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افغانستان در میان تنش های
عربستان و ایران

آیا ناامنی تشدید می شود؟
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اعالم آمادگی سیگار
در مبارزه علیه فساد در افغانستان
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ونده قتل فرخنده ارجاع پر
به تاخیر افتاد
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کلید خورد فصل جنگ  اختالفات رهبران حکومت به گسترش ناامنی می انجامد

که عملی نمی شوند وعده هایی 

گفت با آن  که برخی نمایندگان خواهان بسته شدن شورا اند  ابراهیمی 
اما برخی دیگر خواهان اقدام های جدی برابر رهبران حکومت وحدت 

که  کرد  کید  ملی می باشند. با این حال، رییس مجلس نمایندگان تا
بررسی وضعیت موجود و متوجه ساختن رهبران حکومت وحدت 

ملی به مسوولیت  های شان نیازمند بحث بیشتر نمایندگان مجلس را 
کاری خویش قرار  کمیته رییسان مجلس آن را در آجندای  که  می طلبد 

خواهند داد.

مبنای وعده های اغرق آمیز در افغانستان، تصور جمعی از دولت  و 
که آن را در جایگاه دهنده تصور می کنند  صالحیت های آن است 

گیرنده. این عادت فکری باعث شده است  و شهروند را در جایگاه 
تا سیاستمداران برای راه یافتن به مقامات بلند و سپس حفظ آن، 

که چندان عملی نیستند. تداوم این روند به اعتبار  وعده هایی بدهند 
دولت لطمه می زند و به هم سویی بیشتر مردم با حرکت های مخالف 

آن تمام می شود.
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زنگ اول


با سمت هاى وزارت دفاع و رياست ستاد ارتش نبايد 
كه حكومت وحدت  است  بازى سياسى شود. درست 
ملى متشكل از جناح هاى گوناگون است. اين هم قبول 
كه رييس جمهور بايد وزير دفاع و رييس ستاد ارتش 
اين دو  اما  انتخاب كند،  با رييس اجرايى  را در توافق 
سمت مهم نظامى نبايد موضوع كشمكش هاى سياسى 
باشد. رييس جمهور غنى بارى گفته بود كه نمى خواهد 
براى تصاحب كرسى هاى وزارت دفاع، جنگ سياسى 
به  وضعيت  كه  مى شود  ديده  اما  شود،  راه اندازى 
رييس جمهور  پيش  چندى  است.  روان  سمت  همان 
به عنوان  را  شخصى  اجرايى،  رييس  با  توافق  بدون 
به  اجرايى  رييس  برگزيد.  دفاع  وزارت  نامزدوزير 
اين  داد.  نشان  واكنش  غنى  رييس جمهور  تصميم  اين 
رو  را  ملى  وحدت  حكومت  درونى  تنش هاى  واكنش، 
كرد. حاال هم ديده مى شود كه رييس جمهور و رييس 
اجرايى روى وزارت دفاع و رياست ستاد ارتش توافق 
ندارند. به نظر ما رييس اجرايى و رييس جمهور بايد به 

اين تنش درونى پايان دهند. 
دو  اين  نيست.  كم  وطن  اين  در  كاركشته  نظامى هاى 
برزگوار بايد هرچه زودتر روى دو تن از اين چهره ها 
توافق كنند. هرچه زودتر بايد ارتش افغانستان صاحب 
وزارت دفاع و رييس ستاد مشترك ارتش شود. نبايد 
اين سمت ها بيشتر از اين خالى بماند و با سرپرست ها 
موضوع  نبايد  سمت ها  اين  هم چنين  شود.  اداره 
كشمكش هاى سياسى باشد. طالبان فصل جنگ را كليد 
زده اند. بخش هاى از بدخشان ميدان جنگ است. حمالت 
تروريستى از بلخ تا جالل آباد، از مردم قربانى مى گيرد. 
را  شاهراه ها  مى شوند.  گرفته  گروگان  به  مسافران 
روش هاى  است.  كرده  ناامن  جاده،  كنار  بمب هاى 
گورياليى و تروريستى طالبان، بيشترين قربانى را از 
بايد سران حكومت وحدت  مى گيرد.  افغانستان  مردم 
مردم  و  وطن  اين  از  دفاع  براى  برنامه اى  روى  ملى 
افغانستان به توافق برسند. عده اى را تالش هاى صلح 
اغفال كرده است. عده اى ديگر هم از موضع گيرى هاى 
اخير مقام هاى پاكستان ذوق زده شده اند. اين آقايان به 
حتا  كه  بدانند  بايد  ملى  شمول سران حكومت وحدت 
در صورت شروع مذاكره ميان كابل و طالبان، جنگ 

فروكش نمى كند. طالبان به جنگ شان دوام مى دهند. 
در تمام منازعات عالم اين يك اصل پذيرفته شده است 
تشديد  آن  جريان  در  و  مذاكره  آستانه  در  جنگ  كه 
قدرت  از  دارد،  نظامى   دست آورد  كه  طرفى  مى شود. 
چانه زنى بيشتر در ميز مذاكره برخوردار است. سران 
اين واقعيت ها توجه كنند  به  بايد  حكومت وحدت ملى 
امنيتى  مهم  سمت هاى  روى  سياسى  تنش هاى  از  و 
دست بكشند. كابل بايد هرچه زودتر از جنجال تقسيم 
توجه  استراتژيك  مسايل  به  و  شود  بيرون  كرسى ها 

كند. 
ناتوان  اشخاص  نبايد  اجرايى  رييس  و  رييس جمهور 
وضعيت  در  بگمارند.  امنيتى  مهم  سمت هاى  در  را 
جنگى كنونى نياز است تا كابل هرچه زودتر به وحدت 
و  بحران  با  آشنا  و  توانا  آدم هاى  و  برسد  سياسى 
سوق و اداره را در سمت وزارت دفاع و رياست ستاد 
ارتش بگمارند. نبايد جنجال ها بسيار طول بكشد و بار 
ديگر يك ديپلومات امريكايى بيايد و ميان دو بزرگوار 

ميانجى گرى كند. 
آسيب  ملى،  وحدت  حكومت  اعتبار  به  چيزى  چنين 
متوجه  بايد  ملى  وحدت  حكومت  سران  مى زند. 
باشند.  دولت شان  سياسى  و  كاركردى  مشروعيت 
و  بگمارند  توانا  آدم هاى  نتوانند،  دولت  سران  وقتى 
كاركردى  مشروعيت  كنند،  غلبه  خود  اختالف هاى  بر 
و سياسى شان صدمه مى بيند. رييس جمهور و رييس 
اجرايى بايد هرچه زودتر به اختالف هاى درونى پايان 
استراتژيك  مشكالت  صرف  را  انرژى شان  و  دهند 

كشور كنند.

سمت هاى نظامى  را 
موضوع كشمكش هاى سياسى نسازيد
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در  سفير چين  زيجون  دينگ  كابل:  8صبح، 
افغانستان  رفاه  و  امنيت  كه  است  گفته  كابل، 

براى آن كشور حياتى است.
امور  وزارت  توسط  كه  اعالميه اى  براساس 
نشست  در  زيجون  آقاى  شده،  منتشر  خارجه 
همكارى هاى  بررسى  منظور  به  كه  مشتركى 
افغانى  متخصصان  حضور  با  افغانستان  با  چين 
شده  برگزار  خارجه  امور  وزارت  در  چينى  و 
افغانستان  اسالمى  «جمهورى  است:  گفته  بود، 
به حيث يك كشور همسايه و دوست نزديك 
و  داشته  خاص  جايگاه  چين  مردم  جمهورى 
آرامش، رفاه، امنيت و ثبات افغانستان براى ما 

مهم و حياتى مى باشد.»
سفير چين در كابل همچنين گفته است براساس 
رييس  سفر  در  كشور  آن  دولت  كه  تعهدى 
جمهور غنى به چين داده است، يك هيات از 
متخصصان چينى به كابل فرستاده تا با مقام هاى 
دولت افغانستان در مورد چگونگى مصرف دو 
گفتگو  افغانستان  به  چين  كمك  يوان  ميليارد 
ميليارد  دو  كه  تعهد كرده  چين  دولت  نمايند. 
 2014 سال  فاصله  در  چين،  پول  واحد  يوان، 
كمك  افغانستان  دولت  به  ميالدى   2017 تا 

مى كند.
در  نيز  چين  متخصصان  هيات  رييس  همچنين 
كشور  آن  دولت  كه  است  گفته  نشست  اين 
افغانستان در بخش هاى مختلف  تا  آماده است 
اساس  «به  است:  گفته  وى  نمايد.  كمك 
مردم  جمهورى  خارجى  كمك هاى  پاليسى 
در  را  افغانستان  تا  است  آماده  ما  چين، كشور 
زراعت،  تربيه،  و  تعليم  صحت،  بخش هاى 
اجتماعى،  رفاه  دارى،  دولت  امنيت،  معادن، 
كارمندان،  ظرفيت  ارتقاى  تجارت،  رشد 
ضرورى  بخش هاى  و  فنى  كدرهاى  آموزش 

ديگر همكارى نمايد.»
سياسى  معين  كرزى  خليل  همين حال،  در 
نيز گفته است كه دولت  امور خارجه  وزارت 
است.  باورمند  چين  كمك هاى  به  افغانستان 
ديدگاه هاى  شنيدن  آماده  «ما  است:  گفته  وى 
تا  اميدوارم  و  هستيم  خود  چينايى  دوستان 
شده  ياد  عرصه هاى  در  چين  مردم  جمهورى 
به مردم و كشور ما همكارى نمايد، زيرا مردم 
مردم  جمهورى  دوست  كشور  همكارى  به  ما 
انتظار دارند  باورمند بوده و  با كشورشان  چين 
تا با اين همكارى ها تغيير مثبتى در زندگى شان 

ايجاد كند.»
دولت افغانستان در اين نشست روى چند پروژه 
مهم اقتصادى از جمله در پروژه آب  آشاميدنى 
ميدان  درياى  روى  بند  ايجاد  با  كابل  شهر 
هوايى  ميدان  كه  آهن  خط  پروژه  وردك، 
ايران  به  به ولسوالى غوريان و سپس  را  هرات 
وصل كند، از چين درخواست همكارى كرده 
مطالعات  آغاز  براى  افغانستان  دولت  است. 
تخنيكى و اقتصادى خط آهن هرات-شيرخان 
ايران،  كشورهاى  به  را  افغانستان  كه  بندر 
مى كند،  وصل  چين  و  قرغزستان  تاجيكستان، 

نيز درخواست همكارى كرده است.
پروژه هاى  كه  گفته  كابل  در  چين  سفير  اما 
پيشنهادى دولت افغانستان با مقدار كمك هاى 
است:  گفته  وى  ندارد.  همخوانى  چين  دولت 
مقدار  با  شده  معرفى  پروژه هاى  آنكه  «با 
كمك هاى جمهورى مردم  چين طى پنج سال 
آينده براى افغانستان همخوانى ندارد و به باور 
با  هستند،  مصرفى  پر  و   بزرگ  پروژه هاى  ما 
با  كشور  دو  هر  متخصصين  تا  باورمندم  آنهم 
زمنيه  اين  در  مهمى  نتايج  به  بيشتر  مشوره هاى 

دست يابند.»

اعالم آمادگى سيگار در مبارزه عليه فساد در افغانستان

8صبح، كابل: جان ساپكو رييس 
در  امريكا  عمومى  بازرسى  اداره 
به  موسوم  افغانستان،  بازسازى 
سيگار، مى گويد كه اين اداره آماده 
است تا در مبارزه با فساد ادارى در 

افغانستان با دولت همكارى نمايد.
در  را  موضوع  اين  ساپكو  آقاى 
رييس  عبداهللا  عبداهللا  با  ديدار 

ملى  وحدت  حكومت  اجرايى 
مطرح كرده است.

رييس  دفتر  كه  اعالميه اى  براساس 
ساپكو  جان  شده،  منتشر  اجرايى 
حاضر  اداره  اين  كه  است  گفته 
در  افغانستان  حكومت  با  تا  است 
همكارى  ادارى  فساد  بردن  بين  از 
اداره  كه  كرده  تاكيد  وى  نمايد. 

بازرسى عمومى امريكا در بازسازى 
حكومت  تا  دارد  انتظار  افغانستان، 
فساد  با  مبارزه  مورد  در  افغانستان 
نظريات و معلومات خود را شريك 
از  براى  افزوده كه آنان  سازد. وى 
افغانستان  در  ادارى  فساد  بردن  بين 
به  و  است  همكارى  هرنوع  آماده 
ويژه مى تواند در از بين بردن فساد 

در پوليس و قضا كمك نمايد.
عبداهللا  عبداهللا  همين حال،  در 
وحدت  حكومت  كه  است  گفته 
و  فساد  بردن  بين  از  براى  ملى 
اساسى  گام هاى  شفافيت  ايجاد 
تاكيد كرده  است. وى  برداشته  را 
كه حكومت با هرنوع فساد ادارى 
دارد  انتظار  و  مى كند  قوى  مبارزه 
كه سيگار نيز در اين راستا همكار 

باشد.

سفير چين: سه نامزد برنامه هاى شان را ارايه كردند
امنيت افغانستان براى ما 

حياتى است

بيش از صد دانش آموز در هرات مسموم شدند

كار  نامزد وزيران  كابل:  8صبح، 
عالى  تحصيالت  اجتماعى،  امور  و 
شنبه  روز  مخدر  مواد  با  مبارزه  و 
مجلس  در  كارى شان را  برنامه هاى 

ارايه كردند.
نسرين اوريا خيل، نامزد وزارت كار 
معلولين  و  شهدا  اجتماعى،  امور  و 
بر  وى  كارى  برنامه هاى  كه  گفت 
شايسته ساالرى  ملى،  اسالمى،  اصل 
رسيدگى  بوده،  استوار  شفافيت  و 
خانواده هاى  بيكاران،  وضعيت  به 
روى  كودكان  معلوالن،  و  شهيدان 
در  را  سالمندان  از  پشتيبانى  جاده، 

برخواهد داشت.
به گفته ى وى سروى نيروى بشرى، 
با  كمكى  نهادهاى  هماهنگى 
كار،  عالى  شوراى  ايجاد  وزارت، 
ظرفيت  ارتقاى  برنامه هاى  توسعه ى 
شامل  يابى  كار  استراتژى  تهيه  و 

اولويت هاى كارى وى مى باشد.
وزارت  نامزد  مهمند،  فريده   
وضعيت  به  توجه  عالى،  تحصيالت 
بهبود  و  دانشجويان  دانشگاه ها، 
بخشى  را  استادان  معيشتى  وضعيت 
صورت  در  خويش  برنامه هاى  از 
مجلس  از  تاييد  راى  گرفتن 

در  هرات  شهر  در  صحى  مسووالن 
بيش  كه  كرده اند  تاييد  كشور  غرب 
مسموم  دانش آموز  كودك   100 از 

شده اند.
سخنگوى  شيرزى،  محمدرفيق 
شفاخانه حوزه اى هرات گفته كه اين 
شنبه  روز  ظهر  حوالى  دانش آموزان 

مسموم و به شفاخانه منتقل شدند.
وضعيت  كه  افزود  شيرزى  آقاى 
و  است  فعال خوب  سالمت كودكان 

برخى از آنها مرخص شده اند.
سخنگوى  بى بى سى،  گزارش  به 
كه  گفت  هرات  حوزه اى  شفاخانه 
براثر  احتماال  دانش آموزان  اين 
خوردن مواد غذايى در بيرون مكتب 

مسموم شدند.
مسووالن مكتب فتح در منطقه نوآباد 
دانش آموزان  همچنين  و  هرات 
ساختمان  نزديك  در  كه  گفته اند 
و  بود  فروشى  شورنخود  مكتب 
اين  از  شورنخود  خوردن  احتماال 
شده  آنها  مسموميت  باعث  فروشگاه 

نمايندگان خواند.
پروسه  در  شفافيت  وى،  گفته ى  به 
بيشتر  جذب  كانكور،  امتحان 
تحصيلى،  نهادهاى  به  دانشجويان 
گسترش دانشكده هاى شبانه، توزيع 
حمايت  جلب  بورسيه ها،  عادالنه 
بين  موسسات  و  دولتى  مقام هاى 
وزارت،  برنامه هاى  از  المللى 
لوايح  بازنگرى  دانشگاه ،  استقالليت 
بودجه،  مناسب  طرح  مقررات،  و 
در  دختران  جذب  فراهم سازى 
فراهم سازى  و  تحصيلى  نهادهاى 
اولويت ها  از  اكادميك  برنامه هاى 

وى به شمار مى روند.
عظيمى  سالمت  ترتيب،  همين  به 
مخدر،  مواد  با  مبارزه  وزارت  نامزد 
مواد  با  مبارزه  نهادهاى  هماهنگى 

است.
هنوز  كودكان  مادران  و  پدران  اما 
آنها  از  برخى  و  دارند  سوال هايى 
به  فرزندان شان  چگونه  كه  گفته اند 
صورت ناگهانى با خوردن شورنخود 

مسموم شدند.
خواسته اند  دولتى  مسووالن  از  آن ها 
مورد  اين  در  بيشترى  تحقيقات  كه 
ديگر  موارد  احتمال  و  دهند  انجام 
از جمله استنشاق گاز و نوشيدن آب 
آلوده را هم در تحقيقات خود مورد 

توجه قرار دهند.
از سوى ديگر، عبدالرووف احمدى، 
كه  گفته  هرات  پوليس  سخنگوى 

تامين  پاليسى ها،  تدوين  مخدر، 
كننده  مبارزه  بابخش هاى  روابط 
بازنگرى  كشورها،  مخدر  مواد 
فعاليت هاى گذشته، ارزيابى و تطبيق 
قانون مبارزه با مواد مخدر، گسترش 
تقويت  منطقوى،  پشتيبانى هاى 
داخلى  كننده ى  مبارزه  بخش هاى 
مبارزه با مواد مخدر را از عمده ترين 
وزارت  اين  در  خويش  برنامه هاى 

خواند.
داشت  بيان  چنين  هم  عظيمى  خانم 
اراده ى  به  مخدر  مواد  با  مبارزه  كه 
مقام هاى  از  و  دارد  نياز  سياسى 
دولتى و نمايندگان مجلس خواست 
از  اعتماد  راى  گرفتن  صورت  در 
همكارى  وى  با  نمايندگان،  مجلس 

كنند.

سوى  از  فروشى  شورنخود  مسوول 
مورد  و  دستگير  پوليس  ماموران 

بازجويى قرار گرفته است.
هرات  حوزه اى  شفاخانه  مسووالن 
دانش آموزان مسموم شده را بين 8 تا 
15 ساله گفته و افزوده اند كه پنج نفر 

از آنها دختر و بقيه پسر هستند.
از  مواردى  گذشته  سال هاى  در 
واليت هاى  در  دختران  مسموميت 
كاپيسا،  تخار،  كابل،  جمله  از  ديگر 
اما  بود،  باميان گزارش شده  و  غزنى 
اين  در  دختران  مسموميت  داليل  از 
نشده  منتشر  قطعى  گزارش  واليت ها 

بود.

ACKU
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پرونده  بود  قرار  هرچند  می گویند  لوی سارنوالی  مقام های 
به  حمل  بیست ودوم  شنبه،  روز  فرخنده  قتل  متهمان 
دادگاه عالی فرستاده شود، اما به دلیل انکشافات جدید 
این  ارجاع  زمان  قتل،  این  در  بیشتری  افراد  شناسایی  و 

دوسیه به دادگاه عالی به تاخیر افتاده است.
این  روی  کار  با  سارنواالن  که  می افزایند  مقام ها  این 
پرونده ها به انکشافات جدیدتری دست یافته و احتماال 
پایان  به  پرونده ها  این  روی  تحقیق  دیگر  هفته  دو  تا 

می رسد.
فرخنده بیست وهفت ساله، یک روز پیش از نوروز به اتهام 
مسجد  در  خشمگین  مردان  توسط  قرآن کریم  زدن  آتش 
شاه دوشمشیره در چندمتری ارگ ریاست جمهوری ابتدا 
گرفت و سپس به قتل رسید.  مورد لت وکوب شدیدی قرار 
موتر  تایر  زیر  را  جوان  دختر  این  جسد  خشمگین،  مردان 
کابل در پیش مسجد شاه  کردند و بعدا در داخل دریای 

کشیدند. دوشمشیره به آتش 
در  و  ریاست جمهوری  ارگ  نزدیکی  در  فرخنده  قتل 
را  انتقادهای زیادی  کنش ها و  حضور ماموران پولیس، وا
به دنبال داشت. دولت افغانستان برای روشن شدن اصل 
بررسی شواهد  برای  را  موضوع، یک هیات حقیقت  یاب 
توسط  قرآن کریم  زدن  آتش  ادعای  مورد  در  مدارک  و 
کرد. این هیات، پس از نزدیک به ده روز  فرخنده موظف 
که ادعای آتش زدن قرآن کریم توسط  کرد  تحقیق، اعالم 

فرخنده بی اساس بوده است.

در پی اختالف نظرها میان رییس جمهور و رییس اجرایی 
بر سر تعیین مقام های دولتی و پیش برد سیاست گذاری های 
گزینه های بسته شدن شورا و  حکومت، مجلس نمایندگان 
به  را  ملی  وحدت  حکومت  رهبران  برابر  در  جدی  اقدام 

بررسی می گیرد.
اجرایی  ریاست  نزدیکان  از  شماری  و  عبداهلل  عبداهلل 
گذشته  هفته ی  یک  طی  ملی  وحدت  حکومت 
مخالفت شان را به آن چه تک روی های ریاست جمهوری 
اصالحات  کمیسیون  و  حکومتی  مقام های  تعیین  در 

انتخاباتی می دانند، بیان داشته اند.
معرفی  سر  بر  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور  مخالفت 
رییس  و  ارتش  مشترک  ستاد  رییس  دفاع،  وزارت  نامزد 
که  است  شده  سبب  انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون 
کابل  کستان به  نماینده ویژ ه امریکا در امور افغانستان و پا
برسد و دیدارهایی با رهبران حکومت وحدت ملی داشته 

باشد.
گفتگوهای صلح، نامعلوم  از سوی دیگر، نامشخص بودن 
کشته و زخمی شدن  گروگان در زابل،  بودن سرنوشت 31 
حمله های  نتیجه ی  در  کشور  شهروندان  از  دیگری  شمار 
کشور  والیت های  از  شماری  و  کابل  در  اخیر  تروریستی 

نمایندگان مجلس را خشمگین ساخته است.
مجلس  در  بدخشان  مردم  نماینده ی  ابراهیمی،  نیلوفر 
نمایندگان روز شنبه خطاب به اشرف غنی، رییس جمهور 

گسترش اعتراض ها و انتقادها از دولت، نیروهای  به دنبال 
امنیتی نوزده نفر را به اتهام دست داشتن در قتل فرخنده 
پولیس  ماموران  از  تن  بیست  کردند. هم چنین  بازداشت 
کوتاهی در جلوگیری از قتل فرخنده بازداشت  نیز به اتهام 

شده اند. 
شده  فرستاده  لوی سارنوالی  در  افراد  این  پرونده های 
تن  هجده  که  می گویند  نیز  لوی سارنوالی  مقام های  و 
کار  شدت  به  پرونده ها  این  روی  باتجربه  سارنواالن  از 

را  شخصیتی  دو  گفت  اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل  و 
»آن ها  فرستاده اند،  ارگ  به  مختلف  نام های  به  مردم  که 
که در داخل این مملکت چه روان است و مردم  نمی دانند 

در چه وضعیت هستند.«
به گفته  وی، بخشی از مردم افغانستان به نمایندگان مجلس 
در  را  باید جایگاه شان  نمایندگان مجلس  و  رای داده اند 
برابر رهبران حکومت وحدت ملی و موثریت شان را در برابر 

مردم افغانستان مشخص سازند.
ارتش  سربازان  شدن  کشته  به  اشاره  با  ابراهیمی،  خانم 
که با وجود تقاضای های  توسط طالبان در بدخشان افزود 
نمایندگان این والیت برای تامین امنیت بدخشان، ناامنی 

می کنند.
شنبه،  روز  لوی سارنوالی،  سخنگوی  عزیزی،  عبدالبصیر 
در  که  گفت  نشست خبری  در یک  بیست ودوم حمل، 
بررسی پرونده های متهمان قتل فرخنده انکشافات خوب 
شناسایی  نیز  اصلی  محرکین  از  تعدادی  و  گرفته  صورت 
پرونده ها  این  بررسی  که  افزود  عزیزی  آقای  شده اند. 
صورت  لوی سارنوالی  سرپرست  مستقیم  نظارت  تحت 
»خوش خبری  گفت:  لوی سارنوالی  سخنگوی  می گیرد. 

در بدخشان افزایش یافته است.
که یک مکتوب وزیر برایش  ابراهیمی افزود: »در پارلمانی 
که معذرت  کن، صبح می گویند  که این را معرفی  می آید 
می کنیم.  معرفی  را  دیگر  وزیر  کاندید  یک  ما  می خواهیم 

کجا است؟« جایگاه ما در 
کشوری  تمام تصمیم گیری های  این عضو مجلس  باور  به 
دارد.  قرار  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور  گرو  در 
نتواند  نمایندگان  مجلس  هرگاه  می کند،  کید  تا ابراهیمی 
تا  است  بهتر  کند،  رسیدگی  موجود  دشواری های  به 
دروازه های شورا مسدود شود. در همین حال، برخی دیگر 
رهبران  اختالف نظرهای  به  اشاره  با  مجلس  نمایندگان 

کرده و سارنواالن اداره  که دوسیه انکشاف پیدا  این است 
کار  لوی سارنوالی به صورت شبانه روزی روی این دوسیه 
این  در  یافته اند.  دست  زیادی  انکشاف  به  و  می کنند 
گرفته است. دیروز و یک  گرفتاری هایی هم صورت  راستا 
گرفتار شده اند  ملکی  افراد  از  نفر  دو  آن هم  از  روز پیش 
که در مجموع بیست نفر پولیس و بیست ونه نفر ملکی در 

بازداشت به سر می برند.« 
که نهادهای امنیتی همکاری های  عبدالبصیر عزیزی افزود 
اداره  با  فرخنده  قتل  دوسیه  انکشاف  برای  خوبی 
ادارات  این  توسط  او،  به گفته ی  لوی سارنوالی داشته اند. 
اداره  به  فرخنده  قتل  مورد  در  تازه ای  مدارک  و  شواهد 
لوی سارنوالی  سخنگوی  شده اند.  فرستاده  لوی سارنوالی 
که در بروز حادثه قتل فرخنده  که تعدادی از افراد  افزود 
نقش اصلی را داشته ، نیز شناسایی شده اند. هرچند آقای 
گفت  عزیزی جزییات بیشتری در این مورد ارایه نکرد اما 
کار می کنند. که نهادهای امنیتی برای بازداشت این افراد 

از  هریک  برای  که  می افزاید  لوی سارنوالی  سخنگوی 
شده  گرفته  نظر  در  نیز  مدافع  وکیل  فرخنده  قتل  متهمان 
است. به گفته ی او، وزارت عدلیه و انجمن وکالی مدافع 
کالی مدافع را به متهمان معرفی می کنند. بدون دستمزد و 

از افراد متهم  گفت تعدادی  عبدالبصیر عزیزی هم چنین 
اعتراف  خود  جرم  به  تحقیق  جریان  در  فرخنده  قتل  به 
که از جریان  کرده اند. به گفته ی او، عکس ها و ویدیوهایی 
گرفته  لت وکوب و قتل فرخنده توسط تلیفون های موبایل 
اعتراف  بازداشت  افراد  از  تعدادی  آن  براساس  شده، 

کرده اند.
سخنگوی لوی سارنوالی از تحقیق همه جانبه پرونده های 
حصه  »در  گفت:  داده  اطمینان  فرخنده  قتل  به  متهمان 
تحقیق دوسیه خانم فرخنده تمام تحقیقات آن قانونی و 
همه جانبه تحت نظر سارنپوه نورحبیب جالل، سرپرست 
از  اضافه تر  سارنواالن  که  می گیرد  صورت  لوی سارنوالی 
به  گزارش ها  تمام  و  می کنند  کار  آن  باالی  رسمی  اوقات 

هیات رهبری جمهوری اسالمی سپرده می شوند.«
گفته است  در همین حال، یک عضو هیات حقیقت یاب 
شاه  مسجد  اتاق های  از  یکی  از  تحقیقات  نتیجه  در  که 
نیز  جنسی  تقویت کننده  قرص های  و  کاندوم  دوشمشیره 

پیدا شده است.

که رهبران حکومت  کردند  کید  حکومت وحدت ملی، تا
که  اقتصادی  و  امنیتی  دشواری های  به  رسیدگی  به جای 
قدرت  تقسیم  برسر  روبه رواند،  آن  با  افغانستان  مردم 

مخالفت دارند.
مجلس  در  فاریاب  مردم  نماینده   فایق،  نقیب اهلل 
نیروهای  که درحال حاضر جنگ میان  گفت  نمایندگان 
امنیتی و طالبان در شماری از مناطق فاریاب جریان دارد.

و  دارد  جریان  جبهه ای  فاریاب  در  جنگ  وی،  به گفته  
در  می شود.  استفاده  داعش  شیوه های  از  جنگ  این  در 
کسی دیگری نیز رهبری و  حالی که این والیت والی ندارد و 

هماهنگی جنگ در این والیت را به عهده ندارد.
فایق افزود: »مردم والیت فاریاب از طالب و یا داعش ترس 
استخباراتی  و  سیاسی  مبهم  برنامه های  از  ما  ترس  ندارد، 
کمیت  حا از  را  فاریاب  که  است  این  ما  نگرانی  است. 
تسلیم  داعشی  و  طالبانی  کمیت  به حا و  حکومت خارج 

نمایند.«
با این حال، غالم حسین ناصری، نماینده ی میدان وردک 
اختالفات  که  است  باور  این  به  نمایندگان  مجلس  در 
امنی ها  نا  افزایش  زمینه  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور 
ناشایسته  »عملکرد  گفت:  ناصری  است.  شده  کشور  در 
و  طالبان  حضور  زمینه  تیم،  دو  هر  سیاسی  اختالفات 
با  می آورد.«  به وجود  را  افغانستان  در  داعش  گسترش 
این حال، عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان 
که نامزد  کشور در حالی افزایش یافته  می گوید ناامنی ها در 
گرفتن رای اعتماد به مجلس  کشور هنوز برای  وزارت دفاع 
ابراهیمی، انصرف  نمایندگان معرفی نشده است. به گفته  
حکومت  در  بد  وضعیت  بیانگر  دفاع،  وزارت  نامزد 

افغانستان می باشد.
بسته  خواهان  نمایندگان  برخی  آن  که  با  گفت  ابراهیمی 
اقدام های جدی  دیگر خواهان  برخی  اما  اند  شدن شورا 
برابر رهبران حکومت وحدت ملی می باشند. با این حال، 
وضعیت  بررسی  که  کرد  کید  تا نمایندگان  مجلس  رییس 
موجود و متوجه ساختن رهبران حکومت وحدت ملی به 
مسوولیت  های شان نیازمند بحث بیشتر نمایندگان مجلس 
آجندای  در  را  آن  مجلس  رییسان  کمیته  که  می طلبد  را 

کاری خویش قرار خواهند داد.

اختالفات رهبران حکومت
گسترش ناامنی می انجامد به 

 ظفرشاه رویی

 قدرت اهلل جاوید
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فصل جنگ کلید خورد

وی میز  حکومت وحدت ملی تالش می کند پاکستان را قانع سازد تا طالبان را ر

مذاکره حاضر کند. پاکستان ظاهرا به حکومت وحدت ملی وعده داده است که 

وی میز مذاکره بیاورد. سران حکومت وحدت ملی بارها به پایتخت های  طالبان را ر

کشورهای بریتانیا، چین و عربستان سفر کردند و از این کشورها خواستند تا در 

ی کنند. ی میان افغانستان و پاکستان، همکار وند اعتمادساز ر

آیا ناامنی
تشدید می شود؟

کنند.  شکار  را  پولیس  و  ارتش  نقلیه  واسطه های 
که این ماین گذاری غیرنظامیان  برای شان مهم نیست 
هم  غیرنظامی،  مردمان  جاده  از  می کند.  قربانی  را 
بمب های  که  است  دلیل  همین  به  می کنند.  عبور 
کنار جاده، بیشترین قربانی را از مردم عام افغانستان 

می گیرد. 
اثبات  به  را  مدعا  این  غزنی  جمعه  روز  رویداد 
و  بین المللی  سازمان های  گزارش های  می رساند. 
که بیشترین قربانی حمالت  رسانه ها نیز نشان می دهد 
کنار جاده و حمالت تروریستی  انتحاری، بمب های 
در شهرها مردم عام اند. نیروهای دولتی هم توان ضربه 
زدن به طالبان را دارند. خبرنامه های وزارت خانه های 
از  زیادی  شمار  مرگ  از  هفته  هر  داخله،  و  دفاع 
جنگجویان طالبان خبر می دهند. اما تلفات طالبان، 
این  نمی آورد.  به وجود  وضعیت  در  استراتژیک  تغییر 
افغانستان  جنگ  در  راهبردی  بن بست  نشان دهنده 

کره می شکنند.  است. بن بست ها با مذا
کستان را قانع  حکومت وحدت ملی تالش می کند پا
کستان  کند. پا کره حاضر  سازد تا طالبان را روی میز مذا
که طالبان  ظاهرا به حکومت وحدت ملی وعده داده است 
کره بیاورد. سران حکومت وحدت ملی بارها  را روی میز مذا
سفر  عربستان  و  چین  بریتانیا،  کشورهای  پایتخت های  به 
اعتمادسازی  روند  در  تا  خواستند  کشورها  این  از  و  کردند 
سفر  از  پیش  کنند.  همکاری  کستان،  پا و  افغانستان  میان 
رسانه های  امریکا،  به  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور 
کستان،  پا ارتش  که  کردند  پخش  خبرهایی  بین المللی 
کنند.  کره  کابل مذا سران طالبان را زیر فشار قرار داده تا با 
نگرفته  صورت  طالبان  و  کابل  میان  کره ای  مذا کنون  تا اما 
است. سران حکومت وحدت ملی هم تا هنوز در این مورد 

اظهار نظر صریحی نکرده اند. 
کستان و عربستان  که پا رییس جمهور هنوز هم امیدوار است 
کنند. اما حتا با شروع  کره  طالبان را به نحوی وادار به مذا
نمی رود  انتظار  هم،  طالبان  و  کابل  میان  علنی  کره  مذا
شروع  با  که  می شود  پیش بینی  کند.  فروکش  جنگ  که 
وحدت  حکومت  سران  شود.  تشدید  جنگ  کرات،  مذا
دهند.  خاتمه  اختالف های شان  به  زودتر  هرچه  باید  ملی 
و  دفاعی  برنامه های  روی  زودتر  هرچه  باید  بزرگوار  دو  هر 
کنند. باید یک برنامه جامع برای دفع حمالت  امنیتی تمرکز 
گرفته شود. ریاست ستاد ارتش و وزارت  طالبان روی دست 

دفاع نباید بیشتر از این با سرپرست اداره شوند. 
در  را  زبده  نظامیان  باید  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور 
این سمت ها بگمارند. حکومت، پارلمان، احزاب سیاسی 
در  دارند،  حضور  کشور  در  که  سیاسی  نیروهای  مجموع  و 
نباید  باشند.  داشته  واحد  موضع  صلح،  و  جنگ  مورد 
اظهارنظرهای متناقض در مورد مسایل جنگ و صلح وجود 
سخنرانی اش  آخرین  در  غنی  رییس جمهور  باشد.  داشته 
و  که اجماع جهانی، تمدنی  کرد  کشور، اعالم  پارلمان  در 
که  منطقه ای در مورد صلح به وجود آورده است. نیاز است 
باید همه  آید.  به وجود  نیز  کشور  چنین اجماعی در داخل 
نیروهای سیاسی، حکومت و پارلمان، دید و نظر واحد در 
مورد جنگ و صلح داشته باشند. در مورد صلح و جنگ 
کشور، در منطقه و در جهان، اجماع وجود  باید در داخل 
داشته باشد. در مورد نحوه مقابله با تهدید داعش هم باید 

اجماع به وجود آید.

مربوطات  در  جاده  کنار  ماین  انفجار  یک  اثر  بر 
غیرنظامی  دوازده  غزنی  والیت  خوگیانی  ولسوالی 
که سوار بر یک عراده   کشته شدند. این غیرنظامیان 
موتر نوع تونس بودند، از ولسوالی قره باغ والیت غزنی 
والیت  جغتوی  ولسوالی  در  سراب  منطقه  به سوی 
کارگذاری شده  که شکار ماین  غزنی در حرکت بودند 

گردیدند.  کنار جاده شده و قربانی  در 
گذشته  که روز جمعه هفته  هم چنین در اثر درگیری ای 
پیوسته  وقوع  به  کشور  شرق  در  ننگرهار  والیت  در 
که  کشته و 12 تن دیگر زخمی  شده اند  است، 4 تن 
دیدگان  حادثه  و  قربانیان  از  شماری  می شود،  گفته 

غیرنظامی  بوده است. 
کابل  شرق  در  جمعه  روز  که  دیگر  حادثه  یک  در 
گرفته است، سه غیرنظامی  زخمی  شده اند.  صورت 
بوده  انتحاری  حمله  یک  از  ناشی  نیز  حادثه  این 
کارمندان  که به هدف حمله بر موترهای حامل  است 
بر  حمله  این  در  است.  گرفته  صورت  خارجی 
کارمندان خارجی آسیب نرسیده و فقط غیرنظامیان 

زخمی  شده اند.
سارنوالی  بر  مهاجمان  گذشته  هفته  جمعه  روز  در 
کشته و  که نزدیک به بیست  کردند  والیت بلخ حمله 
گفته شده است  گذاشت.  بالغ بر شصت زخمی  برجا 
که در میان زخمی شدگان بر اثر این حمله شماری از 

زنان و اطفال نیز وجود داشته است. 
والیت  در  طالبان  حمله  خصوص  در  که  نکته ای 
از  که بلخ یکی  این می باشد  بلخ قابل توجه است، 
می شود.  محسوب  کشور  در  امن  نسبتا  والیت های 
گروه  سوی  از  شده  سازمان دهی  حمله  یک  تدارک 
جدا  بلخ  والیت  در  دولتی  مرکز  یک  بر  طالبان 
از  یکی  می توانند  طالبان  وقتی  است.  نگران کننده 
کشور  کز دولتی در یکی از امن ترین مناطق شمال  مرا
را هدف قرار می دهند، می تواند هشدارآمیز باشد. زیرا 
که  این مساله می تواند از یک جهت بیانگر این باشد 
گرم تر شدن هوا در نظر  طالبان با شروع سال جدید و 
گسترده تر  را  خود  عملیاتی  قلمرو  و  مناطق  که  دارند 
صورت  حالی  در  اتفاقات  و  حوادث  این  سازند. 
که حکومت وحدت ملی هنوز نتوانسته است  می گیرد 
از  که یکی  ملی  وزارت دفاع  برای تصدی مدیریت 
را  شخصی  می باشد،  امنیتی  دستگاه های  مهم ترین 
امنیتی  نیروهای  روحیه  بر  هم  مساله  این  کند.  پیدا 
ملی  اردوی  به  مربوط  تام های  جزو  به خصوص  و 
در  طالبان  که  می شود  سبب  هم  و  دارد  منفی  نقش 

که انجام می دهد جسورتر شود. عملیات هایی 

به  حمله  با  است.  شده  شروع  طالبان  بهاری  جنگ 
در  ربودند.  را  آنان  نقلیه  واسطه های  بدخشان،  پولیس 
نزدیکی  کردند. در  برپا  دادگاه استیناف بلخ، حمام خون 
نزدیک  را در  انتحاری خودش  تروریست  ننگرهار  فرودگاه 
رویدادها  این  کرد.  منفجر  امریکایی  نیروهای  کاروان های 
گسترده در شمال و جنوب  افتادن جنگ  راه  نشان دهنده 
جنگ  طالبان،  که  ندارد  گفتن  به  نیاز  است.  افغانستان 
گوریالیی و تروریستی  جبهه ای نمی کنند. آنان از شیوه های 
حمالت  شمار  افزایش  می کنند.  استفاده  جنگ  در 
که آنان فصل جنگی سال جاری  تروریستی نشان می دهد 
که از  کلید زدند. عده ای از تشدید جنگ در وضعیتی  را 
می کنند.  تعجب  می شود،  زده  سخن  قریب الوقوع  کره  مذا
کره  مذا برای  تالش  نیست.  شگفت انگیز  موضوع  این  اما 
هر  در  نیست.  جنگ  پایان  معنای  به  کره  مذا شروع  یا 
که تالش برای  منازعه ای جنگ وقتی بسیار شدید می شود 
با  منازعه ای  هر  در  هم  کره  مذا شروع  شود.  جدی  کره  مذا

تشدید جنگ همزمان است. 
باشد،  داشته  دست آورد  جنگ  میدان  در  که  جناحی  هر 
فرسایشی  به  همه  بگیرد.  امتیاز  کره  مذا میز  روی  می تواند 
امریکایی ها،  دارند.  اذعان  افغانستان  جنگ  شدن 
کستانی ها، سران دولت افغانستان و سیاستمداران افغان،  پا
دارد،  وجود  افغانستان  در  که  آنچه  که  می پذیرند  همه 
متحدان  و  دولتی  نیروهای  نه  است.  راهبردی  بن بست 
طالبان  نه  و  کنند  نابود  را  طالبان  می توانند،  جهانی اش 
اشغال  افغانستان  استراتژیک  نقاط  و  شهرها  می توانند، 
کنند. اما دو طرف توان آزار دادن هم دیگر را دارند. طرفی 
که پای بند به قانون و اخالق نیست، ظرفیت آزاررسانی اش 

بسیار باال است. 
هر  به  اخالق،  و  قانون  به  پای بندی  عدم  به دلیل  طالبان 
استیناف  دادگاه  مثال  می کنند.  حمله  نرم  و  سخت  هدف 
بلخ، هدفی  استیناف  دادگاه  قرار می دهند.  را هدف  بلخ 
دولت  غیرنظامی  دستگاه  کارمندان  آن جا  در  است.  نرم 
هیچ وجه  به  استیناف،  دادگاه  دارند.  حضور  مراجعان،  و 
حمله  آن  به  طالبان،  گروه  اما  نظامی  نیست.  پادگان 
تا  می کنند،  ماین گذاری  را  غزنی  روستا های  می کند. 

اول  هفته های  در  که  امنیتی  رخداد های  و  حوادث 
است  شده  باعث  پیوسته اند،  وقوع  به  جدید  سال 
مردم  از  بسیاری  اذهان  در  نگران کننده  سوال  این  تا 
دالیلی  به  جدید  سال  شروع  با  آیا  که  بگیرد  شکل 
سیاسی  ناپذیری های  سازش  هوا،  شدن  گرم  چون 
دیده  ملی  وحدت  حکومت  رهبری  خط  در  که 
از  نظامی  بین المللی  نیروهای  شدن  خارج  می شود، 
خط جنگ رودررو در مقابل طالبان مسلح و برخی 
توجه  با  شد.  خواهد  تشدید  ناامنی  دیگر،  عوامل  از 
به این که قربانیان عمده تشدید ناامنی ها غیرنظامیان 
می باشند، این سوال در اذهان شماری زیادی از مردم 
نقش بسته و بسیاری ها با نگرانی در پی یافتن پاسخ 

به این سوال می باشد.
گذشته  روز  چند  در  که  امنیتی  حوادث  از  برخی 
زیادی  بسیار  حد  تا  است،  افتاده  اتفاق  کشور  در 
سازمان یافته  و  مسلحانه  حمله  است.  نگران کننده 
طالبان  سوی  از  بلخ  والیت  استیناف  سارنوالی  بر 
در  غیرنظامیان  از  زیادی  شماری  شدن  کشته  و 
جاده  کنار  ماین گذاری های  و  انتحار ها  و  انفجارها 
و  بلخ  فاریاب،  ننگرهار،  کنر،  در والیت های غزنی، 
این  نشان دهنده  کشور  دیگر  والیت های  از  شماری 
برابر  در  جدی  تهدیدهای  امنیتی  نظر  از  که  است 
گر رهبری حکومت وحدت  غیرنظامیان وجود دارد و ا
بی اعتماد  باعث  نکند،  توجه  مساله  این  به  ملی 
شدن مردم نسبت به دولت و قطع امید آنان از دولت 

خواهد شد.
دو  گرفتن  قرار  به  توجه  با  که  است  حالی  در  این 
مدیریت  راس  در  افغانستان  رهبری  مدعی  تیم 
در  تیم  دو  هر  بودن  پرادعا  و  ملی  وحدت  حکومت 
امیدواری  این  انتخابات،  به  مربوط  مرحله های 
افغانستان  در  امنیتی  وضعیت  که  داشت  وجود 
گذشته بهتر شود. به خصوص این که اعالم  نسبت به 
حفظ  بر  امنیت  عرصه  در  مسوول  نهادهای  آمادگی 
هم چنین  و  امنیت  تهدیدکنندگان  با  تقابل  و  امنیت 
دوران  در  که  عملیاتی  محدودیت های  از  برخی  لغو 
سوی  از  داشت  وجود  کرزی  آقای  ریاست جمهوری 
امیدواری  این  تا  بود  باعث شده  رییس جمهور غنی 
گذشته  به  امنیتی نسبت  که وضعیت  بیاید  به وجود 
از ناحیه نبود  کمتری  با تهدید های  بهتر شود و مردم 

امنیت روبه رو باشند.
روز  چند  در  فقط  امنیتی  حوادث  از  برخی  به  گر  ا
که وضعیت امنیتی  گذشته توجه شود، روشن می گردد 
گذشته  کشور چندان مطلوب نیست. روز جمعه هفته 
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بپردازد و شرایط  منابع داخلی  از  را  بودجه اش  درصد 
حاکم بر کمک های خارجی از مسیر بانک جهانی و 
صندوق بین المللی پول اجازه مصارف گزاف در بخش 
شهرک های  چه  اگر  نمی دهند.  را  عمومی  خدمات 
زیادی در بخش خصوصی احداث شده اند، اما توانایی 
این بخش نیز با خروج نیروهای خارجی رو به کاهش 
است. در گزارش بانک جهانی از اقتصاد افغانستان در 
اداره  در  که  خصوصی  شرکت های  تعداد  قبل،  سال 
ثبت نام  )آیسا(  افغانستان  سرمایه گذاری  از  حمایه 
کاهش  نصف  به  پیش تر  سال  یک  به  نسبت  کرده اند 

یافته است. 
به همین گونه محمد اشرف غنی با دادن وعده های دیگر 
با ارایه ارقام مشخص، در ذهن مخاطب بینش یک  و 
با  که  گذاشت  نمایش  به  را  مصمم  و  اکادمیک  فرد 
به کار بستن اندوخته های علمی اش، قصد دارد تغییرات 
بنیادی در کشور بیاورد. اما یک نگاه کوتاه به اوضاع 
که  شود  دیده  تا  بود  کافی  افغانستان  حکومت  مالی 
حکومت  توان  در  تنها  نه  او  وعده های  ساختن  عملی 
نیست که بخش خصوصی نیز برای آن ناتوان است. او 
با دادن این ذهنیت وارد انتخابات و سپس ارگ شد که 
به مردم رفاه و امنیت به ارمغان می آورد و فساد را پایان 
می بخشد. اقتصاد را سروسامان می دهد؛ شایسته ساالری 
را تعمیم می بخشد و سوءاستفاده از روابط در ادارات 
دولتی را خاتمه می دهد. شاید حرف هایش در جزییات 
او در  پیام  از  برداشت کلی  اما  بودند،  طوری دیگری 
بین مردم به همین گونه بود. تصویر امیدوارکننده ای که 
او در بین مردم پخش کرد، توقع و انتظار از اداره جدید 
او در روزهای اول  اقدامات عاجل  به ویژه  برد.  باال  را 
ورود به ارگ توجه زیادی را به خود جلب کرد. او با 
یک حرکت تُند و آنی، همه ی والی ها را به سرپرست 
تبدیل کرد. شخصا به یک شفاخانه در نیم شب سر زد 
نبود،  حاضر  کارش  محل  در  که  را  موظف  داکتر  و 
سبک دوش کرد. مذاکره با طالبان را در اولویت قرار 
داد و برای آن به گونه شتاب زده به عربستان سعودی، 
چین و پاکستان سفر کرد. او تا به حال تالش کرده تا 
و  غم  در  و  یابد  مردم حضور  انظار  در  بیشتر  و  بیشتر 
اندوه با آن ها شریک باشد. اگر خود نتوانسته به جایی 
تالش های  است.  رفته  عبداهلل  داکتر  همکارش  برود، 
تثبیت  جامعه  در  را  دولت  حضور  این که  برای  او 
پیشین، حامد کرزی  کند، دقیقا خالف رییس جمهور 

بیش  نرمش  و  مصلحت اندیشی  به  دوره اش  که  است 
از حد در بین مردم شهرت داشت و حضورش چندان 

چشم گیر نبود. 
مردم  برای  غیرعملی  وعده های  و  تالش ها  چنین  اما 
وضع  بهبود  مقصد  به  چه  اگر  نیستند،  خوش آیند 
زندگی آن ها باشد دولتی که بیش از حد بخواهد در 
انظار مردم خوب جلوه کند، در مقابل هر کوتاهی اش 
چنین  در  دولت  ضعف های  می کند.  بزرگ نمایی  نیز 
حالتی بیشتر به نظر می رسند تا تقالی آن برای رسیدن 

به اهدافش. 
محرومیت های  از  که  افغانستان  مثل  دولتی  برای 
اندکی  مالی  و  بشری  سرمایه  می برد،  رنج  بی شماری 
با  جنگ  در  این که  همه  از  بدتر  و  دارد  اختیار  در 
یک نیروی شورشی قرار دارد، دادن هرگونه وعده  و 
نمایش برای خوب جلوه کردن شاید بیشترین درد سر 
را در پی داشته باشد. برای مردم شاید چیزی بیشتر از 
صداقت و راستی در باره واقعیت ها خوش آیندتر نباشد. 
تداعی شود  به مردم  اغراق در وعده ها  به جای  این که 
که دولت  به کمک و فداکاری آن ها نیازمند است، به 
مراتب بهتر به نظر می رسد و حس مسوولیت پذیری در 
تلخ  واقعیت های  اگر  افزایش می دهد. دولت  را  مردم 
آن ها  ساختن  برطرف  برای  کندو  گوشزد  مردم  به  را 
مردم را به چالش بطلبد، بهتر است از این که ذهن آن ها 
برای  بدهد.  قرار  دسترس  از  دور  آرمانشهری  در  را 
راضی نگه داشتن و شوراندن حس مسوولیت در مردم 
فکر این که در اهداف دولت شریک هستند و برای آن 
مبارزه و تالش می کنند، عاملی به مراتب موثرتر است. 
اگر مردم به جای این که از دولت توقع کنند، در دولت 
سهیم پنداشته شوند و فکر کنند که جز یک مسوولیت 
خطیر هستند، با شوق و عالقه بیشتری برای پیروزی آن 

تالش خواهند ورزید. 
ظرفیت های  از  غنی  آقای  نادرست  تصور  شاید 
باال  را  مردم  توقع  حد  از  بیش  تا  شد  باعث  حکومت 
ببرد و وعده هایی بدهد که فعال به خوبی می بیند عملی 
که  دیگر  وعده های  از  نیست.  ممکن  آن ها  ساختن  
حکومت  و  نیافته  تشکیل  هنوز  وزرا  کابینه  بگذریم، 
نتوانسته اداره نهادهای محلی را تنظیم کند. تا به حال 
دو سرپرست والیات بنا بر دالیلی از وظایف شان استعفا 
داده اند. حکومت نه تنها قدمی به پیش نتوانسته بردارد 
که با تشکیل نشدن کابینه پس از هفت ماه، در واقع از 
حکومت های قبلی یک قدم عقب تر نیز برداشته است. 
رییس جمهور باید تا به حال فهمیده باشد که وعده های 
رفاهی و توسعه ای وی عملی نیستند و باید برای ترمیم 
موجود  ظرفیت های  و  واقعیت ها  مبنای  بر  ذهنیت ها 
توقعات  مدیریت  به  همه  از  مقدم تر  او  بورزد.  تالش 
در  همیش  برای  تا  است  نیاز  شاید  یا  دارد،  نیاز  مردم 

ذهنیت مردم در قبال حکومت تغییر وارد شود. 
آن  ترویج  حال  در  رییس جمهور  که  مضاعفی  اشتباه 
است، نهادسازی بر محور خود است. به این معنی که 
شخصا کارها را در دست می گیرد و در جایی که یک 
او  را وضع کند،  قانون  و  تصمیم گیری کند  باید  نهاد 
وارد می شود. دیدن دست او در پس هر کاری باعث 
در  و  بگیرند  خو  رویکردی  چنین  با  مردم  تا  می شود 
دولت  در  که  اعتباری  حکومت،  از  او  رفتن  صورت 

وجود دارد نیز با او برود. 
جدا از دغدغه مشروعیت در یک حکومت استبدادی، 
شاید این گونه حکومت ها در هدایت توقعات مردم در 
رژیم  در  مثال  برسند.  به نظر  موفق تر  بحرانی  وضعیت 
اجتماعی  رفاه  بهبود  برای  وعده ای  هیچ گونه  طالبان 
طوری که بخواهد رضایت مردم را کسب کند، داده 
نمی شد. مردم نیز توقعی از این رژیم نداشتند. حکومت 
طالبان پنج سال دوام آورد و هیچ کسی به خاطر این که 
را  آن ها  بود،  رسیده  اوجش  به  اقتصادی  مشکالت 
انتقاد نمی کرد و تنها از تخطی حقوق بشر در این دوره 
یادآوری می شد. چون این رژیم به گونه غیر اعالم شده 
که  مقدسی  امر  برای  گویا  که  داشت  توقع  مردم  از 
کنونی  دولت  برسانند.  کمک  آن  به  می کند،  مبارزه 
چنین ذهنیتی را نتوانسته در مردم ایجاد کند، با وجود 
به نظر  موجه تر  و  انسانی تر  مراتب  به  اهدافش  این که 
می رسد. فراخواندن نیروی مردم و سهیم کردن آن ها 
در برطرف ساختن مشکالت دولت، یگانه راهی ا ست 
که ذهنیت جمعی را برای پیشبرد اهداف دولت بسیج 
بیشتر در ذهن مردم،  انتظارات  می کند. به جای ایجاد 

نیاز است تا دیدگاه مردم در قبال دولت تغییر بیابد.
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قربانی ها برای این که چرا رییس جمهور به جای بازدید 
از وکیل زخمی، به خانه او برای همدردی نرفته است 

نیز گالیه دارد. 
جدا از واقعیت غم انگیز این رویداد، انتقادی که متوجه 
رییس جمهور است قابل توجه می باشد. نه تنها در این 
رویداد، بل در بسیاری موارد دیده شده است که مردم 

بیشتر و بیشتر دولت را انتقاد می کنند. 
چرا چنین است؟ 

به  دولت  یک  تعهدات  میزان  به  که  است  شده  دیده 
از  جمعی  دلسردی  نتیجه  در  و  توقعات  میزان  مردم، 
ناکامی های آن نیز بیشتر می شود. به هر اندازه  که یک 
باال  را  مردم  انتظارات  و  می دهد  وعده   بیشتر  دولت 
می برد، خود را با آزمون مشکل تری رو به رو می سازد 
که گاهی نه تنها از توان دولت فراتر می رود، بل مردم 
تصامیم  به  رامنوط  موضوعی  هر  پیشبرد  زمان  با گذر 

دولت تصور می کنند.
مبنای وعده های اغراق آمیز در افغانستان، تصور جمعی 
از دولت  و صالحیت های آن است که آن را در جایگاه 
دهنده تصور می کنند و شهروند را در جایگاه گیرنده. 
این عادت فکری باعث شده است تا سیاستمداران برای 
راه یافتن به مقامات بلند و سپس حفظ آن، وعده هایی 
به  روند  این  تداوم  نیستند.  عملی  چندان  که  بدهند 
اعتبار دولت لطمه می زند و به هم سویی بیشتر مردم با 

حرکت های مخالف آن تمام می شود. 
به گونه نمونه، در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، 
پهلوی  در  اشرف غنی  محمد  که  وعده هایی  از  یکی 
یک  اجرای  و  »طرح  داد  مردم  به  امنیت  آوردن 
پنج صد  ساختن  فراهم  برای  ملی  سرتاسری  برنامه ی 
مسکن  نبود  که  آن جایی  از  بود.  جدید«  مسکن  هزار 
وعده  این  دادن  است،  مردم  از مشکالت جدی  یکی 
در ذهنیت سازی مثبت در قبال این نامزد بی تاثیر نبود. 
در  مسکونی  واحد  یک  ساخت  اوسط  هزینه  امااگر 
بدون  که  بزنیم،  تخمین  دالر  هزار  پانزده  را  افغانستان 
به  خانه  برای  تقاضا  افزایش  و  جمعیت  فشار  با  شک 
مراتب بیشتر از این است، ساخت پنج صد هزار واحد 
مسکونی هفت ونیم بیلیون دالر هزینه بر خواهد داشت. 
تقسیم  پنج سال حکومت آقای غنی  اگر در  این رقم 
باید  افغانستان  دالری  بیلیون  هفت  بودجه  از  شود، 
داده  تخصیص  مسکن  ساخت  به  آن  بیلیون  یک ونیم 
شود. این در حالی ا ست که دولت قادر است تنها 25 

فریاد  و  می کشند  ضجه  آن ها  برای  همسایه ها  و  مادر 
شانزده ساله،  و  سیزده ساله  فیصل،  و  احمداهلل  می زنند. 
وکیل  یک  جان  قصد  که  انتحاری  حمله   در  دو  هر 
شورای ملی را داشت، جان شان را از دست دادند. اما 
پدر یکی از قربانی ها به جای انتقاد از شورشی های ضد 
گویا  می کند.  انتقاد  غنی  رییس جمهور  باالی  دولت، 
در  شده  زخمی  وکیل  از  بازدید  برای  رییس جمهور 
این حادثه به چهارصد بستر رفته بوده و جاده ها به این 
این دو طفل  نتیجه خانواده  در  بوده اند.  خاطر مسدود 
شفاخانه  به  را  آن ها  نیم جان  تن  موقع  به  نتوانسته اند 
از  یکی  پدر  داده اند.  دست  از  را  آن ها  و  برسانند 
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مجردی  دای چوبانی اطاق  به  بیشتر  افغانستان 
چیزی  هیچ  آن  در  که  می ماند 
سرجایش نیست. در چنین اطاقی وقتی 
ناگهان مهمان می آید، صاحب اطاق 
لباس های شسته و ناشسته را در یک 
کیسه جمع می کند و داخل یخچال 
را  پراکنده  کتاب های  می گذارد، 
وسایل  می اندازد،  ظرف  الماری  در 
می کند  بسترش  زیر  در  را  کوچک 
و ظروف ناشسته را در الماری لباس 
پنهان می کند. وقتی طوفان می ایستد 
اطاق  صاحب  می رود،  مهمان  و 
چارجر  نمی تواند  می گردد،  هرچه 
شب  این که  تا  کند،  پیدا  را  مبایلش 
از داخل قورمه کچالو یافت می شود. 
چون آدرس گیالس مشخص نیست، 
در  کامل  روز  سه  اطاق  صاحب 
سرپوش چایبر چای می نوشد. یکماه 
که بگذرد، تازه همه چیز دوباره در 
روی اطاق پهن می شود و آدرس ها 

تاحدی مشخص می شود.
از وقتی که اشرف غنی رییس جمهور 
وظیفه  امنیت  شورای  است،  شده 
جمله  از  افغانستان  اداره های  اکثر 
گرفته  عهده  به  را  ترافیک  ریاست 
است؛ شورای علما سیاست خارجی 
وزارت  می کند؛  تعیین  را  دولت 
را  نماز  شرعی  اوقات  خارجه 
مشخص می سازد؛ وزارت اطالعات 
تعقیب  را  قضایای جنایی  فرهنگ  و 
می کند و از آن گزارش تهیه می کند 
دکانداران  برای  کویته  شورای  و 
می کند.  تعیین  مالیات  زارعین  و 
جلسه  دو  در  پاکستان  پارلمان 
تجاوز  از  پاکستان  حمایت  توانست 
عربستان بر یمن را احمقانه بخواند و 
سیاست خارجی کشور را سمت وسو 
دهد. پارلمان افغانستان هنوز نمی داند 
در  استجواب  برای  را  چه کسی  که 
اساسی  قانون  طبق  بخواهد.  مجلس 
در  نمی شود  را  علما  شورای  رییس 
رابطه به سیاست خارجی در مجلس 
از  روحش  خارجه  وزیر  فراخواند. 
نیست.  خبر  دولت  خارجی  سیاست 
در  هم  شهرسازی  وزیر  فراخواندن 
نمی رسد.  به نظر  منصفانه  مورد  این 
وضعیت  همان  دقیقا  فعلی  وضعیت 
است.  مجردی  اطاق  مهمان  از  بعد 
بفهمیم  تا  کنیم  صبر  سال  یک  باید 
وزارت  کدام  کار  شورا  کدام  که 
قبال  در  باید  و چه کسی  می کند  را 
کدام کار پاسخگو باشد. تا آن وقت 
ترافیک  ریاست  از  می توانید  شما 

پاسپورت سیاسی بگیرید. 

افغانستان؛ اطاق مجردی
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در  وقت  شوروی  جماهیر  اتحاد  برعلیه  امریکا  متحده 
زمان جنگ سرد انجام داد.

جنگ نیابتی بین ایران و ایتالف سنی به رهبری عربستان 
سعودی در سوریه از این کشور فراتر رفته و به عراق نیز 
کشیده شده است. رشد سریع دولت اسالمی  در عراق 
و کشور های خاورمیانه تاثیر مستقیم جنگ های فرقه ای 
سنی،  کشور های  ایتالف  شکل گیری  حاال  می باشد. 
گسترده تر  یمن  در  حوثی ها  علیه  بر  نظامی   مداخله  با 
پاکستان  در  فرقه ای  تنش های  می تواند  و  است  شده 
این  رقابت  حقیقت،  در  بزند.  دامن  نیز  را  افغانستان  و 
عربستان  پای  باعث کشیده شدن  منطقه ای،  قدرت  دو 
سعودی در جنگ یمن شده است. حاال تحت فشار های 
فزاینده ای که وجود دارد امکان تهاجم نظامی  از طریق 

زمین به یمن نیز می رود. 
کشور پاکستان برای عربستان سعودی، همواره به عنوان 
هم پیمان حیاتی بوده است. این کشور با پیشکش نمودن 
از  حفاظت  نظامی  برای  نیروی  و  هسته ای  سالح های 
مقابل  در  است.  کرده  تالش  عربستان  شاهی  کشور 
ارتش  برای  را  مالی  بزرگ  کمک های  عربستان، 
این وجود، در سال های  با  پاکستان آماده کرده است. 
کشور،  این  ارتش  و  پاکستان  سیاسی  رهبران  اخیر 
به دلیل در توازن قرار نگهداشتن روابط با ایاالت متحده 
امریکا و هندوستان روابط محدود و محتاطانه ای با ایران 

داشته اند. 
عربستان  نیابتی  جنگ  از  تلخی  خاطرات  افغان ها  اما 
سعودی و ایران در ده 1990 میالدی در افغانستان دارند. 
باعث خون ریزی و ویرانی های بی شماره ی  این جنگ 
در  افغانستان  ملی  وحدت  حکومت  گردید.  کابل  در 
وحدت  حکومت  تصمیم  دارد.  قرار  حساس  موقعیت 
ایران  علیه  بر  سنی،  ایتالف  از  حمایت  بر  مبنی  ملی 
ایران  داشت.  خواهد  قبال  در  را  وحشتناکی  پیامد های 
امریکا  حضور  جریان  در  افغانستان  همسایه  به عنوان 
در  برجسته ای  نقش  افغانستان  در  ناتو  کشور های  و 
حقوق  تمام  حالی که  در  هم  آن  داشت،  افغانستان 
دیپلوماتیک این کشور احترام می شد. افغانستان روابط 
توسعه  باعث  روابط  این  داشت.  ایران  با  خوبی  نسبتا 
اکنون،  همین  بود.  گردیده  کشور  دو  بین  اقتصادی 
ایران زندگی  افغانستان در  میلیون مهاجر  به 2  نزدیک 
می کند. بسیاری از افغان ها عقیده دارند که بهبود روابط 
بین ایاالت متحده امریکا و ایران، نقش این کشور برای 
نقش  و  نمود  خواهد  احیا  را  منطقه  در  سنتی  تجارت 

ترانزیست  و  تجارت  شاهراه  تنها  به عنوان  را  پاکستان 
کم رنگ خواهد ساخت.

از  اسالم  به خاطر کشوری که  ضمنا، عربستان سعودی 
آن جا ظهور کرده است جایگاه ویژه ای در دل بسیاری 
به شکل گسترده  ای  دارد. عربستان سعودی  افغان ها  از 
شوروی  جماهیر  اتحاد  علیه  بر  جنگ  در  را  افغانستان 
برلین،  دیوار  فروریختن  از  بعد  است.  کرده  کمک 
و  کرد  تغییر  افغانستان  در  سعودی  عربستان  پالیسی 
مرکزی  آسیای  و  جنوبی  آسیای  بر  ایران  تاثیر  روی 
متمرکز گردید. رهبران سیاسی و دینی عربستان عقیده 
داشتند که یک حرکت افراطی سنی، مثل گروه طالبان 
می تواند، مانع طبیعی در مقابل گشترش دکتورین شیعه 
کشور  این  منطور،  همین  به  گردد.  منطقه  در  انقالبی 
در  افراطی  مدارس  اعمار  به  دست  بی سابقه ای  به طور 
جوانان  از  چشم گیری  تعداد  که  جایی  زد،  پاکستان 
افغان و پاکستانی دروس علوم دینی را فرا می گرفتند. 
برعالوه کشور شاهی عربستان در سال 1996 میالدی، 
از جمله سه کشوری بود که رژیم طالبان را به رسمیت 

شناخت.
قدرت،  گرفتن  به دست  زمان  از  غنی،  رییس جمهور 
روابط نزدیک با عربستان سعودی بر قرار نموده است 
در گفتگوی های  عربستان سعودی  مداخله  و خواستار 
می باشد.  طالبان  با  گفتگو ها  این  از  حمایت  و  صلح 
همکاری  کشور های  و  سعودی  عربستان  حقیقت،  در 
در  رهبری کننده ای  نقش  هنوزهم  خلیج فارس، 
افغانستان دارند. بدون فشار عربستان، طالبان هیچ گاهی 
در گفتگو های صلح با دولت افغانستان حاضر نخواهند 
تصمیمات  به  افغانستان  آینده  و  کنونی  ثبات  شد. 
رابطه  ملی  وحدت  حکومت  و  غنی  رییس جمهور 
مستقیم دارد. حمایت از حمله نظامی  بر یمن، باعث از 
افغانستان خواهد شد  بین رفتن وحدت ملی در دولت 
قبال خواهد داشت.  نیز در  ایران را  تند  و واکنش های 
از سوی دیگر، رد نمودن حمایت از عربستان سعودی 
گفتگو ها  دادن  دست  از  قیمت  به  نیز  یمن،  جنگ  در 
به  که  سیاسی  راه حل های  و  طالبان  با  صلح  پروسه  و 
تجربیات  شد.  خواهد  می شود  مهیا  عربستان  همکاری 
اخیر به دست آمده در کشور خود ما، مبنی بر مداخله 
ما  برای  را  نکات  همه  بین المللی  کشور های  ایتالف 
روشن می سازد. با این همه، ما در حالی که خشونت های 
فرقه ای در یمن را محکوم می کنیم. مردم ما هنوز هم 

از تاثیرات بد ناشی از جنگ های داخلی رنج می برند.

که  ایران،  با  امریکا  متحده  ایاالت  پنهان  گفتگو های 
باعث  حاال  و  داشت  قرار  ابتدایی  مراحل  در  نخست 
شده  هسته ای  مذاکرات  موضوع  برسر  مقدماتی  توافق 
داشت.  منطقه  کشور های  روی  وسیع  تاثیرات  است، 
این توافق خشم تعدادی از هم پیمانان منطقه ای ایاالت 
متحده امریکا، به ویژه عربستان سعودی را بر انگیخت. 
و  ایران  اسالم،  در  سنی  و  شیعه  فرقه  دو  موجودیت 
کرده  بدل  منطقه ای  رقبای  بزرگ ترین  به  را  عربستان 
است. کشور های ایران و عربستان، همواره از اختالفات 
فرقه ای برای تاثیر بیشتر در رقابت های استراتژیک خود، 
در خاورمیانه استفاده نموده اند. این رقابت ها باعث شده 
است تا ثبات کشور های منطقه کامال به چالش کشیده 

شود.
بر  مبنی  امریکا،  متحده  ایاالت  تصمیم  حقیقت،  در 
کناره گیری از مسایل خاور میانه، و تردید این کشور در 
مورد بحران سوریه، سوءظن و ناخشنودی عمیق عربستان 
را در قبال داشت و باعث کندی در شورای همکاری 
دولت  موضوعات  این  گردید.  خلیج  کشور های 
حمایت های  بر  کم تر  واداشت،  را  سعودی  عربستان 
خودش  استراتژی  و  نموده  اتکا  امریکا  متحده  ایاالت 
را توسعه بدهد، که ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای 
در آن شامل می باشد. گزینه های انتخاب برای عربستان 
سعودی محدود است. عربستان در موقعیتی قرار نداشت 
و  باشد  داشته  تاثیر   1+5 گروه  گفتگو های  روی  که 
نظر ش را بر این گروه تحمیل کند. از سوی دیگر، این 
تهدیدات  تنهایی  به  ندارد که  را هم  قابلیت آن  کشور 
تنها  این رو،  از  نماید.  سرکوب  را  ایران  نظامی رژیم 
ایتالف  یک  ایجاد  با  رزم آرایی  انتخاب  مورد  گزینه 
طریق،  بدین  می باشد.  ایران  مقابل  در  سنی،  منطقه ای 
تهی کردن سرمایه ایران، شبیه کاری است، که ایاالت 

افغانستان درمیان  تنش های 
عربستان و ایران

نویسنده: هارون میر

برگردان: ضیا صادق

منبع: الجزیره

اما افغان ها خاطرات تلخی از 
جنگ نیابتی عربستان سعودی 
و ایران در ده 1990 میالدی 

در افغانستان دارند. این جنگ 
باعث خون ریزی و ویرانی های 

بی شماره ی در کابل گردید. 
حکومت وحدت ملی افغانستان 
در موقعیت حساس قرار دارد. 

تصمیم حکومت وحدت ملی مبنی 
بر حمایت از ایتالف سنی، بر علیه 

ایران پیامد های وحشتناکی را 
در قبال خواهد داشت. ایران 

به عنوان همسایه افغانستان در 
جریان حضور امریکا و کشور های 

ناتو در افغانستان نقش 
برجسته ای در افغانستان داشت، 

آن هم در حالی که تمام حقوق 
دیپلوماتیک این کشور احترام 

می شد.
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)آی. پروسه  طریق  از  افغانی  دانشجوی  صدها  ساالنه 
در  و  می شوند  هند  وارد  شخصی  مصرف  و  سی.سی.آر( 
دکترا  و  ماستری  لیسانس،  بخش  در  مختلف  رشته های 
حکومت  برخورد  عموم  به صورت  می کنند.  تحصیل 
به  نسبت  عادی  مردم  حتا  و  استادان  رویه  پولیس،  هند، 
هر  کل  در  است.  انسان دوستانه  برخورد  افغانی  محصلین 
ورود  روز   14 از  بعد  مکلف اند  خارجی  یا  افغان  محصل 
و  نمایند  پولیس  راجستر  و  ثبت  را  خود  باید  کشور  این  به 
در صورت نیاز برای تمدید پاسپورت و ویزا به دفتر پولیس 
افغانی  دانشجویان  راجستر،  و  ثبت  از  کنند. پس  مراجعه 
گشت و  می توانند آزادانه و به میل دل شان در هر نقطه شهر 
کثریت دوستان  کنند، حتی در جریان دو سال، ما و ا گذار 
تا  نیز  کسی  و  نمی گردانیم  خود  با  را  گذرنامه مان  حتی  ما 

کرده باشد. گذرنامه از ما سوال  که  هنوز یافت نشده 
خواندن  درس  برای  زمینه  است،  خوب  هند  امنیت 
یافت  درسی  کتاب های  اقسام  و  انواع  مساعداست، 
کسب  می شود، و دانش جهان از سرعت عالی انترنت برای 
گر هر دانشجو بخواهد چیزی  معلومات برخوردار اند. یعنی ا
به  محصل  هر  ظرفیت  رشد  و  ارتقاع  زمینه  کند،  کسب  را 
سهولت ها،  این همه  کنار  در  است.  مساعد  وجه  بهترین 

تی نیز فرا راه محصلین قرار دارد. مشکال
مشکل زبان:

زبان  به  درس ها  هند،  دانشگاه های  کثر  ا در  معموال 
بعضی  در  اما  می شود،  تدریس  )انگلیسی(  بین المللی 
نیز  ایالت  همان  محلی  زبان های  از  اندازه ای  تا  ایالت ها 
استفاده می شود. یکی از دالیل استفاده زبان محلی افهام و 
که نسبتا  تفهیم بهتر تدریس برای دانشجویان هندی است 
استفاده  دارند.  انگلیسی  تدریس  درک  در  کم تر  توانایی 
افغانی  دانشجویان  سردرگمی   باعث  گاهی  محلی  زبان 
گاهی  لیسانس  دوره  در  فقط  محلی  زبان  البته  می شود. 
استفاده می کنند، برای دوره ماستری و دکترا عموما به زبان 

انگلیسی تدریس می شود.
سیستم  و  لهجه  از  استفاده  زبانی،  مشکالت  دیگر  بخش 
کورس های  انگلیسی است. معموال افغان ها انگلیسی را در 
گرفته اند، ولی در هند  یاد  امریکایی  به سیستم  افغانستان 
سیستم  کنار  در  می شود.  تدریس  بریتانیایی  سیستم  به 
توسط  انگلیسی  کلمات  کردن  تلفظ  لهجه  بریتانیایی، 
کامال متفاوت تر از لهجه یک انگلیسی زبان  استادان هندی 
برای  لهجه  در  تفاوت  و  سیستم  تغییر  همین  است.  اصلی 
چند مدتی دانشجویان را با مشکل مواجه می کند و سپس 

این مشکل به مرور زمان حل می شود.
مشکل ما، در هویت ما است

چند سال جنگ و ویرانگری، افغانستان را به مرکز جنگ 

و  تخنیک ها  جدیدترین  آموزش  سمینار  دوره  هفتمین 
آتسویی  کیوکوشین  ورزشی  رشته  در  جهان  روز  کتیک های  تا
کاراته از سوی این فدراسیون و به حمایت ریاست تربیت بدنی 

و ورزش برگزار شد.
کاپیسا  و  بغالن  کابل،  والیت  سه  از  مربی   10 و  ورزشکار    50
تا  آمدند  گردهم  کابل  در  کاراته  آتسویی  کیوکوشین  در سمینار 
در  ورزشی  رشته  این  تخنیک های  ترین  مدرن  و  جدیدترین 

سطح جهان را آموزش ببینند.
این  ابراز  ضمن  کاراته،  از  بخش  این  مسوولین  حال  همین  در 
کشور  ورزش های  پرافتخارترین  از  کاراته  کیوکوشین  که  مساله 
که اعضای تیم  گذشته بوده، یادآور شدند  در طول چند سال 
تهران  میزبانی  به  آسیایی  رقابت های  به  ثور  ماه  در  کاراته  ملی 

اعزام خواهند شد.
افغانستان  کاراته  کیوکوشین  رییس  فرهنگ،  عبدالعظیم 
سطح  در  اصلی  قدرت های  از  افغانستان  کاراته  که  می گوید 
آسیا، خاورمیانه و حتی جهان می باشد و اعضای این تیم در ماه 

کرد. ثور در رقابت های آسیایی این رشته حضور پیدا خواهند 
پایان  از  پس  و  میالدی  جاری  سال  در  وی،  به گفته  هم چنان 
برگزار  هم  رشته  این  جهانی  مسابقات  آسیایی،  رقابت های 

که افغانستان نیز در آن مسابقات حاضر خواهد شد. می شود 
کاراته نیز همچون بسیاری از رشته های ورزشی دیگر، چالش های 
البته  و  کافی  بودجه  داشتن  اختیار  در  عدم  جمله  از  متعددی 
که  طوری  به  می برد،  رنج  ورزشی  مناسب  کن  اما و  امکانات 

کشیدن 8 موتر  حمیداهلل رضایی، قهرمان پاورلفتینگ افغانستان با 
کرد.  باربری رکورد پیشین خود را جابه جا 

سنوکربازان  بهترین  انتخاب  برای  کنترولی  سنوکر  رقابت های 
کشور به منظور حضور در رقابت های آسیایی این رشته ورزشی 

که به تاریخ 23 اپریل در مالزیا برگزار می شود، به پایان رسید.
با  که  شد  موفق  سنزی،  خان  رییس  ها  رقابت  این  پایان  در 
غلبه بر سایر رقبا به همراه یک ملی پوش دیگر، جواز حضور در 

رقابت های آسیای را به دست بیاورد.
هشت سنوکر باز تیم ملی، برای مشخص شدن دو سهمیه از سه 
با  آسیا  رقابت های قهرمانی  برای حضور در  افغانستان  نماینده 

کردند. هم رقابت 
قرار است سه سنوکرباز به نمایندگی از افغانستان در رقابت های 
صالح  نیز،   کشور  نماینده  سومین  و  کنند  پیدا  حضور  آسیای 

فیفا  سوی  از  که  جهان  فوتبال  تیم های  رده بندی  تازه ترین  در 
اعالم شد، تیم ملی فوتبال افغانستان با 203 امتیاز و 2 پله صعود 

گرفت.  در جایگاه 135 جهان قرار 
اختیار  در  را   17 مکان  آسیا  قاره  در  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم 
در  ازبکستان  و  ایران  تیم های  از  پس  آسیا  مرکز  زون  در  و  دارد 

جایگاه سوم قرار دارد.

حاالت  کثر  ا در  است.  کرده  معرفی  جهان  به  خشونت  و 
خیلی  شروع  در  می شویم،  همکالم  هندنشینان  با  وقتی 
صمیمی  رفتار می کنند، معموال پس از احوال پرسی نخستین 
که  می پرسند  یعنی  است،  ما  زادگاه  مورد  در  سوال شان 
افغانستان  از  »من  پاسخ  شنیدن  با  هستی؟  کشور  کدام  از 
معلوم  برخوردشان  از  می کند،  تغییر  رویه شان  هستم«، 
گرفته، شاید فکر  نوع ترس در ذهن شان جای  که  می شود 
می کنیم.  انتحار  یا  منفجر  را  خود  ما  کنون  ا همین  که  کنند 
کمی  هراس در ذهن آن ها  با شنیدن نام افغانستان نه تنها 
طالب،  »افغانستان،  می گویند:  حتی  می آید،  به وجود 
که افغانستان  القاعده، جنگ«. یعنی منظورشان این است 
پایگاه طالبان، القاعده، جنگ و وحشت است. اصال نوع 

کلمه ها است. درک مردم هند از افغانستان همین 
این بخش رسانه های هندی خیلی نقش داشته،  البته در 
کشتن در مورد  با پخش خبر های قتل و  رسانه های هندی 
معرفی  خون  و  کشت  و  وحشت  مرکز  را  کشور  افغانستان، 
به  نسبت  هند  مردم  اعتبار  که  شده  باعث  همین  و  نموده 

کم تر شود. افغان ها 
خانه های  کردن  پیدا  برای  گاهی  ما  افغانی  هویت  همین 

کرایی نیز ما را با مشکل مواجه می کند.
دانشجو  هر  پایان نامه ها،  و  تحصیلی  پروژه های  بخش  در 
کسب اطالعات اولیه، شرکت یا بانکی را  نیاز دارد تا برای 
گرفته  که از شرکت ها  کمک مواد اولیه ای  کنند، تا به  پیدا 
کنند. این جا نیز همین  می شود پروسه تحقیق شان را نهایی 
هویت ما، مانع بزرگی است. من، خودم تجربه تلخی از این 
هویت خود دارم.  در جریان سمستر سوم نیز ما یک پروژه 
داشتم، طبق وعده مسوول شرکت، ما پروژه خود را در همان 
که یک شرکت رشد تکنالوژی است،  شرکت )سایبروسس( 
انجام دادم. صاحب شرکت به ما وعده داده بود تا تحقیق 
خود را در همان شرکت انجام دهم. نزدیک به دو هفته از 
گذشته بود، قرار بود در اواخر هفته بعضی  پروسه تحقیق ما 
کارمندان  کار  معلومات اضافی نیز در مورد شرکت و نحوه 
بد  شانس  از  شود.  نهایی  پروژه ام  تا  کنم  کسب  شرکت 
من، همان روز مدیر بخش منابع بشری آن شرکت هویتم را 
به محض  کردم.  افغان معرفی  را  نیز خود  و من  کرد  سوال 
این که دانستند من افغانم. به بهانه  های مختلف مانع دادن 
را در آن  انجام پروژه  به ما شدند و حتی پروسه  اطالعات 
شرکت لغو نمودند. بعد از تالش زیاد توانستم یک شرکت 
آن شرکت  در  را  پروژه خود  و  کنم  پیدا  را  تجارتی دیگری 

انجام دهم.
کمپنی ای  کردن شرکت یا  کثر دانشجویان افغان  برای پیدا  ا
همین  کند،  کمک  آن ها  به  تحقیق  پروسه  در  بتواند  که 
هویت  ما  مشکل  بزرگ ترین  یعنی  دارند.  را  هویتی  مشکل 

ما است.

زورخانه ای  ورزش های  جمنازیوم  در  ورزشی  رشته  این  سمینار 
در  همواره  که  می گویند  کاراته  مسوولین  آن هم  با  گردید،  دایر 

صدد اعزام برترین ورزشکاران به مسابقات بین المللی هستند.
می گوید  کاراته  فدراسیون  سرپرست  سروری،  عبدالمحبوب 
که این ورزش در طول سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته 

است.
که  تی  مشکال علی رغم  فدراسیون،  این  سرپرست  به گفته  البته 
در بخش بودجه، ریاست تربیت بدنی و ورزش با آن ها مواجه 
توجه  به جای  که  می کند  تالش  همواره  فدراسیون  این  است، 
کیفیت  کمیت تعداد حاضرین در رقابت های مختلف، به  به 

ورزشکاران توجه نموده و بهترین ها را روانه مسابقات نمایند.
است،  داشته  توجهی  قابل  رشد  اخیر  سال های  طول  در  کاراته 
کسب بیشتر از یک صد مدال از رقابت های مهم  که  به گونه ای 
کاراته افغانستان به یکی از  که  آسیایی و جهانی، باعث شده 
این  در  البته  و  شود  مبدل  ورزشی  رشته  این  اصلی  قدرت های 
میان، باید مسوولین دولت و ورزش افغانستان، فکری به حال و 

کم امکانات بنمایند. روز آشفته این ورزش پرافتخار، اما 

در  این  از  پیش  که  افغانستان  مرد  قویترین  رضایی  حمیداهلل 
را  رکورد  این  بار  اولین  برای  بابری  موتر   7 کشیدن  با  هرات  شهر 
را  باربری  موتر  بود، 8 عراده  کرده  ثبت  نام خود  به  افغانستان  در 

حرکت داد تا رکورد خود را بهبود بخشد. 
کرد. وی با دندان های  رضایی رکوردی دیگر را به نام خود ثبت 
در  که  باشد  فردی  اولین  تا  کشید  را  باربری  موتر  4 عراده  خویش 

افغانستان این رکورد را به نام خود ثبت می کند. 
رکوردشکنی های حمیداهلل رضایی از 3 سال بدین سو در افغانستان 
پاورلفتینگ  رشته  ورزشکار  هیچ  حال  به  تا  که  است  شده  آغاز 

حاضر به رقابت و جابه جایی رکوردهای وی نشده است.

کنونی تیم ملی سنوکر بحرین است. محمد محمدی، سرمربی 
به مقام قهرمانی  افغانستان در سال 2013  سنوکربازان ملی پوش 

آسیا دست یافته اند.
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زشی پرافتخار اما بدون امکانات کاراته؛ ور

رکوردشکنی قوی ترین مرد افغانستان 

پایان سنوکر انتخابی تیم ملی

صعود دوپله ای فوتبال افغانستان 
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حمید ابوطالبی، معاون سیاسی دفتر حسن روحانی، رییس جمهور ایران 
ایران و امریکا، بیش ازموضوع هسته ای  که »ارزش آغاز تعامل  گفته است 

است، آن را آسان از دست ندهیم.«
با مرور  انتشار مقاله ای در صفحه فیسبوک شخصی اش  با  ابوطالبی  آقای 
اتومی  از تفاهم  اوباما و آیت اهلل علی خامنه ای پس  ک  اظهارات اخیر بارا
کشور ایران و امریکا در آستانه  کنون هر دو  اخیر در لوزان سوییس نوشته »ا

دیپلماسی و سیاست ورزی ایستاده اند.«
نهایی  توافق  به  سرانجام  امریکا  و  ایران  گر  ا بود  گفته  اخیرا  اوباما،  آقای 

کشور خواهد بود.« برسند »نویدبخش عصر تازه ای در روابط دو 
آیت اهلل خامنه ای هم به تازگی در یک سخنرانی عمومی، موضوع خوشبین 
گر طرف مقابل ازکج  گفته »ا کرده اما  کره با امریکا را تکرار  نبودنش به مذا
موارد دیگر هم  که در  برداشت، تجربه می شود  تابی های معمولش دست 

کرد.« کره  می شود با آنها مذا
گزارش بی بی سی، معاون سیاسی دفتر رییس جمهور ایران نوشته است  به 
که  گزینه برای آغاز تعامل است چرا  که حل و فصل موضوع اتومی »آخرین 
که به موضوع هسته ای به عنوان آزمایش  کشور بر این امر توافق دارند  هر دو 

اراده بپردازند.«
از  عبور  با  و  کند  پیشه  بینی  واقع  باید  »امریکا  می گوید:  ابوطالبی  حمید 

ادعاها و با لغو تحریم ها، به تدریج اعتماد بیافریند.«
رهبران ایران توافق نهایی را منوط به لغو تمامی تحریم ها به صورت یکجا 

کرده اند.
بخورد،  شکست  دیپلوماسی  مرحله  این  در  گر  »ا ابوطالبی  آقای  نوشته  به 
نخواهد  ورزی  خصومت  جای  به  گفتگو  و  نشده  گرفته  درس  تاریخ  از 

نشست.«

ملحق  برای  کستان  پا تصمیم  می گوید  سعودی  عربستان 
نشدن به عملیات ایتالف نظامی تحت رهبری عربستان در 
یمن برای مقابله با شورشیان حوثی، دامنه این عملیات را 

کرد. محدود نخواهد 
این  در  کستانی  پا نیروهای  گر  ا است  گفته  عربستان  ارتش 
ایتالف شرکت می کردند، تنها نقش حمایتی به آنها محول 

می شد.
از  بعد  حمل،   ۲۱ جمعه،  روز  کستان  پا پارلمان  نمایندگان 
از  با تصویب قطعنامه ای ضمن حمایت  کره  روز مذا چند 
کره، از  تالش برای خاتمه دادن به بحران یمن از طریق مذا
اعزام واحدهای نظامی به جنگ یمن  از  دولت خواستند 

کند.  خودداری 
کشور به حوثی های  حمالت هوایی ایتالف متشکل از ده 

یمن وارد سومین هفته خود شده است.

عربستان می گوید بمباران مواضع حوثی ها نتیجه بخش بوده 
است.

گزارش بی بی سی، بمباران های هوایی مانع پیشروی  اما به 
بی طرف  برای  کستان  پا تصمیم  و  نشده  حوثی  شورشیان 

ماندن در این عملیات، ضربه ای به عربستان است.
سخنگوی عملیات نیروهای ایتالف تحت رهبری عربستان 
دور  ترین  تازه  در  که  است  گفته  خبرنگاران  به  ریاض  در 

گرفته  حمالت، مواضع حوثی ها در ۹ شهر یمن هدف قرار 
است.

از این حمالت، تقویت هواداران  عربستان می گوید هدف 
یمن  شده  برکنار  جمهوری  رییس  هادی،  منصور  ربه  عبد 
است و به درخواست وی دست به این عملیات زده است.

کنون در ریاض بسر می برد. آقای منصور هادی ا
عبد ربه منصور هادی دو ماه پیش در اعتراض به اقدامات 
در  عدن  شهر  به  و  کرد  فرار  پایتخت،  صنعا،  از  حوثی ها 
پیشروی  با  پیش  ماه  یک  اما  برد.  پناه  کشور  جنوب 
به  عدن،  سوی  به  آنها  متحدان  و  حوثی  شبه نظامیان 

گریخت. عربستان سعودی 
از  نظامی  حمایت  به  را  ایران  امریکا،  و  سعودی  عربستان 
کرده  حوثی ها متهم می کنند اما ایران همواره این اتهام را رد 

است.

زش آغاز تعامل ایران و امریکا  ار
بیش از موضوع هسته ای است

عربستان: عدم مشارکت پاکستان عملیات در یمن را محدود نمی کند
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