
امنیت هزینه می خواهد 
گر حمایت راهبردی امریکا نباشد،  ا

بخش های از افغانستان به پایگاه ترور 
بدل می شود. هم چنان در صورت نبود، 

حمایت راهبردی، احتمال آن وجود دارد 
که نیروهای امنیتی رسمی  افغانستان از 

گوشه ای از افغانستان  هم بپاشد و در هر 
گروه های مقاومت محلی بر ضد طالبان 
ایجاد شود. همه این ها ایجاب می کند 

که ایاالت متحده حضور محدود نظامی 
 در افغانستان داشته باشد و اشتباه ترک 

افغانستان را دوباره تکرار نکند. 
گروه طالبان سقوط  گر افغانستان به دست  ا
کند، تنها مردم افغانستان زیان نمی بینند. 

در آن صورت امنیت جهانی سخت 
که طالبان  صدمه می بیند. توهم نکنید 
کرده اند. طالب امروز همان طالب  تغییر 

دیروز است. طالبان هنوزهم رهبر سازمانی 
خودشان امیرالمومنین می خوانند. این نشان 
گروه طالبان به تفکر دولتداری  که  می دهد 

مدرن و مبتنی بر قانون اساسی و منبعث 
ازاراده ی آزاد شهروندان باور ندارند. دیگر 

گروه القاعده به رهبر طالبان،  این که رهبر 
کرده است. این نشان می دهد  اعالم بیعت 
گروه ها تفاوتی با سال های دهه نود  که این 

میالدی ندارند. 
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زنگ اول


حضور  برنامه  متحده  ایاالت  رییس جمهور  دیروز 
نظامی محدود این کشور در افغانستان را اعالم کرد. 
متحده  ایاالت  که  می دهد  نشان  حضور  اعالم  این 
افغانستان  و  کند  تکرار  را  گذشته  اشتباه  نمی خواهد 
همان  بگذارد.  تنها  تروریستی  گروه های  برابر  در  را 
مسلح  نیروهای  گفت،  امریکا  رییس جمهور  که  طوری 
افغانستان، باید بیشتر از این مجهز شوند. نیاز است تا 
سربازان و افسران نیروهای امنیتی ما آموزش بیشتر 
ببینند. نیروهای امنیتی افغانستان در کشف، لوژستیک، 
آتش هوایی و خدمات رسانی برای سربازان در میدان 
نبرد مشکل دارند. صرف ایاالت متحده و هم پیمانانش 
کمبود های  تا  دارند  را  آن  ظرفیت  ناتو  سازمان  در 

نیروهای امنیتی افغانستان را جبران کنند. 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  مصارف  این ها  بر  عالوه 
از پول امریکا و کشورهای عضو ناتو تامین می شود. 
دوازده  روزانه  حداقل  افغانستان،  امنیتی  نیروهای 
ناتو هیچ  و  امریکا  از  دارند. غیر  دالر مصرف  میلیون 
حضور  بپردازد.  را  پول  این  نیست  قادر  کشوری 
معنای  به  افغانستان  در  ناتو  و  امریکا  نظامی  محدود 
طالبان  است.  افغانستان  امنیتی  نیروهای  مالی  بیمه ی 
افغانستان  در  امریکایی  نیروهای  حضور  بهانه ی  به 
را  موضوع  این  تبلیغات شان  در  آنان  می جنگند. 
برجسته می کنند. اما واقعیت این است که طالبان گروه 
باورهای  و  افکار  می خواهند  و  هستند  ایدیولوژیک 
آنان حتا  کنند.  افغانستان تحمیل  به کل مردم  را  خود 
می خواهند افکار خود را به کل مردم دنیا تحمیل بکنند. 
»امیرالمومنین«  را  خود  سازمانی  رهبر  طالبان  گروه 
سیاسی  نظم  آنان  که  می  دهد  نشان  این  می خوانند. 
گروه  ندارند.  قبول  را  اساسی  قانون  بر  مبتنی  مدرن 
تروریستی القاعده هم به رهبر طالبان اعالم بیعت کرده 
طالبان  کنار  در  هم  میانه ای  آسیای  جنگجویان  است. 
هستند. برخی از سخنگویان غیررسمی طالبان می گویند 
که این گروه مدرن شده  و جنگجویان بیرونی را از کنار 
خود رانده است، اما چنین چیزی واقعیت ندارد. طالبان 
است.  کرده  تغییر  آنان  زعیم  صرف  نکرده اند.  تغییر 

افکار و روش طالبان دستخوش تغییر نشده است. 
اگر طالبان واقعا می خواهند که نیازی به حضور نظامی 
را  خود  سازمان  باید  نباشد،  افغانستان  در  بین المللی 
خلع تشکیالت نظامی کنند، اسلحه را کنار بگذارند، لقب 
از پهلوی اسم رهبر خود حذف کنند،  امیرالمومنین را 
جنگجویان خارجی را از خود برانند، به تمام معنا هیات 
یک سازمان سیاسی را به خود بگیرند و پس از آن با 
کابل وارد مذاکره  بامفهوم شوند. اگر آنان به این روند 
تن ندهند و بازی با قاعده و قانونمند را نپذیرند، مردم 
افغانستان ناگزیراند تا از حضور نظامی بین المللی در 

کشورشان حمایت کنند. 
ما می دانیم که بخش هایی از جامعه سیاسی و رسانه ای 
امریکا  رییس جمهور  اوباما،  بارک  تصمیم  از  امریکا، 
از  نیویارک تایمز  در  روزنامه نگاران  مثال  ناراض اند. 
پس  افغانستان  در  کشورشان  محدود  نظامی  حضور 
از سال 2017 انتقاد کرده  اند. آنان به هزینه های انسانی 
روزنامه نویس های  دارند.  انتقاد  حضور  این  مالی  و 
نمایندگی  کشور  این  مردم  از  بخشی  از  که  امریکایی 
رهبران  تصمیم گیری  از  تا  دارند  حق  می کنند، 
سیاسی شان انتقاد کنند، اما این دوستان باید بدانند که 
تامین امنیت امریکا و جهان، هزینه می خواهد. هزینه ی 
تامین امنیت هم بلند است. اگر نیروهای امنیتی افغانستان 
افغانستان  این که  تنها  نه  ببازند،  را  تروریسم  با  جنگ 
و  امنیت  جمله  از  جهانی  امنیت  بلکه  می رود،  قهقرا  به 
هیچ  در آن صورت  به خطر می افتد.  امریکا هم  منافع 
افغانستان  گذاشتن  تنها  بود.  نخواهد  کشوری مصون 
به  مالی  و  انسانی  هزینه های  ترور،  با  نبرد  میدان  در 
بر  افغانستان،  در  حضور  هزینه ی  از  بزرگ تر  مراتب 
امریکا و مجموع دنیای غرب تحمیل خواهد کرد. راه حل 
سیاسی پایدار برای جنگ افغانستان زمانی ممکن است 
که امریکا و دنیای غرب پاکستان را از حمایت طالبان 

باز دارند. 

نیروهای امنیتی بیمه شدند
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دراین مسابقه بین المللی که در دوگروه جداگانه بین 
زنان ومردان برگزارشد نزدیک به 160 تن ازوالیت 
وبامیان شرکت  دایکندی  بلخ،  پروانف  های کابل، 

داشتند.
تن   100 از  بیش  که  مردان  ماراتون  درگروه 
اشتراک داشتند و 12 تن آنان ورزشکاران خارجی 
وبلجیم،  انگلستان  فرانسه،  امریکا،  ازکشورهای 
بودند فاصله 42 کیلومتر از دوراهی بند امیرتا مرکز 

بامیان را دوبدند.
ماراتون  درگروه  کشورانگلستان  از  میکتاش  کیک 
دو  در  فاصله  کیلومتر   42 نمودن  طی  با  مردان، 
ساعت و 55 دقیقه مقام اول را ازآن خود کرد، طاهر 
محمدی ازبامیان دوم وفورانگ ازکشور بلجیم مقام 

سوم را گرفتند.
دارد،  سن  سال   41 حدود  که  میکتاش  آقای 
فرانسه،  انگلستان،  کشورهای  ماراتون  درمسابقات 
ایتالیا، ایرلند اول شده است گفت:« من درمسابقات 
زمان  ازدیر  اما  ام،  کرده  شرکت  زیاد  دوش 
مسابقه  ودربامیان  بیایم  درافغانستان  که  آرزوداشتم 
دراین  شرکت  بسیارخوشحالم  امروز  باشم،  داشته 

مسابقه برایم بسیار جالب وفراموش ناشدنی است«.
دوش  مسابقه  برگزاری  برای  بامیان  کرد«   اوعالوه 
از مناسب ترین مکان های دنیا است، طبیعت  یکی 
زیبا، آب وهوای آن بسیار دل انگیز است وپیامم به 
باوجودیکه  است  این  خارجی  گران  گردش  دیگر 
در  بیایید  اما  دارد،  وجود  مشکالت  درافغانستان 
بامیان مسابقه برگزار کنید، ازدیدن زیبایی های اینجا 

لذت ببرید«.
خوبی  استعداد  افغانها  گفت«  انگلیسی  دونده  این 
باوجودیکه  امروز  دوندگان  دارند،  دویدن  برای 
بسیار  اما  نداشتند،  الزم   وامکانات  مناسب  کفش 
سریع دویدند، دوندگان موفق میباشند، آنان در ده 
کیلومتر اول پیشتر ازما بودند، اینها استعداد شرکت 
ومیتوانند  دارند  را  ماراتون  المللی  بین  مسابقات  در 

برای کشورشان مدال بیاورند«.
درگروه  که  بامیان  مرکز  ازدختران  یکی  نظیره 
کیلومترمقام  ده  فاصله  نمودن  در طی  زنان  ماراتون 
گفت:«هدفم  است  کرده  خود  ازآن  را  اول 
زنان  تشویق  صحتمندی،  مسابقه،  دراین  ازاشتراک 
به ورزش، مشارکت وحضور آنان همپای مردان در 

جامعه بوده است«.
است  رایج  دنیا  درهمه  مسابقه  این  کرد«  عالوه  او 
جهانیان  به  خواستیم  وماهم  دارد  زیاد  وطرفداران 
میتوانند دراینگونه  نیز  افغان  نشان دهیم که دختران 
ورزش ها شرکت کنند وباهم مسابقه برگزار نمایند 

ومدال بگیرند«.
عذرا حسینی دانش آموز صنف یازده ازمرکز بامیان 
که دراین مسابقه دوم شده است گفت« از دختران 
بدوند،  که  نیزمی خواهم  های کشور  دیگر والیت 
المللی  ورزش کنند وآزادانه درمسابقات ملی وبین 

اشتراک نمایند«.
والیت  وفرهنگ  اطالعات  رییس  دادرس  کبیر 
بامیان هدف از برگزاری این مسابقه را نهادینه سازی 
اوگفت  خواند،  والیت  دراین  گردشگری،  صنعت 
:« برای اولین بارمسابقه بین المللی دوش ماراتون با 

استندرد بین المللی دربامیان برگزارشده است«.
مسابقات  اینگونه  برگزاری  کرد«  عالوه  دادرس 
میتواند سبب معرفی بیشترجذبه های توریستی بامیان 
وافزایش گردشگری در این والیت وتشویق جوانان 

به ورزش شود«. 
ابریشم  راه  توریستی  شرکت  توسط  مسابقه  این 
دربامیان برگزار شد، گل حسین بای زاده رییس این 
المللی  بین  مسابقه  برگزاری  گفت:«جهت  شرکت 
دوندگانی  و  نموده  زیاد  تالش  دربامیان  ماراتون 
والیت  به این  وامریکایی  اروپایی  ازکشورهای  را 

دعوت کرده است«.
مسابقه  اولین  ازبرگزاری  هدفش  کرد«  عالوه  او   
دوش ماراتون دربامیان این بوده است تا این والیت 
باستانی به عنوان یک مقصد چهار فصل توریستی به 
دنیا معرفی شود؛ چون  بامیان درهرفصل جذبه های 

توریستی خاصی خودرا دارد«.
ازدرک  بامیان  والیت  عایداتی  منابع  اولین  تاکنون 
توریستی  های  جذبه  اما  است،  ومالداری  زراعت 
دراین والیت وجود دارد، تالش ها وجود داردکه 
منابع  درصدر  والیت  دراین  گردشگری  صنعت 

عایداتی بامیان قرار گیرد.

برای اولین بار مسابقه بین المللی 
دوش ماراتون دربامیان 

برگزارشد
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غنی:
امریکا به انجام تعهدات خود در افغانستان متعهد است

اعالم آمادگی طالبان برای از سرگیری مذاکرات

غنی  اشرف  محمد  کابل:  8صبح، 
رییس جمهوری می گوید که جنگ 
کشور  نقاط  از  برخی  و  کندز  در 
توان  امنیتی  نیروهای  که  داد  نشان 

دفاع از هرگونه عملیات را دارند.
گذشته،  روز  غنی  جمهوری  رییس 
به منظور بررسی اوضاع امنیتی کندز 
به آن والیت سفر کرد و از شهامت 
امنیتی  نیروهای  کاری های  فدا  و 
ستایش کرد. او گفت: »مساله کندز 
امتحان بزرگی برای مردم ما بود که 
دفاعی  و  امنیتی  قوای  تالش های  با 
احیا  دوباره  اعتماد  فضای  کشور، 

گردید.«
سرپرست  با  سفر  این  در  غنی  آقای 
شورای  نمایندگان  کندز،  والیت 
فرماندهان  و  مدنی  جامعه  و  علما 
کندز  در  مستقر  امنیتی  نیروهای 
داده  دستور  و گفت که  دیدار کرد 
و  کندز  والیت  امنیتی  نیروهای  که 
شمال شرق را به گونه کامل تصفیه 

کنند.
رییس جمهور گفت: »قهرمانی قوای 

رییس  اشرف غنی  کابل:  8صبح، 
باراک   تصمیم  از  کشور،  جمهور 
متحده  ایاالت  جمهور  رییس  اوباما 
ساختن  کندتر  مبنی بر  امریکا 
امریکایی  نیروهای  خروج  روند 
باقی ماندن  هم چنین  و  افغانستان  از 
امریکایی  سرباز  پنجصد  و  پنج هزار 
پس از سال 2016 در کشور، استقبال 
به  متعهد  امریکا  که  می گوید  کرده 
برابر ملت و  انجام تعهدات خود در 

دولت افغانستان است.
شنبه،  پنج  روز  شام  که  غنی  آقای 
دولت  جدید  تصمیم  اعالم  از  پس 
نیروهای  حضور  مبنی بر  امریکا 
در   2016 سال  از  پس  امریکایی 
صحبت  کابینه  جلسه  در  افغانستان، 
رییس  تعهد  »قبال  افزود:  می کرد، 
جمهور اوباما به ملت امریکا این بود 
نیروهای  حضور   2016 سال  در  که 
می یابد  تقلیل  هزار  یک  به  امریکا 
می کند.  تمرکز  سفارت شان  به  و 
می مانند  باقی  نفر   9800 برعکس 

گروه طالبان اعالم کرده که برای پایان 
افغانستان،  در  صلح  تامین  و  جنگ 
آماده انجام »مذاکرات پرمفهوم صلح« 
با همه طرف های ذیدخل جنگ است.

در  طالبان  امریکا،  صدای  گزارش  به 
نیروهای  که  کرده  تصریح  حال  عین 
امریکایی باید از افغانستان خارج شوند، 
ایجاد  افغانستان  در  اسالمی  حکومت 
گردد و هیچ گونه مداخله خارجی در 

امور افغانستان وجود نداشته باشد.
پیامی می گوید زمانی که  این گروه در 

ثابت کرد  به دنیا  ما  امنیتی و دفاعی 
بگونه ی  خود  خاک  و  نظام  از  که 

صادقانه دفاع و حمایت می کنند. «
بارک  اخیر  تصمیم  به  اشاره  با  او 
متحده  ایاالت  جمهور  رییس  اوباما 
ایاالت  دولت  که  گفت  امریکا، 
باورمندی  به  نسبت  امریکا  متحده 
دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  شهامت  و 
خوشبینی  و  حمایت  ابراز  افغانستان 
شریک  را  افغانستان  مردم  و  کرده 

دایمی کشورش می داند. 
در همین حال، رییس جمهور افزود 
که فرقهء  تحت رهبری جنرال محی 

بگرام،  در  این ها  مدت   این  در  و 
قندهار، جالل آباد و خوست حضور 
افغانستان  قوای  تا  داشت  خواهند 
سال  طول  در  کنند.  تقویت  را 
تقلیل  نفر   5500 به  شرایط،  نظربه 
و  صالحیت ها  اما  کرد  خواهد  پیدا 

تعهدات باقی می ماند.«
»تمرکز  گفت:  همچنین  اشرف غنی 
می ماند:  عمده  بخش  دو  در  امریکا 
اول، تعلیم، تجهیز و تقویت نیروهای 
محو  بر  همکاری  دوم،  افغانستان؛ 
منافع  امریکا  و  افغانستان  تروریزم. 
چارچوب  این  در  و  دارند  مشترک 
وسیع تر  دیدگاه  در  افغانستان 
یکی  بحیث  منطقه یی  همکاری های 
مورد  تروریزم  ضد  عمده  مراکز  از 

تقویت قرار می گیرد.«
رییس جمهور کشور هم چنین گفت 
افغانستان  امریکا،  متحده  ایاالت  که 
دنیا می داند  نفع خود و  به  را  باثبات 
در  همکاری  تقویت  همین رو،  از  و 
بخش های حکومت داری و اقتصادی 

مردم افغانستان از خروج کامل نیروهای 
تمام  شوند،  مطمین  کشور  از  خارجی 
مشکالت از ورای گفتگوی بین االفغانی 

به سادگی حل شده می تواند.
ناتو  و  متحده  ایاالت  طرح  از  طالبان 
آنان  نظامی  ماموریت  تمدید  مورد  در 
انتقاد  از سال 2016  فراتر  افغانستان  در 
کرده و حکومت افغانستان را به تمدید 
افغانستان  در  خارجی  نظامیان  حضور 

متهم کرده است.
در اعالمیه طالبان آمده است که اقدام 

الدین غوری در والیت کندز ایجاد 
گردیده است و زون ساحوی پولیس 
به زودی به خاطر تأمین امنیت مردم به 

فعالیت شروع می کند. 
آقای غنی هم چنین گفت که هیات 
امراهلل  رهبری  تحت  یاب  حقیقت 
وردک،  فاروق  غالم  و  صالح 
جانبه  همه  را  کندز  وضعیت والیت 
و به گونه ی بی طرفانه مورد بررسی 
به  آن را  گزارش  و  می دهد  قرار 
دولت و مردم افغانستان ارایه خواهد 

کرد.

جز تعهدات امریکا باقی می ماند.
ایاالت  جمهور  رییس  اوباما  باراک 
به  پنجشنبه  روز  شام  امریکا،  متحده 
این  که  کرد  اعالم  افغانستان،  وقت 
از  نیروهایش  خروج  روند  کشور 
افغانستان را کندتر ساخته و پنج هزار 
و پنج صد سرباز خود را پس از سال 

2016 در افغانستان باقی می گذارد.
قبال طرح شده  برنامه ی که  براساس 
تا  امریکایی  نیروهای  بود  قرار  بود، 
ترک  را  افغانستان   2016 سال  اخیر 
تهدیدهای  بروز  بدلیل  اما  کنند، 
فعالیت های  گسترش  و  جدید 
تروریستی در کشور، امریکا تصمیم 
در  نیروهایش  از  تعدادی  تا  گرفت 
افغانستان به حضور خود ادامه بدهند.

آقای اوباما در سخنرانی روز پنجشنبه  
اجازه  امریکا  که  کرد  تاکید  خود 
از  دیگر  بار  تروریستان  تا  نمی دهد 
را  کشور  آن  منافع  افغانستان  خاک 

تهدید کند. 
اشرف غنی در سخنان خود در کابینه 
نوازشریف  قریب الوقوع  سفر  از 
نخست وزیر پاکستان به امریکا خبر 
نخست  آینده  »هفته  گفت:   و  داد 
وزیر پاکستان به امریکا سفر می کند 
و در آنجا تاکیدشان سر این خواهد 
بود که پناهگاه ها }تروریستان{ باید 
ختم شوند. پیام واضح شان به طالبان 
تنها راه  این است که  و طرفدارانش 
با  سیاسی  راه حل  یک  شان  برآمدن 

حکومت مشروع افغانستان است.«

نظامی، راه بیرون رفت از مشکل کنونی 
از  استفاده  و  جنگ  و  نیست  افغانستان 
و  افغانستان  ویرانی  به  نظامی  نیروی 
منتهی  افغان ها  بیشتر  قتل  و  تجاوز 

خواهد شد.
مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان 
سال  جوالی  در  طالبان  نمایندگان  و 
گذشته پس از نشر خبر مرگ مال عمر 

متوقف شد.

رجا- بامیان

ACKU
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کمیسیون حقوق بشر: 

طالبان در کندز
 مرتکب جنایت جنگی شده اند

کندز »پوستینی« که به خاطر
 »کیک ها« آتش زده شد

انتشار  با  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
تروریستی  گروه  جنگجویان  که  می گوید  گزارشی 
نقض  گسترده  موارد  مرتکب  کندز  شهر  در  طالبان 

حقوق بشر و جنایت جنگی شده اند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر که جریان درگیری میان 
نیروهای امنیتی و جنجگویان طالبان در شهر کندز را 
شهر  این  به  طالبان  حمله  که  می گوید  کرده،  نظارت 

پیامدها و تبعات ناگواری به همراه داشته است.
ششم  تاریخ  به  طالبان  تروریستی  گروه  جنگجویان 

به عنوان  صافی  عمر  که  بود   1393 قوس  ماه  درست 
نخستین والی تعیین شده از سوی حکومت وحدت ملی 

معرفی شد. 
ظاهرا  نداشت.  کاری  خوب  پیشینه ی  صافی،  عمر 
بود،  شده  گماشته  کندز  والی  به عنوان  که  دلیلی  تنها 
تیم  با  انتخاباتی  همکاربودنش در دوره ی کارزارهای 
تحول و تداوم و شخص آقای غنی بود. از وعده های 
بلند و غیراجرایی اش به کندزیان در روز معرفی اش و 
نُخست  ماه  از ساده  انگاری  هایی که در جریان سه  نیز 
دانست که کندز  به روشنی می  شد  کاری اش داشت، 

در نگاه رییس جمهور، »امتیاز« است، نه »مسوولیت«.
نحوه ی برخورِد والی جدید با اوضاع و مساله ها، نشان 
نیز  کندز،  در  والی  بودن  می پندارد  وی  که  می داد 
مانند مدیریت یک کمپنی شخصی امنیتی و یا داشتِن 
مسوولیت در یکی از شرکت های مخابراتی، بی درِدسر 
و ساده است و همه ی کارها، بی مانع اند و اجرا شدنی.

اما، پس از گذشت سه ماه، آقای صافی درک کرده 
در  او  دهد.  انجام  نتوانسته  کندز  برای  کاری  که  بود 
یکی از نشست های خصوصی که ویدیویش بیرون زده 
که  است  شرمنده  کندز،  مردم  نزد  که  بود  گفته  بود، 

کاری نتوانسته است. 
تا  اگر  که  بود  گفته  معرفی اش،  مراسم  در  او  اگرچه 
سه ماه کندز را کامال تغییر مثبت ندهد، خودش کنار 
می ورد. اما دیگر زیر قولش زده بود، زیرا هیچ   کاری 
برعکس،  بود.  نیامده  بر  دستش  از  مثبت،  محسوِس 
پرتگاه  به  باعث  او،  زیان باِر  و  نادرست  برنامه های 
بود:  گفته  معرفی اش  مراسم  در  او  شد.  کندز  افتادِن 

دسترسی شهروندان کندز به خدمات عمومی از جمله 
غذا، آب آشامیدنی، خدمات صحی و آموزشی، برق 
شمار  به  جنایات  این  عمده  موارد  از  ترانسپورت  و 
مواصالتی،  راه های  کردن  مسدود  هم چنین  می روند. 
هزاران  بی جاشدن  زندانیان،  فرار  برای  زمینه سازی 
خانواده، برخورد ناسالم و غیرانسانی با اسیران جنگی و 
ممانعت از ارایه کمک های بشردوستانه از دیگر موارد 

این جنایت هاست.
این کمیسیون که موارد نقض حقوق بشر در شهر کندز 
ژنو  با کنوانسیون های چهارگانه 1949  مطابقت  را در 
مورد بررسی قرار داده می گوید که توسط طالبان در 
شهر کندز جنایت جنگی ارتکاب یافته، اما با تحقیق و 

بررسی  بیشتر ابعاد آن روشن تر خواهد شد.
جریان  در  که  می گوید  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
حمله طالبان به شهر کندز و درگیری های مسلحانه پس 
از آن، ده ها باب مکتب تعطیل شده و نزدیک به صد 
هزار دانش آموز از حق دسترسی به خدمات آموزشی 
طالبان  حمله  گزارش،  این  براساس  شده اند.  محروم 
دانش آموزان  روان  بر  ناگواری  اثرات  کندز  شهر  به 
گذاشته و احتماال تا یک سسمتر دیگر روند تدریس 
در دانشگاه ها و مکاتب کندز به حالت عادی برنگردد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر در گزارش خود می افزاید 
از  مردم  کندز،  شهر  به  طالبان  حمله  نتیجه  در  که 
خدمات صحی، آب آشامیدنی و برق نیز برای پانزده 
خود  گزارش  در  کمیسیون  این  شدند.  محروم  روز 
می  نویسد: »نقض جدی و گسترده حقوق بشردوستانه 
به موجب اسناد بین المللی مربوطه جنایت جنگی بوده 
پیگرد  و  همه جانبه  بررسی  و  رسیدگی  مستوجب  و 

قانونی مرتکبان آن می باشد.«
در گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر آمده است که 
با حمله طالبان به شهر کندز، زمینه فرار 659 زندانی از 
زندان این والیت فراهم شده است. کمیسیون مستقل 
حقوق بشر می گوید که اکثریت زندانیان فراری به دلیل 
و  جنسی  تجاوز  قتل،  جمله  از  جدی  جرایم  ارتکاب 
کمیسیون،  این  بودند.  شده  محکوم  مسلحانه  سرقت 

اسالمی  به حزب  وابسته  بیشتر  خیزش های مردمی که 
نیرو گیری  باعث  می شد،  دولت  به  پیوسته  طالبان  و 
بیش از اندازه ی طالبان و جنداهلل )ازبکستان( در کندز 
با  توانستند  آنان،  شد.  والیت  این  مرکز  چندسوی  و 
روحیه ی نیرومند، ولسوالی قلعه ی زال را تصرف کنند 
که امن ترین نقطه ی کندز خوانده می شد. به دنبال آن، 
همه ی53 روستای آقتاش را که مرکز »پخسه پران« بود 

نیز به کنترول خویش در آوردند.
آرام آرام و هراس افگنانه تر از پیش، طالبان به دروازه ی 
را  شهر  شمالی  نخست  دروازه ی  شدند.  نزدیک  شهر 
این  مرکز  شام،  همان  می توانستند  آن که  با  گرفتند. 
والیت را به دست بگیرند، اما اعالم کردند که آنان، 

فعال برنامه ای برای گرفتن شهر کندز ندارند.
و  جمعیت  تفنگ داران  به دام اندازی  پی  در  که  آنانی 
دست شان  از  اوضاع  مدیریت  دیگر  بودند،  جنبش 
طالبان  بارها  مرکز،  شهروندان  بیشتر  بود.  شده  بیرون 
برنامه  و  می روند  آن سو  و  این سو  که  بودند  دیده  را 
برای حمله به  این جا و آن جا دارند. این مساله، خود به 
خود، طالبان را در روان مردم و نیز در بخش عملیاتی 

قدرت مند ساخته بود.
دیگر، آنانی که می خواستند »آتشک طالبانی« روشن 
بسوزانند؛  را  جمعیتی«  و  جنبشی  »َکیک های  و  کنند 

کندز  شهر  کنترول  سنگین  حمالت  نتیجه  در  میزان 
را به دست گرفتند. این گروه که سه روز در این شهر 
حاکمیت داشت، به گفته نهادهای ملی مرتکب موارد 

گسترده نقض حقوق بشر شده است.
خود  گزارش  در  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
تجاوز  غیرنظامیان،  قتل های هدفمند، کشتار  می گوید 
جنسی، شکنجه و لت و کوب، استفاده از غیرنظامیان 
تاراج  و  غارت  گروگان گیری،  انسانی،  سپر  به عنوان 
بر  محدودیت   ایجاد  شخصی،  و  عامه  دارایی های 

تفنگ داراِن  طالبان،  از  خطرناک تر  کندز،  »برای 
را  آنان  طالبان،  از  پیش  می خواهیم  که  غیرمسوول اند 

»ُگم« کنیم.«
من نمی پندارم که هیچ  شهروندی در سراسر افغانستان، 
به  باشد. من  تفنگ داراِن غیرمسوول  طرف داِر حضور 
این باورم که همه ی شهروندان، دوست دارند صدایی 
از جنگ را نشنوند و دودی از باروت را تنفس نکنند و 

نیز هیچ  تفنگی را به چشم نبینند.
اما، می خواهم این را بگویم که گم کردِن تفنگ داراِن 
روش های  با  افغانستان،  از  هرجایی  در  غیرمسوول، 

»بچه گانه« و ساده ممکن نیست. 
کندز،  در  صافی  والی  بودن  نُخسِت  ماه  چند  از  پس 
کرده  فرق  والیت،  این  در  امنیتی  نیروهای  گرایِش 
را  چهاردره  ولسوالی  سادگی  به  توانستند  طالبان  بود. 
تصرف کنند. در کل والیت کندز، تنها قوماندان عمر 
مربوط  غیرمسوول  فرماندهان  از  یکی  »پخسه پران«، 
نیز شیخ ظاهر، فرمانده  حزب اسالمی در خان آباد، و 
رانده شده ی طالبان و پیوسته به دولت، شامل گروه های 
حمایت  دولت  سوی  از  و  بودند  شده  مردمی  خیزش 

می شدند و تمام.
رازدار،  به گونه ی  مردمی«،  »خیزش  و  امنیتی  نیروهای 
گروه های  پایگاه  و  جایگاه  به  منتهی  که  را  نقاطی 
جنبش  و  جمعیت  به  وابسته  غیرمسوول  تفنگ داِر 
می خواستند  عمال  و  می کردند  رها  طالبان  به  می شد، 
اما،  بروند.  دو حزب  این  تفنگ داراِن  به جان  طالبان، 
را  مناطق  آگاهانه  نیز  جمعیت  و  جنبش  تفنگ داران 
ترک می کردند و نمی خواستند در دام طالبان بیفتند و 
دوست نداشتند »موجب شادکامی حریفان شان« بشوند.

و گروه  دولتی  نیروهای  توسط  مناطق،  این  رهاسازی 

می گوید  توصیف کرده  را خطرناک  فراری  زندانیان 
این  آزادی  برای  زمینه سازی  با  طالبان  گروه  که 
زندانیان، می خواست از آنان علیه دولت استفاده کند. 
زندان  از  زندانیانی که  میان  در  این گزارش،  براساس 
حضور  نیز  خانم  پنچ  و  سی  کرده ،  فرار  کندز  شهر 
منابع  از  برخی  که  می افزاید  کمیسیون  این  داشته اند. 
گفته اند که طالبان این زنان زندانی را با خود برده اند. 
کمیسیون مستقل حقوق بشر تاکید می کند شواهد قابل 
اعتماد برای اثبات این مساله در دست نیست. به گفته ی 
زن  زندانی  سی و پنج  سرنوشت  تاهنوز  کمیسیون،  این 

روشن نشده است.
بشر در گزارش خود تجاوز  کمیسیون مستقل حقوق 
جنسی بر زنان توسط طالبان در والیت کندز را تایید 
خانه های شان  در  زنان  از  برخی  که  می گوید  کرده 
کمیسیون  این  گرفته اند.  قرار  جنسی  تجاوز  مورد 
زمینه  این  در  مشخصی  رقم  تاکنون  هرچند  می گوید 
به دست نیامده، اما در باره این مساله به تحقیقاتش ادامه 

می دهد.
با این حال، کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید که 
خسارات،  جبران  قانون  تصویب  با  افغانستان  دولت 
پرداخت غرامت به خانواده های آسیب پذیر را تضمین 
کرده و با بررسی های همه جانبه در مورد حمله طالبان 
به شهر کندز، ناقضان حقوق بشر را مورد پیگرد قرار 
دهد. این کمیسیون هم چنین از دولت افغانستان خواسته 
مجرمان  عدلی  تعقیب  به  رسیدگی  به  قادر  اگر  که 
جنگی نیست و یا امکانات الزم برای رسیدگی به چنین 
جنایاتی را ندارد، قضایای جنایت جنگی را به دادگاه 
جزایی بین المللی ارجاع دهد تا مرتکبان این جنایت ها 

معافیت حاصل نکرده و بی کیفر نمانند.
به دست طالبان و گسترش حمالت  سقوط شهر کندز 
علیه  انتقادها  کشور،  مختلف  مناطق  در  تروریستی 
است.  برانگیخته  را  ملی  وحدت  حکومت  رهبران 
این حکومت  رهبران  که  می گویند  آگاهان  از  برخی 
بیشتر درگیر تقسیم قدرت هستند و به مشکالت ناامنی 

و اقتصادی کم تر توجه دارند. 

فرار  و  بودند  داده  دست  از  را  آتش نشانی  تواِن  خود 
شعله ی  آهسته،  آهسته  می دادند.  ترجیح  قرار  بر  را 
نامش  کندز«  »شهر  که  را  پوستینی  سراسر  آتش،  این 
جنگی،  جنایت  بر  افزون  آتش،  این  گرفت.  فرا  بود، 
تجاوز، فاجعه ی انسانی، کشتاِر بی گناهان، گرسنگی و 
آوار گی و رنج های فراوان دیگر؛ 100 میلیون دالر این 
شهر را ضربه ی اقتصادی زد و اعتماد سرمایه گذاری و 

زیست را از این شهر گرفت.
گسترده،  را  دامنش  کندز  بر  ناامیدی  آن که  با  اینک 
دولت باید با چابکی تمام، نشانی از جنگ و حمله ی 
طالبان را از چهره و رواِن این شهر بردارد و نشان بدهد 
بیش تر چیزهایی  را )هرچند  از جنگ  پیش  که کندز 
به  دوباره  است(  ناشدنی  جبران  رفته،  دست  از  که 

افغانستان هدیه می دهد.
حکومت  برای  بزرگ  درسی  باید  کندز،  سقوط 
با  دیگر،  تا  شود  تالش  به شدت  باشد.  ملی  وحدت 
به  نزدیک  زند  گی  با  نادرست،  تصمیم های  گرفتِن 
یک و نیم میلیون شهروند، بازی نشود. سران حکومت، 
باید به والیت ها، به عنوان »یک مسوولیت« نگاه کنند، 
نه این که این مقام ها را، امتیازی برای هم تیمی های شان 

بدانند.

ظفرشاه رویی

ACKUنورالعین
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حمایت قاطع با حضور قاطع

امنیت هزینه می خواهد 

را  جدیدش  رویکرد  شب  پنج شنبه  اوباما  بارک 
رییس جمهور  گرفت.  پیش  در  افغانستان  مورد  در 
سال  اواخر  در  امریکا  حضور  که  کرد  اعالم  امریکا 
از  بخشی  بلکه  نمی یابد،  خاتمه  افغانستان  در   2016
این  در  هم   2016 از  بعد  کشور  این  جنگی  نیرو های 
کشور خواهند ماند. گفته می شود حدود 5500 نیروی 
رزمی امریکا پس از 2016 در افغانستان باقی بمانند. اما 
یادآور شد که  نیز  را  این مساله  امریکا  رییس  جمهور 

ماهیت حضور این نیرو ها تغییری نخواهد کرد. 
آنان هم چنان در عملیات های مستقیم حضور نخواهند 

امریکا،  نیویارک تایمز چاپ  ما در روزنامه  همکاران 
محدود  حضور  بر  مبنی  اوباما  بارک  اخیر  تصمیم 
نظامی  واشنگتن در افغانستان را ناراحت کننده توصیف 
کرده اند. روزنامه نگاران امریکایی به هزینه های بزرگ 
انسانی و مالی حضور امریکا در افغانستان انتقاد دارند. 
تداوم حضور  به  نیازی  آنان شاید تصور می کنند که 
امریکایی  نیست. روزنامه نگاران  افغانستان  پرهزینه در 
رهبران  از  دارند  حق  امریکا  جامعه  از  بخشی  و 
از  دارند  حق  هم چنان  آنان  کنند.  انتقاد  سیاسی شان 
فرماندهان نظامی شان بپرسند که چرا با وجود مصرف 
صدها میلیارد دالر و مرگ 2200 امریکایی و صرف 
افغانستان مهار نشد،  ده سال زمان، شورش طالبان در 
اما در کنار این ها، همه باید بدانند که حضور محدود 

نظامی امریکا در افغانستان، ضروری است. 
افغانستان،  در  نظامی  امریکا  محدود  حضور  بدون 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  از  استراتژیک  حمایت 
ممکن نیست. نیروهای امنیتی افغانستان بدون حمایت 
استراتژیک امریکا و ناتو نمی توانند جنگ با گروه های 
تروریستی را به پیش ببرند. نیروهای امنیتی افغانستان، 
در کشف و استخبارات، سوق و اداره، حمایه هوایی 
و لوژستیک، مشکل دارند. نیاز است تا ناتو و امریکا، 
این کمبود های نیروهای امنیتی افغانستان را رفع کنند. 
از سوی دیگر، نیروهای امنیتی افغانستان نیاز به پول و 
مهمات دارند. هیچ کارخانه تولید مهمات در افغانستان 

وجود ندارد. 
هم چنان دولت افغانستان توان تامین مصارف نیروهای 

دیدگاه  و  منافع  داشتن  نشانه  را  آن  و  کرد  استقبال 
مشترک میان امریکا و افغانستان دانست. 

بحث اساسی در مورد سخنرانی رییس جمهور امریکا 
در این است که این گفته ها تا چی حدی می تواند برای 
افغانستان آشوب زده امید بیافریند. در یک سال گذشته 
تروریستان بیشترین فشار را بر نیروی نظامی افغانستان 
وارد آورده اند. حاال طالبان از جنگ های چریکی بزن 
و بگریز کم تر انجام می دهند و بیشتر وارد جنگ های 
فاریاب  غزنی،  کندز،  نبرد های  شده اند.  رویا روی 
از  طالبان  که  می دهد  نشان  افغانستان  دیگر  مناطق  و 
تا سرحد تصرف شهر های  و  گذشته جری تر شده اند 
بزرگ افغانستان پیش رفته اند. مسلما عمده ترین دلیل 
افزایش حمالت تروریستی بر دولت و مردم افغانستان 
در  ولی  است.  افغانستان  از  خارجی  نیرو های  خروج 
نیز  بایسته  به طور  افغان  نیرو های  تجهیز  آن عدم  کنار 
از دالیل مهم دیگر آن است. بر کسی پوشیده نیست 
که سربازان افغان باغیرت و مردانگی بیشتر می جنگند 
نیرو های  شخصی  شهامت  این  گفت  می شود  بهتر  و 
افغان است که پیروزی را رقم می زند نه تجهیزات و 

امکانات دست داشته نیرو های افغان. 
افغانستان  ارتشی  نظام  برای  که  کمبودی  مهم ترین 
می توان یادآوری کرد، نبود نیروی هوایی قدرتمند و 
برای  را  پیروزی  زمانی  تاثیر گذار است. جنگ کندز 
هوایی  حمالت  که  آورد  ارمغان  به  افغانستان  دولت 
خارجی ها  هوایی  حمالت  با  افغان  نیرو های  محدود 
هوایی  نیروی  قوی ترین  نیرو های خارجی  همراه شد. 

سقوط  بپردازند.  افغانستان  در  محدود  حضور  با  را 
و  امریکا  به  بزرگ تر  مراتب  به  هزینه های  افغانستان 

کشورهای عضو ناتو تحمیل می کند. 
هیچ کسی باید فریب سخنگویان غیررسمی  طالبان را 
نخورد. اگر طالبان واقعا در پی بیرون کردن نیروهای 
بین المللی از افغانستان هستند و هیچ آجندای دیگری 
نظامی   تشکیالت  خلع  را  خود  سازمان  باید  ندارند، 
امیرالمومنین  لقب  بگذارند،  کنار  را  اسلحه  کنند، 
به  کنند،  پاک  منصور  اخترمحمد  مال  نام  کنار  از  را 
کابل  با  و  کنند  پشت  بیرونی  جنگجویان  و  رهبران 
به  طالبان  اگر  شوند.  راهبردی  و  جدی  مذاکره  وارد 

خواهند  اکتفا  افغان  نیرو های  از  پشتیبانی  به  و  داشت 
دیدگاهش  این  در  رخنه ای  اوباما  آقای  البته  کرد. 
ماموریت  باید  که  زمانی  هر  گفته  و  است  گذاشته 
نیرو های امریکایی به نتیجه برسد تعداد نیرو ها افزایش 
خواهد یافت و در ماهیت ماموریت این نیرو ها نیز تغییر 
حمایت  اوباما  آقای  آن  کنار  در  شد.  خواهد  ایجاد 
و  داشته  ابراز  هم  افغانستان  نظام  و  دولت  از  را  خود 
نخواهد  تنها  را  افغانستان  که  است  گفته  تاکید  با 
اوباما واکنش سریع داشت.  گذاشت. سخنرانی آقای 
امریکا  رییس جمهور  سخنرانی  از  غنی  رییس جمهور 

حمایت  اگر  ندارد.  داخلی  منابع  از  را  امنیتی  اش 
به  افغانستان  از  بخش هایی  نباشد،  امریکا  راهبردی 
نبود،  صورت  در  هم چنان  می شود.  بدل  ترور  پایگاه 
حمایت راهبردی، احتمال آن وجود دارد که نیروهای 
امنیتی رسمی  افغانستان از هم بپاشد و در هر گوشه ای 
طالبان  ضد  بر  محلی  مقاومت  گروه های  افغانستان  از 
ایاالت  که  می کند  ایجاب  این ها  همه  شود.  ایجاد 
متحده حضور محدود نظامی  در افغانستان داشته باشد 

و اشتباه ترک افغانستان را دوباره تکرار نکند. 
تنها  کند،  سقوط  طالبان  گروه  به دست  افغانستان  اگر 
امنیت  آن صورت  در  نمی بینند.  زیان  افغانستان  مردم 
طالبان  که  نکنید  توهم  می بیند.  صدمه  سخت  جهانی 
تغییر کرده اند. طالب امروز همان طالب دیروز است. 
امیرالمومنین  خودشان  سازمانی  رهبر  هنوزهم  طالبان 
می خوانند. این نشان می دهد که گروه طالبان به تفکر 
دولتداری مدرن و مبتنی بر قانون اساسی و منبعث از 
اراده ی آزاد شهروندان باور ندارند. دیگر این که رهبر 
گروه القاعده به رهبر طالبان، اعالم بیعت کرده است. 
با سال های  تفاوتی  این گروه ها  نشان می دهد که  این 

دهه نود میالدی ندارند. 
اخترمحمد منصور  نام مال  امیرالمومنین در کنار  لقب 
و تایید این لقب از سوی ایمن الظواهری نشان می دهد 
که القاعده و طالبان می خواهند باورهای خود را به کل 
افغانستان،  از  بنابراین حمایت  مردم دنیا تحمیل کنند. 
کشور  یک  امنیتی  نیروهای  از  پشتیبانی  صرف 
و  امریکا  امنیت  از  حفاظت  بلکه  نیست،  دورافتاده 
صلح جهانی هم است. امنیت و ثبات هزینه می خواهد. 
امریکا و کشورهای عضو ناتو باید هزینه امنیت جهانی 

ابعاد گسترده به  افغانستان دارند و می توانند در  را در 
تروریستان ضربات سهمگینی وارد کنند. بنا اگر دولت 
افغانستان  در  جنگ  نتیجه  می خواهد  ناتو  و  امریکا 
تجهیز  باید  شود  زده  رقم  افغان  سربازان  توسط خود 
قرار  خود  اولویت  در  را  کشور  نظامی  نیروی  بیشتر 
بدهند. از سوی دیگر با این که ماموریت نیرو های ناتو 
در افغانستان از یک سال به این سو به نام حمایت قاطع 
نحوه و زمان مندی حضور  ابهام در  یاد می شود. ولی 
به  نسبت  را  تردید ها  افغانستان،  در  خارجی  نیرو های 
حمایت قاطع به معنای واقعی آن در ذهنیت ها کشت 

می کند. 
افغانستان  بحران  حل  بر  سخنرانی اش  در  اوباما  آقای 
تمام  زمانی  گفت  او  داشت.  تاکید  گفتگو  طریق  از 
افغانستان خواهند رفت که یک  از  نیرو های خارجی 
با  جنگ  و  بگیرد  شکل  افغانستان  در  پایدار  دولت 
آقای  اگر  مسلما  برسد.  پایان  به  نیز  القاعده  و  طالبان 
اوباما چنین خیالی در سر دارد و می خواهد تا زودتر 
سربازانش را به کشورش بازگرداند، برای حل معضل 
کند.  گسترده تر  کمی  را  جنگ  منطقه  باید  افغانستان 
اعتراف  نیز  امریکایی  ستاره  چند  جنرال های  تاحال 
کرده اند که جنگ در افغانستان جنگ با شاخک های 
یک ویروس است و هسته اساسی این ویروس هیچ گاه 
در  جنگ  ختم  برای  نمی گیرد.  قرار  حمله  مورد 
افغانستان و حتا مذاکره با طالبان برای ایجاد یک دولت 

پایدار. 
دولت امریکا باید مقداری بر متحد ظاهرا استراتژیکش 
در منطقه نیز فشار وارد کند. جنگ در افغانستان به طور 
که  هم چنانی  می شود.  رهبری  پاکستان  از  مستقیم 
رهبری  انتخابات  و  پاکستان اند  در  نیز  طالبان  رهبری 
می کنند.  برگزار  سایه آی اس آی  زیر  در  نیز  را  خود 
جنگ  ختم  و  افغانستان  در  ثبات  برگشت  برای  بنا 
باید پاکستان زیر فشار قرار گیرد. در غیر آن حتا این 

حمایت ها نیز آب در  هاون کوبیدن خواهد بود.

خشونت  بدون  مبارزه  و  دموکراسی  اساسی،  قانون 
تسلیم شوند، روشن است که نیازی به حضور نیروهای 
بین المللی در افغانستان نخواهد بود. اما به نظر می رسد 
می خواهند  آنان  است.  حداکثری  طالبان  اهداف  که 
افغانستان  مردم  به  را  ایدیولوژی سیاسی شان  و  باورها 

تحمیل کنند. 
راه حل سیاسی برای جنگ افغانستان هم زمانی تحقق 
می یابد که گروه طالبان عقبه ی راهبردی نداشته باشند. 
پاکستان در جنگ علیه  منابع  قلمرو و  از  طالبان حاال 
به  پاکستان  که  زمانی  تا  می کنند.  استفاده  افغانستان 
آنان اجازه دهد که از قلمرو و منابعش علیه افغانستان 
افغانستان  جنگ  برای  سیاسی  راه حل  کنند،  استفاده 
به میان نخواهد آمد. بهتر است که جامعه رسانه ای و 
مدنی امریکا، دولت امریکا را تشویق کنند تا پاکستان 
بازدارد. اگر چنین چیزی تحقق  از حمایت طالبان  را 
یابد، زمینه فراهم می شود تا آن عده از عناصر طالبان 
گروه خسته  این  تمامیت خواهانه ی  ایدیولوژی  از  که 

شده اند، به میز مذاکره بیایند.

آژند 

ACKUفردوس



پرداخت  مذکور  شرکت  به  باشیم  بدهکار  آنچه 
ذی صالح  مقامات  بیشتر  معلومات  غرض  نموده ایم. 
یاد آور می شویم، که ما اسناد الزم از تمام مبالغی را 
که به شرکت AFGS پرداخت گردیده در دسترس 
می کنیم  خودداری  آن  رسانه ای  نشر  از  که  داریم 
ولی در نظر داریم در نشستی که قرار است عنقریب 
اسناد  گردد،  برگزار  آیسا  محترم  اداره  وساطت  با 

مذکور را مفصال ارایه کنیم. 
موضوع مهم دیگری که در مطلب شما ذکر گردیده 
محل  دارد  تالش  انهم  شرکت  گویا  که  است  این 
بدین  و  قرارداده  افغانستان  از  خارج  را  دعوی  اقامه 
شرکت های  دارایی های  حیف و میل  زمینه  وسیله 
افغانی را میسر بسازد. باید گفت که موضوع انتخاب 
دو  هر  بلکه  نبوده  وابسته  انهم  به  دعوی  اقامه  محل 
کرده اند.  توافق  آن  روی  قرارداد  عقد  حین  شرکت 
 AFGS است که خود شرکت  ملحوظ  روی همین 
دعوای حقوقی خود علیه شرکت انهم را در محکمه 
ایالتی ویرجنیا امریکا به تاریخ 2۳ سپتامبر2015 اقامه 
می گردد.  ارایه  ضمیمه  در  آن  سند  که  است،  کرده 
در  که   AFGS شرکت  ادعا های  از  یکی  بنابراین 
از  »یکی  گویا  که  شده  نشر  8صبح  روزنامه  مطلب 
دستبرد  در  خارجی  شرکت های  که  شگردهایی 
می کنند،  استفاده  افغانی  شرکت های  سرمایه های 
محل دعوا را خارج از افغانستان تعین می کنند« قطعا 
نادرست و عوام فریبانه بوده و با اصل قضیه وفق ندارد. 
کوزه  خود  آنکه  با   AFGS شرکت  که  حال  البته   
گر و کوزه خر و کوزه  فروش شده و در اقامه دعوی 
امریکا پیش قدم شده است،  ایاالت متحده  در قلمرو 
دارد که  اطمینان  و  ندارد  با آن مشکل  انهم  شرکت 
واقعیت قضیه در هر قلمرو و تحت هر نوع صالحیت 
قضایی که باشد هویدا خواهد شد و این نزاع تجارتی 
می شویم  یادآور  البته  فیصله خواهد گردید.  باالخره 
نمی تواند  دعوی  یک  حقوقی  اصول  مطابق  که 
قرار  رسیدگی  مورد  و  اقامه  محکمه  دو  در  همزمان 
دعوی  اقامه   AFGS است  قرار  اگر  بنابراین  گیرد 
ایجاب  کند،  تعقیب  امریکا  قلمرو  در  را  مذکور 

اقدامات  تمام  که  می کند 
دیگر  در  را  خود  غیر قانونی 

نقاط خاتمه دهد. 
تاکید می کنیم که در تعهدات 
نزاع یک  تجارتی  معامالت  و 
همین  از  است،  معمول  امر 
تعهدنامه ها  اسناد،  که  جاست 
بین  تجارتی  قرار داد های  و 
حکمی  و  حقیقی  اشخاص 
را  منازعات  احتمال   همیشه 
حل  برای  و  نموده  پیشبینی 
محل  و  میکانیزم ها  منازعات 
اقامه دعاوی را تعیین می کند. 
قابل یاد آوری است که بهترین 
اختالف  حل  برای  مرجع 
محاکم  شرکت  دو  مابین  فی 
ظرفیت  زیرا  بوده  تجارتی 
دقیق  مطالعه  برای  را  بیشتری 
و ضمنا  داشته  اسناد  بررسی  و 
فلسفه وجودی محاکم تجارتی 
و  اختالفات  به  رسیدگی  نیز 
این  دعوی تجارتی می باشد و 
امر تنها در افغانستان نه بلکه در 

تمام دنیا رایج است. 
که  می کنیم  تاکید  هم چنان 

افغانستان  ملی  نهادهای  و  قوانین، مقررات  تمام  به  ما 
بودن  غیرقانونی  وجود  با  چنانچه  قایلیم  احترام 
اقدامات اخیر AFGS مبنی بر ارجاع قضیه به مجلس 
که  تجارتی  محکمه  عوض  به  افغانستان  نمایندگان 
نزاعاست،  چنین  رسیدگی  برای  شده  تعیین  مرجع 
میان  نشستی  تدویر  بر  مبنی  را  ولسی جرگه  فیصله  ما 
دو شرکت با وساطت اداره محترم آیسا به دیده قدر 
نگریسته و آماده هستیم تا با میانجی گری اداره آیسا 
با شرکت AFGS مستقیما مذاکره کنیم و راه حلی را 
برای این نزاع تجارتی جستجو کنیم. به همین منظور 
آیسا  محترم  اداره  به  را  خویش  هیات  انهم،  شرکت 
برای اشتراک در این نشست قبال معرفی نموده است. 
AFGS در  ناگفته نباید گذاشت که ادعای شرکت 
مورد این که گویا شرکت انهم میان شرکت های افغانی 
یک  می برد،  مالی  منفعت  آن  از  نموده  تفرقه اندازی 
ادعای باطل و عوام فریبانه می باشد. شرکت انهم نه تنها 
در پی تفرقه افگنی میان شرکت های افغانی نیست بلکه 
هیچ نیازی به چنین کاری ندارد ما همیشه شرکت های 
افغانی را به حیث همکار خوب در معامالت تجارتی 
و تسهیل امور پنداشته و افتخار داریم که در سال های 
افغانی  شرکت های  با  نزدیک  همکاری  در  گذشته 
توانسته ایم، خدمات شایانی را در بخش های مختلف 
اقتصاد کشور فراهم سازیم. ایجاد  و خاصتا در رشد 
برای  مارکیت  ایجاد  افغان ها،  برای  کاری  زمینه های 
افغان و ده ها  باغداران  و  محصوالت زراعتی دهاقین 
چند  افغانستان،  مختلف  نهادهای  برای  دیگر  پروژه 
این  به  انهم  شرکت  است.  خدمات  این  از  نمونه 
بدون  افغانی  شرکت های  که  همان طوری  است  باور 
همکاری و حمایت شرکت های بین المللی نمی توانند 
موفق شوند، شرکت های بین المللی نیز بدون همکاری 
هابه  پروژه  تحقق  در  نمی توانند  افغانی  شرکت های 
ادعای  یک  این  بنا  یابند.  دست  کاری  موفقیت های 
 AFGS شرکت  مسوولین  بی اساس  و  غیر مسووالنه 
بین  تفرقه  افگنی  پی  در  انهم  شرکت  گویا  که  بوده 
افغانی و چپاول دارایی های شرکت های  شرکت های 

افغانی می باشد. 
شرکت  سوی  از  را  مطالب  چنین  نشر  انهم  شرکت 
دانسته  قرادادیانش  پول  اجرای  از  گریز    AFGS
اشتباه  رسانه ها  در  را  موضوعات  چنین  کشانیدن  و 
می داند و تقاضا می کند تا به فیصله کمیسیون اقتصاد 
ملی ولسی جرگه احترام قایل شده، برای حل موضوع 
از  حمایت  محترم  اداره  وساطت  به  که  نشستی  به 
نزدیگ  )آیسا( در روزهای  افغانستان  سرمایه گذاری 

دایر می گردد، حضور به هم رسانند. 
با احترام
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گردد.  وارد  مثبت  تاثیر  نیز  افغانستان  مردم  اقتصاد  و 
چنانچه ما توانستیم برای اولین بار دولت ایاالت متحده 
سبزیجات  اعظم  قسمت  تا  بسازیم  آماده  را  امریکا 
در  که  را  خویش  عساکر  ضرورت  مورد  میوه  و 
افغانستان مستقر بوده اند، از محصوالت افغانستان تهیه 
کند که این کار در سال های گذشته سابقه نداشت. در 
حال حاضر شرکت انهم میوه و سبزیجات محلی را از 
دهاقین، باغداران و فروشندگان محلی ولسوالی بگرام 
طی  چنانچه  می کند،  خریداری  کشور  نقاط  سایر  و 
سبزیجات  و  میوه  تن  از 6000  بیش  ماه گذشته،   18
باغداران محلی خریداری کرده  از دهاقین و  را  تازه 
اقتصاد  در  انهم  شرکت  کمک های  این  است.  وده 

افغانستان کم اهمیت نمی باشد. 
را  خود  همیشه  انهم  شرکت  فعالیت ها،  همه  این  با 
متعهد به مقررات وضع شده دولت افغانستان می داند 
ادعا  خویش  مطلب  در   AFGS شرکت  این که  و 
کمیسیون  و  لوی سارنوالی  در  انهم  که  است  کرده 
نشده  پاسخ دهی  به  حاضر  ولسی جرگه  ملی  اقتصاد 
این  نمایندگان  چون  است  محض  دروغ  است، 
ما  حقوقی  با صالحیت  مسوولین  به خصوص  شرکت 
هم چنان  و  تقنینی  و  عدلی  نهاد های  با  دوامدار  طور 
در  همواره  بوده  تماس  در  کشور  حکومتی  ادارات 
جلسات شان اشتراک کرده و به سواالت مطرح شده 

پاسخ داده اند. 
در مورد مشخص پرداخت پول قرار داد های شرکت 
AFGS باید متذکر شد که طی چندین سال گذشته 
شرکت  با  را  متعددی  قراردادهای  انهم  شرکت 
AFGS انعقاد و اجرا کرده است که ارزش مجموعی 
میلیون  دوصدوبیست  از  بیش  به  مذکور  قرارداد های 
طرف  از  بارها  که  طوری  می رسد.  امریکایی  دالر 
لوی سارنوالی  اداره  به  انهم  شرکت  حقوقی  نماینده 
ولسی جرگه  ملی  اقتصاد  کمیسیون  محترم  اعضای  و 
معلومات ارایه شده، درک ما از نزاع موجود تجارتی 
بیشتراز  ما  که  است  این   AFGS شرکت  و  ما  میان 

به روزنامه وزین 8 صبح:
در شماره )22۳1( روز دوشنبه 20 میزان سال 1۳94 
خویش مطلبی تحت عنوان »شرکت انهم 15.۷میلیون 
نشر  به  نمی پردازد«،  را  افغانی  شرکت های  پول  دالر 
به  احترامانه  می خواهیم  نامه  این  تحریر  با  سپرده اید. 
عرض برسانیم که مطلب مذکور نه تنها کامال عاری 
از  تاسف آوری  نمونه  بلکه  بوده  حقیقت  و  دقت  از 
دیگر  سوی  از  و  است  بازاری  و  سطحی  ژورنالیزم 

هدف آن نیز مبهم می باشد. 
به  نیز  را  ما  پاسخ  این که  پذیرفتن  از  نخست  قدم  در 
به خاطر  ثانیا،  می کنیم.  سپاس  اظهار  می رسانید،  نشر 
وضاحت قضیه مطالبی را به عرض می رسانیم تا باشد 
مرفوع  مطلب  نشر  اثر  در  شده  ایجاد  سوءتفاهم  که 

گردد. 
طوری که در مطلب شما انعکاس یافته است، شرکت 
پول  انهم  شرکت  گویا  که  کرده  وانموده   AFGS
نامه  دو  و  است  نپرداخته  را  کمپنی  آن  قراردادهای 
را به عنوان اسناد جهت نشر در اختیار روزنامه 8صبح 
قرار داده است که نامه های مذکور داللت به بدهکار 
مستقیمی  ربط  هیچ گونه  اصال  و  نمی کند  انهم  بودن 
بودن  بدهکار  همانا  که  شده  مطرح  ادعای  اصل   به 
به جزییات  این که  از  قبل  ندارد.  است،  انهم  شرکت 
فعالیت های شرکت  از  تا  برویم الزم می دانیم  مطلب 

انهم در افغانستان به طور خالصه یاد آور شویم.
بوده که  ترانسپورتی  و  لوژستیکی  انهم یک شرکت 
می باشد،  دارا  افغانستان  در  رسمی  را  فعالیت  جواز 
در  فعال  به گونه  بدین سو   200۷ سال  از  شرکت  این 
از  بیش  تا حال  و  است  بوده  افغانستان دخیل  اقتصاد 
افغانستان  اقتصاد  در  را  امریکایی  دالر  میلیون   100
اصلی  کار  ساحه  گرچه  است.  کرده  سرمایه گذاری 
شرکت ما ارایه خدمات لوژستیکی به قوای بین المللی 
کرده ایم  تالش  همواره  ولی  می باشد،  افغانستان  در 
مقررات  و  قوانین  به  تنها  نه  که  کنیم  فعالیت  طوری 
افغانستان احترام گذاشته شود بلکه به زندگی روزمره 

شرکت انهم از کمپنی
 »AFGS« مقروض نمی باشد
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باشیم، تا در مورد این که استراتژی ما در کجا موثر است 
و در کجا به انعطاف بیشتر نیاز داریم تصمیم گیری کنیم. 
متمرکز  باید  ما  استراتژی  به تکرار گفته ام که  بارها  من 
و  باشد.  خودکفایی  و  افغانی  پایدار  ظرفیت  ایجاد  بر 
نیاز  این هدف  پیشبرد  برای  بیشتر  نیروی  به  ما  هر وقتی 
داشته ایم، و یا به تغییرات در تقسیم اوقات نیاز داشته ایم، 

ما آن تغییرات را انجام داده ایم. 
امروز می خواهم مردم امریکا را در جریان تالش های ما 
تامین  رهبری  نقش  گرفتن  به دوش  زمان  از  دهم.  قرار 
ایستادگی  افغان  نیروهای  سال  این  اوایل  در  امنیت 
کرده اند. این اولین فصل جنگی است که در جریان آن 
افغان ها بیشتر اوقات  بر ظرفیت های خود متکی بوده اند، 
می رزمند.  کشورشان  برای  دالورانه  و  شجاعانه  آنان  و 
بیشتر ساحات شهری  بر  شان  کنترول  به  افغان  نیروهای 
ادامه دادند. و در حاالتی که طالبان دستاورد داشته اند، 
چنان که در کندز، نیروهای افغان با حمایت ایتالف قادر 

به عقب راندن آنان گردیده اند. 
این با قربانی هایی زیاد به دست آمده. تنها امسال هزاران 
تن از اردو و پولیس افغان و نیز افراد ملکی جان های شان 

را از دست دادند. 
توانا  باید  که  حدی  به  افغان  نیروهای  زمان  عین  در 
باشند نیستند. آنان در حال کسب توانایی های حیاتی در 
فرماندهی  هوایی،  لوژستیک،  استخبارات،  عرصه های 
دست آوردهایی  طالبان  هم چنان،  می باشند.  کنترول  و 
تا  آنان  و  روستایی،  ساحات  در  به خصوص  اند،  داشته 
به شمول   – شهرها  بر  مرگبار  حمالت  می توانند  هنوز 
کابل- راه اندازی کنند. بیشتر این قابل پیش بینی بود: در 
وقت انتقال ما می دانستیم که طالبان تالش خواهند کرد 
تا از خروج ما از بعضی از ساحات بهره گیری کنند و این 
که توانمند شدن نیروهای امنیتی افغان وقت گیر خواهد 

بود. 
وارد  بیشتر  القاعده  اعضای  تا  باعث شده  پاکستان  فشار 
افغانستان شوند، و شاهد ظهور داعش نیز بوده ایم. نتیجه 
این که در ساحات کلیدی کشور شرایط امنیتی تاهنوز 
نیز  تشدید  از ساحات خطر  بعضی  در  و  است.  شکننده 
تحت  ملی  وحدت  حکومت  خوشبختانه  دارد.  وجود 
عبداهلل  اجرایی  رییس  و  غنی  رییس جمهور  رهبری 

خواهان مشارکت قوی با ایاالت متحده می باشد. 
جمهور  رییس  امسال،  اوایل  در  آنان  بازدید  جریان  در 
غنی و من روی ادامه همکاری در امر مبارزه با تروریسم 
ادامه  خواهان  غنی  جمهور  رییس  و  کردیم،  توافق 
حمایت همزمان با توانمندتر شدن نیروهای افغان گردید. 
بعد از مشوره با تیم امنیت ملی خود، و هم چنان شرکای 
و  غنی  جمهور  رییس  کنگره،  اعضای  و  ما  بین المللی 

رییس اجرایی عبداهلل، می خواهم مراحل زیرین را اعالم 
کنم؛ مراحلی که باور دارم بهترین امکان برای موفقیت 

پایدار در افغانستان را به وجود می آورد:
 9800 حضور  فعلی  رقم  تا  گرفته ام  تصمیم  من  اول: 
کنم.  افغانستان حفظ  در   2016 سال  اواخر  تا  را  عسکر 
دو  بر  ما  عساکر  کرد.  نخواهد  تغییر  آنان  ماموریت 
هدف محدود که قبال ذکر کردم متمرکز خواهند ماند: 
القاعده. ادامه حضور  افغان، و تعقیب  نیروهای  آموزش 
فعلی ما تا اواخر سال آینده، به جای خروج زودهنگام، ما 
را قادر خواهد ساخت تا به تالش های خود در آموزش 
و همکاری و تقویت نیروهای افغان درین فصل جنگی و 

در فصل آینده ادامه دهیم. 
دوم: من تصمیم گرفته ام تا به جای محدود ساختن حضور 
تعداد  ما   ،2016 سال  ختم  تا  سفارت  یک  سطح  در  ما 
5500 نظامی  و تعداد محدود پایگاه ها – به شمول بگرام، 
هم چنان  را  جنوب  در  قندهار  و  شرق،  در  جالل آباد 
تاکید می کنم که ماموریت  حفظ خواهیم کرد. مجددا 
و  افغان ها  آموزش  بر  ما  عساکر  کرد.  نخواهد  تغییر 
عملیات های مبارزه با تروریسم تمرکز خواهند کرد، این 
پایگاه ها زمینه حضور و دسترسی را که نیروهای ما برای 

انجام ماموریت شان نیاز دارند فراهم خواهد کرد. 
ازین منظر افغانستان یک جزءکلیدی شبکه همکاری های 
مبارزه با تروریسم است که ما به آن ضرورت داریم، از 
با  سریع  و  فراتر  بشکل  بتوانیم  تا  افریقا،  تا  آسیا  جنوب 
تهدیدات تروریستی مبارزه کنیم و از حمالت بر کشور 

خود جلوگیری کنیم. 
کرد  خواهیم  کار  خود  شرکای  و  متحدین  با  ما  سوم: 
حضور  برنامه  با  می کنم  اعالم  امروز  که  را  مراحلی  تا 
در  ما  دهند.  وفق   2016 سال  از  بعد  افغانستان  در  خود 
افغانستان عضوی از ایتالف متشکل از 42 کشور هستیم، 
ناتو می توانند نقش حیاتی  و متحدین و همکاران ما در 
به شمول  ایفا کنند،  افغان  نیروهای  تقویت  به  در کمک 

احترام به حقوق بشر.
و در نهایت به دلیل این که حکومتداری و توسعه بنیاد 
به  ما  می دهد،  تشکیل  را  افغانستان  در  پیشرفت  و  ثبات 
حیاتی  اصالحات  ایجاد  تالش های  از  خود  حمایت 
ادامه  ملی  وحدت  حکومت  و  غنی  جمهور  رییس 
خواهیم داد. والیان جدید تقرر حاصل کرده اند، و رییس 
جمهور غنی در راستای مبارزه با فساد، تقویت نهادها، و 

تقویت حاکمیت قانون تالش می کند. 
عبداهلل  اجرایی  رییس  و  غنی  جمهور  رییس  به  دیروز 
باعث پیشرفت و  خاطر نشان ساختم که تالش هایی که 
خود  با  را  متحده  ایاالت  حمایت  گردد  عدالت  تامین 
را  حکومتداری  اهمیت  نمی توانیم  ما  و  داشت.  خواهد 
که  میزان  همان  به  کنیم.  فرض  جدا  امنیت  موضوع  از 
امنیتی  اندازه اوضاع  به همان  اصالحات عملی می شود، 

بهبود خواهد یافت. 
به  پروسه صلح  از  امریکا  حمایت  مورد  در  هم چنان  ما 
موضوع  این  باید  حاال  کردیم.  صحبت  افغان ها  رهبری 
افغانستان  پیشرفت  مخالف  که  کسانی  همه  و  طالبان  به 
اند واضح باشد که تنها راه تحقق خروج کامل نیروهای 
خارجی و امریکایی از افغانستان این است که آنان به راه 
هم چنان  یابند.  دست  افغانستان  با حکومت  سیاسی  حل 
نابود  باید  تروریستان  دیگر  و  طالبان  برای  پناهگاه ها 

گردد. 
هفته آینده من میزبان نواز شریف نخست وزیر پاکستان 
منطقه  در  جوانب  تمام  از  دیگر  بار  من  و  بود  خواهم 
به  آنان  تا  فشار وارد کنند  بر طالبان  تا  خواهم خواست 
نقش خود  تا  بر گردند، و خواهم خواست  میز مذاکره 
در تالش برای امنیت که افغانها سزاوار آن است را ایفا 

کنند. 
در ختم سخنانم می خواهم مستقیما با کسانی که زندگی 
می گردد  متاثر  من  امروزی  تصمیم  از  مستقیما  آنان 
صحبت نمایم. به مردم افغانستان که رنج بسیار را تجربه 
امن،  افغانستان  به  و  به شما  امریکا  مردم  تعهد  کرده اند: 
اساس  ملت  هردو  پابرجاست.  هم چنان  متحد  و  باثبات، 
تهداب گذاری  درازمدت  برای  را  استراتژیک  روابط 
کرده اند. و امروز نشانی از ادامه تعهد امریکا در حمایت 

از شما در راستای آبادانی و ساختن کشور شماست.

سال  دسامبر  در  افغانستان  در  امریکا  جنگی  ماموریت 
ما  که کشور  زمانی  از  سال   13 از  بیشتر  از  بعد  گذشته 
شکل  به  گرفت،  قرار  القاعده  حمله  مورد    11/9 در 
شجاعت  با  عطف  نقطه  این  رسید.  اتمام  به  مسووالنه 
کشور  ملکی  و  استخباراتی  نظامی،  پرسونل  مهارت  و 
العاده  فوق  دلیری  و  مهارت  با  آنان  گردید.  حاصل  ما 
خاص  به طور  به جاست  و  کردند  خدمت  افغانستان  در 
از 2200 امریکایی میهن پرست که جان های شان را در 

افغانستان از دست دادند نیز یاد کنیم. 
سال گذشته من با نیروهای ما در افغانستان دیدار کردم 
و  سپاسگزاری  ملت  یک  از  نمایندگی  به  آنان  از  تا 
پیشرفت هایی  به  گفتم  آنان  به  کنم.  وتشکر  قدردانی 
که آنان در تحقق آن نقش داشته اند افتخار کنند. آنان 
ضربات سنگین به رهبری القاعده در مناطق قبایلی وارد 
کردند، اسامه بن الدن را به عدالت کشانیدند، از حمالت 
امریکاییان  زندگی  و  کردند  جلوگیری  تروریستی 
مردم  تا  راندند  عقب  را  طالبان  آنان  دادند.  نجات  را 
را بدست گیرند، دختران  مناطق شان  افغانستان کنترول 

شان را به مکتب بفرستند و زندگی خود را بسازند. 
آنان  تا  دادند  آموزش  افغان  نیروهای  به  ما  عساکر 
به عهده  را  شان  کشور  امنیت  تامین  رهبری  مسوولیت 
انتخابات تاریخی  افغانستان را در  گیرند، و امنیت مردم 
به  قدرت  انتقال  اولین  به  که  انتخاباتی   - کنند  تامین 

شیوه ی دموکراتیک در تاریخ افغانستان منجر گردید. 
دهات  در  گزمه زنی  مشغول  امریکایی  نیروهای  اکنون 
یا دره های افغانستان نیستند. نظامیان ما در جنگ زمینی 
برضد طالبان اشتراک نمی کنند. آن ماموریت ها حاال از 
در  امنیت  تامین  کامل  مسوولیت  آنان  افغان هاست،  آن 

کشور شان را به عهده دارند. 
ماموریت جنگی  قبال گفته ام، درحالی که  اما چنان که 
امریکا در افغانستان به اتمام رسیده، تعهد ما به افغانستان و 
مردم آن کشور هم چنان ادامه دارد. به حیث سرقوماندان 
اعلی اجازه نخواهم داد تا افغانستان به حیث پناهگاه امن 
ملت  بر  دیگر  بار  آنان  تا  استفاده شود  تروریستان  برای 
دو  ما مصروف  نیروهای  همین خاطر  به  کنند.  ما حمله 
آموزش  ماند:  خواهند  باقی  مهم  اما  محدود  ماموریت 
تروریسم  از عملیات های ضد  افغان و حمایت  نیروهای 

بر ضد اعضای القاعده. 
در  در گذشته  ما  با صدهزار عسکر که  مقایسه  در  البته 
حضور  نیرو  هزار  ده  از  کم تر  امروز  داشتیم،  افغانستان 
حمایت  متمرکز  بسیار  ماموریت های  این  از  و  دارند 
و  خود  ملی  امنیت  تیم  با  منظم  به طور  من  می کنند. 
فرماندهان در افغانستان مالقات می کنم تا به طور متداوم 
داشته  صادقانه  بررسی های  افغانستان  در  وضعیت  از 

با  پسری  پیش  سال  چهل و پنج  حدود 
موهای درشت و سیخ سیخ بدنیا آمد. 
رحیمی  کاکتوس  را  او  اسم  پدرش 
سالگی  بیست  در  کاکتوس  گذاشت. 
از  روز  هر  شد.  عجیب  بیماری  دچار 
ساعت هفت صبح تا دو عصر سردرد 
نزد  را  او  پدرش  می گرفت.  شدید 
کدام  هیچ  اما  برد؛  زیادی  داکترهای 
نتوانست علت سردردی او را تشخیص 
دهد، بجز یک داکتر. این داکتر گفت 
دوا  یک  فقط  کاکتوس  مریضی  که 
دارد. او گفت اگر کاکتوس این دوا را 
بخورد، بیست وپنج سال هارددیسکش 
و  کند  ذخیره  را  چیزی  نمی تواند 
می میرد.  دیگر  ماه  شش  نخورد،  اگر 
باالخره توافق بر این شد که کاکتوس 
دوا را بخورد، حتی اگر ذهنش نتواند 
را  آینده  وپنج سال  بیست  از  واقعه ی 

بیاد داشته باشد. 
بیست وپنج سالگی دوای  هفته گذشته 
بین  از  اثرش  و  شد  تکمیل  کاکتوس 
رفت. کاکتوس رحیمی حاال به هوش 
بیگانه  دنیای جدید کامال  با  اما  آمده؛ 
می  ترسد.  آی پد  و  موبایل  از  است. 
محقق را می شناسد، نه اتمر را. از دیدن 
و  می کند  وحشت  اشرف غنی  عکس 
که  می کند  فکر  هنوز  می کشد.  جیغ 
داکترنجیب رییس جمهور است و مواد 
تنها  می شود.  توزیع  کوپون  با  اولیه 
انس دارد و  او  با  چیزی که کاکتوس 
تلویزیون  نمی کند،  بیگانگی  احساس 
شبکه  این  تا شب  از صبح  است.  ملی 
استاد  آهنگ های  با  می کند.  تماشا  را 
می کند.  کیف  نغمه  میرمن  و  اولمیر 
آهنگ  تا  می کند  شماری  لحظه 
میرمن پروین نشر شود. برنامه پشه ای، 
جان  و  دل  از  را  بلوچی  و  نورستانی 
می بیند. گویندگان خبر تلویزیون ملی 
را یک به یک می شناسد. تنها برنامه ی 
همان  نیست،  کاکتوس  ذوق  به  که 
از  که  است  پیش  هفته  یک  خبرهای 
تلویزیون ملی نشر می شود و کاکتوس 
گفته  داکتر  نمی آورد.  در  سر  آن  از 
نباید یک  است که کاکتوس رحیمی 
شود.  امروزی  دنیای  وارد  دفعه ای 
کاکتوس  که  است  این  داکتر  مشوره 
تلویزیون  دنیای  در  ماه  شش  باید 
او  کم  کم  مدت  این  در  و  باشد  ملی 
کنیم  آشنا  جدید  پیشرفت های  با  را 
امروزی  نرمال  زندگی  به  باالخره  تا 

برگردد. 

کاکتوس به هوش آمد
دای چوپانی

متن کامل بیانیه رییس جمهور اوباما
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که رو به سربازان امریکایی  گذشته در حالی  کریمس  اوباما 
ایاالت  جنگی  ماموریت  پایان  و  بود  ایستاده  هاوایی  در 
به نظر  سرخوش  می کرد،  اعالم  افغانستان  در  را  متحده 
و  مردان  فوق العاده  کار  علت  »به  گفت:  وی  می رسید. 
بازسازی  شانس  افغانستان  مسلح،  نیروهای  در  زنان مان 
منبع  دیگر  کشور  این  و  هستیم  امن تر  ما  دارد.  را  خویش 

حمالت هراس افگنانه نخواهد بود.«
روز  در  بدنی اش  حرکات  و  رییس جمهور  ناخوشایند  لحن 
تصمیم  وی  چرا  که  می داد  توضیح  که  حالی  در  پنج شنبه 
تضاد  در  کامال  است،  داده  تغییر  افغانستان  درباره  را  خود 

گذشته بود. با 
کنار معاون خود، وزیر  که در یک خطابه تلویزونی در  وی 
»مهم ترین  گفت:  بود،  ایستاده  ارتش  ارشد  فرمانده  و  دفاع 
وضع  کشور،  آن  کلیدی  نواحی  در  که  است  این  موضوع 
بدتر  خطر  مناطق،  برخی  در  و  است  شکننده  هنوز  امنیتی 

شدن اوضاع می رود.«
در  سرباز   9800 تقریبا  نگهداشتن  برای  اوباما  آقای  تصمیم 
کاستن آن ها به یک هزار  افغانستان در سال آینده- به جای 
را  آن  انجام  قصد  سفید  کاخ  زمانی  که   2016 سال  اخیر  تا 
نگران  کننده  تحوالت  دیگر  و  طالبان  پیشروی  با  داشت- 
اوباما  تصمیم  تغییر  آن که  با  گرفت.  صورت  منطقه  در 
که افغانستان را در مسیر  ناراحت کننده است و ممکن است 

گزینه دیگری نداشت.  ثبات قرار ندهد، وی 
گروه های  پیشروی  نتیجه  در  قطعا  امریکا  دولت  تصمیم 
از  که  لیبیا  و  یمن  سوریه،  عراق،  در  شبه نظامی  اسالم گرا 
کرده اند،  استفاده  قلمرو  گسترش  برای  دولت ها  ضعف 
که داعش-  گرفته شده است. مقام های امریکایی می گویند 
گسترشی  گروه ها حضور رو به  بزرگ ترین و بی رحم ترین این 
گروه امکان استفاده از  که می تواند به این  در افغانستان دارد 

تجارت پرسود مواد مخدر را بدهد. 
نظامی  در  نیروی  حفظ  امریکایی  مقام های  به گفته 

هوایی  عملیات  روسیه  رییس جمهوری  پوتین،  والدیمیر 
گفت در  ک سوریه را موفقیت آمیز خواند و  این کشور در خا
این حمالت به تروریست ها آسیب های بسیاری وارد شده 
است. به گفته والدیمیر پوتین در حال حاضر پنج تا هفت 
کشورهای سابق اتحاد شوروی به   هزار جنگجو از روسیه و 

نیروهای داعش پیوسته اند.
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، والدیمیر پوتین روز 
کشورهای عضو  میزان در نشست شورای سران  جمعه ۲۴ 
»آستانه«،  در  المنافع  مشترک  مستقل  کشورهای  اتحادیه 
خود  عملیات  در  ما  »نظامیان  گفت:  قزاقستان  پایتخت 
به  سوری ها  با  هماهنگ شده  اهداف  علیه  دریا  و  هوا  از 

موفقیت های چشمگیری دست یافته اند.«

به  نظامی  نیروهای  اعزام  از  امریکا  آنکه  از  پس  روز  یک 
خبر  حرام«  »بوکو  علیه  اطالعاتی  عملیات  برای  کامرون 
را  نفر  ده ها  جان  نایجریا  در  انتحاری  انفجارهایی  داد، 
گرفت. حمله انتحاری در شهر »میدوگوری« در شمال شرقی 
که مکررا هدف حمالت  نایجریا انجام شده است؛ جایی 

به  را  کشور  این  که  است  ممکن  کوتاه مدت  در  افغانستان 
جذب  آن  خشن  ایدیولوژی  به  که  جنگجویانی  و  داعش 
که به  می شوند، جای مناسبی نسازد. این امر ممکن است 
کنترول خود را بر شهرها در  کند تا  کمک  ارتش افغانستان 
کشور انجام می دهند،  تی را در سراسر  که طالبان حمال زمانی 
افغان های  پیوستن  مانع  که  می تواند  کند. هم چنین  حفظ 

کاروان مهاجران شود. بیشتری به 
محتمل ترین  هستند؛  امیدبخشی  چشم اندازهای  این ها 
برای  امنیتی  فعلی  وضعیت  حفظ  که  است  ممکن  سناریو 
انتظار  که  بود  باشد. ساده  انگارانه خواهد  دیگر  یک سال 
کاهش تعداد نیروها، جنگ را خاتمه  داشته باشیم تاخیر در 
که  باشد  درازمدت  تعهد  یک  تصمیم  این  این که  یا  دهد، 
میلیاردها دالر برای مالیات دهندگان امریکایی هزینه داشته 
باشد و به قیمت جان امریکایی ها تمام شود. اداره اوباما و 
گاهی در ارزیابی  های عمومی شان  گون روراست نیستند و  پنتا
که نیروهای نظامی  و ملکی امریکا در افغانستان  از پیشرفتی 

کامال غیرصادق اند.  در سال های اخیر داشته اند، 
کره  مذا طریق  از  مصالحه  افغانستان  جنگ  پایان  کلید 

انبار  و  فرماندهی  مقر  »ده ها  افزود:  روسیه  رییس جمهوری 
خودروهای  از  زیادی  تعداد  و  تروریست  صدها  مهمات، 
پوتین  رفته اند.«  بین  از  و  منهدم شده  تروریست ها  نظامی 
با بیان این که روسیه همواره خواستار تشکیل ایتالف هرچه 
اعالم  بوده،  تروریست ها  و  تندروها  با  مقابله  برای  وسیع تر 
که روسیه با عربستان سعودی، امارات متحده عربی،  کرد 
مصر، اردن و اسراییل در این زمینه همکاری می کند. روسیه 
کرد.  آغاز  را  سوریه  در  خود  نظامی  مداخله  میزان  روز   از 
شلیک  سپس  و  هوایی  بمباران  با  روسیه  مدت  این  در 
از دریای خزر، مخالفان حکومت اسد  کروز  موشک های 

را هدف قرار داده است.
حکومت  درخواست  به  حمالت  این  می گوید  روسیه 

گرفته است. خبرگزاری فرانسه  گروه افراطی »بوکو حرام« قرار 
که »همه  گزارش داده است  از شاهدانی در محل  نقل  به 
کشته شده اند«. پولیس ایالت  که در مسجد بودند،  کسانی 
کشته شدگان  که میدوگوری در آن قرار دارد شمار اولیه  بورنو، 

کرده است. کم تر از این و »حدود ۱۴ نفر« اعالم  را 
که دو انفجار انجام  کرده است  پولیس ایالت بورنو تایید 
فرو  نمازگزاران  سر  بر  نیز  مسجد  ساختمان  سپس  و  شده 
اول  انفجار  محل،  در  شاهدان  گفته  به  بنا  است.  ریخته 

که با حکومت  گروه های عمده طالبان است  بین دولت و 
گفتگو شده اند، ولی ترغیب به  کابل در سال های اخیر وارد 
که  است  نیاز  هم چنین  نشده اند.  سیاسی  روند  به  پیوستن 
فساد  برای  جسورانه تری  و  واضح تر  گام های  افغان  رهبران 
کارآمد را به  کشور بردارند و یک حکومت نا سخت سر این 

کنند.  که افغان ها به آن باور  کنند  حکومتی تبدیل 
در  خیر  یا  هستند  دست یافتنی  اهداف  این  این که 
دارد.  افغانستان  رهبران  عزم  و  ظرفیت  به  بستگی  نهایت 
در  سال  یک  از  کمی  بیش  که  اشرف غنی  رییس جمهور 
قدرت است، بهبود درخشانی نسبت به سلف بی نظم خود 

کرزی داشته است.  حامد 
گفت: »در حکومت افغانستان شریکی  آقای اوباما پنج شنبه 

کند.« کمک  که می خواهد به ما  جدی داریم 
باید تالش های خود را طی مدت زمان باقی  امریکا  دولت 
تا مطمین شود  کند  ریاست جمهوری دوبرابر  از دوره  مانده 
واقعی  و  منسجم  استراتژی  یک  از  بخشی  کمک،  این  که 
به سربازان  کشور وابسته  برای حفظ  نهایت  که در  می شود 

امریکایی نیست.

اما  سوریه و علیه مواضع نیروهای داعش صورت می گیرد. 
مخالفان رژیم سوریه و امریکا می گویند روسیه در حمالت 
گروه های مخالف حکومت اسد  هوایی خود مواضع دیگر 
گفته  روسیه  رییس جمهوری  داده اند.  قرار  هدف  نیز  را 
که تروریست ها در  کاری  است: »ما نمی توانیم اجازه دهیم 

کشورهای ما نیز انجام دهند.« کردند در  سوریه 

صورت  مسجد  به  انتحاری کنندگان  از  یکی  ورود  از  پس 
به  کمک  برای  مردم  حالی که  در  هم  دوم  انفجار  و  گرفته 
آسیب دیدگان به محل نزدیک شدند. این حمالت یک 
جمهوری  رییس  که  است  گرفته  صورت  آن  از  پس  روز 
دارد  قصد  که  داد  خبر  میزان   ۲۲ چهارشنبه  روز  امریکا، 
گروه اسالم گرای »بوکو حرام«،  کمک به مبارزه علیه  برای 
۳۰۰ پرسونل نظامی امریکایی را برای انجام عملیات های 

کامرون بفرستد. شناسایی و اطالعاتی به 
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که  که لباس نظامی  به تن دارند: این را می دانم  به زنان و مردانی 
که تعدادی از شما شاید مجددا به  اثرات این تصمیم این است 
افغانستان اعزام شوید. با ختم ماموریت جنگی ما، دیگر شرایط 
که مثال در سال 2010 حدود 500 تن امریکایی و  مثل این نیست 
ک است.  بیشتر از آن زخمی  شدند. اما افغانستان باز هم خطرنا
آن  در  را  شان  جان های  امسال  شجاع  امریکایی  پنج  و  بیست 

کشور از دست داده اند. 
است  خطر  در  تان  زندگی  که  شرایطی  در  را  شما  آسانی  به  من 
که من می گیرم.  این جدی ترین تصمیمی  است  نمی دهم.  قرار 
که در جنگ زخمی  شده  آنانی  از تبعات جنگ و شرایط  من 
گاهی دارم، و خود  آ آنان در شفاخانه ها  از  بازدید  اند در وقت 
می دانم.  شریک  عراق  جنگ  قربانیان  فامیل های  اندوه  در  را 
ماموریت  این  دارم  باور  اعلی شما من  به حیث سرقوماندان  اما 
بر  تروریستی  از حمالت  ما در جلوگیری  امنیت ملی  منافع  برای 

کشور ما حیاتی است.  شهروندان و 
احساس  جنگ  این  از  شما  که  می دانم  من  امریکا:  مردم  به  و 
جنگ  نظریه  حامی   من  می دانید  چنان که  دارید.  خستگی 
در  ک  اشترا به  تصمیم  ضد  بر  بارها  من  و  نیستم.  بی پایان 
که منفعتی برای منافع حیاتی  برخوردهای نظامی  خاتمه ناپذیر 
کرده ام. اما با درنظرداشت خطرات،  امنیتی ما ندارد ایستادگی 
در  ما  با  که  متعهد  و  باثبات  متحد  یک  داشتن  فرصت  نیز  و 
جلوگیری از بروز تهدیدات متعهد بماند، و با درنظرداشت اینکه 
قانع  این  به  من  داریم،  خود  با  را  المللی  بین  ایتالف  یک  ما 

که ما باید این تالش را به خرچ دهیم.  شده ام 
کمک  خواهان  که  داریم  شریکی  ما  افغانستان  حکومت  در 
کثریت مردم افغانستان مشترک است. ما  ماست. و هدف ما و ا
ماست.  همکاری  راهنمای  که  داریم  امنیتی  دوجانبه  توافقنامه 
کشور  هر روز نیروهای افغان مصروف مبارزه بوده و برای حفظ 
کار را برای آنان  خود قربانی می دهند. آنان توقع ندارند ما این 
که  انجام دهیم. در مورد محصل نظامی  افغان صحبت می کنم 
از دوران طفولیت شاهد بمبگذاری ها و حمالت بر افراد بی گناه 
ملی  اردوی  به  گرفتم  گفت بخاطر همین تصمیم  و  بوده  ملکی 

کنم.  پیوسته و در راستای حفظ زندگی افراد ملکی تالش 
گرفته  که طریقه خنثاسازی مواد انفجاری را فرا یک افسر پولیس 
ک است، اما پوشیدن لباس  کاری خطرنا که  گفت می دانم  بود 
همیشه  کشور  از  دفاع  و  مردم  به  خدمت  و  نظامی  افغانستان 
ماموریت  چندین  در  که  کوماندو  یک  یا  و  بود.  من  آرزوی 
را برایت بگویم،  گر داستان زندگی خود  ا گفت  ک داشته  اشترا

کنم.  گریه  شاید خودم 
صلح  زودتر  هرچه  که  می کند  خدمت  به خاطری  گفت  او 
قوی تر  ما  اتحاد  و  فراهم  شود،  تعلیم  زمینه  شود،  حکمفرما 
برای  تا  بود  خواهد  قادر  افغانستان  صورت  آن  در  تنها   شود. 
از سال های جنگ  بعد  افغانستان  بایستد. هموطنان من،  خود 
که  کشور فقیر است  کامل نخواهد بود. افغانستان یک  کشوری 

باید برای انکشاف خود تالش زیاد بخرچ دهد. 
کسانی  اما  بود.  خواهد  باقی  هم چنان  ساحاتی  در  مشکالت 
مواجه  کامی   نا به  آنان  گر  ا می رزمند  خود  کشور  برای  اینها  مثل 
ما  و  انداخت.  خواهد  خطر  به  را  ما  همه  امنیت  این  شوند، 
کرده ایم.  زیادی  سرمایه گذاری هایی  باثبات  افغانستان  برای 
افغان ها در حال دستیابی به پیشرفت های مشکل اما جدی اند. 
به  این که  به  توجه  با  ما،  منطقی  اما  محدود  حضور  تمدید  این 
ماموریت های محدود متمرکز می مانیم، می تواند باعث تغییر در 

که انجام می دهیم.  کاری درست است  گردد. این  وضعیت 
که امنیت ما را تامین می کنند،  خداوند نظامیان ما و همه آنانی را 

و امریکا را در پناه خود داشته باشد. 

کاملبیانیه متن
رییسجمهوراوباما

اوباماوتصمیمناخوشاینددربارهافغانستان
 از صفحه6 
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چیندرتالشیافتن
راهحلسیاسیبرای

بحرانسوریه
بر  کشور  این  تالش  ادامه  بر  چین  خارجه  وزیر 
کید  یافتن راهکاری سیاسی برای بحران سوریه تا
گفت  چین  خارجه  امور  وزیر  یی،  وانگ  کرد. 
سیاسی  راهکار  یافتن  برای  تالش ها  به  این کشور 

در خصوص مساله سوریه ادامه می دهد.

کنفرانس خبری مشترک در صوفیه   وانگ یی در 
گفت  پرسشی  به  پاسخ  در  بلغارستان  پایتخت 
برای  سیاسی  حل  راه  یافتن  برای  فعاالنه  چین 
کرده است و به تالش در این  مسله سوریه تالش 
چین  خارجه  امور  وزیر  داد.  خواهد  ادامه  مسیر 
گفت نیروی نظامی نمی تواند بحران را در سوریه 

از بین ببرد اما تدابیر سیاسی می تواند. 
سازمان  کمک  با  امیدواریم  »ما   : گفت  وانگ 
بین المللی،  جامعه  کمک  و  حمایت  و  ملل 
کره  مذا میز  پشت  در  بتوانند  سوری  طرف های 
گردهم آیند و برای یافتن راه حلی در راستای منافع 
کنند.« وی افزود چین  کشور خود تالش  اساسی 
همواره به شیوه خود در فعالیت های ضدتروریسم 
و  است  داشته  همکاری  و  مشارکت  بین المللی 
همه اقدامات و تدابیر ضدتروریستی باید منطبق 

بر قوانین بین المللی باشد.
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کرد گسترشمییابدترکیهیکهواپیمایناشناسرادرفضایشسرنگون روابطنظامیبینچینوایران
اعالم  بیانیه ای  در  ترکیه  ارتش 
یک  کشور  این  جنگنده های  کرد 
بار  سه  از  پس  را  ناشناس  هواپیمای 
ترکیه  هوایی  حریم  داخل  در  اخطار 
در  ترکیه  ارتش  کردند.  سرنگون 
 24 جمعه  »روز  کرد:  اعالم  بیانیه ای 
مرز  در  ناشناس  هواپیمای  یک  میزان 
کشورما  سوریه و در داخل حریم هوایی 
علی رغم  هواپیما  این  شد؛  شناسایی 

همین  به  و  داد  ادامه  خود  مسیر  به  اخطار  بار  سه 
گشت زنی  حال  در  مرز  در  که  هواپیماهایی  دلیل 
و  گشوده  آتش  درگیری  قوانین  با  مطابق  بودند 

کردند.« هواپیمای ذکر شده را سرنگون 
که هواپیمای سرنگون  کی از این است  گزارش ها حا
است.  بوده  سرنشین  بدون  هواپیمای  یک  شده 

ابراز  ایران  با  نظامی اش  روابط  تقویت  برای  چین 
 23 پنج شنبه  روز  چین  دفاع  وزارت  کرد.  تمایل 
گسترش  کرد چین در پی  میزان در بیانیه ای اعالم 
گفته وزارت دفاع  روابط نظامی با ایران است. به 
کشور  چین، یک مقام بلندپایه نیروی دریایی آن 
گفتگو با حسین دهقان،  در سفر به تهران و دیدار و 
وزیر دفاع ایران از تمایل پکن برای تقویت روابط 
کشور را تامین  که منافع دو  کشور در حوزه هایی  دو 
کند از جمله در بخش نظامی خبر داده است. می 
و  ایران  دریایی  نیروی  امریکا،  صدای  گزارش  به 
چین پیشتر رزمایش های مشترکی را در زمینه مبارزه 
انجام  نجات  و  جستجو  و  دریایی  دزدی های  با 
نیروی  فرمانده  وی  تی  پرس  گزارش  به  اند.  داده 
خواهان  پنج شنبه  روز  دیدار  در  ایران  دریایی 
حفظ  و  مراقبت  راستای  در  کشور  دو  همکاری 

گفتگو با وب سایت  یک منبع رسمی سوری نیز در 
هواپیمای  هیچ  که  داشته  اعالم  النشره  لبنانی 
ترکیه  هوایی  حریم  جمعه  روز  روسی  یا  و  سوری 
کید  تا نیز  روسیه  دفاع  وزارت  نکرده اند.  نقض  را 
کشور به پایگاه های  که تمام هواپیماهای این  کرده 

خود بازگشته اند.

است.  شده  هند  اقیانوس  در  کشتیرانی  خطوط 
کشور  دو  های  مقام  داد  گزارش  وی  تی  پرس 
در  همکاری  و  اطالعات  تبادل  درباره  هم چنین 

کردند. گفتگو  زمینه مبارزه با تروریسم 
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