاز  همان  از  موضوع  این 
رسانه ها  اجتماعی،  شبکه های  مردم، 
و محافل گوناگون در داخل و خارج 

افغانستان بازتاب گسترده ای داشت.

و  انتقال  و  ماین گذاری  جمله  از 
گروه های  دیگر  به  مهمات  و  سالح 

تروریستی بودند.
دفتر مطبوعاتی امنیت ملی می افزاید 
تروریستان  اعتراف  نتیجه  در  که 
و  سالح  مخفی گاه  دو  بازداشت 
تروریستی  شبکه  به  مربوط  مهمات 
است. سالح  نیز کشف شده  حقانی 
یک  شامل  شده  کشف  مهمات  و 
قبضه  یک  انتحاری،  واسکت 
میل  دو  »آر.پی .جی 7«،  راکت انداز 
شاژور،  عدد  پنجاه  با  کالشینکوف 
میل  چهار  تکه،  یازده  میل  شانزده 

ACKUتفنگچه و چهار پایه مخابره است.



 ظفرشاه رویی

 عبدالرحمان وطن یار
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طالبانهشت گروگان  آزاد شدند
و دیپلوماسی 

افغانستان

ولسوالی  در  محلی  منابع  و  کابل  در  دولتی  مقام های 
از  پس  که  کرده اند  اعالم  غزنی،  والیت  جاغوری 
گروهی از  که توسط  ماه ها انتظار هشت تن از مسافرانی 
گرفته شده بودند،  گروگان  تروریستان در والیت زابل به 

آزاد شده اند.
سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، 
کنفرانس  یک  در  عقرب،   19 سه شنبه،  ظهر  از  بعد 
گروگان ها در نتیجه عملیات  که این  کرد  خبری اعالم 
تروریستان  چنگ  از  ملی  امنیت  نیروهای  اوپراتیفی 
نتیجه  گفت: »در  آقای هاشمی  آزاد شده اند.  زابل  در 
افغانستان  ملی  امنیت  نیروهای  اوپراتیفی  عملیات 
را  خود  دیگر  شهروند  هشت  که  توانستیم  خوشبختانه 
پسر  افراد دو زن، یک  این  میان  در  بسازیم.  رها  امروز 

نوجوان و پنج مرد شامل هستند.«
اداره  عمومی  رییس  نبیل،  رحمت اهلل  هم چنین 
گروگان هزاره از چنگ  امنیت ملی نیز، آزادی هشت 
رسمی  صفحه  در  را  زابل  والیت  در  تروریستان 
کرده است. به نوشته رحمت اهلل  فیسبوک خود تایید 
از  مدد  علی  و  گل شاه  بی بی  بختاور،  بی بی  نبیل، 
والیت  از  خدابخش  جاغوری،  ولسوالی  باشندگان 
والیت  باشندگان  از  محمدرضا  و  محمدنبی  غور، 
قره باغ  ولسوالی  باشندگان  از  احمد  علی  بامیان، 
غزنی و هم چنین محمدیوسف از باشندگان ولسوالی 
گروگان های آزاده شده  کابل از جمله  شکردره والیت 

هستند.
در همین حال، ظفر شریف، ولسوال جاغوری می گوید 
به  روز  سه  از  که  جنگی  نتیجه  در  گروگان ها  این  که 
طالبان  تروریستی  گروه های  جنگجویان  میان  سو  این 
و داعش در والیت زابل جریان دارد آزاد شده اند. آقای 
کرده  گروگان ها را آزاد  گروه طالبان این  که  گفت  شریف 
و به ریش سفیدان محلی والیت زابل سپرده اند. وی در 
که ریش سفیدان محلی  گفتگو با روزنامه 8صبح افزود 
گروگان آزاد شده را روز سه شنبه به  والیت زابل هشت 

مسووالن محلی ولسوالی جاغوری تحویل دادند.
شده  آزاد  گروگان های  از  نفر  »پنج  گفت:  شریف  ظفر 
گروگان  که نه ماه قبل به  از جمع سی و یک نفر هستند 
و  خانم  دو  شامل  که  دیگر  نفر  سه  بودند.  شده  گرفته 
امروز  که  نفر اند  کودک می شوند در جمع هشت  یک 
گروه  آزاد شدند. از سه روز به این طرف جنگ میان 
این ها  اطالعات  قرار  و داعش جریان داشت.  طالبان 
به  و  شده   آزاد  داعشی ها  چنگ  از  طالبان  توسط 
شده اند.  داده  تحویل  گیالن  ولسوالی  موی سفیدان 
گیالن این ها را آوردند به ولسوالی  موی سفیدان ولسوالی 

جاغوری تسلیم دادند.«
گروهی از تروریستان مسلح  گذشته،  در ماه حوت سال 

که از هرات به سمت  سی و یک تن از مسافران هزاره را 
کرده  کابل در حرکت بودند، در والیت زابل از موتر پیاده 
گروگان ها در ماه ثور  گرفتند. نوزده نفر از این  گروگان  به 
امسال در نتیجه تالش  ریش سفیدان محلی والیت های 
وابستگان  از  شماری  آزادی  هم چنین  و  زابل  و  غزنی 

تروریستان ازبکستانی توسط دولت، آزاد شدند.
گروگان گیری توسط تروریستان  پس از ماه حوت، روند 
چند  در  و  یافت  ادامه  غزنی  جاغوری-  مسیرهای  در 
گرفته شدند.  گروگان  به  نیز  از ده تن دیگر  مورد بیشتر 
گرفته شده، بیشتر در بخش های  گروگان  مسافرانی که به 
زابل  کنترول دولت در والیت  از  ناامن والیت و خارج 
ک افغان و دایچوپان  منتقل شده اند. ولسوالی های خا
که در آن تروریستان  در والیت زابل از جمله مناطقی اند 

داخلی و خارجی حضور پررنگ دارند.
شدن  سربریده  از  پس  روز  دو  گروگان ها  از  تن  هشت 
روز  شدند.  آزاد  زابل  والیت  در  دیگر  گروگان  هفت 
گروگان ها شامل چهار  یک شنبه این هفته، هفت تن از 
آنان  که  تروریستانی  توسط  کودک  و یک  مرد، دو زن 
افراد  این  بریده شدند.  سر  بودند،  گرفته  گروگان   به  را 
نزدیک به چهار ماه قبل از مسیر راه غزنی- جاغوری به 

گرفته شده بودند. گروگان 
گروگان ها  این  که  بود  شده  مدعی  قبال  طالبان  گروه 
شده اند.  سربریده  داعش  تروریستی  گروه  افراد  توسط 
گروه  که این  طالبان هم چنین روز دوشنبه مدعی شدند 
گروگان ها  که در سربریدن  هشت تن از افراد داعش را 

کرده است. دست داشته اند اعدام 
ملی،  امنیت  عمومی  رییس  نبیل،  رحمت اهلل  اما، 
گروه  ادعاهای طالبان مبنی بر اعدام هشت تن از افراد 
کرده و در صفحه  تروریستی داعش توسط طالبان را رد 
فیسبوک خود می نویسد: »ریاست عمومی امنیت ملی 
گویا  که  ادعای طالبان را در مورد به دارآویختن افرادی 
گروه های  به  امروز  طالبان  می کند.  رد  باشند،  داعش 
گروه های مخالف بین هم در گیر  متعدد تقسیم شده و 
بین  از  هم  بین  نبرد  نتیجه  در  مذکور  افراد  و  هستند 
و  فجایع  نمودن  پنهان  برای  تروریستان  این  رفته اند. 
که مرتکب شده اند به همچو تبلیغات دست  جنایاتی 

می زنند.«
زابل  در والیت  روز یک شنبه  که  گروگان هایی  اجساد 
آنجا  از  و  شده  منقل  غزنی  والیت  به  شدند،  سربریده 
بی توجهی  بدلیل  گسترده  اعتراضات  راه اندازی  برای 
منتقل  کابل  به  گروگان ها  سرنوشت  قبال  در  حکومت 

شدند.
ریاست جمهوری  سخنگوی  معاون  هاشمی،  ظفر  سید 
که سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری،  کرد  اعالم 
محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی، محمداهلل 

گالب منگل وزیر  بکتاش، وزیر ترانسپورت و هم چنین 
بروند.  غزنی  والیت  به  است  قرار  قبایل  و  سرحدات 
که این مقام ها به منظور غم شریکی  گفت  آقای هاشمی 
جنازه های  تشیع  برای  حکومت  آمادگی  و  مردم  با 
او  گروگان های سربریده شده به والیت غزنی می روند. 
که قرار است اشرف غنی، رییس جمهور  گفت  هم چنین 
و عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی نیز با شهروندان غزنی 

صحبت داشته باشند.
در  انتقادها  ریاست جمهوری  دفتر  سخنگوی  معاون 
گروگان ها را  مورد بی تفاوتی حکومت در قبال سرنوشت 
که نیروهای امنیتی پیوسته برای آزادی  گفت  کرد و  رد 
آقای  کرده اند.  تالش  زابل  والیت  در  گروگان ها  این 
که سی و  یک مسافر را  که تروریستانی  هاشمی می گوید 
گرفته بودند، پنجاه و  گروگان  گذشته به  در ماه حوت 
گروگان ها را تغییر دادند. هشت بار محل نگهداری این 

از  افغانستان  حکومت  که  می گوید  هاشمی  ظفر  سید 
گروگان گیری ها نگران است و جلسه روز سه شنبه شورای 
امنیت ملی روی همین موضوع متمرکز بود. به گفته  آقای 
و  شده  بیشتر  کشور  در  گروگان  گیری  موارد  هاشمی، 

دولت تالش دارد تا جلو آن را بگیرد.
گروگان ها اعتراضات به بریدن سر 

حمل  با  غزنی  والیت  در  تن  هزاران  همین حال،  در 
شهر،  این  در  شده  سربریده  گروگان  هفت  تابوت های 
از دولت خواستند تا به تامین امنیت مردم بیشتر توجه 
کند. این معترضان هم چنین دولت را به خاطر سکوتش 

گروگان ها مورد انتقاد قرار دادند. در قبال سرنوشت 
در  نیز  بامیان  والیت  در  تن  صدها  حال  همین  در 
اعتراض  به  دست  گروگان  هفت  سربریدن  به  کنش  وا
زده و با حمل تابوت های نمادین، از دولت خواستند 

تا سکوت را بشکند.
فعاالن  از  تن  صدها  سه شنبه،  روز  نیز  کابل  شهر  در 
از  و  آمده  گردهم  شهر  این  شهروندان  و  مدنی  جامعه 
کشور پایان  گروگان گیری در  دولت خواستند تا به قضیه  

دهد.
هم چنین یک ستاد مردمی نیز برای راه اندازی اعتراض 
کابل  در  گروگان ها  سربریدن  به  کنش  وا در  مدنی 
رییس  عبداهلل،  عبداهلل  کتر  دا است.  شده  تشکیل 
ریاست جمهوری،  دوم  معاون  دانش  سرور  اجرایی، 
ارگان های  مستقل  اداره  رییس  پوپل  جیالنی  غالم 
ریاست جمهوری  دفتر  رییس  رحیمی،  سالم  و  محلی 
چگونگی  باره  در  و  یافته  حضور  مردمی  ستاد  این  در 

کردند. گروگان ها صحبت  انتقال اجساد 
گردهمایی  ستاد مردمی تالش دارد تا با راه اندازی یک 
مدنی نسبت به بی توجهی حکومت در قبال سرنوشت 

کند. گروگان ها اعتراض خود را اعالم 

در  القاعده  حامیان  از  یکی  به عنوان  طالبان   2001 سال  در 
رانده  قدرت  از  و  گرفتند  قرار  امریکا  حمله  مورد  افغانستان 
دنیا  کشورهای  از  بسیاری  نزد  در  طالبان  آن،  از  پس  شدند. 
کشورهای مختلف  گروه تروریستی شناخته شد.  به عنوان یک 
فهرست  اروپا  اتحادیه  و  متحد  ملل  سازمان  شمول  به  دنیا، 
هر  یا  و  ساالنه  که  دارند  تروریستی  گروه های  از  مشخصی 
گروه  قرار می دهند.  بازبینی مجدد  مورد  را  آن  بعد  چند سال 
که در فهرست بسیاری  گروه هایی بود  تروریستی طالبان یکی از 
گروه تروریستی ثبت  کشورهای جهان به عنوان  از سازمان ها و 

گردید. 
اما پس از سال های 2005 و 2006 تالش هایی از جانب حکومت 
و  تروریسم  فهرست  از  را  طالبان  تا  گرفت  صورت  افغانستان 
چند  در  تالش ها  این  کند.  خارج  مختلف  کشورهای  تحریم 
کشورهای جهان، مثل  جهت انجام شد. نخست، از بسیاری از 
کشورها  امریکا، خواسته شد تا طالبان از فهرست تروریسم این 
کشورها با دولت افغانستان  خارج ساخته شود و به این ترتیب 
خارج  تروریسم شان  فهرست  از  را  طالبان  و  کردند  موافقت 
مشخص  افراد  تا  کرد  تالش  افغانستان  دولت  دوم،  کردند. 
کشورها و سازمان های بین المللی  طالبان را از فهرست تروریسم 
کشورها، سازمان ها و جامعه  کند تا مورد تحریم های آن  خارج 
جهانی قرار نداشته باشند. به عنوان مثال در سال 2007 و 2008 
گسترده انجام شد تا چندین نفر از مقامات  تالش های بسیار 
ملل  سازمان  تروریسم  و  تحریم ها  فهرست  از  طالبان  بلند پایه 
از  امریکا خارج ساخته شود. بخشی  متحده  ایاالت  و  متحد 
کرزی، رییس جمهوری اسبق، با امریکا و  چانه زنی های حامد 
ملل متحد بر سر خارج ساختن اسامی طالبان از فهرست تحریم 

و تروریسم سازمان ملل متحد و ایاالت متحده امریکا بود. 
از  یکی  به  طالبان  نتیجه  در  و  کرد  پیدا  ادامه  تالش ها  این 

حقیقت  در  شدند.  نایل  بین المللی شان  مهم  دست آوردهای 
دستگاه دیپلوماسی افغانستان بخش زیادی از وقتش را صرف 
کشورها و سازمان های  کردن طالبان از فهرست تروریسم  خارج 
کرد. در نتیجه این تالش ها، فعال طالبان صرفا  قدرتمند جهان 
که عبارت از امارت  کشور قرار دارند  در فهرست تروریسم چهار 
کانادا، قزاقستان و روسیه می باشند. این یک  متحده عربی، 
کستان نیز  دست آورد بزرگ نه تنها برای طالبان، بلکه برای پا

محسوب می شود. 
حالی  در  افغانستان  دیپلوماسی  دستگاه  در  تالش ها  این 
کستان  پا دیپلوماسی  دستگاه  طرف  آن  از  که  داشت  جریان 
نیز با تمام قوا بسیج شده بود تا طالبان را از فهرست تروریسم 
کشورها و سازمان ها خارج سازد. در حقیقت یک هماهنگی در 
کستان برای خارج ساختن طالبان از  دیپلوماسی افغانستان و پا
که به نفع  کشورها و سازمان ها وجود داشت  فهرست تروریسم 

طالبان منجر شد. 
ادامه در صفحه 7
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پایان داده شود

درگیر  و  پسامنازعه  کشورهای  از  یکی  به عنوان  افغانستان 
و  زیان بار  فجایع  مسلحانه،  درگیری های  شاهد  جنگ، 
در  بشردوستانه  حقوق  و  بشر  حقوق  نقض  فاحش  موارد 
این  که در  بوده است. حوادث خشونت باری  تاریخ خود 
کشور رخ داده است، قربانی های بی شماری داشته و اقشار 
از  ناشی  درد  و  رنج  افغانستان  جامعه  مختلف  اصناف  و 
این  از  کرده اند.  تجربه  را  تحمیلی  و  ناخواسته  منازعات 
جنگ های  و  تلخ  حوادث  اصلی  قربانیان  از  زنان  میان، 

کشور بوده اند. خانمان سوز این 
کشور ما قربانی می گیرد. در همین  جنگ هنوز از شهروندان 
که سه زن و یک طفل  تازگی ها، هفت نفر از افراد بی دفاع 
گرفته شدند و سپس  گروگان  نیز در جمع آنان بودند، ابتدا به 
بریده شدند. علی رغم  و سر  قتل رسیده  به  زابل  در والیت 
ضد  و  جنگی  جنایات  و  بشر  حقوق  نقض  موارد  ارتکاب 
کشور رخ داده و هنوز ادامه دارد، اقدامات  که در این  بشری 
و  رسیدگی  جهت  مسوول  مراجع  سوی  از  موثری  عملی 
برابر  در  پاسخگویی  به  متهمان  واداشتن  و  قضایا  پیگری 
جهت  عملی  گام های  و  است  نگرفته  صورت  قربانیان، 

التیام زخم ها و دردهای قربانیان برداشته نشده است.
اتخاذ  با  غربی  کشورهای  از  برخی  اخیر،  سال های  در  اما 
از  تعدادی  عدلی  تعقیب  به  امیدوار کننده،  اقدامات 
از  اند.  پرداخته  افغانستان  در  جنگی  جنایات  متهمان 
به  ساله   64 افغان  یک  هالند  پولیس  قبل،  چندی  جمله 
5 عقرب 1394خورشیدی،  تاریخ  به  را  علمیار  نام صدیق 
شهر  در  اقامتش  محل  از  میالدی،   2015 کتوبر  ا  27 مطابق 
خانواده های  شکایات  براساس  و  کرده  بازداشت  روتردام 
این  است.  داده  قرار  قانونی  پیگرد  مورد  را  وی  قربانیان، 
گام بسیار مهم و موثر در راستای تامین  اقدام دولت هالند 
ما  کشور  در  مجازات  از  معافیت  فرهنگ  پایان  و  عدالت 

می باشد.
از  معافیت  فرهنگ  جنایات،  و  جرایم  به  رسیدگی  عدم 
کرده و زمینه های تداوم و تکرار جنایات  مجازات را تقویت 
گر به اعمال  کرده است. زیرا ا جنگی و ضد بشری را فراهم 
مجرمانه رسیدگی قانونی نشود و مجرمان مورد تعقیب عدلی 
و  احساس  با  باالقوه  مجرمان  نشوند،  داده  قرار  کمه  محا و 
کسب برائت، دست به ارتکاب جرم می زنند  امیدواری به 

که از دست عدالت و قانون رهیده اند، به مجرمان  و آنانی 
متکرر تبدیل می شوند.

که در سطح ملی و بین المللی  باید توجه داشته باشیم  اما 
معاهدات  کنوانسیون ها،  حقوقی؛  چارچوب های  و  اصول 
و  آن  به  توسل  با  که  دارند  وجود  الزام آوری  پروتکل های  و 
کمه و مجازات  با تطبیق آن هیچ مجرم و متهمی بدون محا
می توان  اسناد  این  چارچوب  در  بلکه  نمی ماند،  باقی 
حقوق  یا  و  بشر  حقوق  نقض  به  متهم  که  را  افرادی  تمام 
و عدالت  نموده  پاسخگویی  به  وادار  بشردوستانه هستند، 
که آنان مرتکب شده اند،  را در قبال آنان و قربانیان جرایمی 

کرد. جاری و تطبیق 
حقوق  و  بشر  حقوق  بین المللی  و  ملی  اسناد  براساس 
به  که  هستند  مسوول  و  متعهد  دولت ها  تمام  بشردوستانه، 
چارچوب  در  می یابد،  ارتکاب  قلمرو شان  در  که  جنایاتی 
عدالت  تامین  به  و  کنند  رسیدگی  خود  داخلی  قوانین 
الزم،  شرایط  تحت  و  دید  لزوم  صورت  در  و  بپردازند 
می توانند جرایم و جنایات بین  المللی »نسل کشی، جنایت 
جزایی  محکمه  به  را  جنگی«  جنایات  و  بشریت  علیه 
کرده و زمینه های تطبیق عدالت را فراهم  بین المللی ارجاع 

بسازند.
براساس مقدمه اساسنامه محکمه  از سوی دیگر، دولت ها 
»صالحیت  اعمال  و  رعایت  به  متعهد  بین المللی  جزایی 
بین المللی می باشند.  به جنایات  امر رسیدگی  جهانی« در 
این تعهد یک تعهد همگانی بوده و هر دولت وظیفه دارد تا 
که مرتکب  کسانی را  صالحیت جزایی خویش نسبت به 
مواد  براساس  کند.  اعمال  می شوند،  بین المللی  جنایات 
کنوانسیون های 1949ژنو رسیدگی به جرایم جنگی، به عنوان 
یکی از انواع جنایات بین المللی، تابع همین قاعده بوده و 
جنایات  گونه  این  پیگیری  و  رسیدگی  به  متعهد  دولت ها 
کمه  محا به  می تواند  دولت ها  از  یک  هر  یعنی  می باشند. 
اقدام  خود  قلمرو  در  جنگی  جنایات  متهمان  تعقیب  و 
کشور  آن  قلمرو  در  یافته،  ارتکاب  جنایت  گر  ا حتا  کنند 
که متهم به جنایات  رخ نداده باشد. بدین ترتیب افرادی 
جنگی و نظیر آن باشند، در هیچ مکانی مصونیت نداشته و 

کنند. نمی توانند از پاسخگویی معافیت حاصل 
که جرایم جنگی، جنایت علیه  نکته مهم دیگر این است 
که  بشریت و نسل کشی از جنایات جدی و فاحشی هستند 
در واقع زندگی تمام افراد جامعه بشری را متاثر ساخته و نظم 
جامعه بشری را اخالل می کند. این دسته از جنایات، نظر 
و  نبوده  زمان  مرور  قاعده  مشمول  آن،  شدت  و  جدیت  به 
بین المللی  مهم  اسناد  رسیدگی می باشد.  قابل  هرزمانی  در 
جزایی  محکمه  اساس نامه   29 ماده  جمله  از  بشر  حقوق 
که رسیدگی به جرایم متذکره  بین المللی مقرر داشته است 
به هیچ وجه مشمول مرور زمان نخواهد شد. بلکه مرتکبان 
چنین جنایات در هر زمان ممکن قابل پیگرد قانونی بوده و 
کنند و مراجع  قربانیان می توانند بر علیه آنان شکایت درج 

مسوول مکلف به پیگیری و رسیدگی موثر آن هستند.
و  فرصت ها  از  استفاده  با  فوق،  نکات  داشت  نظر  در  با 
که در اختیار داریم، باید به فرهنگ  ظرفیت های حقوقی 
کشور  معافیت پایان بدهیم و زمینه های تطبیق عدالت را در 
زمینه سازی  و  عدالت  تطبیق  بدون  سازیم.  فراهم  خود 
و  صلح  نظیر  ملی،  پروسه های  تمامی  آن،  تحقق  برای 
رسیدگی  عدم  بلکه  داشت  نخواهد  نتیجه ای  ملی  آشتی 
به  مردم  آوردن  روی  باعث  بشری  فاحش  جنایات  به 
یک  به  را  پایدار  صلح  و  گردیده  شخصی  انتقام گیری 
جهانی  جامعه  کرد.  خواهد  تبدیل  تحقق نیافتنی  رویای 
بشری  حقوق  ارزش های  به  که  دنیا  متمدن  دولت های  و 
از  حمایت  قبال  در  خویش  مسوولیت  به  باید  دارند،  باور 
کنند و به حمایت از دولت افغانستان در  حقوق بشر عمل 

امر تطبیق عدالت بپردازند.

دانشگاه یا محل 
وان؟ گیری تندر سرباز

کتر سیما سمر  دا

برافراشتن  با  ننگرهار  دانشگاه  دانشجویان  از  برخی 
جمهوری  نظام  داعش،  و  القاعده  طالبان،  پرچم های 
برگزاری  حق  از  دانشجویان  این  کردند.  نکوهش  را 
یک  شهروندان  حقوق  جزو  که  تجمع  و  راهپیمایی 
و علیه نظام  کردند  دولت دموکراتیک است، استفاده 
دیگر  رسانه های  و  8صبح  قبال  شعاردادند.  جمهوری 
کشور  دانشگاه های  در  تندروان  نفوذ  افزایش  مورد  در 
کشور  هشدار داده بودند، اما مقام های امنیتی و دولتی 
کار به  به این هشدار و اعالم خطر توجه نکردند. حاال 
که برخی از دانشجویان دانشگاه ننگرهار  جایی رسیده 
جاده های  در  را  داعش  و  طالبان  مانیفست  عمال 

جالل آباد فریاد می کشند. 
دارد.  پولیس  و  ملی  امنیت  ریاست  ننگرهار،  والیت 
که چرا این دو نهاد امنیتی اجازه  سوال مهم این است 
و  داعش  پرچم های  دانشجویان  از  برخی  که  داده اند 
این  کنند.  بلند  کنار جاده  روز روشن در  را در  طالبان 
دموکراتیک  حق  یک  راهپیمایی  که  است  درست 
می شود  شمرده  محترم  شرطی  به  حق  این  اما  است، 
و  ثبت  که  باشند  سازمانی  به  وابسته  برگزارکنندگان  که 

راجسترشده  ی دولت باشد. 
راهپیمایی  که  وقتی  هم  کابل  مدنی  نهاد های 
این  و  می گیرند  مجوز  امنیتی  نهاد های  از  می کنند، 
وزارت  در  شده  ثبت  سازمان های  عنوانی  هم  مجوز 
به  از جهان  گوشه ای  عدلیه صادر می شود. در هیچ 

که عمال با دولت و نظام در جنگ اند،  سازمان هایی 
مجوز راهپیمایی داده نمی شود. راهپیمایی هواداران 
از  جمهوری  نظام  براندازی  هدفش  که  سازمانی 
وقتی  ندارد.  توجیهی  هیچ  است،  جنگ  طریق 
کی  می زنند،  راهپیمایی  به  دست  طالبان  هواردان 
که از این راهپیمایی برای راه اندازی  تضمین می کند 
استفاده  بی نظمی  و  تروریستی  عملیات های 

نمی شود. 
از  برخی  که  است  شده  دیده  کابل  همین  در  بارها 
دست  بعد  و  کرده اند  راهپیمایی  طالبان  هواداران 
سازمان  یک  وقتی  زده اند.  آشوب  و  خشونت  به 
این  می زند،  راهپیمایی  به  دست  شده  ثبت  و  رسمی 
گر  که دست به خشونت نمی زد و ا تضمین وجود دارد 
سادگی  به  می تواند  پولیس  دهد،  رخ  هم  بی نظمی ای 
برگزارکنندگان را مورد مواخذه قرار دهد. چنین تضمینی 
امارت  و  خواهان  خالفت  راهپیمایی  در  هیچ وجه  به 
طلبان، وجود ندارد. خالفت خواهان و امارت طلبان از 
که به قانون و نظم عمومی باور ندارند و همه  آن جایی 
چیز را در خدمت باورهای خودشان می خواهند، بعید 
کل شهر و دانشگاه را  که در جریان راهپیمایی  نیست 

به آشوب بکشند. 
آن  امنیتی  مسووالن  و  ننگرهار  والیت  محلی  اداره 

نباید  نهادها  این  باشند.  نکات  این  متوجه  باید  دیار 
اجازه  طلبان،  امارت  و  خواهان  خالفت  هواداران  به 
شدن  کشیده  آشوب  به  احتمال  و  دهند  راهپیمایی 
است  این  دیگر  بحث  ببرند.  باال  را  دانشگاه  و  شهر 
گروه  که  است  داده  اجازه  ملی  امنیت  اداره  چرا  که 
ننگرهار،  التحریر و داعش در دانشگاه  طالبان، حزب 
نیروی  تربیت  جای  دانشگاه  آیا  کنند؟  سربازگیری 
تندرو  گروه های  سربازگیری  محل  یا  است  متخصص 
باز  دیر  از  افغانستان  مقام های  افغانستان؟  نظام  ضد 
که نمی خواهند دانشگاه ها محل فعالیت های  می گفتند 
سیاسی باشد و دانشجویان نباید سیاسی شوند، اما چرا 
که طالب و داعش در دانشگاه به  اجازه داده می شود 

کنند؟ سادگی نفوذ 
آن  داعش  و  طالبان  تروریستی  گروه های  تبلیغات  آیا 
دانشجویان  سادگی  به  می تواند  که  است  نیرومند  قدر 
و  علمی  سیاسی،  اطالعات  آیا  کند؟  مجذوب  را 
ضعیف  اندازه ای  به  ننگرهار  دانشجویان  مذهبی 
گروه های افراطی ضد نظام  که شماری از آنان به  است 
گروه مسلح افراطی ضد  افغانستان پیوسته اند، یا این که 
جمهوریت هم، به عده ای پروژه می دهند تا راهپیمایی 
این  به  تا  است  امنیتی  نهادهای  وظیفه  این  کنند؟ 
که  است  این  دیگر  نکته  کنند.  رسیدگی  موضوعات 
گر استادان  دانشگاه ننگرهار دانشکده شرعیات دارد، ا
هستند،  امارت  و  خالفت  خواستار  هم  دانشکده  این 

حکومت باید آنان را از سمت استادی دانشگاه برکنار 
بودجه  از  را  کسانی  حکومت  که  نیست  نیاز  کند. 
برای  که  نگهدارد  دانشگاه  استادی  در سمت  عمومی 

طالبان و داعش سربازگیری می کنند. 
به  سازمان های  از  برخی  که  دارد  وجود  گزارش هایی 
ظاهر مدنی ثبت شده هم، در سربازگیری برای طالبان 
از  برخی  که  می شود  گفته  دارند.  نقش  داعش،  و 
و  رادیو  و  دانشگاه  دارای  که  مدنی  ظاهر  به  نهاد های 
را  جوانان  تا  می کنند  تالش  هستند،  برنامه  و  بودجه 
افراطی بسازند و آنان را وا دارند تا علیه نظام جمهوری 
داعشی سازی  در  که  می شود  گفته  بدهند.  شعار 
دارند.  نقش  هم  سازمان ها  همین  ننگرهار  دانشجویان 
اعمال  شدید  نظارت  سازمان ها  این  بر  باید  حکومت 
فراطی سازی جوانان  آنان  کار  برآیند  که  و نگذارد  کند 
روستایی  فقیر  خانواده های  باشد.  دانشگاه ها  در  فقیر 
بار  متخصص  تا  می فرستند،  دانشگاه  را  جوانان شان 
گروه هایی  کنند، اما  کمک  آیند و در آینده خانواده را 
و  بر احساسات مذهبی  که تالش می کنند  وجود دارند 
بسازند.  افراطی  را  آنان  و  بگذارند  اثر  جوانان  هویتی 
که به  که دانشجویان افراطی همان طوری  روشن است 
کمک  را هم  کشور هم نمی خورند، خانواده خود  درد 

کرده نمی توانند.
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در افغانستان در زمینه تغییر اقلیم و حفاظت از محیط زیست 
نهادهای دست اندرکار و یا نظارت کننده در تالش این هستند 
که با این پدیده، پروژه ای برخورد صورت نگیرد و کار به شکل 
معیاری آن پیش برود و افغانستان بتواند از پس عواقب وخیم 
این پدیده جهانی تا حدی سالم به در آید. اما چنان چه که دیده 

می شود در این زمینه کاستی ها زیاد است. 

مریم حسینی 

وی تاکید می کند صد درصد موضوع تغییر اقلیم در 
کشورهای رو به انکشاف و کشورهای بعد از جنگ 
و  شدید  فوق العاده  تاثیر  و  است  بشر  حقوق  نقض 

بحرانی روی این کشور ها بر جا می گذارد.
محیط زیست  استاد  حسنی،  مصطفی  حال  همین  در 
اساسی  و  ذاتی  »حقوق  می گوید:  کابل  دانشگاه 
سند های  در  و  است  تفکیک  غیر قابل  هم  از  فرد  هر 
محیط زیستی  بحث های  به  دررابطه  بین المللی  مهم 
نوشت  سر  به عنوان  که  آنچه  یا  و  حق  یک  به عنوان 
مشترک مطرح می باشد. این سرنوشت مشترک دچار 
بحران  یک  خودش  اقلیم  تغییر  و  است  شده  بحران 
مشکل  به  را  زمین  کره  تمام  که  است  محیط زیستی 
مواجه ساخته است ما هم جزیی از همین کره خاکی 
هستیم وقتی کره زمین از چیزی متاثر می شود ما هم 

به عنوان ساکنان آن متاثر می شویم.«
وی تاکید می کند: »خوب است که این موضوع را به 
بحث های حقوقی ارتباط بدهیم که بحث حقوق بشر 
مثال  به گونه  می سازد.  گوناگون  بخش های  شامل  را 
بحث حقوق  در حین حال  و  سیاسی  و  مدنی  حقوق 
اقتصادی فرهنگی است که باید از آن یاد آوری کرد. 
بحث دیگر بحث حقوق همبستگی است. همبستگی 
انسان ها با طبیعت و یا حقوقی که امروز ما از دیدگاه 

محیط زیستی روی آن صحبت می کنیم.«
این استاد دانشگاه کابل می گوید این بحث از گذشته ها 
آن  در  پیشرفت هایی  زمان  با گذشت  و  داشته  وجود 
به وجود آمده است که در اعالمیه کنفرانس بین المللی 
در  محیط زیستی  بحث های  در  متحد  ملل  سازمان 
داشتن  حق  کنفرانس  این  در  شد.  گزار  بر  استکهلم 
حق  مثل  انسان  حق های  از  یکی  سالم  محیط زیست 
اصالحیه های  در  هم چنان  شد.  قلمداد  بیان  آزادی 
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مسایل محیط زیست را 
به عنوان یک حق درج کردند و کسی اجازه ندارد به 

این حق آسیب برساند.
مصطفی حسنی می گوید: »صلح و حقوق بشر و امنیت 
ارزش های جهانی هستند. امروزه بحث صلح و توسعه 
جمله  از  بشریت  مشترک  میراث  و  محیط زیست  و 
نیاز  ارزش ها  این  به  ما  و  هستند  جهانی  ارزش های 
بحث های  از  یکی  پایدار  اقتصادی  توسعه  در  داریم. 
از  وقتی  بنابراین  است.  محیط زیست  بحث  مهم، 
محیط زیست  به  خسارت  می کنیم  صحبت  حق  یک 
خسارت به یک حق است پس ما مسوولیت داریم تا 
در برابر حقوق انسانی انسان ها با هم و در هماهمگی با 

هم ایستادگی بکنیم.«
را  امنیت  و  صلح  اندازه  چه  تا  اقلیم  تغییر  این که  اما 
می گوید.  حسنی  مصطفی  می دهد  قرار  تاثیر  تحت 
می شوند.  برطرف  طبیعت  از  انسان ها  اولیه  نیازهای 
نیازمندی های  برای  اولیه  خام  مواد  تمام  طبیعت 
تغییر  بنابراین  می دهد.  قرار  اختیارش  در  را  انسان ها 
تولید  راه  سر  در  تهدید  یک  به عنوان  می تواند  اقلیم 
مواد اولیه مثال داشتن آب قرار گیرد. خشک سالی ها و 
سیالب ها از پیامد های تغییر اقلیم هستند وقتی انسان ها 
به دست  طبیعت  از  را  خود  اساسی  نیازهای  نتوانند 
این  بود.  منازعات خواهد  این، شروع  مسلما  بیاورند، 
وقتی  دارد.  امنیت  و  صلح  با  مستقیم  ارتباط  مساله 
بتوانند  و  باشند  داشته  اختیار  در  غذا  و  آب  انسان ها 
نیازهای اقتصادی خود را نیز بر آورده بسازند، امنیت 
به خاطر حیات  ندارد  نیاز  انسان  و  است  قرار  بر  نسبی 

خود به جان و مال دیگران آسیب برساند.
اما چشم انداز دورتر تغییر اقلیم بر صلح و ثبات جهانی 
به این باوراست: »شاید  چه می باشد؟ صمیم هوشمند 
شویم.  مواجه  مساله  این  با  ما  نزدیک  آینده  یک  در 
و  شده  تبدیل  منطقه ای  موضوع  یک  به  موضوع  این 
خشونت ها دامن گیر منطقه شده است. بیشترین تقاضا 
شدن  آب  رو به  کشور  یخچال های  است  آب  مساله 
است و سطح آب دریاهای کشور ممکن افزایش یابند 
واز این طریق ضربه وارد کنند. در این صورت نه تنها 
می زند  ضربه  نیز  را  دیگر  کشورهای  بلکه  افغانستان 
با قلت مواد مواجه شوند  ممکن است وقتی کشور ها 
از آب  استفاده  طبیعی،  منابع  از  استفاده  منازعات سر 
قابل دسترس رخ  منابع  تمام  و  از جنگل ها  استفاده  و 
دهند و منازعه آغاز می گردد و شاید یک نا امنی بسیار 

فجیعی را به وجود بیاورد. 
از  کشور  در  محیط زیست  کارشناسان  و  آگاهان 
سازمان های بین المللی به خصوص بخش محیط زیست 
محیط زیست  حفاظت  ملی  اداره  متحد  ملل  سازمان 
پروژه  و  می کنند  کار  محیط  زیست  عرصه  کشورکه 
دارند می خواهند که فعالین جامعه را در گزارش های 
این کارشناسان نگران  اقلیم خود شامل بسازند.  تغییر 
همکاران  و  می شود  خالص  بودجه  که  هستند  این 
دولت  و  مردم  همین  اما  نیستند  ما  با  دیگر  بین المللی 
این  وبا  باشند  آخر  تا  مجبورند  که  است  افغانستان 

پدیده وحشتناک مبارزه بکنند.    
قرار است در آخر ماه نوامبر سال جاری بزرگ ترین 
کنفرانس تغییر اقلیم به نام کاپ 21 در پاریس فرانسه 
بر گزار شود. امید می رود این کنفرانس برای افغانستان 
نیز یک امید به شمار  رود. کنفرانس پاریس می تواند 
برای تمام کشور های دنیا به خصوص برای کشورهایی 
که رو به انکشاف هستند دست آوردهای بزرگ داشته 
باشد. قرار است در این نشست جهانی حکومت ها تعهد 
بسپارند تا بتوانند پدیده تغییر اقلیم را به شکل معیاری و 
علمی  مهار بسازند. مهار پدیده تغییر اقلیم با کاهش در 
امید می رود  انتشار گاز های گل خانه ای میسر است و 
این  در  تعهدات جدید  به  یافته  توسعه  که کشور های 
زمینه معهد شوند و پایبند به آن باقی بمانند. افغانستان 
و  ارسال کرده  کنفرانس  این  به  را  هم گزارش خود 
زمینه  در  تعهدات  از  برخی  هم  افغانستان  است  قرار 
تغییر اقلیم را به این کنفرانس بسپارد. در این کنفرنس 

قراراست در حدود چهل هزار نفر اشتراک بکنند.
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گردیده و تغییر اقلیم را به دنبال دارد.
صمیم هوشمند این آگاه مسایل محیط زیست در پاسخ 
نقض کننده  می تواند  اقلیم  تغییر  که  پرسش  این  به 
حقوق بشر باشد می گوید: »با یک دید بزرگ شدیدا 
تغییر  در  که  افغانستان  مانند  کشورهایی  در  »بلی«. 
اقلیم نقش بسیار ناچیزی یا اصال می توانیم بگوییم که 
ندارد، اما یکی از آسیب پذیر ترین کشورها در سطح 
دارد.  قرار  سرخ  خط  در  و  است  شده  شناخته  آسیا 
وقوع  به  چیز  چه  بیاید  افغانستان  در  اقلیم  تغییر  وقتی 
خشک سالی  یا  و  می آید  سیل  یا  این جا  در  می افتد؟ 
رخ می دهد. مناطق شمال کشور از سیل رنج می برند 

و مناطق جنوب از خشک سالی در رنج قرار دارند.«
صمیم هوشمند می گوید: »با رخ نمودن این دو پدیده ی 
 70 می گیرد.  قرار  تاثیر  تحت  کشور  زراعت  طبیعی 
به  معیشت شان  و  زندگی  کشور  مردم  درصد   80 تا 
این صورت صدمه  در  زراعت  دارد.  بستگی  زراعت 
وقتی  نمی توانند  کرده  کشت  دیگر  مردم  و  می بیند 
این یک  به وجود می آید  فقر  نگرفت  کشتی صورت 
برای  نمی تواند  شد  نادار  کشاورز  وقتی  است  زنجیر 
همین  و  بکند  مساعد  را  زندگی  شرایط  خود  فرزند 
نقض حقوق بشر است و یا در دید بزرگ تر انسان ها به 
منابع طبیعی هجوم می برند و باعث می شوند که برخی 
طبیعی  منابع  از  استفاده  برای  منازعات  و  خشونت ها 
زراعت  که  نتوانستند  کشاورزان  وقتی  بیاید  به وجود 
و  خشونت ها  و  می آورند  روی  طبیعی  منابع  به  کنند 
گزارشی  حتا  می شوند  سبب  را  جنگ ها  و  منازعات 
که تازه به نشر رسیده نشان می دهد وقتی که زراعت 
معیشت  که  نداشت  توان  دیگر  زارع  و  شد  خراب 
می دهد  شوهر  به  را  خود  دختر  ببرد،  پیش  را  خود 
خود  زندگی  به  تا  می کند  دریافت  پول  بدلش  در  و 
باعث  زراعتی  شرایط  شدن  خراب  یعنی  بدهد  ادامه 

ازدواج های زود رس در کشور شده است.«

تغییر اقلیم پدیده ای است که نه تنها خطری قوی برای 
می تواند  نظر  این  از  و  می رود  شمار  به  محیط زیست 
برای نهاد و ارگان هایی که در زمینه حفاظت ومراقبت 
فعالیت  و  تالش  در  محیط زیست  از  درست  علمی  و 
دیدگاه  یک  در  بلکه  باشد،  اهمیت  حایز  می باشند، 
کلی حقوق بشر را نقض می کند و امنیت و ثبات را تا 

حدی زیادی تحت تاثیر خود قرار می دهد.
و  است  جهانی  پدیده ای  یک  که  آن  با  اقلیم  تغییر 
برای  بشر  بی رویه  و  غیر مسووالنه  فعالیت های  اثر  در 
به  و  داده  رخ  طبیعی  منابع  از  حد  از  بیش  استفاده 
محلی  پیامد های  اما  است  شده  منجر  زمین  گرمایش 
و ملی آن برای کشورهای در حال توسعه گران تر و 

سنگین تمام می گردد.
تا کشورهای در  این را می کند  ایجاب  این موضوع   
ویا  مهار  برای  را  منسجم تری  برنامه های  توسعه  حال 
کشورهای  با  هماهنگی  در  پدیده  این  اثرات  کاهش 
اقدامات  پی  در  و  گیرند  دست  روی  توسعه یافته 
شده  تدوین  برنامه های  و  پالیسی ها  مبنای  بر  اصولی 
در کنوانسیون ها و کنفرانس های بین المللی تغییر اقلیم 

باشند.
از  حفاظت  و  اقلیم  تغییر  زمینه  در  افغانستان  در 
محیط زیست نهادهای دست اندرکار و یا نظارت کننده 
در تالش این هستند که با این پدیده، پروژه ای برخورد 
صورت نگیرد و کار به شکل معیاری آن پیش برود و 
افغانستان بتواند از پس عواقب وخیم این پدیده جهانی 
تا حدی سالم به در آید. اما چنان چه که دیده می شود 

در این زمینه کاستی ها زیاد است. 
صمیم هوشمند، مسوول دیده بان محیط زیست کشور 
کشورهای  فعالیت های  دراثر  اقلیم  تغییر  می گوید 
حال  در  کشورهای  اما  است.  آمده  به وجود  پیشرفته 
پدیده  این  در  دارند  که  زیادی  جمعیت  با  توسعه 
به گونه دیگری اثرگذار هستند. جمعیت کشورهای در 
حال توسعه در حال ازدیاد نیز می باشند. کارخانه های 
تقاضای  برای  هستند  ناگزیر  یافته  توسعه  کشورهای 
فعالیت  برابر  چندین  ازدیاد  حال  در  جمعیت  این 
باشند.  این کشور  فزاینده  تقاضای  تا جوابگوی  کنند 
بیشتر  لباس  بیشتر و  تولید غذای  برای  این کارخانه ها 
مجبورند چندین برابر تولید داشته باشند. وقتی تقاضا 
زیاد می شود و عرضه  به خود  زیاد شود عرضه خود 
این  حال  همین  در  دارد.  نیاز  بیشتر  کیمیاوی  مواد  به 
فسیلی  سوخت های  از  که  هستند  ناگزیر  کارخانه  ها 
تولید  باعث  سوخت ها  این  کنند.  استفاده  بیشتری 
گازهای گل خانه ای شده در این صورت زمین گرم تر 

تغییر اقلیم خطری برای
 حقوق بشر

ACKU



عقبنماهایحادثهآفرین

او باما به فیسبوک آمد
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این  در  چند  هر  می گیریم.  پول  افغانی   500 الی   200
اواخر فروش و نصب آن رو به کندی گراییده است.«

این در حالی است که نظر محمد یکی از باشندگان شهر 
کابل می گوید: »در این اواخر تخلفات ترافیکی واقعا 
نظر داشت  در  بدون  راننده ها  از  بسیاری  و  بیشتر شده 
مقررات ترافیکی عمل می کنند. یکی چراغ های گازی 
نصب می کند، دیگری تلویزیون، یکی دیگر آرن های 
سیاه  پرده های  نصب  به  دست  دیگری  گوش خراش، 
ترافیکی  حادثات  سبب  که  غیره  و  می زند  دیکوری 
یک  چشمم  پیش  در  قبل  روز  چند  همین  می گردد. 
راننده در حالی که مصروف گپ زدن در مبایل بود، 
و  زد  موترش  با  را  مردی  پیر  هوایی  میدان  در سرک 

سپس از ساحه فرار کرد.«
زمینه  در  ترافیک کشور  ریاست  چرا  که  می گوید  او 
تخطی ها  چنین  جلو  و  است  بی تفاوت  موضوع  این 
روز  تا  روز  موارد  این  این که  عوض  به  نمی گیرد.  را 

کاهش یابد، اما روز افزون شده است.
در همین حال مل پاسوال الحاج اسداهلل، مدیر عمومی  
باعث  »هر چیزی که  ترافیک کابل می گوید:  ریاست 
مانع ساحه دید گردد،  باعث بروز حادثه ترافیکی شود، 
رانندگی،  جریان  در  تلیفون  از  استفاده  است.  ممنوع 
چشم  زننده  که  گازی  چراغ های  تلویزیون ها،  نصب 
حادثه آفرین  که  است  ممنوعه  اقالم  جزو  می باشد، 
ورزند،  مبادرت  کار  این  به  افراد  هرگاه  می باشند. 
برای شان توصیه می گردد. اگر فردی استفاده از مبایل 
شده  گرفته  نظر  در  جریمه  افغانی  هزار  یک  کند،  تا 

است.«
دور  به خاطر  شبانه  کنترول های  ترافیک،  مدیر  به گفته 
گازی  شکاری،  چراغ های  جمله  از  چراغ ها  کردن 
ضمن  در  دارد.  وجود  تخلفات  و  فول  چراغ های  و 
کنترول همیشه وجود دارد و با متخلفین برخورد جدی 

و قانونی صورت می گیرد. 
او می افزاید: »وزارت مالیه باید جلو ورود اقالم ممنوعه 
را بگیرد و نگذارد که این اقالم وارد بازار گردد. این 
نگردند  محصول  کمرگ ها  در  باید  ممنوع  قلم های 
چون این وسایل به زندگی مردم خطرات جدی را در 

قبال دارد.«
آقای اسداهلل در مورد میزان حادثات ترافیکی می گوید: 
»نظر به سال های گذشته میزان واقعات ترافیکی کاهش 
به عمل آمده است. در سال های قبل بیش از شش هزار 
سال های  در  آن که  حال  می پیوست،  وقوع  به  حادثه 
اخیر این واقعات به 1100 حادثه کاهش یافته است و 
این یک دست آورد بس بزرگی برای ریاست ترافیک 
می باشد. در هفت ماه سال جاری 157 حادثه ترافیکی 

رخ داده است.« 
او دلیل کاهش واقعات ترافیکی را در کشور آگاهی 
راننده ها و مردم از مقررات ترافیکی از طریق رسانه ها، 
مقررات  تدریس  ریاست،  این  آگاهی دهی  برنامه های 
ترافیکی از طریق مکاتب، کورس های آموزشی و غیره 
دانسته و می گوید که این برنامه ها در کاهش حادثات 

ترافیکی نقش عمده و اساسی را داشته اند.

رانندگان  از  بسیاری  که  می شود  دیده  اواخر  این  در 
حقیقت  در  اما  عقب نما،   ظاهر  به  شیشه های  نصب  با 
و  تزیین  به  خواسته اند  موتر های شان،  در  تلویزیون 
زیبایی موتر های شان بیفزایند. این کار در حقیقت یک 
امر عادی جلوه می کند، اما این طور نیست چون جابه جا 
می تواند  تلویزیون دار  عقب نمای  شیشه های  کردن 

مشکل  آفرین شده و سبب حادثات ترافیکی گردد.
نصب  به  دست  رانندگان  از  بسیاری  ضمن  در 
چراغ های گازی، پرده های سیاه رنگ، آفتاب گیر ها و 
گشت و گذار با چراغ های فول در شب و غیره مبادرت 
می ورزند که این همه خالف مقررات ترافیکی شمرده 

می شود. 
در  که  کروال  نوع  موتر  رانندگان  از  یکی  رحمت اهلل 
دو  در  و  تلویزیونی  عقب نمای  شیشه  یک  موترش 
است،  می گوید:  نصب  تلویزیون  موترش  عقبی  سیت 
»اگر این تلویزیون ها در موترم نصب نباشد، رانندگی 
همین  است.  خسته کن  خیلی  ازدحام  از  پر  شهر  در 
را حس  جاده ها  طوالنی  بندش  ما  که  است  تلویزیون 
را  انسان  وضعیت  چنین  در  رانندگی  ورنه  نمی کنیم، 
گیج می سازد. در ضمن سرنشین ها هم عالقه مند چنین 
راه های طوالنی شهر  تا  می باشند  موتر ها  در  تلویزیون 

کابل را نفهمند.«
عالقه مند  چیزی  به  نسبت  دریور  »هر  می افزاید:  او 
به  خواسته ام  تلویزیون ها  این  نصب  با  من  می باشد، 

زیبایی موترم بیفزایم و نیز خود را سرگرم کنم.«
سرای  در  موتر  پرزه جات  فروشندگان  از  یکی  اکبر 
عدد  چهار  الی  دو  روز  »ما  می گوید:  کابل  غزنی 
شیشه عقب تلویزیون دار به فروش می رسانیم. بیشترین 
باال،  مدل  کروال های  موتر های  مالکان  را  خریدار ها 
لندکروزر،  هایلکس و غیره تشکیل می دهند. این کار 
استفاده  مورد  موتر ها  دیزایین  و  دیکور  به منظور  بیشتر 

قرار می گیرد.«
به گفته او، قیمت هر عدد شیشه عقب نمای تلویزیون دار 
نظر به کیفیت آن متفاوت است، به طور مثال از 1600 

افغانی الی 2500 افغانی خرید و فروش می گردد.
نصب  کار  که  کابل  باشنده  نورآغا  حال،  همین  در 
وسایل تزیینی در موترها را می کند، می گوید: »بسیاری 
از رانندگان موترهای شهری و موتر های شخصی نزد ما 
جهت نصب شیشه های عقب نما که در حقیقت عملکرد 
شیشه ها  این  می کنند.  مراجعه  دارند،  را  تلویزیون 
عالقه مندان زیادی در بازار دارند. ما از نصب شیشه ها 

شخصی  صفحه  امریکا  رییس جمهوری  اوباما،  بارک 
خود را در فیسبوک راه اندازی کرد و رسما به این شبکه 
که  را  صفحه  این  نفر  هزار  چندین  پیوست.  اجتماعی 
دقایقی قبل ایجاد شد »الیک« کرده اند. آقای اوباما در 
پیامی نوشته است: »سالم فیسبوک! سر انجام من صاحب 
صفحه خودم شدم. امیدوارم که به این صفحه به عنوان 
محلی بنگرید برای اینکه بتوانیم درباره مهمترین مسایل 
می  شما  که  جایی  کنیم-  واقعی  گفتگوی  کشورمان 
توانید به طور مستقیم سخنانم را بشنوید و افکار و داستان 
های خود را در میان بگذارید«. بارک اوباما پیشتر نیز به 
نشان  منتشر شده  ترین آمارهای  تازه  بود.  پیوسته  توییتر 
در جهان  فیسبوک  مجازی  می دهد که کاربران شبکه 
به بیش از یک میلیارد نفر می رسد. شمار کاربري ماهانه 
فیس بوک در جوالی سال 2010 برابر با 500 میلیون نفر 
بود و اکنون این میزان دو برابر شده است و این در حالی 
 100 به   200۸ سال  آگست  ماه  در  میزان  این  که  است 

میلیون رسیده بود.

سهیال وداع خموش

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 

دانشجویان  از  تعداد  یک  پیش  روز  چند 
ننگرهار علیه دولت تظاهرات کردند.  در 
دموکراسی  دولت  که  می گفتند  آن ها 
خراب ترین دولت در جهان است و هیچ 
شعار  آن ها  نیست.  داعش  از  بهتر  دولتی 
می دادند: یا داعش را در افغانستان مسلط 
بسازید، یا ما به جرمنی مهاجرت می کنیم. 
گذاشته  رییش ساختگی  که  ما  خبرنگار 
و  بود  رفته  داعشگاهیان  این  پیش  بود، 
دالیل آن ها را برای تظاهرات پرسیده بود. 
می خواهیم  ما  داد:  جواب  اول  نفر 
شود.  حاکم  افغانستان  در  داعشی  نظام 
افغانستان  درد  به  هیچ  دموکراسی  نظام 
می گوید  دموکراسی  نظام  نمی خورد. 
چنین  اصال  اند.  برابر  هم  با  مردم  همه 
با  نفر قدبلند  امکان دارد. آیا یک  چیزی 
برابر است؟ یا یک نفر  یک نفر قدکوتاه 
نفر که ریش  با یک  بلند دارد  که رییش 
کوتاه دارد کجا برابر است. به همین خاطر 
ما تظاهرات کردیم که نظام داعش روی 
کار بیاید. زیرا داعش هر کس را که بیشتر 

کشته بتواند برتر از دیگران می داند. 
داعش  پرچم  نیز  او  که  دیگر  نفر  یک 
حکومت  در  گفت:  می داد  چرخ  را 
دموکراسی ما هر چی جان کندیم کس به 
ما یک زن نداد. ولی وقتی داعش بیاید در 
کنار آن که زن داشته می تانیم، چند کنیز 
با ترس  از ما خواهد شد. خبرنگار ما  هم 
از  پرسید حاال که  دانشجو  از یک  لرز  و 
دولت بد تان می آید چرا از طالبان حمایت 
تیز  را  کاردش  که  دانشجو  نمی کنید. 
می کرد جواب داد: تنوع کار داعش بسیار 
را  ابتکار ها  جالب ترین  آنان  است.  عالی 
دارا می باشند. به طور مثال طالبان کی یک 
نفر را زیر تانک چخپیت کردند. آنان کی 
بلدند از سوختن افراد فلم اچ دی بگیرند. 
کدام طالب را دیده باشی که دوازده نفر 
را با بمبی که در زیر توت...شان گذاشتند 
به هوا بپرانند. من هنوز از هیجان چرخک 
زدن کله های افراد در هوا دلم می شه کله 
خانواده را یکجایی به هوا بپرانم. خالصه 
است.  هیجان انگیز  بسیار  داعش  کار های 
از سوی داعشگاهیان  اخیر قطع نامه ای  در 
قرائت شد که از دولت می خواست به طور 
مسالمت آمیز دولت را به داعش بدهند و 
خود شان به طور رضا کارانه روی بمب های 

چندکیلویی بنشینند.

اعتراضداعشگاهیان
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کشورشان و فرار به آن سوی  ده ها هزار افغان در حال ترک 
که غیرنظامیان در تبادل آتش بین  آب ها هستند، در حالی 
اقتصاد  و  می میرند  طالب  شورشیان  و  حکومتی  سربازان 
کمپاینی با حضور افراد عادی  کنون  کشور رو به افت دارد. ا
ساده  شعار  با  مغزها  فرار  از  جلوگیری  هدف  با  جامعه 
شکیب  است.  شده  شروع  دارد«  نیاز  شما  به  »افغانستان 
ولی  است،  سخت  زندگی  که  می کند  تصدیق  محسن یار، 
که تسلیم  کند  تالش می کند تا همتایان افغان خود را متقاعد 
نشوند. »وی می گوید: »کشور شما مثل مادرتان است. شما 

که بیمار است ترک نمی کنید.« مادرتان را وقتی 
سال  افغان  هزار   150 ملل،  سازمان  مهاجرت  دفتر  به گفته 
این  شمار  رسیده اند.  ایتالیا  سواحل  و  یونان  به  جاری 
مهاجران پس از سوریه در مقام دوم است. آقای محسن یار 
تحصیل کرده،  جوان،  دارد-  خودش  مانند  دوست  ده ها 
کنون همراه با پنج  که تن به مهاجرت داده اند. وی ا روشن- 
که انرژی  کند  همکارش تالش می کند تا افغان ها را متقاعد 
سرمایه گذاری  کشورشان  بازسازی  برای  را  خود  جمعی 

کنند. 
مبارزه با فرار مغزها

را  کشورش  از  حاضر  حال  در  مغزها  فرار  محسن یار  آقای 
بر  این پدیده، شامل  آینده آن می داند.  به  تهدیدی عظیم 
یکی  بردن  تحلیل  با  فعلی  عظیم  اقتصادی  چالش های 
جوان  کاری  نیروی  یعنی  آن  آماده  سرمایه های  معدود  از 
رییس  دانزیگر،  ریچارد  افزود.  خواهد  کرده  تحصیل  و 
سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان تصدیق می کند 
انرژی  با  و  جوان  افراد  فرار  سبب  »قطعا  مهاجرت  که 

بین المللی انکشاف امریکا رفت، به دست آورد. این برنامه 
برای آن بود تا به افغان ها بیاموزد چگونه انرژی و ایده های 
که  کنند. روزی  خود را به تجارت های محلی موفق تبدیل 
کابل برگردند، چهار نفرشان برای دریافت  آن ها قرار بود به 
»خیلی  می گوید:  وی  کردند.  فرار  کانادا  به  پناهندگی 
کنم در  ناامید شدم. آرزو داشتم می توانستم آن ها را متقاعد 

افغانستان بمانند.« 
جوانان  همه  از  قبل  دارد«  شما  به  نیاز  »افغانستان 
نه  آینده  با  افغان ها  است.  داده  قرار  آماج  را  تحصیل کرده 
این  می کنند  تالش  که  نیستند  کسانی  جزو  خوب  چندان 
کنند. برای آن ها، تالش برای رسیدن به اروپا،  کشور را ترک 
معنایی ندارد. هزینه سفر برای فقرا یک مانع عمده است 

طالبان  تا  کرد  تالش  قوا  تمام  با  کستان  پا برعکس، 
شامل  کستان،  پا طالبان  تحریک  نام  تحت  کستانی،  پا
کشورها و سازمان های مختلف  فهرست تروریسم و تحریم 
کستان  پا اثر تالش های  بر  مثال،  به عنوان  بین المللی شود. 
طالبان  امریکا  متحده  ایاالت   ،2010 سپتامبر  اول  در 
در  یعنی،  کرد.  خود  تروریسم  فهرست  شامل  را  کستانی  پا
به عنوان  رسما  کستان  پا طالبان  امریکا،  دولت  پیشگاه 
کستانی  پا طالبان  همین گونه،  می شود.  شناخته  تروریسم 
وارد فهرست تروریسم سازمان ملل متحد، بریتانیا، امارت 
کانادا شد و این یک دست آورد بزرگ برای  متحده عربی و 

کستان محسوب می شود.  دیپلوماسی پا
که با وجود وحشیانه ترین حمالت  طنز روزگار اما این است 
تروریستی برای بیش از دو دهه از سوی طالبان، حکومت 
کشورها  کرد تا طالبان در فهرست تروریسم  افغانستان تالش 
کشور خارجی  که ده ها  قرار نگیرد. از آن طرف، با وجودی 
امنیتی  نیروهای  از  و  دارند  نظامی  حضور  افغانستان  در 
در  طالبان  می کنند،  حمایت  طالبان  برابر  در  افغانستان 

فهرست تروریسم شان قرار ندارد. 
دیپلوماسی  خصوص  این  در  مقایسه ای،  نگاه  یک  در 
به  نسبت  مسووالنه تر  و  موفقانه تر  جدی  تر،  ازبکستان 

در  خواستارتغییر  بریتانیا  وزیر  نخست  کامرون،  دیوید 
موسسه  در  شنبه  سه  روز  که  او  گردید.  اروپا  اتحادیه 
گفت تالش  سلطنتی روابط بین الملل حاضر شده بود 
که  کند  کند اتحادیه اروپا را راضی به اصالحاتی  می 

بریتانیا بتواند عضوی از آن باقی بماند.
هماهنگ  برای  اروپا  »اتحادیه  گفت:  کامرون  آقای 
باید  یورو  منطقه  داخل  و  خارج  کشورهای  کردن 
بدنبال  که  کشورهایی  برای  هم  دهد،  نشان  انعطاف 
اقتصادی  و  سیاسی  نزدیکتر  یک پارچکی  و  ادغام 
هرگز  که  بریتانیا  مانند  کشورهایی  برای  هم  و  هستند 
بدنبال این هدف نیستند. بنابراین ما باید در این باره 
اتحادیه  بدنبال  که  معاهداتی  به  تعهد  باشم،  صادق 
دیگر  نباید  که  است  تعهدی  باشد  تر  یک پارچه  ای 
برای بریتانیا اعمال شود. ما به آن اعتقادی نداریم و در 
متفاوتی  انداز  و چشم  ما دیدگاه  نمی کنیم.  آن شرکت 

برای اروپا داریم.«
کامرون چهار خواسته اصلی بریتانیا را تحت عناوین   
و  ملی  کمیت  حا پذیری،  رقابت  پذیری،  انعطاف 
کرد. بریتانیا قرار است در سال  بحران مهاجرت مطرح 
یا  شدن  خارج  درباره  پرسی  همه  یک  میالدی   ۲۰۱۷

کند. ماندن در اتحادیه اروپا برگزار 

می شود« ولی وی نسبت به نمایه دقیق تمامی  افغان هایی 
کشور را ترک می کنند، با احتیاط برخورد می کند. که این 

ادعاهای  افغان ها  از  بسیاری  می گوید  محسن یار  آقای 
هم  باور  این  بر  وی  ولی  دارند  پناهندگی  برای  مشروعی 
کشور را ترک می کنند.  که بسیاری برای دالیل غلط  است 
گاهی واقعا زندگی )در افغانستان(  وی می گوید: »می دانم 
که یک زندگی راحت  سخت است. آن ها ترجیح می دهند 
نقطه  از  شروع  که  نمی دانند  بیشترشان  ولی  باشند.  داشته 

صفر چقدر سخت خواهد بود.«
که مشاور است، این ایده را در ماه سپتامبر  آقای محسن یار 
بعد از این که همراه 11 جوان دیگر به ایاالت متحده امریکا 
برای یک برنامه اقتصادی پنج هفته ای به حمایت سازمان 

دالر  هزار  هشت  کم  از  کم  معموال  قاچاقبران  که  درحالی 
ک مطالبه می کنند. برای این سفر خطرنا

کودک را در خانه موقتش  من انارگل چهل ساله و پدر هفت 
مالقات  کابل  فقیرنشین  محالت  شلوغ ترین  از  یکی  در 
که میلیون ها نفر زندگی می کنند. خانواده وی  کردم؛ جایی 
کابل آمدند. چره ها  بعد از بمباران خانه شان در ننگرهار به 
که مجبور به قطع  کرد  بازوی راست انارگل را چنان افگار 
که در فکر رفتن  کردم  آن از شانه شدند. وقتی از وی سوال 
گفت در یک  با بی اعتنایی جواب داد.  به خارج است، 
به دست  گدایی  از طریق  از 5 دالر  کمی  بیش  روز خوب، 
خانواده اش  شکم  کردن  سیر  برای  سختی  به  که  می آورد، 
وی  اما  می کند.  کفایت  مکتب  به  بچه هایش  فرستادن  و 
و  نمی کند  مالمت  می کنند،  ترک  را  کشور  که  را  کسانی 
می گوید »کسانی که این خطرات را متقبل می شوند، احساس 

که دیگر چاره ای ندارند.« می کنند 
به وجود  را  زیادی  بحث های  محسن یار  آقای  کمپاین 
آورده است. در ظرف چند هفته محدود صفحه فیسبوک 
پسند  هزار  هشت  از  بیش  دارد«  نیاز  شما  به  »افغانستان 
پست  آن  در  را  تصاویری  افغان  جوانان  و  است  خورده 
کمپاین بر آن ها نقش بسته است  که شعارهای این  کرده اند 
در  می خواهند  چرا  این که  درباره  را  خود  سرگذشت های  و 

کشور بمانند با دیگران شریک می کنند.
گروه هم چنین دیواری را در خیابانی در اداره پاسپورت  این 
خیابان  این  است.  کرده  منقش  شعار  این  به  افغانستان 
که هزاران نفر برای دریافت اسناد سفر به حیث  جایی است 
آقای  می کشند.  صف  آن  در  کشور،  ترک  برای  گام  اولین 
محسن یار می گوید: »اینک زمان بسیار مهمی  در افغانستان 
است. ما این قدرت را داریم تا بر موانع چیره شویم. افغان ها 

کند.« که آن ها را تشویق  کسی دارند  فقط نیاز به 
کمپاین مشارکت دارد،  که در این  معاذ پوپل زی، یک طراح 
ایجاد  برای  را  نهایی  مسوولیت  کابل،  در  دولت  می گوید 
نمی توانیم  ما  »اما  دارد:  اشتغال  و  بهتر  امنیتی  یک فضای 
باید بمانیم  کنیم. ما هم  را منوط به حکومت  که همه چیز 

و سهم بگیریم.«

اسالمی  جنبش  مثال،  به عنوان  است.  بوده  افغانستان 
کشورهای مختلف  کنون در فهرست تروریسم  ازبکستان تا
عربی،  متحده  امارت  روسیه،  استرالیا،  کانادا،  مثل 
ملل  سازمان  و  امریکا  متحده  ایاالت  بریتانیا،  قزاقستان، 
هر  که  وجودی  با  طالبان  حالی که  در  دارد.  قرار  متحد 
از  هزار  ده ها  و  می کنند  انتحار  و  انفجار  می برند،  سر  روز 
تنها  نه  کشته اند،  را  افغانستان  امنیتی  نیروی  سربازهای 
افغانستان  استراتژیک  متحدان  تروریسم  فهرست  در  که 
از  افغانستان  اثر تالش های حکومت  بر  بلکه  قرار ندارند؛ 
بیرون  کشورها  از  بسیاری  تحریم های  و  تروریسم  فهرست 

ساخته شده اند. 
سیاست  در  طالبان  با  مبارزه  شد،  ذکر  آنچه  به  توجه  با 
بلکه  است؛  نداشته  جای  تنها  نه  افغانستان  خارجی 
جمله  از  است.  بوده  طالبان  نفع  به  موارد  از  بسیاری  در 
کشورها  تالش هایی برای خروج طالبان از فهرست تروریسم 
نیز  بوده است. در حال حاضر  نفع طالبان  به  و سازمان ها 
برنامه ای در وزارت امور خارجه افغانستان برای این  هیچ 
کشورهای منطقه  وجود ندارد تا طالبان در فهرست تروریسم 
و جهان قرار بگیرند تا از یک طرف مراودات و شبکه های 
دیگر،  طرف  از  و  شوند  واقع  فشار  تحت  آن ها  حمایتی 

پیگردهای  تحت  بتواند  طالبان  فعالیت های  و  مراودات 
استخباراتی قرار بگیرد. 

به این دلیل، یکی از مشکالت جدی در برابر استخبارات 
مراودات  بر  نظارت  خصوص  در  که  است  این  افغانستان 
و فعالیت های بین المللی طالبان نمی تواند نظارت داشته 
استخبارات  تروریسم  فهرست  در  طالبان  چون  باشد؛ 
بتوانند  آن ها  تا  ندارند  قرار  جهان  کشورهای  از  بسیاری 
براین،  عالوه  کنند.  کمک  را  افغانستان  استخبارات 
تروریستی  گروه های  از  فهرستی  نیز  خود  افغانستان  دولت 
کدام  که  باشد  مشخص  دولت  برای  تا  ندارد  بین المللی 

کدام ها نیستند.  گروه ها تروریست اند و 
مضاف براین، صالحیت همکاری استخبارات افغانستان 
به  است.  ناممکن  تقریبا  و  محدود  نیز  دیگر  کشورهای  با 
این دلیل، سیاست افغانستان در برابر پدیده ی تروریسم نه 
نگرانی  مایه  شدت  به  بلکه  است  ناپخته  و  خام  که  تنها 
که وارد ساختن  است. بنابراین، نگارنده پیشنهاد می کند 
کشورها و سازمان های مختلف  طالبان در فهرست تروریسم 
افغانستان،  بین المللی  متحدان  به خصوص  و  منطقه ای، 
آن  به  نسبت  نباید  و  است  عاجل  و  مبرم  نیاز  یک 

چشم پوشی صورت بگیرد.

افغانستان به تو نیاز دارد

طالبان و دیپلوماسی افغانستان

       منبع: ای بی سی نیوز

       برگردان: یحیا سرپلی

ون خواستار اصالحات  کامر
وپا شد در اتحادیه ار ACKU



Hasht e Subh

کشورها  وسیه: عده ای از  ر
در مورد بحران سوریه 

صادق نیستند
روز  روسیه،  خارجه  امور  وزیر  الوروف  سرگی 
زودی  به  کشورش  گفت،  عقرب   18 دوشنیه 
وسعت  را  سوریه  بحران  باره  در  گفتگوها 
دخیل  کشور های  از  بعضی  او  داد.  خواهد 
در موضوع سوریه را متهم به تالش برای شانه 
گزارش آژانس  کره نمود. به  کردن از مذا خالی 
که در  خبری فرانسه، وزیر امور خارجه روسیه 
کنفرانس خبری در ارمنستان سخن می گفت از 
بحران  حل  برای  که  کشورهای  شمار  افزایش 
کنند خبر داد. جنگ سوریه  سوریه تالش می 
گفت:  گرفته است. او  کنون 250 هزار قربانی  تا 
»در آینده نزدیک شاهد نشست بزرگ تری در 
که در آن  مورد حل بحران سوریه خواهیم بود 

کرد«. کشور و نهاد شرکت خواهند  حدود 20 
اتحادیه عرب و سازمان همکاری های اسالمی 
کرد.  خواهند  شرکت  ها  گفتگو  این  در  نیز 
و  فرانسه  امریکا،  نشست  این  در  هم چنان 
ایران نیز شرکت دارند. این نشست برای ادامه 
حل  راه  کردن  جستجو  و  ممکن  گفتگوهای 
گردد.  می  برگزار  سوریه  بحران  برای  سیاسی 
الوروف افزود، رسیدن به یک راه حل سیاسی 
کار آسانی نخواهد بود،  در مورد بحران سوریه 
این  از  دارند  تالش  کشورها  از  بعضی  زیرا 
خواست  که  را  کاری  و  بروند  طفره  گفتگوها 

خودشان است انجام دهند.

کشورهای  از  تعدادی  »هنوز  گفت:  الوروف 
بنیادی  گفتگوی  از  سوریه  بحران  در  دخیل 
مسکو  می زنند«.  سرباز  سوریه  در  صلح  برای 
هدف  و  سوریه  رژیم  از  حمایت  هدف  به 
گروه  ویژه  به  کشور  این  مخالفین  دادن  قرار 
گذشته  سپتامبر   30 در  داعش  تروریستی 

کرد. حمالت هوایی اش را در سوریه آغاز 
از  دیگر  تعداد  و  امریکا  دیگر،  سوی  از 
ادعا  سوریه  جنگ  در  دخیل  کشورهای 
سوریه  جنگ  در  روسیه  دخالت  که  دارند 
کشور  این  زیرا  کرد،  خواهد  بدتر  را  وضعیت 
به جای تمرکز روی هدف قرار دادن داعش، 
هدف  مورد  را  سوریه  رژیم  مخالف  گروه های 
گفت مسکو همواره  قرار داده است. الوروف 
موضوعات سوریه را با دیگران شریک ساخته 
که  گروه های تروریستی« را  است »لیست های 
که در  این کشور در دست دارد انتظار می رود 
متحد  لیست  »یک  به  گفتگوها  جدید  روند 
نماند،  باقی  دیگری  موضوع  که  شود  بدل 
تروریستی  گروه  کدام  از  و  کسی  چه  این که 

حمایت می کند«.
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که  کشور هایی باشد  هند می خواهد از نخستین 
هواپیماهای بدون سرنشین و پیشرفته »پردیتور 
گزارش  به  کند.  امریکا خریداری  از  را  اونجر« 
که هند به  پایگاه خبری بلومبرگ، در صورتی 
پیدا  دست  سرنشین  بدون  هواپیماهای  این 
با  را  کستان  پا ک  خا از  نقطه  هر  می تواند  کند 
آنها هدف قرار دهد.  این هواپیماها تولید شده 
ایرونوتیکال«  اتومیکس  »جنرال  شرکت  توسط 
جهان  در  سریع  کشنده  هواپیماهای  جمله  از 
شبه  می تواند  هواپیما  این  با  هند  هستند. 
کستان هدف قرار دهد  نظامیان را در سراسر پا
گزینه  یک  به  عنوان  آن ها  از  حال  عین  در  و 
راهبردی در مناقشه های مرزی با چین استفاده 

کند. 
هواپیماها  این  فروش  تصویب  صورت  در 
توسط امریکا به هند این عمل نشانه دیگری از 
ودهلی  واشنگتن  میان  دفاعی  روابط  گسترش 
نو خواهد بود. هند دومین خریدار بزرگ سالح 

تدابیر  بانک جهانی هشدار داد در صورتی که 
جهت  در  الزم  هوشمندانه ی  سیاست های  و 
سال  تا  نگردد،  اتخاذ  زمین  گرمایش  با  مبارزه 
2030 میالدی بیش از یک صد میلیون نفر دیگر 

به جمعیت فقیران جهان اضافه خواهد شد.
روز  که  جهانی  بانک  گزارش  تازه ترین  در 
نشست  آستانه  در  و  عقرب  یک شنبه17 
جهانی تغییرات آب و هوایی در پاریس انتشار 
سایر  از  بیش  آفریقا،  قاره  است:  آمده  یافت، 
از  ناشی  گرفتاری های  نقاط جهان در معرض 
صورت  در  و  دارد  قرار  هوایی  و  آب  تغییرات 
تغییرات  صحیح،  سیاست های  اجرای  عدم 
آب و هوایی منجر به افزایش شدید قیمت مواد 
کره زمین خواهد شد.  کی در این منطقه از  خورا
کشورهای آسیای جنوبی،  گزارش،  برپایه همین 
که  آفریقا از جمله مناطقی هستند  از قاره  پس 
بیشترین تاثیرات منفی را در برابر تغییرات آب 

و هوایی متحمل می شوند.

عنوان  اظهاراتی  در  روسیه  خارجه  امور  وزیر 
درباره  وین  آینده  نشست  در  نباید  که  داشت 
کنار رفتن »بشار اسد«  سوریه بیش از حد درباره 

کرد.  از قدرت تمرکز 
الوروف«  »سرگی  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
کنار رفتن بشار اسد از  با بیان اینکه فشار برای 
گفت،  قدرت یک رویکرد ساده انگارانه است 
تمرکز  موضوع  این  روی  حد  از  بیش  نباید  که 

کرد.
با  ارمنستان  به  سفر  هنگام  در  که  الوروف 
نشست  به  اشاره  با  می کرد  گفتگو  خبرنگاران 

آهن  خط  شبکه  هند،  زیاد  وسعت  وجود  با 
مودی  نریندرا  دولت  ویژه  توجه  این کشور 
هند  آهن  خط  وزیر  است.  کرده  جلب  را 
 137 حدود  سپرد  وعده  پرابهو،  سوریش 
کردن خط آهن در  میلیارد دالر را برای مدرنیزه 
هند برای پنج سال آینده به مصرف برساند. 
میلیارد   2.6 ارزش  به  قراردادی  هند  دولت 
برای  الکتریک«  »جنرال  کمپنی  با  را  دالر 
توسعه خط آهن با 1000 لوکوموتیف دیزلی در 

جریان 11 سال امضا نمود. 
گفت، به اساس توافق  کمپنی در بیانیه  این 
الکتریک  جنرال  کمپنی  گرفته،  صورت 
راه اندازی  کمپنی  دالر  میلیون   200 ارزش  به 
قرارداد  این   می شود  گفته  کرد.  خواهد 
سال   100 در  شرکت  این  داد  قرار  بزرگترین 
گذشته در هند می باشد. رییس شرکت جنرال 
گفت: »این پیشرفت  الکتریک در بیانیه ای 
جنرال  شرکت  برای  و  هند  برای  بزرگی 

که  حالی  در  بوده   2014 سال  در  امریکا  های 
پنج سال قبل از آن عمال هیچ جنگ افزاری از 
اونجر،  پردیتور  امریکا نمی خرید. هواپیماهای 
مهم  اما  کوچک  تغییری  می توانند  هم چنین 
سه  آن  در  که  منطقه ای  در  راهبردی  توازن  در 
جهان  جمعیت  درصد   40 و  هسته ای  قدرت 

هستند صورت دهد. 
موانع خاص  با  به هند  نوع هواپیما  این  فروش 
بتواند  که هند  از آن  روبرو است. قبل  خودش 
عضو  باید  کند  پیدا  دست  هواپیماها  این  به 
این  شود.  موشکی«  »تکنالوژی  به  موسوم  گروه 
برای  مشترک  قوانینی  دارای  کشوری   34 گروه 
در  است.  تسلیحاتی  سیستم های  صادرات 
در  گروه  این  ساالنه  نشست  کتوبر  ا  9 تاریخ 
که هند به عنوان عضو آن  حالی به پایان رسید 
گروه  که هند عضو این  معرفی نشد. بعد از آن 
فروش  باید  امریکا  خارجه  امور  وزارت  شود، 

کند. هواپیماهای مذکور به هند را تصویب 

در  این که  بیان  با  اقتصادی  جهانی  نهاد  این 
مناطق فقیرنشین جهان، بیش از نیمی از درآمد 
کی  مواد خورا و خرید  تهیه  خانواده ها، صرف 
و  آب  شدید  تغییرات  کرد:  کید  تا می شود، 
هوایی در سطح جهان و افزایش شدید قیمت 
به  شدید  بسیار  »ضربه  موجب  کی  خورا مواد 

کنان این مناطق فقیرنشین« خواهد شد. سا
جمله  از  نیز  بهداشت  و  سالمت  حوزه 
ناشی  بحران  شدید  معرض  در  که  حوزه هایی 
کره زمین قرار  از تغییرات آب و هوایی در سطح 

دارد.
کره  دمای  گر  ا جهانی،  بانک  گزارش  به 
سانتی گراد  درجه  دو  از  بیش  افزایشی  با  زمین 
بین المللی همراه شود، شاهد رشد  توافق  طبق 
بیماری های  و  ملیاریا  همچون  بیماری هایی 

گوارشی طی پانزده سال اخیر خواهیم بود.
لزوم  به  نسبت  گزارش  این  در  جهانی  بانک 
در  هماهنگ  و  »فوری«  »جدی«،  اقدامات 

کرد. کید  کره زمین تا گرمایش  جهت مبارزه با 
آستانه  در  جهانی  بانک  گزارش  تازه ترین 
پاریس  هوایی  و  آب  تغییرات  جهانی  نشست 
نشست  یافت.  انتشار   »21 »کاپ  به  موسوم 
تغییرات آب و هوایی پاریس )کاپ 21( از روز 
کشور   190 از  بیش  رهبران  حضور  با  نوامبر   ۳0

جهان در پاریس برگزار خواهد شد.

که قرار است در تاریخ ۱۴  دوم وین درباره سوریه 
گفت: بحث اصلی این است  نوامبر برگزار شود 
عنوان  به  باید  جریانی  چه  شود  مشخص  که 
چه  و  شود  شناخته  سوریه  اپوزیسیون  رهبری 

جریانی را به عنوان افراطیون به حساب آورد.
که در تاریخ  در نشست اول وین درباره سوریه 
 ۱۹ از  نمایندگانی  آن  در  و  شد  برگزار  کتوبر  ا  ۳۰
آغاز  با  شرکت کنندگان  داشتند  حضور  کشور 
به  صلح  به  رسیدن  برای  جدید  تالش های 
مخالف  گروه های  هم  و  دولت  هم  که  نحوی 
کردند. سوری در آن حضور داشته باشند توافق 

و  ما  تعهد  از  سمبولی  می باشد،  الکتریک 
حمایت از » ساخت ابتکاری هند« می باشد.
از  یکی  هند«  ابتکاری  ساخت  برنامه» 
به  که  است  مودی  نریندرا  دولت  های  طرح 
خارجی  های  گذاری  سرمایه  جذب  هدف 
گردیده است. مودی در  اندازی  راه  در هند 
گذشته هند به پیروزی رسید  انتخابات سال 
تشویق  و  شغل  ایجاد  وعده  مردمش   به  و 

گذاری در داخل هند داد. سرمایه 
گذشته  سال  متذکره،  تالش های  راستای  در 
سرمایه گذاران  برای  درصد  صد  هند  دولت 
آهن  خط  بخش  در  تا  داد  اجازه  خارجی 
رییس  نمایند.  گذاری  سرمایه  کشور  این 
»پروژه  گفت:  الکتریک  جنرال  شرکت 
بزرگ ترین  از  یکی  دیزلی  لوکوموتیف های 
بردن  باال  برای  خارجی  سرمایه گذاری های 
گردیده  راه اندازی  هند  آهن  خط  ظرفیت 

است«.

هند در تالش خرید هواپیماهای 
بدون سرنشین از امریکا

هشدار بانک جهانی در مورد فقیرتر شدن بیش از 
100 میلیون نفر دیگر در جهان

وسیه در مورد فشار برای  هشدار ر
کنار رفتن اسد از قدرت

هند خط آهن خود را توسعه می دهد

ACKU
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