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»از خاکستر فرخنده چه به جا 
خواهد ماند؟« 

رگ پنهان شدن پشت نام های بز

بدمعاشیآیتاهللزادگان

همسویی هند و امریکا برای ثبات در افغانستان 

دیروز آقای انوارالحق احدی، رییس افتخاری حزب افغان ملت، در 
که رییس جمهور غنی رهبران پشتون را  گفت  یک همایش این حزب 
که او یکی  کرده است. منظورآقای احدی این بود  از خودش ناراضی 

از مهم ترین رهبران پشتون های این سرزمین است. آقای احدی تصور 
کرسی های  کابینه حکومت وحدت ملی، به یکی از  که شاید در  می کرد 
کرسی  مهم برسد، اما ظاهرا چنین نشده است. او حاال برای رسیدن به 

مورد نظرش، از قوم ابزار می سازد.

با  همراه  محسنی،  محمدآصف  شیخ  آقای  نواسه  و  پسر 
منزل  به  جاری،  هفته  شنبه  روز  به  مسلح  افراد  از  جمعی 
آقای رحمت اهلل مرتضوی، یکی از اعضای شورای علمای 
لت وکوب  به شدت  را  نام برده  و  شدند  حمله ور  شیعه 
روز  جلسه  در  که  گفته اند  8صبح  به  موثق  منابع  کردند. 
کابل، بحران یمن در دستور  شنبه شورای علمای شیعه در 
آقای شیخ محمدآصف محسنی،  این جلسه  در  بود.  کار 
کرده  توصیف  غیرشیعه  زیدی های  را  یمن  حوثی های 

است. 
که زیدی ها شیعه نیستند  گفته  آقای محسنی در این جلسه 
و او با صدور اعالمیه ای از نشانی شورای علمای شیعه در 
حمایت از آنان، مخالف است. به نقل از منابع موثق، در 
این جلسه آقای رحمت اهلل مرتضوی، رییس دانشگاه اهل 
بیت و عضو شورای عالمان شیعه با نظرات آقای محسنی 

مخالفت می کند. 
آقای  نظرات  که  می گوید  جلسه  این  در  مرتضوی  آقای 
از  ناشی  آنان  نبودن  شیعه  و  زیدی ها  مورد  در  محسنی 
تند  ادبیات  با  مرتضوی  آقای  است.  ایشان  بی اطالعی 
رحمت اهلل  سخنان  از  پس  می کند.  رد  را  محسنی  نظرات 
مرتضوی، جلسه به تنش می کشد و همه حضار صحنه را 
پنج وبیست  ساعت  موثق،  منابع  از  نقل  به  می کنند.  ترک 
تلویزیون  رییس  محسنی،  جواد  آقای  شنبه،  عصر  دقیقه 
آقای  منزل  به  مسلحش  محافظان  از  جمعی  با  تمدن 
کابل حمله می کنند.  کارته سه  رحمت اهلل مرتضوی واقع در 
که در این رویداد حفیظ پسر  گفته اند  منابع موثق به 8صبح 
همراهی  را  محسنی  جواد  نیز  محسنی  محمدآصف  آقای 
و  محسنی  جواد  آقای  که  گفته اند  موثق  منابع  می کرد. 
مرتضوی  رحمت اهلل  آقای  منزل  نگهبانان  مسلحش  افراد 
آقای  خانه  به  زور  به  و  می کنند  لت وکوب  به شدت  را 
که افراد مسلح  مرتضوی وارد می شوند. شاهدان می گویند 
و  کردند. جواد محسنی  گلوله هم شلیک  جواد محسنی 
لت وکوب  چنان  را  مرتضوی  رحمت اهلل  آقای  همراهانش 
بعد  می شود.  جاری  سروصورتش  از  خون  که  می کنند 

پولیس مداخله می کند و دو طرف به حوزه سه می روند. 
از  عده ای  پولیس  مداخله  از  پس  که  می گویند  منابع 
و  مرتضوی  رحمت اهلل  مشترک  دوستان  و  ریش سفیدان 
آصف محسنی پادرمیانی می کنند و از اثر پادرمیانی آنان، 
رحمت اهلل مرتضوی شکایتش را پس می گیرد. این رویداد 
بررسی پولیس  زیر  آقای مرتضوی،  کشیدن  پا پس  به دلیل 
که بی قانونی  قرار ندارد. نفس این رویداد نشان می دهد 

کابل است.  قاعده رایج در 
زجرکش  را  فرخنده  عام  مردم  از  عده ای  پیش  چندی 
عالمان  از  یکی  نواسه  اما،  جاری  هفته  شنبه  روز  کردند. 
خصوصی  رسانه  یک  رییس  و  شیعه مذهب  سرشناس 
را  شهروند  یک  مسکن  مصونیت  حق  مسلحش  افراد  با 
که خون  قرار داد  مورد لت وکوب  را چنان  او  و  کرد  نقض 
این  با  باید  کابل  پولیس  شد.  جاری  سروصورتش  از 
خودش  به  نباید  کسی  هیچ  کند.  برخورد  خودسری ها 
رویداد جدی  این  گر  ا کند.  زیرپا  را  قانون  که  بدهد  حق 
کابل به آن نپردازد، خودسری، نقض  گرفته نشود و پولیس 
مصونیت مسکن و لت وکوب شهروندان رایج می شود. در 
مصونیت  احساس  کابل  شهر  در  کسی  هیچ  صورت  آن 

کرد. نخواهد 

کرد.  که با افغانستان پیمان امنیتی امضا  کشوری بود  هند نخستین 
براساس پیمان استراتژیک همکاری در سال 2011 میالدی، هند نیروهای 
امنیتی افغانستان را آموزش داده و برای بخشی از آن ها تجهیزات فراهم 

کنون، هند از آموزش به نیروهای امنیتی افغانستان در  گر چه ا می کرد. ا
گذاشته شده است. رییس جمهور اسبق افغانستان  کنار  کشور  ک این  خا

کرزی، خواستار اسلحه از هند شده بود. اما بعد از مدتی تاخیر از  حامد 
کرد. سوی دهلی جدید، رییس جمهور غنی در خواست متذکره را رد 
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يك  در  پوليس،  و  ارتش  سربازان  از  انبوهى  شمار 
شب خون طالبان در بدخشان به قتل رسيدند. 15 وسيله 
نقليه آنان را طالبان مهاجم به تاراج بردند و اسلحه 
گزارش هايى  است.  افتاده  طالبان  به دست  نيز  آنان 
وجود دارد كه شمارى از سربازان هم، اسير شده اند. 
فرماندهان  سوءمديريت  از  فاجعه بار  رويداد  اين 
نيروهاى امنيتى پرده برداشت. اين رويداد وحشتناك 
از فساد هاى كالن در قول اردوهاى نيروهاى امنيتى 
نيز پرده برداشت. گزارش هاى موثق در دست است 
كه نشان مى دهد فرمانده واحد ارتش ملى در بدخشان 
و هم چنان فرمانده پوليس واليت، در روز حادثه سر 
كارشان نبودند. منابع موثق به 8صبح گفته اند كه هر 
حضور  شرف  كابل  در  حادثه  روز  در  فرمانده،  دو 
داشتند. واليتى كه تهديد امنيتى باال دارد بايد هميشه 
كمال  با  فرماندهان  اما  باشد.  نظارت  و  مراقبت  زير 
سهل انگارى به كابل مى آيند، سربازان و ميدان نبرد 
را به امان خدا رها مى كنند. روشن است كه در نبود 
فرماندهان دست دزدان و دالالن بيشتر باز مى شود 
وسايط  سوخت  مصونيت  كمال  با  مى توانند  آنان  و 
به فروش برسانند. گزارش هايى  نيروهاى پوليس را 
در دست است كه نشان مى دهد، اگر وسايط پوليس 
و ارتش در روز حادثه سوخت كافى مى داشتند، آنان 

مى توانستند عقب نشينى كنند. 
رييس جمهور، رييس اجرايى، وزير داخله و مقام هاى 
وزارت دفاع بايد رويداد بدخشان را جدا مورد بررسى 
كرده اند،  كوتاهى  كه  افسرانى  همه  بايد  دهند.  قرار 
بايد  ما  افسران  و  سربازان  جان  شوند.  مجازات 
براى فرماندهان شان بسيار مهم باشد. در تمام دنيا 
مى گيرد  ت  به گونه اى صور  نظامى   برنامه ريزى هاى 
كه كم ترين تلفات متوجه سربازان شود. اما گويى در 
سرزمين ما همه چيز وارونه است، فرمانده سربازانش 
اين  مى آيد.  خانه اش  به  و  مى كند  رها  ميدان  در  را 
وضعيت نبايد دوام كند. يكى از عوامل خودسرى هاى 
بودن  بى وزير  ارتش،  نيروهاى  صفوف  در  اخير 
وزارت دفاع است. رييس  ستاد كل ارتش نيز تاكنون 
تعيين نشده است. اين وضعيت، نوعى خالى مديريتى 
را در وزارت دفاع به وجود آورده است و به ميزان 
فساد مالى و ادارى نيز در اين وزارت افزوده است. 
قرارگاه هاى  فرماندهان  كه  دارد  وجود  گزارش هايى 
دفاع  وزارت  سرپرست  اوامر  واليات،  نظامى  در 
بقاى  به  نسبت  فرماندهان  اين  نمى گيرند.  جدى  را 

خودشان نيز، مطمين نيستند. 
در وضعيتى كه جنگ بهارى طالبان كليد خورده است 
و سربازان كشور تلفات مى دهند، هيچ موجه نيست كه 
بماند. رييس جمهور و  دفاع هم چنان بى وزير  وزارت 
رييس اجرايى بايد هرچه زودتر، روى وزارت دفاع و 
رياست ستاد ارتش به توافق برسند. بسيار تاسف بار 
موفق  ماه  شش  اين  در  بزرگوار  دو  هر  كه  است 
نشدند، از ميان اين همه نظامى  كاركشته در كشور، 
در  قحط الرجال  هم  آن قدر  كنند.  پيدا  دفاع  وزير  يك 
اجرايى  عرصه نظامى  نيست. رييس جمهور و رييس 
و  آيند  فايق  اختالف هاى شان  به  زودتر  هرچه  بايد 
وزير دفاع را مشخص كنند. عالوه بر مشخص سازى 
وزير دفاع و رييس ستاد ارتش، رييس جمهور و رييس 
اجرايى بايد برنامه اى براى مديريت جنگ بسازند. بايد 
راه هايى براى كاهش شمار تلفات نظاميان ما جستجو 

شود. 
وزارت دفاع، وزارتى كه بار اصلى نبرد با شورشيان 
را بر دوش مى كشد، نبايد بيشتر از اين، با سرپرست 
اداره شود. رييس جمهور و رييس اجرايى بايد هرچه 
زودتر اقدام كنند. اگر وضعيت همين طورى دوام كند، 
دست  به  بدون  دفاع،  وزارت  انسانى  و  مالى  منابع 
ضايع سازى  مى شود.  ضايع  نتيجه اى،  هيچ  آوردن 
بيهوده منابع انسانى، مالى و فنى وزارت دفاع، جفاى 
بزرگ در حق مردم افغاستان است. حكومت وحدت 
پايان  نقطه  وضعيت  اين  به  زودتر  هرچه  بايد  ملى 

بگذارد.

رويداد بدخشان
نتيجه سوءمديريت و سهل انگارى
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نمايندگان  دفتر  يا  يوناما  كابل:  8صبح، 
گزارش  در  افغانستان  در  متحد  ملل  سازمان 
تازه خود گفته است كه تلفات زنان غيرنظامى 
مسلحانه  برخوردهاى  و  جنگ ها  نتيجه  در 
نشان  را  افزايش   2015 سال  اول  ماه  سه  در 
زنان  تلفات  گزارش  اين  براساس  مى دهد. 

غيرنظامى 15 درصد افزايش يافته است. 
ماه 55  اين سه  در  نشان مى دهد كه  گزارش 
نتيجه  در  ديگر  زن   117 و  شده  كشته  زن 
جنگ ها و برخوردهاى مسلحانه زخم برداشته 
تلفات در سه  اكثر  است كه  يوناما گفته  اند. 
پرتاب  نتيجه  در  ميالدى  اول سال جارى  ماه 
وقوع  به  سنگين  سالح هاى  اصابت  و  راكت 

پيوسته است. 
در  كه  مى دهد  نشان  ملل  سازمان  گزارش 
بيش  و  كشته  غيرنظامى   655 امسال،  ماه  سه 
با آن كه  از 1150 غيرنظامى زخمى شده اند. 
تلفات  درصدى  دو   كاهش  از  گزارش  اين 
كه  مى دهد  نشان  اما  داده  خبر  غيرنظاميان 
تلفات در نتيجه درگيرى هاى زمينى در مقايسه 
به سال گذشته هشت درصد بيشتر شده است.

سازمان ملل در گزارش تازه خود جنگ هاى 
غيرنظاميان  تلفات  اصلى  عامل  را  زمينى 
قتل هاى  و  جاده اى  كنار  بمب هاى  و  خوانده 
هدفمند را در رده هاى دوم و سوم قرار داده 

است. 
سازمان ملل، طالبان و گروه هاى هراس افگن 
غيرنظاميان،  تلفات  درصد   73 عامل  را 
نيروهاى دولتى را مسوول 14 درصد و جنگ 
زمينى بين نيروهاى مخالف و طرفدار دولت را 
عامل 7 درصد ديگر عنوان كرده كه به گفته 
اين سازمان نمى توان مسووليت آن را به يكى 
از طرفين نسبت داد. شش درصد ديگر تلفات 
منفجره  مواد  انفجار  از  ناشى  نيز  غير نظاميان 

باقى مانده از جنگ ها خوانده شده است.
متحد  ملل  سازمان  نماينده  هيسم،  نيكوالس 
خواسته  درگير  طرف هاى  از  افغانستان  در 
جان  حفاظت  براى  را  الزم  گام هاى  تا  است 

غيرنظاميان بردارند.
آقاى هيسم گفته است كه طرف هاى جنگ 
در  موشك  و  توپخانه  كارگيرى  به  از  بايد 
سكونت  آنجا  در  غيرنظاميان  كه  مناطقى 

دارند، خوددارى كنند.
در آغاز سال 2015، سازمان ملل متحد گفته 
تلفات  ميزان  باالترين   2014 سال  كه  بود 

غير نظاميان در افغانستان را داشته است. 
بر اساس گزارش اين سازمان در سال 2014، 
و  نفر   3699 به  كشته شده  غيرنظاميان  شمار 
شمار غيرنظاميان زخمى به 6849 نفر رسيد كه 
نسبت به سال 2013 حدود 22 درصد افزايش 

را نشان مى داد.
تلفات  اين سو  به   2009 سال  از  ملل  سازمان 
غير نظاميان در جنگ افغانستان را مستندسازى 

كرده است.

قراردادهاى چند وزارت بررسى شد

جمهورى  رياست  كابل:  8صبح، 
هفته وارش  جلسه  در  گذشته  روز 
كميسيون ملى تداركات، قراردادهاى 
معارف،  دفاع،  وزارت هاى  به  مربوط 
انرژى و آب، فوايد عامه، تحصيالت 
امور،  اداره  عومى  رياست  عالى، 
را  محكمه  ستره  و  برشنا  شركت 

بررسى كرده. 
بر  اين كه  ضمن  جمهور  رييس 
در  الزم  و  اساسى  نكات  مراعات 
نمود،  تاكيد  تداركاتى  اجراآت 
كه  داد  هدايت  معارف  وزارت  به 
و  شركت ها  از  حمايت  منظور  به 
مطبعه هاى داخلى و بلند بردن ظرفيت 
رقابت آنان در پروسه هاى قرارداد ها، 

تالش نمايد.
دفتر  سوى  از  كه  اعالميه اى  براساس 
نشر  به  جمهورى  رياست  مطبوعات 
اين  در  غنى  جمهور  رييس  رسيده 
نشست  بر ايجاد ظرفيت ارزيابى كار 
در  خارجى  مشاوران  و  متخصصان 

ادارات كشور، به ويژه وزارت انرژى 
 1000 كاسا  پروژه  تطبيق  در  آب  و 
تاكيد نمود و به شركت برشنا هدايت 
داد تا سيستم مديريت خود را سر از نو 
نتايج آن  تفتيش و بازرسى نموده، از 

اطمينان دهد.
رييس جمهور در اين نشست مبلغ 47 
ميليون افغانى صرفه جويى در كمتر از 
10 قرارداد رياست عمومى اداره امور  
نسبت به سال گذشته را تمجيد كرده 

است.
در  بايد  كه  است  گفته  غنى  اشرف 
قراردادهاى وزارت فوايد عامه بودجه 

خاص براى حفظ و مراقبت سرك ها 
قراردادهاى  نظر گرفته شود و در  در 
بلند  بر  نيز  عالى   تحصيالت  وزارت 
بردن كيفيت اعاشه  ليليه ها توجه بيشتر 

صورت گيرد.
گفته  هم چنين  غنى  جمهور  رييس 
نخواهيم  اجازه  وقت  هيچ  «ما  است: 
اكماالتى  و  خدماتى  روند  تا  داد 
روبرو  سكتگى  با  ملى  دفاع  وزارت 
سيستم  در  اصالحات  اما  شود، 
امر  ملى يك  دفاع  وزارت  تداركات 
نبايد  كنونى  رويكرد  و  بوده  الزمى 

ادامه يابد.»

يوناما:جيولوژيست هاى افغان بيش از 1400 نقطه منرالى را تثبيت كرده اند 
تلفات زنان پانزده درصد 

افزايش يافته است

داكتر عبداهللا:
رسيدگى به وضعيت مهاجرين در اولويت قرار دارد

افغانستان  پطروليم  و  معادن  وزارت 
جيولوژيست هاى  كه  مى گويد 
تالش شان  دهه  پنج  جريان  در  افغان 
و  يك هزار  از  بيش  توانسته اند 
كشور  در  را  منرالى  نقطه  چهار صد 

تثبيت كنند.
آزادى  راديوى  گزارش  اساس  بر 
اين  معين  حميدى  عبدالقدوس 
نشستى  در  يك شنبه  روز  وزارت 
در  جيولوژيست ها  روز  مناسبت  به 
اكثر معدن هاى جامد  كابل گفت كه 
بهره بردارى  به  و  كشف  كه  مايع  و 
سروى  و  تالش  نتيجه  شده  سپرده 
او  مى باشد.  افغان  جيولوژيست هاى 
جيولوژيست هاى  و  «انجنيران  گفت: 
شرايط  در  پطروليم  و  معادن  وزارت 
داده  انجام  را  وظايف شان  نامناسبى 
بيش  تثبيت  دست آورد هاى شان  كه 
از يك هزار و چهار صد ذخيره معدنى 

شده است.»
آقاى حميدى گفت جيولوژيست هاى 
نقشه زمين  افغان معيار هاى جيولوجى 
ترتيب  نيز  را  افغانستان  كوه هاى  و 
و  داخلى  شركت هاى  تا  كرده اند 
از  معادن  استخراج  خارجى در بخش 

آن به حيث رهنما استفاده كنند.

8صبح، كابل: داكتر عبداهللا عبداهللا 
رييس اجرايى گفته است كه موضوع 
مهاجرين و حل مشكالت آن ها بايد 
قرار  حكومت  كارى  اولويت  در 
داشته باشد. او هشدار داده است كه 
سبب  مهاجرين،  باره  در  تفاوتى  بى 
با  افغان  مهاجر  ميليون ها  كه  مى شود 

خطر مواجه شوند. 
ميليون  پنج  از  بيش  حاضر  حال  در 
و  ايران  كشورهاى  در  افغان  مهاجر 
مهاجران  مى كنند.  زندگى  پاكستان 

و  معادن  وزارت  معلومات  اساس  به 
پطروليم افغانستان، واليت هاى شمالى 
پنجشير  گاز،  معادن  داراى  كشور 
قيمتى  سنگ هاى  داراى  بدخشان  و 
بغالن داراى معادن ذغال سنگ لوگر 
و  كنر  پكتيا،  و  مس  معادن  داراى 
برخى واليت هاى ديگر داراى معادن 

كرومايت مى باشند.
كه  گفتند  وزارت  اين  در  مسووالن 
نفت  معادن  استخراج  قراردادهاى 
مس  و  شمالى  واليت هاى  گاز  و 
كمپنى هاى  از  يكى  با  لوگر  عينك 
به  اما  است  گرفته  صورت  چينايى 
كار  در كشور،  اخير  نا امنى هاى  دليل 
با مشكالت مواجه شده  استخراج آن 

است.
اداره  سروى  گزارش ها،  بر اساس 
ارزش  كه  گفته  امريكا  جيولوژى 
معادن افغانستان به بيش از سه تريليون 

دالر ميرسد.
افغانستان  جمهور  رييس  غنى  اشرف 
تاكيد  نخستين كارى اش  روز هاى  در 
استخراج  براى  تالش ها  بايد  كه  كرد 

معادن كشور تسريع گردد.
اداره  نشرات  رييس  همين حال  در 
كارمندان  ميگويد  جيولوژى  سروى 

كشورها  اين  در  هرازگاهى  افغان 
گيرند  مى  قرار  اذيت  و  آزار  مورد 
از  خشونت  از  استفاده  با  گاهى  و 
مى شوند.  اخراج  ميزبان  كشورهاى 
اين  پذيرش  براى  هنوز  افغانستان 

تعداد از مهاجران آمادگى ندارد. 
در اعالميه اى كه روز گذشته از سوى 
رياست اجرايى نشر شده آمده است 
با  كه نوع برخورد شهروندان كشور 
مى گردند  بر  وطن  به  كه  مهاجرينى 
اجرايى  «رييس  است:  چالش زا  نيز 

توانسته اند تحت شرايط  آنان  مسلكى 
را  كار شان  نا چيز  امكانات  و  دشوار 

خوب انجام دهند.
پتروليم  و  معادن  وزارت  مقامات 
براى  كه  مى دهند  اطمينان  افغانستان 
تحقيقات  براى  زمينه  نمودن  فراهم 
بيشتر و بلند بردن ظرفيت هاى مسلكى 
را  عملى  برنامه هاى  جيولوژيست ها 

آغاز مى كنند.
افغانستان  جيولوژى  سروى  اداره 
خورشيدى  هجرى   1334 درسال 
جيولوژيست   200 حاال  و  شده  ايجاد 

در اين اداره فعاليت مى كنند.

شهروندان  برخورد  نوع  كشور 
يكى  را  كنندگان  عودت  با  كشور 
از  و  دانست  ديگرى  چالش هاى  از 
نهاد هاى جامعه مدنى خواست تا در 

اين زمينه تالش نمايند.»
امور  وزير  بلخى  عالمى  حسين  سيد 
مهاجرين و عودت كنندگان در اين 
و  ادارات  تمام  مسووالن  از  نشست 
خواست  خارجى  و  داخلى  نهادهاى 
تا در جريان چند روز آينده مشخص 
نمايند كه در كدام بخش ها و با چه 
ظرفيتى مى توانند به عودت كنندگان 
كمك نمايند تا بر اساس طرح آنان 

بودجه جديد جذب گردد.
شمار  كه  حالى  در  بلخى  آقاى 
هزار تن   840 را  داخلى  بيجاشدگان 
عنوان نمود، اعالم كرد كه به زودى 
تفكيك  منظور  به  را  سروى اى 
خواهد  آغاز  واقعى  بيجاشدگان 

كرد.

ACKU
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کمیسیون اصالحات انتخاباتی  کشور ایجاد  مجلس سنای 
کار اعضای مجلس نمایندگان پس از اول سرطان  و ادامه  

سال روان را غیرقانونی می داند.
روز  به  که  سنا  مجلس  رییس  مسلمیار،  هادی  فضل 
صحبت  مجلس  این  عمومی  نشست  در  یک شنبه 
تا  آماده اند  افغانستان  مردم  که  گفت  هم چنین  می کرد، 
اعتماد  اعاده ی  او،  به گفته  اما  کنند  شرکت  انتخابات  در 
مردم به انتخابات مسوولیت رهبران حکومت وحدت ملی 
کشمکش ها میان رییس جمهور و  است. به گفته ی او، اما 
کشور باعث نقض بیشتر قانون  رییس اجرایی بر سر اداره  
صدور  با  غنی  رییس جمهور  آن که  با  است.  شده  اساسی 
ریاست  به  را  انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون  فرمانی 
کرده اما رییس مجلس سنا می گوید  شکریه بارکزی ایجاد 

کمیسیون یادشده، خود غیرقانونی می باشد.
رهبری  و  ساختار  در  مالحظاتی  آن که  با  گفت  مسلمیار 
هرگونه  او  به گفته   اما  دارد  وجود  انتخاباتی  کمیسیون های 
قانون  بنیاد  بر  باید  انتخاباتی  نهادهای  در  اصالحات 
صالحیت های  و  وظایف  تشکیل،  قانون  و  اساسی 
انتخاباتی  شکایات  و  انتخابات  مستقل  کمیسیون های 
کمیشنران  گزینش  کمیته  او،  به گفته   شود.  انجام 
نیز  سنا  مجلس  رییس  که  انتخاباتی  کمیسیون های 
رییس جمهور  به  را  شرایط  واجدین  دارد،  آنرا  عضویت 
از  می توانست  تازه  رییس جمهور  و  کرده  پیشنهاد  پیشین 
کمیسیون های انتخاباتی  کمیشنرهای تازه را به  میان آن ها 

سیزده سال پیش فضای جدیدی به وجود آمد. حکومت 
شهروندان  همه  و  شد  زنان  حقوق  از  حمایت  به  متعهد 
دارای  اساسی  قانون  در  جنسیت  تفکیک  بدون  کشور 
که در دوران طالبان حق بیرون  حقوق برابر شدند. زنان 
بوت شان  صدای  به خاطر  و  نداشتند  را  خانه  از  شدن 
شالق زده می شدند، یک بار دیگر وارد با فضای بازتری 

شدند و دیگر خبری از شالق طالبان نبود. 
که در رابطه به سرنوشت  در تصمیم گیری های نخستین 
زنان  گرفتند.  سهم  زنان  شد،  گرفته  افغانستان  سیاسی 
کردند  شرکت  اضطراری  لویه جرگه  در  کشور  سراسر  از 
رییس  به عنوان  ماه   18 کرزی  حامد  آن  براساس  که 
تمام  زنان در  آن پس  از  برگزیده شد.  انتقالی  حکومت 
افغانستان  زنان  آدرس  از  و  کردند  شرکت  لویه جرگه ها 
حامد  که  دوره   دو  در  و  نمودند  بیان  را  نظرات شان 
کرزی زمامدار افغانستان بود، زنان در سطوح رهبری قرار 
زنان  توسط  وزارت خانه  دوره چند  دو  این  در  داشتند. 
که به خوبی می توانند  کردند  رهبری می شد و زنان ثابت 
وزارت خانه ها،  در  رهبری  مسوولیت های  عهده  از 
دو  این  در  برایند.  ادارات  سایر  و  مستقل  ریاست های 
حضور  زنان  ملی  شورای  در  هم  و  کابینه  در  هم  دوره 
برای  خوبی  توانایی های  از  که  دادند  نشان  و  داشتند 

رهبری برخوردارند. 

کند. انتخاب 
باید  کشور  اساسی  قانون  حکم  بنیاد  »بر  گفت:  مسلمیار 
در ماه سرطان سال روان مجلس نمایندگان جدید داشته 
باشیم، انتخابات باید برگزار شود. بر بنیاد قانون اساسی از 
این  در  نمایندگان مجلس  نام  به  آنان  بعد حضور  به  این 
کشور  اساسی  قانون  مطابق  است.«  غیرقانونی  مجلس، 
وظایف نمایندگان مجلس در اول سرطان سال پنجم پایان 
تا 60 روز  باید 30  انتخابات مجلس نمایندگان  و  می یابد 

کشور، تعهد افغانستان به  کم بر  فضای جدید سیاسی حا
که  دموکراسی، حقوق بشر و حقوق زنان ایجاب می کرد 
ابتدا  در  باشند،  داشته  قرار  رهبری  سطوح  در  باید  زنان 
مهارت  و  توانایی  زنان  که  بود  این  سنتی  برداشت های 
رهبری را ندارند ولی تجارب سیزده سال اخیر نشان داد 
که زنان توانایی های خوبی برای رهبری دارند و حضور 
اجتماعی  و  تقنینی  اجرایی،  نهادهای  راس  در  آن ها 
می تواند باعث پویایی شود و نمادی از مشارکت را ترسیم 

کند. 
بشری  حقوق  ارزش های  و  شدن  جهانی  دیگر  سوی  از 
در  که  تصمیم هایی  و  افغانستان  بر  نخواهی  نیز خواهی 
براساس تجارب  تاثیر داشت.  گرفته می شد،  کشور  این 
در  آن ها  در  زنان  که  جوامعی  یا  و  کشورها  تمام  انسانی 
رهبری قرار داشته و دوشادوش مردان، مسوولیت هایی را 
افغانستان  در  بوده اند.  موفقی  جوامع  برده اند،  پیش  به 
کشور را تشکیل می دهند و در  نیز زنان نیمی  از جمعیت 
که حکومت نقش رهبری  چنین شرایطی ممکن نیست 

زنان را نادیده بگیرد. 
چالش های رهبری زنان

زنان افغانستان پس از چهار دهه جنگ، حاال فرصت 
به  زنان  رسیدن  راه  اما  یافته اند.  رهبری  برای  خوبی 
که همه در قبال رفع  رهبری، با چالش هایی روبه رو است 

پیش از آن برگزار شود. با این حال، رییس مجلس سنا به 
که رهبران حکومت مکلفیت دارند تا زمینه  این باور است 
برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان را در زمان قانونی آن 

فراهم سازند.
مجلس  انتخابات  هرگاه  می کند  کید  تا هم چنین  مسلمیار 
نمایندگان و شوراهای ولسوالی برگزار نشود، مجلس سنا در 
قانونی  مشروعیت  نیز  حکومت  و  نمایندگان  مجلس  کنار 
گل احمد اعظمی، سناتور فراه در مجلس  نخواهد داشت. 

این چالش ها مسوولیت دارند. مهم ترین عامل بازدارنده 
به  یافتن  راه  شانس  کم تر  افغان  زنان  شده  سبب  که 
زمینه های  نبود  کنند،  پیدا  دولتی  عالی  مقام های 

تحصیالت عالی بوده است. 
برداشت های افراطی و سخت گیرانه در خانواده ها عامل 
رهبری  سطوح  در  زنان  حضور  مانع  که  است  دیگری 
می شود، وقتی زنان می خواهند فعال باشند و در سطوح 
کنند، اولین بار با مخالفت  رهبری جایگاه برای شان پیدا 
که قرن ها مردم با  خانواده ها مواجه می شوند. باورهایی 
چارچوب  به  محدود  را  زنان  زندگی  و  کرده  زندگی  آن 
تغییر  به این سادگی  که  خانه فکر می کند، دشوار است 
مدارج  به  رسیدن  برای  که  دهند  اجازه  زنان  به  و  کند 
که دارند برسند.  کنند و به هدفی  عالی رهبری، تحصیل 
کمیت سیاسی مردانه بخش دیگر این مشکل است.  حا
که زنان توانایی برابر با  باور مسلط در جامعه این است 
نهادهای  رهبری  عهده  از  نمی توانند  و  ندارند  را  مردان 
دولتی برایند. چنین ایده ای نیز سبب می شود تا زنان با 
از سطح رهبری  که به خرج می دهند،  تمام تالش هایی 

محروم بمانند. 
احزاب  رهبری  دیرینه،  سنت  براساس  دیگر  سوی  از 
در  نقشی  هیچ  تقریبا  زنان  و  داشته  تعلق  مردان  به  تنها 
شکل گیری احزاب سیاسی نداشته اند. بیشتر جریان های 

کار اعضای مجلس  که ادامه   سنا نیز به این عقیده است 
از اول سرطان سال روان غیرقانونی است  نمایندگان پس 
ندارد.  یادشده مشروعیت  تاریخ  از  آن پس  فیصله های  و 
نظرهایی  اختالف  به  اشاره  با  سنا  مجلس  عضو  این 
گزینش رییس  میان رییس جمهور و رییس اجرایی بر سر 
که حل  کمیسیون اصالحات انتخاباتی به این باور است 
نشدن اختالفات میان دو رهبر به نگرانی مردم نسبت به 

کشور افزوده است. وضعیت ناامنی در 
کبری، سناتور بدخشان در مجلس سنا نیز با اشاره  گاللی ا
والیت  این  در  امنیتی  نیروهای  شدن  زخمی  و  کشته  به 
متوجه  خارجی  جنگجویان  سوی  از  که  تهدیدهایی  و 
که نهادهای امنیتی  باشنده های بدخشان است، می گوید 
نیروهای  از  پشتیبانی  در  بدخشان  مردم  تقاضاهای  به 
کید  تا سنا  مجلس  عضو  این  نکرده اند.  توجه  امنیتی 
ولسوالی های  برخی  در  خارجی  جنگجویان  که  می کند 
شمالی  والیات  تا  دارند  تالش  و  یافته  افزایش  بدخشان 
شمالی  مرزهای  به  را  فعالیت شان  و  سازند  ناامن  را  کشور 

گسترش بدهند. افغانستان 
اشاره  با  نیز  قندهار  سناتور  اچکزی،  موسی  همین گونه، 
علت  را  سرپرستان  کار  ادامه   کابینه،  نشدن  تکمیل  به 
کید  پاسخگو نبودن اداره های دولتی می داند. اچکزی، تا
کنار  را  اختالفات  ملی  وحدت  حکومت  رهبران  که  کرد 
گذاشته و سرنوشت اداره های سرپرست را مشخص سازند. 
اما  سنا  مجلس  معاون  ایزدیار،  محمدعلم  حال،  این  با 
اجرایی  رییس  و  رییس جمهور  تعهدات  نشدن  تطبیق 
در موافقت نامه سیاسی را دالیل اصلی تنش های به میان 

آمده میان رهبران حکومت وحدت ملی می داند.
منافع  به جای  ملی  وحدت  حکومت  رهبران  او،  به گفته 
سلیقه های  و  منافع  افغانستان،  مردم  ملی  مصالح  و 
می دهند.  ترجیح  حکومت  پیش برد  در  را  شخصی شان 
در  تا  خواست  ملی  وحدت  حکومت  رهبران  از  ایزدیار 
عملکردهای شان هماهنگی داشته و یک دیگر پذیر باشند. 
کنونی به  به گفته   او، ادامه  پیچیدگی و سردرگمی وضعیت 

ناهنجاری ها جامعه افزوده و به مردم آسیب می رساند.
که نبود اراده  سیاسی  کید می کند  معاون مجلس سنا اما تا
برای حل دشواری های موجود باعث نگرانی مردم شده و 

کنند. کشور در این زمینه تالش  دولتمردان 

کردند، جای زنان  که در سه دهه اخیر رشد  سیاسی ای 
در آن ها خالی بوده و تصمیم گیرندگان در این نهادهای 
ضعیف  و  دوم  جنس  به عنوان  زنان  به  نیز  سیاسی 
در  زنان  تا  شد  سبب  مسایل  این  همه  می نگریستند. 
حاشیه بمانند. حضور ضعیف زنان در رهبری در دوران 

پساطالبانی نیز همین بود. 
راه های بیرون رفت

و  تحصیلی  کز  مرا به  دسترسی  عدم  که  همان گونه 
رهبری  از  زنان  محرومیت  دالیل  از  یکی  دانشگاه ها، 
و  تحصیل  زمینه های  که  صورتی  در  برعکس  است، 
مساعد  دانشگاهی  تعلیمی  و  عرصه  در  زنان  مشارکت 
هموارتر  رهبری  سطوح  در  زنان  حضور  برای  راه  باشد، 
کنونی دولت باید با تصویب قوانین و  می شود. در شرایط 
هم چنین راهکار عملی بکوشد تا دختران و زنان فرصت 
تحصیل داشته باشند و به هیچ بهانه این حق انسانی از 

گرفته نشود.  آن ها 
به رهبری  برای رسیدن  را  از مشقت  پر  و  راه دشوار  زنان 
بشر  حقوق  فعاالن  و  مدنی  نهادهای  دارند.  پیش  در 
آن ها در  و نقش  زنان  باره حقوق  در  تا  دارند  مسوولیت 
گاهی  رهبری به مردم معلومات دهند. بلندبردن سطح آ
تاثیر  شک  بدون  رهبریت،  بخش  در  به خصوص  زنان 

قابل توجهی برای مشارکت زنان در این عرصه دارد.
از سوی دیگر زنان در نهادهای دولتی و مجری قانون با 
که حقوق  تبعیض روبه رو هستند. در بسا موارد دیده شده 
گرفته می شود. در چنین موارد حکومت باید  آن ها نادیده 
که به دلیل جنسیت نیمی  از پیکر  جدی باشد و نگذارد 
گردد. هم چنین نهادهای  جامعه قربانی رفتار تبعیض آمیز 
کنوانسین های بین المللی  که براساس  دولتی مکلف اند 
پذیرفته  را  کنوانسیون ها  این  افغانستان  زیرا  کنند  رفتار 

است.
برنامه های مشخص دولت برای مشارکت زنان می تواند 
آورد.  به وجود  رهبر  زنان  حضور  برای  بهتری  فضای 
حکومت باید در این راستا برنامه های مشخصی داشته 

باشد.

چالش های حضور زنان
در سطوح رهبری

 قدرت اهلل جاوید

 پرستو یاری
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همسویی هند و امریکا
برای ثبات در افغانستان 

پنهان شدن پشت 
رگ نام های بز

یادآور  افغانستان،  در  نابه سامانی ها  به  هند  نگاه  می نگرد. 
که هند در دهه 1990 میالدی با آن روبه رو  تهدید هایی است 
که تروریستان  بود. هند هراس دارد، مبادا روزی تکرار شود 
استفاده  هند  منافع  ضد  بر  پایگاهی  به عنوان  افغانستان  از 
کاری  می کردند. بنا، جلوگیری از این تهدید ها، در اولویت 
با ایاالت  دولت هند قرار دارد. هم چنین این موضوعات را 
کثریت  متحده امریکا نیز شریک ساخته است. به عقیده ا
افغان ها، هند دوست و صادق برای افغانستان است. هند 
قطار  در  افغانستان،  به  دالری  میلیارد   2 از  بیش  کمک  با 
که با افغانستان روابطه دوجانبه  کشور بزرگی قرار دارد  پنج 
هند  کمک های  گذشته،  سال های  در  دارند.  همکاری 
و  آموزش  انجنیری،  موضوعات  زیربناها،  ساخت  روی 
ساختمان  هند  است.  بوده  متمرکز  اجتماعی  ضروریات 
کشور  این  است،  کرده  اعمار  را  افغانستان  پارلمان  جدید 
کرده  کار  در ساختن بخشی از سرک حلقوی افغانستان نیز 
است. برعالوه در سیستم برق رسانی و اعمار بند برق سلما 
کارمندان  هند  دیگر،  سوی  از  است.  داشته  اساسی  نقش 
آموزش داده  کشور  این  کادمی های  ا را در  افغانستان  دولت 
است. اتحادیه شرکت های هند بیش از یک هزار افغان را 
در زمینه های حرفوی چون نجاری، لوله کشی و جوشکاری 
که در بخش تجارت  آموزش داده است. انجمن زنان هند 
آزاد زنان فعالیت دارد، بیش از 3000 زن افغان را نیز آموزش 

داده است.
درصد،   27 حاال  تا  که  هند  دالری  تریلیون   2 اقتصاد 
صادرات افغانستان را تشکیل داده است و دومین مارکیت 
کشور، فرصت های  بزرگ صادرات افغانستان می باشد. این 
طریق  از  بتواند  تا  است  کرده  مهیا  افغانستان  برای  بزرگ 
شود.  وصل  هند  به  کستان  پا با  ترانزیتی اش  همکاری های 
سکتور های خصوصی هند نقش خوبی را در بخش توسعه 
کرده اند. اتحادیه اتاق  تجارت هند  ارتباطات تجارتی بازی 
کشور می توانند اتاق های تجارت منطقوی  و شرکت های این 
را متحد سازند تا همکاری های قابل اعتماد را زیر نظر پروسه 
برای  سکویی  فرصت،  این  کنند.  اساس گذاری  استانبول، 
گفتگو های منطقوی خواهد شد. در سال 2011 میالدی، یک 
در  حاجیگک  آهن  معدن  مزایده  برنده  هندی  کانسرسیوم 

گردید.  والیت بامیان 
امنیتی  پیمان  افغانستان  با  که  بود  کشوری  نخستین  هند 
سال  در  همکاری  استراتژیک  پیمان  براساس  کرد.  امضا 
آموزش  را  افغانستان  امنیتی  نیروهای  هند  میالدی،   2011
گر چه  داده و برای بخشی از آن ها تجهیزات فراهم می کرد. ا
ک  کنون، هند از آموزش به نیروهای امنیتی افغانستان در خا ا
اسبق  رییس جمهور  است.  شده  گذاشته  کنار  کشور  این 
بود.  از هند شده  اسلحه  کرزی، خواستار  افغانستان حامد 
اما بعد از مدتی تاخیر از سوی دهلی جدید، رییس جمهور 

کرد. غنی در خواست متذکره را رد 
در صفحه 6

جامعه شناسان  همه  دادند.  رای  اجرایی  رییس  به 
می کنند.  تعریف  فرهنگی  مولفه های  با  را  هویت  نیز 
تعریف هویت به اساس خون و نژاد دیگر اعتبار خود 

را از دست داده است.
که  آقای خلیل اهلل خلیلی، شاعر معروف زبان فارسی 
لحاظ  به  است  شهره  بسیار  زبان  فارسی  دنیای  در 
کرد.  نژادی تاجیک نبود، اما به زبان فارسی خدمت 
تاجیکی  هویت  از  همکارانش  و  پدرام  که  تعریفی 
می گیرد.  نادیده  را  واقعیت ها  این  می کنند،  مطرح 
که رییس اجرایی تاجیک نیست  آنان تبلیغ می کنند 
اعتبار  خودشان  برای  می خواهند  ترتیب  این  به  و 
انتقاد های  می توان  اجرایی  رییس  از  کنند.  خلق 
که او در این مدت  گفت  کرد، مثال می توان  سنگینی 
هیچ ابتکاری از خودش نشان نداده است و نتواسته 
تشکیل  به  را  ملی  وحدت  حکومت  دیگر  جناح 
آقای  اما  کند.  وادار  اساسی  قانون  تعدیل  کمیسیون 
انتقاد های سالم، تالش  نوع  این  به جای طرح  پدرام 
می کند در پشت نام قوم سنگر بگیرد. عده ای هم در 
که  پشت نام والیت و سمت سنگر می گیرند، در حالی 

هدف اصلی شان به قدرت رسیدن است. 
حکومتی  مقام  هیچ  که  است  داده  نشان  تجربه 
آن  به  را  خود  که  والیتی  مردم  زندگی  در  نتوانسته 
اما  کند.  وارد  اندک  تغییری  حتا  می داند،  منسوب 
سخن  والیت  حق  از  همه  کرسی  به  رسیدن  برای 
و  می گویند  والیت  سهم  را  خود  خواست  می گویند. 
جان  به  را  مردم  ترتیب  این  به  و  می کنند  تبلیغ  را  آن 
از سهم قوم، سهم والیت، سهم  هم می اندازند. همه 
اما  می گویند،  سخن  زبان  و  سمت  سهم  و  مبارزه 

کوچک است.  اهداف شان نهایت 
کمیاب است  جنگ سیاستمداران اصال بر سر منابع 
اذعان  باید  سوگمندانه  می کند.  پیدا  هویتی  بیان  که 
که پنهان شدم پشت نام های بزرگ، شکاف های  کرد 

قومی  و زبانی را در جامعه بیشتر ساخته است.

کاسته  افغانستان  نیروهای بین المللی در  گسترده  از حضور 
شده است. برعالوه، با تاخیر در خروج عده ای از سربازان 
نیست.  رضایت بخش  کشور  امنیتی  وضعیت  خارجی، 
از  ترس  امریکایی  نیروهایی  از خروج  بعد  ناآرامی  در عراق 
است.  کرده  بیشتر  را  افغانستان  در  مشابه  وضعیت  تکرار 
ایاالت  افغانستان،  در  سرمایه گذاری  سال  پانزده  از  بعد 
حفظ  و  ثبات  با  آینده  برای  زیادی  تمایل  امریکا،  متحده 
که  زمانی   برنامه  با  حاال  دارد.  افغانستان  نوپای  دموکراسی 
شده  تعیین  افغانستان  از  امریکایی  نیروهای  خروج  برای 
به  تا  کند  تشویق  را  باید هند  امریکا  ایاالت متحده  است، 
افغانستان همکاری بورزد. این همکاری ها به ویژه در زمینه 
کشور هند  دموکراسی، اقتصاد و امنیت اجتماعی می باشد. 
از  یکی  به عنوان  سال ها  طی  در  هند  دارد.  خوبی  تجربه 
همکاری   است.  بوده  افغانستان  اقتصادی  مهم  همکاران 
از  با افغانستان برای جلوگیری  هند در بخش های مختلف 
باید  واشنگتن  بنا،  بود.  خواهد  موثر  احتمالی  بحران های 
کمک های هند برای ثبات  که  برای اسالم آباد واضح بسازد 
ک  خا در  کشور  این  نظامی   حضور  بدون  آن هم  افغانستان 
کستان نخواهد  افغانستان، هیچ گونه تهدید را متوجه منافع پا

ساخت.
کشور های  مبارزه  میالدی،   2014 سال  دسامبر  ماه  در 
با  یافت.  پایان  افغانستان  در  شورشیان  ضد  بر  بین المللی 
آن که در سال 2012 تعداد نیروهای بین المللی در افغانستان 
به  تنها  نیروها  این  تعداد  حاال  می رسید،  تن  هزار   140000 به 
12000 خالصه شده است. این نیروها به حمایت و مشوره دهی 
سال  یافتن  پایان  با  می پردازند.  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
کرد.  2016 میالدی، این نیروها نیز افغانستان را ترک خواهند 
از  حفاظت  برای  امریکایی  کر  عسا از  معدودی  عده  تنها 
امکانات ایاالت متحده امریکا در افغانستان باقی خواهند 
گرفت خروج نیروهای فعلی این  ماند. بارک اوباما، تصمیم 
کشور را آهسته تر سازد. اما این تغییر باعث فرستادن نیروهای 
امنیتی  نیروهای  حاال  شد.  نخواهد  افغانستان  به  بیشتر 
کشورشان مسوولیت سنگینی  افغانستان برای تامین امنیت 

بر دوش دارند.
همزمان با خروج نیروهای بین المللی، طالبان حمالت شان 
داده اند.  افزایش  افغانستان  در  میالدی   2015 سال  در  را 
که  کستان  پا در  طیبه  لشکر  و  حقانی  تروریستی  شبکه های 
هند و امریکا را مورد حمله قرار می دادند، هنوز در افغانستان 
کم رنگ نیروهای بین المللی،  کستان فعال اند. حضور  و پا
بیشتر  را  طالبان  و  ساخته  جسورتر  را  تروریستی  شبکه های 
تروریسم و دهشت افگنی  کرد. در عین زمان،  فعال خواهد 
نیز  کشور چین  نمی شود.  افغانستان محدود  ک  تنها در خا
شورشیان  موجودیت  می برد.  رنج  دهشت افگنی  معضل  از 
است  واداشته  را  پکن  سین کیانگ،  ایالت  در  افراطی 

کند. گفتگو های صلح را با طالبان آغاز 
محتاطانه ای  شکل  به  را  یادشده  موضوعات  هند،  دولت 

را  خود  دارند  عادت  همه  سرزمین  این  در 
اهداف  به  تا  کنند  پنهان  بزرگ  نام های  پشت 
انوارالحق  آقای  دیروز  برسند.  کوچک شان 
در  افغان ملت،  حزب  افتخاری  رییس  احدی، 
که رییس جمهور  گفت  این حزب  یک همایش 
کرده  ناراضی  خودش  از  را  پشتون  رهبران  غنی 
از  او یکی  که  بود  این  منظورآقای احدی  است. 
است.  سرزمین  این  پشتون های  رهبران  مهم ترین 
کابینه  در  شاید  که  می کرد  تصور  احدی  آقای 
کرسی های  از  یکی  به  ملی،  وحدت  حکومت 
مهم برسد، اما ظاهرا چنین نشده است. او حاال 
ابزار  قوم  از  نظرش،  مورد  کرسی  به  رسیدن  برای 
خودش  شخص  بگوید  این که  به جای  می سازد. 
رهبران  می گوید  است،  ناراضی  غنی  آقای  از 
گرفته اند.  فاصله  رییس جمهور  از  پشتون ها 
عادت پنهان شدن پشت نام های بزرگ محدود 
کشور  به آقای احدی نیست. همه سیاستمداران 

چنین رفتار می کنند. 
گفت  سیاف  عبدرب الرسول  آقای  پیش  مدتی 
کمونستی  ضد  مبارزان  نمی تواند  کسی  هیچ  که 
والی  اسماعیل خان،  آقای  براند.  حاشیه  به  را 
کشاندن  که به حاشیه  گفته بود  پیشین هرات نیز 
جنگیده اند،  شوروی  ضد  بر  که  فرماندهانی 
آقایان  می کند.  خلق  نظام  به  کالن  مشکالت 
قدرت  تقسیم  نحوه  از  اسماعیل خان  و  سیاف 

سیاسی  قدرت  از  بیشتر،  سهم  آنان  بودند.  ناراضی 
در  شدن  پنهان  با  را  خواسته  این  اما  می خواهند، 
پشت نام های بزرگ مطرح می کنند. هم آقای احدی 
غنی  آقای  از  پشتون ها«  »رهبران  تمام  که  می داند 
اسماعیل خان  و  سیاف  آقایان  هم  و  نیستند  ناراضی 
فرماندهانی  از  مملو  دولت  دستگاه  که  می دانند 
افغانستان  در  شوروی  ضد  بر  روزگاری  که  است 

می جنگیدند. 
شوروی ها  ضد  بر  پنجشیر  جبهه  در  اجرایی،  رییس 
ضد  بر  جنگ  فرماندهان  از  معاونانش  می جنگید. 
غنی  رییس جمهور  آقای  شخص  بودند.  شوروی 
افغانستان،  در  شوروی  با  مبارزه  در  که  است  مدعی 
امریکا  در  آن  برای  و  است  داشته  جدی  سهم 
عضو  رییس جمهور،  دوم  معاون  می کرد.  »البی گری« 
با  جنگ  دوران  در  که  است  تنظیم هایی  از  یکی 
فرمانده  مسعود  احمدشاه  برادر  برآورد.  سر  شوروی 
از متحدان سیاسی  بنام مقاومت ضد شوروی، یکی 
که  می کند  ادعا  دوستم  جنرال  است.  رییس جمهور 
پایان  خلق  دموکراتیک  حزب  کمیت  حا عمر  به  او 
می دهد  نشان  که  است  دسترس  در  ویدیویی  داد. 
شمال  به  قدرتش  اوج  در  مجددی  صبغت اهلل  آقای 
واقعیت ها  این  داد.  قهرمانی  لقب  دوستم  به  و  رفت 
که فرماندهان و تالشگران ضدشوروی  نشان می دهد 
اما  دارند.  گسترده  سهم  افغانستان  کنونی  نظام  در 
قدرت،  نزاع  در  افغانستان،  معروف  سیاستمداران 

کالن پنهان می شوند.  پشت نام های 
از  نیز  مجلس  در  بدخشان  نماینده  پدرام،  لطیف 
تقسیم قدرت  از  که  او  پیروی می کند.  چنین عادتی 
سیاسی  اعتبار  خودش  برای  می خواهد  سهمی  نبرده 
بسازد، پشت نام تاجیک ها پنهان شده است. شورای 
باید  دولت  می گوید  و  است  ساخته  تاجیکان  عالی 
حالی که  در  کند.  رعایت  را  قومی  تاجیکان  حقوق 
ریاست جمهوری  انتخابات  در  فارسی زبانان  بیشتر 
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»از خاکستر فرخنده
 چه به جا خواهد ماند؟« 

به حکومت، به خود و به زندگی نفرین می فرستند. 
بود،  خاموش  که  هم چنانی  دولت  ندارند.  مخاطب 
خاموش است. تکذیب رسمی قرآن سوزی چیزی را 
تغییر نمی دهد. تمام دستگاه فعال می شود تا مهره های 
از دیگر  را یکی پس  ساختاری یک حرکت مدنی 
وادار  را  فرخنده  خانواده  دولت  سازد.  غیرفعال 
سازد.  شخصی  از  شخصی تر  را  موضوع  تا  می کند 
یادگاری  عکس  فرخنده  برادر  و  پدر  با  کدام  هر 
مربوطه  کمیسیون  آنگاه  می دهد.  فاتحه  و  می گیرد 
انتظار مردم و  از  در شرایط کامال غیرشفاف و دور 
در پشت درهای بسته به حکومت گزارش می دهد و 
زیر هدایت حکومت نسخه ای را آماده می سازد که 

اجازه دارد به اطالع مردم برساند. 
هدف دولت »جنایی«سازی این شهادت و جلوگیری 
از آن است که کمیسیون به دالیل و زمینه های روانی، 
باشد. هدف  داشته  اشاره ای  آن  سیاسی  و  اجتماعی 
دولت جلوگیری از آن است که مردم افغانستان در 
اطراف این جنایت مخوف فکر کنند، دالیل اشاعه 
قرار  توجه  مورد  را  ما  اجتماعی  انساج  در  خشونت 
سیاسی  مطالبات  به  دادخواهانه  مطالبات  از  و  دهند 
گذر کنند. پرده ای که بازی نشد کاش می شد آن چه 
به  کابل  در  دختری  کرد:  قصه  چنین  گذشت،  را 
پیر  و  جوان  چهل  سی  به دست  مجاور،  دو  تشویق 
از  بیش  تاییدگِر  چشم  پیش  در  و  گمراه  و  افراطی 
دوصد تماشاگر، در حضور پولیس، سالخی می شود. 
قرآن  آیا  نمی پرسد  بکند.  باید  چه  می داند  دولت 
این  طرح  زیرا  است  نشده  یا  است  شده  سوزانده 
پاسخ  است.  قاضی  وظیفه  نیست،  وظیفه اش  پرسش 
نشده  یا  است  شده  قرآن سوزی  »آیا  پرسش  این  به 
است.  گمراه کننده  کامال  باشد،  هرچه  نیز،  است؟« 
اضافی  حق  هیچ  فرخنده  احتمالی  قرآن سوزی  زیرا 
مثلی  می داد.  قاضی  برای  نمی داد.  قاتالنش  برای 
بر  را  چیزی  هیچ  فرخنده،  کنونی  قرآن نسوزی  که 
وحشت این قاتالن دسته جمعی افزون نمی سازد. پس 
می کند  حرکت  مالحظه  این  از  فقط  و  فقط  دولت 
و  عصبی  چه  اهلی،  چه  وحشی  چه  شهروندان،  که 
در  و  کنند  داوری  خیابان  در  ندارند  آرام، حق  چه 
ازاین رو  بپردازند.  اعدام  حکم  اجرای  به  خیابان 
دولت بی یک لحظه تعلل، در موضع دفاع از قانون 
را  این  و  می گیرد  قرار  شهروندان  زندگی  حق  و 
از  پیش  از »کمیسیون سازی« می گوید. صدبار  پیش 

کمیسیون سازی. 
دولت از این پیشتر می رود زیرا وظیفه اش است که 
که  است  آمده  کار  سر  بر  آن  برای  و  برود  پیشتر 
نفری  قتل دوصدوپنجاه  این  با دیدن  او  برود.  پیشتر 
و  زن سوزی  زن ُکشی،  هزاران  پیشینه  مالحظه  با  و 
کمیسیون«  »گزارش  صدها  مالحظه  با  زن آزاری، 
کسی  تاکنون  که  کرزی  آقای  دوره  در  شده  انبار 
به  دیگران  از  زودتر  است،  نکرده  باز  را  آن ها  الی 
در  جامعه  در  هولناک  چیزی  می رسد  نتیجه  این 
مکتب  در  هولناک  چیز  این  که  است.  وقوع  حال 
دارد. ریشه در خانواده دارد. ریشه در ضعف دولت 
دارد. ریشه در فقدان بار ارزشی نظام دارد. که باید 
گفتگویی سراسری و شهروندانه به راه بیافتد و دولت 
در مقام سازمانده این گفتگوی ملی قرار داشته باشد 
و نه در مقام دشمن آن. پس خانم روال غنی در صف 

اول برای فرخنده راهپیمایی می کند. 
فرخنده  قتل  بلی،  رییس جمهور می آید و می گوید: 
زمینه های واقعی اجتماعی و روانی- اجتماعی دارد. 
بگویند  و  بیایند  می کند  دعوت  کرام  علمای  از  او 
مسجد  از  که  می گیرند  را  این  جلو  وسایل  کدام  با 
عبداهلل  عبداهلل  بلند شود.  به خشونت  صدای دعوت 
و  بیاید  می دهد  وظیفه  مکتب  مسوول  وزیر  برای 
می شود؟  عملی  ما  مکاتب  در  اسباق  کدام  بگوید 
معلم برای شاگردان کدام رفتار اجتماعی را توصیه 
می کند؟ چه تغییری الزم است و چگونه او این تعهد 
را اجرا خواهد کرد؟ پارلمان برای حمایت از زنان و 

نهادینه شدن رفتار شهروندانه قوانین بهتر می سازد. 
کسی، وزیری، چیزی نیز می گوید بلی روانی که به 
بی کاری  و  فقر  با  می کند،  دسته جمعی گذر  کشتار 
اثبات  به  را  این  فرخنده  قتل  دارد،  رابطه  جوانان 
گذاشتن  پایان  برای  ما  برنامه  است  این  و  می رساند 
و  می آیند  علما  ما.  جوانان  کتله ای  بی روزگاری  به 
می گویند اسالم دین صلح و دین برادری و خواهری 
و برابری است. فتوا می دهند که دعوت به خشونت، 
است.  حرام  مسجد  منبر  از  زن آزاری  و  آدم کشی 
مولوی ایاز نیازی از داکتر بودن خود نتیجه می گیرد 
مسلمان  هیچ  اشتباه کردم.  من  بلی  بگوید:  بیاید  که 
در هیچ شرایطی مجاز به ارایه حکم قضایی و اجرای 

خودسرانه حکم نیست. 
قانون  و  جمهوریت  چارچوب  در  افغانستان  اسالم 
داکتر  و  عالم  من،  چگونه  اینک  بلی  می کند.  کار 
می گیرم  قرار  مدنی  حرکت  این  پیشاپیش  در  دین، 
می توان  این  به  می شوم.  همراه  »فیسبوک بازان«  با  و 
گفت »سیاست وحدت ملی.« زیرا اگر رییس جمهور، 
سبق های  به  داکتری،  دوران  سبق های  از  بگذریم 
صنف اول خود در باره »حکومتداری« توجه می کرد، 
همدستی  و  شرکت  با  فرخنده  شهادت  که  می دید 
جمع  برای  را  بی بدیلی  فرصت  تن،  دوصدوپنجاه 
اندیشه ها و حقوق  افغانستان در اطراف  کردن مردم 
بودنش  غایب  و  است  گذاشته  اختیارش  در  انسانی 
از این میدان عواقب مرگبار در پی دارد. می دید که 
اگر در ایجاد و روح بخشیدن به »حکومت وحدت 
ملی« دشواری دارد، با تکانه ای که شهادت فرخنده 
وحدت  خود  سوی  به  می تواند  است،  کرده  ایجاد 
ملی حرکت کند. می دید این فرزندان فارغ از رنگ 
و زبان و قوم و محِل برای حق اشک می ریزند. زیرا 
کلمه  یک  ملت  می گوید:  اول  صنف  درس  همان 
است. یک مفهوم مجرد است. اگر رییس جمهور فردا 
بخواهد با ملت ناشتا صرف کند، در دسترخوان تنها 
اما مردم مفهومی مشخص است. لمس  بود.  خواهد 
می شود. اگر فردا رییس جمهور بخواهد با مردم ناشتا 
و  سازد  آماده  دسترخوانی  است  کافی  کند،  صرف 
از سی میلیون نفر دعوت کند. این مردِم قابل لمس 
و جاندار، می توانند ملت شوند. در هر جای دنیا که 
ملت شده اند، در اطراف یک حق یا یک قاعده حق 
با رییس جمهور  افغانستان  امروز مردم  ملت شده اند. 
می زنند  را  حقی  حرف  می زنند.  را  حق  این  حرف 
که در نبوِد آن هیچ ملتی ملت نیست. رییس جمهور 
یا  دارد  گفتن  برای  مردم چه حرفی  همین  برای  اما 
خواهد داشت؟ آیا دو سه اعدامی بینوا را تسلیم شان 
در  و  نشوند  جمع  حق  اطراف  در  تا  کرد  خواهد 

اطراف خون پراگنده شوند؟
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عقب گرد می کنند. زنان پیکر خاکستری فرخنده را 
و  می خوانند  زنانه  دعای  برایش  می شوند،  تسلیم 

همان مولوی را از آرامگاه فرخنده می رانند. 
این  مدنی  جامعه  می کنند.  راهپیمایی  مردان  و  زنان 
راهپیمایی را سازمان می دهد. امراهلل صالح می گوید 
بسیار گریسته است. سیاوش می پرسد  برای فرخنده 
زنان  برابر  در  کرام  علمای  کجاست.  حکومت  که 
زورنمایی می کنند و می گویند اینک خط. از این جا 
پیشتر نروید. عطامحمد نور از مولوی نیازی حمایت 
می کند. دیگران خاموش اند. خاموِش خاموش. آنگاه 
و  آزادی  منفذ  انترنت  بی مقدار،  روز  دوسه  برای 
زمینه برای آن می شود که مردم چیغ بزنند، یخن پاره 
کنند، اشک بریزند. منفذی برای گفتن دردهایی که 
تا این جا به این روشنی نگفته بودند و اینک روشن 

می گویند و در کنار هم می گویند. 
از خطی که علمای کرام برای شان نشان داده بودند، 
اما  کابل  در  می روند.  آن سوتر  و  می روند  فراتر 
را دید. پس  باید آن  ناگزیر  و  این خط، خط است 
را  خود  مشترک  آرزوی  و  درد  فرخنده  عزاداران 
ندارند.  رسمی  مخاطب  می گویند.  هم دیگر  برای 
است.  کرده  حذف  گفتمان  از  را  خود  حکومت 
پشِت پرده پولیس کابل فرخنده را که زخمی شده 
به  از نزدیک  پناه می دهد. همین پولیس پس  است، 
فرخنده  جایی،  از  دستور  اخذ  از  پس  و  دقیقه  پنج 
مناسبی  جای  خود  و  می سپارد  قاتالنش  به دست  را 
رییس جمهور  می بیند.  تدارک  تماشای صحنه  برای 
اول  اجرایی که  به وسیله رییس  امریکا  در جایی در 

مطلع شده است، در جریان گذاشته می شود. 
فرخنده  قرآن سوزی  از  حاکی  اولی  اطالع  این 
کمیسیونی  که  می رسند  توافق  به  آن ها  است. 
شود.  کمایی  وقت  تا  سازند  موظف  بررسی  برای 
می دهد  دستور  خود  همکار  مامورین  به  هرکدام 
وزرا  به  و  کنند  جلوگیری  سروصدا  هرگونه  از  که 
باشند.  بگویند که ساکت  اکیدا  سیاسی  مسوولین  و 
تا سطح  و  می افتد  کار  به  ریاست جمهوری  دستگاه 
معین و مولوی هدایت اکید می گیرند که هیچ گونه 
پارلمان  در  داخله  وزیر  باشند.  نداشته  موضع گیری 
آوازه قرآن سوزی را تکذیب می کند و به فیسبوک 

رو می آورد تا قاتالن احتمالی را شناسایی کند. 
به  می ریزند.  اشک  و  می آیند  خیابان  به  مردم 
فیسبوک رو می آورند و اشک می ریزند. به مولوی، 

دختری نقاب پوش و مومن، بسیار نقاب پوش و مومن، 
به  می شود،  تکه تکه  می شود،  سنگسار  پایتخت  در 
مهاجمین  می شود.  سوزانده  و  می شود  انداخته  دریا 
بی رحم او نیز مومن اند. بسیار مومن و تا آن جا مومن 
فرخنده،  مرگ  از  اطمینان  کسب  از  پس  حتا  که 
بسوزانند  نیز  را  او  پرواز  حال  در  روح  می خواهند 
مالها  شود.  نصیبش  دنیایی  آن  رستگاری  مبادا  که 
تایید  مهر  دولت  سخنگویان  می گذارند.  تایید  مهر 
جنایت  این  که  مردانی  و  زنان  نخستین  می گذارند. 
را جنایت می خوانند از این جا و آن جا سر می رسند. 
می ترسند اما سر می رسند. زنی شهادت می دهد که 
باال  مردم  اعتراض  است.  نسوزانده  را  قرآن  فرخنده 
می گیرد. مالها عقب گرد می کنند. سخنگویان دولت 

 فهیم ادا

ز خطی که علمای کرام 
برای شان نشان داده 
بودند، فراتر می روند 

و آن سوتر می روند. در 
کابل اما این خط، خط 

است و ناگزیر باید آن 
را دید. پس عزاداران 
فرخنده درد و آرزوی 
مشترک خود را برای 

هم دیگر می گویند. 
مخاطب رسمی ندارند. 

حکومت خود را از 
گفتمان حذف کرده 
است. پشِت پرده 

پولیس کابل فرخنده را 
که زخمی شده است، 

پناه می دهد.
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در  دای چوبانی را  برنامه اش  نامزدوزیر  وقتی 
نماینده  ارایه می کند، وظیفه  مجلس 
مردم است که آن را به دقت گوش 
در  را  شده  مطرح  برنامه های  کند، 
آن  درمورد  کند،  تحلیل  خود  ذهن 
نماینده  گوش  در  و  بسازد  جوک 
کند.  تعریف  فوشت«  »فوشت  دیگر 
پارلمان،  طبق اصول وظایف داخلی 
شده  فوشت  فوشت  جوک های 
کامال  شده  ارایه  برنامه های  با  باید 
سخت  خیلی  باشد.  داشته  مطابقت 
برای  که  می گوید  وزیر  وقتی  است 
سی میلیون شهروند افغانستان شصت 
آدم  می کند،  ایجاد  شغل  میلیون 
شغل  میلیون  شصت  درمورد  دقیقا 
جوک بسازد. مخصوصا وقتی مردم 
تمرکز  می خواهند  عمدا  افغانستان 

نماینده های شان را خراب کنند.
یکی از نماینده های مردم در پارلمان 
که شماره پلیت موترش »و.ج.« داشت 
من  گذشته  »روز  گفت:  روزنامه  به 
می خواستم در مورد شفافیت کانکور 
ناگهان  موکلینم  که  بگویم  جوک 
دوشمشیره  شاه  محتویات  موضوع 
حاال  کشیدند.  پیش  فیسبوک  در  را 
فکر  هرچه  که  می شود  روز  دو 
می کنم جوک شفافیت کانکور چه 
پیش  دوشمشیره  شاه  محتویات  بود، 
او  که  دیگر  وکیل  می آید.«  چشمم 
را  کلمه  دو  همان  موترش  پلیت  نیز 
داشت لحن شدیدتر به خود گرفت و 
گفت: »اول این که یک کیلو گوشت 
زن خوردن هیچ فتوا کار ندارد. اگر 
و  باشد  داشته  رضایت  خودش  زن 
بیشتر  می تواند  مرد  نگیرد،  خنده اش 
هم بخورد. کجای این موضوع داد و 
فغان دارد که موکلین در وقت تمرکز 
را  آن  نامزدوزرا  برنامه های  روی  ما 
اگر  می کنند؟  مطرح  فیسبوک  در 
نمی کنید، حداقل کارشکنی  کمک 
نکنید.« این تمرکززدایی موکلین در 
حالی صورت می گیرد که افغانستان 
معامالت  در  وکال  تمرکز  به  شدیدا 
مخصوصا  ملت،  وظیفه  دارد.  نیاز 
کمیته حقیقت یاب قتل فرخنده است 
که تا آخر ارایه برنامه های نامزدوزرا 
هیچ  از  تازه   چیزی  پارلمان،  در 
که  بگذارند  و  نکنند  زیارت کشف 
وکال با ذهن آرام در گوش هم دیگر 

حرف بزنند.

تمرکز وکال را خراب نکنید

6سال نهم    شماره مسلسل 2110 دو شنبه 24 حمل 1394     

برخی  است!  نکرده  پیدا  قناعت بخش  و  موجه  چندان 
از محققان به این باورند که تروریست ها و چریک ها 
دولت ها  که  می دهند  اختصاص  خود  به  را  قدرتی 
می خواهند در انحصار خود نگه دارند– حق استفاده از 

وسایل خشن برای تعقیب هدف های سیاسی.
این  با  مجال  این  در  )جنگ(  بحث  این  حال،  هر  به 
پیچیدگی نمی باید مطرح شود؛ آنچه در این جا مطرح 
و  متوالی  افغانستان جنگ های  در  که  است  این  است 
ویرانگر با چه توجیهی تحلیل می شود و مقبولیت پیدا 
می کند؟ غایت آن راه به کجا برده است و چه ارمغانی 

برای مردم ما داشته است؟
بخشی از جنگ ها در کشور، بر بنیاد حس قدرت طلبی 
و نمایش اقتدار تنظیم ها و شخصیت ها شکل گرفته اند. 
در برخی موارد جنگ توجیه دینی )جهاد( را با خود 
رفته  پیش  ملی  حریم  از  دفاع  بر  مبتنی  و  است  داشته 
است و در برخی موردها جنگ را یک »امر تحمیلی« 
از  باشد، جدا  بنیادی که  برهر  مبتنی  دانسته اند. جنگ 
شد  ذکر  باال  در  چنان که  )جنگ  جانبدارانه  تحلیل 
طرفداران زیاد دارد( یک امر ویرانگر برای ما افغان ها 
سود  از  بیشتر  زیان  جنگ ها  همه  قریب  است.  بوده 
محتمل برای افغان ها داشته است. جنگ در کنار کشتار 

افغانستان به شکل خصمانه نگریسته و آن را تهدید  در 
به عنوان  را  خود  کشور  این  می داند.  خود  منافع  برای 
از  نگاه  این  اگرچه  می نگرد،  منطقه ای  مشروع  قدرت 
نیست. حمالت  درست  هند  و  افغانستان  مقامات  دیده 
بر سفارت هند در سال 2009 و 2008 در کابل و حمله 
میالدی،   2014 سال  در  هرات  در  هند  کنسولگری  بر 
که توسط طالبان شاخه تروریستی حقانی و لشکر طیبه 
امنیتی  سازمان های  با  هماهنگی  در  گرفت  صورت 
خواهان  هند  مقامات  بود.  شده  راه اندازی  پاکستان 
هستند.  سرزمین شان  در  تروریستی  حمالت  کاهش 
و  افغانستان  در  هند  امنیتی  محدود  نقش  منظور،  بدین 
بدبینی این کشور نسبت به سرویس های امنیتی پاکستان، 
در  افغان  نیروی های  آموزش  روی  تا  واداشت  را  هند 
خاک هند، تمرکز کند. این کار به دلیل جلوگیری از 
تا  هند  گرفت.  صورت  پاکستان  تروریستی  تهدیدات 
استثنای  به  است.  نفرستاد  افغانستان  به  نیرویی  حال  به 

برای مردم ما ویرانی و فقر را در پی داشت و  انسان، 
شلیک  بیشترین  داخلی  جنگ های  جریان  در  کابل 
صبورانه  و  بود  شاهد  را  سنگین  و  سبک  گلوله های 
این  کرد.  میزبانی  را  شده  وارد  تمامی  خشونت های 
خون  »شهر  دست کم  دوره،  یک  در  می توان  را  شهر 

و خاکستر« لقب داد. 
که  همان گونه  باشیم.  نرفته  حاشیه  به  اصلی  بحث  از 
صدها  از  یکی  مورد  در  ما  می رساند؛  نوشته  عنوان 
پیکر بی جانی حرف می زنیم که سالیان دراز در هجوم 
پیامد  نتیجه،  قرار گرفت و در  تیرس رگبار مسلسل ها 
و  آسیب ها  کنار  در  داخلی،  جنگ های  خفت آور 
بی جان یک  نعش  ما گرفت،  از مردم  قربانی هایی که 
داشت.  ارزانی  افغانستان  آینده  به  را  فاخر  ساختمان 
حرف از قصر داراالمان است. قصر داراالمان که زمانی 
شکوه و عظمت بسی واال داشت، امروز در گوشه ای 
را  کابل  دشوار  روزگاران  سخت  خاطره های  شهر  از 
چند  روزانه  که  می آورد  یاد  به  و  می کند  بازخوانی 
جسم آتشین بر پیکرش اصابت می کرد و برای امروز 
بر می آید،  با شکوه  بنای  این  از دست  تنها کاری که 
شمارش  نیز  و  دشوار  و  تلخ  روزگاران  بازخوانی  امر 
اجسام آهنین و آتشینی است که روزی بر او وارد آمده 
است. می توان گفت: قصر داراالمان امروز در وسط امر 
شمارش وحشت است و این کار- امر شمردن- سالیان 
مدیدی است که دوام یافته است. سال ها است که قصر 
شمردن  به  منصف-  شاهد  یک  به عنوان  داراالمان- 
تعداد گلوله های وارد آمده بر جسم خویشتنش و نیز بر 
جسم بی روح کابل آن زمان، پرداخته است اما گویی 
این حکایت را پایانی نیست و شمار آن به حدی زیاد 

است که فرصت زیادی را در بر خواهد گرفت. 
از دست رفته  برای احیای مجدد شکوه  اراده ای  ظاهرا 
نیز در زمان حال وجود ندارد. از این روی؛  این قصر 
حال  به  کماکان  داراالمان  قصر  که  می شود  پیشنهاد 
شمردن  امر  کارش-  به  هم  که  شود  گذاشته  خودش 
گلوله ها- ادامه دهد و از جانبی، این پیام را به نسل های 
بار  زیان  امر  فی الواقع  جنگ  که  کند  منتقل  آینده 
بر  آن  از  که  خوبی هایی  برخالف  است،  ویرانگر  و 
شمرده اند. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!

نیروهایی که برای محافظت از امکانات دیپلوماتیک و 
تیم های بازسازی اش در افغانستان وجود دارند.

تبدیل  مخالف  به شدت  هند،  مقامات  زمان،  عین  در 
شدن پاکستان به عنوان یک قدرت بازدارنده در منطقه 
هستند. این حس، زمینه نفوذ بیشتر چین را در افغانستان 
جایگزین  چین  نمی خواهد،  هند  است.  کرده  مساعد 
منافع شخصی اش در منطقه گردد. عالوه بر این دولت 
پیش  در  پاکستان  با  را  سختگیرانه  روش های  مودی، 
سیاست  هند  نخست وزیر  مودی  نریندرا  است.  گرفته 
اتصال منطقه ای با تمام کشور های آسیای جنوبی، حوزه 
از  است.  گرفته  پیش  در  را  سارک  منطقوی  سازمان 
این رو، دهلی جدید در همسویی با واشنگتن، عالقه مند 
یک افغانستان مستقل و باثبات می باشد. اداره اوباما بهتر 
ظرفیت های  از  که  هند  مشوره  و  هماهنگی  در  است 
خوب دموکراسی، اقتصادی و امنیتی برخوردار است، 

در رابطه به مسایل منطقه به ویژه افغانستان کار کند.

وارد  جنگ  مورد  در  که  دیدگاه هایی  همه  میان  در 
»نیاز«  آمده است، شماری از دیدگاه ها جنگ را یک 
دانسته اند. در یک تحلیل، اصطالح »دولت ملی« بیش 
برای  ملت ها  و  بخشید  مشروعیت  جنگ  به  پیش  از 
برای حفظ  استقالل  از  استعمار، پس  از چنگ  رهایی 
تمامیت ارضی، منافع ملی و حفظ اقتدار سیاسی آستین 
امر شنیع دانسته  تنها  نه  باال زدند و دیگر مقوله جنگ 
بخشی  بود.  آزادی  راه  در  مبارزه  نشانگر  که  نمی شد 
با  آزادی خواه،  جنبش های  توسط  جنگ ها  این  از 
می گرفتند.  شکل  کاریزما  شخصیت های  محوریت 
ملی  از حریم  دفاع  مدعی  آزادی خواه،  شخصیت های 
شدند و به مبارزات چریکی در کنار ارتش های رسمی  
پرداختند.  مستقل  به گونه  یا  دولت ها،  قیادت  تحت 
مشروعیت  عدم  و  مشروعیت  و  جنگ  ناتمام  داستان 
به  پیوند  در  مذمومانه  و  ممدوحانه  دیدگاه های  آن 
نظام های  در  این که  دارند.  ملی  رسمی   ارتش های 
انتظام یافته  و  روشمند  خیلی  به گونه  جنگ  امروزین 
»کار  می گوید:  دایر،  گوین  می شود  داده  آموزش 

ارتش ها در نهایت عبارت است از کشتن.« 
میان یک  فرق  که  پرسشی  این  هنوز  اما  این وجود  با 
»مبارز راه آزادی« و یک »تروریست« چیست، پاسخی 

روی  بیشتر  افغانستان  در  دیپلوماتیک  هماهنگی های 
کشور های منطقه متمرکز شده است، که روابط با هند 
افغانستان  در  موجود  گروه های  می کند.  پیچیده تر  را 
می رسد.  منطقوی  موسسات  و  پنجاه کشور  از  بیش  به 
استانبول  پروسه  و  آسیا  قلب  در  موقعیتش  با  افغانستان 
دیپلوماتیک  تازه  جایگاه  در  را  هند   ،2011 سال  در 
افغانستان  در  مهم  نقش  کشور  این  چون  داده،  قرار 
ثبات در  نگران  دارد. سازمان همکاری های شانگهای، 
هند  بین  همکاری  پروسه  سازمان  این  است.  افغانستان 
به  سازمان  اعضای  است.  کرده  شروع  را  پاکستان  و 
همکاری افغانستان، کنفرانس بین المللی اعتمادسازی را 
در آسیا و کنفرانس همکاری های اقتصادی منطقوی در 

افغانستان راه اندازی کرده اند.
باشد، دهلی جدید  داشته  می تواند  موثرتری  نقش  هند 
کشور  این  با  و  می بیند  زمبور  النه  مثابه  به  را  پاکستان 
هماهنگی محدود امنیتی دارد. پاکستان، موثریت هند را 

قصر داراالمان را
 به حال خودش بگذارید

همسویی هند و امریکا برای ثبات در افغانستان 

سیدجعفر راستین
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کابل در زیر  در دومین هفته متوالی رقابت های پهلوانی 
گردید. نور شدید آفتاب دایر 

کابل با حضور ورزشکاران  این بار رقابت های زون شرق 
کلپ در فضای آزاد و در  نونهال و نوجوان بیشتر از ده 

گرمای طاقت فرسا آغاز شد. زیر نور شدید آفتاب و 
رده   9 در  نوجوان  و  نونهال  پهلوانان  رقابت ها  این  در 
وزنی متفاوت برای حضور در تیم منتخب زون شرق، 
به روی تشک می روند و در نهایت 4 ورزشکار برتر هر 
این بخش، جواز  منتخب  تیم  در  رده، ضمن حضور 
را  پهلوانی  ملی  تیم  انتخابی  رقابت های  در  حضور 

به دست می آورند.
نکته منفی و حایز اهمیت، برگزاری این رقابت ها در 
که باعث ابراز نارضایتی ورزشکاران و  فضای باز بود 

 AFC – C Licence( آسیا   C درجه  مربی گری  کورس  امروز 
Course ( از سوی فدارسیون فوتبال افغانستان افتتاح می گردد.

افغانستان  والیات  و  پایتخت  از  مربی   24 کورس  این  در 
تخنیکی  مشاور  صالح  حسین  نظر  تحت  و  می کنند  ک  اشترا
نیز  فیفا  مدرس  حال  عین  در  که  افغانستان  فوتبال  فدراسیون 

می باشد، مورد آموزش قرار می گیرند.
جریان  روز   13 مدت  به  که  مربی گری  کورس  این  پایان  در 
خواهد داشت، به مربیان برتر، مدرک مربی گری درجه C آسیا 

گرفت. تعلق خواهد 

منچستریونایتد در تازه ترین اقدام برای بازگرداندن 
الدترافورد  به  یوونتوس  فرانسوی  ستاره  پوگبا  پل 

کرده است. پیشنهاد عجیبی به یوونتوس ارائه 
ترین  تازه  در  منچستریونایتد  گاردین،  نوشته  به 
اولدترافورد  به  پوگبا  پل  بازگرداندن  برای  اقدام 
برای  است  ممکن  که  کرده  ارایه  عجیبی  پیشنهاد 
کننده  طرفداران منچستریونایتد چندان خوشحال 

نباشد.
منچستریونایتد  که  است  آمده   پیشنهاد  این  در 
آماده است تا در ازای  پوگبا، فن پرسی + 54 میلیون 

کند. گذار  یورو را به یوونتوس وا
منچستریونایتد  در  که  سالی  چند  طی  پرسی  فن 
گول های فراوانی برای این تیم به ثمر رسانده،  بوده 
به همین دلیل ممکن است این پیشنهاد با اعتراض 

مربیان تیم های حاضر شده بود.
پهلوانی  فدارسیون  جنرال  سکرتر  حیران،  یونس 
که  هستند  مجبور  امکانات  نبود  به دلیل  که  می گوید 

کنند. این رقابت ها را در فضای آزاد برگزار 
فقر  در  فدراسیون  این  که  حالتی  در  وی،  به گفته 
نیز  رقابت ها  برگزاری  عدم  می برد،  سر  به  امکانات 
که ورزشکاران با مشکالت شدیدتری  باعث می شود 
که رقابت ها را  مواجه شوند، بنابراین مجبور می شوند 
کردن تشک های مخصوص  با پهن  و  آزاد  در فضای 

کنند. برگزار 
تاریخ  نامدار  و  باسابقه  رشته های  از  پلهوانی  رشته 
طول  در  که  رشته  این  اما  می باشد،  افغانستان  ورزش 
داشته  نامدار  قهرمانانی  و  پهلوانان  پیشین،  دهه های 

طرفداران یونایتد همراه باشد.
اعالم  پوگبا  برای جذب  که  تیم هایی  ترین  مهم  از 
رئال  بارسلونا،  به چلسی،  میتوان  اند  کرده  آمادگی 

کرد. مادرید، بایرن مونیخ و پاری سن ژرمن اشاره 

امکاناتی  با فقر شدید  است، در طول سال های اخیر 
دست وپنجه نرم می کند.

در این میان بر مسوولین دولت، ریاست تربیت بدنی 
که  است  المپیک  ملی  کمیته  هم چنان  و  ورزش  و 
طوری  الزم،  امکانات  و  تسهیالت  آوردن  فراهم  با 
از  که  پرطرفدار  رشته های  این  که  نمایند  برنامه ریزی 
الزم  شکوفایی  به  می برند،  بهره  نیز  درخشانی  سابقه 

برسند.
امری  آزاد،  فضای  در  پهلوانی  مسابقات  برگزاری 
در  اما  است  جهان  سطح  در  نامرسوم  و  نامعمول 
و  بی توجهی  ورزش  قبال  در  آن قدر  افغانستان، 
رشته های  حتی  که  است  گرفته  صورت  بی اعتنایی 
آن  از  نیز،  پهلوانی  همچون  درخشان  باسابقه ای 
کم ترین  با  و  گرفته  فاصله  خود  خوب  روزهای 
امکانات موجود، دست به برگزاری مسابقات ورزشی 

می زنند.
ما  سرزمین  ورزش های  کهن ترین  از  یکی  پهلوانی 
آسیایی  مدال  آخرین  دریافت  از  دهه   4 که  می باشد 
فعلی  فدراسیون  می گذرد.  رشته  این  در  افغانستان 
قابل  نتیجه  نتوانسته  هنوز  افغانستان  پهلوانی 
مالحظه ای را در طول 13 سال در سطح آسیا و جهان 

کند. کسب 
داشته  که  درخشانی  تاریخ  آن  علی رغم  رشته  این 
کنون در فراشیبی سقوط آزاد قرار دارد و در این  است، ا
باید دولتمردان، فکری به حال و روز این رشته  میان 
گرداب این مشکالت رهایی  ورزشی نموده و آن را از 

بخشد.

زشی با تاریخچه ای درخشان در سقوط آزاد پهلوانی، ور
  

گسول، میهمان خود  گو بولز با درخشش درک ُرز و پائو  تیم بسکتبال شیکا
فیالدلفیا را شکست داد.

با  بولز  گو  شیکا تیم  امریکا،  حرفه ای  بسکتبال  لیگ  دیدارهای  در 
از سد فیالدلفیا در جمنازیم یونایتد  گارد راس خود، درک رز  درخشش 
کمند مصدومیت سنگین و  که به تازگی از  گذشت. رز  گو  سنتر شهر شیکا
گول  طوالنی مدت خود رها شده در این بازی 22 امتیاز، 6 ریباند و 8 پاس 
گو به دست آورد.  گسول نیز 24 امتیاز و 13 ریباند برای شیکا داشت. پائو 

کردند. از این بازی 22273 نفر دیدن 
گو و نیویورک  کلیپرز، تورونتو، شیکا گلدن استیت، یوتا،  در سایر دیدارها 

پیروز شدند.
کنفرانس شرق و فیالدلفیا سونی  کاوالیرز در صدر  کلیولند  آتالنتا هاوکس و 
هستند.  کنفرانس  این  جدول  انتهای  در  نیکس  نیویورک  و  سیکسرز 
کنفرانس غرب  گریزلیز نیز در صدر  گلدن استیت وریرز و ممفیس  تیم های 
کنفرانس قرار دارند. و لس آنجلس لیکرز و مینه سوتا تیمبروولوز در قعر این 
تورونتو  بولز،  گو  شیکا کاوالیرز،  کلیولند  کس،  آتالنتا ها تیم های  کنون  تا
گلدن استیت وریرز،  کنفرانس شرق و تیم های  رپتورز و واشنگتن ویزاردز از 
آنجلس  لس  بلیزرز،  تریل  پورتلند  کتس،  را هیوستون  گریزلیز،  ممفیس 
کنفرانس غرب جواز حضور  کلیپرز، سان آنتونیو اسپرز و داالس موریکس از 

در مرحله پلی آف را به دست آورده اند.

زش اخــــــبار ور
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پیشنهاد یونایتد به یوونتوس برای جذب پل پوگبا

کورس مربی گری درجه »C« آسیا برگزاری 

گسول ز و  وزی شیکاگو با درخشش ر پیر

       سید مصباح

 

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 15 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 5151  اپریل51 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:   

ACKU
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کوریای جنوبی تازه ترین مورد از افزایش موج خشونت ها  حمله به سفارت 
در طرابلس، پایتخت لیبیا است. 

کوریای جنوبی در  گزارش ها از حمله افراد مسلح ناشناسی به سفارت خانه 
طرابلس، پایتخت لیبیا حکایت دارد.

کشته و یک نفر دیگر مجروح شده  در جریان این حمله دو مامور امنیتی 
است.

که افرادی مسلح  گفته است  کوریای جنوبی  در همین رابطه وزارت خارجه 
کردند. از یک خودرو به سوی ساختمان سفارت تیراندازی 

دو  جمله  از  کوریایی  کارمند  سه  حمله  زمان  در  ش  گزار  این  براساس 
صدمه  آن ها  از  یک  هیچ  که  بودند  کار  مشغول  سفارت  در  دیپلومات 

ندیده اند.
که آیا هدف این  گفته است: »ما نمی دانیم  کوریای جنوبی  وزارت خارجه 

حمله سفارتخانه بوده یا ماموران امنیتی لیبیاایی.«
کردن  که وزارت خارجه موضوع خارج  گفته است  کوریای جنوبی هم چنین 

کارکنانش را از لیبیا را مورد بررسی قرار می دهد. تمامی 
این حمله تازه ترین مورد از افزایش موج خشونت ها و بی ثباتی در طرابلس 

است.
رهبر  قذافی،  معمر  رژیم  سرنگونی  باعث   ۲۰۱۱ سال  در  که  پیکارجویانی 
علیه  تی  حمال یا  و  کرده  آدم ربایی  به  اقدام  اغلب  شدند،  لیبیا  سابق 

کشور انجام می دهند. دیپلومات های خارجی مستقر در پایتخت این 

که  کرده اند  افشا  روزنامه اسراییلی هاآرتص  برای  ارشد اسراییلی  مقامات 
تفاهم  مفاد  گر  ا است  »نگران«  کشور  این  وزیر  نخست  نتانیاهو  بنیامین 
هسته ای اخیر سویس مبنای توافق نهایی میان ایران و قدرت های جهانی 
گیرد، ایران به تعهدات خود پایبندی نشان دهد و »در آن صورت، دنیا  قرار 

دیگر ایران را به عنوان یک خطر نگاه نکند.«
از  »نگرانی«  نتانیاهو  که  نوشته است  هاآرتص یک شنبه ۲۳ حمل  روزنامه 
خشنودی و »بی عار« شدن دنیا در مورد ایران را در صورت »پایبندی ایران 
کرده  است. به تعهدات خود«، در یک نشست اضطراری دولت خود بیان 
نشست یادشده دولت اسراییل جمعه ۱۴ فروردین، یک روز پس از اعالم 
تفاهم سویس، برای تعیین موضع اسرائیل در قبال این تفاهم، برگزار شده 

بود.
انتقالی اسراییل باشند  که به نظر می رسد وزیران دولت  مقامات اسراییلی 
گر ایرانی ها  که نتانیاهو در نشست مزبور اظهار داشته »ا گفته اند  به هاآرتص 
از  انحراف  در  آن ها  مچگیری  به  نمی توان  کنند،  عمل  خود  تعهدات  به 
کرد و در آن صورت، اعمال تحریم ها و نظارت درازمدت بر  تعهدات اقدام 

طرح های هسته ای ایران تقریبًا غیر ممکن خواهد شد.«
طول  در  شده  برقرار  تحریم های  است  نگران  که  گفته  نیز  را  این  نتانیاهو 
برنامه  بر  دارد  زیرا جهان  بپاشد  فرو  به زودی  ایران  گذشته علیه  سال های 

اتمی ایران »مهر حالل« می زند.
کردن  متقاعد  گفته است احتمال  وزیرانش  به  نتانیاهو  نوشته هاآرتص،  به 
به شدت ضعیف  ایران  علیه  بیشتر  تحریم های  برقراری  به  جامعه جهانی 

کنگره آمریکا است.« کردن بر  شده و تنها امید، »تمرکز 
که در نشست اضطراری  گفته اند  مقامات اسراییلی هم چنین به هاآرتص 
کورکر و رابرت  ک  گرفته شد، سناتورهایی مانند با دولت اسراییل تصمیم 
گیرند تا پیشنهادهای خود را برای تصویب  منندز مورد فشار اسراییل قرار 
رییس جمهوری  اختیارات  کردن  محدود  یا  ایران  علیه  بیشتر  تحریم های 

کنگره برسانند. امریکا در ارتباط با ایران به تصویب 
کنگره را در  گفته اند پیشنهاد آن ها دست  کورکر و سناتور منندز پیشتر  سناتور 
گذاشت و حرف آخر را  تایید نهایی توافق احتمالی آتی با ایران باز خواهد 

کنگره خواهد داد. در این مورد به 
گذاشته می شود؛  کورکر در روزهای آینده به رای گیری سنا  پیشنهاد سناتور 
کرد و به او و سایر  گذشته خود با این سناتور دیدار  ک اوباما در روزهای  بارا
با  اتومی  نهایی  توافق  تا  باشید  صبور  گفت،  سویس  اخیر  تفاهم  منتقدان 

ایران به دست آید.
گر توافق نهایی تضمین ندهد  گفت، ا کورکر  بارک اوباما هم چنین به سناتور 
تایید  را  آن  او  خود  یافت،  نخواهد  دسترسی  هسته ای  سالح  به  ایران  که 

کنگره نیست. کرد و نیازی به اقدامات محدودکننده از سوی  نخواهد 

اخیر  دهه  پنج  در  کوبا  و  امریکا  رهبران  رسمی  مالقات 
گفت  بی سابقه است. بارک اوباما، رییس جمهوری امریکا 
کوبا می تواند »نقطه تحولی»  کاسترو رهبر  مالقاتش با رائول 

کشور باشد. در روابط دو 
قاره  سران  نشست  حاشیه  در  که  را  دیدار  این  اوباما  آقای 
گرفت »خالصانه و پربار« توصیف  آمریکا در پاناما صورت 

کرد.
سابقه  که  کشور  دو  این  امریکا،  رییس جمهوری  گفته  به 
هم چنان  می توانند  داشته اند  خود  روابط  در  دشمنی 
اختالف نظر داشته باشند اما با حفظ منافع مشترک رابطه 

گسترش دهند. خود را 

ایران  ارتش  زمینی  نیروی  فرمانده  احمدرضا پوردستان، 
به عربستان درباره حمله به یمن هشدار داده و پیش بینی 
که عربستان »در این تجاوز شکست خواهد  کرده است 

خورد.«
 ۲۳ یک شنبه  امروز  پوردستان  فردا،  رادیو  از  نقل  به 
گلوله ای به  گفت: »هنوز  فروردین در یک نشست خبری 
سمت ارتش عربستان شلیک نشده ولی ما آثار شکست 
حال  به  وای  می بینیم،  عربستان  اجاره ای  ارتش  در  را 

که چند ترقه در ریاض شلیک شود.« روزی 
یک  طرح  احتمال  از  هم  ایران  مجلس  نماینده  یک 
فوریت لغو حج عمره در مجلس در صورت تامین نشدن 

امنیت زایران ایرانی خبر داده است.
خانه  خبرگزاری  به  گرمسار  نماینده  کاتب،  غالم رضا 
ک مالیده شود« و  گفت باید »پوزه عربستان به خا ملت 
که مجلس ایران »در مقابل این حرمت شکنی  هشدار داد 

که روز شنبه انجام شد  کوبا  مالقات رسمی رهبران امریکا و 
در نیم قرن اخیر بی سابقه است.

گفت: »نتیجه ما از  کوبا  آقای اوباما درباره مالقاتش با رهبر 
که می توانیم با حفظ احترام به یک دیگر  این دیدار این بود 

هم چنان اختالف نظر داشته باشیم.«
گفت  کوبا درباره این مالقات  کاسترو رهبر  هم چنین رائول 
کشور در صورت لزوم نظراتی مخالف  که هر دو  کردیم  توافق 

یک دیگر داشته باشند.
نشست  در  خود  طوالنی  سخنرانی  در  پیشتر  کاسترو  آقای 
را »مردی صادق« توصیف  اوباما  امریکا، بارک  سران قاره 

کرد.

نسبت به مردم بی تفاوت نخواهد بود.«
عربستان  رهبری  به  عربی  کشورهای  ایتالف  حمله 
یمن  در  حوثی  شیعه  شبه نظامیان  مواضع  به  سعودی 
انتقاد شدید ایران را به دنبال داشته و تنش در روابط دو 

کم سابقه ای افزایش داده است. کشور را به طرز 
آیت اهلل علی خامنه ای، رهبر ایران حمالت عربستان به 
کرده و آن را  یمن را با عملیات اسراییلی در غزه مقایسه 

»جنایت و نسل کشی« خوانده است.
روزهای  در  یمن  به  عربستان  نظامی  حمله  از  انتقادها 
اخیر با موج اعتراض های عمومی در ایران به »تعرض به 

دو نوجوان ایرانی« در فرودگاه جده همراه شده است.
گذشته یکی از مقام های وزارت خارجه ایران تایید  هفته 
بازرسی  هنگام  عربستان  جده  فرودگاه  ماموران  که  کرد 
به  بودند  رفته  که به حج عمره  ایرانی  بدنی دو نوجوان 
برای  »شبه تجاوز«  کلمه  از  او  کرده اند.  »تعرض«  آن ها 

رهبران  مالقات  از  برزیل  رییس جمهوری  روسف،  دیلما 
کرد  کوبا استقبال  امریکا و 

کوبا  و  امریکا  روابط  سابقه  به  اشاره  با  کاسترو  آقای 
که  نقشی  ]درباره  می زنم  حرف  انقالب  از  آوقتی  گفت: 
اوباما  آقای  از  باید  اما  می شوم  احساساتی  داشته[  امریکا 
که در دوران  کنم چون او مسوول وقایعی نیست  عذرخواهی 

قبل از او روی داده اند.«
کشورهای  گرم سران  کوبا و امریکا با استقبال  دیدار رهبران 

کارائیب مواجه شده است. آمریکای التین و منطقه 
را  مالقات  این  برزیل  رییس جمهوری  روسف،  دیلما 
اقدامی شجاعانه برای پایان دادن به آخرین بقایای جنگ 

کرد. سرد در نیم کره غربی جهان توصیف 
رییس جمهوری  کرشنر،  دی  فرناندز  کریستینا  هم چنین 
گفت  کوبا داد و  کار را به  آرژانتین، بخش اعظم اعتبار این 
کشور با شایستگی در برابر تحریم های امریکا مبارزه  که این 

کرده است.
کاسترو و برادرش رائول  در سال ۱۹۵۹ و پس از آن که فیدل 
گرفتند  دست  به  کوبا  در  را  قدرت  زمام  انقالب  یک  در 

کرد. کشور را قطع  امریکا روابط خود با این 
کردند  کوبا برقرار  کاسترو حکومتی سوسیالیستی در  برادران 

که روابط نزدیکی با اتحاد جماهیر شوروی داشت.
کشورش شده  کوبا خواستار لغو تحریم های امریکا علیه  رهبر 
کشورهای حامی  کوبا باید از فهرست  که نام  گفته است  و 

تروریسم حذف شود.

کرد. توصیف این اتفاق استفاده 
شبکه های  در  گسترده ای  کنش  وا خبر  این  انتشار 
ایران  مقام های  میان  در  طور  همین  و  اجتماعی 

برانگیخت.
دیروز شنبه تجمعی اعتراضی همراه با شعارهای تند علیه 

کشور در تهران برگزار شد. عربستان در برابر سفارت این 
تجمعی  هم  امروز  که  است  کی  حا مشهد  از  گزارش ها 
شهر  این  در  عربستان  کنسولگری  مقابل  در  اعتراضی 

برگزار شده است.
نامه ای  در  ایران  جمهور  رئیس  روحانی  حسن  دیروز 
از  که  داد  او دستور  به  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  به 

»مجازات مجرمان و تامین امنیت زایران« مطمین شود.
کرامت  گر امنیت و  که ا آقای روحانی در این نامه نوشت 
شود،  مخدوش  عمره  حج  سفر  جریان  در  ایرانی  زایران 

چنین سفرهایی ممکن است »به حرام تبدیل شود«.

حمله مسلحانه به سفارت خانه 
کوریای جنوبی در لیبیا

»نگرانی« نتانیاهو از »بی اعتنا شدن« 
دنیا در نتیجه پایبندی ایران به تعهدات 

کوبا است وابط امریکا و  و »نقطه تحول« در ر کاستر اوباما: مالقات با 

وی زمینی ارتش ایران به عربستان هشدار فرمانده نیر
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