
فعاالن جامعه مدنی:

پرونده فرخنده با جدیت دنبال شود
آقای رفیعی افزود که نهادهای جامعه مدنی خواستار بازداشت تمامی عامالن 
عامالن  مجازات  در  افغانستان  دولت  تا  دارند  انتظار  و  هستند  رویداد  این 
کرد در صورتی که  کید  کند. وی تا قتل فرخنده با شفافیت و جدیت رسیدگی 
خود  بعدی  قربانی  نرسند،  اعمال شان  جزای  به  فرخنده  شهادت  عامالن 
در  واقعا  رییس جمهور  گر  »ا می گوید:  رفیعی  عزیز  بود.  خواهد  رییس جمهور 
که نفر بعدی خودش خواهد بود.« این مورد جدی عمل نکند، مطمین باشد 
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سونا خشک فنلندی
درمان مفصل ها با سونا

info@turkishmall.af  
www.turkishmall.af 

0202212775 / 0799566723 /0799325849 

سنت خرید رای در مجلس نمایندگان

ابراهیمی:

حمایت از عربستان غیرمسووالنه است
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کامی  تا فروپاشی یمن؛ از نا
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خبرگزاری دولتی باختر
در آستانه سقوط
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دیپلوماسی مضحک تلیفونی
4

راهپیمایان در مزارشریف:

رییس جمهور باید امنیت را تامین کند
گفت:  کرده بود  ک  که در راهپیمایی اشترا قنبرعلی باشنده والیت بلخ 
که دولت سکوت اختیار  »هدف از راهپیمایی امروز در مورد 31 نفر بوده 
کرده. ما رای دادیم که عدالت تامین شود، حالی ما تظاهرات می  کنیم تا 
کرده... چرا هزاره ها را می  برند؟« عدالت تامین شود. چرا دولت سکوت 

مرگبار  »سکوت  گفت:  راهپیمایان  از  دیگر  یکی  وحدت  عزیزاهلل 
سیاست  دولت  باید  می  کنیم.  تقبیح  لهجه  صراحت  به  را  حکومت... 
تا  نرسد،  ما  داد  به  حکومت  گر  ا بگذارد،  کنار  را  طالب پروری اش 

دروازه های ارگ می  رسیم.« 6

مجلس نمایندگان:

پرست قابل قبول نیست کار والی های سر ادامه 

برای  وضعیتی  چنین  و  نمی دهند 
نمایندگان مجلس قابل قبول نیست.

از حکومت  نمایندگان  رییس مجلس 
والی ها  بی سرنوشتی  به  تا  خواست 
کار  به  را  تازه  والی های  و  داده  پایان 

بگمارد.
نمایندگان  از  شماری  دیگر،  سوی  از 
کارکردهای  از  انتقاد  با  نیز  مجلس 
معرفی  خواهان  شان  والی های  
جمهور  رییس  سوی  از  والی های 

شدند.
کاپیسا  محمد اقبال صافی، نمایند ه ی 
این  سرپرست  نمایندگان  مجلس  در 
و  کرد  متهم  بی کفایتی  به  را  والیت 
که رییس جمهور نیز در برکناری  گفت 
نکرده  اقدام  والیت  آن   سرپرست 

است.
برخی  شدن  کشته  به  اشاره  با  صافی 

کاپیسا از سوی افراد مسلح  شهروندان 
که در صد متری مقر  گفت  غیرمسوول 
کشته  والیت  این  باشنده های  والیت 
اداره  ی  توان  والیت  والی  این  و  شده 

کاپیسا را ندارد.
ستانکزی،  کبر  ا محمد  همین گونه، 
می گوید  مجلس  در  لوگر  نماینده ی 
برابر  در  لوگر  مردم  تظاهرات  وجود  با 
کنون  سرپرست این والیت حکومت تا
نکرده  اقدام  وی  برکناری  مورد  در 

است.
این عضو مجلس با اشاره به تظاهرات 
این  سرپرست  برابر  در  خوست  مردم 
کار والی های  که ادامه ی  گفت  والیت 
سرپرست برای آن ها پذیرفتنی نیست.

خواهان  هم چنین  مجلس  عضو  این 
معرفی شدن والی های جدید از سوی 

رییس جمهور شد.

از  نمایندگان  کابل: مجلس  8صبح، 
رهبران حکومت وحدت ملی خواست 
والی ها  سرپرستی  به  زودتر  هرچه  تا 

پایان دهند.
مجلس  رییس  ابراهیمی،  عبدالرووف 
نمایندگان روز شنبه در نشست عمومی 
گذشت  با  که  داشت  بیان  مجلس 
کار حکومت وحدت  هفت ماه از آغاز 
والیت های  کثریت  ا هنوز  ملی، 
سرپرست  والیان  سوی  از  افغانستان 

اداره می شوند.
بی سرنوشتی  که  گفت  ابراهیمی 
از  بسیاری  تا  شده  سبب  والیان 
تاراج  والیت ها  در  مادی  داشته های 

شود.
در  دولتی  اداره های  وی،  گفته ی  به 
مکلفیت های  و  وظایف  والیت ها 
انجام  درستی  به  مردم  برابر  در  شانرا 
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زنگ اول


فرخنده بسيار فشرده  قتل  كميته حقيقت ياب  گزارش 
اما  كرد.  برگزار  خبرى  نشست  يك  كميته  اين  بود. 
متن كامل گزارش آنان در دسترس رسانه ها نيست. 
فهرست متهمان و محركان اصلى و فرعى هم تا هنوز 
به دسترس رسانه ها قرار نگرفته است. غير اين كميته، 
هيچ اداره و سازمان ديگر دولتى گزارش مفصل در 
مثال  به عنوان  نكرده است.  ترتيب  قتل فرخنده  مورد 
اين  در  مفصلى  گزارش  حال  تا  داخله  امور  وزارت 
مورد ترتيب نكرده است، اگر ترتيب هم كرده باشد، 
رسانه ها از آن بى خبراند. اگر وزارت داخله گزارش 
دقيق و مفصل در مورد قتل فرخنده ترتيب كرده است، 
بايد آن را در اختيار رسانه ها قرار دهد. قتل فرخنده 
موضوع محرم يا اشد محرم نيست. اين موضوع به 
امنيت خارجى يا مبارزه با تروريسم ارتباطى ندارد. 

مورد  در  دولتى  سازمان هاى  تمام  گزارش هاى  بايد 
قتل فرخنده، رسانه اى شود. رسانه ها و سازمان هاى 
فرياد  را  افغانستان  مردم  صداى  كه  مدنى  جامعه 
اهمال  علت هاى  متهمان،  فهرست  دارند  حق  مى زنند، 
همه  و  فرعى  و  اصلى  محركان  فهرست  پوليس، 
حال  تا  باشند.  داشته  اختيار  در  را  بازداشتى ها 
افغانستان نمى دانند كه  رسانه ها و در مجموع مردم 
چه تعداد متهمان اصلى قتل فرخنده بازداشت شده اند. 
مقام هاى وزارت داخله اطالعاتى به رسانه ها داده اند، 
رسانه ها  اختيار  در  را  رسمى شان  گزارش هاى  اما 
در  كه  اطالعاتى  كه  معلوم  كجا  از  نداده اند.  قرار 
اختيار رسانه ها قرار مى گيرد، گزينشى نباشد. وقتى 
گروهى  تجاوز  قطار  ايستگاه  در  دخترى  به  هند  در 
شد و اين رويداد يك جنبش اجتماعى به وجود آورد، 
گزارش هاى مفصل  هند،  دولتى  مختلف  سازمان هاى 

در اين مورد منتشر كردند. 
دولت هند هم گزارش نهايى خودش را مدتى پس از 
اين رويداد منتشر كرد، اين گزارش به هزاران صفحه 
مى رسيد و در مورد تمام رويداد با جزييات گزارش 
داده بود. اما به نظر نمى رسد كه سازمان هاى دولتى 
جديت  اين  با  فرخنده  رويداد  مورد  در  ما  كشور 
برخورد كرده باشند. رويداد وحشتناك بيست وهشت 
حوت كابل، فراموش شدنى نيست. در آن روز، مردم 
كوچه و بازار يك زن جوان را زير مشت و لگد كشتند 
و بعد پيكرش را در بستر رودخانه كابل آتش زدند. 
اين وحشت بى سابقه در تاريخ خون بار كابل بى سابقه 

بود. 
در نيمه دوم دهه هفتاد خورشيدى كه تمام كوچه هاى 
چنين  مى سوخت،  ويرانگر  جنگى  آتش  در  كابل 
آتش  هم  را  قرآن  فرخنده  اگر  نيفتاد.  اتفاق  وحشتى 
مى زد، كسى صالحيت مجازات او را در روى خيابان 
نداشت. هر مجرمى بايد در يك دادگاه رسمى محاكمه 
بايد  باشد.  داشته  دسترسى  مدافع  وكيل  به  و  شود 
همه اقدامات الزم براى جلوگيرى از تكرار اين رويداد 
در آينده، انجام شود. تمام نهاد هاى دولتى از پوليس 
گرفته تا امنيت ملى، كميته حقيقت ياب و ديگر مراجع 
بايد گزارش هاى شان در مورد آن رويداد را در اختيار 

رسانه ها قرار دهند. 
فهرست متهمان و محركان اصلى و فرعى آن رويداد 
بايد به مردم  بايد رسانه اى شود. پوليس  وحشتناك 
اين  اصلى  متهمان  و  محركان  تمام  كه  دهد  اطمينان 
سران  اين،  بر  عالوه  شده اند.  بازداشت  رويداد، 
را  دولتى اى  مقام هاى  تمام  بايد  ملى  حكومت وحدت 
كه محاكمه خيابانى را توجيه كرده اند از كار بركنار 
كند. بركنارى ها نبايد به معين پيشين وزارت اطالعات 
و فرهنگ محدود شود. تمام خطيبان و امامان مساجد 
بايد  كه رويداد بيست وهشت حوت را توجيه كردند، 
اطالعاتى  خالى  بپردازند.  را  رفتارشان  اين  هزينه 
نفس  است.  مسخره  همه  دست،  اين  از  بهانه هايى  و 
لحاظ  به  و  غيرقانونى  مجرم  يك  خيابانى  محاكمه 
اخالقى قبيح است. دانستن اين اصل نيازى به معلومات 
اگر حكومت  ندارد.  اين رويداد مشخص  از  مشخص 
خيابانى  محاكمه هاى  توجيه كنندگان  بر  ملى  وحدت 
هزينه كالن تحميل نكند، قباحت اين نوع محاكمه ها در 

ذهن مردم از بين مى رود.

آيا تمام محركان و متهمان اصلى
بازداشت شده اند؟

يك حمله كننده انتحارى 
پيش از رسيدن به هدف

 از پا در آمد

بازداشت اعضاى يك شبكه 
تروريستى در قندهار
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8صبح، كابل: در نتيجه عمليات هاى مشترك 
پاكسازى نيروهاى امنيتى كشور در جريان يك 
شبانه روز گذشته،  سيزده شورشى مسلح طالب 

كشته شده اند.
امور  وزارت  توسط  كه  اعالميه اى  براساس 
در  كه  عمليات ها  اين  شده،  منتشر  داخله 
سرپل،  كندز،  تخار،  واليت هاى  مربوطات 
همكارى  به  هلمند  و  فراه  وردك،  ميدان 
راه اندازى  ملى  امنيت  و  ملى  اردوى  نيروهاى 
و  زخمى  طالب  شورشى    8 آن  در  بود،  شده 
كشور  امنيتى  نيروهاى  توسط  ديگر  تن  چهار 

بازداشت شدند.
از  بعضى  پاكسازى  منظور  به  عمليات ها  اين 
مناطق كشور از وجود شورشيان طالب و تامين 

امنيت بهتر راه اندازى شده بود.
نيز  جنگ افزار  مقدارى  عمليات ها  اين  در 

به دست نيروهاى امنيتى كشور افتاده است.
هم چنين نيروهاى پوليس ملى10 حلقه ماين را 
از مربوطات واليت هاى كنر و پكتيكا كشف و 

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

شده بود.

يك  هلمند،  واليت  پوليس  كابل:  8صبح، 
حمله كننده انتحارى را پيش از رسيدن به هدف 

ازپا درآورد.
وزارت امور داخله در اعالميه اى مى گويد كه 
اين تروريست انتحارى شام روز جمعه، هنگامى 
موترسايكل  از يك  استفاده  با  كه مى خواست 
ولسوالى  درمربوطات  انفجارى  مواد  از  مملو 
نهر سراج دست به حمله تروريستى بزند، پيش 
از رسيدن به هدف از سوى نيروهاى پوليس در 
منطقه «وزير مانده» اين ولسوالى شناسايى و از 

پا در آمد.
يك  در  ملى  پوليس  نيروهاى  ديگر  سوى  از 
شبانه روز گذشته، از ده رويداد انفجار ماين در 
مربوطات واليت هاى كنر  و پكتيكا جلوگيرى 

كرده اند.
اين ماين ها به تازگى از سوى تروريستان طالب 

به اهداف تروريستى جاسازى شده بود.

8صبح، كابل: نيروهاى امنيت ملى در قندهار 
اعضاى  از  نفر  طى يك عمليات خاص، شش 
يك شبكه تروريستى مربوط به گروه طالبان را 

بازداشت كرده اند.
اعالميه اى  انتشار  با  ملى  امنيت  مطبوعاتى  دفتر 
افراد بازداشت شده امان اهللا، ولى   مى گويد كه 
محمد، غفارشاه، شيرخان، عبداهللا و عبدالصادق 
نام  دارند و قصد داشتند كه حمالت انتحارى و 

انفجارى را در شهر قندهار راه اندازى نمايند.
اين  بازداشت  با  كه  افزوده  ملى  امنيت 
دو  و  كالشينكوف  ميل  چهارده  تروريستان، 
كشور  امنيتى  نيروهاى  به دست  نيز  پيكا  ميل 

افتاده است.
با  كه  مى گويد  ملى  امنيت  مطبوعاتى  دفتر 
حمله  چند  از  تروريستان،  اين  دستگيرى 
قندهار  واليت  در  خونين  و  تروريستى 

جلوگيرى شده است.

استقبال حامد كرزى از توافق هسته اى ميان ايران و غرب

كرزى  حامد  كابل:  8صبح، 
افغانستان، از  رييس جمهور پيشين 
توافق در مورد برنامه هسته اى ايران 
غربى  كشورهاى  مقام هاى  ميان 
مى گويد  كرده  استقبال  تهران  و 
افغانستان،  سود  به  توافق  اين  كه 
كشورهاى منطقه و جهان مى باشد.

كه  اعالميه يى  در  كرزى  آقاى 

فيسبوكش  رسمى  صفحه  در 
دست  كه  مى گويد  كرده،  منتشر 
به  غربى  كشورهاى  و  ايران  يافتن 
نشان  هسته اى،  توافق  چارچوب 
كشورهاى  و  ايران  كه  مى دهد 
مسووالنه  برخورد  جهان  قدرتمند 

در مذاكرات هسته اى داشته اند.
افغانستان  پيشين  جمهور  رييس 

طرف  كه  كرده  اميدوارى  ابراز 
ايران  هسته اى  مساله  در  درگير 
جزييات  روى  جون  ماه  تا  بتوانند 
توافق  به  نيز  تهران  هسته اى  برنامه  
برسند تا تنش هاى منطقه يى كاهش 
ثبات  امنيت،  تقويت  زمينه  و  يافته 
همكارى هاى  هم چنين گسترش  و 

اقتصادى مساعدتر شود.
عالوه  به  پنج  كشورهاى  با  ايران 
تاريخ سيزهم حمل، پس  به  يك، 
نفس گير،  مذاكرات  مدت ها  از 
چارچوب  روى  تا  شدند  موفق 
برنامه  مورد  در  نهايى  توافق 

هسته اى ايران به تفاهم برسند.

سيزده طالب در عمليات هاىخبرگزارى دولتى باختر در آستانه سقوط
 پاكسازى كشته شدند

سرپرست واليت خوست متهم به دست داشتن در حمله انتحارى شد

باختر،  خبرگزارى  كابل:  8صبح، 
رسمى  اطالع رسانى  پايگاه  يگانه 
دفتر  بى توجهى  به دليل  دولتى، 
ماليه،  وزارت  و  جمهورى  رياست 

در آستانه سقوط قرار گرفته است.
باختر  خبرگزارى  مسووالن 
مى گويند كه اين خبرگزارى به دليل 
موتر  تيل  و  تليفون  برق،  نداشتن 
طبق  خود  كارهاى  به  نمى تواند 

معمول ادامه دهد.
خبرگزارى  معاون  نبرد آيين  مارى 
با روزنامه 8صبح،  باختر در گفتگو 
گفت از زمانى كه برق كابل نامنظم 
شده، اين خبرگزارى نتوانسته  است 
دهد.  انجام  درستى  به  را  كارش 
حاال  همين  «ما  گفت:  آيين  خانم 
نداريم  هم  جنراتور  و  نداريم  برق 
نماييم.  روز  به  را  خود  خبرهاى  تا 
موترهاى ما تيل ندارد، براى پوشش 
حوادث و مصاحبه ها رفته نمى توانيم 
و با سى و چهار واليت كه پيش از 
اين از طريق تليفون وصل مى شديم 
مى گرفتيم،  را  رويدادها  و  اخبار  و 
حاال تماس گرفته نمى توانيم. انترنت 
و  نيست  گاهى  و  است  گاهى  هم 
برخى اوقات وزارت مخابرات قطع 
قرضدار  كه  مى گويند  و  مى كند 

واليت  در  معترضان  از  شمارى 
خوست، عبدالجبار نعيمى سرپرست 
به دست داشتن  اين واليت را متهم 
پنجشنبه  روز  انتحارى  انفجار  در 
كرده و خواستار محاكمه او شده اند.
كرده  رد  اتهام ها  اين  نعيمى  آقاى 

است.
سيزدهم  پنجشنبه،  روز  انفجار  در 
و  كشته  تن   18 كم  دست  حمل، 
قرار  شدند.  زخمى  ديگر  نفر   64
بود در محل انفجار در نزديك خانه 
او  از مخالفان  نعيمى، شمارى  آقاى 
برگزار  او  عليه  اعتراضى  راهپيمايى 

كنند.
تشييع  مراسم  برگزارى  با  همزمان 
انتحارى،  انفجار  اين  قربانيان  جنازه 
برپا  خوست  در  اعتراضى  تظاهرات 
جمله  از  معترضان  از  برخى  و  شد 
در  خوست  نمايندگان  از  شمارى 
مجلس نمايندگان و شوراى واليتى 
اين واليت گفتند كه آقاى نعيمى و 
دوستان او «عامل» اين رويداد هستند 

و بايد محاكمه شوند.
ناصر  بى سى، كمال  بى  به گزارش 
نمايندگان  مجلس  عضو  اصولى، 

داريم  اينجا  در  حالتى  يك  هستيم. 
كه بسيار به مشكل نفس مى كشيم.»

آنان  كه  افزود  آيين  نبرد  مارى 
از رييس  ماه پيش  به چهار  نزديك 
در  تا  بود  خواسته  غنى  جمهور 
خبرگزارى  امكانات  تهيه  قسمت 
اما  نمايد،  بيشتر  توجه  باختر  دولتى 
هيچ  راستا  اين  در  او،  گفته ى  به 
توجهى صورت نگرفته است. خانم 
وزارت  از  آنان  كه  مى افزايد  آيين 
قسمت  در  تا  خواسته اند  نيز  ماليه 
توجه  خبرگزارى  اين  بودجه  تامين 
او،  به گفته ى  اما  باشد،  بيشتر داشته 
توجهى  هيچ گونه  نيز  زمينه  اين  در 
گفت:  وى  است.  نگرفته  صورت 
ما  كارمندان  كه  است  ماه  «چهار 
اضافه كارى  و  تليفون  كريديت 

نعيمى  عبدالجبار  «ما  است:  گفته 
روز  رويداد  عامل  را  او  دوستان  و 
پنجشنبه مى دانيم كه در آن شمارى 
گلوله  شليك  اثر  در  مردم  از 

محافظان او، شهيد شدند.»
رييس  غنى  اشرف  از  اصولى  آقاى 
آقاى  ديگر  كه  خواست  جمهور 
آقاى  نفرستد.  خوست  به  را  نعيمى 
به  كابل  در  حاضر  حال  در  نعيمى 
داد  هشدار  اصولى  آقاى  سرمى برد. 
به خوست  را  او  اگر رييس جمهور 
بفرستد، «هر رويدادى كه رخ بدهد 
مسووليت آن به عهده رييس جمهور 

خواهد بود.»
عضو  لكنوال  قمرعلى  همچنين 
تا  گفته  خوست  واليتى  شوراى 
زمانى كه سرپرست واليت خوست 
دادگاه  به  و  بركنار  همكارانش  و 
تظاهرات  به  مردم  نشده اند،  كشانده 
«ما  افزود:  او  داد.  خواهند  ادامه 
مجازات  و  وسيع  تحقيقات  خواهان 

عامالن اين رويداد هستيم.»
با  مصاحبه اى  در  نعيمى  آقاى  اما 
بى بى سى اتهام هاى مطرح شده عليه 
خود را «كودكانه و نابجا» دانست و 

شبانه ندادند.»
كه  مى افزايد  آيين  نبرد  مارى 
بازتاب  مورد  در  دولتى  مقام هاى 
باختر  خبرگزارى  توسط  اخبارشان 
رفع  مورد  در  اما  دارند،  زياد  توجه 
مشكالت اين خبرگزارى هيچ گونه 
كرد:  تاكيد  وى  نمى كنند.  توجهى 
«وقتى كه برق، انترنت، تليفون و تيل 
نباشد، مى شود گفت كه در آستانه 

سقوط قرار داريم.»
در  افغانستان  كه  درحاليست  اين 
دارد.  قرار  رسانه يى  جنگ  حال 
در  اين كه  بجاى  افغانستان  دولت 
مشكالت  رفع  براى  جنگ  اين 
با  مقابله  منظور  به  خود  رسانه هاى 
اين  رفع  از  كند،  توجه  جنگ  اين 

مشكالت شانه خالى مى كند. 

در  انفجار  وقوع  زمان  در  گفت كه 
دليلى  هيچ  و  داشته  حضور  كابل 
دست  آن  در  او  كه  ندارد  وجود 

داشته باشد.
برعكس  خوست  واليت  سرپرست 
راهپيمايى  در  معترضان  كه  گفت 
روز پنجشنبه «مسلح بودند و با خود 
و  بودند  آورده  سنگين  سالح هاى 
خود  تصرف  در  را  مناطق  بعضى 
نهادهاى  كه  نمى گذاشتند  داشتند، 

امنيتى دخيل باشند.»
در  كه  كرد  متهم  را  معترضان  او 
زمان برگزارى راهپيمايى به نهادهاى 
«هيچ  و  نكرده  مراجعه  امنيتى 
امنيتى  نيروهاى  با  همكارى»  نوع 
كرد  اضافه  نعيمى  آقاى  نداشته اند. 
كارش  «دشمن  حالتى  چنين  در  كه 

را مى كند.»

ACKU
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از  افغانستان  دولت  پشتیبانی  به  کنش ها  وا حالی که  در 
متفاوت  یمن  حوثی های  با  جنگ  در  سعودی  عربستان 
بوده است، رییس مجلس نمایندگان افغانستان حمایت 
غیرمسووالنه  را  سعودی  عربستان  از  ریاست جمهوری 

می خواند.
روز  به  نمایندگان  مجلس  رییس  ابراهیمی،  عبدالرووف 
کنش به اعالمیه ی ارگ در پشتیبانی افغانستان  شنبه در وا
هرچه  باید  ریاست جمهوری  که  گفت  شرفین  حرمین  از 
کشور را برای تصویب به شورای  زودتر سیاست خا رجی 

کند. ملی ارسال 
سیاست  تصویب  با  که  کرد  بیان  هم چنین  ابراهیمی 
برابر  در  غیرمسووالنه«  اظهارات  »از  افغانستان  خارجی 

کشورهای بیرونی جلوگیری می شود.
سه روز قبل ارگ ریاست جمهوری در اعالمیه ای حمایت 
برابر  در  سعودی  عربستان  جنگ  از  را  افغانستان  دولت 

کرد. حوثی های یمن اعالم 
که  داشت  بیان  خبرنامه  ای  در  ریاست جمهوری 
شریفین  حرمین  مقدس  سرزمین  از  دفاع  در  »افغانستان 
کشور  مسلمان  و  برادر  مردم  و  دولت  کنار  در  نیرو  تمام  با 
عربستان سعودی، در صورت بروز هر نوع تهدید قرار دارد.«

شورای  با  مشوره  در  را  تصمیم  این  ریاست جمهوری 
جهادی  و  سیاسی  رهبران  و  روحانیون  علما،  سراسری 

تحقیقات  نتیجه  در  فرخنده  بی گناهی  اثبات  به دنبال 
روی  فعاالن جامعه مدنی  برخی  کمیسیون حقیقت یاب، 
در  می گویند  کرده  کید  تا فرخنده  پرونده  شفاف  بررسی 
این  مورد  در  همه جانبه  و  درست  تحقیقات  صورتی که 
رییس جمهور  خود  بعدی  قربانی  نگیرد،  صورت  پرونده 

خواهد بود.
فرخنده دختر بیست وهفت ساله، یک روز پیش از نوروز 
شاه  مسجد  در  قرآن کریم  از  نسخه ای  زدن  آتش  اتهام  به 
مورد  خمشگین  مردان  توسط  کابل،  قلب  در  دوشمشیره 
قتل  به  بی رحمانه  به شکل  و  گرفته  قرار  شدید  لت وکوب 
کشتن فرخنده، جسد وی را زیر  رسید. این مردان پس از 

کشیدند. کرده و به آتش  تایر موتر 
و  داخل  در  گسترده ای  کنش های  وا بی رحمانه   قتل  این 
کشور به دنبال داشت. یک روز پس از این قتل،  خارج از 
در  تحقیقات  انجام  برای  را  هیاتی  افغانستان  حکومت 
انگیزه  و  بی رحمانه  رویداد  این  عامالن  شناسایی  مورد 
تحقیقات  روز  نه  از  پس  کمیسیون  این  کرد.  مامور  آن 
تحقیقات  نتیجه  حمل،  سیزدهم  پنج شنبه،  روز  گسترده، 
که ادعای آتش زدن قرآن توسط  گفت  کرد و  خود را اعالم 
فرخنده بی اساس است. مولوی محی الدین بلوچ، رییس 
که  خبری  کنفرانس  یک  در  حقیقات یاب،  کمیسیون 
»ادعای  گفت:  اعالم می کرد،  را  کمیسیون  این  یافته های 
و  بوده  بی اساس  فرخنده خانم  توسط  قرآن کریم  سوزاندن 
وجود  وی  علیه  ادعا  اثبات  برای  شاهدی  و  مدرک  هیچ 

ندارد.«

گرفته است، اما برخی از سران حکومت دیدگاه های  کشور 
دیگری دارند.

که  گفته است  محمد محقق، معاون دوم ریاست جمهوری 
از عربستان سعودی بدون توافق در شورای  حمایت ارگ 

امنیت ملی انجام شده است.
جهانی  قانون شکنی  را  یمن  بر  عربستان  حمله   محقق 

ثابت  با  که  می گویند  مدنی  جامعه  فعاالن  این حال،  با 
شدن بی گناهی فرخنده، دولت افغانستان باید با جدیت 
مورد  را  بیست وهفت ساله  دختر  این  پرونده  شفافیت  و 
رسیدگی قرار داده و عامالن این رویداد را براساس حکم 

کند. قانون مجازات 
افغانستان،  مدنی  جامعه  مجتمع  رییس  رفیعی،  عزیز 

اسالمی  کشورهای  کنفرانس  و  ملل  سازمان  از  و  خوانده 
خواسته هرچه زودتر جلو حمله عربستان بر یمن را بگیرد.

حمله عربستان سعودی بر نظامیان حوثی در یمن پس از 
که حوثی ها بخش های زیادی از یمن را  گرفت  آن صورت 
کردند و عربستان سعودی در همکاری با شماری  تصرف 
کشورهای اسالمی برای سرکوب نظامیان حوثی ها وارد  از 

براساس  کشور  مدنی  جامعه  نهادهای  که  گفت  مجما، 
فرخنده  قتل  عامالن  مجازات  اشد  خواستار  قانون  حکم 
که می توانیم برای عامالن  گفت: »مجازاتی را  هستند. وی 

شهادت فرخنده بخواهیم... اشد مجازات است.«
خواستار  مدنی  جامعه  نهادهای  که  افزود  رفیعی  آقای 
بازداشت تمامی عامالن این رویداد هستند و انتظار دارند 

جنگ شد.
سعودی  عربستان  از  ریاست جمهوری  پشتیبانی 
کنش های بسیاری را در داخل افغانستان به همراه داشته  وا

است.
این  نمایندگان،  مجلس  عضو  یک  تینج،  بشیراحمد 
وی،  به گفته ی  می داند.  افغانستان  نفع  به  را  موضع گیری 
کمک های  نیازمند  افغانستان  دولت  که  آن جایی  از 
موقف  از  جهان  کشورهای  بیشتر  و  می باشد  بین المللی 
دولت  پشتیبانی  می کند،  حمایت  سعودی  عربستان 

افغانستان از عربستان سعودی درست بوده است.
اما غالم حسین ناصری، یک عضو دیگر مجلس نمایندگان 
حکومت را متهم به تناقض گویی در سیاست های داخلی 
حضور  به  توجه  با  که  است  باور  این  به  کرده  خارجی  و 
حکومت  پشتیبانی  خارج،  در  افغانستان  مهاجرین 
ملی  منافع  خالف  بر  سعودی  عربستان  از  افغانستان 

افغانستان بوده است.
گروه های سیاسی نیز دیدگاه های  در همین حال برخی از 
عربستان  از  افغانستان  دولت  پشتیبانی  مورد  در  متفاوتی 
را  حکومت  اقدام  ملی،  انسجام  حزب  دارند.  سعودی 
نامنتظر و شتاب آلود دانسته و بر حفظ بی طرفی افغانستان 
کرده است. در  کید  در جنگ عربستان سعودی با یمن تا
گفته شده نه حرمین شرفین با  اعالمیه حزب انسجام ملی 
تهدید مواجه می باشد و نه وظیفه مردم افغانستان دفاع از 
»انتظار  آمده است:  اعالمیه  این  در  کشورها است.  منافع 
خصوص  در  را  بی طرفی  گزینه  حکومت،  که  می رفت 
کشاندن پای افغانستان به  بحران یمن انتخاب می کرد و از 
نزاع های منطقه ای جلوگیری می نمود.« این حزب خواهان 

حفظ بی طرفی افغانستان در بحران یمن شده است.
که  می گویند  8صبح  به  موثق  منابع  حال،  همین  در 
کشور شریک شدن در ایتالف نظامی  خواست عربستان از 
کشور خواهان اعزام نیرو شده است.  علیه یمن بوده و این 
کنش  وا تا  شد  سبب  امنیت،  شورای  در  مخالفت ها  اما 

افغانستان یک اعالمیه مطرح شود.

فرخنده  قتل  عامالن  مجازات  در  افغانستان  دولت  تا 
در  کرد  کید  تا وی  کند.  رسیدگی  جدیت  و  شفافیت  با 
اعمال شان  جزای  به  فرخنده  شهادت  عامالن  صورتی که 
بود.  خواهد  رییس جمهور  خود  بعدی  قربانی  نرسند، 
گر رییس جمهور واقعا در این مورد  عزیز رفیعی می گوید: »ا
خودش  بعدی  نفر  که  باشد  مطمین  نکند،  عمل  جدی 

خواهد بود.«
مدنی  جامعه  شبکه  رییس  نظری،  محمدنعیم  هم چنین 
مورد  در  شفاف  و  فوری  رسیدگی  خواهان  بشر  حقوق  و 
که نهادهای جامعه  پرونده شهادت فرخنده شده می گوید 
کم باشد.  کشور می خواهند قانون در افغانستان حا مدنی 
فرخنده  شهادت  مورد  در  عدالت  صورتی که  در  گفت  او 
خواهد  سوال  زیر  کشور  در  قانون  کمیت  حا نشود،  تامین 
مدنی  جامعه  »نهادهای  گفت:  نظری  محمدنعیم  رفت. 
می خواهند  افغانستان  حکومت  از  روشن  و  واضح  بسیار 
هیچ گونه  و  بگیرد  جدی  بسیار  را  قانون  کمیت  حا که 
مسامحه کاری در پرونده شهادت فرخنده را در نظر نگیرد 
و همین طور هیچ قدرتی نباید مافوق قانون قرار بگیرد. ما 
توقع  و  هستیم  فرخنده  پرونده  مورد  در  شفافیت  خواستار 
کمه  محا علنی  به صورت  قضیه  این  متهمان  که  داریم 

شوند.«
که تمامی نهادهای جامعه مدنی انتظار دارند  نظری افزود 
و  بررسی  مورد  در  را  خود  کار  کشور  قضایی  نهادهای  تا 
و  کنند  آغاز  جدیت  با  فرخنده  پرونده  در  عدالت  تامین 

به پایان برسانند. 
رییس شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر می افزاید شهادت 
بی رحمانه فرخنده مردم را تکان داد و از همین رو، دولت 
افغانستان مکلفیت دارد تا با جدیت تمام به این پرونده 
مورد  این  در  حکومت  گر  »ا گفت:  وی  کند.  رسیدگی 
کنش بسیار جدی  کوچک ترین مسامحه کاری بکند، با وا

جامعه مدنی و مردم افغانستان روبه رو خواهد شد.«
بیست وهفت  هرچند  می گوید  حقیقت یاب  کمیسیون 
پولیس  توسط  فرخنده  قتل  در  داشتن  دست  اتهام  به  نفر 
رویداد  این  اصلی  عامالن  از  برخی  اما  شده ،  بازداشت 

بازداشت نشده  و در خفا به سر می برند.
پرونده  که  کرد  اعالم  گذشته  هفته  لوی سارنوالی 
که در قتل دست داشته، توسط  بیست وهفت تن از افرادی 
وزارت امور داخله به این اداره رسیده است. لوی سارنوالی 
مورد  در  را  خود  تحقیقات  ماه  یک  طی  که  می افزاید 

پرونده شهادت فرخنده به پایان می رساند.

ابراهیمی:

حمایت از عربستان غیرمسووالنه است

فعاالن جامعه مدنی:

ونده فرخنده با جدیت  پر
دنبال شود

 قدرت اهلل جاوید

 ظفرشاه رویی
ACKU
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دیپلوماسی مضحک 
تلیفونی

وند و  قتل یک شهر
مسوولیت یک نهاد

ریاض  با  تعامل  هوشمندی مدیریت شود. سیاست 
که هر خواست ناروای آنان را  نباید به این معنا باشد 
که از طریق تلیفون  بپذیریم. آن هم خواست هایی را 
قانع سازی  برای  سعودی  عربستان  می شود.  مطرح 
می فرستد،  عالی رتبه  هیات  اسالم آباد  به  کستان  پا
کابل زنگ می زند و خواستار اعالم حمایت  اما به 
کشوری به اساس تلیفون زمامدار  می شود. شاید هیچ 
کشور دیگر، در مورد یک رویداد مهم منطقه ای  یک 
اعالم موضع نکند. اما ریاست جمهوری افغانستان، 
با  تلیفونی آن هم بدون مشوره  براساس یک تماس 
وحدت  حکومت  تشکیل دهنده  جناح های  تمام 

کرد.  ملی، در مورد بحران یمن اعالم موضع 
ریاض  با  تعامل  سیاست  هوشمندانه  مدیریت 
نباید به دیپلوماسی  بسیار مهم است. این سیاست 
این  طرفداران  شود.  منجر  تلیفونی  مضحک 
خواست های  پذیرش  که  بدانند  باید  موضع گیری 
بیشتر  را  سعود  آل  اشتهای  تلیفون،  طریق  از  ریاض 
گر روند همین طور باشد، فردا شاید ملک  می سازد. ا
افغانستان  رییس جمهور  از  و  بزند  زنگ  سلمان 
به جای  رسانه های تان،  در  بعد  این  از  که  بخواهد 
خلیج فارس، خلیج عربی بگویید. آیا این خواست 
کنیم؟ پس فردا شاید ملک سلمان  را هم باید قبول 
خواستار حمایت از موضع اتحادیه عرب در ادعای 
کشورهای دیگر شود. آیا  مالکیت بر قلمرو برخی از 
کنیم؟ آیا سیاست  از ادعای ارضی آنان هم حمایت 
شود؟  مدیریت  طوری  همین  باید  ریاض  با  تعامل 
با  تعامل  سیاست  که  می کند  حکم  سیاسی  خرد 

عربستان باید با هوشمندی مدیریت شود. 
مدیریت  به گونه ای  نباید  ریاض  با  تعامل  سیاست 
کند.  ایجاد  دردسر  افغانستان  برای  که  شود 
برسد.  حداقل  به  باید  سیاست  این  آسیب های 
است،  امریکا  راهبردی  متحد  سعودی  عربستان 
قبول  را  راهبردی اش  متحد  خواست های  همه  اما 
دیگر  خواست های  همه  هم  امریکا  نمی کند. 
با  هسته ای  توافق  در  مثال  نمی پذیرد.  را  متحدانش 
گروه  ننهاد.  وقعی  اسراییل  خواست های  به  تهران، 
فلسطینی حماس با آن که متحد ایران است، اما همه 
گروه در  را نپذیرفته است. این  خواست های تهران 
بحران سوریه و یمن، از موضع تهران حمایت نکرد. 
به گونه ای  را  ریاض  با  تعامل  سیاست  باید  هم  ما 
در  افغانستان  بی طرفی  اصل  با  که  کنیم  مدیریت 
منازعات منطقه ای و جهانی، در تضاد نباشد. اعالم 
افغانستان  برای  نامشروع  جنگ  یک  از  حمایت 
تروریسم  ناحیه  از  افغانستان  می کند.  ایجاد  دردسر 
به  نیابتی،  و  فرقه ای  آسیب پذیر است. جنگ های 
یک  از  حمایت  می کند.  کمک  تروریسم  گسترش 

جنگ نامشروع برای ما سودی ندارد.

در  اما  گیرند.  دوش  بر  را  قانون  وظیفه  خود  آسیب دیده 
که پولیس تحت تاثیر  واقعه قتل فرخنده، به نظر می رسد 
کم بر همان وضعیت رفته و  شعار ها و موج احساسات حا
از لحاظ روانی در مورد مالمت بودن وی به پیش داوری 
که یک شهروند )فرخنده( را مستحق  متوسل شده، طوری 
شدن  سوختانده  متعاقبا  و  مرگ  سرحد  تا  شدن  لگدمال 

جسدش دانسته است. 
که از مصاحبه ها برمی آید، رهبری پولیس نه تنها  تا حدی 
نداده  انجام  توجهی  قابل  کار  از حادثه  برای پیش گیری 
که باید آن ها  گوشزد این موضوع به خانواده فرخنده  که با 
زادگاه شان  و راهی  کابل رخت سفر بسته  از  هر چه زودتر 
گذاشته  نمایش  به  را  خودش  بی مسوولیتی  اوج  شوند، 
جنرالی  رتبه  به  ارتقا  دیگر،  کشور های  در  معموال  است. 
معیارهای  مستلزم  مدیریتی  مهم  مناصب  به  رسیدن  و 
خاصی از جمله شجاعت، قوه ابتکار، قدرت نظم و نسق 
باال، قدرت مدیریت بحران و غیره موارد می باشد. اما در 
با  افراد  و  این معیارها رعایت نشده  کل،  به طور  کشور ما، 

گذشت زمان )اصل بزرگی نه اصل شایستگی( به مناصب 
بلندتر ارتقا یافته و یا به ستاره های روی دوش شان افزوده 
مثبت  کارکرد های  اندک  ما،  پولیس  نظام  در  می شود. 
با  باشد  تقدیرنامه  مستحق  شاید  که  پولیس  فرماندهان 
کشور های  دادن رتبه بلندتر تقدیر می شود. در حالی که در 
مشوق ها  از  وسیع  طیف  مثبت،  کار های  پاداش  دیگر، 
کم به زیاد- مانند لوح سپاس، تقدیرنامه، پاداش  را- از 
بلند  رتبه  به  ارتقا  و سرانجام  نقدی، مدال های خدمت، 

را در بر می گیرد.
کنار این که ضرورت ایجاد  حادثه دردآور قتل فرخنده، در 
کرده تا ما به برخی از مسایل دیگر جامعه خویش به طور 
دقیق بنگریم، ضرورت بازبینی در تعلیم و تربیت پولیس 
در سطوح پایین و هم چنان مهارت های رهبری در سطوح 
کشور های  کشیده است، زیرا  باال را هم به طور جدی پیش 
که در مواقع مختلف با آشوب های اجتماعی به  زیادی اند 
مراتب بزرگ تر از آنچه در شاه دوشمشیره رخ داد، روبه رو 
بوده  کشور  همان  پولیس  این  موارد  کثر  ا در  اما  شده اند 
گاهی از قانون و تمیز »مواقع مخاطره آمیز« از  که با آ است 
»مواقع عادی« به اقدامات قانونی و متناسب به وضیعت 
حفظ  را  خویش  شهروندان  مال  و  جان  شده،  متوسل 
ممکن  اقل  حد  به  را  بالقوه  آسیب های  و  تلفات  و  کرده 

رسانیده اند.

مورد  در  ریاست جمهوری  اخیر  اعالمیه  از  پیش 
ریاض،  موضع  از  حمایت  اعالم  و  یمن  بحران 
رییس جمهور  به  عربستان  پادشاه  سلمان،  ملک 
گفتگوی تلیفونی  غنی زنگ زده بود. ارگ در مورد 
رییس جمهور غنی با ملک سلمان، پادشاه عربستان 
خبری  نامه  در  نکرد.  دقیق  اطالع رسانی  سعودی، 
مورد  موضوعات  مورد  در  رهبر  دو  که  آمده  ارگ 
کردند. در این نامه خبری  عالقه دو طرف صحبت 
گفتگوی تلیفونی  معلومات مشخص و دقیق در مورد 
وجود  عربستان،  پادشاه  و  غنی  رییس جمهور 
که ملک  گفته اند  نداشت. اما منابع موثق به 8صبح 
گفتگوی تلیفونی از  سلمان، پادشاه عربستان در این 
رییس جمهور خواسته بود از موضع ریاض در جنگ 

کند.  یمن حمایت 
موضع  از  حمایت  اعالم  با  غنی  رییس جمهور 
عربستان در جنگ یمن، در واقع به خواهش ملک 
به  موثق  منابع  است.  گفته  مثبت  پاسخ  سلمان 
که خواست های عربستان محدود  گفته اند  8صبح 
به حمایت لفظی نیست. به گفته این منابع، ریاض 
که در صورت لشکرکشی عربستان  کابل می خواهد  از 
کوچک از نیروهای  کابل باید یک واحد  به یمن، 
بفرستد.  حوثی ها  با  نبرد  میدان  به  را  خود  نظامی 
است  پذیرفته  سعودی  عربستان  منابع،  این  به گفته 
کل مصارف این واحد  که تنخواه افسران، سربازان و 
را در صورت اعزام آنان به میدان نبرد بپردازد. به نظر 
ایتالفی  که عربستان سعودی در نظر دارد،  می رسد 
کثریت جمعیت شان سنی مذهب  که ا کشورهایی  از 
است، شکل بدهد و به جنگ حوثی ها برود. ریاض 
می خواهد افغانستان نیز بخشی از این ایتالف باشد. 
که  است  نپذیرفته  هنوز  تا  ملی  وحدت  حکومت 
نبرد  به  را  افغانستان  امنیتی  نیروهای  از  واحد  یک 
کابل در حمایت  حوثی ها بفرستد، اما اعالم موضع 
دارد.  قرار  جدی  انتقاد  مورد  سعودی،  عربستان  از 
طرفداران اعالم حمایت از موضع ریاض در جنگ 
که پشتیبانی نمادین و لفظی  یمن استدالل می کنند 
کتیکی است  از عربستان سعودی در جنگ یمن، تا
تالش های  از  ریاض  بیشتر  حمایت  به  می تواند  و 
اعالم  طرفداران  باور  به  بینجامد.  کابل  صلح 
حمایت از موضع عربستان، نزدیکی بیشتر با ریاض، 
کابل- اسالم آباد دارد. اما این  تاثیر مثبت در روابط 

استدالل ها به هیچ وجه قانع کننده نیست. 
آن  از  همه  که  است  امری  عربستان  با  روابط  بهبود 
که منافع عربستان  استقبال می کنند. همه می خواهند 
تهی  و خزانه طالبان  گره بخورد  افغانستان  منافع  با 
برای  را  کابل  می تواند  هم چنان  عربستان  شود. 
کند.  کمک  کره  مذا میز  پای  به  طالبان  کشاندن 
با  باید  کستان  پا و  عربستان  با  تعامل  سیاست  اما 

بر  مردم  از  آن عده ای  در  که  فاجعه بار 28 حوت  حادثه 
دختری هجوم برده و به ظن اهانت به مقدسات او را در 
از  بسیاری  روان  و  روح  کردند،  زجرُکش  کابل  شهر  قلب 
داغی  این حادثه، بحث های  آزرده ساخت.  را  انسان ها 
را در شبکه های اجتماعی و رسانه ها برانگیخت. مقاالت 
بسیاری پیرامون ابعاد مختلف این قضیه نگاشته شد، اما 
در  مسوولیت دولت  گرفت،  توجه صورت  کم تر  آنچه  به 
قبال حفاظت جان شهروندانش و به طور اخص مسوولیت 

پولیس به عنوان بازوی اجرایی و قهار دولت می باشد.
حق  و  حیات  حق  افغانستان،  اساسی  قانون  به  مطابق 
شناخته  رسمیت  به  شهروندان  برای  عمل  و  بیان  آزادی 
این  متضمن  و  حافظ  به عنوان  دولت  و  است  شده 
داخل  در  زیادی  ارگان های  است.  شده  معرفی  حقوق 
شهروندان  حقوق  از  حفاظت  و  حمایت  وظایف  دولت 
را به عهده دارند، اما در این میان پولیس به عنوان ارگان 
تامین کننده امن و نظم عامه و تنفیذ کننده قانون بیش از هر 

نهاد دیگر دارای وظایف و مسوولیت های سنگین است.
صرف  دالر  میلیون ها  پسین،  سال های  در 
ملی  پولیس  جمله  از  امنیتی  نیرو های  بازسازی 
که بعد از این همه هزینه،  شد. توقع برده می شد 
و  کارا،  مسلکی،  نیروی  یک  کشور  پولیس 
که قادر به تامین امنیت جانی و مالی  بی طرف 
حادثه  اما  آید.  بار  به  باشد،  کشور  شهروندان 
به  هنوز  پولیس  متاسفانه  که  داد  نشان  اخیر 
معیارهای فوق، چه در سطوح رهبری و چه در 
توانایی های  فاقد  و  نشده  عیار  پایین،  سطوح 
کار بردن  کنش مناسب و به  مسلکی برای ابراز وا
و  نظم  که  حاالتی  در  قانونی«  مجبره  »وسایل 

امن عامه به خطر مواجه می شود، می باشد.
شبکه های  در  که  حادثه  این  ویدیوهای 
که  می دهد  نشان  شده،  بازپخش  اجتماعی 
پولیس با بی میلی تمام و بدون توسل به وسایل 
علیه  را  آن  از  استفاده  اختیار  قانون  که  مجبره 
عامه«  امن  و  نظم  »تهدید  موقع  در  آشوبگران 
کار  و  داشته  حضور  صحنه  در  است،  داده 
جدی برای متفرق ساختن جمعیت خشمگین 
مجموع  در  و  دختر  نجات  برای  قانون شکن  و 
در  نمی کند.  عامه«  امن  و  نظم  »اعاده  به منظور 
که مطابق به قانون پولیس هم صالحیت  حالی 
کار را دارد و هم وسایل آن را. یک شهروند  این 

این  پولیس  خوب،  که:  بپرسد  خود  از  شاید  عادی 
گاهی سنگین تر از آن( و موتر های رنجر را  کالشینکوف )و 

کرد؟ کسی و چه زمانی استفاده خواهد  علیه چه 
این که نیروهای پولیس موظف در همان ساحه موضوع را به 
کرده اند یا نه متاسفانه از البه الی  مافوق های خود مخابره 
نمی شود-  فهمیده  نیز  حقیقت یاب  کمیسیون  تحقیقات 
کند- ولی به نقل  وزارت داخله خود این موضوع را تحقیق 
گفته »این گونه عملکرد پولیس  که  کمیسیون  از رییس این 
اداره ضعف دارد«  و  نیرو در سوق  این  که  نشان می دهد 
ادعا را در مورد وجود ضعف جدی در سطوح رهبری میانه 
و باالی پولیس قوت می بخشد. پولیس به طور عام وظیفه 
حفاظت از شهروندان را دارد، چه این شهروند فرد با عزت 
یا  باشد  مسلمان  ک؛  خطرنا مجرم  یا  باشد  قانون مدار  و 
پیرو دین و آیین دیگری. از نگاه قانون، اقلیت هندوباور 
که مال و جان شان در امان باشد، همان  کشور حق دارند 
کثریت مسلمان از این حق بهره مند اند. پولیس  که ا طور 
ک  که مجرم خطرنا حتا ضامن حفاظت افرادی می باشد 
مساوی  همین  مبنای  بر  می شوند.  خوانده  آسیب رسان  و 
حفاظتی  »تدابیر  پولیس  که  است  شهروندان  بودن 
ک  خطرنا جانی های  و  قاتل ها  حفاظت  برای  را  بیشتر« 
این  کمه  محا و  انتقال  هنگام  در  خشمگین  جمعیت  از 
شهروندان  تا  نمی گذارند  کرده  اتخاذ  مجرمین،  چنین 

 فردوس 
 احمدجاوید طغیان 
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از انکشاف بی متوازن اقتصادی و حاشیه بودن سیاسی 
جنوب  میالدی   2000 سال های  آغاز  می بردند.  رنج 
بود.  جدایی طلبانه  سیاسی  حرکت  شاهد  کشور  این 
در سال 2004 این حرکت دست به خیزش مسلحانه 
زد که از طرف نیروی نظامی  سرکوب شد، اما داعیه 

کماکان باقی ماند. 
علی  رهبری  به  حاکم  حزب  مردم،  عمومی   کنگره 
را  اداری-اقتصادی  سیاسی-  قدرت  صالح  عبداهلل 
سیاسی  مخالفین  داشت.  اختیار  در  سطوح  تمام  در 
مثال  به طور  می شدند.  رانده  حاشیه  به  یا  سرکوب  یا 
با  اخوان المسلمین  یمنی  شاخه ی  اصالح،  حزب  با 
مدنظر داشت وضعیت سیاسی گاهی مدارا می شد و 
گاهی هم مخالفت و توقف فعالیت. این شیوه برخورد 
شیوه های  این  با  بود.  شده  نانبشته  قانون  به  تبدیل 
زمام  متواتر  سال   32 صالح  عبداهلل  علی  دولتداری 
امور را به دست داشت. و پسرش احمد صالح را برای 
جانشینی خود آموزش داده بود. تا این که بهار عرب 
قدنمایی   2011-2010 زمستان  در  تونس  در  اول  بار 
کرد. نسیمش تا لیبی، مصر، سوریه و یمن وزید. در 
یمن این حرکت در دانشگاه صنعا در جنوری 2011 
شد.  آغاز  انقالب  جوانان  یا  الثوره  الشباب  نام  به 
خواست این جوانان دموکراسی، کرامت انسانی، ختم 
فساد، زندگی بهتر و کنار رفتن علی عبداهلل صالح از 
شد.  همه شمول  جنبش  که  نپایید  دیری  بود.  قدرت 
از آن  پیوستند و پس  ایشان  به صفوف  زنان  اول  در 
قدرت  حوثی ها.  و  سوسیالیست ها  سنی ها،  و  شیعه ها 
بعضی  کرد.  اختیار  مدارا«  »تشدد–  سیاست  حاکم 
منابع از دوهزار کشته و بیست دو هزار زخمی  سخن 

می گویند. بعد حالت اضطراری اعالن شد. 
حق  پراخت  با  فرمایشی  مظاهرات  ضد  برگزاری 
االشتراک به راه افتاد. رییس جمهور علی عبداهلل صالح 
نخواهد  اشتراک  آینده  انتخابات  در  که  سپرد  وعده 
کرد. پیشنهاد اصالحات در قانون اساسی، همه پرسی 
زودهنگام،  انتخابات  دایر کردن  اساسی،  قانون  برای 
پیشنهاد واگذاری قدرت به پسرش یا معاونش منصور 
هادی گزینه های روی میز بود، تا این که رییس جمهور 

به عربستان سعودی سفر کرد. ابتکار کشور های عضو 
راه حل  معضل  به  تا  توانست  خلیج  همکاری  شورای 
و  شد  رییس جمهور  هادی،  منصور  کند.  پیدا  موقتی 

با اخذ مصونیت علی عبداهلل صالح به یمن برگشت. 
صالح  آقای  حکومت  دهه  چند  نادرست  مدیریت 
زمان  این  در  بود.  زده  رقم  را  یمن  دولت  ناکامی  
دستگاه دولتی دیگر کامال فرسوده بود. دولت اعتماد 
مردم را از دست داده بود و دیگر مشروعیت الزم را 
اندام نموده  نداشت. گروه های مختلف مسلح عرض 
نبود.  قلمرو خویش  تمام  بر  حاکم  مرکزی  دولت  و 
از  مذهبی-نظامی   سیاسی-  سازمان  مثابه  به  حوثی ها 
سال  سپتامبر  در  باالخره  شدند.  برخوردار  ویژه  توان 
و  گرفتند  به دست  را  یمن  پایتخت  صنعا  کنترول  پار 
قرار گرفت، مگر بخت  ایشان  بند  نظر  رییس جمهور 
با وی یاری نمود و توانست از صنعا به عدن فرار کند 
کند.  اعالن  مشروع  حکومت  مرکز  را  شهر  این  و 
پیشروی ملیشه های حوثی به طرف جنوب و نزدیک 
به  رییس جمهور  دوباره  فرار  سبب  عدن،  به  شدن 
خارج از کشور شد. در نهایت عملیات هوایی ایتالف 
به رهبری عربستان هفته پیش آغاز  ده کشور عرب، 
شد. نشست آخر جامعه عرب در قاهره به این ایتالف 

مشروعیت جهانی بخشید. 
امروز یمن دیگر از مرز دولت ناکام گذشته و وضعیت 
دولت فروپاشیده را به خود گرفته است. شاخص های 
مهم دولت فروپاشیده همچون اشغال نهاد های اساسی 
سیاسی دولت توسط گروه های شورشی مسلح، خالی 
امنیتی و سیاسی و حاکمیت زورمندان و برتری زور 
بر قانون در سیمای کشور یمن هویدا گردیده است. 
متوجه  که  خطری  با  فروپاشیده  دولت های  هرچند 
از  بین المللی می کنند،  کشور های منطقه خود و نظام 
دیگر  مداخله  با  و  می باشند  برخوردار  کم تری  دوام 
دولت  سمت  به  دوباره  بین المللی  سیاسی  واحد های 
ذخایر  موجودیت  ولی  می شوند،  داده  سوق  ناکام 
عبور  بخت  فرصت طلب  گروه های  و  اسلحه  بزرگ 
را  ناکام  دولت  به  فروپاشیده  دولت  از  یمن  دوباره 

تاریک نموده است. 
اسلحه  غنی  ذخایر  صاحب  یمنی ها  منطقه  سطح  در 
می باشند. براساس بعضی تخمین ها، این کشور بین 50 
تا 75 میلیون میل اسلحه را در خود جای داده است. 
قبایل عمدتا مسلح می باشند. حوثی ها بیش از 20000 
مختلف  به گروه های  یمن  ارتش  دارند.  مسلح  عضو 
همچون  تروریستی  شبکه های  و  گردیده  تقسیم 
کشور  این  خاک  از  دیگر  زمان  هر  از  بیش  القاعده 

استفاده می کنند. 
انارشی سیاسی- نظامی حکم فرماست.  در یمن فعلی 
دوام عملیات هوایی ایتالف به رهبری سعودی به یقین 
سخت  را  بنادر  و  فرودگاه ها  نظامی،  زیرساخت های 
صدمه خواهد زد. ارسال نیرو های زمینی باعث تلفات 
داشت  نظر  مد  با  شد.  خواهد  طرف  دو  هر  سنگین 
نیرو ها دردی  این  وضعیت کلی، حضور کوتاه مدت 
دوامدار  حضور  صورت  در  کرد.  نخواهد  دوا  را 
شد.  خواهد  نیرو های  این  متوجه  جدی  خطرات 
استقبال کنند،  این حضور  از  اگر سنی ها در مجموع 
شیعه ها، قسمتی از واحد های ارتش، القاعده و احتماال 

سوسیالیست های جنوب مقاومت خواهند کرد. 
دوام  و  دوامدار  جنگ  منتظر  باید  صورت  هر  به 
خوش بینانه  پیش بینی  نمی توان  هرچند  بود.  انارشی 
یمن  وضعیت  ولی  نمود،  ارایه  یمن  آینده  به  نسبت 
ضعیف  دولت  یک  از  کشور  این  عبور  چگونگی  و 
می تواند  فروپاشیده  باالخره  و  ناکام  دولت  یک  به 
ضعیف.  ملت های  دولت-  دیگر  برای  باشد  درسی 
که  دولت هایی  برای  باشد  سرمشقی  می تواند  یمن 
وضعیت  می شوند.  مدیریت  شاخص هایی  چنین  با 
آوردن  به وجود  برای  باشد  هشداری  می تواند  یمن 
سیاسی،  اقتصادی-  جامع  سیاست های  اتخاذ  و  تغییر 
از  بلندمدت مدیریتی و جلوگیری  طرح دیدگاه های 
سیاست حذف کتله های مختلف اجتماع، پایان دادن 
به فساد و انحصار، بلند بردن سطح آگاهی عمومی  و 

باالخره ارایه خدمات گسترده اجتماعی. 
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1962 به این سلسله پایان داد و جمهوری یمن اعالن 
گردید. قسمت جنوبی کماکان زیر سلطه هند برتانوی 
باقی ماند. پس از مبارزات دوامدار، جبهه آزادی بخش 
برون  به  انگلستان را مجبور  نوامبر 1967  ملی در 30 

شدن کرد و زمام امور را به دست گرفت. 
تمامی   1969 جون  در  جبهه  مارکسیستی  شاخه 
 قدرت را از آن خود کرد و در آخر 1970 جمهوری 
نمود. روند دو  اعالن  را  یمن  مردمی   و  دموکراتیک 
این  در  و  کرد  دوام   1990 سال  تا  جداگانه  دولت 
سال هر دو زیر نام جمهوری عرب یمن یکجا شدند. 
می برد.  رنج  سیاسی  نادرست  مدیریت  از  واحد  یمن 
نگردید.  تدوین  اقتصادی- سیاسی  فراگیر  برنامه های 
بی اعتمادی، بی ثباتی و فقر کماکان دوام پیدا کرد و 
همراه با فساد، عدم انکشاف متوازن، بسته بودن فضای 
ساختار های  بودن  سنتی  و  قدرت  انحصار  سیاسی، 

اجتماعی مانع تقویه دولت مرکزی شد.
کشورهای  از  یکی  به عنوان  یمن  سرنوشت 
زیر  مردم  درصد   45 خورد.  رقم  کم ترانکشاف یافته 
درصد   35 به  بی کاری  نرخ  و  گرفتند  قرار  فقر  خط 
به عنوان  یمن  مرد  و  زن  مساوات  ساحه  در  رسید. 
از  نیمی   از بدترین کشور های دنیا قرار گرفت.  یکی 
میان  این  در  و  گردیده  بی بهره  سواد  از  یمن  مردم 
عالی ترین  در  قدرت  نزدیکان  و  انگشت شمار  تعداد 
خودرو های  مفشن،  منازل  می کردند.  زندگی  سطح 
گران قیمت، حساب های بانکی مملو از دالر و سفر های 
تفریحی خارج از کشورشان چشمان اکثریت نزدیک 
به کل یمنی ها را خیره کرده بود. فساد شاخصه اول 
بین المللی،  شفافیت  پژوهش های  در  گردید.  قدرت 
کرد.  خود  آن  از  را   175 از   161 مقام  کشور  این 
قدرت  نزدیکان  انحصار  در  تجارت ها  پردرآمدترین 
سیاسی و یا شرکای آن ها قرار داشت، که هرازگاهی 
سرمایه  به  مردم  فقر  از  و  می زدنند  احتکار  به  دست 

خود می افزودند.
در جریان خیزیش مردمی  مشهور به بهار عرب، قیمت 
گاز و پترول که واردات آن در دست چند نفر محدود 
بود، شش برابر افزایش یافت. باشندگان جنوب یمن 

دولت ها زمانی ناکام تلقی می گردند که د یگر توانایی 
ارایه خدمات دولتی به شهروندان خویش را نداشته، 
مشروعیت خود را از دست داده باشند و جوهر اساسی 
موجودیت شان به عنوان دولت- ملت در چشم و قلب 
فرقه ای،  خشونت های  باشد.  سوال  زیر  شهروندان 
در  موجود  شاخص های  دیگر  از  گروهی  و  زبانی 
دولت های ناکام می باشد. زندگی در دولت های ناکام 
از  ملی  حاکمیت  است.  تحمل  غیرقابل  و  خطرناک 
دولت به گروه های متخاصم انتقال یافته و قسمت هایی 
خارج  مرکزی  حکومت  کنترول  از  دولت  قلمرو  از 
همه شمول  تطبیق  از  ناکام  دولت های  در  می گردد. 
برای  ضمانتی  دیگر  و  نیست  خبری  مرکزی  قوانین 
خارجی  تعرض  برابر  در  دولت  قلمرو  از  حفاظت 
وجود ندارد. ارتش دولت ناکام، ضعیف و در بعضی 
حاالت تقسیم به گروه های مختلف و متضاد یک دیگر 
می گردد. قدم های آخری یک دولت ناکام سقوط یا 
فروپاشی آن می باشد. اما چگونه یک دولت به سمت 
ناکامی  سوق داده می شود؟ معموال دولت ها به صورت 
در  بلکه  نمی گردند.  ناکام  یک روزه  و  دفعه ای  یک 
یک مدت زمانی و از اثر نارسایی های مدیریتی، عدم 
گسترده،  فساد  اقتصادی،  داخلی  توازن  موجودیت 
موجودیت تبعیضات نژادی- فرقه ای، حاشیه نمودن و 
منزوی ساختن گروه از شهروندان به دالیل سیاسی- 
مذهبی، تحوالت منطقه ای، چگونگی تقسیم منابع و 
قدرت سیاسی داخلی، عدم توجه به خدمات عمومی  
و بلند بردن سطح سواد و آگاهی عمومی، یک دولت 
را به سمت ناکامی  سوق داده و سرنوشت ناگوار آن 
از  یمن  عربی  عبور کشور  می زند. چگونگی  رقم  را 
یک کشور قوی به یک دولت ضعیف و باالخره یک 
دولت ناکام ما را در درک روند ناکامی  دولت- ملت 

یاری می رساند. 
با وضعیت  اما  تاریخ  درخشان  با  است  یمن کشوری 
کنونی پر از خشونت و تالطم. پس از سقوط خالفت 
عثمانی، بخش شمالی یمن در سال 1918 به نام کشور 
شاهی متوکلیه یمن به رهبری امام یحیی محمد، رهبر 
سال  در  عسکری  خیزش  شد.  تشکیل  زیدیه  شاخه 

 یمن؛ از ناکامی  تا فروپاشی
محمدهمایون تندر- سفیر افغانستان در بروکسل 

ACKU



 دای چوبانی

با  که  نفر شکاری،  یک  روزی  گویند 
راکت مسلح بود، برای شکار فاخته به 
آوردن  برای  که  مورچه  رفت.  جنگل 
پای  زیر  می کرد،  گزمه  را  جنگل  غله 
بدبختی  هزار  با  مورچه  شد.  شکاری 
شکاری  کفش  سوراخ  از  را  سرش 
بیرون آورد و با آه و ناله فریاد کشید، 
شکاری! اگر یک ثانیه دیگر این کفش 
نداری،  بر  گلویم  از  را  بویت  تیل 
نتوانست  دیگر  مورچه  عهو!.  عهو! 
مورچه  صدای  شکاری  بدهد.  ادامه 
تکان خورد؛  سرفه اش  از  اما  نشنید،  را 
نشست و با دو انگشت خود مورچه را 
مورچه  کشید.  بیرون  کفشش  زیر  از 
از  را  انسانی  برخورد  چنین  توقع  که 
شکاری نداشت، راست در کف دست 
شکاری ایستاد و گفت، هرچند موجود 
از  کاری  اگر  اما  حقیرم؛  و  کوچک 
شما  از  نیرو!  تمام  با  باشد،  ساخته  من 
و  مورچه  مکالمه  می کنم.  حمایت 
شکاری ادامه داشت که فاخته ای آمد و 
بر شاخه درخت مقابل نشست. مورچه 
شکاری  به  و  آورد  پایین  را  صدایش 
گفت، »وقتش است که صداقت حرفم 
را ثابت کنم. تو از این جا با راکت بزن، 
من از درخت باال می روم و از عقب پای 
فاخته را محکم می گیرم که فرار نکند.« 
تا شکاری راکتش را مرمی  انداخت و 
سوزنش را تنظیم کرد، مورچه خودش 
مورچه  رساند.  فاخته  عقب  در  را 
دندان های ساختگی اش را از بوتل آب 
طرف  به  و  انداخت  دهنش  در  کشید، 
شلیک  که  داد  تکان  دست  شکاری 
کند و خودش از بند پای فاخته محکم 
دندان گرفت. فاخته که سوزشی را در 
بند پایش احساس کرد، از شاخه به هوا 
را شلیک  پرید. وقتی شکاری راکتش 
داستان  بود.  رفته  شاخه  از  فاخته  کرد، 
ما این جا رسیده بود که خبرهای جنگ 
شد.  پخش  جنگل  در  یمن  داخلی 
داخلی  جنگ  در  شرکت  که  شکاری 
دوست  فاخته  شکار  از  بیشتر  را  یمن 
شانه اش  روی  را  راکتش  داشت، 
انداخت و به طرف یمن حرکت کرد. 

در  نباید  مورچه  سیاسی:  نتیجه گیری 
کسی  از  فاخته  و  شکاری  میان  جنگ 
شاخه  از  فاخته  هربار  کند.  حمایت 
هوا  به  شکاری  راکت  که  نمی پرد 
جنگ  جنگ،  وقتی  مخصوصا  برود. 

استخباراتی باشد.

داستان مورچه نیرومند
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شخص  موضع  این  که  گفت  و  خوانده  اشتباه  یک 
رییس جمهور است و هیچ ربطی به مردم کشور ندارد 

و باید رییس جمهور این موضع خود را اصالح کند.
انتخابات  از  سال  یک  که  کرد  تصریح  وی 
تا  ملی  وحدت  دولت  ولی  گذشته  ریاست جمهوری 

هنوز نتوانسته کابینه را بسازد.
در همین حال محمد ابراهیم خیراندیش، رییس شورای 
والیتی بلخ می  گوید که دولت باید در راستای رهایی 
کسانی که اسیر گرفته شده اند اقدامات جدی کند. آقای 
خیراندیش هم چنان در مورد موضع حکومت وحدت 
از  ما  »مردم  گفت:  و  کرده  انتقاد  یمن  قبال  در  ملی 
حمایت کشور از حمالت عربستان سعودی ناخوشنود 
نظر  تجدید  خود  سیاست  در  باید  دولت  و  می  باشند 
کند«. آقای خیراندیش هم چنان افزود که اگر حکومت 
نباشد،  بی طرف  بحران های خاورمیانه  در  ملی  وحدت 
خواهد  ایجاد  کشور  داخل  در  زیادی  کشمکش های 

شد.
که  می  گویند  راهپیمایان  از  شماری  هم،  سویی  از 

آیفون گرفته تا دعوت در هوتل بسنده می کنند. یکی 
می گفت:  صحبتی  در  حکومت  کابینه  قبلی  وزرای  از 
»زمانی که من کاندیدای وزارت بودم، برخی وکال دالر 
به کدام  تو  به  داده می گفتند:  نشان  به من  را  آیفون  و 

دلیل رای دهم وقتی که دالر و آیفون نمی دهی.«
فرهنگ  و  رویه  یک  به  دادوستدها  این  متاسفانه  حاال 
می گفت:  دیگر  نامزدوزیران  از  یکی  است.  شده  بدل 
اگر یک میلیون دالر نداشته باشید، عبور از فلتر پارلمان 
با  ملی  وحدت  حکومت  رهبران  بود.  خواهد  دشوار 
شعار مبارزه با فساد وارد شده اند. اکنون فهرست کابینه 

گروگان های  قبال  در  ننگین  سکوت  یک  دولت  چرا 
هزاره گرفته است و برخورد دولت در برابر شهروندان 

تبعیض آمیز است.
اشتراک  راهپیمایی  بلخ که در  باشنده والیت  قنبرعلی 
کرده بود گفت: »هدف از راهپیمایی امروز در مورد 31 
نفر بوده که دولت سکوت اختیار کرده. ما رای دادیم 
تا  می  کنیم  تظاهرات  ما  حالی  شود،  تامین  عدالت  که 
چرا  کرده...  سکوت  دولت  چرا  شود.  تامین  عدالت 

هزاره ها را می  برند؟«
گفت:  راهپیمایان  از  دیگر  یکی  وحدت  عزیزاهلل 
»سکوت مرگبار حکومت... را به صراحت لهجه تقبیح 
کنار  را  طالب پروری اش  سیاست  دولت  باید  می  کنیم. 
دروازه های  تا  نرسد،  ما  داد  به  حکومت  اگر  بگذارد، 

ارگ می  رسیم.« 
راهپیمایی  یک   نیز  پیش  روز  چند  که  است  گفتنی 
دیگر در پیوند به ربوده شدن 31 مسافر در مزارشریف 

راه اندازی شده بود.

حکومت وحدت ملی روی میز مجلس قرار دارد. به نظر 
می رسد که سنت گذشته اکنون نیز به اشکال گوناگون 
ملی  در حکومت وحدت  منابع  برخی  می شود.  تکرار 
به صورت  وکال  برخی  مطالبات  سطح  که  می گویند 
قرار  می شود  گفته  است.  یافته  افزایش  آن  وحشتناک 
مورد  این  در  رییس جمهور  و  اجرایی  رییس  است 

گفتگو کنند. 
عمل  حکومت  از  نظارت  نقش  در  نمایندگان  مجلس 
می کند. زمانی که نمایندگان مجلس خود در این فساد 
فسادهای  از  که  است  ممکن  چگونه  باشند،  آلوده 
گسترده در بخش های دیگر حکومت جلوگیری شود. 
نیز دقیقا همین مسله مطرح است. وقتی  در مورد وزرا 
مافیایی حمایت  از سوی برخی حلقه های  نامزدوزیری 
مالی شده چگونه ممکن است که در انجام ماموریت در 
متاسفانه دادوستد های  نگیرد.  قرار  این حلقه ها  خدمت 
تا  کابینه  وزیر  که  می شود  سبب  اعتماد  رای  زمان 
همین  باشد.  داشته  قرار  بستر  همین  در  ماموریت  ختم 
خویش خوری  و  فساد  فرهنگ  که  می شود  سبب  امر 
داشته  قرار  مسلط  فرهنگ  به عنوان  نهادهای کشور  در 
باشد. حاال وقت آن است که رهبران حکومت وحدت 
ملی در راستای مبارزه عملی با فساد با این پدیده مقابله 
کنند. در غیر آن ما شاهد رشد فساد در اشکال و ابعاد 
مختلف آن خواهیم بود. و نام افغانستان همیشه در جمع 

کشور آلوده به فساد قرار خواهد داشت.

یک  در  مزارشریف  شهر  باشندگان  از  تن  صدها 
شهرهای  و  شاهراه ها  امنیت  تامین  خواهان  راهپیمایی 
اگر  که  خواستند  رییس جمهور  از  و  گردیده  کشور 
آنان  بدهد.  استعفا  کند،  تامین  را  امنیت  نمی تواند 
از  که  شدند  گروگان هایی  رهایی  خواستار  هم چنان 
مناطق مختلف کشور  نقاب پوش در  افراد مسلح  سوی 

به گروگان گرفته شده اند.
نفر  هزار  از  بیش  به  شمارشان  که  راهپیمایان  این 
مسافران  ربوده شدن  قبال  می  رسید، سکوت دولت در 
قندهار  شاهراه کابل–  مسیر  در  اواخر سال گذشته  در 

را سیاسی   خواندند. 
آن ها هم چنان حمایت دولت از موضع عربستان سعودی 
را در قبال بحران یمن محکوم کرده و از رییس جمهور 
خواستند که بهتر است افغانستان را با این گونه سیاست ها 
راهپیمایان  این  نبرد.  داخلی  بحران های  سوی  به 
شعارهایی »ما صلح می  خواهیم«، »ما آزادی می  خواهیم« 

و »ما عدالت می  خواهیم« را سر می  دادند.
ملی  شورای  در  بلخ  مردم  وکیل  ابراهیم زاده،  عباس 
به رسانه ها  این راهپیمایی حضور داشت  کشور که در 
به  تمام کشور  بلخ و مردم  »امروز مردم والیت  گفت: 
تنگ آمده اند. ما برای حق خواهی راهپیمایی می  کنیم، 
هنوز  تا  که  شده  گرفته  گروگان  به  مسافر   31 برای 
اسیر  ما  نفر   9 بلخاب  در  نیست.  معلوم  سرنوشت شان 
شولگره  در  و  شده  کشته  ما  نفر   3 چمتال  در  شده، 
امنیت  حکومت  از  مردم  شده.  کشته  ما  دیگر  نفر   3

می  خواهند«.
افزود که حکومت وحدت  ابراهیم زاده هم چنان  آقای 
وی  است.  بوده  ناکام  امنیت،  تامین  عرصه  در  ملی 
به  ملی  وحدت  اگر حکومت  که  کرد  تاکید  هم چنان 
خواست مردم توجه نکند، اعتراضات شان ادامه می  یابد 
گفت:  او  می  روند.  ریاست جمهوری  ارگ  خود  تا  و 
»اگر امنیت تامین نشود، اعتراض های ما ادامه می  یابد و 

خواهان استعفای رییس جمهور می  شویم«.
وحدت  حکومت  حمایت  هم چنان  ابراهیم زاده  عباس 
یمن  بحران  مورد  در  عربستان  موضع  از  را  ملی 

اعتماد  کسب  برای  نامزدوزیران  که  مرحله ای  هر  در 
به مجلس رفته اند، حرف و حدیث های زیادی در باره 
شده  مطرح  نمایندگان  و  نامزدوزیران  میان  دادوستد 
از فساد  به صراحت  نمایندگان مجلس  از  است. برخی 
گفته  گفته اند.  سخن  اعتماد  رای  هنگام  در  گسترده 
آقای کرزی  زمان حکومت  در  این سنت  که  می شود 
این  اما حاال  بوده،  تیل موتر  در حد کریدت کارت و 
کوچک ترین  بانفوذ  وکالی  است.  رفته  باال  مطالبات 
مطالبات شان اخذ قراردادها و یا حفظ وابستگان شان در 
سمت ها می باشد. برخی وکال نیز به حداقل ها از دریافت 

راهپیمایان در مزارشریف: 

رییس جمهور باید امنیت را تامین کند

سنت خرید رای در مجلس نمایندگان

شکوهمند- مزارشریف

حامد

ACKU



بازشدن پای فدراسیون جهانی تکواندو به دودستگی های افغانستان

کابل  کشی  ادامه رقابت های بز

فدراسیون  در  موجود  دودستگی های  و  مشکالت 
باالخره  که  شد  باعث  افغانستان،  تکواندوی 
مشکالت  این  حل  برای  تکواندو  جهانی  فدراسیون 

کار شود. دست به 
که  می گویند  تکواندو  گانه  جدا بخش های  مسوولین 
فدراسیون جهانی تکواندو تصمیم نهایی در خصوص 
خواهد  را  افغانستان  تکواندوی  مدیریت  دوگانگی 

گرفت. 
مسووالن تکواندو می گویند راه حل های پیشنهاد شده 
فرستادن  ورزش،  در  اصالحات  کمیسیون  سوی  از 
بوده  جهانی  فدراسیون  به  انتخابات  دو  هر  گزارش 

است.
برای  در حالی که هیات موظف ریاست جمهوری هم 
کشور در حال تالش  حل مشکالت موجود در ورزش 
به  چشم  نیز  تکواندو  فدراسیون  مسوولین  می باشد، 

که با هدف انتخاب  کابل  رقابت های بزکشی قهرمانی 
کابل برای حضور در رقابت های انتخابی  تیم منتخب 

تیم ملی دایر شده، ادامه یافت. 
کابل  که از سه هفته به این سو در شهر  در این رقابت ها 
و  دارند  حضور  انداز  چاپ   50 از  بیشتر  شده،  آغاز 
رقابت  هم  با  کابل  شهر  منتخب  تیم  در  حضور  برای 

می کنند.
المپیک هدف  ملی  کمیته  معاون  پاینده،  دادمحمد 
آمادگی  میزان  افزایش  را  رقابت ها  این  برگزاری  از 
عنوان  کشور  سرتاسری  رقابت های  برای  ورزشکاران 

داشت.
به گفته وی، برترین ورزشکاران حاضر در این رقابت ها 

تصمیم نهایی فدراسیون جهانی تکواندو دوخته اند.
این دو بخش فدراسیون تکواندو، هر یک به حمایت 
کشور )ریاست تربیت  کم بر ورزش  یکی از دو نهاد حا
برگزاری  به  دست  المپیک(  ملی  کمیته  و  بدنی 

انتخابات زده و خود را بر حق عنوان می کنند.

کرد. کابل راه پیدا خواهند  به تیم منتخب 
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Tender Notification call for expression of interest: 

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

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

To claim the tender documents for the bidding process please send your expression of interest letter 
along with Company profile to tenders-afg@giz.de latest by 07 April 2015, at 4:00 O’clock, Kabul local 
time. 

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

 

داوطلبی عیهاطال  

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

توانائی مالی دعوت به عمل میاورد تا جهت اشتراک  ، دارای تجریه واز شرکت های مجرب کابل مقیم GIZ بنـا دفتر   
در  شرایط قراردادیبا توجه با  النوع تخنیکی درکابلتهیه و انتقال  کتب مختلف  نمودن قراردادداوطلبی برای در پروسه 

 این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید.

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک 5102  اپریل7 بجه تاریخ ۴به ساعت 

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

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

 

Tender Notification call for expression of interest: 

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

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

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

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

 

داوطلبی اطالعیه  

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

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

 این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید.

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

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

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

که  را  کانتینر 40 فوت  به تعداد پنج عراده  المبشر  لوژیستیکی  شرکت 
 ،LCD، AC یون های  تلویز الکترونیکی،  وسایل   ،IT وسایل  حاوی 
ماشین های  و  وسایل  یخچال،  تلیفون،  پرنتر،  برای  یج  تر کار  پرنتر، 
دیواری،  و  زمینی  بادپکه های  هوا،  تصفیه ای  ماشین های  آشپزی، 
مرکز  برق(،  )ذخیره کننده ای  اس  پی  یو  تاپ،  دیسک  کمپیوترهای 
 ،)Shirrding machine( کاغذ  قطع کننده  ماشین های  بایلر،  گرمی، 
قرطاسیه و ده ها اجناس دیگر را به شکل لیالم و داوطلبی به فروش 

می  رساند. 
که خواهان خرید این اجناس را دارند، تقاضا به  از تمامی اشخاصی 
یخ 1394/1/18، به  که به روز سه شنبه هفته جاری، تار عمل می آید 

آدرس ذیل تشریف آورده و یا به شماره های ذیل به تماس شوند.
آدرس: سرک ششم قلعه فتح اهلل، سمت غرب، خانه شماره 7

شماره های تماس: 0780365644، 0786781814

اعالن داوطلبی:
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Hasht e Subh

وانگ یی، وزیر امور خارجه چین بار دیگر از تفاهم هسته ای با 
کرده و آن را یک خبر خوب برای جهان دانسته  ایران استقبال 

است.
کره کننده با ایران در مناقشه هسته ای  چین یکی از طرف های مذا
کشور به شمار می رود. چین بزرگ ترین خریدار نفت ایران  این 

کشور دارد. است و روابط اقتصادی و سیاسی نزدیکی با این 
)امریکا،  یک  عالوه  به  پنج  کشورهای  با  حمل   ۱۳ روز  ایران 
چین، روسیه، فرانسه، آلمان و بریتانیا ( بر سر چارچوب توافق 

نهایی به تفاهم رسید.
گفتگو با جان  به نقل از بی بی سی، وزیر امور خارجه چین در 
که توافق با ایران به  گفته است  کری، وزیر امور خارجه امریکا 

کمک می کند. تقویت روابط چین و امریکا 
تمام  به  را  توافق  این  تلیفونی،  مکالمه  این  در  یی  وانگ 
که یک فرصت تاریخی را با تالش های  طرف هایی نسبت داد 

منسجم غنیمت شمردند.
جهان  در  مثبتی  کنش های  وا با  عمدتا  هسته ای  تفاهم  اعالم 

عربی  کشورهای  و  کرده  رد  را  تفاهم  این  اسراییل  شد.  رو به رو 
کرده اند. حاشیه خلیج فارس به طور محتاطانه از آن استقبال 

که دولت او  گفته است  حسن روحانی، رییس جمهور ایران هم 
تنها در پی رفع مساله هسته ای نیست و می خواهد همکاری با 

گسترش دهد. کشورهای جهان را 
آمریکا  و  کشور چین  که دو  گفته است  امور خارجه چین  وزیر 
گسترش  منع  بین المللی  نظام  از  حفاظت  در  بزرگی  مسوولیت 
کرات هسته ای ایران،  سالح های هسته ای دارند و در حین مذا

کردند. تماس های خوبی برقرار 
کردن یک توافق جامع، چین با  آقای وانگ افزود برای نهایی 
روند  این  در  سازنده ای  نقش  و  کرده  هماهنگی  طرفین  تمامی 

کرد. ایفا خواهد 
جان  که  می کند  خاطرنشان  چین  خارجه  امور  وزارت  بیانیه 
از نقش  تلیفونی  این مکالمه  امریکا در  امور خارجه  کری، وزیر 
کرده  قدردانی  ایران  اتومی  کرات  مذا در  چین  مهم  و  سازنده 

است.

چین توافق هسته ای ایران را خبر خوش خواند

9th Year    No: 2104  Sunday  5 April, 2015    Price: 20 Afs

Daily
8صبح را در فیسبوک بخوانید

www.facebook.com/ 8am.af

از  سی ان ان  خبری  شبکه  با  گفتگو  در  سعودی  منبع  یک 
کمک آنها به  ک یمن و  ورود نیروهای ویژه عربستان به خا

نظامیان درگیر با شیعه های حوثی خبر داد.
 ۱۵ شنبه،  روز  که  گزارش  این  بر  بنا  فردا،  رادیو  از  نقل  به 
پشتیبانی  جهت  سعودی  ویژه  نیروهای  شد،  منتشر  حمل، 
به عبدربه منصور هادی، رییس  جمهور  وفادار  نیروهای  از 
یمن، نقش »هماهنگی و هدایت« را در نبرد علیه حوثی ها 

گرفته اند. برعهده 
متعدد  پروازهای  با  همچنین  سعودی  ویژه  نیروهای 
به  ارتباطی  و تجهیزات  مقادیری سالح  هواپیماهای خود، 

نیروهای درگیر با شورشیان حوثی رسانده اند.
گزارش خبرگزاری فرانسه، حمالت شدید  در همین حال، به 
حوثی  نیروهای  تا  شد  باعث  جمعه  روز  عربستان  هوایی 
شهر  در  جمهوری  ریاست   کاخ  از  عقب نشینی  به  مجبور 

عدن شوند.
این  از  پیش  یمن،  جمهور  رییس   هادی،  منصور  عبدربه 
پایتخت  صنعا،  در  خود  مقر  از  حوثی ها  حمالت  خاطر  به 
گریخته و به عدن رفته بود، اما ادامه پیشروی حوثی ها  یمن، 

باعث شد تا از آنجا رانده شده و به عربستان بگریزد.
با استفاده  القاعده  که نیروهای  از سوی دیگر خبر می رسد 
شرق  جنوب  در  پیشروی  به  موفق  یمن  ناآرام  وضعیت  از 
کشور شده و روز جمعه نه تنها پایگاه اصلی ارتش در  این 
کرده اند، بلکه  ، مرکز والیت حضرموت، را تسخیر  شهر مَکالاّ

گرفته اند. کنترول بیشتر مناطق این شهر را نیز در دست 

گسترده در شهر  گزارش ها از غارت و دزدی  هم زمان با انتشار 
که در  تکریت عراق، بخش عمده ای از شبه نظامیان شیعه 
گرفتن این شهر از داعش نقش داشتند، در حال خارج  پس 

شدن از تکریت هستند.
تکریت- شهر  کامل  کنترول  از  گذشته  هفته  عراق  دولت 
پس  و  عراق  سابق  جمهور  رییس  حسین،  صدام  زادگاه 
گرفتن آن از شبه نظامیان موسوم به دولت اسالمی )داعش( 

خبر داد.
زمان شاهد غارت  آن  از  می گویند  تکریت  کنان شهر  اما سا
در  چند  هر  بوده اند،  موتر  دزدیدن  و  دولتی  ساختمان های 

کاسته شده است. گذشته از شدت آن  یکی دو روز 
بعضی از مردم شهر، شبه نظامیان شیعه را به دست داشتن 
در دزدی و غارت چند روز اخیر متهم می کنند اما مقام های 
گفته آنها در  که به  گروه های مسلح سنی منطقه را  دولتی، 

عملیات تکریت همراه دولت نبوده اند، مسوول می دانند.
تمام  دستگیری  دستور  عراق  نخست وزیر  عبادی،  حیدر 
کرده  صادر  داشته اند  نقش  شهر  غارت  در  که  را  افرادی 

یک  ادعای  اسکاتلند  ملی  حزب  رهبر  استورجن،  نیکوال 
می دهد  ترجیح  او  که  این  مورد  در  لندن  چاپ  روزنامه 
تکذیب  را  بماند  باقی  بریتانیا  نخست وزیر  کامرون  دیوید 

کرده است.
شماره  در  تلگراف  دیلی  روزنامه  بی بی سی،  از  نقل  به 
یک  به  استورجن  خانم  که  شده  مدعی  خود  شنبه  روز 
رهبر  کامرون،  دیوید  که  است  گفته  فرانسوی  دیپلومات 
کارگر  کار بریتانیا را به اد میلیبند، رهبر حزب  حزب محافظه 

ترجیح می دهد.
که در آن  گزارشی را دیده  کرده  روزنامه دیلی تلگراف ادعا 
که چگونه وزیر اول اسکاتلند به طور خصوصی  گفته شده 
وزیری  نخست  مناسب  کارگر  حزب  رهبر  که  است  گفته 

نیست.

گذشته  هفته  دو  طی  که  می گویند  ملل  سازمان  مقام های 
کشته شدن ۵۱۹ نفر و زخمی شدن  درگیری های یمن باعث 

نزدیک به ۱۷۰۰ نفر شده  است.
امنیت سازمان ملل  که شورای  در همین حال خبر می رسد 
بر  مبنی  روسیه  پیشنهاد  و  داده  جلسه  تشکیل  است  قرار 
توقف انسان دوستانه حمالت هوایی سعودی را به بحث و 

بررسی بگذارد.
شورای  عضو  کشور   ۱۵ که  است  شده   آن  خواستار  روسیه 
امنیت برای بررسی احتمال ایجاد وقفه های انسان دوستانه 
این  از  تا  در حمالت هوایی عربستان تشکیل جلسه دهند 
جلوگیری  غیرنظامیان  فزاینده  تلفات  از  مقداری  از  طریق 

شود.
روسیه، چین و ایران با حمالت هوایی سعودی به حوثی ها 
عرب  کشورهای  امریکا،  دیگر  سوی  در  و  دارند  مخالفت 
که  هستند  سودان  و  کستان،  پا عمان(،  )جز  خلیج فارس 

موافق حمالت هوایی عربستان در یمن اند.

است.
 ۱۴۰ فاصله  در  و  عراق  صالح الدین  والیت  در  تکریت 
بزرگی  از موصل دومین شهر  بعد  پایتخت،  کیلومتری شمال 

گذشته به اشغال داعش در آمد. که تابستان  بود 
انجام  شهر  این  گرفتن  پس  برای  تالش هایی  زمان  آن  از 
گذشته نیروهای دولتی با همراهی  شد، اما در نهایت هفته 

شبه نظامیان شیعه توانستند تکریت را پس بگیرند.
کنان  ماه ها جنگ باعث ویرانی شهر و فرار و آوارگی بیشتر سا

آن شده است.

گزارش رسمی دولت بریتانیا  گفته دیلی تلگراف در یک  به 
از  جزییاتی  به  کرده  پیدا  دسترسی  آن  به  روزنامه  این  که 
سیلویا  و  استورجن  خانم  بین  خصوصی  مالقات  یک 

برمان، سفیر فرانسه در بریتانیا اشاره شده است.
وجود  بخشی  گزارش  این  در  روزنامه  این  ادعای  براساس 
کامرون همچنان  ترجیح می دهد دیوید  گفته  »او  که  دارد 
در پست نخست وزیری باقی بماند و از نظر او اد میلیبند 

مناسب نخست وزیری نیست.«
کرد  در پی این ادعا خانم استورجن در توییتر خود اعالم 

گزارش »مطلقا، صد درصد نادرست« است. که این 
چه  که  باره  این  در  او  که  گفته اند  هم  فرانسوی  مقامات 
گونه  هیچ  می دهد،  ترجیح  وزیری  نخست  برای  را  کسی 

اظهارنظری نکرده است.

وهای ویژه عربستان وارد یمن شدند  نیر

ج می شوند شبه نظامیان شیعه از تکریت خار

کرد ون را تکذیب  کامر رهبر حزب ملی اسکاتلند حمایت از دیوید 
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