اهمیت اتحاد
ایاالت متحده-افغانستان

ما که در نخستین انتقال مسالمتآمیز قدرت در تاریخ کشور خود ،اتحاد را به
جای تفرقه انتخاب کردهایم ،برای عمیقتر ساختن همکاریها بین کشورهایمان،
از امریکا دیدار میکنیم .مردم سختکوش افغانستان ،با حمایت ایاالت متحده،
میتوانند کشور ما را بازسازی کنند ،اقتصاد ما را توسعه بدهند و در برابر تروریسم
مقاومتکنند.
کشور ما که موقعیتش در قلب آسیا هم مایهی برکت و هم منشای بدبختی است،
خشونت بسیار دیده است .در جریان مبارزه برای شکست تهاجم شوروی در
دههی  ،1980بیش از یک میلیون تن از افغانها جان باختند...
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 ۱۲۰سالگی سینما؛
سهم واقعی برادران لومیر
چقدر است؟
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مخاطرههای سفر رییس جمهور غنی به ایاالت متحده
ی افغانستان از پایتخت
این نخستین بار است که رییس جمهور انتخاب 
ایاالت متحده دیدن میکند که نامش حامد کرزی نیست .سفر او پس از
یک انتقال پر درد سر و جنجالی اما صلحآمیز قدرت اتفاق میافتد که در
تاریخ افغانستان بیپیشینه بود.
اکنون غنی ریاست هیئتی را به دوش دارد که شگافهای ناشی از
انتخابات سال گذشته تا هنوز در آن هویداست .این جان کری ،وزیر
خارجهی ایاالت متحده ،بود که توافق تقسیم قدرت را عملی ساخت .در
نتیجهی این توافق ،حکومت وحدت ملی ایجاد شد که در آن غنی رییس
جمهور و رقیب انتخاباتی او ،عبداهلل عبداهلل« ،رییس اجرایی» تعیین شد.
این فرصت برای افغانستان اهمیت فراوانی دارد و چالشهای که بر سر
راه حکومت جدید آن قرار دارند ،بزرگ اند .همزمان با اینکه غنی و
عبداهلل تالش میکنند تا با هم مناسبات کاری ایجاد کنند ،باید مناسبات
خود با ایاالت متحده را نیز مدیریت کنند .این در حالیست که قرار
است نیروهای باقیماندهی بینالمللی تا پایان سال  2016از این...
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فرخنده،
شهید ِ
ِ
راه آگاهی
هادی صادقی

پیکر فرخنده ،دختری که چند روز پیش به اتهام سوزاندن
نسخهای از قرآن زیر چکمهها و چماقهای عدهای ولگرد
و مردم احساساتی جان داد و پیکر نیمجانش به جادهها
کشانده و در دریای خشک کابل سوزانده شد ،روز گذشته از
سوی صدها تن از شهروندان کابل با عزت و احترام تشییع
و دفن شد .هرچند عدهای ولگرد و مردانی با احساسات کور،
فریب هورای مالی تعویذنویس را خوردند و به شخصیت
و غرور فرخنده اهانت کردند و او را مظلومانه کشتند؛ اما
صدها تن دیگر در داخل و خارج از کشور برای او گریستند،
به یادش شمع روشن کردند و خود را فرخنده نام نهادند.
ماجرای کشتن فرخنده فوقالعاده دردناک و تکاندهنده
است .این رویداد روح و روان میلیونها انسان در داخل و
خارج از کشور را جریحهدار ساخت و داغ سیاهی بر پیشانی
تاریخ این سرزمین برجا گذاشت .او قربانی رمالهای
فریبکار شهر شد و بیهیچ جرمی ،به شکل وحشیانهای
پاره پاره شد.
فرخنده را میشود شهید راه آگاهی ،آزادی و روشنگری
خواند .او رفته بود تا مالی تعویذنویس را بگوید که از
فریب مردم به نام دین و معتقدات مذهبی دست شسته و
زندگی مردم را اسیر رمل و جادو نسازد .از اینرو ،فرخنده
به معنای واقعی کلمه شهید راه روشنگری و آگاهی است.
او شاید میخواست که زندگی مردم از بند خرافات ،جادو و
تعویذ پاک شود و باورهای مردم با نور ایمان و خرد مزین
و محکم گردد.
ماجرای فرخنده چند واقعیت تلخ را نشان میدهد:
 .1این ماجرا نشان میدهد که سودجویان از دین و
اعتقادات ،چقدر سنگین بر گردهی باورهای مردم سوار اند.
رماالن و تمام کسانی که سقف معیشتشان را بر ستون
شریعت و دین بنا کردهاند ،بیرحمانه بر گردهی اعتقادات
مردم سوار اند و برای پاسداری از جایگاه و منافعشان،
حاضر به هر کاری هستند.
 .2این ماجرا نشان میدهد که امنیت جانی در این کشور
چقدر شکننده و غیر قابل اعتماد است .رویداد قتل فرخنده
ثابت ساخت که فقط با یک هوراکشیدن و اتهام هرچند
ناچسب ،زندگی افراد به زیر چکمههای عدهای ولگرد
و مردم احساساتی افتاده و مصله میگردد .مردانی با
مشتهای گره کرده ،دهان کفکرده و چشمانی از حدقه
برآمده در شهر و بازار آمادهاند تا با یک هورای مالی
تعویذنویس و جادوگر فریبکار ،به جان یک بانو بیافتند و
عزت و زندگیاش را تاراج کنند .ماجرای فرخنده بهراحتی
میتواند برای هرکسی تکرار شود .کافی است مالیی در
میان جمعیت هورا کشد که فالنی کافر است یا به مقدسات
توهین کرده ،آنگاه مردان خشمگین با مشتان گرهکرده
صف کشیده و ماجرای فرخنده را تکرار خواهند کرد.
 .3جامعهی افغانی سرشار از احساسات کور است .با یک
هورا ،مخزن احساسات قومی–مذهبی مردم افغانستان
آتش میگیرد و تنور فاجعه روشن میشود .رفتار فوری
مردم در چنین شرایطی نه از روی عقل و منطق ،بلکه از
روی احساسات کور شکل و جهت میگیرد که سالهاست
در دل آنها جمع شده است.
دولت باید در این پرونده با جدیت برخورد کند .عامالن این
جنایت ،مورد پیگرد قضایی قرار گرفته و اجازه ندهد که
دادگاههای صحرایی و فتواهای خودسرانه بیش از این رواج
یابند .هرچند دولت تا کنون در این مورد سریع و قاطعانه
عمل کرده است؛ سیزده تن از عامالن اصلی این رویداد
بازداشت شده و کمیسیونهای دولتی از سوی ریاست
جمهوری و وزارت امور داخله برای این پرونده تشکیل
شده؛ اما تا تطبیق عدالت در این مورد کارهای زیادی الزم
اند .باید دولت در تطبیق عدالت در این مورد بیدرنگ و
سریع عمل کند .از سوی دیگر ،باید دولت و نهادهای معتبر
دینی-مذهبی جلو فتواهای خودسرانه را بگیرند.



پیکر سوختهی فرخنده روی دوش زنان

اطالعات روز :پیکر سوختهی فرخنده،
دختر  ۲۷سالهای که از سوی مردان
خشمگین کابل به اتهام قرآنسوزی به
آتش کشیده شد ،دیروز تا منطقهی پنجصد
فامیلی کابل توسط زنان حمل و سپس به
خاک سپرده شد .بخش زیادی از مراسم
تدفین فرخنده نیز توسط زنان انجام شد و
آنان در این مراسم ،قتل بیرحمانهی این
دختر جوان را به مثابهی قتل انسانها در
کشور تلقی کردند.
فعاالن مدنی و هزاران باشندهی کابل (مرد و
زن) از اقشار مختلف در مراسم خاکسپاری
فرخنده حضور داشتند و شماری از آنان
گفتند ،تا زمانی که عامالن قتل فرخنده
محاکمه نشوند ،آرام نخواهند نشست .به روز
پنجشنبه هفتهی گذشته تعدادی از افراد در
نزديکی مسجد شاه دوشمشيره در شهر کابل،
فرخنده را به اتهام آتشزدن قرآن کريم ،پس
از شکنجهی شدیدُ ،کشتند و جسدش را آتش
زدند.
جنرال ظاهر ظاهر ،مسئول جنایی پولیس
کابل دیروز گفت که تا کنون  ۱۳نفر به
اتهام قتل فرخنده بازداشت شدهاند .او افزود،
تحقیقات بیشتر در این زمینه جریان دارند
و دیگر عامالن قتل فرخنده نیز بازداشت
میشوند .نادر ،پدر فرخنده از حکومت خواست
تا عامالن قتل دخترش را مجازات کند .او
افزود ،دخترش صبح روز پنجشنبه مبلغ ۱۰۰
افغانی از او گرفته بود تا دفترچه بخرد؛ اما در
پایان روز خبر قتل دخترش را دریافت کرد.
به گفتهی نادر ،دخترش همواره دعوتگر
اسالم بوده است .او افزود که دخترش
میخواست درسش را در رشتهی علوم دینی
ادامه دهد .همچنان مولوی احمد ،امام مسجد
محل گفت ،فرخنده با مبادی علوم اسالمی
آشنایی داشت .در مراسم دیروز ایاز نیازی،

مالی مسجد وزیر اکبرخان کابل نیز حضور
یافت؛ اما با واکنش تند اشتراککنندگان این
مراسم مواجه شد.
آنان با یکصدا شعار دادند« ،مرگ بر نیازی»
و نیز به او اجازه ندادند تا در مراسم نماز جنازه
اشتراک کند .نیازی پس از قتل فرخنده توسط
شماری از افراد خشمگین ،گفته بود« :بازی با
ارزشهای دینی مردم کاری سخت است و در
آن زمان نمیشود که داکتر بیاید و تشخیص
دهد که متهم بیمار روانی است».
او هشدار داده بود ،اگر کسی در پیوند با این
حادثه بازداشت شود ،مردم شورش میکنند و
قیام مردمی آغاز خواهد شد .این اظهارات او
واکنشهای تندی را به دنبال داشت و حتا
شماری از علمای دینی گفتهاند ،تشخیص
دادن جرم وظیفهی دادگاه است و حفظ جان
و حریم خصوصی افراد در دین اسالم یک
اصل مهم است.
آیا واقعاً فرخنده قرآن را سوزانده بود؟
در این مورد روایتهای مختلفی وجود
دارند؛ اما مسئوالن وزارتهای داخله و حج
و اوقاف گفتهاند ،بر اساس تحقيقات ،هنوز
هیچ نشانهای از سوختاندن قرآن کریم

توسط فرخنده دیده نشده است .فرخنده به
روز پنجشنبه هفتهی گذشته در مسجد شاه
دوشمشیره از یک مالی تعویذنویس تقاضا
کرده تا دیگر این کارش را متوقف کند؛ بیخبر
از اینکه به وی اتهام بزرگی بسته میشود.
سپس مالی تعویذنویس مردم را صدا
میکند که فرخنده نسخههای قرآن را آتش
زده است .به دنبال آن ،مردان خشمگین در
حضور مأموران پولیس بر او حمله میکنند؛
اما پولیس برای جلوگیری از کشتن فرخنده
هیچ کاری نمیتواند .این مسئله نیز با واکنش
جدی مواجه شده و شهروندان خواستار پیگرد
قانونی مأموران پولیس موجود در محل این
حادثه هستند .به باور آنان ،پولیس برای
جلوگیری از قتل فرخنده ،کوتاهی کرده است.
فرخنده از دارالعلوم عایشه صدیقه فارغ شده
بود و در روزهای اخیر مصروف خواندن درس
تجوید بوده است .اعضای خانوادهی ا و فرخنده
را یک دختر دعوتگر اسالم خوانده و گفتهاند،
قرار بود در آخر همین هفته با سپریکردن
امتحان کانکور فارغان چهارده ،به تحصیالت
عالیاش در دانشکدهی شرعیات کابل ادامه
دهد.

واکنشهای داخلی و خارجی
نمایندگی سازمان ملل در کابل آتشزدن
فرخنده را بیرحمانه خواند و گفت ،حکومت
وحدت ملی تمام اشخاص دخیل در این
قضیه را بازداشت و مجازات کند .همچنان
مسئوالن جنبش مدنى شهروندان مسئول
افغانستان اعالم کردند ،آتشزدن اين
دختر در پايتخت کشور ،حاکميت دولت را
زير سوال برده است .به باور آنان ،با وقوع
این حادثهی وحشتناک ،نگرانی شهروندان
بیشتر شده و حکومت برای جلوگیری از
چنین رویدادها و رفع نگرانی مردم ،باید این
قضیه را جدى ،شفاف ،علنى و سريع بررسی
و به آن رسيدگى کند .کاربران فیسبوک در
مورد این قضیه واکنشهای متفاوتی داشتند؛
اما اکثر آنان آتشزدن فرخنده را جنایتی
نابخشودنی خواندند .سیمین غزل حسنزاده،
معین نشراتی وزارت اطالعات و فرهنک،
زلمی زابلی ،عضو مجلس سنا و داکتر ایاز
نیازی ،یکی از علمای دینی و مالامام مسجد
وزیر اکبرخان کابل که پس از این حادثه در
توجیه عملکرد افراد خشمگین سخن گفته
بودند ،با افزایش اعتراضها از گفتههایشان
ابراز ندامت کرده و معذرتخواهی کردند.
رییس جمهور و رییس اجرایی خواستار
بررسی دقیق قضیهی قتل فرخنده شدند.
اشرف غنی به وزارت داخله دستور داد تا در
مورد این حادثه تحقيقات کامل انجام دهد.
به گفتهی اشرف غنی ،هيچکسی حق ندارد
خودسرانه قاضی شود و به میل خود مردم
را مجازات کند .اکنون برای بررسی دقیق
این قضیه یک کمیسیون موظف شده است.
مولوی محمدعمر فاروقی ،سی د محمدحسین
محققزاده ،فوزیه کوفی ،اخپلواک صافی و
مجیبالرحمن خلوتگر اعضای این کمیسیون
اند.

ایجاد کمیسیون اصالحات انتخاباتی به ریاست شکریه بارکزی

اطالعات روز :سرانجام کمیسیون
اصالحات انتخاباتی با صدور فرمان رییس
جمهور غنی ایجاد شد .ریاست این کمیسیون
را شکریه بارکزی ،عضو مجلس نمایندگان به
عهده دارد و معاون آن ،صدیقاهلل توحیدی
است .همچنان شاه سلطان عاکفی و وژمه
فروغ به عنوان دبیران این کمیسیون تعیین
شدهاند .علی امیری ،عبدالقدیر کریاب ،بشیر

فاروق ،محمدامین احمدی ،فیضاهلل ذکی،
کاوون کاکر ،صبرینا ثاقب ،گلاحمد مددزی،
عزیزاهلل رفیعی ،عبدالمجید غنیزاده ،معاون
وزارت عدلیه و تادامیچی یاموتو ،نمایندهی
سازمان ملل به عنوان اعضای کمیسیون
اصالحات انتخاباتی تعیین شدهاند.
در خبرنامهی ریاست جمهوری آمده است،
این کمیسیون برای ایجاد اصالحات بنیادی

در نظام انتخاباتی ،تقویت نظام مردمی،
اعادهی اعتماد مردم به نهادهای دولتی،
حاکمیت قانون و جلوگیری از تخلفات
انتخاباتی ایجاد شده است.
ایجاد کمیسیون اصالحات انتخاباتی از
توافقهای اساسی اشرف غنی و عبداهلل پس
از توافق روی تشکیل حکومت وحدت ملی
بود.

در خبرنامهی ریاست جمهوری آمده است،
کمیسیون موظف شده تا فعالیتهای خود
را بر اساس الیحهی کاریای که ضمیمهی
فرمان تشکیل این کمیسیون است ،به
پیش ببرد .تشکیل این کمیسیون یکی
از خواستههای اصلی متحدان بینالمللی
حکومت ،شماری از نهادهای ناظر بر
انتخابات و شهروندان بود.

اشرف غنی :زیر تأثیر پاکستان قرار نمیگیریم

اطالعات روز :رییس جمهور غنی میگوید،
وی تحت تأثیر پاکستان قرار نمیگیرد و برای
برقراری صلح در کشور ،خواستار فراهمسازی
یک بستر مناسب همکاریهاست .او دو روز
پیش در نشستی با برخی از رسانهها در کابل
گفت« :افغانستان تحت تأثیر هیچ کشوری
قرار ندارد و نخواهد داشت .ما آگاهانه برای
فراهمسازی یک بستر مناسب همکاریها
برای تأمین ثبات و رفاه منطقهای در کشور
تالش میکنیم».
او در ادامه به ماهیت تهدیدهای موجود در
کشور اشاره کرد و افزود ،نوعیت تهدیدها تغییر

کرده و مبارزه با این تهدیدها تنها در سطح
ملی بسنده نیست ،بلکه نیازمند هماهنگی
میان کشورهای منطقه ،جهان اسالم و
کشورهای عربی است .اشرف غنی گفت
که تالشهای او برای فراهمسازی چنین
زمینهای جریان دارد.
او در مورد روابط با پاکستان گفت ،کاری را
که من انجام دادم ،نخست تعریف مشکل بود،
تعریف من از مشکل این بود که هردو کشور
متأسفانه در یک دشمنی اعالمناشده قرار دارند
و این وضعیت باید پایان یابد .اشرف غنی
افزود ،مقامهای بلندپایهی حکومت پاکستان

نیز با این تعریف مخالف نیستند.
اشرف غنی گفت ،پس از پایان وضعیت
کنونی در روابط میان دو کشور ،میتوانیم
وارد مرحلهی همکاریهای سازنده و نزدیک
شویم و این مرحله زمانگیر است .اخیرا روابط
کابل و اسالمآباد ظاهراً به طور کمسابقهای
بهبود یافته است .مقامهای پاکستان وعدهی
همکاری در زمینهی مذاکرات صلح با طالبان
را دادهاند.
اشرف غنی در مورد روند صلح گفت ،رسیدن
به صلح نیازمند زمان است و مذاکره با طالبان
تنها با حفظ دستآوردهای  13سال گذشته

ممکن است و مشکالت باید از راه سیاسی
حل شوند .او افزود ،ما هیچ مذاکرهی مخفی
نداشتهایم و نخواهیم داشت و من راجع به
دورنمای روند صلح محتاطانه خوشبینم.
او تأکید کرد که این روند نیازمند حوصله
و بردباری استراتژیک است؛ اما ایجاد بستر
مناسب داخلی و اجماع عمومی برای صلح
در افغانستان ضروری میباشد .اشرف غنی از
کارکرد و شجاعت نیروهای امنیتی تقدیر کرد
و گفت ،این نیروها از توانایی بلندی برخوردار
شدهاند و قوت آنان در عملیات هلمند ثابت
شد.

دوستم :تنها راه مقابله با داعش ،اتحاد مردم است

اطالعات روز :جنرال عبدالرشید دوستم،
معاون اول ریاست جمهوری اعالم کرد،
نیروهای وابسته به داعش در والیتهای
شمالی فاریاب ،جوزجان ،سرپل و بدخشان
جابهجا شدهاند .او به روز شنبه در مراسم آغاز
سال نو و جشن نوروز در بلخ گفت ،تنها راه
مقابله با پدیدهی داعش ،اتحاد و اتفاق مردم
است.
او هشدار داد ،جهان باید بداند که این
پدیده روزبهروز همهی ما را تهدید میکند.

دوستم افزود که نیروهای وابسته به داعش
با خانوادههایشان در شماری از مناطق
والیتهای شمالی جابهجا شدهاند .او ظهور
داعش در کشور را به کشورهای خارجی
نسبت داد و گفت ،جنگ بر افغانستان یک
روز به نام طالب و روز دیگر به نام القاعده
تحمیل میشود.
اما دوستم در این زمینه از کشور خاصی نام
نبرد .معاون اول ریاست جمهوری در ادامه
اطمینان داد ،پایههای حکومت وحدت ملی

روزبهروز محکم میشود و در برابر مشکالت
ایستادگی خواهد کرد .او در بخش دیگر
سخنانش در مورد مذاکرات صلح با طالبان
گفت ،تمام کشورهای همسایه ،به شمول
ایران و روسیه ،در جریان این مذاکرات قرار
دارند.
دوستم در حالی از حضور داعش در کشور خبر
داد که پیش از این گزارشهایی از فعالیت
افراد این گروه در والیتهای هلمند ،زابل،
غزنی ،قندوز و سرپل نیز گزارش شده بود.

تا کنون دو فرمانده این گروه در والیت هلمند
کشته شدهاند و یک سخنگوی آن از سوی
نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
داعش در عراق و سوریه ظهور کرد و این
گروه در قتل افراد ملکی در جهان کمسابقه
خوانده شده است .اشرف غنی نیر دو روز پیش
گروه داعش را تهدیدی بزرگ برای کشور
خواند و گفت ،افراد این گروه ،آدمخور اند.
او افزود ،تهدید داعش در کشور نادیده گرفته
نشده و برای مبارزه با این گروه اقدام میشود.

مخاطرههای سفر رییس جمهور غنی
به ایاالت متحده

غنی در سفرش به ایاالت متحده باید برای مردم امریکا ثابت کند که کشورش
شایستهی پشتیبانی دوامدار آنهاست.
نویسندگان :اسکات اسمیت و اندرو وایلدر
برگردان :جواد زاولستانی
منبع :فارن پالیسی

این نخستین بار است که رییس جمهور انتخاب ی افغانستان از
پایتخت ایاالت متحده دیدن میکند که نامش حامد کرزی
نیست .سفر او پس از یک انتقال پر درد سر و جنجالی اما
صلحآمیز قدرت اتفاق میافتد که در تاریخ افغانستان
بیپیشینه بود.
اکنون غنی ریاست هیئتی را به دوش دارد که شگافهای
ناشی از انتخابات سال گذشته تا هنوز در آن هویداست .این
جان کری ،وزیر خارجهی ایاالت متحده ،بود که توافق تقسیم
قدرت را عملی ساخت .در نتیجهی این توافق ،حکومت
وحدت ملی ایجاد شد که در آن غنی رییس جمهور و رقیب
انتخاباتی او ،عبداهلل عبداهلل« ،رییس اجرایی» تعیین شد.
این فرصت برای افغانستان اهمیت فراوانی دارد و چالشهای
که بر سر راه حکومت جدید آن قرار دارند ،بزرگ اند.
همزمان با اینکه غنی و عبداهلل تالش میکنند تا با هم
مناسبات کاری ایجاد کنند ،باید مناسبات خود با ایاالت
متحده را نیز مدیریت کنند .این در حالیست که قرار است
نیروهای باقیماندهی بینالمللی تا پایان سال  2016از این
کشور خارج شوند .همزمان با این ،دشواریهای اقتصادی
افغانستان شدیدتر از پیش میشود و حکومت افغانستان باید
قاعدهای برای درآمدهای حکومت ایجاد کند .در کنار آن ،از
طریق دیپلماسی و اقدام نظامی ،باید استراتژیای برای پایان
بخشیدن به شورش درازمدت طالبان تدوین کند.
هدف نخست غنی در جریان این دیدارها مستحکم ساختن
مجدد مناسبات ایاالت متحده و افغانستان خواهد بود که در
زمان کرزی شدیدا تخریب شده بود .هدف دیگر این دیدار،
نشان دادن چهرهی جدید و قابلاعتمادتری از افغانستان به
مردم ایاالت متحده است .امیدواریهایی زیاد وجود دارد
که برداشتن این گامها ،همکاریهای امنیتی و مالی با
افغانستان را بار دیگر تأیید کند .حکومت افغانستان از سال
 2001تا کنون ،وابسته به این کمکها بوده است .پس
از گرفتن قدرت در سال گذشته ،غنی برای ترمیم روابط
گامهای چابک برداشت و توافقنامهی دوجانبهی امنیتی را
در نخستین روز کامل کاریاش به امضا رساند .سخنرانی او
به نشست مشترک کانگرس ،دیدارها از مراسم ملی ارلنگتن
و پنتاگون و ظاهر شدن غنی و عبداهلل در مراکز تحقیقاتی و
مطالعاتی واشنگتن به شمول انستیتوت صلح ایاالت متحده،
فرصتهای زیاد را برای غنی فراهم میکند تا دیگاههایش
را در رابطه به روابط دوجانبه و اقدامات حکومت افغانستان
برای تقویت آن ،به مردم ایاالت متحده و نمایندگان آنان
توضیح دهد.
غنی که تحصیلکردهی انسانشناسی و تاریخ افغانستان
است ،به خوبی میداند که حاکمیت ملی افغانستان وابسته
به تواناییهای این کشور در پیشبرد وظایفش به مثابه یک
دولت است .به عنوان کسی که قبال وزیر مالیه بوده ،غنی

از وابستگی کشورش به پشتیبانی دوامدار ایاالت متحده
برای تکمیل ظرفیت دولت نوپای افغانستان و برآورده
ساختن هزینههای بخش امنیت ،آگاه است .هزینههای
امنیتی افغانستان ساالنه به  4.5بلیون دالر میرسد و این
مبلغ پول تقریبا سه برابر درآمد ساالنهی حکومت افغانستان
است .برعالوهی تالش برای متقاعد ساختن مردم ایاالت
متحده ،ادارهی اوباما و کانگرس جدید که حکومت افغانستان
شریک استراتژیک قابل اعتماد است ،دیدار غنی با احتیاط
تمام طوری برنامهریزی شده است که نشان دهد این
حکومت نسبت به حکومت پیشین ناظر جدی کمکهای
مالیهدهندگان امریکایی به افغانستان است.
با آنکه خوب درخشیدن در پیشگاه افکار عامهی امریکا
بینهایت مهم است ،مذاکرهها و رایزنیهای خصوصی بین
مقامهای افغانستان و ایاالت متحده در کمپ دیوید در پایان
این دیدار ،از اهمیت مساوی با اولی برخوردار است .در این
مذاکرات که توسط جان کری میزبانی میشود ،ادارهی اوباما
تالش خواهد کرد که چگونگی مناسبات غنی و عبداهلل را
ارزیابی کند و مطمئن شود که حکومت وحدت ملی میتواند
به وعدههایش به مردم خود و جامعهی بینالمللی عمل کند.
در این رابطه ،نگرانیها جدیاند .پس از شش ماه از آغاز
کار حکومت جدید،فقط یک سوم اعضای کابینه رای اعتماد
گرفته و به کارشان آغاز کردهاند .در کنار وزارتهای بدون
وزیر ،صدها سمت ارشد در حکومت خالی اند .با آنکه غنی
شخصا بازرسی و تحقیقات دربارهی فساد و ناکارآیی حکومت
را روی دست گرفته و در سیاست خارجی ،روابط را با پاکستان
و دیگر کشورهای منطقه گسترش داده ،در سطح داخلی،
اوضاع به ضرر او تغییر کرده است .بحران مالی در حال
وخامت و انقباض اقتصادی سریع ،معزول کردن یکدفعهای
شماری از مقامهای والیتی و کشوری ،عدم پیشرفت در
آوردن اصالحات انتخاباتی و جنجال حلناشدهی تقسیم
قدرت با رییس اجرایی ،باعث شده است که مردم احساس
کنند که کشورشان در بن بست سیاسی گیر مانده و حکومت
نیز ،آن انرژی کاری را که در دو-سه هفتهی اول داشت،
دیگر ندارد.
گفته میشود که روابط شخصی غنی و عبداهلل خوب است
و با وجود تأخیر زیاد در تشکیل کابینه ،مخالفتهایشان
را در پشت صحنه نگهداشتهاند .اما هردوی آنان از سوی
اردوگاه سیاسیشان که متشکل از افراد قدرتمند هستند
که در زمان انتخابات از آنان حمایت کردند و اکنون امتیاز
سیاسی میخواهند ،در تنگنا قرار داده میشوند .توافق تقسیم
قدرت ،به شکل تناقضآمیزی برآورده ساختن آن تعهدها را
دشوارتر کرده است؛ یک شکست واضح ،نامزد را از برآورده
ساختن تعهداتش برای تعیین مقامهای دولتی از میان
حمایتکنندگان زمان انتخابات ،معاف میساخت .اما وقتی
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گفته میشود که روابط شخصی
غنی و عبداهلل خوب است و با
وجود تأخیر زیاد در تشکیل کابینه،
مخالفتهایشان را در پشت صحنه
نگهداشتهاند .اما هردوی آنان از سوی
اردوگاه سیاسیشان که متشکل از افراد
قدرتمند هستند که در زمان انتخابات
از آنان حمایت کردند و اکنون امتیاز
سیاسی میخواهند ،در تنگنا قرار داده
میشوند .توافق تقسیم قدرت ،به شکل
تناقضآمیزی برآورده ساختن آن
تعهدها را دشوارتر کرده است؛ یک
شکست واضح ،نامزد را از برآورده
ساختن تعهداتش برای تعیین مقامهای
دولتی از میان حمایتکنندگان زمان
انتخابات ،معاف میساخت .اما وقتی
هر دو نامزد در قدرت شریک پنداشته
میشوند ،آن گاه مسئله کلیدی معزول
کردن است تا گماشتن.
هر دو نامزد در قدرت شریک پنداشته میشوند ،آن گاه مسئله
کلیدی معزول کردن است تا گماشتن.
حل کردن این مسایل ،برای آیندهی افغانستان حیاتی
است .چون افغانستان جایی است که فعالیتهای گروههای
پیکارجوی داخلی و بینالمللی امنیت این کشور ،منطقه و
ایاالت متحده را با خطر مواجه میکنند .با توجه به اینکه
حکومت وحدت ملی تا حدودی زیادی آفریدهی دپیلماسی
ایاالت متحده است ،ایاالت متحده مسئولیت دارد که با آن
همکاری کند تا این اطمینان خلق شود که این حکومت
میتواند به کارش ادامه دهد .صلح و ثبات در افغانستان
نیازمند تعهدات دوامدار دپیلماتیک ،مالی و امنیتی ایاالت
متحده برای پشتیبانی از این کشور است .در عین زمان،
رهبران افغانستان باید مردم ایاالت متحده را قناعت دهند که
این همکاری ایاالت متحده با افغانستان ارزش حمایت آنان
را دارد .افکار عامه در ایاالت متحده ،هر روز بیشتر از پیش،
نسبت به همکاری ایاالت متحده درافغانستان به دیدهی شک
مینگرند .این بدان معناست که حکومت وحدت ملی باید
نشان دهد که آنان توانایی کنار آمدن بر اختالفاتشان را
دارند و از تمام منابع داخلی و بینالمللی برای ساختن یک
حکومت حسابده و مؤثر استفاده میکنند .موفقیت دیدار غنی
از ایاالت متحده در نهایت ،با این مقیاس سنجش خواهد شد
که تا چه حد هر دو طرف به تعهداتشان وفادار میمانند و
تهداب همکاریهای جدید بر اساس منافع مشترک گذاشته
میشود.

فرخنده فارغ از هر برچسبی ،انسان بود .انسانها نزد خداوند کرامت دارند .هیچ
انسانی حق ندارد این کرامت خدادادی را نقضکند .اسالم دین کامل ،این کرامت را
بهخوبی برجسته کرده و در قرآن آمده که (و لقد کرمنا بنی آدم) .در این آیه ،خدا بنی
آدم را کرامت داده است ،نه بنی مسلمان را! درست است که بنی مسلمان نیز کرامت
دارد؛ چون بنی مسلمان هم بنی آدم است .با تمام این وضاحتها ،جماعتی خشمگین
بعد از شیوع شایعهی سوختاندن قرآن شریف در زیارت جوار شاه دوشمشیره ولی ،با
فریادهای بلند اهلل اکبر ،چوب و چماق خویش را بر سر و تن فرخنده فرود آوردند .با
شعا ر زندهباد اسالم ،کرامت یک انسان را نابود کردند .با تظاهرات مذهبی ،انسانیت را
به سخره گرفتند .در حمایت از قرآن ،در حق قرآن ظلم کردند .این روایت ،ریشهی
تلخی در تالشها برای کورکردن اذهان جامعه دارد .تالشهایی که به صورت
منظم و سیستماتیک و خیلی قوی ،در راستای نابودی عقالنیت دینی در جامعهی
افغانی جریان دارند.
نیازی نیست آدم خیلی عاقل و بالغ باشد که این تالشها را درک کند .با اندک نگاه
به جریانهای افراطی دینی-مذهبی که خیلی گسترده برای در بندکشیدن انسان
افغانی فعالیت دارند ،میتوان دریافت که چشمهای این نوع حرکات کور و وحشتزا
کجاست .هرچند که مسئوالن از گرفتارکردن چندنفر از عامالن قتل فرخنده خبر
میدهند ,اما من مطمئنم که گرفتاری و مجازاتکردن این چندنفر به هیچ عنوان
برای جلوگیری از تکرار این نوع خشونت کافی نیست .اگر تحقیقات گسترده از
این گرفتارشدهها صورت گیرد و اگر انگیزه برای جلوگیری از این ناعقالنیگری
دینی-مذهبی وجود داشته باشد ،نهادهای مسئول میتوانند ریشهی این تحرکات را
دریابند .من شخص ًا به جریان وهابیت مشکوکم و نگران! این جریان خطرناکتر از
این حرفهاست؛ چون میانهی خوبی با زندگی مدرن ندارند.
در کنار جماعتی که با چوب و سنگ و مشت و لگد افتادند به جان فرخنده و فرخنده
ت دیگری نیز وجود دارد که
را کشتند و جسدش را هم به آتش کشیدند ،جماع 
مریضتر و وحشیتر از این جماعت تشریف دارند .این جماعت ،سالهاست که در
دولت افغانستان مشغول ایفای وظیفه یا بهتر است بگویم ،ارائهی خدمت اند .یکی
استاد دانشگاه است و دیگری در مقام معینیت وزارت اطالعات و فرهنگ تشریف
دارد ،آن یکی دیگر هم عنوان ریاست یکی از کمیسیونهای مجلس سنا را یدک
میکشد و یکی دیگر ،سخنگوی بخشی از نیروهای پولیس تشریف دارد.
اینها در کمال آرامش و در عین بیشرفی ،از این حرکت خشن به نحوی حمایت
کردهاند .هرچند که گفته میشود حاال از کردهی خود پشیمان اند و از خلق خدا
معذرتخواهی کردهاند .اما حرف اینجاست که «کجا عاقل کند کاری که بار آرد
پشیمانی» .اینها که بهخوبی نشان دادند عقلشان مریض است ،یا اص ً
ال عقلی
ندارند ،نمیدانم با چه سرنوشتی روبهرو خواهند بود .به نظر من ،کمترین مجازاتی
که میتوان برای این نوابغ عصر در نظر گرفت ،سبکدوش کردن از وظیفه و
طردکردن از جامعه است.
جالب است که تحلیل کوتاهی به سبک خبرنگار ناراضی روی حرفها و حدیثهای
این نوابغ واقع ًا نابغه داشته باشیم .گفته میشود که داکتری از طرف سازمان
بیعقلهای جهان برای معاینهی این چهار بزرگوار در افغانستان آمده و بعد از معاینه
گفته که یکی از این چهار نفر ،با جراحت وجدان مواجه شده است .جراحت وجدان
مرضی است که یک نفر چیزی میخورد ،این چیز به طبع معدهاش جور در نمیآید
ی که او از قبل هم عقلی نداشته ،فکر میکند این
و به تکلیف میشود؛ اما از آنجای 
وجدانش است که دارد عذابش میدهد ،نه آن معدهی همهچیزپذیر! در مورد دیگری
گفته که او خیلی نر است .شدت نریاش باعث شده که قلبش در حالت «آی مه
قربانت شوم ای قوم وحشی» درآید .داکتر مخصوص این چهار نفر برای مداوای این
آقا ،از سفارت عربستان خواهش میکند که بستههای تشویقی خویش را در حالت
آمادهباش قرار بدهد .برای آن آقای دیگری که سالهاست تبلیغ دین میکند و پرچم
سفید را به سرش دوره میکند ،این داکتر عاجز است .میگوید بیماری این آقا به
قدری پیچیده شده که علم طب را در آن راهی نیست .برای آن سخنگوی بدبخت
که ظاهراً مأمور بوده به نمایندگی از پولیس سخن بگوید ،این داکتر همهفن حریف،
کمی پشتول پیاز را پیشنهاد میکند .دلیلش را نمیگوید ،فقط توضیح میدهد که
در این خصوص بنده جانب محرمیت را نگه میدارم .اما هکرهای حریم عقلی این
سخنگوی ،ثابت کرده که وضع در کل خراب است .وی در نسخهاش نوشته که از
برای خدا ،وقتی این بزرگان با این همه افتخار خدمت برای دولت ،میآیند و در کمال
بیشرمی از این ددمنشی به نحوی اعالم حمایت میکنند ،چه توقعی از آن کتلهی
کوری باید داشته باشیم که همهی مسایلشان را از مال میآموزند؛ مالیی که اص ً
ال
معلوم نیست یک قیران را عالم است یا نه؟ و هیچ زحمتی برای تحقیق و تفکر به
خود نمیدهند .این داکتر به سرداران کشور پیشنهاد میکند که این حرکت را به
عنوان آغاز یک جریان وحشیگری جدی بگیرند ،ورنه خدا میداند روزهای آینده چه
فرخندههایی قربانی نافرخندگی احساسات مذهبی جماعت کور خواهند شد.
به هر صورت ،ماجرای قتل فرخنده به عنوان یک انسان ،میتواند آیینهی قدنمای
تفکر تودهای از مردم باشد .آنهایی که به جان فرخنده افتادند و کشتند و آنهایی که
توجیه کردند .تفکری که هرچه باشد ،به صورت قطع ،تفکر انسانی نیست .حاال دیده
شود که کمیسیون مستقل رسیدگی به این پرونده ،چهقدر شهامت برخورد جدی و
قانونی با وحشیان سال را دارند .من شخص ًا به این دولت ،با توجه به آن چهار مقام،
مشکوکم .پروندهی آن تاکسیران مظلوم را به کجا رساند که این یکی را برساند.
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اهمیت اتحاد
ایاالت متحده-افغانستان
منبع :واشنگتن پست
نویسندگان :اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل
برگردان :حمید مهدوی

در حالی که فرصتها برای
تامین صلح و ثبات در افغانستان
هرگز کافی نبوده است ،یک
دهشت جدید تهدیدی است
که نه تنها مانع شگوفایی ما،
بلکه مانع شگوفایی شما نیز
میشود .شورشیان محلی و
توانمندسازان خارجی آنها ،به
تهدیدهای وجودی برای دولتها
تبدیل شدهاند .در بخشهایی
از شرق میانه ،این افراطگرایی
یک شکل خشن را اختیار کرده
است .در شرق ،همکاری ما
با پاکستان به طور فزایندهای
جنگجویان را از داشتن پناهگاهها
محروم میسازد؛ اما مواد مخدر
منبع تامین اسلحه و پول برای
شبکههای مرگبار و جنایتکار
است تا از سراسر جهان
سربازگیری کنند .ما مصمم
هستیم با این معضل بجنگیم.
ما که در نخستین انتقال مسالمتآمیز قدرت در تاریخ کشور
خود ،اتحاد را به جای تفرقه انتخاب کردهایم ،برای عمیقتر
ساختن همکاریها بین کشورهایمان ،از امریکا دیدار میکنیم.
مردم سختکوش افغانستان ،با حمایت ایاالت متحده ،میتوانند
کشور ما را بازسازی کنند ،اقتصاد ما را توسعه بدهند و در برابر
تروریسم مقاومت کنند.
کشور ما که موقعیتش در قلب آسیا هم مایهی برکت و هم
منشای بدبختی است ،خشونت بسیار دیده است .در جریان
مبارزه برای شکست تهاجم شوروی در دههی  ،1980بیش از
یک میلیون تن از افغانها جان باختند و بیش از سی درصد
جمعیت [کشور] ما مجبور به ترک کشور شدند .سپس ،دخالت
بازیگران منطقهای شروع شد که از گروههای دشمن و یک
خالی قدرت بهره برداری کردند و به دنبال آن طالبان به
قدرت رسیدند که خفقانی مرگبار را به ارمغان آوردند و میزبان
تروریستان شدند.
برای یکدههی گذشته ،افغانستان در جنگ علیه القاعده و
دیگر شبکههای تروریستی منطقهای ،به ایاالت متحده و دیگر
کشورها پیوسته است و اکنون ،افغانستان به دیوار شرقی در
برابر آدمکشی داعش تبدیل شده است.
به دلیل اینکه افغانستان دیگر هرگز نباید به پایگاهی برای
راهاندازی حمالت تروریستی تبدیل شود ،ما میخواهیم به
همکاریهای ما با ایاالت متحده ادامه بدهیم .افغانستان از
ایاالت متحده نمیخواهد مکلفیتهای ما را برای ما انجام دهد.
ما از مردم امریکا سپاسگزاریم و سربازان شجاع کشتهشدهی
شما را که پس از تراژدیهای یازدهم سپتامبر سال  ،2001از
آزادی و وقار در اینجا دفاع کردند ،فراموش نکردهایم.
هدف نهایی ما خوداتکایی است .در  31ماه دسامبر ،ما به
وعدهی خود به مردم افغانستان و تعهد خود به رییس جمهور

شما و ناتو ،با گرفتن مسئولیت کامل عملیاتهای جنگی در
کشور خود ،عمل کردیم .جنرال جان اف کمپبل ،فرمانده
امریکایی آیساف ،حرفه گرایی و روحیهی باالی نیروهای مسلح
افغانستان را گواهی داده است .همکاری دوامدار امنیتی -همراه
با آموزش ،مشاوره و کمک [به نیروهای امنیتی افغانستان] از
سوی ایاالت متحده -تضمین خواهد کرد که ما یک متحد مهم
در دهههای آینده خواهیم بود .همکاری ما ،از حصول اطمنیان
از امنیت دوجانبه ،فراتر میرود .اکنون ،ملتی که زمانی هیچ
امیدواری نداشت ،امیدوار است .افغانها از مکتبهای متعددی
که به کمک ایاالت متحده ساخته شدهاند و به بیش از سه
میلیون دختر ما در این مکتبها خواندن میآموزند ،همراه با
درمانگاههایی که حیات دهها هزار تن از زنان و مادران ما را
نجات داده اند؛ محافظت کرده و آنها را گرامی میدارند .صلح،
پیشرفتی را با خود میآورد که به افغانستان اجازه خواهد داد تا
از تجربهی اقتصادی امریکا بهره ببرد.
اولویت نخست ما مبارزه با فساد ،ضایع کردن [منابع] و سوء
مدیریت است .اکنون صداقت نامزدان پستهای والیتها و
وزارتخانهها ارزیابی میشود و یک ادارهی جدید ملی تدارکات،
تضمین خواهد کرد که قراردادهای تمام پروژههای کالن
همگانی پاک و روشن اند .افغانها عمیقا به حقوق افراد باور
دارند .سسیتم حقوقی ما باید به طور جامع بازسازی شود و یک
ارزیابی ملی تمام پیگردکنندگان و قاضیان ،برای نجات یافتن
از شر فساد و مقامهایی که واجد شرایط نیستند ،همین اکنون
در راه است .اصالحات بیشتر به دنبال آن آورده خواهد شد.
سنگ تهداب ثبات سیاسی ،رشد اقتصادی است .متأسفانه ،تقریبا
 40سال جنگ ،حکومتداری ضعیف و سوء مدیریت اقتصادی
مانع رشد در افغانستان شدهاند و باعث شدهاند به کمک خارجی
وابسته بمانیم .ما منابع کشور خود را به بهربرداری خواهیم

سپرد .اما ما به تنهایی تمام این کارها را انجام داده نمیتوانیم.
همانگونه که به کمک امریکا در جنگ با تروریسم نیاز داشتیم،
ما هنوز به کمک شما برای بازسازی کشورخود نیاز داریم .ما به
مهارت نیاز داریم ،نه صدقه .ما از شما همکاریها ،سازمانهای
غیر انتفاعی و شرکتهای کوچک شما را میخواهیم تا با ما در
زمینهی جاسازی کردن روشهای پاک و مؤثر پیش برد امور
اقتصادی کمک کنند.
ثروتهای بسیار زیاد به مردم عادی افغانستان نرسیدهاند.
سه اکثریت عددی ما (زنان ،جوانان و فقیران) ،اقلیتهای
اقتصادی ما هستند .در جریان پنج سال آینده ،یک منشور
جدید شهروندان ،تضمین خواهد کرد که اکثریت روستاهای
افغانستان میتوانند روی داشتن آب پاک ،آموزش ابتدایی،
مراقبتهای بهداشتی ،دسترسی به یک بازار و تکنولوژی برای
کشاورزی بهتر حساب کنند.
در حالی که فرصتها برای تامین صلح و ثبات در افغانستان
هرگز کافی نبوده است ،یک دهشت جدید تهدیدی است که
نه تنها مانع شگوفایی ما ،بلکه مانع شگوفایی شما نیز میشود.
شورشیان محلی و توانمندسازان خارجی آنها ،به تهدیدهای
وجودی برای دولتها تبدیل شدهاند .در بخشهایی از شرق
میانه ،این افراطگرایی یک شکل خشن را اختیار کرده است.
در شرق ،همکاری ما با پاکستان به طور فزایندهای جنگجویان
را از داشتن پناهگاهها محروم میسازد؛ اما مواد مخدر منبع
تامین اسلحه و پول برای شبکههای مرگبار و جنایتکار است
تا از سراسر جهان سربازگیری کنند .ما مصمم هستیم با این
معضل بجنگیم.
حکومتهای تضعیف شده ،زمین حاصلخیزی را برای گروههای
مخالف روشهای دموکراتیک زندگی ارائه میکنند .ما با ایجاد
همکاری در سطوح جهانی ،منطقهای ،اسالمی و ملی ،به

تهدیدهای افراطگرایی پاسخ میدهیم.
از نقطه نظر جهانی ،افغانستان کنوانسیونهای بینالمللی و
حاکمیت قانون را رعایت میکند .حکومت ما به سازوکارهای
تجارت آزاد که شگوفایی میآرود و صلح را ترویج میدهد،
خواهد پیوست.
از نقطه نظر منطقهای ،ما با همسایههای ما در سراسر آسیا
مصروف اعتمادسازی و [تقویت] تجارت هستیم .افغانستان به
بستر همکاریها در یک منطقهای وسیع که از هند تا آذربایجان
و فراتر از آن را در بر میگیرد ،تبدیل خواهد شد.
اگر افغانستان به طور شایسته حمایت شود ،موقعیت بی نظیری
برای جلوگیری از گسترش تروریسم دارد .به استثنای تلخ رژیم
طالبان ،اسالم در افغانستان به روایت متداول فراگیر و تأملی
بوده است ،نه قاهر و خشمناک .پس از  36سال جنگ ،مردم
ما در برابر ایدلوژیای که اساس آن خشونت است ،مصئونیت
یافتهاند.
متحول ساختن افغانستان آسان نخواهد بود .موانعی وجود
خواهند داشت .از آنجایی که ما از یک موضع قدرت در مورد
صلح گفتگو خواهیم کرد ،همزمان با این که نیروهای مسلح ما
[تالش شان] برای حفظ امنیت بیشتر میکنند ،رویاروییهای
همراه با خشونت افزایش خواهند یافت .اما دستآوردهای خود
در زمینههای آموزش و پرورش ،صحت ،پیشرفت دموکراتیک،
رسانه ،جامعهی مدنی و حقوق زنان را واگذار نخواهیم کرد.
مارتین لوتر کینگ گفت که کمان تاریخ طوالنی است؛ اما این
کمان به سوی عدالت خم میشود .تاریخ افغانستان با خشونت،
قربانی و اشک همراه بوده است؛ اما همکاری میان افغانستان
و ایاالت متحده میتواند در افغانستان یک موفقیت پایدار به
دنبال داشته باشد و میراث عدالت و صلح برای کودکان ما را
جاگزین جنگ و خشونت سازد.
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ِ
شرافت ما کجا رفته است؟

یادداشتهایسخیدادهاتف

ما
لقمهیچرب
نیستیم

بشیر یاوری

پیکر سوختهی فرخنده ،دیروز با اشراک گستردهی زنان
و مردان تشییع شد و در قبرستان نزدیک خانهاش به
خاک سپرده شد .فرخنده دختری  27ساله ،عصر روز
پنجشنبه 29 ،حوت ،زمانی که برای اجرای مراسم
مذهبی به زیارت شاه دوشمشیرهی کابل رفته بود،
به دلیل پخش شایعهای از سوی مالی تعویذنویس
مبنی بر سوختاندن قرآن ،از سوی مردم احساساتی،
بدون تأمل ،به قتل رسید و سپس شوزانده شد .به
دنبال پخش این شایعهی مال ،همه با سنگ ،مشت و
هرچیزی که به دست آوردند ،بر او تاختند .به فریادهای
«من قرآن را نسوزاندهام ،من مسلمانم »...فرخنده کسی
اعتنا نمیکند .یکی او را امریکایی و خارجی خطاب
میکند و متهم میسازد که او به دستور خارجیها به
قرآن اهانت کرده و بر او وحشیانه حمله میکند .کسانی
داد میزنند که او را بکشید و بر او حمله کنید.
این چنین مردان خشمگین ،فرخنده را فجیغانه به قتل
رساندند و جسد بیروح او را زیر موتر انداختند در آتش
سوزاندند و به گودال خشک دریای کابل انداختند.
ننگینتر اینکه کسانی در مقام پاسداری از فرهنگ
و مذهب با این عمل فجیعانه و ننگین همسو شدند
و آن را نشان افتخار و بیداری دینی خواندند .نیروهای
پولیس به جای اینکه از بروز این حادثه جلوگیری
کنند ،تعدادشان با کسانی که به فرخنده هجوم آوردند،
همدست شدند و در قتل فرخنده سهم گرفتند .قتل
مظلونهی فرخنده و عمل ننگین قاتالن او واکنش

گسترهای را در افغانستان و جهان به دنبال داشت.
کاربران شبکههای اجتماعی این عمل مردان خشمگین
را نکوهش کردند و واکنشهای ناسنجیدهی کسانی را
که این عمل را توجیه کردند ،مورد نقد قرار دادند .اما
بعد از گذشت یک روز از این حادثه ،وزارت داخله اعالم
کرد ،تحقیقاتی را که انجام داده است ،نشان میدهند
فرخنده قرآن را آتش نزده است .در پیوند به این حادثه،
شماری از افرادی را که در آن دست داشتهاند ،بازداشت
کرده و نیز و ظیفهی تعدادی از مسئوالن حوزهی دوم
امنیتی کابل را که از مسئولیتشان غفلت کردهاند ،به
حالت تعلیق درآورده است.
در مراسم خاکسپاری فرخنده ،بیشتر از مردان ،زنان
شرکت داشتند .شرکتکنندگان مراسم تدفین او از
آمدن مولوی ایاز نیازی که یک روز قبل از قتل او،
عمل قاتالن او را به نحوی ستوده بود و میخواست
در مراسم جنازهی او شرکت کند ،مخالفت کردند .پیکر
فرخنده بر بازوان دختران جوان کابلی حمل و تشییع
شد و زنان بر گور او ناله و فریاد کردند و از ناهنجاری و
فرهنگ زنستیزانهی حاکم در جامعه ،شکوه و اعتراض
کردند .زنی به مردان اطرافش ،از دشواریهای زندگی و
بیدادگریهایی که زنان را قربانی میسازد ،چنین گفت:
«همین جامعهی انسانی است که دختری را بیگناه
میکشید؟ یکیتان به این وضعیت اعتراض نمیکنید.
یک مرد ،چهار زن میگیرد و بر یک دختر سهساله
سه مرد تجاوز میکنند .شرافت این ملت به کجا رفته
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این چنین مردان خشمگین ،فرخنده را
فجیغانه به قتل رساندند و جسد بیروح
او را زیر موتر انداختند در آتش سوزاندند
و به گودال خشک دریای کابل انداختند.
ننگینت ر اینکه کسانی در مقام پاسداری
از فرهنگ و مذهب با این عمل فجیعانه و
ن را نشان افتخار و
ننگین همسو شدند و آ 
بیداری دینی خواندند .نیروهای پولیس به
جای اینکه از بروز این حادثه جلوگیری
کنند ،تعدادشان با کسانی که به فرخنده
هجوم آوردند ،همدست شدند و در قتل
فرخنده سهم گرفتند .قتل مظلونهی
فرخنده و عمل ننگین قاتالن او واکنش
گسترهای را در افغانستان و جهان به
دنبال داشت.
است؟ انسانیت در این جامعه مرده است .امروز دختر
او (مادر فرخنده) به این حالت رسید ،فردا دختر شما
به این حالت میرسد .من دیگر میشرمم که فرزند به
دنیا بیاورم .میشرمم که دختری را به دنیا بیاورم که
شما سرش تجاوز کنید .تا وقتی که به خانه میآییم ،با
هزار خطر مواجهیم .این محیط را شما برای ما ایجاد
کردهاید» .این سوال باید پاسخ داده شود که چرا شرافت
و انسانیت زیر نام دفاع از مذهب و مقدسات ،این چنین
قربانی میشود؟

رییس جمهور ما گفت که وحدت ما فعال در
اوج خود است .وی از مردم افغانستان خواست
که میزان وحدت ملی خود را کمی تعدیل کنند؛
چون لبریزشدن این وحدت ملی اسراف است و
اسراف خوب نیست .رییس جمهور به مردمان
دیگر جهان نیز هشدار داد که ما لقمهی چرب
نیستیم و اگر کسی تا حاال فکر میکرده ما لقمهی
چربیم ،فکر دیگری بکند .این سخن رییس جمهور
بسیاری از لقمهلوژیستهای ممالک استعمارگر را
به تشویش انداخت .به همین خاطر ،آنان تصمیم
گرفتند که ما را از منظر دانش لقمهشناسی ارزیابی
کنند و ببینند که ترکیب ما چیست .نتایج اولیهی
آزمایش دانشمندان مذکور نشان داده که داکتر
اشرف غنی تا حد زیادی واقعیت را گفته .بعضی از
ترکیبات ما ،به عنوان لقمه ،اینها هستند:
عنعنیزیم 67 :درصد .این ماده زهری است و
در تولید عنعنهی بدن نقش دارد که در صورت
خارجشدن از کنترول ،به سرطان فخیم تبدیل
میشود.
پطرولیم 234 :درصد .پطرولیم اصال برای تأمین
انرژی بدن الزم است؛ اما نه در حدی که در یک
لقمهی افغانستان وجود دارد .زیادشدن این عنصر
در خون سبب میشود که آدم سر فرانسویها
عصبانی شود؛ اما خانهی خود را به آتش بکشد.
سرگینوتاکسین 37 :درصد .هر لقمهی افغانستان
سرشار از این عنصر خطرناک است و به همین
خاطر ،داکترها جدا ً توصیه میکنند که برای
جلوگیری از عفونت درون ،تا آنجا که ممکن
است ،کسی ما را نبلعد.
البته در یک لقمهی افغانستان بعضی ویتامینها،
مثال ویتامین پوفت  13و ویتامین جیش اوکساید،
هم دیده شدهاند .اما متخصصان بر این باورند که
زیانهای خوردن افغانستان به عنوان یک لقمهی
چرب بر فایدههای آن میچربد.
گفتنی است که بعضی لقمههای چرب در
مسیرهایی چون زابل و قندهار پیدا میشوند که
رییس جمهور قول داد مقدارشان را برای مصرف
داخلی افزایش بدهد.
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بگو مگو از

Khalil Farzam

در گزارش اخیری که از مصاحبه با خانوادهی فرخنده نشر
شده ،پدر با گلوی بغضگرفته و چشمان اشکبار تقال
میکند تا اثبات کند ،دخترش برخالف گمانِ جماعت
انسانسوز ،مسلمان مؤمن و متعهد به ارزشهای اسالمی
بوده است .این همان نهایت فاجعه است .پدری که فرزندش به بیرحمانهترین شکل
ممکن کشته شده است ،فرصت ماتم ندارد ،بلکه متهم است و پیش از هرچیز باید به
مردم روشن کند که دخترش آن نبوده است که فکر کردهاند .دردناک است ،بسیار
بیشتر از دردناک است .این خانواده حتا مجال سوگواری هم ندارند .تلختر از آن،
دیانت ما آتش به جان کسی افروخته است که وفادار به خودش بوده است .این زنگ
خطری است برای همه .نباید براین گمان خوش بود که اگر وفادار به آیین و سنت
بودیم ،مصئونیم .هیچکس مصئون نیست .در این جنگل ،تر و خشک ،همه طعمهی
حریق هستیم.
مهمتر از آن ،در این جنایتی که رخ داد و بسیار جنایتهای دیگری که گذشتهاند و
در راه اند ،ما همه مسئولیم به یک اندازه ،نه بیش و نه کم .آن ددان که چنان کردند،
دستپرودههای جامعهی خود هستند ،از زهدان همین گندآبی بیرون جهیدهاند که ما
بخشی از آن هستیم .هیوال ما هستیم ،جامعهی ماست که دیو و دد زاییده است .این
جامعه و فرهنگ و نظام اعتقادی ما هستیم ،نه چیزی غیر از ما و بیرون از ما .این
جنایت ،کار ماست .این ننگ و رسوایی برماست .همهی آنانی که از تعفن و چرک این
لجنزار به ستوه و ناله آمدهایم ،باید تغییر کنیم .ما باید تغییر کنیم ،ما باید حرکت کنیم
تا این جامعه پاکیزه شود .نالیدن و دست روی دست گذاشتن ،فقط استقبال از هردم
شهیدی است و استمرار این فرهنگ پوسیده و آدمسوز.


خادم كريمي

مطمئن نيستم همهي آدمهايي كه به تشيي ِع پيك ِر فرخنده
رفتهاند ،اگر در صحنهي كشتنش حضور ميداشتند،
لگدي نميزدند .من با اين جماعت ،تجربهي همزيستي
و گفتوگو دارم .زي ِر يو ِغ تقليد و احساسات ،رنگ عوض
ميكنند .امروز كه پيشقراوالنِ تبليغ ،فعاالن مدني و آزادگانِ از تعلقِ كوركورانهي شهر
اند و كفهي ترازو را به نف ِع خود سنگين كردهاند ،بر مال نيازي ميتازند .روزي كه نيازي
بر كفهي ترازو بنشيند ،فعال مدني را به سنگ و چوب ميگيرند.
پوست اين شه ِر هزارچهره ،خوابيده است.
ِ
من از بدبيني بيزارم ،اما اين حقيقت تلخ ،زي ِر
گوش انسانهاي اين شهر ،سرگردانِ لب و دندانِ
اصلِ مسئله همين است كه چشم و ِ
كسانيست كه بر سمن ِد احساسات و عقل اين مردم ،سوار اند .كشندگانِ فرخنده ،دقيق ًا
حقيقت تلخ است .زي ِر تأثي ِر فتواي يك يا چند تعویذنويس و مال و مفتي،
ِ
مصداقِ همين
به يكبارگي ،سر و تن را از هوش و عقل ،خل ِع سالح كردند .چشمها كور شدند و ديدهها
تاريك! ناگهان در خلسهي مستكنندهي توحش و غريزهي محض ،سقوط كردند .با
سنگ و چوب و لگد ،بر فرخنده حمله كردند .موتر را روي جانِ بيدفاعش عبور دادند.
خشك
ِ
كف
سينه و پستان و ران و باسنش را ،مشتومال كردند .پيك ِر مردهاش را بر ِ
رود انداختند و آتشش زدند.
هوش و نگاه اين جماعت ،سيال و لغزنده است .ميتوانند رنگ عوض كنند .ميتوانند
خيلي زود ،از اينرو به آنرو شوند .در اين ميان ،آنهايي كه در تشييع و خاكسپاري
پيك ِر فرخنده رفته بودند و عميق ًا به «حقِ حيات» باور دارند و نيمهشب در بست ِر خواب
ارزش ناچيز حيات آدمي در اين سرزمين ،هايهاي گريسته بودند،
ِ
براي فرخنده و
خيلي اندك اند .پناهگاه اين عده ،يا الي ورقهاي كتابهاي جان الك و مارتين
لوتركينگ است يا نيمكتهاي تنهايي صحنِ دانشگاهها و چوكيهاي تنهايي صنفهاي
دانشگاهها .اين عدهي اندك ،تنها اند و تنها! كثي ِر شهر ،هزارچهره است و سيال .گاهي
مدني ميشوند ،گاهي سنگاندازی به پيك ِر نيمهجان فرخنده .اصلِ فاجعه همين است.


Simin Ghazal Hasanzada
هموطنان عزیز ،پوزشم را بپذیرید
در هر مکتب و آیینی ارزشهای انسانی چون عفو و
گذشت توصیه گردیده؛ اما عفو و گذشت در برابر اظهار
ندامت قلبی .اینکه قلبا از آنچه اتفاق افتاد در صفحهی
فیسبوکم ،عذرخواهی نمودم؛ اما مورد پزیرش همگانی قرار نگرفت ،نکتهای است
که قلب داغدار در سوگ انسانیت و وجدان مجروح مرا سخت میآزارد .عدهای از شما
عزیزان و فرهیختگان حقیقت را آنگونهای که هست ،خوب درک کردهاید و من هم
بیش از این نمیتوانم ساکت بمانم و پنهان کنم .اینک در میان سیلی از واژههای
خالف اخالقی وارد شده ،در جعبهی پیام صفحهام و در میان توفان آزردگی دلهای
زخمبرداشته از حادثهی غمبار شاه دوشمشیره ،نه برای کسب محبوبیت و خودنمایی،
وحشیانه و غیرانسانی در برابر

بلکه برای آرامش وجدان خودم و ابراز انزجار از اعمال
انسانهای بیدفاع و برای حمایت از حق و حقیقت و ترویج فرهنگ پوزشخواهی
از اشتباهات انجامشده و گذشت دیگران در برایر آن ،با صراحت ،اما با کمال تأسف
میگویم ،بلی ،آن دو جمله را پای یکی از نوشتههای پستشده در مورد اینکه زنی
به جرم آتشزدن قرآن آتش زده شد ،خودم نوشته بودم .اما بعدا متوجه شدم که چقدر
احساسی عمل نموده بودم .همگان قرآن کالم خدا را دوست میداریم؛ اما انسانیت
و احترام به کرامت انسانی را نیز بر اساس آموزههای همین کتاب مقدس ارج باید
گذاشت .نوشتهای که پای آن کامنت نوشته بودم ،ابعاد فجیع این حادثهی غیرانسانی
را بازگو نمیکرد؛ اما همین که در تصاویر منتشرشدهی دیگر به عمق فاجعه پی بردم،
همراه با همهی هموطنان داغدار ،سوگمندانه از ستم جاهالنهای که بر معصومیت
بانوی بیگناه هموطنم روا داشته شد ،خون گریستم و متأم شدم و این زمانی بود که
آماج خشم شما عزیزان قرار گرفته بودم و برای رهایی از هجوم فحشها و ناسزاهای
واردشده ،ناگزیر خواستم به گونهای این عمل را توجیه کنم و آن را به سکرترم نسبت
دهم .حقیقت این است که بلی ،من خودم نگارندهی این کامنت بودم؛ اما احساسی
عمل نموده بودم .از عمق فاجعهی بارآمده بیاطالع بودم .حال یکبار دیگر مراتب
پوزش قلبیام را به حضور آنعده از دوستانی که از من رنجیدهاند ،ابراز میکنم و
امیدوارم این نوشتهها را نیز به گونهی دیگر تعبیر نفرمایند .از خداوند میطلبم اگر
در قلم و گفتارم حرکتی غیرانسانی و اسالمی بوده ،مرا هدایت کند و ببخشاید و از
مردم عزیزم میخواهم قلب مجروح از زخم عمیقی که جراحتهای فرخنده بر آن
وارد ساخته را با مرهم گذشت تسکین دهند.

 ۱۲۰سالگی سینما؛
سهم واقعی برادران لومیر چقدر است؟
علی امینی نجفی ،پژوهشگر مسایل فرهنگی

«انستیتوت لومیر» در فرانسه
صدوبیستمین سالگرد پیدایش سینما را
شادباش گفته و از سینمادوستان دعوت
کرده که از محل فیلمبرداری اولین فیلم
تاریخ سینما دیدن کنند ،یعنی همان
مکانی که ب رادران لومیر در  ۱۹مارچ ۱۸۹۵
فیلم «خروج کارگران از کارخانه» را در آن
فیلمبرداری کردند.
آن فیلم  ۴۶ثانی های سه روز بعد در  ۲۲مارچ
آماده شد و در  ۲۸دسامبر  ۱۸۹۵به عنوان
اولین فیلم تاریخ در طبقهی زیرین سالن
«گران کافه»ی پاریس به نمایش عموم
گذاشته شد .این محل هم به طور رسمی
اولین سالن سینمای جهان خوانده شد.
نمایش «خروج کارگران از کارخانهی لومیر
در لیون» به عنوان «تولد رسمی سینما»
وارد تاریخ شده ،اما این «ثبت رسمی»
امروز با تردیدهای زیادی روبهرو شده است.
واقعیت این است در دهههای پایانی قرن
نوزدهم افراد زیادی در مکانهای گوناگون
به صورت همزمان ب رای ساختن دستگاهی
جهت ثبت تصویری اشیای متحرک تالش
م یکردند .اینکه لویی و اوگوست لومیر
توانستند اختراع تازه را به نام خود ثبت
کنند هم به زیرکی و هشیاری آنها برم یگردد و هم به
موقعیت آن روز پایتخت فرانسه در جهان.
پیش از ه رچیز باید به یاد آورد این آنتوان لومیر ،پدر
ب رادران لومیر بود که پس ران خود را به ساختن دستگاهی
واحد ب رای ثبت و نمایش تصاویر متحرک تشویق کرد.
اما اصل ایده مال خودش نبود .پدر لومیرها در سفری
به پاریس با یکی از اختراعات تامس ادیسون آشنا شده
بود به نام کینهتوسکوپ.
در صحنهای ده ثانی های به نام «سالم دیکسون» مردی
با تکان دادن کاله سالم م یداد .آن مرد لوری دیکسون،
دستیار مخترع امریکایی بود .ادیسون چهار سال پیش
از آن ،یعنی در سال  ،۱۸۹۱دستگاهی ساخته بود به نام
کینهتوگراف که از اشیای متحرک عکسهای متوالی
م یگرفت.
با تکنیک ادیسون ،دهها فیلم کوتاه ساخته شده بود،
که معروفترین آنها «اعدام ماری ،ملکهی اسکاتلند»
است که در اوایل سال  ۱۸۹۵تولید شد و در  ۱۵ثانیه،
خونی نترین واقع هی انگلستان قرن شانزدهم را نشان

م یداد .اما دستگاه ادیسون یک کاستی بزرگ داشت
و آن این بود که مثل جعب ههای «شهر فرنگ» یا
«فانوس خیال» بود ،یعنی تماشاگر باید از روزنهای به
داخل جعبه خیره م یشد تا بتواند فیلم را ببیند.
ب رادران لومیر این کمبود را برطرف کردند .آنها
دستگاهی یگانه به نام «سینماتوگراف» ب رای ثبت و
نمایش نماهای متحرک ساختند که تصویر را بر پرده یا
اکرانی بزرگ م یتاباند تا عدهی زیادی بتوانند همزمان
آن را تماشا کنند .این همان شیوهایست که تا امروز
در نمایش فیلم رواج دارد.
درست در همان زمان در آلمان دو ب رادر خالق و
ماجراجو به نام خانوادگی اسکالدانوفسکی اختراعی تازه
را به نمایش گذاشتند .آنها در سالن «واریته»ی ب رلین
 ۱۵دقیقه فیلم با همراهی موسیقی زنده ب رای جمعیتی
انبوه نمایش دادند .آنها احتماال به اهمیت کار خود
آگاه نبودند و آن را نوعی «چشمبندی» م یدانستند.
درست برخالف ب رادران لومیر که از اهمیت اختراع تازه
باخبر بودند و نام دستگاه خود را گذاشتند :هنر سینما.
باستانشناسی فیلم

کسانی که در بارهی تبارشناسی یا «ماقبل
تاریخ سینما» پژوهش کردهاند ،تاریخ
پیدایش فیلم را چند سالی عقب م یب رند و
به مواردی اشاره م یکنند که سالها پیش از
اختراع ادیسون یا ابداع ب رادران لومیر صورت
گرفته است.
ب رای نمونه ،در سال  ۱۸۸۸لویی امه اگوستن
لوپ رنس ،شیم یدان و مهندس فرانسوی ،از
عدهای که در پارکی در لیدز (بریتانیا) گردش
م یکردند ،عکسهایی متناوب گرفت که
از آنها «تصویری متحرک» ساخت .تا
سال  ۱۹۳۰کسی از نوار دو ثانی های او به
نام «صحنهای در باغ روندی» خبر نداشت.
لوپ رنس در سال  ۱۸۹۰در سفری از دیژون به
پاریس به شکل اسرارآمیزی در قطار ناپدید
شده بود.
از آزمونهای قدیمی م یتوان به اقدام ایدورد
مویبریج ،عکاس بریتانیایی ،اشاره کرد که در
توتاز یک اسب را نشان داد.
سال  ۱۸۷۸تاخ 
او در طول یک پیست  ۱۲دوربین عکاسی
قرار داد که از اسب در طول مسیرش عکس
برداشتند .از نمایش متوالی تصاویر ،تصویری
متحرک پدید آمد.
در ادامهی همین تکنیک ،یعنی عکاسی
ی بود که اتین ژول ماره در
جداگانه از تصاویر متوال 
سال  ۱۸۹۱چند ثانیه فیلم از برخورد امواج با ساحل
دریا پدید آورد.
ب رادران لومیر که دستگاهی ب رای ثبت «واقعیت در
حرکت» ساخته بودند ،در واقع خالقان «فیلم مستند»
بودند .آنها اولین قطع هی «داستانی» خود را چند
ماه بعد در تابستان  ۱۸۹۵با تولید فیلمی  ۴۵ثانی های
ارائه دادند .این اولین «فیلم سینمایی» یک «جوک»
تصویری بود و باغبانی را نشان م یداد که موقع آبیاری
گلها با مشکلی مضحک روبهرو م یشود.
در تاریخ سینما از الیس گی ( )۱۹۶۸ - ۱۸۷۳به عنوان
اولین کارگردان نام برده م یشود که شروع به تولید
فیلمهای فانتزی یا تخیلی کرد .این خانم هنرمند
فرانسوی بسیاری از تکنی کهای سینمایی را ابداع کرد
که تا امروز در فیلمسازی کاربرد دارند .او حتا در سال
 ۱۹۰۶یکی از اولین فیلمهای رنگی تاریخ سینما را به
نام «پری بهاری» تولید کرد ،که البته تصوی رهای آن
نما به نما رنگ شده بود( .ب یب یسی)

ربات معلم که بر روی شانهها مینشیند!

ربات  Graspدر نقش معلم از راه دور ،بر روی
شانهی فرد قرار گرفته و به کاربر در یادگیری ه رنوع
مهارتی کمک م یکند .نمونهی اولی هی این ربات،
مجهز به یک وبکم ،یک بلندگو ،یک مایکروفون و
نشانگر لیزری با قابلیت کنترل از راه دور است و ب رای
مرتبط کردن فرد دانشجو با معلم از راه دور ،ط راحی
شده است.
ایدهی کلی «آکارش سانجای» ،دانشجوی
«مؤسس هی ط راحی تعاملی» کپنهاگ در ط راحی این
ربات ،برقراری تعامل بین معلمان و دانشجویان است.
با استفاده از ابزار الکترونیکی تعبیه شده در این ربات،
کاربر م یتواند به منظور یادگیری ه رنوع مهارتی ،از
طریق ارتباط انترنتی ،وایفای یا تیلفون با معلم خود
از راه دور ارتباط برقرار کند.
مربی سپس توصی هها و دستورالعملهای الزم در
بارهی حوزهی آموزشی مربوطه را به صورت بالدرنگ
به وی ارائه م یدهد؛ این مربی قادر خواهد بود نشانگر
لیزری متحرکی را از طریق دستههای موجود بر روی
صفحهی ربات و به منظور برجستهسازی نکات
آموزشی خاصی حرکت دهد.
ایدهی موجود ،انتقال بالدرنگ دیدگاههای مربی به
کاربر است و داشتن این ربات بر روی شانهها ،به
معنای داشتن مربی همراه در هر لحظه است.
(جام جم آنالین)
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بارتومئو :در مورد
اختالف مسی و انریکه اغراق شد

جوزپ ماریا بارتومئو ،رییس باشگاه بارسل ونا،
معتقد است در مورد درگیری لی ونل مسی و
ل وئیس ان ریکه در ابتدای سال  ،2015بسیار
اغ راق شده است .درگیری بین مسی و ان ریکه
در ابتدای سال جدید میالدی ،حتی شایعه
جدایی ستاره آرژانتینی از بارسا را هم به
وجود آورد .هرچند دو طرف در همان زمان
این مسئله را رد کردند ،بارتومئو اکنون بار

دیگر تاکید کرد که هیچ مشکل خاصی بین
سرم ربی و ستاره آبی و اناریها وجودندارد.
او در گفتگو با  ASگفت :در مورد ماج رای
درگیری مسی و ان ریکه اغ راق شد .در هر
کاری ،اختالف بین بازیکن و م ربی طبیعی
است .یک تیم خوب با عبور از درگیریها از
رشد م یکند و راهحلهاییب رای این مشکالت
پیدا م یکند.



منز :ژست گولزنی من
کنایه به هواداران میالن نبود

 ACمیالن شنب هشب در استادیوم تق ریبا خالی
سن سیرو موفق شد کالیاری را با نتیجه 1-3
شکست داده و موقتا به رده هفتم صعود کند.
میالن در این فصل روزگار خوشی ندارد و
خ ریدهای زمستانی نیز راهگشای این تیم نشده
اند .جرمی منز ،مهاجم ف رانسوی میالن شب
گذشته دو گول از سه گول تیمش در ب رتری
 1-3ب رابر کالیاری را به ثمر رساند و شادی
پس از گول او نیز به نوعی کنایه آمیز بود؛
طوریکه چنین برداشت م یشد که او ب رای
ه واداران میالن ،پیام خاصی را م یرسانده است.
میالن یها تیم خود را روز شنبه تح ریم کرده
بودند و بنرهایی چون (بازی تمام شد) و (ب رای
نجات میالن پول خرج کنید) ،در جای جای
ورزشگاه دیده م یشد .منز در پایان بازی و در
مصاحبه با اسکای اسپورت ،ضمن رد کنایه به

ه واداران میالن گفت :منطور من از شادی گول
خاصی که انجام دادم ،ه واداران میالن نبودند.
من رسانهها را خطاب ق رار داده بودم .آنها بدون
اینکه چیزی از من بدانند ،در مورد من مطلب
م ینویسند و من از این موضوع ناراضی هستم.
باخت هفته گذشته مقابل فیورنتینا شرمآور و
غیر منصفانه بود .در بازی امشب اراده کرده
بودیم که پیروز شویم و شک ندارم که اگر
همیشه مثل امشب متحد باشیم ،م یت وانیم
بردهای متوالی کسب کنیم .دو سه برد دیگر
م یت واند ش رایط ما را متحول کند.
هنوز  10بازی دیگر باقی مانده و م یت وان
کارهای بزرگی انجام داد .من درون زمین
همیشه بهت رین بازی خودم را انجام م یدهم .در
روزهایی که گول هم نمی زنم ،همیشه سعی
م یکنم ب رای تیمم بازیکن تاثیرگذاری باشم.



فان خال :لیورپول با سیستم من متحول شد

لیورپول آخ رین شکستش در لیگ ب رتر را
دسامبر گذشته مقابل منچست ری ونایتد در
الدت رافورد تج ربه کرد و از آن پس با کسب
بردهای متوالی ت وانست خودش را به رتب ههای
باالی حدول برساند .ی ونایتد نیز با کسب  4برد
متوالی به بازی مقابل لیورپول رسید.
شیاطین با دو امتیاز اختالف ،دیشب به مصاف
لیورپول رفتند .ل وئیس فان خال سرم ربی
منچست ری ونایتد ،در مصاحبه ای ،دلیل متحول
شدن لیورپول را استفاده از سیستم 3-5-2
خاص خود م یداند.
او به خب رنگاران گفت :ما دسامبر گذشته
 0-3لیورپول را شکست دادیم .آن روزها این
تیم در اوج نبود ولی با بازیکنان بزرگی که
در اختیار داشت ،پیروزی ما یک سورپ رایز بود.

حاال لیورپول به فرم خوب خودش بازگشته
است؛ هرچند که در نیمه اول بازی قبلی مقابل
سوانسی خوب ظاهر نشدند.
ما هم در بازی های اخیرمان خیلی خوب
بوده ایم ولی باید لیورپول را شکست دهیم تا
اثبات کنیم که در مسیر پیشرفت ق رار داریم.
لیورپول در خانه بازی م یکند و ما هم در آنفیلد
رکورد بدی داریم .بازی دش واری خ واهد بود .من
به بازیکنان لیورپول عالقه دارم و آنها کم و
بیش با همان سیستمی بازی م یکنند که من
در ی ونایتد جا انداخته ام .م یت وانم بگویم که
لیورپول با سیستم من متحول شده است.
منچستر ی ونایتد دیشب موفق شد لیورپول را
 1-2شکست بدهند و فاصلهی خویش با این
تیم را به  5امتیاز برسانند.

مانچینی :اینتر فصل بعد
برای قهرمانی میجنگد

روب رتو مانچینی ،سرم ربی اینتر ،معتقد است که تیمش از ش رایط
دش وار این فصل درس خ واهد گرفت وفصل آینده ب رای قهرمانی
م یجنگد.
نتایج ضعیف ابتدای فصل اینتر ،باعث اخ راج والتر ماتزاری شد
و با هدایت مانچینی هم این تیم اکنون در رتبه هشتم جدول
سریA ق رار دارد .مانچو تایید کرد که تیمش در ماه های اخیر
مشکالتی داشت اما معتقد است که م یت وانند فصل آینده با
یوونتوس ب رای کسب قهرمانی بجنگند.
او به خب رنگاران گفت :ما مشکالتی داشتیم اما بازیکنانم همیشه
بهت رین بازی شان را ارایه م یدهند .از نظر من ،تیم بهتر شده
اما متاسفانه نتایج چندان حرف ما را تایید نم یکند .باید صبور
باشیم .مطمئنم کهزمان مناسب ف را خ واهد رسید و اینتر فصل
آینده ب رای قهرمانی م یجنگد.
ما در طول تابستان با هم کار خ واهیم کرد و بازیکنان جدیدی
که م یآیند ،م یت وانند به بازیکنان فعلیکمک کنند .کار کردن
در اینتر الهام بخش است و من مطمئنم ما منابع الزم ب رای
ساختن یک تیم مبارزرا داریم.

پیگرینی:
به نتایج چلسی فکر نمیکنیم

مان وئل پيگ ريني ،سرم ربي منچسترسيتي ،تاکيد کرد که
بازيکنانش تنها روي ديدارهاي خودشان تمرکز دارند و
توجهي به نتايج چلسي صدرنشين ندارند.
سیتی ت وانست مقابل وست بروم به پیروزی  0-3برسد و
فاصله اش با چلسی را به  3امتیاز کاهش دهد .این در
حالیست که شاگردان مورینیو دو بازی ک متر انجام داده
اند.
پیگ رینی در پایان بازی ،در گفتگو با خب رنگاران ،در پاسخ
به این سوال که تیمش چقدر شانس قهرمانی دارد ،گفت:
ما به این موضوع فکر نم یکنیم .اگر بتوانیم در  8دیدار
پایانی به پیروزی برسیم و چلسی امتیازی از دست ندهد،
نمی ت وانیم قهرمان شویم .من ترجیح م یدهم روی بازیهای
خودمان تمرکز کنیمو بازیهای خودمان را بب ریم.
در دیدار مقابل وست بروم ،نیل سوارب ریک ،داور بازی ،در
دقیقه  ،2به خاطر خطای مایکل داوسون رویویلفرد ب ونی،
به اشتباه گرت مک آئ ولی ،یکی دیگر از مدافعان وست بروم
را اخ راج کرد اما پیگ رینیمعتقد است به هر حال تیم ح ریف
باید  10نفره م یشد.
ب رای وست بروم متاسفم .ق وانین واضح است او آخ رین
بازیکن بود .وقتی  10نفره م یشوید ،بازی کامال متفاوت
م یشود .آن کارت سرخ کامال واضح بود.
ویلفرد ب ونی بازیکن جدید تیم است و بعد از جام ملتهای
آف ریقا به تیم اضافه شد و کمی احساس خستگیم یکرد.او
هر روز بهتر م یشود و خیلی خوب کار م یکند.



کلوپ:
دیگر خیلی خطر سقوط را احساس نمیکنیم

يورگن کلوپ ،سرم ربي بروسيا دورتم وند ،معتقد
است که اگر تيمش از ثبات الزم برخوردار
باشد ،ديگر خطر سقوط اين تيم را تهديد
نم يکند.
دورتم وند موفق شد با نتیجه  2-3هانوفر را
شکست بدهد و اکنون  8امتیاز با منطقه خطر
فاصله دارنداما کلوپ امیدوار است که تیمش
بتواند با ادامه این روند ،بیشتر از انتهای جدول
فاصله بگی رند.
او به خب رنگاران گفت :ما در مقابل یک تیم
بسیار باانگیزه شروع خ وبی داشتیم ،تیمی که
از لحاظ تحت فشار بودن ش رایط مشابهی باما
دارد .ما با آغاز بازی به خ وبی توپ را به ج ریان
انداختیم و به گول هم رسیدیم ،اما با دریافت
گول مساوی شی رازه کار از دستمانخارج شد.
هانوفر خوب و جنگنده نشان داد.
من بین دو نیمه به تیمم گفتم بیایید یکبار
دیگر از اول شروع کنیم .این درحالی بود که
هانوفر کوتاه نم یآمد و ما را دچار دردسر
کرده بود .کارت سرخ که پیش آمد ،بازی را
دست گرفتیم و گول دوم و سوم را هم به ثمر
رساندیم .اگر با ادامه همین روند ،گول چهارم را
همم یزدیم ،کار تمام بود .اما این کار را نکردیم
و دلیلش هم این بود که بچهها در هفتههای

اخیر تحت فشار زیادی بودند .دوباره کم آوردیم
تا اختالف به حداقل برسد .اما خوشبختانه بازی
به نفع ما به پایان رسید .هرکس جدول را ببیند،
متوجه م یشود که این برد چقدرب رای ما اهمیت
داشت.
حاال دیگر ما با مرز سقوط هشت امتیاز
اختالف داریم ،اما دو ح ریف آینده ما (بایرن
م ونیخ و م ونشنگالدباخ) ش رایطی دارند که
نم یت وان گفت شش امتیاز این دو بازی هم
به حساب دورتم وند واریز خ واهد شد .هدف ما
فقط این است که امتیاز جمع کنیم .ما در دور
برگشت تا اینجا  18امتیاز کسب کردهایم و
تنها در یکی از بازیها متحمل شکست شدیم.
حاال که وارد مرحلهای شدهایم که دیگر خطر
سقوط ما را تهدید نم یکند ،م یت وانیم فقط به
بازیهای باق یمانده فکر کنیم .ما در همین
بازی موقعیت آن را داشتیم که چهارمین گول
را همبزنیم ،اما مشکل ما این است که ثبات
نداریم .در چند بازی اخیر از لحاظ بازیسازی
و مالکیت توپ خوب عمل کردیم ،حاال باید
روی قدرت تصمی مگیری در زمان ق رارگرفتن
در موقعیت خط رناک گو لزنی کار کنیم.حاال
باید تا ده روز دایما به بازیکنانم یادآوری کنم
کهم یت وانستند گول چهارم را هم بزنند.

رومینگه :الم و شواینی
میتوانند رییس بایرن شوند
کارل هاینس رومینیگه ،نایب رییس باشگاه
بایرن ،معتقد است ستارههایی مانند فیلیپ الم
و ش واین اشتایگر م یت وانند بعداز بازنشستگی،
ریاست باشگاه بایرن م ونیخ را برعهده بگیرد.
هوینس که به دلیل تخلفات مالیاتی به زندان
محکوم شده است از ابتدای ماه جنوری امسال
اجازه پیدا کرد روزها خارج از زندان کار کند.
از آن تاریخ وی در بخش پایه باشگاه بایرن
مشغول به کار است.
رومینیگه به خب رنگاران گفت :او آرام آرام
اعتبار از دست رفتهاش را باز م ییابد ،اما معلوم

نیست که در آینده باز هممایل باشد در جایگاه
ریاست باشگاه ق رار بگیرد .ما گزینههای دیگری
مد نظر داریم ،مثل فیلیپ الم ،مان وئل نویر،
توماسم ولر یا باستین ش وایناشتایگ ر!
او در مورد ه مکاری با گواردی وال بعد از پایان
ق رارداد این دو در سال  2016گفت :م یدانم که
پپ و خان وادهاش از زندگی در م ونیخ بسیار
راضی هستند .هنوز معلوم نیست که او قطعا
بعد از سال  2016بایرن را ترک کند .من او را
عنصر کلیدی موفقی تهای اخیری که با بایرن
تج ربه کردهایم م یدانم.



عذرخواهی داور دیدار
منچسترسیتی-وستبروم

نيل سوارب ريک ،داور ديدار منچسترسيتي-
وست بروم ،به دليل اخ راج اشتباهي يکي از
بازيکنان وستبروم ،عذرخ واهي کرد.
در این دیدار که با پیروزی  0-3منچسترسیتی
به پایان رسید ،سوارب ریک به جای مایکل
داوسون که روی ویلفرد ب ونی م رتب خطا شده
بود ،در دقیقه سه بازی جیمز مک آئ ولی را از
زمین اخ راج کرد .در بیانی های که انجمن داوران
حرفهای ف وتبال انگلیس منتشر کرد ،آمده

است :داور بازی سیتی -وسبروم تایید کرد که
خطا را یک بازیکن دیگر انجام داد و بازیکن
اشتباهی با کارت سرخ م واجه شد .اینداور به
خاطر این اشتباه عذرخ واهی م یکند.
این چندمین اشتباه از این دست در لیگ ب رتر
انگلیس در فصول اخیر است .چند هفته قبل
داور دیدار منچست ری ونایتد -ساندرلند ،به جای
جان اوشی ،به اشتباه دیگر مدافع ساندرلند ،وز
ب راون را از بازی اخ راجکرد.



آلگری :قرعه موناکو،
برای یووه خوش شانسی نبود

مکس آلگري ،سرم ربي يوونتوس ،با رد اين
ادعا که تيمش خوش شانس بوده که در
چمپي ونزليگ به م وناکو خورده ،اعالم کرد که
ساير تي مها خوش شانس بودند که با قرعه يووه
روبرو نشدند .قرعه کشی مرحله یک چهارم
نهایی چمپی ونزلیگ روز جمعه انجام شد و در
حالی که یووه ممکن است با تی مهایی مانند
بارسا ،ریال و بایرن روبرو شود ،در نهایت با
قرعه م وناکو م واجه شد .آنها در مرحله یک
هشتم نهایی ،در مجموع دو دیدار دورتم وند را
با نتیجه  1-5شکست دادند و آلگری تاکید
کرد این نتیجه ،زنگ خطری ب رای سایر تی مهای
مدعی بود.او به خب رنگاران گفت :در روزنامهها
خ واندم که گفتند یوونتوس خوش شانس بود
که با این قرعه روبرو شد اما فکر م یکنم
م یت وان طور دیگر به این موضوع نگاه کرد.
با توجه به نمایشی که در دو دیدار مقابل
دورتم وند داشتیم ،شاید بقیه تی مها از اینکه با

ما روبرو نشدند ،نفسی به راحتی کشی دند.
یوونتوس در  16دیدار اخیرش در همه رقابتها،
تنها یک شکست داشت و آلگری معتقد است
که علی رغماعتماد به نفس باال ،باید روی سایر
جنب ههای بازی شان کار کنند .فکر م یکنم
بازیکنان اکنون اعتماد به نفس بیشتری دارند.
ما نتایج فوقالعادهای گرفته ایم؛ اما باید روی
جنب ههایی که هنوز کامال خوب نیستیم ،کار
کنیم .او ه مچنین در مورد دیدار مقابل جنوا
گفت :ما دیدار دش واری مقابل جنوا خ واهیم
داشت .آنها تنهاتیمی هستند که این فصل ما
را در لیگ شکست داده اند .آنها در دیدارهای
خارج از خانه  20امتیاز گرفتندو در  7دیدار،
بازی باخته را به پیروزی تبدیل کردند .این دیدار
دش وار است زی را آنها یک هفته ب رای آماده
سازی وقت داشتند؛ در حالی که ما اساسا فقط
یک روز را داشتیم .بناب راین باید یک نمایش
درخشانارایه بدهیم.



انریکه ،زننده اولین گول
الکالسیکویی به کاسیاس

ل وئيس ان ريکه سرم ربي حال حاضر بارسل ونا ،اولين بازيکني
بود که موفق شد دروازه کاسياس را در ال کالسيکو باز کند.
ایکر کاسیاس  12سپتامبر  1999ب رای اولین بار در زمین
بیلبائو از سوی جان توشاک سرم ربی وقت ریال ،دروازهبان
ثابت این تیم شد ولی در آن مقطع هنوز بودو ایلگنر
دروازهبان ثابت کهکشان یها محسوب م یشد.
فصل بعد اما کاسیاس موفق شد جایگاه ثابتی ب رای خود
به دست بیاورد و در اکتبر سال  2000در الکالسیکویی
جنجالی که کامال تحت تاثیر بازگشت فیگو به نوکمپ
ق رار داشت ،ب رای اولین بار وظیفه ح راست از دروازه ریال در
این بازی حساس نصیبش شد.
در دقیقه  25آن بازی ،بر اثر خطای هیه رو (دستیار فعلی
آنچلوتی) روی ری والدو ،بارسا صاحب یک ض ربه خطا شد
که ژاوی  20ساله ،توپ را روی دروازه ارسال کرد و ل وئیس
ان ریکه با پروازی بلند و با ض ربه سری دقیق دروازه ریال و
کاسیاس  19ساله را گشود.
بدین ت رتیب اولین گول از مجموع  30گولی که کاسیاس در
الکالسیکوها دریافت کرده ،توسط ان ریکه به ثمر رسید .این
دو  6بار دیگر نیز با یکدیگر در الکالسیکو روبرو شدند و
ان ریکه در فصل  ،2003-2002در آخ رین الکالسیکویی که
به میدان رفت ،موفق شد در تساوی  1-1دو تیم یک گول
دیگر به کاسیاس بزند.

ونگر :آرسنالکار سختی
برایرسیدنبهچلسیدارد

آرسن ونگر ،سرم ربي آرسنال ،علي رغم رسيدن
تيمش به  4امتيازي چلسي صدرنشين ،هنوز
توپچ يها رامدعي قهرماني نم يداند.
آرسنال با دو گول الیویه ژیرو در نیمه اول،
ت وانست  1-2نیوکاسل را از پیش رو بردارد
و به چهار امتیازی چلسی که دو بازی ک متر
انجام داده ،رسی دند؛ اما ونگر معتقد است که
چلسی در صدر جدول جایگاه مطمئنی دارد و
اعالم کرد که تیمش تنها ب رای رسیدن به رتبه
دوم ،بامنچسترسیتی رقابت م یکند.
او به خب رنگاران گفت :چلسی حاشیه امنیت
خ وبی دارد و فکر م یکنم آنها م یت وانند به
راحتی جام را بب رند .آنها خیلی وضعیت

مطمئنی دارند .فکر م یکنم در حال حاضر ،ما
در کورس قهرمانی نیستیم .ماباید بجنگیم و
امتیاز کسب کنیم.
ما تالشمان را خ واهیم کرد تا در بازی بعدی
و بازی پس از آن به پیروزی برسیم .این کاری
است که بایدانجام بدهیم؛ البته م یت وانستید
ببینید که چند بازیکن ما امروز خسته بودند.
 15دقیقه پایانی دش وار بود و پاهای بازیکنان
ت وان دویدن نداشت .در نیمه اول فوقالعاده
بودیم و در نیمهدوم نمایش متفاوتی داشتیم.
ژیرو؟ او خیلی خوب بود او عالوه بر گو لزنی،
در حفظ توپ هم خوب است .او امروز خیلی
خوب بازیکرد.



ندود PSG :برای خرید پوگبا به یووه پیشنهاد داد

پاول ندود ،مدیر باشگاه یوونتوس ،فاش کرد که
باشگاه پاریس سنت ژرمن ب رای خ رید پل پوگبا،
ستاره ف رانسوی این باشگاه ،پیشنهادی رسمی
ارایه داد .ندود فاش کرد که باشگاه پاریسی
ب رای خ رید او دست به کار شده و البته آنها
تنها باشگاهی نیستند که به دنبال خ رید این
مل یپوش ف رانسوی هستند .او به لو پاریزین

گفت :بله ،پی اس جی ب رای خ رید پوگبا ،به ما
پیشنهاد داد .البته آنها تنها باشگاهینیستند
که او را م یخ واهند .ریال و بارسا هم ب رای خ رید
او اب راز عالقه کرده اند .پوگبا در حال حاضر
به دلیل مصدومیت از ناحیه همست رینگ ،دور
ی نمیت واند
از میادین است و تا اواسط ماه م 
یوونتوس را هم راهی کند.
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 16نامزدوزیر
امروز به مجلس معرفی میشوند

اطالعات روز :نذیراحمد احمدزی،
معاون دوم مجلس نمایندگان دیروز
اعالم کرد که  16نامزدوزیر امروز به
طور رسمی به این مجلس معرفی
میشوند .او افزود که نامهای این
افراد و مدارکشان به صورت رسمی
روز دوشنبه به مجلس تسلیم داده
میشوند و مجلس سه روز وقت نیاز
دارد تا مدارک آنها را بررسی کند.
احمدزی گفت که موضوع دوتابعیتی
نامزدوزیران این بار نیز جدی بررسی
میشود .این نامزدوزیران شب روز
شنبه توسط رییس جمهور غنی
معرفی شدند .بر اساس خبرنامهی
ریاست جمهوری ،همايون رسا
نامزد وزارت تجارت و صنايع،
عبدالبارى جهانى ،نامزد وزارت
اطالعات و فرهنگ ،اسداهلل
ضمير نامزد وزارت زراعت ،آبيارى
و مالدارى ،محمدگالب منگل،
نامزد وزارت سرحدات و قبايل،
مهندس محمود بليغ ،نامزد وزارت
فوايد عامه ،عبدالستار مراد ،نامزد
وزارت اقتصاد ،محمداهلل بتاش،
نامزد وزارت ترانسپورت ،اسداهلل
حنيف بلخى ،نامزد وزارت معارف،
سعادت منصور نادرى ،نامزد وزارت
شهرسازى ،عبدالبصير انور ،نامزد

وزارت عدليه ،عبدالرزاق وحيدى،
نامزد وزارت مخابرات و تکنالوژى
معلوماتى ،دلبر نظرى نامزد وزارت
زنان ،فريده مومند ،نامزد وزارت
تحصيالت عالی ،نسرين اورياخيل
نامزد وزارت کارو امور اجتماعى
و علىاحمد عثمانى نامزد وزارت
انرژى و آب معرفی شدهاند.
در این فهرست ،نام نامزد وزارت
دفاع دیده نمیشود .شیرمحمد
کریمی ،نامزدوزیر پیشنهادی قبلی
وزارت دفاع ملی بود و از مجلس
نمایندگان رای اعتماد دریافت
نکرد .در رایگیری گذشتهی
مجلس نمایندگان ،از میان  18نامزد
پیشنهادی کابینه ،صرف هشت تن
آنان رای اعتماد به دست آوردند.
نامزدان وزارتهای داخله ،خارجه،
مهاجران و عودتکنندگان ،صحت
عامه ،معادن و پترولیم ،مالیه ،حج
و اوقاف و امنیت ملی از مجلس
نمایندگان رای اعتماد دریافت
کرده بودند .گفتنی است که با
گذشت بیش از ششماه از عمر
حکومت وحدت ملی ،هنوز کابینهی
این حکومت تکمیل نشده و اکثر
وزارتها توسط سرپرستان اداره
میشوند.

1. Tickets for Domestic and International
Flights
2. Hotel Reservation World Wide.
3. Visa Services.
4. Group Rates
5. Lowest Price
6. Free Tickets Delivery to desired
Address.
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Mobile: 0093- 790 14 84 14 E-mail: Peshgaman.travel@gmail.com
0093- 795 14 84 14
Peshgaman.travel@hotmail.com
Skype: Peshgaman.travel

web: www.etilaatroz.com

وظایف  13تن
از مسئوالن حوزهی
دوم امنیتی به تعلیق
درآمد

اطالعات روز :وزارت داخله با نشر خبرنامهای
اعالم کرد ،وظایف  13تن از مسئوالن حوزهی
دوم امنیتی کابل در پیوند به قتل فرخنده به حالت
تعلیق درآمده است .بر اساس این خبرنامه ،نورالحق
علومی ،وزیر داخله به ریاست عمومی مبارزه با
جرایم جنایی این وزارت دستور داده تا قضیهی قتل
خانم فرخنده را به گونهی جدی و با دقت بررسی
کند.
او از این ریاست نیز خواسته تا یافتههای تحقیقاتش
را در این زمینه هرچه زودتر با وزیر داخله در میان
بگذارد .بر بنیاد دستور وزیر امور داخله ،وظایف 13
تن از مسئوالن حوزهی دوم امنیتی کابل ،بهشمول
آمر این حوزه ،به حالت تعلیق درآمده است .در حال
حاضر بررسی از این افرد در مورد قتل و سوختاندن
فرخنده جریان دارد.
فرخنده به روز پنجشنبه هفتهی گذشته با حضور
مأموران پولیس به شکلی بیرحمانه به قتل رسید.
اکنون شماری از نهادهای مدنی و شهروندان آنان
و مأموران پولیس حوزهی دوم امنیتی را به کوتاهی
در انجام وظایف متهم کردهاند .به باور آنان ،اگر
پولیس وظایفشان را درست پیش میبرد ،از قتل
فرخنده جلوگیری میشد .تا کنون  11تن به اتهام
دستداشتن در قتل فرخنده از سوی پولس بازداشت
و بررسیهای بیشتر در این زمینه ادامه دارند.
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سفر پنجروزهی
سران حکوت وحدت ملی به امریکا

اطالعات روز :رییس جمهور و رییس اجرایی برای
مذاکره با مقامهای امریکا در عرصههای مختلف ،در رأس
یک هیأت بلندپایهی دولتی عازم واشنگتن شدند .آنان در
این سفر پنجروزه ،با مقامهای عالیرتبهی امریکا ،از جمله
باراک اوباما ،رییس کانگرس و وزیران خارجه و دفاع آن
کشور گفتوگو خواهند کرد.
دفتر رسانههای ریاست جمهوری دیروز با نشر خبرنامهای
اعالم کرد ،رییس جمهور به روز پنجشنبه واشنگتن را
به قصد نیویارک برای مذاکره با سرمنشی ملل متحد
ترک خواهد کرد .پس از تشکیل حکومت وحدت ملی،
این نخستین سفر رییس جمهور غنی و رییس اجرایی
به امریکاست.
اشرف غنی چند روز پیش در مورد سفرش به امریکا گفت
که با آجندای کامل به ایاالت متحده میرود و روی تمامی
مسایل مهم میان دوطرف ،بهشمول همکاریهای دو
کشور در ساحات امنیتی ،ملکی ،چگونگی ارائهی کمکها
و مؤثریت این کمکها به مردم افغانستان با جانب ایاالت
متحده گفتوگو میکند.

صالحالدین ربانی وزیر خارجه ،نورالحق علومی وزیر
داخله ،محمدحنیف اتمر مشاور امنیت ملی ،اکلیل حکیمی
وزیر مالیه ،شیرمحمد کریمی رییس ستاد مشترک
ارتش ،رحمتاهلل نبیل رییس عمومی امنیت ملی ،سیما
سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر ،عمر زاخیلوال
مشاور اقتصادی اشرف غنی ،محمد معصوم استانکزی
رییس دبیرخانهی شورای عالی صلح ،اجمل عبید عابدی
ی
سخنگوی ریاست جمهوری ،محمود صیقل ،حبیبه سراب 
و قربان حقجو مشاوران رییس اجرایی و مجیبالرحمان
رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی ،در این سفر اشرف غنی
و عبداهلل را همراهی میکنند.
ن حال ،شماری از اعضای مجلس نمایندگان و
در همی 
کارشناسان مسایل سیاسی ،سفر رهبران حکومت وحدت
ملی را به امریکا ،از نظر سیاسی و اقتصادی مهم خواندهاند.
به باور آنان ،افغانستان از لحاظ اقتصادی به دوستی و
همکاری امریکا نیاز دارد و به این باورند که رهبران
حکومت در این سفر ،مشکالت کشور را نباید نادیده
بگیرند.

