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فصل تحول در افغانستان
کرده  کار  نیز  جهانی  بانک  در  و  است  امریکا  تحصیل کرده  که  اشرف غنی 
قبلی،  رییس جمهور  به  نسبت  او  می کند.  درک  خوبی  به  را  مسایل  است، 
و  منطقی  بیانیه  ایراد  با  وی  می رسد.  به نظر  مسوولیت پذیرتر  و  جدی 
در  تاخیر  که  کرد  بیان  امریکا،  متحده  ایاالت  کانگرس  در  متقاعدکننده، 
خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، او را جهت پیشبرد اهداف سیاسی، 
کرد. سپاسگزاری رییس جمهور غنی  کمک خواهد  نظامی  و اقتصادی اش 
که در  کانگرس از سربازان امریکایی  در جریان سخنرانی یک ساعته اش در 
افغانستان خدمت کرده و از مالیه دهندگان آن کشور که هنوز هم هزینه های 

گردید. سنگینی را پرداخت می کنند، به شکل بی سابقه ای استقبال  8

عبداهلل:

کنند به نهادهای قضایی فرصت دهید قضیه فرخنده را بررسی 

دیگر  یکبار  اجراییه،  »رییس  است: 
به  منجر  که  را  تکان دهنده ای  فاجعه 
و  می کند  تقبیح  شد  فرخنده  شهادت 
می خواهد  کشور  شهروندان  و  مردم  از 
کشور  و قضایی  نهادهای عدلی  به  تا 
رویداد  این  پرونده  که  بدهند  موقع 

کنند.«  ک را بررسی  وحشتنا
محقق  محمد  اعالمیه،  از  نقل  به 
که  گفته است  معاون ریاست اجرایی 
جدیت  با  باید  فرخنده  قتل  مورد  در 

گرفته  خودسری  جلو  تا  شود  برخورد 
»حادثه  است:  گفته  محقق  شود. 
فاجعه  فرخنده  قتل  تکان دهنده 
ک و تکاندهنده ای است و ما  وحشتنا
باید با تمام جدیت در این مورد عمل 
کنیم تا درس عبرت برای خودسری ها 
مردم  از سویی،  و  اوباشگری ها شود  و 
روش های  و  رفتارها  متوجه  باید  ما 
که  یاد بگیرند  و  اعتراض شوند  مدنی 
دست  خودسرانه  شرایطی  هیچ  تحت 

به محکمه صحرایی نزنند.«
 28 در  ساله،   27 دختری  فرخنده، 
از  که  هنگامی  گذشته  سال  حوت 
دوشمشیره  شاه  زیارتگاه  مجاور  سوی 
متهم به آتش زدن قرآن شد، به شکل 
فجیعی به قتل رسید. مردم خشمگین 
و  سنگ  با  را  او  اتهام  اثبات  بدون 
آتش  را  جسدش  بعد  و  کشتند  چوب 

زدند. 

اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل 
جلسه  در  ملی،  وحدت  حکومت 
فرخنده  قتل  وزیران،  شورای  دیروزی 
ک  وحشتنا آنرا  و  کرده  تقبیح  را 
تا  خواسته  مردم  از  او  است.  خوانده 
فرصت  قضایی  و  عدلی  نهادهای  به 
بررسی  را  فرخنده  قتل  قضیه  تا  دهند 

کنند. 
ریاست  سوی  از  که  اعالمیه ای  در 
آمده  رسیده،  رسانه ها  به  اجراییه 

مسافران فراموش می شوند؟
تعمیق  به منظور  افغانستان  سیاسی  نظام  مخالفان  می رسد  به نظر 
به  گاهانه  آ نا  نیز  عده ای  و  زده  کار  این  به  دست  قومی  شکاف های 
ع دامن زدند و رهبران سیاسی جامعه هزاره بیش از  قومی سازی موضو
گرفتند، در حالی که افراد ربوده شده  همه مورد بازخواست و سرزنش قرار 
که رای و مشارکت سیاسی آن ها مبنای مشروعیت  کشوراند  شهروندان 

حکومت به شمار می رود.

محمد عبده، رییس کمیسیون عدلی و قضایی 
کمیشنران  از  ی  شمار اما  نمایندگان  مجلس 
که  می کند  متهم  را  انتخاباتی  کمیسیون های 
تشکیل،  قانون  در  تعدیلی  طرح  تصویب  مانع 
وظایف و صالحیت های کمیسیون های انتخابات 

و شکایات انتخابات می شوند.
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زنگ اول


رياست اجرايى به صراحت اعالم كرد كه با رياست بانو 
انتخاباتى  نظام  اصالح  كميسيون  بر  باركزى  شكريه 
موافق نيست. عالوه بر اين، صديق اهللا توحيدى، معاون 
اليحه  كه  مى گويد  انتخاباتى  نظام  اصالح  كميسيون 
انتظار مى رفت،  اين كميسيون، آن طورى كه  وظايف 
اليحه  اين  براساس  او  به گفته  است.  نشده  ترتيب 
كميسيون اصالح نظام انتخاباتى، نقش مشورتى دارد، 
نه اجرا يى. اين اختالف نظرها نشان مى دهد كه هنوز 
جناح هاى تشكيل دهنده حكومت وحدت ملى در مورد 

اصالح نظام انتخاباتى ديدگاه مشترك ندارند. 
اصالح  كميسيون  رياست  با  اجرايى  رياست 
است.  مخالف  آن  وظايف  اليحه  و  انتخاباتى  نظام 
باركزى و اليحه  بانو  با رياست  اما  رياست جمهورى 
اين سطح  تا  توافق دارد. اختالف نظر  وظايف موجود 
جناح هاى  ميان  الزم  سياسى  اعتماد  نبود  نشانه 
جناح ها  اين  است.  ملى  وحدت  حكومت  تشكيل دهنده 
مى كند حداكثر  تالش  مقابل،  جناح  كه  مى كنند  تصور 
امتياز را به دست آورد. به همين دليل است كه اعتماد 
تشكيل  سند  در  ندارد.  وجود  آنان  ميان  سياسى 
و  رييس جمهور  امضاى  به  كه  ملى  وحدت  حكومت 
رييس اجرايى رسيد، آمده است كه كميسيون اصالح 
رياست  به  كارهايش  پيشرفت  از  انتخاباتى  نظام 
عمده  نكات  اجرايى  رييس  و  مى دهد  گزارش  اجرايى 
در  مى رساند.  رياست جمهورى  به  را  آنان  گزارش 
اين سند به وضوح نيامده است كه كميسيون اصالح 
نظام انتخاباتى، صرف مشوره مى دهد يا اين كه خود 
اصالحات الزم را در كميسيون ها و قوانين انتخاباتى 

اعمال مى كند. 
ابهام در متن توافق نامه سياسى سبب شده است كه 
جناح هاى سياسى تشكيل حكومت وحدت ملى، تفسير 
كه  است  روشن  باشند.  داشته  متن  اين  از  متفاوت 
اهدافش بستگى دارد.  انتظارات و  به  تفسير هر جناح 
تشكيل دهنده  سياسى  جناح هاى  كه  مى رسد  به نظر 
حكومت وحدت ملى، منافع متضاد سياسى دارند و هر 
كدام مى خواهند اصالح نظام انتخاباتى به گونه اى باشد 
مى رسد  به نظر  برساند.  حداكثر  به  را  آنان  منافع  كه 
مورد  در  اجرايى  رييس  و  رييس جمهور  مذاكرات  كه 
اين  براى  انتخاباتى  نظام  اصالح  كميسيون  تشكيل 
سياسى  بى اعتمادى  اين  به  نيافت.  راه حلى  مشكالت 
بايد پايان داده شود. جناح هاى تشكيل دهنده حكومت 
به  بايد  انتخاباتى  نظام  اصالح  مورد  در  ملى  وحدت 

نقاط مشترك برسند. 
گذشته  ملى  وحدت  حكومت  تشكيل  از  ماه  شش 
است. اگر جناح هاى تشكيل دهنده آن به زودى ممكن 
نيايند و تضاد منافع را به منافع  فايق  بر بى اعتمادى 
اصالح  كشور  انتخاباتى  نظام  نه  نكنند،  بدل  مشترك 
اگر  برگزار.  آينده  پارلمانى  انتخابات  نه  و  مى شود 
سياسى  جديد  بن بست  برود،  سمت  اين  به  وضعيت 
رقم مى خورد. حاال كه رييس جمهور و رييس اجرايى 
از سفر امريكا برگشته اند بايد در مورد حل مشكالت 
كميسيون اصالح نظام انتخاباتى و اليحه وظايف آن 
انتخاباتى  نظام  اصالح  كميسيون  برسند.  توافق  به 
بايد زمينه را براى اصالح نظام انتخاباتى فراهم كند. 
كشور  انتخاباتى  نظام  بازوى  دو  قوانين  و  نهادها 
قوانين.  هم  و  شوند  اصالح  بايد  نهادها  هم  هستند. 
قوانين بايد اصالح شوند تا زمينه براى اصالح نهادها 

و كارشيوه ها فراهم شود. 
كه  بدهند  اجازه  نبايد  اجرايى  رييس  و  رييس جمهور 
برخى از مديران كميسيون مستقل انتخابات با برخى 
از نمايندگان مجلس، دست به معامله هاى پنهانى بزنند. 
را  افكار عمومى   زمينه  اين  در  گزارش هاى رسانه اى 
نگران كرده است. اگر جناح هاى سياسى تشكيل دهنده 
حكومت وحدت ملى در مورد اصالح نظام انتخاباتى به 
توافق نرسند، احتمال شكل گيرى چنين معامله ها بيشتر 
مى شود. واقعيت ديگر اين است كه بدون اصالح نظام 
آينده  پارلمانى  انتخابات  به  جهانى  جامعه  انتخاباتى، 

كمك نمى كند. اين واقعيت بايد فراموش نشود.

رييس جمهور و رييس اجرايى
 بايد مشكل را حل كنند

پنج غيرنظامى
 در بلخ ربوده شدند

لت و كوب خبرنگاران
 توسط پوليس
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كه  مى گويند  بلخ  واليت  محلى  مقام هاى 
اين  مربوطات  در  ناشناس  مسلح  مردان 

واليت، پنج مسافر را ربوده اند.
منيراحمد فرهاد، سخنگوى سرپرست واليت 
بلخ با تاييد اين رويداد به خبرگزارى بخدى 
گفته است: «مردان مسلح ناشناس روز يكشنبه 
فورنر،  نوع  موتر  عراده  يك  دادن  توقف  با 
نامعلومى  مكان  به  را  موتر  اين  سرنشين  پنج 

با خود برده اند.»
آقاى فرهاد گفت، افراد ربوده شده باشندگان 
سمنگان  واليت  دره صوف  ولسوالى  اصلى 

هستند.
يك شنبه  روز  ربودشدگان  او،  گفته  به 
شهر  سمت  به  بلخ  شولگره  ولسوالى  از 
مزارشريف در حركت بودند كه درقريه باغ 

پهلوان از مربوطات شولگره ربوده شدند.
پوليس  كه  افزود  بلخ  سرپرست  سخنگوى 
اين  آزادى  و  سرنخ  يافتن  براى  را  عملياتى 

مسافران راه اندازى كرده  است.
انگيزه  كنون  تا  كه  كرد  تاكيد  فرهاد  آقاى 
اما  نشده  مشخص  ربايى  آدم  اين  اصلى 
اين  در  را  تحقيقات خود  بلخ  پوليس جنايى 

مورد آغاز كرده است.
تاكنون از سرنوشت افراد ربوده شده جزيياتى 
در دسترس نيست و فرد يا گروهى مسووليت 

ربودن اين پنج نفر را بر عهد نگرفته است.
راه هاى  و  شاهراه ها  در  آدم ربايى  افزايش 
را  كشور  شهروندان  واليات،  مواصالتى 

نگران كرده است.
پيشتر نيز بيست و سه تن در واليت دايكندى 
در شاهراه دايكندى– قندهار از سوى طالبان 
چنگ  از  روز  چند  از  پس  كه  شدند  ربوده 

افراد اين گروه آزاد شدند.
از  پيش  چندى  نيز  هزاره  مسافر  يك  و  سى 
سوى مردان ناشناس از مسير شاهراه كابل – 
قندهار در مربوطات واليت زابل ربوده شدند.

ژورناليستان  ملى  اتحاديه  كابل:  8صبح، 
افغانستان، مى گويد كه طى روزهاى اخير چند 
پوليس  توسط  مختلف  واليات  در  خبرنگار 

مورد لت و كوب قرار گرفته اند.
اين اتحاديه با انتشار اعالميه اى از برخوردهاى 
نگرانى كرده  ابراز  با خبرنگاران  پوليس  خشن 
مى گويد كه اين مساله به نگرانى هاى تازه  دامن 

زده است.
اتحاديه ملى ژورناليستان مى گويد كه طى هفته 
از خبرنگاران در واليت سرپل  تن  گذشته دو 
پس از لت و كوب شدن، اين واليت را ترك 

كرده به كابل و مزارشريف رفته اند.
اين اتحاديه مى افزايد كه آتيال نورى و يعقوب 
واليت  در  خبرنگاران  از  تن  دو  مدنى  على 
ساختمان  محافظان  از  ترس  به دليل  سرپل، 

واليت سرپل، اين واليت را ترك كرده اند.
سرحدى  ولى  احمد  پيش   روز  سه  هم چنين   
واليت  در  ژورناليستان  ملى  اتحاديه  مسوول 
و  لت  مورد  پوليس  ماموران  سوى  از  زابل، 
مصوونيت  حفظ  براى  و  گرفته  قرار  كوب 
خويش مجبور به ترك زابل و سفر به قندهار 

شده است.
به گفته ى اتحاديه ملى ژورناليستان، اين موارد 
كننده  تطبيق  ماموران  هنوز  كه  مى دهند  نشان 
با  و  مى پردازند  قانون شكنى  به  خود  قانون، 

خبرنگاران برخورد نامناسب دارند.
با اين حال، اتحاديه ملى ژورناليستان از مقام هاى 
وزارت امور داخله خواسته است تا جلو چنين 
را  خبرنگاران  برابر  در  پوليس  برخوردهاى 

بگيرند.

كشته شدن هفده طالب در عمليات هاى نظامى

نتيجه  در  كابل:  8صبح، 
پاكسازى  مشترك  عمليات هاى 
جريان  در  كشور  امنيتى  نيروهاى 
هفده  گذشته،  روز  شبانه  يك 
كشته  طالب  مسلح  شورشى 

شده اند.
انتشار  با  داخله  امور  وزارت 

اعالميه اى مى گويد اين عمليات ها 
واليت هاى  مربوطات  در  كه 
زابل،  قندهار،  غزنى،  فراه،  پكتيا، 
به  هلمند  و  هرات  وردك،  ميدان 
و  ملى  اردوى  نيروهاى  همكارى 
امنيت ملى راه اندازى شده بود، در 
آن هشت شورشى طالب زخمى و    

دو تن ديگر توسط نيروهاى امنيتى 
كشور بازداشت شده  اند.

پاكسازى  منظور  به  عمليات ها  اين 
وجود  از  كشور  مناطق  از  بعضى 
شورشيان مسلح و تامين امنيت بهتر 

راه اندازى شده بود.
مقدارى  عمليات ها  اين  در 
نيروهاى  به دست  نيز  جنگ افزار 

امنيتى كشور افتاده است.
ملى13  پوليس  نيروهاى  هم چنين 
مربوطات  از  را  ماين  حلقه 
بدخشان،  فارياب،  واليت هاى 
هلمند  و  قندهار  بلخ،  جوزجان، 

كشف و خنثا كرده اند.
سوى  از  تازگى  به  ماين ها  اين 
به منظور اعمال تخريبى  شورشيان 

و تروريستى جاسازى شده بود.

والى كندز تهديد به استعفا كرد

بازداشت بيش از صد پوليس محلى به اتهام مردم آزارى

يك ديپلومات افغان در مزارشريف كشته شد

محمدعمر صافى والى كندز هشدار 
داخله  وزارت  صورتى كه  در  داده 
افراد  فعاليت  از  جلوگيرى  بخاطر 
واليت  اين  در  غيرمسوول  مسلح 
مقامش  از  وى  نكند،  جدى  اقدام 

كنار خواهد رفت.
به نقل از راديو آزادى، آقاى صافى 
موسفيدان  و  بزرگان  با  ديدار  در 
حضور  كه  گفته  كندز  واليت 
بروز  باعث  مسلح  افراد  گسترده 
واليت  اين  در  فراوان  مشكالت 

شده است.
وى افزود كه بخاطر رسيدگى به اين 

داخله  امور  وزارت  مقام هاى 
مى گويند كه در هشت ماه گذشته، 
اتهام  به  محلى  پوليس  مامور   108
كشور  شهروندان  اذيت  و  آزار 
دادگاه  حكم  براساس  بازداشت 

زندانى شده اند.
از  افراد  اين  مقام ها،  اين  گفته  به 
هشت تا شانزده سال زندان محكوم 

شده اند.
عمومى  رييس  احمدزى  على شاه 

8صبح، كابل: وزارت امور خارجه 
مسوول  غنى ،  عزيز  كه  كرده  اعالم 
جمهورى  رياست  تشريفات  بخش 
امور  وزارت  تشريفات  رياست  در 
شهر  در  يكشنبه  روز  خارجه، 

مزارشريف كشته شده  است.
تسليت  پيام  ارسال  با  وزارت  اين 

معضل تا اخير ماه جارى به ادارات 
مربوط در مركز فرصت داده است.

افراد مسلح  اين  وى گفته است كه 
پايه  بلند  مقامات  برخى  حمايت  از 
برخوردارند، اما وى مشخصا از مقام 

به  داخله  وزارت  محلى  پوليس 
از  كه  است  گفته  آزادى  راديو 
ميان اين صد و هشت نفر، تنها 42 

تن از واليت كندز هستند.
پوليس  فعاليت هاى  كه  گفته  او 
باعث  واليت ها  برخى  در  محلى 
ناراحتى  مردم شده اما در مجموع، 
تا  مى كنند  تالش  هم  عده اى 
بدنام  نحوى  به  را  محلى  پوليس 

سازند.

كشته  چگونگى  از  رسانه ها،  به 
ارايه  جزيياتى  غنى جان  عزيز  شدن 
نكرده اما گفته كه غنى جان يكى از 

ديپلومات هاى جوان افغانستان بود.
كه  مى گويد  خارجه  امور  وزارت 
روز  از چاشت  پيش  غنى جان  عزيز 
كشته  مزارشريف  شهر  در  يكشنبه 

مشخصى نام نبرد.
نيز  نمايندگان  مجلس  اين  از  پيش 
مسلح  گروه هاى  حضور  بخاطر 
ابراز  كندز  واليت  در  غيرمسوول 

نگرانى كرده بود.

توسط  نيز  هيات هايى  گفت  او 
توظيف  داخله  امور  وزارت 
شده اند تا فعاليت پوليس محلى در 

29 واليت كشور را بررسى كنند.
فعاليت هاى  تاكنون  او،  گفته ى  به 
پوليس محلى در 18 واليت مورد 

بررسى قرار گرفته است.
قوماندانى  در  كه  كرده  تاكيد  او 
داخله،  وزارت  محلى  پوليس 
با  و  ندارد  وجود  معافيت  فرهنگ 
هر متخلف مطابق به قانون برخورد 

خواهد شد.
پوليس  تشكيل  پيش،  سال  چهار 
محلى در قالب وزارت امور داخله 
تامين  آن  از  هدف  و  شد  ايجاد 
از  جلوگيرى  محالت،  در  امنيت 
نفوذ مخالفين مسلح، اعتماد سازى، 
مشاركت، جلب همكارى مردم و 
و  مردم  بين  فاصله  شدن  نزديك 

دولت عنوان شده است.

مى افزايد  وزارت  اين  است.  شده 
ديپلومات هاى  از  يكى  غنى جان  كه 
بود  متعهد  و  ورزيده  دانا،  جوان، 
اجراى  در  اخير  سال هاى  طى  كه 
امور  وزارت  در  خود  ماموريت 
خارجه از خود شايستگى نشان داده 

بود.

ACKU
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طرح اصالحی در قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های 
کمیسیون  مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی به دلیل 
اختالف نظر نمایندگان مجلس روی آن در نشست روز 

دوشنبه مجلس نمایندگان تصویب نشد.
کمیسیون عدلی و قضایی مجلس  محمد عبده، رییس 
تشکیل،  قانون  در  اصالحی  طرح  ارایه  حین  نمایندگان 
مستقل  کمیسیون های  صالحیت های  و  وظایف 
به دنبال  که  گفت  انتخاباتی  شکایات  و  انتخابات 
گذشته و تقاضای نمایندگان  جنجال های انتخاباتی سال 
کمیسیون  به  نمایندگان  مجلس  اداری  هیات  مجلس، 
به  مردم  اعتماد  اعاده  هدف  به  تا  داده  دستور  یادشده 
کمیسیون های  نهادهای انتخاباتی و اصالح ساختارهای 
کرده و برای تصویب  انتخاباتی، طرح اصالحی را آماده 
پیشنهاد  نمایندگان  مجلس  عمومی  نشست  به  نهایی 

کند.
گذشته  ماه های  در  یادشده  کمیسیون  که  گفت  عبده 
نشست هایی مشورتی با نهادهای جامعه مدنی مرتبط به 
انتخابات، حقوق دانان و انستیتوت قانون گذاری وزارت 
کرده و پس از آن طرح پیشنهادی در قانون  عدلیه برگزار 
کمیسیون های مستقل  تشکیل، وظایف و صالحیت های 
کمیسیون های  به  را  انتخاباتی  شکایات  و  انتخابات 

کرده اند. هژده گانه مجلس ارسال 
به  نمایندگان  مجلس  کمیسیون های  بیشتر  او،  به گفته ی 

گذشت بیش از یک ماه از بی سرنوشت بودن سی ویک  با 
مسافر ربوده شده در والیت زابل، صدها تن از باشندگان، 
فرهنگیان و فعاالن جامعه مدنی والیت غزنی، در اعتراض 
مسافرین،  این  سرنوشت  قبال  در  دولت  بی توجهی  به 
دست به اعتراض زده و خواهان رهایی فوری این مسافران 

شدند.
پیش  در  حمل،  دهم  دوشنبه،  روز  که  معترضان  این 
گردهم آمده بودند، در یک حرکت نمادین یک  پارلمان 
کشور به منظور یافتن  ذره بین به اشرف غنی، رییس جمهور 

مسافران ربوده شده، تحویل دادند.
سال  حوت  چهارم  تاریخ  به  نقاب پوش،  مسلح  مردان 
کابل  که از قندهار به سمت  گذشته، دو بس مسافربری را 
زابل  والیت  شاهجوی  ولسوالی  در  بودند،  حرکت  در 
دیگر  میان  از  را  هزاره  مسافر  سی ویک  و  کرده  متوقف 
به  ایران  از  تازه  این مسافران  کثر  ا بردند.  با خود  مسافران 
این  که  گفته اند  مسوول  مقام های  بودند.  برگشته  کشور 
ک افغان منتقل شده،  مسافرین ربوده شده به ولسوالی خا
زابل، دولت  والیت  مقام های محلی  به گفته ی  که  جایی 
کنترولی  افغانستان طی دوازده سال اخیر در آن هیچ گونه 
که  گفته اند  و غزنی  زابل  ندارد. مقام های محلی والیات 
طالبان در همکاری با جنگجویان داعش این مسافران را 

ربوده اند.
نیز به منظور  از ربوده شدن این مسافران، تالش هایی  پس 
رهایی آنان توسط ریش سفیدان هزاره و پشتون و شوراهای 
کنون نتیجه ای در قبال  مردمی آغاز شد اما این تالش ها تا

شماری  اما  داشته اند،  موافقت  آنان  پیشنهادهای  طرح 
کمیسیون ها  از  دیگر  برخی  و  مخالفت  کمیسیون ها  از 

دیدگاه های متفاوتی را در قانون یادشده ارایه داشته اند.
و قضایی  کمیسیون عدلی  از سوی  که  تعدیلی  در طرح 
مجلس نمایندگان تهیه شده و برای تصویب به نشست 
عمده ترین  شد،  ارایه  نمایندگان  مجلس  عمومی 
توافق  گزینش،  کمیته  حذف  به  آن  بخش های 
کمیشنران  تعیین  روی  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور 
یا  انتخاباتی  دادگاه  ایجاد  انتخاباتی،  کمیسیون های 
عضویت  انتخاباتی،  شکایات  کمیسیون  شدن  موقتی 
کارشناس دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان در  دو 
کاری، نداشتن  کمیسیون شکایات، افزایش سن و تجربه 
در  کمیشنران  قانونی  پیگرد  و  کمیشنران  دوگانه  تابعیت 
کید  تا ذی صالح  محکمه  سوی  از  قانون  نقض  صورت 

کرده است.
در  که طرح اصالحی  یادشده، در صورتی  بنیاد طرح  بر 
کمیسیون های  صالحیت های  و  وظایف  تشکیل  قانون 
ملی  شورای  سوی  از  انتخاباتی  شکایات  و  انتخاباتی 
کمیسیون های انتخاباتی  کنونی  کمیشنران  تصویب شود، 

وظایف شان را از دست خواهند داد.
با این  حال، طرح پیشنهادی در فقره سوم، ماده چهارم 
کمیسیون مستقل  قانون تشکیل وظایف و صالحیت های 
کمیته  حذف  بر  که  انتخاباتی  شکایات  و  انتخابات 
کرده است، مخالفت های دیروزی مجلس  کید  گزینش تا

افغانستان برای رهایی  نداشته است. هم چنین حکومت 
کرد و این  ربوده شدگان، یک عملیات نظامی راه اندازی 

عملیات نیز منجر به آزادی ربوده شدگان نشد.
با این حال، باشندگان و فعاالن جامعه مدنی والیت غزنی، 
دولت  پارلمان،  پیش  در  خود  دیروزی  گردهمایی  در 
ربوده  مسافران  قبال  در  بی تفاوتی  به  متهم  را  افغانستان 
که دولت حاضر نیست در این زمینه  کرده می گویند  شده 

پاسخ بگوید.
جمع  در  پسرش  که  معترضان  از  تن  یک  علی  حسین 
دارد،  قرار  زابل  والیت  در  شده  ربوده  مسافر  سی ویک 

را به همراه داشت.
و  مرکزی  تفتیش  کمیسیون  رییس  سعادتی،  اسداهلل 
می گوید  نمایندگان  مجلس  قانون  اجرای  از  نظارت 
گزینش در قانون یادشده  کمیته  کمیسیون آن ها به بودن 
دارد.  نیاز  اصالحات  به  کمیته   این  اما  است،  موافق 
گزینش، تعیین  کمیته  به گفته ی سعادتی، هرگاه به جای 
و  رییس جمهور  توافق  با  انتخاباتی  کمیسیون  کمیشنران 
کمیسیون های انتخابات حکومتی  رییس اجرایی باشد، 
شده و به نفع دموکراسی در افغانستان نیست. این عضو 
گذشته  به  عقب گرد  را  گزینش  کمیته  برداشتن  مجلس 
تعیین  برای  قانونی  فلترهای  ضرورت  بر  و  می داند 

کید می کند. کمیسیون های انتخاباتی تا کمیشنرهای 
قندهار  مردم  نماینده ی  پشتون  خالد  دیگر،  سوی  از 
و  ریاست جمهوری  گذشته  انتخابات های  به  اشاره  با 
که حساسیت هایی  مجلس نمایندگان به این باور است 
کمیسیون های انتخاباتی به  که میان نمایندگان مجلس و 
میان آمده بود، نیازی نیست تا نمایندگان مجلس قربانی 

کنونی به وظایف شان شوند. کمیشنران  باقی  ماندن 
منظور  به  باید  مجلس  نمایندگان  که  گفت  پشتون 
راه های  از  به میان آمده،  حساسیت های  فرونشاندن 
پشتبانی  بی طرف  و  سالم  افراد  تعیین  هدف  به  قانونی 

کرده تا انتخابات آینده مجلس نمایندگان برگزار شود.
در  کابل  مردم  نماینده  ذکریا،  ذکریا  حال،  همین  در 
کنونی  کمیشنران  که  مجلس نمایندگان به این باور است 

مسافران  خانواده های  خواست  به  دولت  که  می گوید 
»من  افزود:  وی  است.  نکرده  توجهی  هیچ  ربوده شده 
رهایی  برای  چرا  دولت  و  چیست  ما  گناه  که  نمی دانم 
مسافرین اقدام نمی کند. سی ویک خانواده از مرده و زنده 

بودن مسافرین خود هیچ اطالعی ندارند.«
در  شوهرش  که  معترضان  از  دیگر  تن  یک  قمر  هم چنین 
قرار  زابل  والیت  در  شده  ربوده  مسافر  سی ویک  جمع 
این  خانواده های  نگرانی  به  تا  خواست  دولت  از  دارد، 
فوری  رهایی  بر  کید  تا با  قمر  خانم  دهد.  پایان  مسافران 
این  دولت  از  ما  »خواست  گفت:  شده  ربوده  مسافران 

به  را  وظایف شان  نتوانسته اند  انتخاباتی  کمیسیون های 
ساختارهای  در  اصالحات  باید  و  دهند  انجام  درستی 

انتخاباتی به میان آید.
کمیسیون های  دشواری های  به  توجه  با  گفت  ذکریا 
کلی در مجلس نمایندگان وجود دارد  انتخاباتی، توافق 
کلی در ساختارهای انتخاباتی به وجود بیاید.  تا تغییرات 
به گفته ی او برای جلوگیری از افزایش نگرانی مردم، نیاز 
کمیسیون های انتخاباتی انجام شود. است تا تغییراتی در 
نمایندگان  از  شماری  مجلس  گذشته  روز  نشست  در 
و  وظایف  تشکیل  قانون  روی  بحث  هم چنین 
و  انتخابات  مستقل  کمیسیون های  صالحیت های 
اساسی  قانون   109 ماده  خالف  را  انتخاباتی  شکایات 
مجلس  که  شده  گفته  یادشده  ماده  در  خواندند. 
نمایندگان نمی تواند در سال اخیر روی قانون انتخابات 
کمیسیون نظارت بر تطبیق  کند، برخی خواهان نظر  بحث 
که قانون  کردند  کید  قانون اساسی شدند اما برخی دیگر تا
با هم  قانون تشکیل وظایف و صالحیت ها  و  انتخابات 
تفاوت داشته و موانع قانونی تنها در مورد قانون انتخابات 
است. با این حال، به دلیل اختالف نظر نمایندگان، این 
مجلس نتوانست تصمیم نهایی روی ماده های اختالف 

در قانون یاد شده را بگیرد.
کمیسیون عدلی و قضایی مجلس  محمد عبده، رییس 
کمیسیون های  کمیشنران  از  شماری  اما  نمایندگان 
طرح  تصویب  مانع  که  می کند  متهم  را  انتخاباتی 
صالحیت های  و  وظایف  تشکیل،  قانون  در  تعدیلی 
کمیسیون های انتخابات و شکایات انتخابات می شوند.

که  دارد  اختیار  در  شواهدی  و  اسناد  که  گفت  عبده 
کمیسیون  انتخابات به هدف جلوگیری از طرح  کمیشنران 
ملی  شورای  دهلیزهای  در  شده  یاد  قانون  در  اصالحی 
کرده و به برخی نمایندگان مجلس تعهد سپرده اند  کمپاین 
کار  دستور  از  تعدیل  طرح  ساختن  بیرون  صورت  در  تا 

مجلس، وکالی تضمین شده در آینده خواهند بود.
انتخاباتی  کمیسیون های  کنونی  کمیشنران  او،  به گفته  
انتخاباتی و بی اعتبار  بدون در نظر داشت جنجال های 
تالش  موقف شان  حفظ  به منظور  تنها  مردم  رای  شدن 
وظایف  تشکیل،  قانون  اصالح  تصویب  مانع  تا  دارند 
شکایات  و  انتخابات  کمیسیون های  صالحیت های  و 

انتخاباتی شوند.

کرده و به سالمت به جمع  که مسافرین را جستجو  است 
عیال های شان برگرداند. اول به خداوند امید داریم اما از 

دولت خود هم تاهنوز ناامید نشده ایم.«
و  بود  خانواده اش  نان آور  تنها  شوهرش  که  می افزاید  قمر 
در  نقاب پوش  مردان  توسط  شوهرش  شدن  ربوده  از  پس 

گرفتار شده است.  والیت زابل، به وضعیت نامناسبی 
از  شدید  انتقاد  با  دیگر،  معترض  یک  عظیمی،  راضیه 
مسافر  سی ویک  سرنوشت  قبال  در  دولت  بی تفاوتی 
که درد این مسافران و خانواده های  ربوده شده، می گوید 
گفت  او  است.  شده  گرفته  نادیده  دولت  توسط  شان 
راه  به  چشم  تاهنوز  مسافران  این  خانواده  اعضای  که 
هستند. خانم عظیمی افزود: »تا وقتی که ما به یک نتیجه 
ما  می دهیم.  ادامه  را  خود  اعتراضات  نرسیم،  قانع کننده 
منتظر جواب مثبت و تاثیرگذار دولت هستیم تا مردم دیگر 

چشم به راه نمانند.«
ملکه قاسمی یک تن از فعاالن جامعه مدنی نیز در جمع 
کنون به خواست های  که دولت تا گفت  اعتراض کنندگان 
فعاالن جامعه مدنی و مردم مبنی بر آزادی مسافران ربوده 
مقام های  او،  به گفته ی  است.  نکرده  توجهی  هیچ  شده 
سکوت  شده  ربوده  مسافران  سرنوشت  قبال  در  دولتی 

کرده اند. اختیار 
نیز  قطع نامه ای  خود  گردهمایی  پایان  در  معترضان  این 
که در این قطع نامه از سکوت حکومت در  کردند  صادر 
کرده اند. در این  قبال سرنوشت مسافران ربوده شده انتقاد 
قطع نامه آمده است: »ما سکوت و بی توجهی حکومت و 
و  توجیه دانسته  را غیرقابل  زمینه  این  امنیتی در  نهادهای 
نهادهای  و  مقامات  پاسخگویی  و  جدی  اقدام  خواهان 
ذیربط در این راستا هستیم و بی توجهی حکومت در این 
کشور  گروگان گیری در  زمینه را مایه نهادینه شدن فرهنگ 

دانسته و نسبت به پیامدهای آن هشدار می دهیم.«
در  ناامنی ها  افزایش  به  نسبت  معترضان  این  هم چنین 
که نمایندگان این  کرده می گویند  والیت غزنی ابراز نگرانی 
والیت در شورای ملی در قبال این ناامنی ها سکوت اختیار 
به  دیگر  نمادین  حرکت  یک  در  معترضان  این  کرده اند. 
نمایندگان والیت غزنی یک فروند هواپیما تحویل دادند 
گسترش   از  و  کرده  آمد  و  رفت  والیت  این  در  بتوانند  تا 

ناامنی ها باخبر شوند.

محمد عبده:

کمیسیون های انتخاباتی
مانع اصالحات انتخاباتی می شوند

اعتراض باشندگان غزنی به بی توجهی  دولت 
در قبال مسافران ربوده شده

 فرزاد

ACKU ظفرشاه رویی
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جنبش دادخواهی نباید 

اهداف محدود داشته باشد
مسافران

فراموش می شوند؟

بهباورنویسندهرییسجمهورغنیدرتشخیصهدفدشمناندولتوملت
گزینشیافرادمتعلقبهیک کهآنهاباربودن افغانستانراهصوابراپیمودهاست
گروهنژادیدرصددضربهزدنبهوحدتملیمااست،اماتالشهابرایخنثاسازی

کافیوبلکهبسیارضعیفوحتاممدبودهاست.بهنظرمیرسد نقشهدشمننا
مخالفاننظامسیاسیافغانستانبهمنظورتعمیقشکافهایقومیدستبهاین
گاهانهبهقومیسازیموضوعدامنزدندورهبرانسیاسی کارزدهوعدهاینیزناآ
گرفتند،درحالیکهافراد جامعههزارهبیشازهمهموردبازخواستوسرزنشقرار
کهرایومشارکتسیاسیآنهامبنایمشروعیت کشوراند ربودهشدهشهروندان

حکومتبهشمارمیرود.

جنبش دادخواهی برای فرخنده نباید خواست هایش را محدود به عذرخواهی خطیبان 
توجیه گر محاکمه های خیابانی کند. عذرخواهی کافی نیست. این آقایان باید حداقل 

وند. خطیبان توجیه گر محاکمه های خیابانی باید  برای مدت کوتاه از وظایف شان کنار بر
وند. این حداقل هزینه ای است  علنا از این رفتارشان معذرت بخواهند و مدتی کنار بر

که بابت اشتباه شان باید بپردازند. 

گر در برابر  کرده اند. ا کابل، حج  از خرده فروشان مواد مخدر در 
کمه خیابانی ایستادگی نشود، تضمینی وجود  توجیه گران محا
از  مردم  ذهن  در  را  قباحتش  هم  کمه  محا نوع  این  که  ندارد 
کمه خیابانی و برگرداندن  دست بدهد. ایستادگی در برابر محا
ممکن  صورتی  در  شهروندان  احساس  و  ذهن  به  آن  قباحت 
کمه ها  محا نوع  این  توجیه گران  اخالقی  صالحیت  که  است 

زیر سوال برده شود. 
شهروندان  و  فیسبوک  کاربران  مدنی،  نهادهای  همه  باید 
کمه خیابانی را توجیه  که محا که خطیبی  مسوول فریاد بزنند 
کرد، دیگر صالحیت اخالقی وعظ و ارشاد مردم را ندارد. باید 

تحمیل  سنگین  هزینه  خیابانی،  کمه های  محا توجیه گران  بر 
خیابانی  کمه های  محا قباحت  ندهند،  هزینه  آنان  گر  ا شود. 
گر این قباحت  کشور بر نمی گردد. ا به ذهن و روان شهروندان 
کم خیابانی از ذهن مردم زدوده شد، در آن صورت، شهر  محا
و خیابان های امن نخواهیم داشت. در آن صورت روابط سالم 
که  گرفت. در وضعیتی  کشور شکل نخواهد  میان شهروندان 
همه به خودشان صالحیت قضایی بدهند، امنیت احساسی 

از بین می رود و نوعی جنگ همه علیه همه شکل می گیرد. 
خطیبان  از  انتقاد  نباید  مسوول،  شهروندان  و  مدنی  جامعه 
کشیدن های  نشان  و  خط  از  نباید  کنند.  متوقف  را  خاطی 
ارشاد  بترسیم. این خطیبان صالحیت اخالقی  این خطیبان 

و موعظه را از دست داده اند. 
را  خواست هایش  نباید  فرخنده  برای  دادخواهی  جنبش 
کمه های  محا توجیه گر  خطیبان  عذرخواهی  به  محدود 
باید  آقایان  این  نیست.  کافی  عذرخواهی  کند.  خیابانی 
کنار بروند. خطیبان  کوتاه از وظایف شان  حداقل برای مدت 
رفتارشان  این  از  علنا  باید  خیابانی  کمه های  محا توجیه گر 
هزینه ای  حداقل  این  بروند.  کنار  مدتی  و  بخواهند  معذرت 

که بابت اشتباه شان باید بپردازند.  است 
خیابانی  کمه های  محا توجیه گران  باید  هم  کشور  رسانه های 
شهروندان  مالیه  پول  از  که  تلویزیونی  نباید  کنند.  تحریم  را 
خیابانی  کمه های  محا توجیه گران  به  می شود،  تمویل  کشور 
نباید  فرخنده،  برای  دادخواهی  جنبش  بدهد.  تریبون 
توجیه گران  بر  باید  جنبش  این  باشد.  داشته  محدود  اهداف 
قباحت  و  کند  تحمیل  سنگین  هزینه  خیابانی  کمه های  محا

کند. گوش زد  کمه ها را به مردم  این نوع محا

معاذ  نام  به  خلبانی  پیش  چندی  که  نبریم  یاد  از 
و  بود  گروگان  داعش  دست  در  اردنی  کساسبه 
گسترده را  مقامات اردنی برای رهایی او تالش های 
به خرج دادند و آمادگی شان را برای مبادله با یک 
شهر  و  داشتند  اعالم  اعدام  به  محکوم  زندانی  زن 
امان پایتخت اردن پر شده بود از پوسترها و تصاویر 

کشورشان.  مربوط به یک شهروند 
نظام  دارای  اردن  این که  دیگر  توجه  قابل  نکته 
پادشاهی اقتدارگرا است و طبعا از پاسخگویی بسیار 
پایین در قبال مردم خود برخور دار است در حالی 
که افغانستان دارای نظام دموکرات مبتنی بر آرا مردم 
بیشترین  گذشته  سال   14 طول  در  هزاره ها  و  است 
مشارکت و حضور سیاسی را داشته و رهبران سیاسی 
و  تاثیر گذار  هزاره تبار  شهروندان  آرا  که  می دانند 
کم کاری  گفت  تعیین کننده است. از این رو می توان 
در  نه  موضوع  این  در پی گیری  ملی  رهبران وحدت 
راستای حفاظت و تقویت وحدت ملی بوده است 
مبنی  تعهدشان  و  مسوولیت  ادای  راستای  در  نه 
در  نه  و  مردم  آسایش  و  مال  و  جان  از  حراست  بر 
راستای افزایش محبوبیت و مقبولیت شخصی شان. 
قاطعیت و جدیت رییس جمهور غنی در این موضوع 
عالیق  مورد  در  گمانه زنی ها  از  بسیاری  می توانست 
اتنیکی، زبانی و سمتی را زدوده و سطح همبستگی 
ملی را در این شرایط دشوار و حساس افزایش داده و 
گامی می بود در جهت تقویت وحدت ملی. اما نباید 
که هنوز فرصت باقی است و فضا برای  کرد  فراموش 
ابراز حساسیت و اظهار قاطعیت وجود دارد و رهبران 
حکومت وحدت ملی می توانند با اثبات تالش های 
کاستی ها و  شبانه روزی مستمر و لحظه به لحظه شان 

کنند.  گذشته را جبران  کم کاری های 
به  که  رهبران اند  خود  این  صورت  این  غیر  در 
که  داد  خواهند  فرصت  افغانستان  مردم  دشمنان 
داده  قرار  هجمه  مورد  را  کشور  نوپای  ملی  وحدت 
تشریح  و  تقسیم  هم  از  جدا  جزایر  به  را  ما  مردم  و 
کنند. بی تردید غفلت در قبال این موضوع می تواند 
به  که  باشد  ملی  فرو  رفتارهای  از  بسیاری  بسترساز 

منافع و همبستگی ملی ما آسیب خواهند رساند.

و  سالم  روابط  و  باشیم  داشته  آرام  و  امن  شهری  این که  برای 
قانون  کمیت  حا به  ضرورت  باشد،  برقرار  میان مان  منطقی 
داریم. قانون باید در هر شرایطی تطبیق شود. دولت هم باید 
سال  حوت  بیست وهشت  در  آنچه  باشد.  قانون  بر  مبتنی 
کمیت قانون بود.  کابل اتفاق افتاد، نقض آشکار حا گذشته در 
کابل به سادگی می تواند دستخوش  که  این حادثه نشان داد 
بسیار  روز  آن  در  هم  پولیس  کارکرد  شود.  هرج ومرج  و  آشوب 
تا معیاری  که هنوز  کابل نشان داد  بود. پولیس  مایوس کننده 
سال  حوت  بیست وهشت  در  آنچه  دارد.  زیاد  فاصله  شدن 
کمه خیابانی، آدم سوزی، خودسری  گذشته اتفاق افتاد، محا

که فقط ده روز از آن می گذرد، نشان  و آشوب بود. این حادثه 
ک است. از  کابل مستعد بروز چنین حوادث وحشتنا که  داد 
امنیت  و  آرامش  قانون، تضمین کننده  کمیت  که حا آن جایی 
کمه های  محا قباحت  تا  است  الزم  است،  خیابان  و  شهر 

کنیم.  گاهی مردم وارد  خیابانی را به ذهن و آ
کابل،  مساجد  خطیبان  از  عده ای  حادثه  از  پس  روز  یک 
کردند.  توجیه  نحوی  به  را  قرآن سوز  یک  خیابانی  کمه  محا
رفت  فراتر  مساجد  خطیبان  از  خیابانی  کمه  محا توجیه 
رسید.  دولتی  مقام های  از  برخی  و  فیسبوک  کاربران  به  و 
از  شماری  و  مساجد  خطیبان  از  برخی  موضع گیری های 
ذهن  در  را  خیابانی  کمه  محا قباحت  دولتی،  مقام های 
که  نمی شد  ثابت  گر  ا ساخت.  مواجه  سوال  با  شهروندان، 
مساجد  خطیبان  که  می داند  خدا  نبوده،  قرآن سوز  فرخنده 
گروه های افراطی و برخی از مقام های عوام زده دولتی،  کابل، 
حادثه  این که  برای  می انداختند.  به راه  تبلیغاتی  هجمه  چه 
کمه  بیست وهشت حوت دوباره تکرار نشود، باید قباحت محا
خیابانی به ذهن شهروندان برگردد. متاسفانه در این سرزمین از 

هر چیز قباحت زدایی شده است. 
کشور،  کابل و دیگر شهرهای  فساد مالی و اداری روزگاری در 
دارد.  قباحت  مالی  فساد  با  مبارزه  اما حاال  قباحت داشت. 
به سود شخصی  منابع عمومی  از  یا  نگیرد  که رشوه  کارمندی 
طرد  قومش  و  خویش  خانواده،  طرف  از  نکند،  استفاده 
که  تا جایی عام شده است  از فساد  می شود. قباحت زدایی 
مقام های  به  حج  به  رفتن  برای  کشور  شهروندان  از  شماری 
حکومتی رشوه می دهند و حتا از تجارت غیرقانونی مواد مخدر 
که بر مبنای آن، برخی  به حج می روند. اطالعاتی وجود دارد 

در حالی که سی وهشت روز از ربوده شدن سی ویک 
کنون  تا می گذرد،  قندهار  کابل-  بزرگ راه  در  مسافر 
هیچ خبری قطعی و مستند در مورد سرنوشت آن ها 
و  این که خانواده ها  از  نظر  در دست نیست. صرف 
چه  و  کشیده اند  چه  ربوده شده  مسافران  بستگان 
این  در  حکومت  که  است  این جا  سوال  می کشند، 
کرده است و اصال بحث رهایی 31 مسافر  راستا چه 
کامی  نا است؟  داشته  قرار  اولویت  در  میزان  چه  تا 
پی  در  را  پیامدهایی  چه  قضیه  این  در  حکومت 

خواهد داشت؟ 
تشخیص  در  غنی  رییس جمهور  نویسنده  باور  به 
هدف دشمنان دولت و ملت افغانستان راه صواب 
افراد  گزینشی  ربودن  با  آن ها  که  است  پیموده  را 
به  زدن  ضربه  صدد  در  نژادی  گروه  یک  به  متعلق 
وحدت ملی ما است، اما تالش ها برای خنثاسازی 
کافی و بلکه بسیار ضعیف و حتا ممد  نقشه دشمن نا
سیاسی  نظام  مخالفان  می رسد  به نظر  است.  بوده 
افغانستان به منظور تعمیق شکاف های قومی دست 
گاهانه به قومی سازی  کار زده و عده ای نیز نا آ به این 
هزاره  جامعه  سیاسی  رهبران  و  زدند  دامن  موضوع 
گرفتند،  بیش از همه مورد بازخواست و سرزنش قرار 
کشوراند  شهروندان  ربوده شده  افراد  حالی که  در 
مشروعیت  مبنای  آن ها  سیاسی  مشارکت  و  رای  که 
از این رو مسووالن درجه  حکومت به شمار می رود. 
مسوول  زبان شان  و  تبار  از  نظر  صرف  کشور  اول 
آزادی  و  امنیت  تامین  و  پاسخگویی  به  مکلف  و 
برای  حکومت  می شود  گفته  این که  شهروندان اند. 
نظر  در  را  احتیاط  جانب  شهروندان  جان  حفظ 
گاهی به پا در میانی  گاهی به حربه نظامی و  گرفته و 
بزرگان قوم متوسل می شود در جای خود قابل دفاع 
موضوع  این  قبال  در  کشور  رهبری  این که  اما  است. 
تامل  جای  است  نداده  خرج  به  را  الزم  حساسیت 

است. 
رییس  حداقل  یا  و  رییس جمهور  می رفت  انتظار 
گروه  کرده رهبری  اجرایی شخصا موضوع را پی گیری 
مردم  به  و  می گرفتند  عهده  به  را  نجات  کمیته  یا  و 
می دادند.  گزارش  کارشان  جزییات  از  افغانستان 

 فردوس

 محمدقاسم عرفانی
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Independent auditors’ report            
to the Board of Directors of          
New Kabul Bank 

We have audited the accompanying financial statements of New Kabul Bank (“the 
Bank”), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2014, 
and the statement of comprehensive income, statement of changes in equity and 
statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant 
accounting policies and other explanatory information. 

Management’s Responsibility for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial 
statements in accordance with International Financial Reporting Standards and the 
requirements of the Law of Banking in Afghanistan, and for such internal control as 
management determine is necessary to enable the preparation of financial statements 
that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. 

Auditor’s Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our 
audit. We conducted our audit in accordance with International Standards on 
Auditing. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan 
and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial 
statements are free from material misstatement. 

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts 
and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on 
auditor’s judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of 
the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk 
assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity’s preparation 
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures 
that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an 
opinion on the effectiveness of the entity’s internal control. An audit also includes 
evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of 

As per Article 44 of the Banking Law issued by the Da Afghanistan Bank, we NEW KABUL BANK (Incorporated In Afghanistan) hereby publish our Annual 
audited Balance sheet and Income Statement for the period ended 31-12-2014, for Information to the General Public. The Audit was conducted by M/S 
Grant Thornton and was adopted by the Shareholders vide board meeting held on the 28th March, 2015. Detailed information is available to the public in all 
branches of the Bank and at the Finance Department, Head office Shahr-e-Naw Kabul, Afghanistan, also on our website www.newkabulbank.af

For and on Behalf of NEW KABUL BANK (NKB)
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همایون تندر، سفیر افغانستان در بروکسل

عذرنامه یک مرد به فرخنده بانو

تیوری معذرت خواهی در گفتمان
 حکومت دونفره 

نزدیکی شیر دروازه ی کابل آتش زدم چون از تاریخ 
بی خبرم. در این جا شاهی با دو شمشیر از این شهر در 
نکردم  تصور  لحظه ای  می کند.  پاسبانی  جهالت  برابر 
برابر  در  شهر  این  نگهبان  افسانوی  پهلوان  هم  تو  که 
که  بردم  یاد  از  می شوی!  خشونت  و  تاریک اندیشی 
است.  شده  شهید  ناهید  دریا،  این  دیگر  کنار  آن  در 

شهادت او و دیگر شهیدان آزادی به ارمغان آورد. 
قتل ترا با الف به هم جنسانم قهرمانانه حکایت خواهم 
فاتح  نثارم خواهد شد.  ایشان  کرد. شادباش و آفرین 
میدان نبرد جهالت و سفلگی با مدال های سرافگندگی 
پست فطرتی  سوته  با  نامردانگی ام،  لباس  در  تو  خون 
دخترم،  همسرم،  خواهرم،  مادرم،  فرق  به  دست  در 
با  کوبید.  خواهم  جهنم«  قعر  از  برخاسته  »جنس  این 
دهن گندیده، اشت اشت کنان در سر کوچه به عزت 
بی حرمتی خواهم  ناموس دیگران  به  زن های محله ام، 
کرد. در بیروبار کوچه مندوی، سرک لب دریا دست 
خواهم  زن ها  بدن  برجستگی های  به  باز  را  بویناکم 
رساند و لبخند پیروی از اهریمن در روی چتلم هویدا 
خواهد شد. تا چه زمانی راهرو جاده ذلت خواهم بود؟ 
این وحشت، درندگی، جنایت در من »مرد« در هر جا 
حضور یافته است. این »مرد« نشانی در پیشانی ندارد. 
در  شبی  تو،  دوست  لحظه ای  و  است  من  یار  ساعتی 
را  بی گناهان  این جا  تو.  خوان  در  گاهی  و  من  خانه 
می زند.  سر  را  معصومان  آن جا  و  می گیرد  گروگان 

این جا را انفجار می دهد و در آن جا انتحار می کند. 
انسانیت من »مرد« مگر در کوه قاف خفته است و دیو 

آن کوه در روح و روان من دمیده است؟
فرخنده ی معصوم، با عفت دختر این سرزمین! 

و  فداکاری  بدون  آزادی  هیچ  است،  گواه  تاریخ 
و  مرز  این  رزمندگان  دیگر  چون  تو  نیست.  شهادت 
بوم با خون مبارکت جاده انسان اسیر در زنجیر و در 
تاریکی را پرنور کرده ای. شهادت تو غوغا برپا کرده 

آن عده از افرادی که عشق جناب نیازی را از دل شان 
باید از ایشان معذرت خواسته و  بیرون کدگی استند، 

محبت ایشان را در دل خود جاکدگی کنند. 
نوت: لطفا از این عشق که در دل تان جا کدگی است 

سوءاستفاده نکنید تا خدای نکرده کافر نشوید. 

فرشته  تو  شد؟  خواهد  باز  »مرد«  من  گوش  است. 
مسیح  تو  بود؟  خواهی  خشونت  از  »مرد«  من  نجات 
انسانیت  بیدارکننده  تو  مرده خواهی شد؟  وجدان های 

فرورفته در خوابگران خواهی شد؟ 
از باال مقامت بگو! بگریم یا به آینده بهتر تبسم کنم؟ 
می طلبند.  پوزش  من  دینی  باورهای  دیروز  مفتشین 
بی سوادانی که دینم را، عشقم را دکان قوت الیموت 
کرده اند، سفره بی عزتی از زیارت برچیده اند! طفیلیان 

کفش دزد فرار کرده اند. 
با خود چه گفتی آنگاهی که دیدی هم جنسانت برای 
نخستین بار تابوتی را برشانه می گیرند و با شوکت تمام 

به گورستان می برند؟ تو سنت شکنی!
آیا هم جنسان من در این پایین ها، روی این خاک، در 
شهرداری، در وزارت فرهنگ، چارراهی ای را به نام 
تو مسمی  خواهند کرد؟ امید چندانی نیست. در آن جا 
نیز زنی چسپیده در کرسی »مرد« شده است. اگر این 
مردان چنین کاری نکردند، انسان دوستان این کشور، 
زنان بپا برخواسته، جامعه مدنی این ابتکار را به دست 

گیرند. 
اگر افغانی، مهمانی از فرودگاه حامد کرزی بدر شود، 
»فرخنده«  راهش  چار  اولین  اگر  بود  خواهد  پسندیده 
آزادمنش  مجاهد  زن  تپه  بر  دوخته  نگاهش  و  باشد 
برابر  در  »مقاومت«  چوک  استقامتش  و  مهرو«  »بی بی 
خودش  و  سیاه دلی  و  سیاه اندیشی  آشام،  خون  تحجر 

روان در جاده ای که همیشه »مسعود« باد!
من  توبه  و  پشیمانی  تو،  آزادی بخش  شهادت  تا  باشد 

»مرد« در حافظه تاریخی این کشور جاودان ماند. 
دخت مومن!

مزارت زیارتگاه انسان های آزاد خواهد شد. 
روز حساب در برابر پروردگار با حضور حضرت شفیع 

ما سرخ روی و سرفراز باشی!

آن  از  که  می خواهیم  فرخنده  داغدار  خانواده  از  ج: 
معذرت خواهی  زد  فرخنده  فرق  به  برادری که سنگ 
روانه  مشت  عدد  چند  آغاز  در  ایشان  جناب  کند. 
صورت فرخنده کرده بودند که در یکی از این مشت ها 
و  خورده  دیوار  به  و  رفته  خطا  به  دست شان  متاسفانه 
اندکی ناراحت شده است. البته این ناراحتی دست شان 
بر  تا  می داشتند  بر  را  بزرگ  زمانی که سنگ های  در 
این خاطر  از  و  بیشتر شد  هم  باز  بکوبند،  فرخنده  سر 
که  بخواهد  معذرت  ایشان  از  باید  فرخنده  خانواده 
دخترشان باعث رنجش دست مبارک این جوان رعنا 

در زمان زجرکش شدن گردیده است. 
فرخنده  روح  از  امکان  صورت  در  هم چنان  د: 
زیارت شاه دوشمشیره  تعویذنویس  از  می خواهیم که 
معذرت خواهی کند. زیرا ایشان با مرگ خودش باعث 
تعویذنویس ها  دیگر  و  تعویذنویس  این  بازار  رکود 
محترم  تعویذنویس  این  زمانی که  در  حتا  و  شدند 
آنان  و  بنویسد  تعویذ  نفر  دوازده  ده  برای  می توانست 
را خوشبخت سازد، مصروف زجرکش کردن فرخنده 

بود و از کارش پس مانده بود. 
ه: یک تعداد از دوستان نیز به قدرت هشتاد اسپ بخار 
معذرت خواهی  حسن زاده  غزل  جان  سیمین  از  باید 
قرآن  قاری  هم  و  هستند  شاعر  هم  ایشان  کنند. چون 
و مهم تر از همه معین وزارت اطالعات و فرهنگ نیز 
همه  از  مهم تر  و  قرآن  قاری  شاعر،  یک  آیا  هستند. 
معین یک وزارت حرف نادرست می زند؟ مسلما نخیر. 
آن حرف ها نوشته سکرتر ایشان بود و به ناحق گفتند 
خودشان نوشته اند؛ گرم بودند و نمی فهمیدند. بنا ما از 
سیمین جان معذرت می خواهیم. مهم نیست چرا! همین 

طور بی دلیل معذرت می خواهیم. 
جناب  از  باید  بزرگوار  ملت  تمام  هم چنان  و: 
رییس جمهور معذرت بخواهند. زیرا زمانی که از سوی 
یک  به عنوان  طالبان  از  معذرت خواهی  مساله  ایشان 
اصل سیاسی مهم مطرح شد، این ملت به ریش ایشان 
رییس جمهور  از  باید  نابه جا  خنده  این  بابت  و  خندید 

معذرت خواهی شود. 
مستقل  کمیسیون  مسوولین  تمامی  از  باید  اخیر  در 
انتخابات که بابت تقلب های شان مقداری کافی فحش 
معذرت خواهی  کردند  جان  نوش  ناروا  حرف های  و 
کنیم. زیرا اگر ایشان نمی بودند ما چگونه می توانستیم 
شهکاری را به نام رییس جمهور داشته باشیم که ما را به 
همیشه  کردند. خداوند  راست  معذرت خواهی  صراط 

ایشان را در حالت معذرت نگه دارد.
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در چند گزی خانه خدا، صاحبش را فراموش کردم. 
پروردگار  بودن  ستار  و  کرده  برهنه  ترا  ستر  با  بدن 
بنا  را  آن  زنی  که  مسجد،  کنار  در  گرفتم.  نادیده  را 
نهاده است، از مناره هایش پیام ملکوتی را نشنیدم که 
در  خدا  خلیفه  و  مخلوقات  اشرف  »انسان  می گوید: 

زمین است.« 
خدا می گوید: »انسان«! نه مومن، نه مسلمان، نه مرد!

در کنار دریای خشک کابل پنداشتم که دریای رحمت 
خدا هم خشکیده است. خردجال های تعویذنویس را 
در  ترا  نکردم.  خدا  حبیب  از  یادی  و  پذیرفتم  پیشوا 

میرحسین  وقتی  مثال  به طور  نمی شوید.  رستگار  وقت 
موسوی و مهدی کروبی از رهبران کشور 
همسایه و دوست، ایران، نخواستند به خاطر 
پیروان  به دست  طرفداران شان  شدن  کشته 
مختلف  اشکال  در  انقالب  معظم  رهبر 
رستگار  تنها  نه  کنند،  معذرت خواهی 
حاال  زندان.  به  شدند  مشرف  بلکه  نشدند، 
ما نیز باید معذرت خواهی کنیم تا رستگار 
شویم. در ذیل مقداری معذرت خواهی که 
انجام  هنوز  ما  و  بعضی ها است  پدری  حق 

نداده ایم مطرح می شود تا زودتر ادا شود. 
طالبان  از  حتما  باید  ما  کشور  مردم  الف: 
طول  در  زیرا  کنند.  معذرت خواهی  کرام 
به خاطر  شدند  مجبور  طالبان  سال ها  این 
از  تن  یک  مردم،  از  نفر  بیست  ده  کشتن 
بترقانند. شما فکر کنید،  را  اندیواالن خود 
هزار  صدها  که  سال  همه  این  طول  در 
شده  مجبور  طالبان  شده  کشته  ملکی  نفر 
خود  عزیز  اندیواالن  از  تعداد  چی  باشند 
طالب  صد  از  بیشتر  بنده  به نظر  بترقانند.  را 
بترقد  است  مجبور شده  بی چاره  و  بی گناه 
البته  برود.  بین  از  ملکی  فرد  هزار  چند  تا 
تفنگ  با  خودشان  که  آن هایی  مورد  در 
حمله  مردم  به  دیگر  چیزهای  و  راکت  و 
کرده اند نه تنها باید از آن ها معذرت خواهی 
کنیم، بلکه یک »بد کردیم« نیز بر آن باید 

بیفزاییم. 
صاحب  نیازی  جناب  از  باید  مردم  همه ی  ب: 
معذرت خواهی کنند. آخر چگونه امکان دارد به خاطر 
محبت  ما  زن  یک  کردن  زجرکش  توجیه  و  تایید 
بنا  باشیم.  کدگی  بیرون  خود  دل  از  را  نیازی  جناب 

فرخنده بهشتی!
تو بزرگی، تو معصومی، تو شهیدی. جنایت من »مرد« 

را ببخش!
»من« که غیرت و مردانگی را در لت وکوب تو جستجو 
می کنم؛ عزت و افتخار را در تجاوز بر تن تو می بینم. 
من »مردی« که با زیر پا کردن بدنت، با دست اندازی 
به تنت شهوت شیطانی ام را ارضا کردم و اعوذ بااهلل من 
الشیطان الرجیم را از یاد بردم. من »مردی« که در برابر 
طرب  احساس  شادمان،  هلهله کنان،  پرشعله ات  جسد 

کرده و نشان دادم که هنوز در هنوز آتش پرستم. 

و  تاثیرگذارترین  از  یکی  معذرت خواهی  تیوری 
حکومت های  گفتمان  در  سیاسی  چیز  مهم ترین 
براساس  است.  چندین نفره  حتا  و  دونفره  یک نفره، 
افراد،  از  معذرت خواهی  با  می توانید  شما  تیوری  این 
نهادها، تروریست ها، آقای نیازی، سیمین جان و غیره 
سرشان شیره بمالید. یا هم سر خود و چند معذرت خواه 
مهم  معذرت خواهی  تیوری  در  بمالید.  شیره  را  دیگر 
از  این است که کی  نیست که کی مقصر است. مهم 
شما می خواهد که معذرت بخواهید و این معذرت چی 
به طور  دارد.  اطرافیان تان  و  شما  بر  خوب  تاثیر  مقدار 
مثال وقتی رییس جمهور از شما می خواهد که معذرت 
حتما  و  باید  و  است  »اولی االمر«  که  بدانید  بخواهید 

معذرت بخواهید. 
باز  هرگز  را  چشمان تان  معذرت خواهی  زمان  در 
یا  شد.  خواهید  مفرط  تهوع  حالت  دچار  زیرا  نکنید 
که  خواست  شما  از  عصبانیت  با  تفنگ به دستی  اگر 
معذرت خواهی کنید، شما نه تنها معذرت خواهی کنید 
بکنید.  برای حفظ جان می توانید کار دیگری هم  که 
معذرت خواهی  این  که  نباشید  مطمین  زیاد  هرچند 
این که  به  توجه  با  صورت  هر  به  ببرد.  جایی  به  ره 
معذرت خواهی چیز خیل مفیدی است، رهبران جهان 
کلنتون  بیل  جناب  مثال  خواسته اند.  معذرت  همیشه 
رفت  باز  زد  لوینسکی  جان  مونیکا  از  دلش  که  وقتی 
و از مردم امریکا معذرت خواست که مونیکا جان را 
بود که همه چیز  باز همان  بود.  قرار داده  مورد عنایت 
رییس  که  پیترایوس  جان  دیوید  وقتی  یا  شد.  خوب 
نامحرم را  سازمان سیا شده بود کل خبرهای محرم و 

به دوست دخترش داد. 
باز وقتی دید گند زده، رفت و معذرت خواهی کرد. به 
البته  برایش.  همین خاطر هیچ کس هیچ چیزی نگفت 
باید به یاد داشته باشید اگر معذرت خواهی نکنید هیچ 

ACKU طنز- آژند



 دای چوبانی
توزیع  که  می پرسند  همیشه  مردم 
شروع  وقت  چه  الکترونیک  تذکره 
که  گازی  تنور  نان  حیف  می شود. 
این مردم می خورند. ما اگر مشکالت 
تذکره  دو-سه  حاال  تا  نمی داشتیم، 
کرده  توزیع  افغانستان  تبعه  هر  برای 
توزیع تذکره  ما در  بودیم. درحقیقت 
روبه رو  مشکل  نوع  چهار  با  جدید 
جداگانه  را  آن  کدام  هر  که  هستیم 

برای شما شرح می دهم. 
تثبیت  و  معلومات  آوری  »جمع   .1
که  شده ایم  متوجه  اخیرا  هویت«: 
کانادا  و  آسترالیا  اروپا،  مردم  اکثر 
تذکره  تا  می کنند  سفر  افغانستان  به 
این  بگیرند.  شتردار  الکیترونیکی 
سعی  ما  است.  مشکل  یک  خودش 
تقلیل  صفر  به  را  امکان  این  می کنیم 
از  را  خارجی ها  اینکه  برای  بدهیم. 
مردم افغانستان جدا کنیم، در مقابل هر 
می گذاریم؛  فرخنده  یک  افغانی،  نفر 
می دهیم،  تذکره  برایش  کشت،  اگر 

اگر نکشت، خودش را می کشیم.
کشور  هر  در  »انگشت نگاری«:   .2
در  باشد،  آسان  انگشت نگاری  دیگر 
این جا شرایط جنگی  نیست.  افغانستان 
ناامن  اغلب  شاهراه ها  و  است  حاکم 
خیلی  ها!  باشد،  ناامن  که  شاهراه  اند. 

از موضوع دور شدیم.
3. »تصویر شخص«: اداره توزیع تذکره، 
به دستور خارجی ها، می خواهد عکس 
خود تذکره گیرنده را بر روی تذکره 
چاپ کند. شوهر یک زن افغان که در 
کرده  شرکت  دوشمشیره  شاه  مظاهره 
بود گفت؛ »من شوهر زن خود هستم 
عکس  می خواهم  من  امریکایی ها؟  یا 
خودم بر تذکره زنم چاپ شود. اگر با 
عکس خودم به جمیله تذکره می دهید 
خوب، اگر نمی دهید، دست بادارهای 

شما خالص. هرچه می کنید، بکنید.«
به  هنوز  چارواک  آن«:  »مزایای   .4
تذکره  مزایای  که  نرسیده اند  توافق 
بعضی  باشند.  چه  الکترونیک 
اتباع  که  می گویند  چارواک ها 
با تذکره جدید،  بتوانند  باید  افغانستان 
و  به گوشه  این که ربوده شوند،  بدون 
چارواک  نمایند.  سفر  افغانستان  کنار 
های دیگر با چارواک های قبلی موافق 
و  بی جا  مزایای  را  مزایا  این  و  نیستند 

قبل از وقت می خوانند. 
فقط همین چهار مشکل که حل شود، 
بزودی شروع شدگی  توزیع تذکره ها 

می خواهد کرده است.  

مشکالت توزیع 
تذکره الکترونیک
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امریکا  متحده  ایاالت  این طرف،  به  از سال ها  است. 
این  است.  کرده  کمک  افغانستان  به  دالر  میلیون ها 
و  نظامی   برای هزینه های دولت، در بخش  کمک ها 
عملی کردن سایر برنامه ها دریافت شده اند. بعضی از 
و  داشته  دست  کمک ها  این  حیف ومیل  در  افغان ها 
حتا برای خود در دبی خانه خریده اند. با در نظرداشت 
جنرال   62 غنی،  رییس جمهور  شده،  ذکر  مشکالت 
این  ساختن  مرکزی  با  و  کرده  کنار  بر  را  ارتش 
روند  این  از  خودش،  مستقیم  نظر  تحت  کمک ها 
نظارت می کند. اما، هنوز با موانع بزرگ برای از بین 

بردن بروکراسی در دستگاه دولت روبه رو می باشد. 
با تجربیات آشکار که از سال ها جنگ به دست آمده 
است، تنها با راه اندازی عملیات های نظامی  نمی توان 
صلح را در کشور تامین کرد. افغانستان به دولتی نیاز 
برای مردمش شغل، زمینه تحصیل، صحت  دارد که 
و عدالت را برقرار کند. بر عالوه راه حلی در قسمت 
به حامد  نسبت  رییس جمهور غنی،  پیدا کند.  طالبان 
کرزی، تالش های منسجم تری را به راه انداخته است. 
راه حل  طالبان  با  مصالحه  سیاست  گرفتن  پیش  در 
این  به  نیز  امریکایی  جنراالن  حتا  می باشد.  مناسب 
توافق رسیده اند که این تنها راه پایان دادن به جنگ 

است. 
رییس جمهور غنی گام مهمی  در جهت ارتباط بر قرار 
کردن با پاکستان برداشته است. مناطق مرزی و ناامن 

پاکستان همواره پناهگاه امنی برای شورشیان مخالف 
دولت افغانستان بوده است. این شورشیان با راه اندازی 
امریکا  افغانستان و  حمالت تروریستی همیشه دولت 
را مورد حمله قرار داده اند. رییس جمهور با اشاره به 
به  از یک دهه  افغانستان  دالیل ذکر شده که دولت 
این سو با آن دست وپنجه نرم می کند، گفته است که 
بلکه مشکل اساسی  نیست  با طالبان  مشکل در صلح 

»صلح بین افغانستان و پاکستان است.«
رییس جمهور غنی با چشم انداز وسیع نسبت به مسایل 
امریکا گفته  متحده  ایاالت  به کانگرس  او  می نگرد. 
افغانستان  خودکفایی  روی  اصلی اش  هدف  است، 
رییس جمهور،  گفته های  اساس  به  می باشد.  متمرکز 
کمک های جامعه جهانی در دهه پیش رو، بیشتر روی 
یافت.  خواهد  تمرکز  افغانستان  در  اقتصادی  توسعه 
آسیا  مرکز  در  افغانستان  که  دارد  باور  غنی  آقای 
می تواند، به چهار راه پایپ الین گاز و راه آهن تبدیل 

شود. 
اقتصادی اش  برنامه های  راه اندازی  با  رییس جمهور 
تالش دارد تا سیستم خدمات بانکی و مخابرات مدرن 
را در کشور پایه گذاری کند. این اهداف و طرح ها، 
می تواند  شدن  عملی  صورت  در  و  هستند  ارزشمند 
افغانستان را در شاهراه پیشرفت و ترقی سوق دهد. اما 
نباید فراموش کرد که این طرح ها تنها به شکل تیوری 
بیان شده اند و تا عملی شدن راه درازی در پیش است.

همزمان با تصمیم بارک اوباما، رییس جمهور ایاالت 
نیروهای  خروج  در  تاخیر  بر  مبنی  امریکا  متحده 
رییس جمهور  و  او  افغانستان،  از  کشور  نظامی  آن 
تاخیر  که  سازند  ثابت  مسوول اند،  افغانستان  جدید 
این  گرچه  دارد،  را  سرمایه گذاری  ارزش  شده  ذکر 
بود.  همراه  خواهد  مشکالتی  و  سختی ها  با  روند 
به شکل  از یک دهه،  افغانستان در مدت بیش  دولت 
نظامی  و  سیاسی،  گام های  کرد،  تالش  سرسختانه 
اقتصادی را که برای روی پا ایستادن دولت ضرورت 

بود بردارد. 
است  قرار  اوباما  رییس جمهور  تازه  تصمیم  براساس 
میالدی   2015 سال  آخر  تا  امریکایی  سرباز   9800
در افغانستان باقی بمانند. در حالی که بر مبنای برنامه 
در  جاری  سال  آخر  تا  نیروها  این  نصف  تنها  قبلی، 
حکومتی  مقام های  باور  به  می ماندند.  باقی  افغانستان 
سایر  و  طالبان  تهدید های  به  قوی  پاسخ  تصمیم  این 
گروه های شورشی است که می خواهند جنگ را در 
فصل بهار از سر بگیرند. از سوی دیگر، نیاز به ادامه 
آموزش نیرو های امنیتی افغانستان و کمک به آن ها از 

دالیل دیگر باقی ماندن این نیروها ذکر شده است.
در  که  نظامی   مرکز  دو  شده  گرفته  تصمیم  براساس 
آن  نیروهای اداره مرکزی استخبارات و نیرو های ویژه 
بدون  قرار دارند، عملیات هواپیما های  نظامی  امریکا 
کرد.  خواهند  رهبری  را  عملیات ها  سایر  و  سرنشین 
این مراکز در والیت جنوبی قندهار و والیت شرقی 
از  بعد  بود.  خواهند  فعال  و  داشته  موقعیت  ننگرهار 
نخستین دیدار دو رییس جمهور افغانستان و امریکا در 
قصر سفید، آقای اوباما در کنفرانس خبری گفت که 
هنوز به تعهدی که داده پایبند است و تا پایان کارش 
تعداد   2017 سال  در  امریکا  رییس جمهور  به عنوان 
خواهد  کاهش  تن   1000 به  را  افغانستان  در  نیروها 
داد. در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری پیش رو 
به صورت عموم موضع  امریکا، جمهوری خواهان  در 
تصمیم  دارند،  امنیتی  موضوعات  روی  سخت تری 
آقای اوباما مبنی بر آهسته کردن روند خروج، نباید 
نامعین  مدت  در  سربازان  نگهداشتن  برای  بهانه ای 

باشد. 
اشرف غنی که تحصیل کرده امریکا است و در بانک 
جهانی نیز کار کرده است، مسایل را به خوبی درک 
و  جدی  قبلی،  رییس جمهور  به  نسبت  او  می کند. 
بیانیه  ایراد  با  وی  می رسد.  به نظر  مسوولیت پذیرتر 
متحده  ایاالت  کانگرس  در  متقاعدکننده،  و  منطقی 
نیروهای  خروج  در  تاخیر  که  کرد  بیان  امریکا، 
اهداف  پیشبرد  جهت  را  او  افغانستان،  از  امریکایی 
کرد.  خواهد  کمک  اقتصادی اش  و  نظامی   سیاسی، 
سخنرانی  جریان  در  غنی  رییس جمهور  سپاسگزاری 
یک ساعته اش در کانگرس از سربازان امریکایی که در 
افغانستان خدمت کرده و از مالیه دهندگان آن کشور 
که هنوز هم هزینه های سنگینی را پرداخت می کنند، 
رییس جمهور  گردید.  استقبال  بی سابقه ای  به شکل 
غنی، در جریان مصاحبه اش با روزنامه تایمز در باره 
زمانی  و  »فرصت  واشنگتن گفت:  از  دیدارش  نتیجه 
آنچه  که  دهیم  نشان  تا  است،  شده  داده  ما  به  کافی 

می گوییم، در واقع می تواند اجرا شود.«
باشد. در صورتی که  اغراق آور  نمی تواند  چالش ها 
فرار سربازان از ارتش و تلفات غیرقابل تحمل آن ها 
از کشور  نمی تواند  افغانستان  ملی  اردوی  یابد،  ادامه 
دفاع کند. اگر چه ارتش کشور قابلیت جذب حدود 
فساد  پدیده  دیگر،  چالش  دارد.  را  سرباز   195000
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با تجربیات آشکار که از سال ها جنگ به دست آمده است، تنها با 
راه اندازی عملیات های نظامی  نمی توان صلح را در کشور تامین 

کرد. افغانستان به دولتی نیاز دارد که برای مردمش شغل، 
زمینه تحصیل، صحت و عدالت را برقرار کند. بر عالوه راه حلی 
در قسمت طالبان پیدا کند. رییس جمهور غنی، نسبت به حامد 
کرزی، تالش های منسجم تری را به راه انداخته است. در پیش 

ACKUگرفتن سیاست مصالحه با طالبان راه حل مناسب می باشد.
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داعش در سرپل 
گیری می کند سرباز

کی	 حا کشور	 شمال	 در	 سرپل	 والیت	 از	 گزارش	ها	
در	 داعش	 به	 مربوط	 جنگجویان	 که	 است	 آن	 از	
و	 می	گردند	 خانه	 به	 خانه	 کوهستانات	 ولسوالی	
ولسوالی	های	 از	 کوهستانات	 می	کنند.	 سربازگیری	
این	والیت،	 مقام	های	 به	گفته	 و	 ناامن	سرپل	است	
کنترول	دولت	خارج	 هشتاد	درصد	این	ولسوالی	از	
و	 داعش	 طالبان،	 برای	 امنی	 پناهگاه	 به	 و	 است	
تبدیل	 کستانی	 پا و	 عرب	 چچینی،	 جنگجویان	

شده	است.	
ولسوالی	 این	 دره	های	 در	 خارجی	 جنگجویان	
کرده	و	بدون	هیچ	ترسی،	سربازگیری	می	کنند.	 رخنه	
کوهستانات	را	 گذشته	نتوانست	 اردو	و	پولیس	سال	
ملی	 اردوی	 کاروان	 کند.	 خارج	 طالبان	 تسلط	 از	
در	این	ولسوالی	تلفات	بسیار	سنگینی	داد	و	طالبان	
کاروان	ده	ها	تن	از	سربازان	اردوی	 با	محاصره	این	
اقدامی	 هیچ	 حکومت	 پس	 آن	 از	 کشتند.	 را	 ملی	
طالبان	 و	 نکرد	 ولسوالی	 این	 ک	سازی	 پا 	برای	
ادامه	 ولسوالی	 این	 در	 فعالیت	شان	 به	 هم	چنان	

دادند.
کوهستانات،	 در	 جنگ	 چالش	های	 از	 یکی	
و	 است	 ولسوالی	 این	 راه	های	 بودن	 صعب	العبور	
نیروی	 زمانی	که	 تا	 گفته	اند	 والیت	 این	 در	 مقام	ها	
نباشد،	 همراه	 هوایی	 نیروی	 پشتیبانی	 با	 زمینی	
ولسوالی	 این	 در	 خارجی	 جنگجویان	 ک	سازی	 پا

نه	تنها	دشوار	بلکه	ناممکن	است.	
و	 است	 کوهستانی	 سرپل	 ولسوالی	های	 بیشتر	
به	 می	توانند	 سادگی	 به	 خارجی	 جنگجویان	
کنند.	نفوذ	داعش	در	این	 والیات	دیگر	رفت	وآمد	
ولسوالی	می	تواند	از	یک	سو	والیات	مرکزی	را	ناامن	
والیت	های	 در	 ناامنی	ها	 به	 دیگر	 سوی	 از	 و	 کند	

شمالی	دامن	بزند.	
که	براساس	اظهارات	مقام	های	 این	در	حالی	است	
والیات	 در	 داعش	 پارلمان،	 نمایندگان	 و	 امنیتی	
مناطق	 از	 برخی	 و	 لوگر	 غزنی،	 فراه،	 هلمند،	 زابل،	
دیگر	افغانستان	در	حال	سربازگیری	و	آمادگی	برای	
جنگ	در	بهار	است.	حکومت	باید	این	تهدید	را	

سره	 تیم	 قهرمانی	 با	 فرخنده	 جام	 والیبال	 رقابت	های	
میاشت	پایان	یافت.

از	 و	 بانو	فرخنده	 از	 مناسبت	تجلیل	 به	 که	 در	مسابقاتی	
تیم	 برگزار	شد،	 و	جوانان	 ورزش	 انکشافی	 سوی	سازمان	
والیبال	بانوان	سره	میاشت	با	پیروزی	مقابل	تیم	دانشگاه	

تعلیم	و	تربیه	به	مقام	قهرمانی	رسید.
در	دیدار	پایانی	این	رقابت	ها،	سره	میاشت	با	نتیجه	سه	

بر	صفر	به	پیروزی	رسید.
کادمی	تعلیم	و	تربیه	پولیس	نیز	موفق	شد	با	 تیم	والیبال	آ
الزهرا	به	مقام	سوم	دست	 بر	تیم	مجتمع	ورزشی	 پیروزی	

کند. پیدا	
مسوولین	 و	 داشتند	 حضور	 تیم	 پنج	 رقابت	ها	 این	 در	
که	در	آینده	 سازمان	انکشافی	ورزش	و	جوانان	می	گویند	

هفت	تن	از	بازیکنان	تیم	ملی	فوتبال	افغانستان	از	خداحافظی	
خود	از	بازی	های	ملی	خبر	دادند.

سال	 چند	 طول	 در	 که	 کشور	 فوتبال	 ملی	پوش	 هفت	 این	
کشور	بوده	اند،	اعالم	 گذشته،	همواره	عضو	ثابت	تیم	های	ملی	
ملی	 تیم	 از	 قرغیزستان	 با	 دوستانه	 مسابقه	 از	 بعد	 که	 کردند	

در	 بازیکنان	حاضر	 اغلب	 را	 فوتبال	جهان	 ترکیب	 گران	ترین	
لیگ	اسپانیا	تشکیل	می	دهند.

که	در	حال	حاضر	ستارگان	فوتبال	جهان	 بر	طبق	دستمزدی		
روزنامه	 را	 فوتبال	جهان	 ترکیب	 گران	ترین	 می	کنند،	 دریافت	
که	آشنایی	با	آن	خالی	از	 کرده	است	 کیپ	فرانسه	مشخص	 ا
گوی	رقابت	 که	چند	سالی	است	 لطف	نیست.	لیگ	اسپانیا	
گرفته	است	بیشترین	تعداد	بازیکن	را	در	 را	از	لیگ	انگلیس	

این	تیم	دارد.
سه	بازیکن	از	رئال	مادرید	و	بارسلونا،	دو	بازیکن	از	پاری	سن	
و	 منچسترسیتی	 بایرن	مونیخ،	 از	 بازیکن	 یک	 و	 ژرمن	

منچستریونایتد	در	این	فهرست	حضور	دارند.
گران	ترین	بازیکنان	جهان	به	قرار	زیر	هستند:

سالیانه	 درآمد	 با	 )رئال	مادرید(	 کاسیاس	 ایکر	 دروازه	بان:	

بر	 اروپا	سه	 قهرمانان	 لیگ	 فاینل	 در	 روسیه	 کازان	 زنیت	 تیم	
صفر	برابر	آسکو	رسوویا	لهستان	به	پیروزی	رسید	و	قهرمان	شد.
تیم	های	بزرگ	لهستانی،	ایتالیایی	و	یک	تیم	آلمانی	با	حدود	
کردند	تا	اتفاقی	خالف	آنچه	 گر،	تالش	زیادی	 ۱۰	هزار	تماشا
کازان	 زنیت	 نام	 به	 اما	غولی	 انتظار	داشتند	روی	بدهد	 همه	
را	 فینال	رسید	و	جام	قهرمانی	 به	 با	شکست	تمام	حریفانش	

باالی	سر	برد.
والدیمیر	آلکنو	پس	از	فتح	حماسی	سکوی	نخست	المپیک	
به	 کتران	 دا توصیه	 به	 روسیه	 والیبال	 ملی	 تیم	 با	 لندن	 	۲۰۱۲
خاطر	فشارهای	روانی	مدتی	از	شغل	مربیگری	دور	بود	اما	تیم	
به	 را	 توانایی	هایش	 دوباره	 او	 تا	 بود	 فرصت	مجددی	 زنیت،	

نمایش	بگذارد.
رسیدن	 برای	 »پولوتسک«	 شهر	 متولد	 و	 ساله	 	۴۸ مربی	 این	
به	 بودند	 دسترسش	 در	 که	 را	 بازیکنانی	 بهترین	 هدفش	 به	

جدی	بگیرد	و	پیش	از	این	که	جنگ	داعش	آغاز	
کند. شود،	هسته	های	آن	را	در	والیات	ناامن	نابود	

افغانستان	 در	 نیز	 بهار،	فصل	جنگ	 فصل	 آغاز	 با	
طالبان	 که	 دارد	 وجود	 نگرانی	 این	 می	شود.	 آغاز	
پرچم	سفیدشان	را	به	زمین	بگذارند	و	پرچم	سیاه	
کار	می	تواند	هزینه	جنگ	 کنند.	این	 داعش	را	بلند	
منابع	 داعش	 کند.	 فراهم	 جنگجویان	 برای	 را	
افغان	 جنگجویان	 می	تواند	 و	 دارد	 پولی	 فراوان	
از	 شماری	 گزارش	ها،	 براساس	 کند.	 تمویل	 نیز	 را	
داعش	 به	 مربوط	 کستانی	 پا و	 عرب	 جنگجویان	
از	جمله	 ناامن	 با	خانواده	های	شان	در	والیت	های	

زابل	جابه	جا	شده	اند.	
بین	 صلح	 کرات	 مذا است	 قرار	 دیگر	 سوی	 از	
حکومت	افغانستان	و	طالبان	نیز	آغاز	شود.	شماری	
که	جایگاهی	در	بین	مردم	ندارند	 از	رهبران	طالبان	
و	یا	نفع	شان	را	در	جنگ	بیشتر	از	صلح	می	بینند،	
در	 را	 جنگ	 آتش	 داعش،	 پرچم	 کردن	 بلند	 با	
نگرانی	 این	 ساخت.	 خواهند	 شعله	ور	 افغانستان	
از	 تن	 چند	 تنها	 صلح،	 نتیجه	 در	 که	 دارد	 وجود	
بازوی	 و	 ندارند	 را	 توان	جنگ	 دیگر	 که	 طالبانی	
صلح	 روند	 به	 کرده،	 طرد	 را	 آن	ها	 طالبان	 جنگی	
بپیوندند	ولی	در	جنگ	افغانستان	هیچ	تغییر	رونما	

نخواهد	شد.	
به	 صلح	 که	 است	 گفته	 نیز	 غنی	 رییس	جمهور	
بود.	 نخواهد	 افغانستان	 در	 جنگ	 پایان	 معنای	
مخالفان	 از	 زیادی	 حلقه	های	 که	 معنا	 این	 به	
مسلح،	وابسته	به	رهبری	طالبان	نیستند	و	می	توانند	
به	 مخدر،	 مواد	 مافیای	 مالی	 و	حمایت	 تشویق	 با	
که	 صورتی	 در	 دهند.	 ادامه	 افغانستان	 در	 جنگ	
دهد،	 خاتمه	 جنگ	 به	 نتواند	 طالبان	 با	 صلح	
نتیجه	چنین	صلحی	نمی	تواند	آرامش	و	ثبات	را	در	
گاهان	نیز	به	این	 کند.	برخی	از	آ افغانستان	تضمین	
کستان	از	منافع	خود	در	قبال	افغانستان	 که	پا باورند	
گروه	 طالبان	 به	جای	 بار	 این	 و	 گذشت	 نخواهد	
دیگری	از	جمله	داعش	را	برای	جنگ	افغانستان	

کرد.	 حمایت	خواهد	

با	 را	 فرخنده	 جام	 مسابقات	 که	 دارند	 تصمیم	 نزدیک	
حضور	تیم	های	بین	المللی	برگزار	نمایند.

خداحافظی	می	کنند.
حشمت	اهلل	 شریفی،	 امرالدین	 عطایی،	 فرزاد	 امیری،	 اسالم	
هفت	 بارکزی	 رفیع	 و	 آرزو	 بالل	 فیض،	 مجتبی	 بارکزی،	
از	 دسته	جمعی،	 عکس	 یک	 انتشار	 با	 که	 هستند	 بازیکنی	

خداحافظی	با	بازی	های	ملی	سخن	زده	اند.

با	 )بایرن	مونیخ(	 الم	 فیلیپ	 مدافعان:	 یورو،	 میلیون	 	13.5
درآمد	سالیانه	7	میلیون	یورو،	داوید	لوئیز	)پاری	سن	ژرمن(	با	
گو	سیلوا	)پاری	سن	ژرمن(	با	 درآمد	سالیانه	12	میلیون	یورو،	تیا
درآمد	سالیانه	23	میلیون	یورو،	دنی	آلوس	)بارسلونا(	با	درآمد	

سالیانه	9	میلیون	یورو.
 14 سالیانه	 درآمد	 با	 )رئال	مادرید(	 بیل	 گرت	 هافبک	ها:	
سالیانه	 درآمد	 با	 )منچستر	سیتی(	 توره	 یحیی	 یورو،	 میلیون	
16.7	میلیون	یورو،	نیمار	)بارسلونا(	با	درآمد	سالیانه	20	میلیون	

یورو.
 16 سالیانه	 درآمد	 با	 )منچستر	یونایتد(	 رونی	 وین	 مهاجمان:	
کریستیانو	رونالدو	)رئال	مادرید(	با	درآمد	سالیانه	 میلیون	یورو،	
با	درآمد	سالیانه	36  لیونل	مسی	)بارسلونا(	 27	میلیون	یورو،	

میلیون	یورو.

تاتارستان	آورد.
 ۷ اروپا	 قهرمانان	 لیگ	 گذشته	 دوره	 	۱۵ در	 روسی	 تیم	های	
نیز	۵	مدال	 ایتالیایی	 بار	به	عنوان	قهرمانی	رسیده	و	تیم	های	
کسب	این	عنوان	 طالی	این	مسابقات	را	در	اختیار	دارند.	با	
که	۳  گرفت	 کنار	بلگوری	و	ترنتینویی	قرار	 قهرمانی،	زنیت	در	

مدال	طالی	اروپا	را	در	ویترین	افتخارات	خود	دارند.

       حکیمی
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اتحادیه	 سران	 نشست	 در	 سعودی	 عربستان	 خارجه	 وزیر	
»دو	 به	 را	 روسیه	 رییس	جمهوری	 پوتین،	 والدیمیر	 عرب،	
که	با	حمایت	از	بشار	 گفت،	او	در	حالی	 کرد	و	 رویی«	متهم	
اسد	به	بی	ثباتی	در	منطقه	می	افزاید،	نباید	از	حمایت	خود	

از	خاورمیانه	سخن	بگوید.
که	عبدالفتاح	سیسی،	 این	انتقاد	تند	پس	از	آن	مطرح	شد	
در	 	 پوتین	 والدیمیر	 پیام	 که	 کرد	 اعالم	 مصر	 رییس	جمهور	

اجالس	سران	اتحادیه	عرب	در	مصر	خوانده	می	شود.
فلسطینی	 کشور	 از	تشکیل	 روسیه	 نامه	رییس	جمهور	 آن	 در	
گفته	است	به	اقدامات	دوجانبه	و	چهارجانبه	 کرده	 حمایت	

کمک	می	کند. صلح	
گزارش	رادیو	فردا،	در	بخشی	از	آن	پیام،	والدیمیر	پوتین	 به	
گفته	است:	»ما	از	قصد	اعراب	برای	رسیدن	به	آینده	ای	مرفه	
به	روش	های	صلح	آمیز،	 و	حل	همه	مشکالت	جهان	عرب	

بدون	هیچ	دخالت	خارجی،	حمایت	می	کنیم.«
پس	از	خوانده	شدن	این	پیام،	سعود	الفیصل،	وزیر	خارجه	

کنش	نشان	داد. عربستان،	به	آن	وا
کرده	 نقل	 ارشد	سعودی	 مقام	 این	 قول	 از	 رویترز	 خبرگزاری	
خاورمیانه	سخن	 مشکالت	 از	 چنان	 پوتین	 آقای	 که	 است	

کمه	 محا در	 اسراییل	 پیشین	 نخست	وزیر	 اولمرت،	 ایهود	
مجددش	در	دادگاهی	در	بیت	المقدس	به	دلیل	خیانت	در	

کالهبرداری	مجرم	شناخته	شد. امانت	و	
ایاالت	 از	یک	حامی	 پول	 گرفتن	 اتهام	 از	 	۲۰۱۲ در	سال	 او	
متحده	امریکا	تبرئه	شده	بود،	اما	پس	از	آنکه	صدایی	ضبط	
گرفتن	پول	اشاره	می	کرد	 که	در	آن	وی	به	 شده	و	منسوب	به	او	

کمه	مجدد	صادر	شد.	 منتشر	شد،	دستور	محا
به	نقل	از	بی	بی	سی،	آقای	اولمرت	از	سال	۲۰۰۶	تا	۲۰۰۹	به	
عنوان	نخست	وزیر	اسراییل	فعالیت	داشت.	او	همچنین	در	
پرونده	دیگری	به	دلیل	رشوه	خواری	در	سال	۲۰۱۴	به	شش	
سال	زندان	محکوم	شده	است.	او	در	این	پرونده	درخواست	

کرده	است. تجدید	نظر	
شهردار	 	۲۰۰۳ تا	 	۱۹۹۳ سال	های	 بین	 اولمرت	 آقای	
کابینه	اسراییل	 بیت	المقدس	بود	و	بعد	به	عنوان	وزیر	وارد	

	 نیکوال پیشین،	 رییس	جمهور	 فرانسوی	حول	 محافظه	کاران	
سارکوزی،	توانسته	اند	در	انتخابات	محلی	فرانسه	به	پیروزی	
مورد	 در	 پیامی	 حاوی	 آنچه	 کنند،	 پیدا	 دست	 گسترده	ای	
شده	 ارزیابی	 کشور	 آن	 بر	 کم	 حا سوسیالیست	های	 افول	

است.
رای	گیری	 که	 می	دهد	 نشان	 انتخاباتی	 اولیه	 ارزیابی	های	
دور	دوم	انتخابات	در	روز	یک	شنبه،	نهم	حمل،	با	پیروزی	
هواداران	سارکوزی	به	پایان	رسید	و	سوسیالیست	ها	از	جبهه	
از	 نیمی	 به	 نزدیک	 فرانسه،	 نخست	وزیر	 والس،	 مانویل	

نمایندگان	خود	را	در	شوراهای	شهری	از	دست	داده	اند.
گذشته،	توانسته		 راست	گرایان	طی	دور	اول	انتخابات،	هفته	
و	»جبهه	 از	۲۸	 بیش	 آرا،	سوسیالیست	ها	 بودند	۳۶	درصد	
ملی«،	حزب	راست	افراطی	به	رهبری	مارین	لوپن،	بیش	از	

کنند. کسب	 ۲۴	درصد	آرا	را	
می	گوید	 آسوشیتدپرس	 خبرگزاری	 فردا،	 رادیو	 از	 نقل	 به	
از	 استفاده	 با	 که	 با	وجود	موفقیت	هایی	 لوپن	 مارین	 حزب	
»رای	دهندگان	مصمم«	خود	به	دست	آورده،	اما	موفق	نشده	

گیرد. است	رهبری	حتی	یک	شورا	را	در	دست	
از	۹۸	منطقه	 نتایج	۶۶	منطقه	 پایه	 بر	 فرانسه	 وزارت	داخله	
می	گوید	محافظه	کاران	در	حزب	او	ام	پ	به	رهبری	سارکوزی،	
۴۶	درصد	آرا،	سوسیالیست	ها	۳۴	درصد	و	»جبهه	ملی«	۲۰ 

کرده	اند. درصد	آرا	را	از	آن	خود	
مانویل	والس،	نخست	وزیر	فرانسه،	از	رای	دهندگان	خواسته	

عربستان	 هدایت	 با	 ایتالف	 نیروهای	 نظامی	 جنگنده	های	
سعودی،	یک	شنبه	شب	و	صبح	روز	دو	شنبه	هم	به	بمباران	

صنعا،	پایتخت	یمن	ادامه	دادند.
ادامه	 گذشته	 روز	 بمباران	یمن	علیه	شیعیان	حوثی	در	چهار	

داشته	و	وارد	پنجمین	روز	شده	است.
کنان	صنعا	به	خبرگزاری	رویترز	 به	نقل	از	بی	بی	سی،	یکی	از	سا
گفته	ظاهرا	بیشتر	حمالت	بر	مناطق	اداری	و	دیپلماتیک	شهر	

صنعا	متمرکز	بوده	است.
هادی،	 منصور	 ربه	 عبد	 مخالفان	 از	 حوثی	 شیعیان	
رییس	جمهور	یمن	هستند.	آقای	هادی	پس	از	تصرف	صنعا	
به	 سپس	 و	 یمن	 جنوب	 در	 عدن	 خلیج	 به	 حوثی	ها،	 توسط	

گریخت. کشور	 خارج	از	
عنوان	 به	 را	 هادی	 آقای	 متحد	 ملل	 سازمان	 امنیت	 شورای	

رییس	جمهور	یمن	به	رسمیت	می	شناسد.
حوثی	ها،	 دادن	 شکست	 زمان	 تا	 گفته	 سعودی	 عربستان	

مشکالت	 این	 برای	 تاثیری	 هیچ	 روسیه	 انگار	 که	 می	گوید	
ندارد.

گفته	است:	»آنها	از	تراژدی	در	سوریه	سخن	 سعود	الفیصل	
تراژدی	 این	 از	 اساسی	 بخشی	 خود	 حالی	که	 در	 می	گویند،	
مردم	سوریه	هستند.	آنها	حکومت	سوریه	را	برای	جنگ		با	

مردم	خود	مسلح	می	کنند.«
این	 روسیه	 رییس	جمهوری	 »امیدوارم	 است:	 افزوده	 او	
در	 روسیه	 با	 عرب	 جهان	 رابطه	 تا	 کند،	 درست	 را	 موضوع	

گیرد.« بهترین	سطح	قرار	
از	 مسکو	 حمایت	 سر	 بر	 سعودی،	 عربستان	 و	 روسیه	 رابطه	

گذاشته	است.	 حکومت	مرکزی	در	دمشق،	رو	به	سردی	

شد.
اسراییل	 وقت	 نخست	وزیر	 شارون،	 آریل	 که	 	۲۰۰۶ سال	 در	
و	 کرد	 پر	 را	 او	 اولمرت	جای	 اهود	 مغزی	شد،	 دچار	سکته	

گرفت. قدرت	را	در	دست	
اتهامات	مختلف	فساد	بر	تمام	دوران	سه	ساله	نخست	وزیری	
از	 که	 پذیرفت	 نهایتا	 او	 و	 بود	 افکنده	 سایه	 اولمرت	 آقای	

کند. کناره	گیری	 سمت	خود	

تا	 دهند	 رای	 محافظه	کار،	 رقیبان	 از	 حتا	 هرکسی،	 به	 تا	 بود	
گرفته	شود. جلوی	پیروزی	راست	افراطی	

در	 بود	 خواسته	 خود	 هوادران	 از	 دیگر	 سوی	 از	 سارکوزی	
دادن	 رای	 از	 تنها	 او	ام	پ،	 حزب	 از	 نامزدی	 نبود	 صورت	

کنند. خودداری	
اپوزیسیون	 »تنها	 عنوان	 به	 خود	 توصیف	 با	 نیز	 لوپن	 مارین	
گفته	است	شوراهای	جدید	 کم،	 واقعی«	در	برابر	احزاب	حا

به	پیروزی	در	انتخابات	آینده	یاری	خواهد	رساند.
فرانسه،	 اولیه	وزارت	داخله	 آمار	 به	 بنا	 شمار	رای	دهندگان،	
کم	تر	از	دور	اول	 که	یک	درصد	 نزدیک	به	۴۲	درصد	بوده	

انتخابات	است.
برای	 نماینده	 	۴۱۰۰ از	 بیش	 انتخاب	 برای	 رای	دهندگان	

کردند. مجموع	۹۸	شورا	در	انتخابات	شرکت	

بمباران	ادامه	خواهد	داشت.
کشورهای	دیگر	به	تدریج	 در	پی	بحرانی	شدن	اوضاع،	اتباع	

یمن	را	ترک	می	کنند.
که	برای	مقابله	با	 کشور	 کشتی	های	این	 گفته	 وزیر	دفاع	چین	
ماموریت	 دزدان	دریایی	در	آب	های	منطقه	حضور	داشتند،	

کنند. خود	را	رها	می	کنند	تا	۶۰۰	تبعه	چینی	را	از	یمن	خارج	
که	از	زمان	مقابله	با	دزدان	دریایی	سومالیا	 این	اولین	بار	است	
کشتی	های	 که	مامور	همراهی	 کشتی	های	چینی	 در	سال	۲۰۰۸،	
هستند،	 دریایی	 دزدان	 مقابل	 در	 نفت	کش	ها	 و	 تجاری	

ماموریت	خود	را	ترک	می	کنند.
ایتالف	 نیروهای	 هوایی	 بمباران	 مارچ،	 	۲۹ یکشنبه،	 روز	
شهروند	 	۵۰۰ تا	 شد	 قطع	 کوتاه	 مدتی	 برای	 عربستان	 نظر	 زیر	

کنند. ک	یمن	را	ترک	 کستان	بتوانند	خا پا
یمن	 به	 شهروندانش	 نجات	 برای	 کشتی	 دو	 گفته	 هم	 هند	

فرستاده	است.
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Daily
8صبح را در فیسبوک بخوانید

www.facebook.com/ 8am.af

کرد عربستان از نامه پوتین به اجالس اعراب انتقاد 

نخست وزیر پیشین اسراییل مجرم شناخته شد

وزی محافظه کاران در انتخابات محلی فرانسه  پیر

ج می شوند وندان چین و هند از یمن خار شهر
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