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نگاهی به سفر امریکا و
دست آوردهای آن
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کتر عبداهلل: یک منبع نزدیک به دا

در مورد کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی 
با ما مشوره نشده است
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آغاز خوش یک فلم ناتمام
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کانگرس امریکا: غنی در 

افغانستان گورستان القاعده خواهد بود
طرف  از  که  را  تهدیدی  جهان  که  کرد  کید  تا غنی  رییس جمهور 
کشورهای آسیای غربی و مرکزی  داعش و نیروهای متحد آن متوجه 
حرکت های  غنی،  رییس جمهور  به گفته ی  کند.  درک  باید  است، 
قرار داده در صدد  را هدف  ثبات  هر دولت در منطقه  که  تروریستی 
که افغانستان در  کرد  کید  ایجاد پایگاه های عملیاتی اند. آقای غنی تا
گفت تروریستان سرحد نمی شناسند  خط مقدم جبهه قرار دارد. وی 
و به خاطر پخش پیام های نفرت و انزجار خود نیازمند اخذ پاسپورت 

نیز نیستند. 3

کستان  خوشبینی محتاطانه غنی در مورد روابط با پا

کردهایم.«
رهبران عبداهلل، عبداهلل و غنی آقای
با دیدار برای ملی وحدت حکومت
پنج سفر یک در امریکایی مقامات

روزهبهامریکارفتهبودند.
در کستان پا و افغانستان روابط
است. بوده پرتنش گذشته سالهای
پیشین، جمهور رییس کرزی، حامد
از حمایت به همواره را کستان پا
گروههایتروریستیدرافغانستانمتهم

میکرد.
اتهام این همواره کستان پا دولت

دولت مقابل در و کرده تکذیب را
شورشیان که کرده متهم را افغانستان
داده جا افغانستان در را کستان پا

است.
ملی وحدت حکومت ایجاد از بعد
رییس گذشته، سال سپتامبر در
روابط است کرده جمهورغنیتالش
کستانبهبودبخشد. افغانستانراباپا

که است گفته همچنین غنی آقای
به دارند تالش کستان پا و افغانستان
باور به پایاندهند. کشور دشمنیدو
کستان، پا با روابط بهبود غنی آقای
آن در پناهگاههایشان از را طالبان

کرد. کشورمحرومخواهد
شورش پناهگاه، »بدون گفت: او
زمانی نیست. ممکن طوالنیمدت
آغاز صلح شوند، بسته پناهگاهها که
که است چیزی همان این میشود.
درامریکایمرکزیاتفاقافتاد،همان
کهدرآفریقااتفاقافتاد.« چیزیاست

جمهور رییس غنی اشرف محمد
آینده مورد در که است گفته کشور،
کستان پا با افغانستان بهتر روابط

»محتاطانهخوشبین«است.
رییسجمهور بیبیسی، از نقل به
در حمل، ۵ شب پنجشنبه غنی
در امریکا، به سفرش روز آخرین
خارجی روابط شورای اندیشکده
غنی آقای کرد. نیویارکصحبت در
کستان پا با افغانستان روابط مورد در
هستم خوشبین محتاطانه »من گفت:
آغاز را بنیادی تغییر روند یک ما که

»خالی اطالعاتی« موضوعیت ندارد
گذشته،  آقای نیازی در خطبه های نماز جمعه بیست ونه حوت سال 
کسی که قرآن را می سوزاند،  کمه و مجازات خیابانی  به نحوی از محا
این  در  ایشان  است.  موجود  سخنرانی  این  ویدیوی  کرد.  دفاع 
کسی قرآن را در خیابان می سوزاند، مردم  که وقتی  سخنرانی فرمودند 
روانی  کامل  صحت  از  قرآن سوز  آیا  که  کنند  بررسی  نیستند  مکلف 
کمه خیابانی است. دفاع  برخوردار است یا نه. این دفاع آشکار از محا

کمه خیابانی، پشت پا زدن به قانون است. از محا
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زنگ اول


اصالح  كميسيون  رييس  روى  كه  مى رسد  به نظر 
نظام انتخاباتى ميان جناح هاى گوناگون تشكيل دهنده 
اين  ندارد.  وجود  الزم  اجماع  ملى،  وحدت  حكومت 
است.  نكرده  برگزار  جلسه اى  هيچ  حال  تا  كميسيون 
اين نشان دهنده اوج بى اعتمادى سياسى است. شمارى 
ظاهرا  انتخاباتى  نظام  اصالح  كميسيون  اعضاى  از 
برگزار شود.  كميسيون  اين  اولين جلسه  نمى خواهند 
نظام  اصالح  كميسيون  اعضاى  و  رييس  نام  اعالم 
انتخاباتى، بايد مسبوق به اجماع سياسى مى بود. اول 
بايد تمام جناح هاى تشكيل دهنده حكومت وحدت ملى 
نام  بعد  مى كردند،  اجماع  كميسيون  اين  رييس  روى 
اعضاى كميسيون اعالم مى شد. حاال در يك بن بست 
به سر مى بريم. وقتى كميسيونى نتواند تشكيل جلسه 

دهد، روشن است كه كارى از پيش برده نمى تواند. 
سران حكومت وحدت ملى بايد به محض برگشت از 
بايد  اول  اين موضوع رسيدگى كنند.  به  امريكا،  سفر 
اجماع سياسى الزم در مورد رييس و ديگر اعضاى 
در  آيد.  به وجود  انتخاباتى  نظام  اصالح  كميسيون 
توافق نامه سياسى كه اساس تشكيل حكومت وحدت 
اصالح  كميسيون  اعضاى  كه  است  آمده  است،  ملى 
نظام انتخاباتى، به توافق رييس جمهور و رييس اجرايى 
برگزيده مى شوند. هر دو بزرگوار بايد روى رييس اين 
كميسيون هم به توافق برسند و اجازه ندهند كه اصالح 
در  برسد.  بن بست  يك  به  ديگر  بار  انتخاباتى  نظام 
روزهاى اول شروع به كار حكومت وحدت ملى انتظار 
عموم اين بود كه كميسيون اصالح نظام انتخاباتى به 
سياسى  بى اعتمادى  به دليل  اما  شود،  تشكيل  زودى 
اين كميسيون تشكيل نشد. حاال هم كه اين كميسيون 
اين  دهد.  جلسه  تشكيل  نمى تواند  است،  شده  تشكيل 

همه معلول بى اعتمادى سياسى است. 
به  زودتر  هرچه  بايد  اجرايى،  رييس  و  رييس جمهور 
فراموش  بزرگوار  دو  هر  كنند.  رسيدگى  مشكل  اين 
نكنند كه اساس تشكيل حكومت وحدت ملى اصالحات 
دموكراتيك است. نواقص در نظام انتخاباتى و قانون 
اساسى، يكى از علت هاى به بن بست رسيدن انتخابات 
اخير بود. انتخابات سال 2009 هم به بن بست رسيده 
ملى،  تشكيل حكومت وحدت  امضاكنندگان سند  بود. 
نظام  در  را  دموكراتيك  اصالحات  كه  كرده اند  تعهد 
انتخاباتى اعمال مى كنند. هم چنين امضا كنندگان متعهد 
به تعديل قانون اساسى شده اند. اصالح نظام انتخاباتى، 
است.  اساسى  قانون  تعديل  جرگه  تشكيل  بر  مقدم 
انتخابات  بعد  شود،  اصالح  انتخاباتى  نظام  بايد  اول 
پارلمانى، شوراهاى شهرى و شورا هاى محلى برگزار 
شود تا زمينه براى تشكيل جرگه تعديل قانون اساسى 

فراهم شود.
سياسى  اهميت  اساسى،  قانون  تعديل  جرگه 
ختم  براى  كه  تالش هايى  اگر  دارد.  فوق العاده اى 
جنگ صورت مى گيرد به نتيجه برسد، ضريب اهميت 
باال  بسيار  اساسى  قانون  تعديل  جرگه  سياسى 
نشود.  گذاشته  كج  اول  خشت  بايد  بنابراين  مى رود. 
بايد كميسيون اصالح نظام انتخاباتى در كارش موفق 
باشد. اين موفقيت زمانى ممكن است كه در مورد رييس 
و اعضاى اين كميسيون، تمام جناح هاى تشكيل دهنده 
حكومت وحدت ملى، توافق كنند. هيچ نوع بى اعتمادى 
سياسى نبايد وجود داشته باشد. بى اعتمادى سياسى 
كل روند را خراب مى كند. هيچ جناحى بايد تالش نكند 

تا همه چيز در انحصارش باشد. 
كه  كرده اند  ثابت  اجرايى  رييس  و  رييس جمهور 
بايد  بزرگوار  دو  هر  است.  باال  انعطاف پذيرى شان 
سياسى  بى اعتمادى  و  اندازند  كار  به  را  ظرفيت  اين 
را  انتخاباتى  نظام  اصالح  كميسيون  تشكيل  از  ناشى 
از بين ببرند. اين كار، راه اصالحات دموكراتيك بعدى 
بايد  اجرايى  رييس  و  رييس جمهور  مى كند.  هموار  را 
كابل،  به  ورود  به محض  و  ندهند  از دست  را  زمان 
به  قتل فرخنده،  به حادثه دلخراش  در كنار رسيدگى 
بپردازند.  انتخاباتى  نظام  اصالح  كميسيون  موضوع 

نبايد فرصت از دست برود.

كميسيون اصالح نظام انتخاباتى
قربانى بى اعتمادى سياسى

يك منبع نزديك به داكتر عبداهللا:

در مورد كميسيون اصالح نظام 
انتخاباتى با ما مشوره نشده است
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جمهور  رييس  كه  حالى  در  كابل:  8صبح، 
امريكا  متحده  اياالت  به  از سفرش  پيش  غنى 
فرمانى را در مورد تشكيل كميسيون اصالحات 
به  نزديك  منابع  حاال  كرد،  صادر  انتخاباتى 
ايجاد  به  رابطه  داكتر عبداهللا مى گويند كه در 
نه شده  مشوره  اجرايى  رييس  با  كميسيون  اين 

است. 
كميسيون  رييس  برسر  ديگر  اختالف 
باركزى  شكريه  است.  انتخاباتى  اصالحات 
نماينده پارلمان به عنوان رييس اين كميسيون 
با  اجرايى  رياست  كه  حالى  در  شده  گزينش 
مى  گفته  دارد.  مشكل  باركزى  خانم  رياست 
شود برخى از اعضاى اين كميسيون در جلسه 
كرده  برگزار  كميسيون  اين  كه  مقدماتى اى 
خوددارى  اصلى  دليل  و  نكرده اند  شركت 
تشكيل  برسر  اختالف  اعضا،  اين  اشتراك  از 

كميسيون بوده است. 
اعضاى  از  يكى  توحيدى  صديق اهللا  اما 
بين  اختالفى  هيچ  مى گويد  كميسيون  اين 
توحيدى  ندارد.  وجود  كميسيون  اين  اعضاى 
اين  رسمى  جلسه  تاكنون  گفت  8صبح  به 
مخالفت شان  اعضا  تا  نشده  برگزار  كميسيون 
ممكن  گفت  او  كنند.  ابراز  كميسيون  با  را 
اختالف  ملى  وحدت  حكومت  رهبرى  در 
نظرهايى بين رييس جمهور غنى و داكتر عبداهللا 
برسر نحوه تشكيل اين كميسيون وجود داشته 
مخالفتى  تاكنون  كميسيون  اعضاى  ولى  باشد 

نشان نداده اند. 
بسيار  نقش  انتخاباتى  اصالحات  كميسيون 
كميسيون  در  اصالحات  آوردن  در  مهمى 
دارد.  انتخاباتى  شكايات  و  انتخابات  هاى 
عملكردهاى همين كميسيون سبب خواهد شد 
پارلمانى  انتخابات  آينده  سال  در  افغانستان  تا 
هم اكنون  از  آگاهان  باشد.  داشته  بهترى 
اند در صورتى كه كميسيون هاى  هشدار داده 
نشوند  مديريت  درست  صورت  به  انتخاباتى 
انتخابات  باشند،  نداشته  اعتبار  آن  به  مردم  و 
افغانستان  براى  تازه اى  دردسرهاى  پارلمانى 

خلق خواهد كرد. 
تا  است  گفته  عبداهللا  داكتر  حال  همين  در 
كميسيون  در  اساسى  اصالحات  كه  زمانى 
پارلمانى  انتخابات  نيايد،  وجود  به  انتخابات 
برگزار نخواهد شد. ترس اصلى اين است كه 
انتخابات  سرنوشت  با  نيز  پارلمانى  انتخابات 
آن  نتيجه  و  شود  گرفتار  جمهورى  رياست 

بحران ديگرى براى افغانستان باشد. 

جمهور  رييس  اشرف غنى  كابل:  8صبح، 
كشور، در پايان سفر پنج روزه خود به اياالت 
برنامه  رييس  كالرك  هلين  با  امريكا،  متحده 
انشكافى سازمان ملل متحد در نيويارك ديدار 

و گفتگو كرده است.
رياست  دفتر  توسط  كه  اعالميه اى  براساس 
جمهورى منتشر شده، آقاى غنى در اين ديدار 
در  آن  تاثيرات  و  اقليمى  تغييرات  به  اشاره  با 
از  جلوگيرى  براى  كه  است  گفته  افغانستان، 
نيازمند  افغانستان،  در  خشكسالى  و  سيالب 
هم چنين  وى  است.  بين المللى  تالش هاى 
افزوده كه افغانستان به منظور افزايش تعامالت 
منطقه اى، يك راه  اساسى طرح كرده است. او 
به  افغانستان  با احداث راه الجورد،  افزوده كه 

بازارهاى اروپا دسترسى پيدا خواهد كرد.
براى  كه  مى گويد  هم چنين  جمهور  رييس 
موثريت كمك هاى بين المللى، دولت افغانستان 

روى يك طرح واحد كار مى  كند.

دانشجويان افغان در هند:

 قاتالن فرخنده مجازات شوند

افغان  دانشجويان  كابل:  8صبح، 
دهلى  اسالميه  جامعه  دانشگاه  در 
برنامه اى  راه اندازى  با  هند،  جديد 
فرخنده  قتل  عامالن  مجازات  براى 

دادخواهى كردند.
با  پنجشنبه،  روز  دانشجويان  اين 
عنوان  تحت  برنامه ا ى  راه اندازى 
مبارزه  و  فرخنده  براى  «دادخواهى 
خون آلود  عكس  زير  خرافات»  با 

با  و  كرده  روشن  شمع  فرخنده 
اداى  وى  به  غم انگيزى  سكوت 

احترام كردند.
اين  كه  اعالميه اى  براساس 
8صبح  روزنامه  به  دانشجويان 
دادگاه  به  خواستار  آن ها  فرستاده، 
بى رحمانه  قتل  عامالن  كشاندن 

فرخنده شده اند.
ساله ،  هشت  و  بيست  دختر  فرخنده 

يك روز پيش از نوروز، در مسجد 
به  كابل،  قلب  در  شمشيره  دو  شاه 
ابتدا  قرآنكريم،  زدن  آتش  اتهام 
لت  مورد  خشمگين  مردان  توسط 
به  و  گرفته  قرار  شديد  كوب  و 
خشمگين،  مردان  اين  رسيد.  قتل 
از  فرخنده،  رساندن  قتل  به  از  پس 
كرده  رد  را  موتر  وى  جسد  باالى 
داخل  در  را  جسدش  هم چنين  و 

درياى كابل، به آتش كشيدند.
قلب  در  فرخنده  وحشيانه  قتل 
امنيتى،  نيروهاى  حضور  در  كابل 
قبال  در  گسترده اى  واكنش هاى 
باشنده گان  از  تن  هزاران  و  داشته 
به  خواستار  مدنى  فعاالن  و  كابل 
قتل  اين  عامالن  كشانيدن  دادگاه 

شده اند.

ارزگانى ها خواستار بازداشت عامالن قتل مطيع اهللا خان شدند

داكتر عبداهللا:
 افغانستان عالقه مند حفظ روابط با امريكا است

مركز  ترينكوت  در  تن  صدها 
واليت ارزگان خواستار تحقيقات 
جنرال  شدن  كشته  مورد  در 
اين  پوليس  فرمانده  خان،  مطيع اهللا 

واليت شدند.
نزديك به دو هفته پيش، مقام هاى 
مطيع اهللا  جنرال  كه  گفتند  امنيتى 
واليت  پوليس  فرمانده  خان، 
در  انتحارى  حمله  در  ارزگان، 

كابل به قتل رسيده است.
يك روز پس از كشته شدن جنرال 
گفتند  امنيتى  مقام هاى  مطيع اهللا، 
انجام سفر رسمى  منظور  به  او  كه 
و  بود  آمده  كابل  به  ارزگان  از 

عبداهللا  داكتر  كابل:  8صبح، 
حكومت  اجرايى  رييس  عبداهللا 
بنياد  در  سخنانى  در  ملى،  وحدت 
امريكا،  متحده  اياالت  «هيريتيج» 
گذشته  حكومت  سياست هاى  از 
متحده  اياالت  قبال  در  افغانستان 
كه  مى گويد  كرده  انتقاد  امريكا 
حفظ  عالقه مند  موجود  حكومت 
و  افغانستان  ميان  روابط  گسترش  و 

اياالت متحده امريكاست.
صفحه  در  كه  اعالميه اى  براساس 
رسمى فيسبوك آقاى عبداهللا منتشر 
حكومت  اجرايى  رييس  شده، 
تنش ها  كه  افزوده  ملى  وحدت 
و  افغانستان  پيشين  حكومت  ميان 
فرصت هاى  امريكا،  متحده  اياالت 
زيادى را از افغانستان گرفت. رييس 
روز  ملى  وحدت  حكومت  اجرايى 
بنياد  در  خود  سخنرانى  در  پنجشنبه 
«هيريتيج» گفت: «روابط افغانستان و 
به  گذشته  ساليان  در  متحده  اياالت 

توسط  حوت،   27 چهارشنبه،  شام 
لباس زنانه و چادرى  مهاجمى كه 
قرار  حمله  مورد  داشت  تن  به 

گرفت و كشته شد.
معترضان  بى بى سى،  گزارش  به 
مى گويند  جنرال مطيع اهللا، به شكل 
و  شده  دعوت  كابل  به  مرمورزى 
بعدا به بى رحمانه ترين شكل كشته 

شده است.
طالبان  گروه  كه  حالى  در 
عهده  بر  را  قتل  اين  مسووليت 
روز  اعتراض كنندگان  گرفته، 
ملى  وحدت  حكومت  از  پنجشنبه 
فرصت،  زودترين  در  تا  خواستند 

دليل سياست هاى نادرست حكومت 
گرديده  تنش  و  بحران  دچار  قبلى 
زيادى  فرصت هاى  افغانستان  و  بود 
را از دست داد. ولى بعد از تشكيل 
سياست  ملى  وحدت  حكومت 
متحده  اياالت  قبال  در  افغانستان 
نمود.»  تغيير  بنيادى  صورت  به 
«حكومت  مى گويد:  هم چنين  وى 
و  روابط  حفظ  عالقه مند  افغانستان 
گسترش اين روابط با اياالت متحده 
به  سفر  در  عالقه مندى  اين  و  است 
و  دوستانه  فضاى  در يك  واشنگتن 
متحده  اياالت  مسوولين  با  صميمى 

عامالن  و  داده  انجام  تحقيقاتى 
به  را  خان  مطيع اهللا  قتل  اصلى 

دادگاه بكشانند.
به  تا  گفتند  هم چنين  آن ها 
خواسته هاى شان پاسخ داده نشود، 
به اعتراض هاى خود ادامه خواهند 

داد.
مشهور  از چهره هاى  مطيع اهللا خان 
ضد طالبان بود. او در زمان حضور 
جنوب  حوزه  در  ناتو  نيروهاى 
كشور، پول هاى زيادى از حفاظت 
دست  به  ناتو  تداركات  كاروان 
ويژه  نيروهاى  با  يكجا  و  آورده 
امريكايى عليه طالبان جنگيده بود.

مطرح گرديد.»
رهبران حكومت  سفر  عبداهللا  داكتر 
وحدت ملى به اياالت متحده امريكا 
را موفقيت آميز توصيف كرده گفته 
اين  از  دارد پس  انتظار  او  است كه 

سفر وضعيت افغانستان بهبود يابد.
 رهبران حكومت وحدت ملى روز 
سفر  نخستين  گذشته  هفته  يكشنبه 
تشكيل  از  پس  را  روزه  شان  پنج 
حكومت وحدت ملى آغاز كردند. 
اين رهبران با مقام هاى ارشد امريكا 
از جمله باراك اوباما رييس جمهور 

ديدار داشتند.

گفتگوى رييس جمهور با رييس 
برنامه انكشافى سازمان ملل در امريكا

ACKU
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از  هرچند  کشور،  رییس جمهور  اشرف غنی،  محمد 
در  داعش  تروریستی  گروه  جنگجویان  فعالیت  به  آغاز 
کشور  این  می گوید  اما  کرده،  نگرانی  ابراز  افغانستان 
شبکه  جمله  از  تروریستی  گروه های  گورستان  به  تبدیل 

القاعده خواهد شد.
که شام روز چهارشنبه، پنجم حمل به وقت  آقای غنی 
امریکا سخنرانی  ایاالت متحده  کانگرس  افغانستان در 
گروه های  به  هرگز  افغانستان  دولت  که  افزود  می کرد، 
تروریستی اجازه نخواهد داد تا توطیه تخریبی خود را در 
رییس جمهور غنی خطاب  کنند.  کشور طرح ریزی  این 
گفت:   امریکا  متحده  ایاالت  کانگرس  اعضای  به 
»افغانستان می تواند به یک موفقیت پایدار دست یابد. 
همکاری، درک و تعهد شما در قبال افغانستان، به هدر 
بستگان  و  القاعده  گورستان  افغانستان  رفت.  نخواهد 
بار  هرگز  ما  کشور  بود.  خواهد  آن  خارجی  تروریست 
به  هرگز  ما  گشت.  نخواهد  مبدل  تروریسم  النه   به  دیگر 
خود  تخریبی  توطیه  که  داد  نخواهیم  اجازه  تروریستان 
که به  کنند. ما مصمم هستیم  را از افغانستان طرح ریزی 
صلح آمیز  همکاری های  مرکز  و  آسیا  توسعه ای  راه  چهار 

گردیم.« تمدن ها مبدل 
که طالبان می توانند انتخاب  گفت  اشرف غنی هم چنین 
در  او،  به گفته ی  افغان.  یا  باشند  القاعده  که  کنند 
صورتی که طالبان بخواهند افغان بمانند، آن ها می توانند 
با »کمال میل« بخشی از اجماع مردم افغانستان باشند. 
طالبان  افراد  از  بخشی  که  می  گوید  غنی  رییس جمهور 
فساد  با  مبارزه  برای  و  می خوانند  وطن دوست  را  خود 
برده اند.  تفنگ  به  دست  خود  قریه های  در  جرایم  و 
که  گفت  کانگرس ایاالت متحده امریکا  رییس جمهور در 
دولت افغانستان به شکایات این جنگجویان رسیدگی 
گر این جنگجویان در نتیجه  که ا کرد  کید  می کند. وی تا
کمیت قانون  کرات قانون اساسی را بپذیرند و از حا مذا
کنند، راه حلی برای بازگشت این جنگجویان به  پیروی 

زندگی عادی پیدا خواهد شد.
در  خود  سخنرانی  نخستین  در  غنی  رییس جمهور 
کف  زدن های مکرر  که با  کانگرس ایاالت متحده امریکا 
از  افغانستان  دولت  که  گفت  بود،  همراه  آن  اعضای 
کرات صلح خواهد شد.  موضع قدرت با طالبان وارد مذا
گفت: »ما با طالبان از یک موقف ضعف نه بلکه از  وی 
کرات می گردیم تا پیشرفت هایی  موقف قوت داخل مذا
معارف،  درعرصه های  گذشته  سال های  طول  در  که 
صحت، حکومتداری، آزادی رسانه ها و حقوق زن نایل 

شده ایم، از دست نروند.«
که استراتژی دولت  گفت  اشرف غنی در سخنرانی خود 
کشور، بر سه محور استوار  افغانستان برای تامین صلح در 
کلی  اجماع  ایجاد یک  اول  او، محور  به گفته ی  است. 
که متعهد به آوردن ثبات در آسیا  کشورهایی  است  میان 
حکومت  رهبران  که  گفت  غنی  رییس جمهور  هستند. 
از  منطقه  کشورهای  از  برخی  رهبران  با  ملی  وحدت 
کستان، هند، قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان،  جمله پا
دیدار  چین  و  عربی  متحده  امارات  سعودی،  عربستان 
کشورها متعهد به  گفتگوهایی داشته اند و رهبران این  و 
به  دادن  پایان  شمول  به  کشورها  تمام  در  امنیت  تامین 
بنیادگرا  گروه های  برای  پناهگاه ها  فراهم سازی  و  تمویل 

می باشند.
کانگرس  رییس جمهور افغانستان در سخنرانی خود در 
تامین  برای  دوم  محور  که  افزود  امریکا  متحده  ایاالت 
کشور، تقویت نیروهای امنیتی است تا این نیروها  صلح در 
کنند.  کشور تمثیل  بتوانند اراده حکومت را در تمام نقاط 
ایاالت  افغانستان،  میان  همکاری  که  افزود  غنی  آقای 
آموزش دیده  نیروی  ایجاد  به  آیساف،  و  امریکا  متحده 
او،  به گفته ی  می کند.  کمک  افغانستان  در  مسلکی  و 

کافی در  توانایی  از  افغانستان  امنیتی  نیروهای  نیز  حاال 
مبارزه با دشمن برخوردار شده اند. آقای غنی افزود: »ما 
در  داریم.  تعرضی  موقف  بلکه  نه  دفاعی  موقف  حاال 
افغانستان به صورت  امنیتی  نیروی های  31 دسامبر 2014 
عملیات های  رهبری  مسوولیت  عهده دار  مستقالنه 

گردیدند.« جنگی 
اشرف غنی از آشتی ملی به عنوان سومین محور استراتژی 
محور  این  در  گفت  او  کرد.  یاد  کشور  در  صلح  تامین 
کنند  که می توانند انتخاب  اختیار به دست طالبان است 

که می خواهند القاعده باشند یا افغان.
که همکاری میان افغانستان و ایاالت  گفت  اشرف غنی 
که چهارده سال قبل  متحده امریکا می تواند ماموریتی را 
به  موفقانه  شد،  آغاز  امریکا  به  تروریستی  حمله  از  پس 
سر برساند. رییس جمهور غنی افزود: »ما خواست و تعهد 
ملل  و  امن  جهان  در  را  ما  کشور  جایگاه  تا  داریم  را  آن 
شما،  ما،  وضعیت  درک  با  کنیم.  تثبیت  دموکراتیک 
گرفت  خواهید  تصمیم  امریکا  مردم  و  امریکا،  کانگرس 
گردد  کتاب ها  که چگونه اهداف و منافع مشترک ما ثبت 

تا از تاریخ آینده مشترک ما سخن بگوید.«
ابر سیاه تر 

اشرف غنی در جریان سخنرانی نزدیک به یک ساعته 
افغانستان  که  کرد  کید  تا یک سو  از  کانگرس  در  خود 
از  بود،  نخواهد  تروریستان  فعالیت  برای  النه ای  دیگر 
که ابر سیاه تر دیگر، یعنی داعش بر آسمان  جانبی افزود 
گفت: »از یک  کشور سایه افگنده است. آقای غنی  این 
از  می دهد،  نوید  ما  کشور  به  روشن  آینده  یک  جانب 
دارد  ما  کشور  آسمان  بر  دیگری  سیاه تر  ابر  دیگر  جانب 
همزمان  افغانستان  در  امنیت  انتقال  می افگند.  سایه 
وقوع  به  میانه  شرق  در  مذهبی  بنیادگرایی  آنی  ظهور  با 
تروریستی  گروه  ظهور  به  را  راه  عربی  بهار  می پیوندد. 
تغییر  اما  ساخت.  هموار  دولت ها  سقوط  و  داعش 
فراهم سازی  تجهیز،  تمویل،  بدون  تروریسم  ساختاری 
دولت ها  بعضی  جانب  از  غیردولتی  عناصر  به  پناه گاه 
کوتاه نگر، امکان پذیر  به عنوان وسیله تحقق پالیسی های 

نمی باشد.«

که  را  که جهان تهدیدی  کرد  کید  تا رییس جمهور غنی 
کشورهای  متوجه  آن  متحد  نیروهای  و  داعش  طرف  از 
کند. به گفته ی  آسیای غربی و مرکزی است، باید درک 
ثبات   که  تروریستی  حرکت های  غنی،  رییس جمهور 
ایجاد  صدد  در  داده  قرار  هدف  را  منطقه  در  دولت  هر 
که  کرد  کید  تا غنی  آقای  عملیاتی اند.  پایگاه های 
گفت  وی  دارد.  قرار  جبهه  مقدم  خط  در  افغانستان 
تروریستان سرحد نمی شناسند و به خاطر پخش پیام های 
نیستند.  نیز  پاسپورت  اخذ  نیازمند  انزجار خود  و  نفرت 
نیروهای  داعش  غرب،  طرف  »از  افزود:  رییس جمهور 
به منظور  افغانستان  غرب  و  جنوب  به  را  خود  پیشگام 
در  کرده اند.  اعزام  مناطق  این  آسیب پذیری  آزمایش 
در  شورشیان  با  مبارزه  عملیات  افغانستان،  جنوب 
هزار  چهل  از  بیشتر  شدن  کشته  به  منجر  که  کستان  پا
نفر شده است، طالبان را از وزیرستان جنوبی به مناطق 

سرحدی افغانستان فراری داده است.«
خودکفایی

مقام ها،  از  خود  سخنرانی  آغاز  در  غنی  رییس جمهور 
کرد  قدردانی  امریکا  متحده  ایاالت  مردم  و  سربازان 
افغانستان  با  متحده  ایاالت  همکاری  که  گفت  و 
امید  سوی  به  یاس  حالت  از  کشور  این  تا  شده  باعث 
بر  »عالوه  گفت:  غنی  آقای  کند.  حرکت  خودکفایی  و 
این که الحمداهلل حمالت شورشیان طالب به سطح قابل 
مردم  قاطع  کثریت  ا است،  یافته  کاهش  مالحظه ای 
کشور با ایاالت متحده  افغانستان همکاری و روابط این 
که  امریکا را منحیث سنگ بنای آینده ما تلقی می نمایند 
می توان از تایید سریع موافقت نامه همکاری های امنیتی 
شورای  توسط  نیروها  حضور  چگونگی  موافقت نامه  و 
یادآوری  آن  آشکار  بسیار  نمونه  منحیث  افغانستان  ملی 
کرد. این دو موافقت نامه مبین خواست ما مبنی بر تداوم 

کشور می باشد.«  همکاری بین این دو 
که افغانستان خط  رییس جمهور غنی در عین حال افزود 
مساله  این  و  بوده  بنیادگرایی  علیه  جهانی  مبارزه  مقدم 
که  کرد  کید  باعث شده تا امریکا نیز مصون بماند. وی تا
این مصونیت به قیمت جان هزاران امریکایی و افغان در 

گردیده است. جنگ علیه تروریسم تامین 
به  افغانستان حاال  که  اشرف غنی می گوید  این حال،  با 
گذشته  کرده و این حرکت سال  سوی خودکفایی حرکت 
کشور آغاز شد.  با تشکیل حکومت وحدت ملی در این 
گفت: »افغانستان حرکت خود به سوی خودکفایی  وی 
گذشته و  کرده بود. این امر با انتخابات سال  را قبال آغاز 
که در  ایجاد حکومت وحدت ملی ما آغاز شد. تصویری 
کشور سنتی محکوم به  بیرون، از افغانستان هست، یک 
گذشته است. اما همکار من و رییس اجرایی  عصرهای 
کتر عبداهلل یک مبارزه جدی را برای مهم ترین مسایل  دا
شفافیت  افزایش  به  منجر  که  فساد  محو  به  نیاز  مانند 
بی طرفانه  کمیت  حا از  حمایت  تضمین  و  حکومت  در 

کرده ایم.« قانون می گردد، راه اندازی 
کانگرس  در  خود  سخنرانی  نخستین  در  اشرف غنی 
شده  خارج  انزوا  حالت  از  افغانستان  که  گفت  امریکا 
کرد  کید  و حاال به عنوان قلب آسیا مطرح است. وی تا
نمی توانند  افغانستان  غیاب  در  آسیایی  کشورهای  که 
یک اقتصاد بین القاره ای داشته باشند. به اعتقاد آقای 
وضعیت  داخل  آینده  سال  بیست وپنج  در  آسیا  غنی، 
کرانه های  که به گفته ی او،  سال 1869 خواهد شد؛ سالی 
شرقی و غربی امریکا از طریق خط آهن ترانزیت قاره ای 
که  کرد  کید  تا غنی  رییس جمهور  شدند.  وصل  هم  به 
بدون  مرحله ای  چنین  به  رسیدن  و  آسیا  شدن  وصل 

افغانستان امکان پذیر نیست.
هدر رفتن یک فرصت خوب

کانگرس  در  خود  سخنرانی  جریان  در  اشرف غنی 
سال  چهارده  دست آوردهای  از  امریکا  متحده  ایاالت 
اخیر در افغانستان زمینه های آموزش و پرورش، صحت، 
گذشته  کرد اما حکومت  بازسازی و حقوق بشر یادآوری 
را به دلیل تاخیر در امضای موفقت نامه امنیتی با امریکا، 
در  تاخیر  که  گفت  غنی  آقای  داد.  قرار  انتقاد  مورد 
از دست  را  امنیتی، فرصت خوبی  امضای موافقت نامه 
گرفت اما این فرصت با امضای موافقت نامه  افغانستان 
عدم  »بنابر  افزود:  وی  آمد.  به دست  باره  دو  امنیتی 
و  امریکا  با  امنیتی  جانبه  دو  موافقت نامه های  امضای 
ناتو از سوی حکومت قبلی، ما فرصت خوبی را از دست 
دادیم و هر دو شرکای ما در یک وضعیت نا معلوم فعالیت 
که موجب شد تا 8 ماه زمان مهم در یک مقطع  می کردند 
گردد.« رییس جمهور غنی  حساس انتقال امنیتی ضایع 
کانگرس ایاالت متحده افزود: »شما  خطاب به اعضای 
می توانستید در این فرصت به این همکاری نقطه پایان 
نکردید.  چنین  اما  گردید،  بر  خود  کشور  به  و  بگذارید 
کانگرس  و  اوباما  رییس جمهور  که  انعطاف پذیری  از 
امریکا در این زمینه از خود نشان دادند، تشکر می کنم. 
ما توانستیم بدون یک روز تعویق در تعهد رییس جمهور 
نیروهای  ماموریت جنگی  بر ختم  مبنی  ملتش  به  اوباما 
کشور در 31 دسامبر 2014، این اتالف زمانی را جبران  آن 

نموده و فرصت از دست رفته را دوباره به دست آوریم.«
روابط  چگونگی  که  می گوید  اشرف غنی  این حال،  با 
دو  در  امریکا  متحده  ایاالت  با  آینده  افغانستان 
موافقت نامه دو جانبه امنیتی و استراتژیک مشخص شده 
چارچوب  در  امریکایی  مقام های  او،  به گفته ی  است. 
کید  تا همکاری ها  ادامه ی  روی  موافقت نامه ها  همین 
دارند اما دولت افغانستان به خاطر رسیدن به خودکفایی 
که دولت افغانستان برای  گفت  تمرکز می کند. آقای غنی 
گرفته  رسیدن به این اهداف، اصالحاتی را روی دست 

کشور را به ثبات برساند.  که بتواند این 
اشرف غنی رییس جمهور و عبداهلل رییس اجرایی، روز 
را  پنج روزه شان  سفر  نخستین  گذشته  هفته  یک شنبه 
پس از تشکیل حکومت وحدت ملی، به منظور دیدار با 
پنج شنبه  روز  سفر  این  کردند.  آغاز  امریکایی  مقام های 

به پایان رسید.

کانگرس امریکا: غنی در 

افغانستان گورستان القاعده خواهد بود

وهای  نیر و  داعش  طرف  از  که  را  تهدیدی  جهان  که  کرد  تاکید  غنی  رییس جمهور 
به گفته ی  کند.  درک  باید  است،  ی  مرکز و  بی  غر آسیای  کشورهای  متوجه  آن  متحد 
را هدف قرار  ثبات  هر دولت در منطقه  وریستی که  رییس جمهور غنی، حرکت های تر
داده در صدد ایجاد پایگاه های عملیاتی اند. آقای غنی تاکید کرد که افغانستان در 
وریستان سرحد نمی شناسند و به خاطر پخش  خط مقدم جبهه قرار دارد. وی گفت تر

پیام های نفرت و انزجار خود نیازمند اخذ پاسپورت نیز نیستند.

 ظفرشاه رویی
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قانون دارد، حتما می داند  و  کسی که دکترای فقه  یک فقیه، 
قرآن سوزی، هیچ  به  متهم  کمه خیابانی یک شهروند  که محا
توجیه قانونی، عقالنی و شرعی ندارد. او باید به صورت دقیق 
مقتدیانش  به  باید  ایشان  می گفت.  مردم  به  را  نکته  همین 
را در خیابان بسوزاند، مردم  قرآن  کسی  گر  ا که  حالی می کرد 
کنند بلکه  کمه و مجازات  را در جا محا او  عام حق ندارند، 

کنند.  کمه  کم رسمی  باید قرآن سوز را محا محا
آقای نیازی بعد از این که اطالع یافت فرخنده قرآن سوز نبود، 
که  گفت. ایشان تا حال هم نگفته اند  به خانواده او تسلیت 
کمه خیابانی یک قرآن سوز، حرمت دارد. از شهروند  نفس محا
که همزمان خطیب و امام جمعه هم  حقوق دان یک جمهوری 
کمیت  از حا مهم در حمایت  که نقش  انتظار می رود  است، 
کند. دانش حقوقی آقای نیازی شاید بیشتر از همه  قانون ایفا 
کابل باشد. عالوه بر این، آقای نیازی، بیشتر  امام های جمعه 

کابل، قدرتمند است.  از هر مالی دیگر 
تلویزیون های سیاستمداران پرنفوذ، سخنرانی های او را ضبط 
وزیر  مسجد  جمعه  نمازهای  در  هم چنین  می کنند.  پخش  و 
کشور  کبرخان، دیپلومات های خارجی و مقام های عالی رتبه  ا
طبقه  و  مکتب خوانده  قشر  دلیل  همین  به  می کنند.  شرکت 
متوسط جامعه شهری، از ایشان بیشتر از دیگران توقع داشتند. 
آقای  از  فیسبوک  کاربران  و  شهری  متوسط  طبقه  سرخوردگی 
بر  بحث  بنابراین  است.  توقع  همین  معلول  بیشتر  نیز  نیازی 
شبکه های  کاربران  نزاع  محل  نیست.  اطالعاتی  خالی  سر 
دفاع  نیازی،  دکتر  آقای  با  شهری  متوسط  طبقه  و  اجتماعی 
به روشنی  نیازی  آقای  از سخنان  از محکمه خیابانی است. 
کمه خیابانی یک قرآن سوز را  که ایشان محا استنباط می شود 

مشروع می دانند. 
وقتی  دارد.  ک  خطرنا اجتماعی  پیامدهای  باور،  این  تبلیغ 
قرآن سوز  یک  خیابانی  کمه  محا که  برسند  باور  این  به  مردم 
مشروع است، امنیت از شهر و خیابان رخت می بندد. در آن 
در شهر می شود.  رایج  قاعده  و خودسری  آدم سوزی  صورت، 
کافی است تا انسان ها را به  در آن وضعیت یک اتهام بی پایه 
آتش بکشند. برای جلو گیری از چنین وضعیتی ایجاب می کند 

کمه خیابانی نقد شوند.  که معتقدان به محا
کمه  محا از  حقوق دانی  وقتی  دنیا،  این  کنار  و  کنج  هر  در 
کند،  توجیه  را  آن  مصدایق  از  یکی  یا  کند،  دفاع  خیابانی 
صالحیت اخالقی خود را از دست می دهد. آقای نیازی هم 
دیگر صالحیت اخالقی وعظ و ارشاد مردم را از دست داده 
که  کنند  است. ایشان باید برای اعاده صالحیت خود، اعالم 
کمه خیابانی مشروع نیست و دیگر این که مدتی از وعظ و  محا

کنند.  کناره گیری  ارشاد 
دفاع  در  اعالمیه اش  صدور  از  پیش  نور  عطامحمد  آقای 
کاربران  با  ایشان  نزاع  محل  مورد  در  باید  نیازی  آقای  از 
شبکه های اجتماعی و برخی از فعاالن مدنی، معلومات خود 
که آقای نور خود، در مورد  کامل می کرد. واقعیت این است  را 
در  اجتماعی،  شبکه های  کاربران  با  نیازی  آقای  نزاع  محل 
گزارش دقیق در مورد این  خالی اطالعاتی قرار دارد. به ایشان 
که موضع گیری های  نزاع نداده اند. آقای نور باید متوجه باشند 
که حساب  کسی می داند  شتاب زده، به سود ایشان نیست. هر 
اجتماعی  امنیت  و  نظم  به  متعهد  منتقدان  از  اهانت کنندگان 
کسانی که مساله شان  کی و اهانت از نظر همه  جدا است. هتا
امنیت و آرامش جامعه، تامین نظم و قانون است، پذیرفتنی 
کس دیگر سخت نکوهیده  نیست. اهانت به آقای نیازی و هر 
شهروندان  همه  حق  ایشان  باورهای  نقد  اما  است،  ناپسند  و 

کسی فوق نقد و بررسی باشد.  کشور می باشد. نباید هیچ 

حمالت  و  آورده  روی  کشور  این  به  باره  دو  داعش 
گروه در تکریت آغاز  هوایی خود را علیه مواضع این 
اشتیاق  روزگاری  که  رییس جمهوری  است.  کرده 
کنون با  بی نهایت برای خروج از عراق نشان می داد ا
دوراندیشی تمام برای مبارزه با خونین ترین دشمنان 

خود با توپ و طیاره به عراق بازگشته است.
کرده است.  اشرف غنی این دینامسیم جدید را درک 
کانگرس امریکا بارها از خطر  او در سخنرانی خود در 
به  او، داعش  به گفته  کرد.  یاد  افغانستان  در  داعش 
کشور  افغانستان آمده تا از ضعف های موجود در این 
سفید  کاخ  به  خوبی  به  پیام  همین  کند.  استفاده 
عراق،  بی ثباتی  با  که  می رساند  امریکا  کانگرس  و 
نفوذ  پایگاه  به  افغانستان  نباید  لیبیا  و  یمن  سوریه، 

داعش تبدیل شود. 
که آیا افغانستان محلی برای داعش  سوال این است 
کارت  غنی  آقای  که  می آید  به نظر  بود؟  خواهد 
می کند.  بازی  امریکایی  بازیگران  با  را  جذابی 
عربی  عمدتا  نیروی  یک  این که  به دلیل  داعش 
و  جنوب  پشتون نشین  مناطق  در  نمی تواند  است، 
این  این که  کما  کند.  باز  پای  برای خود جای  شرق 
این  از  و  ابراز داشته  با طالبان  را  نیرو مخالفت خود 
گروه  که با ابوبکر بغدادی، رهبر  گروه خواسته است 

کند.  داعش به عنوان خلیفه مسلمین، بیعت 
کستان پیام دلسردکننده برای طالبان و پا

که  خواست  طالبان  از  امریکا  کنگره  در  غنی  آقای 
افغانستان  چون  سازند.  جدا  القاعده  از  را  خود 
برای  پیام  این  بود.  خواهد  القاعده  قبرستان 
خاطر  این  از  و  بوده  جذاب  بی نهایت  امریکایی ها 
و  خاستند  پا  به  مدتی  برای  مجلس  دو  نمایندگان 
کف زدند. اما،  برای این حرف هوشیارانه آقای غنی 
برای  که  هرچند  موضوع  این  طرح  که  است  واضح 
کرده است،  امریکایی ها هنوز جذابیت خود را حفظ 
ندارد.  بیشتری  ارزش  سیاسی  کلیشه  از  فراتر  ولی 
افغانستان  در  ای  جدی  حضور  نه  القاعده  چون، 
دارد و از همه مهم تر این که طالبان برای خود متحدان 
خیر  از  آسانی  به  که  کرده اند  پیدا  ک تری  خطرنا
مثال،  می توانند.  گذشته  ایمن الظواهری  جنگجویان 
میانه ای  آسیای  و  کستانی  پا طالبان  و  حقانی  گروه 
شاید  می جنگند.  طالبان  کنار  در  فعال  به صورت 
کتیکی فاصله خود را از القاعده  طالبان به صورت تا
گروه بخشی از  حفظ نمایند ولی در واقعیت امر این 
که نه  یک سیستم بین المللی ترور و افراطیت است 
که منافع  تنها منافع نظامی  و اقتصادی و سیاسی خود 
که درگیر جنگ  کشورهای رقیب و بلندپرواز منطقه را 

نیابتی علیه یک دیگراند، تامین می کند.
در صفحه 6

کتر محمد ایاز نیازی، خطیب  حمایت والی قدرتمند بلخ از دا
کابل، بسیار شتاب زده و ناموجه  کبرخان  مسجد وزیر محمدا
که آقای نیازی  گفته است  بود. والی بلخ با صدور اعالمیه ای 
کرد و دیگر  در »خالی اطالعاتی« حرف هایی زد و اشتباهی 
هر  که  نیست  شکی  این  در  نیست.  انتقاد  و  اهانت  سزاوار 
کرده اند.  انسانی خطا می کند. حتا نخبگان بشریت هم خطا 
افالطون، ارسطو، منتسکیو، ابن خلدون... همه در پژوهش ها 
کرده اند. وقتی نخبگان بشریت  و زندگی شخصی شان خطا 
کسی که خطایی  خطا می کنند، تکلیف بقیه روشن است. هر 
از جهان  گوشه ای  بابت عذر بخواهد، در هیچ  این  از  و  کند 
مورد پی گرد قانونی قرار نمی گیرد. اهانت هم به لحاظ اخالقی 
کسی اخالقی نیست. حتا  رفتاری ناموجه است. اهانت هیچ 
مجرمان متکرر و تروریست های قاتل انسان های بی گناه را هم 

کرد.  نباید اهانت 
و  اشخاص  توهین  جهان،  کشورهای  از  بسیاری  قوانین  در 
در  حرمت،  هتک  و  اهانت  است.  بیان  آزادی  مرز  افراد، 
به  دارد.  قانونی  پی گرد  جهان  کشورهای  از  بسیاری  کم  محا
دفاع  اشخاص  و  افراد  به  اهانت  از  کسی  هیچ  دلیل،  همین 
از  برخی  و  اجتماعی  شبکه های  کاربران  انتقاد  اما  نمی کند. 
فعاالن مدنی از آقای ایاز نیازی، دلیل دیگر دارد. در این جا 
نیازی  آقای  ندارد.  موضوعیت  اصال  اطالعاتی«  »خالی 
گذشته،  سال  حوت  بیست ونه  جمعه  نماز  خطبه های  در 
را  قرآن  کسی که  خیابانی  مجازات  و  کمه  محا از  نحوی  به 

کرد. ویدیوی این سخنرانی موجود است.  می سوزاند، دفاع 
کسی قرآن را در خیابان  که وقتی  ایشان در این سخنرانی فرمودند 
از  آیا قرآن سوز  که  کنند  می سوزاند، مردم مکلف نیستند بررسی 
از  آشکار  دفاع  این  نه.  یا  است  برخوردار  روانی  کامل  صحت 
کمه خیابانی، پشت پا زدن  کمه خیابانی است. دفاع از محا محا
قضایی  صالحیت  افغانستان،  قوانین  برمبنای  است.  قانون  به 
می کند  حکم  قوانین  همین  رسمی  است.  کم  محا انحصار  در 
کم،  محا در  فساد  است.  انتقال  غیرقابل  قضایی  صالحیت  که 
کم،  محا مسووالن  بودن  جاهل  و  دادگاه ها  مداخله پذیری 
کم  محا از  قضایی  صالحیت  انتقال  دلیل  نمی تواند  هیچ کدام 
به  کی  هتا افغانستان،  قوانین  برمبنای  شود.  عام  مردم  به  رسمی  

ساحت باورهای دینی مسلمانان و هندوباوران جرم است. 
اشخاص  که  می کند  حکم  هم چنین  ما  کشور  حقوقی  نظام 
یک  در  مردم،  دینی  باورهای  حرمت  هتک  به  متهم  افراد  و 
که به باور  کشور ما  کمه شوند. نظام حقوقی  دادگاه رسمی  محا
از احکام فقهی اهل سنت است،  برگرفته  حقوق دانان زبده، 
کرده است. بنابراین نفس  کمه خیابانی شهروندان را منع  محا
کمه خیابانی یک شهروند متهم قبیح و غیرقانونی است.  محا
قوانین و اخالق هیچ استثنایی در این مورد قایل نیست. در 
دارند،  حق  عام  مردم  که  است  نشده  نوشته  قانون  بند  هیچ 
گر فرخنده واقعا قرآن را آتش  کنند. ا کمه  یک قرآن سوز را محا
نداشتند.  را  او  کمه  محا صالحیت  عام  مردم  بازهم  می زد، 
مردم  نه  و  دارند  قضایی  صالحیت  خیابانی  اوباش های  نه 

گشت وگذار می کنند.  کوچه و بازار  که در  شریفی 
کم رسمی  است. اما آقای  صالحیت قضایی در انحصار محا
نیازی در خطبه های نماز جمعه، این اصل را زیر سوال برد. او 
کمه خیابانی یک شهروند  به جای این که به مردم بگوید، محا
از  را  قانونی و شرعی ندارد، دولت  متهم، هیچ مبنای عقلی، 
او  بر حذر داشت.  قتل فرخنده  کمه عامالن  و محا بازداشت 
کند هم نباید مورد  کسی که به قاتل برادر خود شلیک  گفت  حتا 
خیابانی  کمه  محا از  آشکار  حمایت  این  بگیرد.  قرار  مالمت 
نیست.  مطرح  اصال  وسط  این  در  اطالعاتی  خالی  است. 

مهم ترین  از  یکی  امریکا  به  غنی  رییس جمهور  سفر 
می آید.  حساب  به  افغانستان  سیاسی  رویدادهای 
که ایاالت متحده با وجود  اهمیت آن در این است 
کشور  این  در  خود  نظامی   ماموریت  پایان  اعالم 
که تعدادی از سربازانش را در افغانستان  کرد  موافقت 
نگهدارد و نیروهای امنیتی افغان را حمایت و تمویل 
هژده ماهه  ماموریت  تمدید  اوباما  بارک  می کند. 
در  ثبات  و  صلح  استقرار  با  را  امریکایی  نیروهای 
آورده  بر  برای  که  کرد  کید  تا و  زده  پیوند  افغانستان 
قبلی  تصمیم  در  که  می ارزد  مذکور  اهداف  شدن 
کند. در حقیقت برای تاخیر خروج  خود تجدید نظر 
از زمان  از افغانستان، آقای غنی  نیروهای امریکایی 
تالش های  ریاست جمهوری  ارگ  گرفتن  به دست 

کرد. خود را آغاز 
آقای غنی در سخنرانی خود به صورت خیلی محکم 
امریکایی  قانون گذاران  برای  بسیاری  وعده های 
داد. به گفته آقای غنی در یک دهه آینده افغانستان 
عرصه های  در  زیادی  پیشرفت های  به  که  می تواند 
اقتصادی و رفاه عامه نایل آید. آقای غنی اطمینان 
کمک های  به  بی نهایت  به  تا  افغانستان  که  داد 

امریکا وابسته نخواهد بود. 
سیمای  که  توانستند  سفر  این  در  عبداهلل  و  غنی 
را  امریکا  کانگرس  و  سفید  کاخ  در  افغانستان 
با  آن ها  دیگر  بدهند.  تغییر  رادیکالی  به صورت 
حامد  مانند  غرب ستیزی  و  تندخو  رییس جمهور 
کمک های غرب  که از یک سو  کرزی مواجه نشدند 
را دریافت می داشت و از سوی دیگر برای خشنودی 
از مردم دهل  گروه هایی  و  از حلقات سیاسی  برخی 
که  امریکایی ستیزی را می نواخت؛ سیاست میان تهی 
خطر  به  را  متحدانش  مهم ترین  با  افغانستان  روابط 

انداخته بود. 
کارت داعش استفاده از 

خود  ماموریت  به  متحده  ایاالت  دلگرمی  مجدد 
و  حرف ها  تاثیر  زیر  تنهایی  به  طبعا  افغانستان  در 
است.  نبوده  اشرف غنی  نرم  و  چرب  وعده های 
از  افغانستان پس  به  ایاالت متحده نسبت  محاسبه 
کشیدن  راه  حتا  و  سوریه،  و  عراق  در  داعش  ظهور 
گروه به افغانستان، تغییرات زیادی یافته است.  این 
تضعیف  شاهد  عراق  از  خروج  با  متحده  ایاالت 
گروه های افراطی سنی  دولت مرکزی در بغداد و رشد 
والیات  آسای  برق  تسخیر  بود.  کشور  آن  در  و شیعه 
در  سیاست گذاران  برای  خوبی  به  عراق  سنی نشین 
کشور  یک  از  خروج  که  ساخت  واضح  واشنگتن 
نتایج  دارای  فرقه ای  اختالفات  درگیر  و  بی ثبات 
زیان بار و جبران ناپذیر فراوانی است. ایاالت متحده 
دست  به  بغداد  سقوط  از  جلوگیری  برای  کنون  ا

 فردوس

 سلیم آزاد
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قتل بدون موجب 
و مسوولیت قانونی دولت

نگاهی به سفر امریکا 
و دست آوردهای آن

افکار  بر وجدان و  تاثیرگذاری منفی  از نظر  است که 
پغمان  در  داده  قضیه رخ  از  و حتا شدیدتر  برابر  عامه 
خشونت  از  عده ای  پغمان  حادثه  در  زیرا  است.  بوده 
پیشگان آبروی شماری از افراد جامعه را مورد هدف 
داده در شاه دو شمشیره  اما در قضیه رخ  دادند،  قرار 
عده ای از خشونت پیشگان حق حیات یک فرد انسانی 
را مورد هدف قرار داده و از بین بردند. از سوی دیگر 
در  نیز  فرخنده  قتل  قضیه  در  گرفته  صورت  خشونت 
از  سنگین تر  و  شدیدتر  مراتب  به  عامه،  اذهان  تحلیل 
که  است  همین رو  از  و  می شود  محسوب  پغمان  جرم 
این  به  نسبت  عمومی  نیز  افکار  واکنش  می شود  دیده 

مساله به مراتب گسترده تر از حادثه پغمان می باشد.
شاه  زیارت  در  گرفته  صورت  حادثه  دیگر  سوی  از 
در  شدید  نگرانی  یک  که  می شود  باعث  دو شمشیره، 
دو  در شاه  قضیه ای که  در  بیاید.  به وجود  میان جامعه 
شمشیره اتفاق افتاد، دیده شد که یک دختر جوان بر 
قرار  گروهی  تهاجم  مورد  دیگر،  فرد  یک  اتهام  اثر 
دختر  این  به  این که  بدون  می رسد.  قتل  به  و  گرفته 
این  شود.  داده  اتهام  به  جواب گویی  فرصت  جوان 
نگیرد،  قرار  قضایی  و  عدلی  پیگرد  مورد  اگر  حادثه 
سبب می شود که یک نوع نگرانی عمیق را برای همه 
به میان بیاورد. زیرا این امکان وجود دارد که هر فردی 
با چنین سرنوشتی روبه رو شود. امکان این وجود دارد 
که هر فرد دیگر با اتهام مشابه روبه رو شده و در نتیجه 
با سرنوشت مشابه روبه رو گردد و قربانی اتهام زنی های 
شود. از این رو ایجاب می کند که دولت افغانستان این 
حادثه را با دقت و در عین زمان قاطعیت تحت تعقیب 

قرار دهد.
است،  بحث  قابل  رخداد  این  در  که  دیگر  زاویه ای 
موضوع شراکت در جرم می باشد. بر اساس مندرجات 
ماده های سی و نهم و چهل و یکم قانون جزای افغانستان، 

متخصص  نهادهای  به  نیازمندی  تروریسم،  امن  النه 
و  افغانستان  در  ابتکارات  گسترش  برای  غیردولتی 
چه  اگر  کرد.  اشاره  دیگر  مرتبط  موضوعات  برخی 
امریکا  به  نیازمندی  و  تروریسم  و  داعش  از گسترش 
برای دفع این تهدید، در این نشست یادی نکرد، اما در 
حاشیه نشست ها از این موضوع یاد گردید. با این حال، 
احتمال بازنگری شدن خروج نیروهای امریکا تا پایان 
2016 و متعاقبا حضوریافتن بلندمدت امریکا نیز در پی 

این سخنرانی و دیگر بازدیدها افزایش یافته است.
وحدت  حکومت  رهبران  دست آوردهای  بی گمان، 
امریکا  رهبران  برای جلب حمایت سخاوتمندانه  ملی 
این کمک ها،  این حال  با  نادیده گرفت.  نمی توان  را 
اقدام تازه ای برای افغانستان در طول بیش از یک دهه 
کمک ها  این  اهمیت  نمی گردند.  محسوب  گذشته 
افزایش خواهد یافت که در قالب ساختارهای  زمانی 
سالم، بتواند بسترهای تولید افغانستان را تقویت کند. 
میلیاردها  اداری،  اقتصادی گذشته  ناسالم  ساختارهای 
دالر را ضایع کرد و بیش از آنی که توان تولید ما را 
افزایش دهد، توان مصرفی، انتظار کاذب و وابستگی 
صورتی  در  است.  داده  افزایش  را  بیرون  جهان  به 
با  توام  ساختارهای  قالب  در  امریکا  حمایت های  که 
دیگر  همانند  قطعا  برسد،  مصرف  به  مصرفی  و  فساد 
یک  از  بیش  طول  در  جهانی  جامعه  حمایت های 
افغانستان  مردم  برای  دهه گذشته دست آورد چندانی 
از  بیرون  دست آوردهای  بنابراین  داشت.  نخواهد 
کشور زمانی می توانند به عنوان یک امتیاز واقعی مثبت 
پنداشته شود که در توازن با ساختارهای دورنی باشد 
و انتظار کاذب و مصرفی مردم را باال نبرد. حکومت 
طرح های  امتداد  در  آن ها  از  بتواند  باید  افغانستان 
ترانزیتی  شاهراه  به  افغانستان  کردن  تبدیل  و  تولیدی 
میان تمدن های همجوار- چیزی که رییس جمهور در 
کرد-  مطرح  امریکا  کانگرس  در  خویش  سخنرانی 

استفاده کند.
در سوی دیگر افغانستان در تعامالت با جهان بیرون دو 
نگرش منطقه گرایی و فرامنطقه گرایی را تعقیب کرده 
اصل های  از جمله  دو ضلع  این  میان  توازن  است که 
مهم در سیاست خارجی ما پنداشته می شود. از این رو 
در  می تواند  زمانی  فرامنطقه گرایی  یا  و  امریکاگرایی 
دیگر  که ضلع  کند  تامین  را  ما  ملی  منافع  درازمدت 
را  منطقه گرایی  یعنی  را  افغانستان  خارجی  سیاست 
از  افغانستان  گفته شد،  که  همان طور  نسازد.  نامتوازن 
منطقه  کشورهای  با  منطقه ای  دیپلوماسی  در  یک سو 
تعامل دارد و از سوی دیگر با امریکا روابط دارد. در 

جزای  در  برابری  اصل  و  جرم  در  مشارکت  اصل 
مشارکت  جرم  این  وقوع  در  که  کسانی  برای  جرم 
سی و نهم  ماده  بر  مبتنی  می گردد.  اثبات  داشته اند، 
بیش  این جرم  قانون جزا می توان گفت که در وقوع 
بر  مبتنی  دیگر  از سوی  و  داشته اند  تن دست  یک  از 
ماده چهل و یکم قانون جزا می توان گفت که این افراد 
در جزایی که برای این قضیه در قانون پیش بینی شده 
باید  برابر  به گونه  و  دارند  برابر  مشارکت  نیز  است، 
این جرم  به خاطر  قانون جزا  نظر گرفته در  جزای در 

ارتکابی را متحمل شوند.
از منظر قانون جزا در این حادثه  از سوی دیگر آنچه 
برای  قانون  در  که  است  مجازاتی  است،  بحث  قابل 
می تواند  شمشیره  دو  شاه  در  داده  رخ  قضیه  عامالن 
ماده  هفتم  و  سوم  بندهای  در  باشد.  پیش بینی  قابل 
هم چنین  و  افغانستان  جزای  قانون  سه صدونودوپنج 
برای  قانون،  این  سه صدونودوششم  ماده  دوم  بند  در 
رخ  شمشیره  دو  شاه  در  که  حیثیتی  با  جرم  ارتکاب 
داده است، اعدام پیش بینی شده است. در بند سوم ماده 
سه صدونودوپنجم قانون جزا تصریح شده است که اگر 
قتل به صورت وحشیانه صورت گیرد از مواردی است 
مرتکب  برای  اعدام  جزای  کسب  باعث  می تواند  که 
یا مرتکبان جرم گردد. هم چنین در بند هفتم این ماده 
تصریح گردیده است که اگر جرم قتل توام با جنایت یا 
جنحه دیگر )قتل توام با شکنجه و سوزاندان( صورت 
دوم  بند  در  می شوند.  اعدام  عامالن  یا  عامل  گیرد، 
نیز تصریح شده است که اگر  ماده سه صدونودوششم 
با جزای  کنند  مثله  را  قربانی  قتل  مرتکبین  یا  مرتکب 
اصل  به  توجه  با  و  حال  شد.  خواهند  روبه رو  اعدام 
حادثه و واکنش مردم و افکار عمومی  باید دید که از 
سوی دولت با این حادثه و عامالن آن چگونه برخورد 

صورت خواهد گرفت.

ترازوی  امریکا و کفه  با  صورتی که گسترش روابط 
منطقه ای  ترازوی  کفه  با  مقایسه  در  امریکا  با  روابط 
سنگینی کند و روابط ما را با چین، روسیه و... خدشه 
در  دست آوردها  از  بیشتر  زیان ها  قطعا  سازد،  دار 
می گردد.  محسوب  ما  درازمدت  خارجی  سیاست 
دست آوردهای  می توانیم  ما  زمانی  اساس  این  بر 
منطقه  کشورهای  که  کنیم  تجلیل  را  امریکاگرایی 
خود  از  ناهمسو  واکنش  سفر  این  پس لرزه های  در 
منطقه ای  ابتکارات  و  بتوانیم طرح ها  ما  ندهند و  بروز 
خویش را تقویت کنیم. نیازمندی ما به امریکا یک نیاز 
است.  منطقه  بلندمدت  سیاست های  برای  کوتاه مدت 
بسترهای  ما  کوتاه مدت  سیاست های  که  صورتی  در 
کند،  ویران  را  ما  بلندمدت  استراتژی های  و  برنامه ها 
سیاست گذاران  تلخ  تجربه  درازمدت  در  بی گمان 
خارجی خویش را در حکومت های قبلی دوباره تجربه 

می کنیم.
در پایان باید گفت، برای بهره برداری از حمایت های 
بیرونی ضرورت داریم تا ساختارها و بسترهای اداری، 
برای  را  داخلی خویش  فرهنگی  و  سیاسی  اقتصادی، 
بهتر مصرف شدن این پول ها اصالح و تقویت کنیم. 
ما  منطقه ای  موقعیت  تقویت  برای  باید  این حمایت ها 
و بهره برداری ما از منطقه به عنوان پل زمینی ترانزیتی 
منطقه  کشورهای  نیازمندی های  دیگر  و  انرژی  برای 
باشد. اگر چه طرح منطقه ای افغانستان از سوی رهبران 
حکومت وحدت ملی در امریکا مطرح شد، اما تحقق 
این امر نیازمند طرح و ارایه برنامه های جزیی تر برای 
برنامه های  در  امریکا  حمایت های  از  بهره برداری 
که  است  الزم  دارد.  ضرورت  را  افغانستان  منطقه ای 
در قالب پروژه های مشخص طرح همکاری امریکا با 
چین و روسیه را فراهم سازیم. تقویت مفهوم افغانستان 
در  رقابت  به جای  همکاری  برای  محیطی  به عنوان 
دیپلوماسی منطقه ای- فرامنطقه ای باید به عنوان کلیشه 
در  امریکا  حضور  به  کوتاه مدت  در  ما  شود.  تبدیل 
شدن  مطرح  صورت  در  داریم،  ضرورت  افغانستان 
حضور دایمی  امریکا، الزم است که حضور امریکا را 
برای اقناع کشورهای منطقه؛ مشروط و براساس اراده 
کنیم.  واگذار  آینده  در  افغانستان  مردم  نیازمندی  و 
اقناع کشورهای منطقه ای از چگونگی و سطح روابط 
ما با امریکا الزم و ضروری است. از این رو در فرایند 
ُکند تحوالت سیاست خارجی منطقه و جهانی، زمانی 
بخشیدیم،  تحقق  را  منطقه ای  و  داخلی  الزامات  که 
می توانیم بگوییم که در این سفر دست آورد داشته ایم.
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و  می گیرد  قرار  جرایم  حوزه  در  شود،  متاثر  بیشتری 
دولت موظف است که در صورت وقوع چنین اعمالی 
دست به واکنش بزند و در برابر فرد یا افرادی که باعث 
وقوع این گونه رفتارها و اعمال گردیده اند، به گونه ای 
واکنش نشان دهد که باعث ترمیم صدمه وارد شده به 

جامعه گردد.
توجیه  بدون  قتل  حادثه  این که  به  توجه  با  و  بنابراین 
فرخنده آن هم به صورت وحشیانه که با عث تاثر عمیق 
وجدان عمومی  و در عین زمان واکنش افکار عمومی  
بر شمرده می شود و  گردید، در حوزه جرایم شدیده 
دولت وظیفه دارد که به این جرم رسیدگی کند. حتا 
در خصوص شدت تاثیر این حادثه بر وجدان عمومی  
بدون  و  گروهی  و  وحشیانه  قتل  که  گفت  می توان 
افکار  واکنش  نظر  از  فرخنده  خودسرانه  و  محاکمه 
با آنچه که در گذشته در مربوطات ولسوالی  عمومی  
پغمان والیت کابل اتفاق افتاد برابری می کند. چندی 
پیش شماری از مجرمین در مربوطات ولسوالی پغمان 
بر  به تجاوز  مبادرت  به صورت گروهی  والیت کابل، 
جامعه  شدید  واکنش  با  که  کردند  خانم ها  از  عده ای 
این  از  تاثیرپذیری  با  نیز  دولت  و  گردید  روبه رو 
وضعیت، برخورد تا حدودی جدی در برابر آن واقعه 
گرفته  صورت  رخدادی  نیز  اینک  داد.  نشان  خود  از 

در  باشد.  حوزه  این  قدرت های  قبال  در  نفوذ  اعمال 
دو یا سه سال اخیر در پی واکنش های رییس جمهور 
کرزی، روابط امریکا و ما فراز اولیه خویش را از دست 

داد و ما از محراق توجه امریکا خارج شده بودیم. 
رهبران  عبداهلل،  عبداهلل  و  اشرف غنی  اساس  این  بر 
حکومت وحدت ملی در سفر اخیر خویش به امریکا 
تالش کردند تا اهمیت افغانستان را برای سرمایه گذاری 
و توجه بیشتر امریکا بازمعنا کنند. در پی تالش رهبران 
بیشتر  حمایت  جلب  برای  افغانستان،  حکومت  ارشد 
به  دالر  میلیون   800 اختصاص  از  کری  جان  امریکا، 
انکشاف حکومت خبر داد. سخنرانی رییس جمهور در 
امریکا- که سلطه جمهوری خواهان در آن  کانگرس 
بیشتر مشاهده می شود- تصویری خوب از افغانستان و 
دست آوردهای امریکا به اعضای این نهاد ارایه کرد. 
رییس جمهور در سخنرانی خویش به گسترش عدالت 
زنان،  به خصوص  و  بشر  حقوق  حوزه  در  اجتماعی 
به جای  تجاری  شاهراه  یک  به  افغانستان  شدن  مبدل 

کشتار  برابر  در  سرتاسری  و  گسترده  بسیار  واکنش 
افکار  که  می دهد  نشان  کابل،  در  فرخنده  بی رحمانه 
تاثر  است.  شده  متاثر  شدت  به  حادثه  این  عمومی  از 
که  است  این  نشان دهنده  عامه  وجدان  و  افکار  عمیق 
شدت  به  را  جامعه  معنوی  و  روانی  نظم  حادثه  این 
صدمه رسانیده است. با توجه به این که براساس اصول 
حقوقی حاکم بر جامعه بشری، دولت مسوولیت دارد 
که در برابر حرمت شکنی ها و نظم شکنی های اجتماعی 
در  را  دولت  قانونی  مسوولیت  می توان  کند،  برخورد 
برابر حادثه ای که در زیارت شاه دو شمشیره که حیثیت 
یک مکان مقدس را برای همگان دارد، از منظر قانونی 

مورد بحث و بررسی قرار داد.
اصل مسوولیت حقوقی و قانونی دولت نسبت به بررسی 
و تحقیق در خصوص این رفتار خشونت آمیز و غیرقابل 
توجیه از این جا اثبات می گردد که این کار نظم جامعه 
را  بر هم زده است و دولت مسوولیت دارد که عوامل 
قرار دهد.  بازخواست  بر هم زنی نظم جامعه را مورد 
باعث  که  اعمالی  حقوقی،  بخش بندی های  براساس 
آسیب رساندن به نظم جامعه می شود و به ویژه اعمالی 
که باعث می گردد تا افکار و وجدان عمومی  با شدت 

سفرهای  پی  در  ملی  وحدت  حکومت  رهبران 
در  سفر  این  کردند.  سفر  امریکا  به  بار  این  منطقه ای 
تازه  نفسی  کرزی،  رییس جمهور  نرم  تنش های  پی 
نشست  گرمای  بخشید.  امریکا  با  ما  گرمی  روابط  به 
به  نسبت  سفر  این  دست آورد های  و  برخاست ها  و 
نگاهی  اگر  بود.  بهتر  و  فراوان تر  گذشته،  سفرهای 
به  تا  دیرباز  از  بیندازیم؛  افغانستان  با  امریکا  روابط  به 
روابط  منطقه ای  و  جهانی  داخلی،  حوزه   3 در  امروز 
امریکا  برای  را  بهره برداری  فرصت های  و  داشته ایم 
انرژی  و  خاک  طریق  از  روزگاری  ساخته ایم.  میسر 
شوروی  با  را  امریکا  تعارض  فرصت  خویش  مردم 
ایتالف سازی  فراهم ساخته ایم. روزگار دیگر فرصت 
برای امریکا و تقویت طرح دکترین نظم نوین امریکا و 
گسترش ناتو به سمت شرق را به امریکا دادیم. در عین 
زمان با حضور امریکا در افغانستان، فرصت حضور در 
آسیا  و  جنوبی  آسیای  مرکزی،  آسیای  با  همجواری 
غربی و غرب چین را داده ایم که مترصد فرصت برای 
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یکی  دای چوبانی روی تان،  پیش  گل  دسته  یک 
این  دارد  خر  که  بزرگ  امتیازات  از 
است که نیاز ندارد تا برای احمق بودن 
انرژی  این که  به جای  بکشد.  زحمت 
مصرف  حماقتش  تثبیت  بر  را  خود 
کند، چند بشکه آب برای اهالی کوه 
ثواب شود  هم  می برد که  سیلو  افشار 
این  از  انسان ها  از  عده ای  علف.  هم 
امتیاز سخت محروم اند. بیچاره ها شب 
و روز خود را جر می دهند تا برای بقیه 
بفهمانند که تا چه حد قابل ترحم اند. 
قتل  مساله  در  معتقد اند  که  همین های 
آن،  بعدی  جنجال های  و  فرخنده 
از  بوده،  کار  در  خارجی  دست های 

همان قبیل تشریف دارند. 
کشورهای  مثاًل  افراد،  این  دید  از 
خارجی یک کنفرانس سری در بیت 
اللحم اسرائیل گرفته و در آن موافقت 
در  زیارتی  به  را  فرخنده  که  نموده 
کابل بفرستند تا به تعویذنویس توصیه 
کند که دعافروشی نکند. بعد انگلیس 
داده  دالر  هزار  تعویذنویس شصت  به 
که  بزند  تهمت  و  کند  فغان  و  داد  تا 
کشیده.  آتش  به  را  قرآن  فرخنده 
عقب  کفار  دیگر  از  این که  به خاطر 
بقیه  و  بغالنی  شرف  به  فرانسه  نماند، 
سنگ  تا  داده  پول  فرخنده  قاتلین 
زیر  را  او  و  بکوبند  فرخنده  فرق  بر 
آموزگاران  بزنند.  آتش  و  کنند  موتر 
آموزش  را  پولیس  که  امریکایی 
حوزه  پولیس های  به  هم  می دهند 
فرخنده  از  محافظت  در  که  گفته  دو 
غفلت کنند. انگال مرکل هم با سیمین 
گرفته  تماس  نیازی  ایاز  و  حسن زاده 
قاتلین  عمل  از  تا  خواسته  آن ها  از  و 
حمایت کنند. خالصه همه کشورهای 
و  داده  هم  دست  به  دست  خارجی 
تا  نموده  مصرف  را  دالر  میلیون ها 
جهانیان  به  ما  جامعه  از  را  تصویری 
جامعه  حقیقت  خالف  که  کنند  ارایه 
ماست. آقا جان! بیا فقط یک بار چند 
ببر و قبول کن که  بشکه آب به کوه 
مسایل،  به  نسبت  دیدت  طرز  این  با 
بیچاره  حیوان  آن  از  امتیازی  هیچ  تو 
نداری. قول شرف می دهم که ما طی 
قدردانی  شما  از  بزرگ  محفل  یک 
اجازه  استاد)!(  به  حتی  و  می کنیم 

نمی دهیم که از شما انتقاد کند. 
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از  برنامه های  اساس  بر  نظامی،  کمک های  کاهش  با 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  پرسونل  شده،  تعیین  قبل 
نفر  هزار  دوصدوسی  به  و  یافته  کاهش  یک سوم  به 
از  افغانستان  رهبران  وجود،  این  با  ماند.  خواهد  باقی 
هراس  مختلف،  والیت های  در  شورشیان  فعالیت های 
با این شورشیان  دارند و امکانات فعلی را برای مقابله 

کافی نمی دانند.
امنیتی  نیروهای  برای  سال  پرتلفات ترین  گذشته  سال 
افغانستان از زمان آغاز جنگ بود. در این سال حدود 
زخمی   و  کشته  نظامی  افغانستان  نیروهای  از   10000
افغانستان،  نیروهای  با  مقایسه  در  هم چنان  شدند. 
آغاز  از  و  داشته  کمی   تلفات  نظامی  امریکا  نیروهای 
این  به  سال 2001  در  تروریسم  علیه  بر  امریکا  جنگ 
شده اند.  کشته  امریکایی  سرباز   2350 تعداد  به  طرف 
ایتالف،  نیروهای  دستیار  اندروسون،  جوزف  جنرال 
غیرقابل  را  افغانستان  نیروهای  زخمی شدن  و  کشته 
اسوشیتد  به گزارش خبرگزاری  است.  تحمل خوانده 
برای  امریکا،  به  سفرش  در  غنی  رییس جمهور  پرس، 
مقامات غربی پیشنهاد کرده است، نیرو هایش را برای 

یک دهه دیگر درافغانستان نگهدارد.
حالی  در  واشنگتن  در  تردید  و  دیگر، شک  از سوی 
افزایش یافته است که گزارش های بازرسان امریکایی 
آخرین  می دهد.  خبر  کشور  این  در  فساد  ادامه  از 
زمینه  این  در  هشدار جدی  از  آن ها حکایت  گزارش 
»ادامه هماهنگی کمک ها  این گزارش  اساس  به  دارد 
در افغانستان به کار سخت و دشوار تبدیل شده است.« 
به صراحت  گذشته  چهارشنبه  روز  غنی  رییس جمهور 

که  می دانند  عبداهلل  و  غنی  آقایان  است،  معمول 
حکومت آن ها به چه میزانی به کمک های اضطراری 
هنوز  افغانستان  ملی  بودجه  است.  وابسته  غرب  مالی 
و  مسلح  نیروهای  مصارف  و  معاش  تامین  به  قادر 

مامورین ملکی کشور نیست. 
وعده های جذاب و بسیار

سخنرانی های  از  متفاوتی  چیز  غنی  جذاب  سخنرانی 
مراکز  و  کانگرس  در  کرزی  رییس جمهور  آغازین 
تحقیقاتی امریکایی در واشنگتن نبود. در سال 2004 
را  کرزی  آقای  اسکوایر  فیشن  و  مد  مجله  میالدی، 
هر حال  به  بود.  داده  لقب  مرد سال  شیک پوش ترین 
هر  متنفذ،  چهره های  سیاسی  محبوبیت  به  توجه  با 
مجله ای برای بازاریابی و فروشات خود چنین القاب 
آقای  اگر  امر،  واقعیت  در  می دهند.  را  بی مسمایی 

در باره مشکالت موجود در افغانستان صحبت کرد، اما 
جزییات کم تری در باره این که چگونه با این مشکالت 

مقابله خواهد کرد ارایه نکرد.
در  خود  یک ساعته  صحبت  در  غنی  رییس جمهور 
گفت:  امریکا  متحده  ایاالت  مشترک  کانگرس 
»نزدیک به چهل سال جنگ در کشور ما، زمینه رشد 
فساد در کشور را مساعد نموده و فساد در بدنه دولت 
این  ما  زمانی که  »تا  کرد  اضافه  او  است،«  کرده  نفوذ 
غده سرطانی )فساد( را ریشه کن نکنیم، دولت افغانستان 
را  امریکا  مالیه دهندگان  و  خود  مردم  اعتماد  هرگز 
به دست نخواهد آورد.« رییس جمهور افغانستان، کسی 
که در بانک جهانی کار کرده است امریکا را به خوبی 
سخنرانی  از  زیادی  بخش  دلیل  همین  به  می شناسد، 
و  امریکایی  مالیات دهندگان  روی  غنی  رییس جمهور 
عساکر این کشور تمرکز داشت. سیاستمداران حاضر 
مورد  ممتد  کف های  و  ایستادن  با  را  وی  جلسه،  در 
تشویق قرار دادند. رییس جمهور غنی گفت: »ما عمیقا 
مدیون 2350 سرباز امریکایی که برای دفاع از مردم ما 
جان شان را از دست داده اند و بیش از 20000 انسانی 
که برای نجات ما و برای خدمت به کشورشان زخمی  
باره  در  هم چنین  غنی  رییس جمهور  هستیم.«  شده اند 
زنان صحبت کرد.  باره حقوق  در  امریکا  نگرانی های 
این نگرانی اخیر به دلیل کشته شدن یک خانم توسط 
به وی نسبت داده شد  با دروغی که  از مردم  گروهی 
دیگر  بار  است،  سوختانده  را  قرآن  که  این  بر  مبنی 

افزایش یافته است.
به صورت کلی  اما سخنرانی رییس جمهور غنی ظاهرا 
امریکایی تمرکز  قانون گذاران  روی تشویق و ترغیب 
خاطرنشان  برای شان  غنی  رییس جمهور  بود.  یافته 
به  افغانستان  در  امنیتی  داخلی  تهدیدات  که  ساخت 
امریکا  متحده  ایاالت  ملی  امنیت  علیه  تهدید  مثابه 
افغانستان  ملت  که  گفت  وی  می شود.  محسوب  نیز 
هدف  و  می باشد  افتخار  با  ملت  یک  اما  فقیر  هرچند 
ما به خاطر رسیدن به خودکفایی خواب و خیالی نیست 
که به خاطر راضی نگهداشتن همکاران بین المللی ما که 
از شنیدن وعده های ناکام خسته اند، بیان گردد. »پایان 
پیام آور  نجات،  ساحل  به  رسیدن  و  فساد  به  بخشیدن 
این خودکفایی است، ولی آزمون واقعی این است که 
مالی  تهیه کردن زیربنا های  با  بود  قادر خواهیم  ما  آیا 
هزینه های عمومی  خود را تهیه کنیم. ما مصمم هستیم 
از منابع طبیعی خود استفاده کنیم. این روش می تواند 
در جهت وابستگی مردم ما به کمک های خارجی موثر 
»در جریان دهه  اضافه کرد  باشد.« رییس جمهور غنی 
پیش رو، به شما اطمینان می دهیم، هر دو بخش امنیتی 
و و بخش های ملکی خود را با توانایی هایی که ایجاد 

خواهد گردید تمویل کنیم.«

جمهوری خواهان  حکومت  درخشان  ستاره  کرزی 
خواهد  دموکرات ها  نوظهور  ستاره  غنی  آقای  بود، 
بود. هر دو حکومت نیاز داشته و دارند که با تشویق 
یک  به  را  کشور  این  افغانستان،  جمهوری  روسای 

پروژه موفق بین المللی تبدیل کنند.
موفقیت  برای  شدیدا  غنی  آقای  که  نیست  تردیدی 
در  سخنرانی اش  و  می کند  تالش  افغانستان 
یک  به عنوان  خواهش  این  بازتاب  کانگرس امریکا 
پراحساس  و  مصمم  مدیر  و  افغان  ناسیونالیست  رهبر 
مساله  بود.  خصوصیات  همین  واجد  نیز  کرزی  بود. 
اصلی در بلندمدت این است که برنامه ها، استراتژی ها 
به  رسیدن  برای  عبداهلل  و  غنی  آقای  تاکتیک های  و 
با  که  است  این  ما  نگرانی  بود.  خواهد  چی  اهداف 
توجه به مشکالت مالی دولت و تهدید طالبان رهبری 
جلب  صرف  را  تالش های شان  تمام  کشور  سیاسی 
امریکایی  نیروهای  تداوم حضور  و  مالی  کمک های 
در  چیزی که  کنند؛  کابل  حکومت  از  دفاع  برای 
بلندمدت نفع اصلی طبقه فاسد سیاسی و اقتصادی را 

تامین خواهد کرد.

جریان  در  افغانستان  رییس جمهور  اشرف غنی، 
سفرش به واشنگتن که به هدف جلوگیری از کاهش 
می گیرد،  صورت  نظامی  امریکا  و  مالی  کمک های 
مقابل قانون گذاران ایاالت متحده امریکا تعهد سپرد که 
افغانستان در کم تر از یک دهه قادر به پرداخت معاشات 
در  غنی  رییس جمهور  بود.  امنیتی اش خواهد  سربازان 
نشست کانگرس ایاالت متحده امریکا گفت: »ما بیش 
از این نمی خواهیم به کمک های خارجی وابسته باشیم.« 
این نشست درست بعد از آن صورت گرفت که قصر 
سفید موافقت کرد میزان نیروهای امریکایی پیش بینی 
شده سال جاری را در افغانستان برای مقابله با حمالت 
شورشیان طالب حفظ کند. رییس جمهور اضافه کرد: 
»ما بیش از این دوست نداریم متکی به دیگران باشیم، 
گر چند تا به حال امریکا، فامیل های فقیر و درمانده را 
می کنند،  تالش  مناسب  یافتن شغل  و  نجات  برای  که 

کمک و همکاری کرده است.« 
 چالش هایی مالی که مقابل دولت افغانستان قرار دارد، 
پیش از سفر رییس جمهور غنی به واشنگتن، در مورد 
آن وضاحت داده شده است. رییس جمهور غنی اذعان 
کنونی،  شرایط  در  افغانستان  دولت  که  است  کرده 
نیروهای نظامی اش ساالنه  برای تمویل  قادر است  تنها 
که  حالی  در  بپردازد،  را  دالر  هزار  هفت صدوپنجاه 
دالر  میلیون   4 از  بیش  به  نیروها،  این  ساالنه  مصارف 
می رسد، تا آن ها بتوانند روی پای خود بایستند. با این 
از  بعد  خارجی  کمک های  کاهش  با  همزمان  وجود، 
بیشتر  نیز  افغانستان  دولت  باالی  فشاری   2016 سال 

خواهد شد.

امریکا  حضور  دوام  که  برد  یاد  از  نباید  را  نکته  این 
در افغانستان پیام ناامیدکننده ای برای طالبان و پاکستان 
صورت  در  که  بودند  امیدوار  باز  دیر  از  آن ها  دارد. 
افغانستان قادر  ایاالت متحده و اروپا در  عدم حضور 
به سقوط کابل خواهند بود. از جانب دیگر، طالبان و 
پاکستانی ها می خواهند که در چارچوب گفتگوهای 
را  کشور  این  همیشه  برای  امریکایی  نیروهای  صلح 
آن قدر  افغانستان  است:  ساده  آن  دلیل  کنند.  ترک 
آن  فقدان  در  که  است  وابسته  امریکا  کمک های  به 
توانست،  نخواهد  نفس کشیده  فرط آسیب پذیری  از 
به صورت  افغانستان  ایتالفی  حکومت  این که  مگر 
را  نظامی  کشور  و  اقتصادی  پایه های  معجزه آسایی 
وعده های  علی رغم  حاضر،  حال  در  بخشند.  تقویت 
دیپلوماتیک  و  معموال در مجالس سیاسی  کالنی که 

افغانستان و تالش برای به پاایستادن
بارک اوباما: نیروهای نظامی  امریکا برای هدف قرار دادن طالبان در افغانستان باقی خواهند ماند

آغاز خوش یک فلم ناتمام

نویسندگان: دان رابرت در واشنگتن، و سن انجل راسموسن در کابل

برگردان: ضیا صادق
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وز دهقان در بلخ  ر
گـــــــــرامـــی  داشتــه شــــــــــــد

زش افغانستان 93، از قتل و رکود تا افتخارات و مدال ها ور

که	 بلخ	 والیت	 مالداری	 و	 زراعت	 ریاست	 مقام	های	
که	 در	پیوند	به	روز	رهقان	صحبت	داشتند	می	گویند	
هزار	 	180 از	 بیش	 خورشیدی	 گذشته	 سال	 پایان	 در	
اصله	نهال	میوه	و	بی	میوه	در	ساحات	مختلف	والیت	
است	 برابر	 دوم	حمل	 گرچه	 ا است.	 غرس	شده	 بلخ	
پنج	شنبه	 روز	 به	 روز	 این	 بلخ	 در	 ولی	 دهقان	 روز	 با	

تجلیل	شد.
بلخ	 والیت	 مالداری	 و	 زراعت	 رییس	 کاتب	شمس،	
شده	 برگزار	 دهقان	 روز	 مناسبت	 به	 که	 همایشی	 در	
و	 کرده	 یاد	 بلخ	 در	 باغداری	 مجتمع	 ایجاد	 از	 بود،	
می	شود،	 پیدا	 کشور	 در	 که	 میوه	ای	 نوع	 هر	 می	گوید	

مشمول	این	مجتمع	باغداری	می	باشد.
در	 ریاست	 این	 که	 افزود	 سخنانش	 ادامه	 در	 وی	
هزار	 	182 تعداد	 به	 توانسته	 بهاری	 کمپاین	 جریان	
اصله	نهال	مثمر	و	غیرمثمر	را	برای	دهاقین	و	باغداران	

کند. توزیع	
کشاورزان	والیت	بلخ	از	توزیع	 از	سویی	هم	شماری	از	
کرده	 شکایت	 والیت	 این	 در	 آبی	 منابع	 ناعادالنه	
که	بعضی	مناطق	والیت	بلخ	خیلی	پر	آب	 می	گویند	
که	شماری	از	مناطق	این	والیت	اصال	 است	در	حالی	

کشت	وکار	آب	ندارد.	 در	فصل	
می	گوید:	 بلخ	 والیت	 کشاورزان	 از	 تن	 یک	 گلبدین	
نیست...	 آب	 ما	 مناطق	 در	 و	 می	خواهیم	 آب	 »ما	
تخم	بذری	نیست؛	در	فصل	تابستان	هیچ	روی	آب	

را	نمی	بینم.«
دهقان	 جشن	 برگزارکننده	 مقام	های	 از	 هم	چنین	 وی	
به	 ما	است...	 نام	 به	 روز	 »این	 افزود:	 کرده	 شکایت	
نمی	شود.	همگی	 تا	دهقان	دیده	 ولی	ده	 نام	دهقان	
کسی	 مقام	ها،	ولسوال	ها	و	آمرها	هستند؛	برای	دهقانان	
دل	نمی	سوزاند.«	شماری	دیگر	از	دهقانان	والیت	بلخ	
کشور	برای	صادرات	 نیز	از	نبود	مارکیت	های	بیرون	از	
کافی	 میوه	این	والیت	و	هم	چنان	نبود	سرد	خانه	های	
والیت	 این	 در	 زراعتی	 فرآورده	های	 نگهداری	 برای	
در	حصه	 باید	 دولت	 که	 می	گویند	 و	 دارند	 شکایت	
کشاورزی	با	آن	ها	 صادرات	میوه	و	دیگر	فرآورده	های	

کند.	 همکاری	
بلخ	 والیت	 خلم	 ولسوالی	 از	 دهقان	 یک	 گل	محمد	
می	گوید:	»همه	ساله	انار	و	انجیر	ولسوالی	خلم	خراب	
نمی	شود،	 برده	 به	جایی	 ما	 میوه	های	 ولی	 می	شود	

پرچالش	ترین	 از	 یکی	 	1393 سال	 طول	 در	 افغانستان	 ورزش	
و	 بود	 داده	 اختصاص	 خود	 به	 را	 افغانستان	 جامعه	 فضاهای	
کسب	افتخارات	قابل	توجه،	این	جامعه	مشکالت	و	 عالوه	بر	

گرفت. چالش	های	فراوانی	را	نیز	به	تجربه	
گذشته،	به	 کشور	در	سال	 بدون	شک	مهم	ترین	اتفاق	در	ورزش	
کمیته	ملی	المپیک	 جدایی	قانون	مند	ریاست	تربیت	بدنی	و	
این	 ثور	 ماه	 در	 که	 پروسه	ای	 برمی	گردد،	 یک	دیگر	 چوکات	 از	
رخ	 کرزی	 حامد	 پیشین	 رییس	جمهور	 فرمان	 اساس	 بر	 و	 سال	
کرزی	یکی	از	ملموس	ترین	فعالیت	های	ورزشی	اش	را	به	 داد	تا	

ثبت	برساند.
که	این	دو	نهاد	به	صورت	 در	تمام	دنیا،	رسم	و	روال	بر	این	است	
از	 بیشتر	 طول	 در	 افغانستان	 در	 اما	 کنند،	 فعالیت	 هم	 از	 جدا	
و	 بدنی	 تربیت	 ریاست	 و	 المپیک	 ملی	 کمیته	 اخیر،	 سال	 	25
ورزش	در	یک	چوکات	با	هم	حضور	داشتند	و	یک	شخص	نیز	
که	 به	صورت	مشترک	ریاست	بر	این	دو	نهاد	را	بر	عهده	داشت	

البته	عمدتا	یک	فرد	دولتی	بوده	است.
تا	 گرفته	 جگدلک	 محمدانور	 از	 سال	ها،	 این	 طول	 در	
ظاهرا	 و	 دولت	 سوی	 از	 که	 بوده	اند	 افرادی	 اغبر،	 محمدظاهر	
شده	اند	 معرفی	 ورزش	 و	 بدنی	 تربیت	 نهاد	 بر	 ریاست	 برای	
)ریاست	تربیت	بدنی	و	ورزش،	یک	نهاد	دولتی	ناظر	بر	ورزش	
که	عالوه	بر	تربیت	بدنی،	به	نوعی	سکاندار	 کشورها	می	باشد(	
چندان	 البته	 مساله	 این	 و	 بوده	اند	 نیز	 المپیک	 ملی	 کمیته	
کمیته	بین	المللی	المپیک	و	براساس	منشور	جهانی	 مطابق	میل	

المپیک	نیز	نبوده	است.
براساس	منشور	جهانی	المپیک،	حتی	دخالت	یک	فرد	از	افراد	
کشور	می	گردد،	 دولت	باعث	به	تعلیق	رفتن	جامعه	ورزشی	آن	
بر	 ریاست	 مسوولیت	 دولتی	 یک	شخص	 این	که	 به	 برسد	 چه	
این	 روی	 هر	 به	 باشد،	 داشته	 عهده	 بر	 را	 المپیک	 ملی	 کمیته	
کرزی،	از	سر	راه	برداشته	 مشکل،	پس	از	سال	ها	با	فرمان	حامد	

شد.
و	 جدید	 مشکالت	 سرآغاز	 قانونمند	 جدایی	 این	 خود	 اما	
تربیت	 ریاست	 گردید.	 کشور	 ورزش	 بدنه	 در	 وصفی	 غیرقابل	
فدراسیون	های	 حسابداری	 به	 دست	 هیاتی	 گماردن	 با	 بدنی	
و	 تکواندو	 ووشو،	 فدراسیون	 سه	 روسای	 زد،	 ورزشی	 مختلف	
شطرنج	متهم	به	اختالس	و	فساد	اداری	شده	و	به	لوی	سارنوالی	
که	همین	افراد	 معرفی	شدند؛	اما	ماجرا	از	جایی	مشکل	ساز	شد	
کمیته	ملی	المپیک	پناه	برده	 متهم	به	اختالس	به	دامن	ریاست	

گرفتند. و	البته	مورد	حمایت	نیز	قرار	
بخش	 سه	 یا	 دو	 به	 ورزشی	 فدراسیون	 سه	 این	 ترتیب	 این	 به	
بدنی	 تربیت	 حمایت	 مورد	 بخشی	 شدند،	 منقسم	 گانه	 جدا
کمیته	ملی	المپیک،	 فعالیت	می	کرد	و	بخشی	نیز	تحت	حمایت	
ورزش	را	پیش	می	برد	و	در	این	میان	بیشترین	ضربه	و	آسیب	به	

ورزشکاران	وارد	آمد.
افغانستان	در	 تا	بدترین	سال	حضور	 این	مشکالت	باعث	شد	
مدال	 دو	 به	 و	صرف	 بخورد	 رقم	 آسیایی	 المپیک	 رقابت	های	
البته	یک	مدال	نقره	مربوط	به	رشته	 که	 نقره	و	برنز	بسنده	شد	
کامال	جدا	از	ریاست	تربیت	 که	این	رشته	 کریکت	بود	 ورزشی	

کمیته	ملی	المپیک	فعالیت	می	کند. بدنی	و	
بیست	 تحصن	 به	 حتی	 اساسی،	 مشکل	 این	
افغانستان	 تکواندوی	 ملی	پوشان	 و	هشت	روزه	
گذشته	در	پارک	 در	ماه	های	دلو	و	حوت	سال	
نهایت	 در	 البته	 که	 شد	 منجر	 کابل	 زرنگار	
معاون	 دوستم	 عبدالرشید	 میانی	 در	 پای	 با	
البته	 و	 رسید	 پایان	 به	 ریاست	جمهوری،	 اول	
دریافت	 انتظار	 چشم	 ورزشکاران	 هم	 هنوز	

پاسخ	های	خود	هستند.
گذشته	 سال	 در	 کشور	 ورزش	 تاریک	 نقطه	
سه	 این	 دودستگی	های	 و	 تحصن	 همین	 به	
دو	 سال	 این	 در	 نمی	شد،	 ختم	 فدراسیون	
قتل	 به	 نیز	 افغانستان	 ملی	پوش	 ورزشکار	
ملی	 تیم	 سرمربی	 کارگر،	 یوسف	 و	 رسیدند	
قرار	 سوءقصد	 مورد	 مرگ،	 قصد	 به	 نیز	 فوتبال	

کابل	می	بریم.«	وی	هم	چنین	از	نبود	 که	ببریم	تا	 زیاد	
شکایت	 ولسوالی	 این	 خشک	 میوه	های	 برای	 بازار	
بادام	 شدن	 وارد	 جلو	 باید	 دولت	 که	 می	گوید	 کرده	
امریکایی	را	بگیرد	و	در	عوض	بادام	افغانستان	را	به	
کار	 دلگرم	 بتوانند	 کشاورزان	 تا	 کند	 صادر	 امریکا	
شوند.	دهقانان	هم	چنان	از	مقام	های	ریاست	زراعت	
چنین	 برگزاری	 به	جای	 که	 می	خواهند	 بلخ	 والیت	

کند. محافلی	به	مشکالت	اساسی	دهقانان	رسیده	
اتحادیه	 رییس	 قیام،	 قیام	الدین	 حال	 همین	 در	
با	 که	 می	گوید	 بلخ	 والیت	 در	 مالداری	 انکشاف	
فروش	 برای	 خوبی	 زمینه	های	 اتحادیه	 این	 ایجاد	
شده	 فراهم	 دهقانان	 حیوانی	 و	 مالداری	 محصوالت	
را	 اتحادیه	محصوالت	حیوانی	دهقانان	 این	 و	 است	
لبنی	 مواد	 به	صورت	 و	 کرده	 جمع	 روستاهای	شان	 از	
کشور	 شهری	 بازارهای	 به	 کرده	 بسته	بندی	 مختلف	

عرضه	می	کند.
هر	دهقانی	 اتحادیه	 این	 ایجاد	 »با	 گفت:	 قیام	 آقای	
کند،	ما	شیر	را	از	او	می	خریم	و	 که	می	تواند	شیر	تولید	
کرده	به	صورت	شیر	و	ماست	و	پنیر	و	 دوباره	بسته	بندی	
دوغ	به	صورت	صحی	عرضه	می	کنیم.«	وی	هم	چنین	
مالداری	 انکشاف	 اتحادیه	 محصوالت	 که	 گفت	
لبنی	 محصوالت	 با	 که	 است	 توانسته	 بلخ	 والیت	
کند	و	نسبت	به	فرآورده	های	 کشور	های	همسایه	رقابت	
کم	تر	به	فروش	برسد.	 کشورهای	همسایه	به	بهای	 لبنی	
رییس	اتحادیه	انکشاف	مالداری	والیت	بلخ	از	تمام	
که	برای	عرضه	و	فروش	 دهقانان	این	والیت	خواست	
هرچه	بهتر	فرآورده	های	لبنی	شان	به	این	اتحادیه	رجوع	
کتاب	ثبت	نام	به	صورت	مداوم	 گرفتن	یک	 کنند	و	با	

و	همیشگی	به	فروش	فرآورده	های	شان	بپردازند.
اتحادیه	 در	 آموزگار	 نژند،	 نادره	 خانم	 حال	 این	 با	
آموزش	 »ما	 می	گوید:	 بلخ	 والیت	 مالداری	 انکشاف	
که	 گرفتیم	 خانم	های	مالدار	را	در	روستاها	روی	دست	
چگونه	به	بهداشت	محیط	خود	و	حیوانات	شان	توجه	
تغذیه	 به	 چگونه	 کنند؛	 حاصل	 شیر	 چگونه	 و	 کنند	
حیوانات	شان	بپردازند	و	به	اقتصاد	خانواده	های	شان	
گذشته	بیش	از	هزار	 کنند.«	به	گفته	او	در	سال	 کمک	
خانم	روستایی	و	مالدار	زیر	پوشش	خدمات	آموزشی	
به	عرضه	 به	صورت	دوامدار	 	 و	حاال گرفته	است	 قرار	

محصوالت	حیوانی	شان	می	پردازند.	

گرفت.
کیلوگرام	و	 شبیر	عمری	عضو	تیم	نوجوانان	تکواندو	در	وزن	54	
ورزشکاری	 دو	 کورش	 ملی	 تیم	 مدال	آور	 یار	 امین	 محمدالیاس	
البته	 و	 قتل	رسیدند	 به	 ناشناس	 افراد	مسلح	 از	سوی	 که	 بودند	
هیچ	 ورزشکاران	 این	 قتل	 دوسیه	 سرنوشت	 مورد	 در	 هم	 هنوز	

اطالعی	در	دست	نیست.
کارگر	نیز	به	شدت	با	ضربات	چاقو	از	سوی	افراد	مسلح	 یوسف	
گرفت	و	البته	در	این	یک	مورد،	بخت	 مورد	ضرب	و	شتم	قرار	
که	 بود	 یار	 کشور	 فوتبالی	های	 به	خصوص	 و	 ورزشی	 با	جامعه	
را	از	دست	ندادند،	زوایای	پنهان	 بزرگ	مرد	فوتبال	افغانستان	
که	هنوز	است	دست	نخورده	باقی	مانده	اند. این	ماجرا	نیز	هنوز	
که	بیشتر	از	یک	صد	 حمله	انتحاری	در	میدان	والیبال	پکتیکا	
ورزش	 تاریک	 نقاط	 دیگر	 از	 گذاشت	 برجای	 زخمی		 و	 کشته	

کشور	در	طول	سال	1393	بود.
اما	با	تمام	این	مشکالت	و	چالش	ها،	جامعه	ورزشی	افغانستان	
ک	ورزیدند،	از	اولین	دوره	 در	میادین	مختلف	بین	المللی	اشترا
در	 حضور	 تا	 گرفته	 جهانی	 جام	 در	 کریکت	 ملی	 تیم	 حضور	

رقابت	های	جهانی	ووشو،	تکواندو	و	....
نبوده	اند	 دست	آورد	 بدون	 افغانستان	 برای	 البته	 میادین	 این	
به	 کشور	 ورزش	 بر	 کم	 حا نهاد	 دو	 سوی	 از	 که	 ورزشکارانی	 و	
رقابت	های	مختلف	اعزام	شده	اند،	افتخارات	قابل	قبولی	برای	

کشور	به	دست	آورده	اند.
کار	ورزشکارانی	بوده	است	 37	طال،	30	نقره	و	50	برنز	حاصل	
مختلف	 میادین	 به	 ورزش	 و	 بدنی	 تربیت	 ریاست	 از	سوی	 که	
کمایی	 اعزام	شده	اند	و	المپیکی	ها	نیز	5	طال،	10	نقره	و	17	برنز	

کرده	اند.	
نیز	موفق	شدند	 قطعات	ویژه	پولیس	و	ورزشکاران	اردوی	ملی	
کشور	به	ارمغان	 کاپ	قهرمانی	برای	 که	در	مجموع	15	طال	و	دو	

بیاورند.
همان	 به	 نیز	 	1393 سال	 ورزش	 در	 حرکت	 و	 تحول	 آخرین	
براساس	حکم	 که	 جایی	 می	شود،	 مربوط	 اول	 تحول	 و	 اتفاق	
کریم	رییس	تربیت	بدنی	 کرام	الدین	 رییس	جمهور	اشرف	غنی،	
به	 حسنی	 علم	 جان	 و	 درآمد	 تعلیق	 به	 وظیفه	اش	 از	 ورزش	 و	

عنوان	سرپرست	این	نهاد	معرفی	شده	است.
رییس	 معرفی	 چشم	انتظار	 بازهم	 کشور	 ورزشی	 جامعه	 کنون	 ا
که	می	تواند	اولین	 جدید	ریاست	تربیت	بدنی	و	ورزش	می	باشد	

اتفاق	مهم	سال	جاری	در	ورزش	باشد.
ورزشکاران	 درخواست	های	 مساله	 به	 باید	 دیگر	 سوی	 از	
که	البته	رسیدگی	 متحصن	تکواندو	نیز	رسیدگی	شود،	ماجرایی	
کار	یک	هیات	از	سوی	دولت	در	ریاست	تربیت	 به	آن	با	آغاز	به	

بدنی	و	ورزش	آغاز	شده	است.
در	طول	سال	جاری،	رقابت	های	مهم	انتخابی	المپیک	2016 
ریودوژانیروی	برازیل،	بدون	شک	مهم	ترین	رویدادهای	ورزشی	
که	باید	دولت	افغانستان	با	معرفی	رییس	تربیت	 سال	می	باشند	
ورزش،	 بدنه	 در	 توازن	 آوردن	 میان	 به	 البته	 و	 ورزش	 و	 بدنی	
کشور	با	بیشترین	میزان	 که	ورزشکاران	 طوری	زمینه	سازی	نماید	
این	 به	 از	زدوبندهای	موجود	در	ورزش،	 به	دور	 البته	 و	 آمادگی	
مسابقات	اعزام	شده	و	یکی	پس	از	دیگری	سهمیه	های	حضور	

کشور	به	ارمغان	بیاورند. در	المپیک	را	برای	

       سید مصباح

       شکوهمند- مزارشریف
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یمن	 در	 عربستان	 رهبری	 به	 ایتالفی	 نظامی	 عملیات	
کمک	و	حمایت	سایر	 ادامه	دارد	و	مقامات	سعودی	از	
قدردانی	 مصر	 دریایی	 نیروی	 خصوص	 به	 کشورها،	
کرده	اند.	همزمان،	رییس	جمهور	ترکیه	ضمن	حمایت	
از	حمله	ایتالف	به	یمن،	از	ایران	خواسته	است	از	یمن	

»خارج	شود.«
کشورهای	عضو	 گزارش	بی	بی	سی،	حمالت	هوایی	 به	
یمن	 در	 آنان	 متحدان	 و	 نیروهای	حوثی	 علیه	 ایتالف	
خبری	 منابع	 و	 داشته	 ادامه	 حمل	 	7 جمعه،	 روز	 در	
تلفات	 همچنین	 و	 حوثی	ها	 مواضع	 به	 خسارت	 از	

غیرنظامی	این	حمالت	خبر	داده	اند.
ترکیه،	 رییس	جمهور	 اردوغان،	 طیب	 رجب	 همزمان،	
وعده	 و	 یمن	 در	 ایتالف	 عملیات	 از	 حمایت	 ضمن	
کمک	تدارکاتی	احتمالی	به	این	عملیات،	ایران	را	به	
کرده	و	از	جمهوری	اسالمی	 مداخله	در	امور	یمن	متهم	
شوند.	 خارج	 یمن	 از	 است	 خواسته	 »تروریست	ها«	 و	
خاورمیانه	 بر	 تسلط	 صدد	 »در	 ایران	 که	 گفته	 وی	
درک	 باید	 ایران	 حکومت	 که	 است	 افزوده	 و	 است«	
باید	 و	 شد«	 نخواهد	 تحمل	 وضعیتی	 »چنین	 که	 کند	
کند. نیروهای	خود	را	از	»یمن،	سوریه	و	عراق«	خارج	

کنش	 وا در	 ایران،	 خارجه	 وزیر	 ظریف،	 محمدجواد	
که	 »کسانی	 است:	 گفته	 اردوغان	 آقای	 اظهارات	 به	
بلندپروازانه	 سیاست	های	 و	 استراتژیک	 اشتباهات	 با	

از	 پس	 ایران،	 اتومی	 انرژی	 سازمان	 رییس	 صالحی،	 کبر	 علی	ا
گفته	 دیدار	با	ارنست	مونیز،	وزیر	انرژی	امریکا،	به	خبرگزاری	مهر	
کرات	به	فهم	مشترک	 است:	»درباره	بخش	قابل	توجهی	از	مذا

رسیده	ایم.«
که	 کرده	است	 کید	 به	نقل	از	بی	بی	سی،	البته	آقای	صالحی	تا
»یکی	دو	موضوع	فنی«	باقی	مانده	و	هنوز	توافقی	صورت	نگرفته	
که	هنوز	تصمیمی	 کرده	 است.	خبرنگار	تسنیم	هم	از	قول	او	نقل	

گرفته	نشده	است. کرات	پس	از	سه	شنبه	 برای	تمدید	مذا
کرات	هسته	ای	ایران،	دیروز	با	حضور	محمدجواد	ظریف	و	 مذا

گرفته	شده	است. کری،	و	آقایان	صالحی	و	مونیز	از	سر	 جان	
و	 اروپا	 اتحادیه	 خارجی	 سیاست	 مسوول	 معاون	 اشمید،	 هلگا	
حسین	فریدون،	برادر	رییس	جمهور	ایران	و	مشاور	ویژه	او	نیز	در	

کرات	روز	جمعه	در	لوزان	سوییس	حاضر	بودند. مذا
با	 تلیفونی	 ایران،	 جمهور	 رییس	 روحانی	 حسن	 جمعه،	 شب	
روسای	جمهوری	روسیه،	فرانسه،	چین	و	نخست	وزیر	بریتانیا	در	
کرد.	او	 کرات	هسته	ای	ایران	و	تحوالت	منطقه	صحبت	 باره	مذا

گروه	۱+۵	نوشته	است. هم	چنین	نامه	ای	به	رهبران	

محلی،	 وقت	 به	 جمعه	 روز	 صبح	 	۶ ساعت	 از	 سیرا	لیون	 مقامات	
یک	برنامه	سه	روزه	محدودیت	رفت	و	آمد	برای	مقابله	با	بیماری	
کشور	تا	یک	شنبه	 که	طبق	آن	همه	جمعیت	 گذاشته	اند	 	به	اجرا	 ابوال

بعد	از	ظهر	ملزم	به	ماندن	در	خانه	هستند.
تعطیل	 باید	 بازارها	 و	 رستورانت	ها	 مغازه	ها،	 همه	 روز	 سه	 این	 طی	

بمانند.
روز	 در	 دو	ساعت	 مدت	 به	 مسلمانان	 تنها	 بی	بی	سی،	 گزارش	 به	
به	مدت	۵  و	مسیحیان	 نماز	جمعه	 مراسم	 در	 برای	شرکت	 جمعه	
برنامه	 این	 اجرای	 از	 کلیسا	 به	 رفتن	 برای	 یکشنبه	 روز	 در	 ساعت	

معاف	هستند.
کرده	اند	 کرد	مقامات	ده	ها	داوطلب	را	مامور	 دولت	سیرالیون	اعالم	
به	 مراجعه	 با	 خانه،	 در	 ماندن	 روزه	 سه	 برنامه	 آغاز	 زمان	 از	 تا	
ابتال	 تازه	 موارد	 تشخیص	 ضمن	 کشور	 سراسر	 در	 مردم	 خانه	های	
به	بیماری	ابوال،	درباره	این	بیماری	و	شیوه	های	مقابله	با	شیوع	آن	

بهتر	 آورده	اند	 بار	 به	 جبران	ناپذیری	 خسارات	 خود،	
ظرفیت	 از	 مسووالنه	 سیاست	های	 اتخاذ	 با	 است	
منطقه	 همگرایی	 و	 آرامش	 ایجاد	 جهت	 موجود	
ایران	 تحلیلگران	 و	 رسانه	ها	 برخی	 کنند.«	 استفاده	
بشار	اسد	در	سوریه	 از	مخالفان	 ترکیه	 حمایت	دولت	
را	سیاستی	شکست	خورده	خوانده	و	آقای	اردوغان	را	
که	در	صدد	احیای	امپراتوری	عثمانی	 کرده	اند	 متهم	

است.
عملیات	هوایی	ایتالف	به	رهبری	عربستان	از	ساعات	
مقامات	 گفته	 به	 و	 شد	 آغاز	 پنج	شنبه	 روز	 اولیه	
هوایی	 نیروی	 به	 متعلق	 هواپیمای	 سعودی،	یک	صد	
عربستان،	سی	هواپیما	از	نیروی	هوایی	امارات،	پانزده	
کویت	و	بحرین	و	ده	هواپیما	از	قطر	به	انجام	 هواپیما	از	
مقامات	 گفته	 به	 یافته	اند.	 اختصاص	 عملیات	 این	
و	 سودان	 و	 کش	 مرا اردن،	 هوایی	 نیروی	 سعودی،	
کستان	آمادگی	خود	 هم	چنین	نیروی	دریایی	مصر	و	پا

را	برای	مشارکت	در	این	جنگ	اعالم	داشته	اند.
متعلق	 کشتی	 فروند	 چند	 که	 گفته	اند	 سعودی	 منابع	
به	نیروی	دریایی	مصر	به	منظور	تامین	امنیت	خطوط	
ناظران	 برخی	 اما	 شده	اند	 اعزام	 منطقه	 به	 کشتیرانی	
کشتی	ها	 این	 ماموریت	های	 از	 یکی	 که	 معتقدند	
از	 به	خصوص	 کمک	های	نظامی	 از	حمل	 جلوگیری	
سوی	ایران	برای	شورشیان	مخالف	دولت	یمن	است.	

بریتانیا،	 چین،	 روسیه،	 )امریکا،	 جهانی	 قدرت	 شش	 و	 ایران	
کرات	هسته	ای،	 فرانسه	و	آلمان(	پس	از	دو	بار	تمدید	مهلت	مذا
اعالم	 کلی	 توافق	 به	 رسیدن	 موعد	 عنوان	 به	 را	 مارچ	 ماه	 پایان	

کرده	اند.
یک	 از	 بیش	 که	 کرات،	 مذا پیشین	 دور	 از	 پس	 طرف	 دو	
که	 کردند	 اعالم	 شد،	 انجام	 سوییس	 لوزان	 در	 پیش	 هفته	
اختالف	 هم	چنان	 گرچه	 ا یافته	اند،	 دست	 پیشرفت	هایی	 به	

نظرهایی	وجود	دارد.

کنند. اطالعیه	هایی	میان	آن	ها	توزیع	
و	 لیبریا	 گینه،	 در	 	 ابوال به	 ابتال	 از	 ناشی	 مرگ	و	میر	 موارد	 بیشترین	

سیرا	لیون	ثبت	شده	است.
کشور	جان	خود	 گذشته	بیش	از	۱۰	هزار	نفر	در	این	سه	 در	طول	سال	

را	از	دست	داده	اند.
	در	سیرالیون	 هنوز	هر	هفته	بیش	از	ده	مورد	تازه	ابتال	به	بیماری	ابوال

گزارش	می	شود.
با	 بود	 کرده	 اعالم	 اخیر	خود	 گزارش	 در	 پیشتر	 متحد	 ملل	 سازمان	
کاهش	یافته	است،	آمار	 کشورها	 	در	بعضی	 آنکه	موارد	ابتال	به	ابوال
پایین	 به	حد	چشم	گیری	 کنون	 تا جاری	 سال	 جنوری	 ماه	 از	 کلی	

نیامده	است.
گینه	موارد	ابتال	به	این	ویروس	پس	از	یک	دوره	افت	موقت	در	 در	
اوایل	سال،	مجددا	افزایش	یافته	است	و	در	لیبریا	نیز	موارد	تازه	ای	

گزارش	شده	است. در	هفته	های	اخیر	
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Daily
8صبح را در فیسبوک بخوانید

www.facebook.com/ 8am.af

کرات هسته ای ایرانادامه عملیات نظامی عربستان در یمن فهم مشترک در باره مذا

وندان سیرالیون تا یک شنبه به خانه می مانند شهر

ACKU


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7-8 d



