
سرپرست دادستانی کل در پیوند به اعتراض دادستان ها 
مبنی بر اخذ امتحان و برکناری آنان از وظیفه، گفت 
که این اداره تصمیم ندارد حتی یک دادستان را برکنار 

کند.
 نورحبیب جالل سرپرست دادستانی کل کشور که در 
پیوند به تصمیم برکناری دادستان هایی که سند فراغت 
صنف ۱۲ را دارند، به مجلس سنا فراخوانده شده بود 
گفت: » امتحان تثبیت سویه به هدایت رییس جمهور 
اداره  این  و  شد  برگزار  کل  دادستانی  اداره  سوی  از 
برکنار  را  دادستان  یک  حتی  که  ندارد  تصمیم  قطعًا 

کند«.
افزود: حدود ۲۰۰ دادستان که در بست  آقای جالل 
مسلکی کار می کردند و سند صنف ۱۲ را داشتند و 
یا خالف رشته بودند، برای تثبیت سویه، شامل روند 
بست  از  آنان  معدود  شمار  که  بودند  شده  امتحان 

مسلکی به بست های اداری معرفی شدند.

پیش از این، ادعاهایی وجود داشت که مشاورحقوقی 
اشرف غنی گفته بود که دادستانهای کهنه کار را که 
سند تحصیلی باال ندارند، از کار برکنار کند و به همین 

ملحوظ از دادستانها امتحان گرفته می شود.
سرپرست دادستانی کل این موضوع را کاماًل رد کرد 
و گفت که در زمینه واقعیت ها انعکاس نیافته است؛ 
برگزار  دادستانی  اداره  مستقیم  نظارت  تحت  امتحان 
شده و هیچ کسی در این روند...          ادامه صفحه 6
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

فریاد عدالت خواهی در برابر دادگاه عالی:

عامـالن قتل فرخنـده اعـدام شوند

روز  از  گرامی داشت  مراسم  در  عامه  وزارت صحت 
هزار   ۵۸ که حدود  توبرکلوز گفت  با  مبارزه  جهانی 
در  میالدی   ۲۰۱۴ سال  در  توبرکلوز  بیماری  واقعه 

افغانستان وجود داشته است.
داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه روز گذشته 
در نشست تجلیل از روز...               ادامه صفحه 6

گفتیم، شهادت بانو فرخنده در جامعۀ ما باید به بهار عدالت برسد. 
این دیگر یک حادثۀ مجرد نیست که صرف با مجازات عاملین 
آن پایان یابد، بلکه آغاز جدیدی ست در احساس ما، اندیشۀ ما، 
دیدگاه های ما، باورها و بسا از مسایل و ارزش های بنیادین جامعۀ 
ما تا اینکه از ورای یک گفتمان سرتاسری و رستاخیز فرهنگی 

به نتیجه برسد.
نفس وقوع این تلخ ترین حادثه تا اکنون از زیر چشمان کنجکاو 
سه صدمیلیون انسان روی زمین گذشته و هیچ جای اما و اگر و 
توجیه و توضیح باقی نمانده است....                ادامه صفحه 6

از  پس  دوشنبه  روز  افغانستان  و  امریکا  متحد  ایاالت 
یک فصل بی اعتمادی صفحه جدیدی را برگرداندند و 
در مذاکرات اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل با جان کری، 
به تصویر  آینده  مناسبات  برای  انداز جدید  یک چشم 

کشیده شد. 
ضمن  امریکا  متحده  ایاالت  خارجه  وزیر  کری  جان 
با رهبران دولت  مثمر«  »مذاکرات  از یک روز  ستایش 
وحدت ملی افغانستان گفت که هر دو کشور »در تعهد 
و  رفاه  تامین  برای  امیدواری  و  صلح  و  امنیت  برای 

پیشرفت اجتماعی« با هم شریک اند.
با  افغانستان  جمهور  رییس  غنی  اشرف  آن  از  پیش 
گرمی از سربازان امریکایی تشکر نمود که برای بیش 
از ده سال، از سرنگونی حاکمیت طالبان در سال ۲۰۰۱ 
توسط تهاجم زیر فرماندهی ایاالت متحده امریکا به این 

سو، متحمل قربانی شده اند.
با فرا رسیدن فصل بهار که به فصل جنگی مشهور است، 
غنی از ایاالت متحد امریکا که در حال تدارک بیرون 
کشیدن ۱۰ هزار نیروی باقیمانده اش از افغانستان است، 

تقاضا کرد که یک اندازه...               ادامه صفحه 6

وزیر صحت در روز جهانی مبارزه با توبرکلوز:
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رهبران دولت وحدت ملی در یک سفِر پنج روزه 
در امریکا به سر می برند؛ سفری که بدون شک 
برای آن ها استثنایی و قابل توجه است. پیش از 
این، هرگز رهبران دولت ها چنین سفِر طوالنی یی 
به امریکا نداشته اند. این موضوع می تواند بیانگر 
منطقه یی  اوضاع  از  طرف  دو  حساسیِت  درِک 
باشد که افغانستان به عنوان مرکز داِغ آن شناخته 

می شود. 
عبداهلل  داکتر  و  جمهوری  رییس  اشرف غنی 
این  از  رییس اجرایِی دولت وحدت ملی پیش 
امریکا  از  مشخصی  تقاضای  که  بودند  گفته 
درک  معنای  به  می تواند  این  داشت.  نخواهند 
اقتصادِی  و  مالی  وضعیت  از  جدید  رهبراِن 
کارشناسان  از  بسیاری  به گفتۀ  که  باشد  امریکا 

چندان رضایت بخش نمی نماید. 
اهمیت  از  می تواند  امریکا  سفر  حال،  این  با 
افغانستان  جدیِد  رهبران  برای  ویژه یی 
برخوردار باشد. آن ها به صورت مضاعف تالش 
دورۀ  در  که  را  کشور  دو  مناسباِت  که  می کنند 
رشته  یک  وارد  کرزی  حامد  ریاست جمهوری 
نزدیک  از  بود،  شده  سوءتفاهم ها  و  تنش ها 
این سفر، فصل  که  گفته می شود  کنند.  بررسی 
جدیدی از مناسبات میان دو کشور را به دنبال 
خواهد داشت. بحث حضور نیروهای امریکا که 
بودند،  کرده  مطرح  جدید  دولِت  رهبران  قباًل 
می تواند بخشی از اجندای سفر امریکا را تشکیل 

دهد. 
چهارده  گذشت  با  که  نیست  شکی  این  در 
بین المللی  نیروهای  کم سابقۀ  حضور  از  سال 
چالش های  با  هنوز  کشور  این  افغانستان،  در 
را  موضوع  این  است.  روبه رو  امنیتی  جدی 

برخی  کرده اند.  درک  نیز  سفید  کاخ  رهبران 
خروج  که  داده اند  هشدار  کشور  این  مقام های 
نظامی از افغانستان به معنای سپردن این کشور 
به نیروهای مخالف و به ویژه داعش خواهد بود. 
پیش  چندی  تا  دولت  رهبران  را  داعش  بحث 
روزهای  در  اما  نمی کردند،  تلقی  چندان جدی 
اخیر این نگرانی در سخناِن آنان سایه افکند که 
داعش دیگر به یک موضوع قابل توجه در جامعه 
تبدیل شده است. در همین حال، سازمان ملل 
داعش  به  منسوب  گروه های  نیز حضور  متحد 
را در خاِک افغانستان نگران کننده خوانده است. 
شبه نظامی  ده ها  گزارش ها،  برخی  اساس  بر 
وابسته به این گروه در بخش های مرزی شماِل 
افغانستان و به ویژه در مرزهای نزدیک با کشور 
ترکمنستان، به شدت به فعالیت های نظامی آغاز 
کرده اند. با توجه به سطح تهدیدها می توان نتیجه 
اصلی ترین  عنوان  به  هنوز  امریکا  که  گرفت 
حامی اقتصادی و نظامی کشور می تواند مطرح 

باشد. 
رهبران دولت وحدت ملی، مأموریت دشواری 
آن ها  سفر  آستانۀ  در  دارند.  خود  برابر  در  را 
سوزاندِن  و  قتل  تکان دهندۀ  فاجعۀ  امریکا،  به 

در  هم چنان  افغانستان  که  داد  نشان  فرخنده 
مرز میان گذشته و آینده قرار دارد. برخی ها با 
را  بحث  این  حتا  دوشمشیره  شاه  فاجعۀ  وقوع 
سفر  این  باید  دولت  رهبران  که  کردند  مطرح 
و  حاد  مسایل  به  و  می انداختند  تأخیر  به  را 
بحرانی جامعه یی که در متِن آن انسانیت قربانی 
به  سفر  حال،  این  با  اما  می پرداختند.  می شود، 
ارزش های  تأمین  راستای  در  می تواند  امریکا 
هم  را  سوال هایی  افغانستان،  در  مردم ساالرانه 

متوجه جامعۀ جهانی و هم رهبران کشور کند.
اخیر،  روزهای  در  دولت  دیگر،  جانب  از   
تالش های بی وقفه یی را برای آغاز گفت وگوهای 
صلح با گروه طالبان آغاز کرده است که بدون 
شک یک طرِف این مسأله می تواند امریکا باشد. 
در  جدی  نگرانی های  افغانستان  داخل  در 
گرفته  شکل  صلح  گفت وگوهای  خصوص 
شاه  دردناک  رویداد  از  پس  برخی ها  است. 
که  می کنند  مطرح  را  پرسش  این  دوشمشیره، 
معضل  به  چنان  افغانستان  در  تندروی  فاجعۀ 
بر  آن  سایۀ  حتا  می تواند  که  زده  دامن  کالنی 
گفت وگوهای صلح نیز تأثیرگذار باشد. چه نوع 
رویکردی باید به گروه هایی داشت که می توانند 

مبلغ و حامِی تندروی در جامعه باشند؟ 
زمانی کارل پوپر اندیشمند سیاسِی شناخته شدۀ 
انگلیسی گفته بود که در برابر خشونت نمی توان 
به خشونت پرهیزی پرداخت. پوپر معتقد بود که 
داد.  پاسخ  قانونی  با خشونِت  باید  را  خشونت 
آن وجود  احتمال  آیا  که  است  این  حاال سوال 
ندارد که برخی گروه ها در زیر پوشِش پیوستن 
خشونت  از  دیگری  نوع  عماًل  صلح،  روند  به 
به  می تواند  که  خشونتی  کنند؛  جامعه  وارد  را 
مراتب تکان دهنده تر و عاصی تر از هر نوع جنِگ 

رویاروی باشد؟ 
این مسایل هرچند ممکن است که در اجندای 
گفت وگوهای امریکا به صورت رسمی گنجانده 
نشده باشند، اما می توانند به صورت تلویحی در 

محراق توجه قرار گیرند. 
رابطۀ افغانستان با امریکا نیاز به بازنگری جدی 
دارد. در گذشته با وجود انتقادها و رنجش هایی 
که در روابط دوکشور رونما شده بود، اما بخشی 
از معضل در روابط دوجانبه مربوط امریکایی ها 
می شد. آن ها نیز در تعامل با افغانستان نتوانستند 
به خیلی از وعده های شان عمل کنند و زمینه ساز 
واقعِی تحوالت بنیادی در کشور شوند. در این 
تردیدی نیست که دولت گذشته، گاه از سر عدم 
برخی  کشور،  دو  میان  روابط  از  درست  فهِم 
تنش ها را دامن زد، ولی روحیه جانِب مقابل نیز 

به ایجاد چنین وضعیتی دامن می زد. 
چه  افغانستان  در  که  بدانند  باید  امریکایی ها 
می کنند و این کشور را چه گونه می توان به بهترین 
شکل ممکن کمک کرد که نه به دامن بنیادگرایی 
و تروریسم بیفتد و نه در بی پروایی های برخی 
فرصت طلبان داخِل دستگاه دولت، به یک کشور 

بدنام و شکست خورده تقلیل پیدا کند. 
کانگرس امریکا از افزایش کمک های اقتصادی 
به افغانستان به دلیل مشکالت داخلِی آن سر باز 
زده و این می تواند تأثیرهای مخربی در وضعیت 
اقتصادی کشوری بگذارد که طی بیشتر از سیزده 
سال با حمایت های مالی و نظامِی امریکا سرپا 
نگه داشته شده است. در این جای شک نیست 
از  بیشتر  در  حساسی  شرایط  در  افغانستان  که 
و  گرفته  قرار  خود  سیاسِی  حیات  از  دهه  یک 
داشتن روابط استراتژیک با کشورهای قدرتمند 
و تأثیرگذار، از اهمیت ویژه یی برایش برخودار 
و  نیازها  اساس  بر  باید  روابط  این  اما  است؛ 
حرف های  گفتن  پذیرد.  انجام  وضعیت  تحلیل 
مقر  پنتاگون  یا  و  سفید  کاخ  در  احساساتی 
وزارت دفاع امریکا، نمی تواند هیچ دردی را دوا 
کند. افغانستان با امریکا خواهان روابط دوجانبۀ 
تأثیرگذار و مطابق به منافِع دو کشور است. در 
برتری جویی  تفوق و  بر  نباید  این میان هیچ یک 

تأکیـد ورزد.
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سرسام آوری  شکل  به  روزها  این  امنیتی  ناگوارِ  رویدادهای 
برف کوچ های  داغ  هنوز  است.  کرده  احتوا  را  کشور  آسماِن 
از  تن   3۱ اسارِت  رنج  و  کشور،  والیات  برخی  و  پنجشیر 
سرزمین  این  مردماِن  دل  از  فرخنده  زخِم  و  هموطنان 
به  مسلح  مردان  تیراندازی  از  خبر  این بار  که  برنبسته  رخت 
منطقۀ  در  قندهار   - کابل  شاهراه  مسافران  مسافربرِی  موتر 
 ۱3 باختن  جان  و  وردک  سیدآباد  ولسوالی  هفت آسیاب 

هموطن مان در صدرِ خبرها قرار گرفته است.
کنار  در  که  دیگری ست  سنگین  غم  مسافران،  این  تیرباراِن   
دردهای دیگر این روزها بر شانه های  هر شهرونِد این کشور 
سنگینی می کند. هرچند تا کنون هیچ گروهی مسوولیت این 
حمله را بر عهده نگرفته، اما شکی نیست که این گونه حمالِت 
وحشیانه به جان غیرنظامیان تنها از جانب دشمنان قسی القلِب 
که عطش  دشمنانی  می گیرد؛  افغانستان صورت  مردم  دیرینۀ 
سیری ناپذیرشان با چیزی جز خون هموطناِن عزیزمان برطرف 
نمی شود. این خون آشامان حاال دیگر با گردنه گیری و حمله 
به جان مسافراِن شاهراه های اصلی کشور، در پی فلج کردن 
شاهرگ های ارتباطِی کشور هستند و می کوشند تا با زخم زدن 
این گونه حمالت،  طریق  از  افغانستان  مردم  دِل صدریِش  به 

تخم وحشت و تفرقه را در بین مردم کشور بگسترانند.
که  می شود  دیده  امنیتی  اخیِر  رویدادهای  آمار  بر  مروری  با 
اندازه یی  تا  تاکتیک های عملیاتی هراس افکنان  بازی و  میدان 
حادثۀ  جمله  از  اخیر  حوادث  به  توجه  با  است.  کرده  تغییر 
گروگان گیری 3۱ تن از مسافران در ولسوالی شاه جوی والیت 
زابل، و بازجویی و آزار و اذیت در برخی از والیات دیگر، 
به  این بار حمله  نهایتًا حادثۀ روز گذشته دیده می شود که  و 
مسافران در شاهراه ها و جاده های مواصالتی در کانون توجه 

دشمنان افغانستان و هراس افکنان قرار گرفته است.
 ناامن سازی مسیرهای ارتباطی هرچند همواره یکی از اهداِف 
مورد توجه هراس افکنان بوده، اما با توجه به حمالت اخیر به 
نظر می رسد که در فصل جدید، گروه های  به  جان مسافران 
هراس افکن در تالش برای ناامن سازی راه ها برای مسافران و 
افراد ملکی است. از سوی دیگر با توجه به رونق گرفتن دوبارۀ 
بازار مذاکره و مصالحه با طالبان، یکی از شاخصه های دیگِر 
این حمالت اخیر، در سایه ماندِن هویت عامالِن آن هاست. از 
یک سو نیروهای امنیتی میلی به معرفی هویت عامالن اصلِی 
این رویدادها و دست های پشت پردۀ آن ها ندارند و از سوی 
دیگر طالبانی که پیش از این همواره در اسرع وقت مسوولیت 
میل  می گرفتند، حاال  به عهده  را  در کشور  مختلف  حمالت 
چندانی به آن جنگ های تبلیغاتی ندارند. در نتیجه، تنها چیزی 
پوشِش  نوع  تنها  می شود،  شنیده  این حمالت  عامالن  از  که 

آن ها و رنگ سفید یا سیاهِ جامۀ شان است.
این  پیشیِن  نسل  برخالف  اخیر  حمالت  این ها،  کنار  در 
و  خارجی ها  دادِن  قرار  هدف  تالش  در  بیشتر  که  حمالت 
یا نیروهای امنیتی کشور بوده، به نوعی سازمان یافته بر افراد 
ملکی با رویکرد قومی و سمتی از یک سو و اماکن مقدس از 
جان  بر  مواردی چون حمله  است.  یافته  تمرکز  دیگر  سوی 
به  حمله  کابل،  کمپنی  منطقۀ  در  خانقاه  یک  در  نمازگزاران 
تاریخی  زیارتگاه  در والیت غزنی، تخریب یک  یک مسجد 
انتحاری به یک مسجد در چهارقلعۀ  ناکام  در لوگر و حملۀ 
دشمن  رویکرد  می دهد  نشان  که  مواردی ست  از  همه  کابل، 
حاال بیشتر به سوی اماکن مقدس و مذهبی گراییده است. از 
سوی دیگر، تقریبًا اکثر حمالت اخیِر این هراس افکنان چه در 
مسیرهای مواصالتی و چه در اماکن مقدس و مذهبی، متمرکز 

بر افراد ملکی و شهروندان متدیِن کشور بوده است.
با همۀ این ها می توان گفت که به نظر می رسد همان گونه که 
طالِب  و  یافته  تغییر  اواخر  این  در  هراس افکنان  نشاِن  و  نام 
تاکتیکی  نظر  از  داده،  امروز  داعِش  به  را  خود  جای  دیروز 
آغاز  صددِ  در  هراس افکن  گروه های  این  هم  استراتژیکی  و 
که  هستند  هراس افکنانه  حمالت  از  جدیدی  نسل  و  فصل 
انتظار می رود با درک و تحلیل واقع بینانۀ این تهدیدات جدید، 
و  مناسب  تاکتیک های  و  استراتژی  کشور  امنیتی  نهادهای 
متناسبی را برای حفظ جان و ماِل شهرونداِن این سرزمین و 

مقابله با دشمنان کشور روی دست گیرند.

سال جدید، فصل جدید و نسل 
جدیِد حمالت هراس افکنانه
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اعالم کرد،  فلسطین  اشغالی  اراضی  بشر در  گزارشگر ویژه حقوق 
صهیونیستی  رژیم  جنگ  دلیل  به  غزه  نوار  در  کودک  هزار   ۴۰۰

نیازمند درمان روحی و روانی هستند.
ویبیسونو، گزارشگر  مکارم  السابع،  الیوم  نوشته روزنامه مصری  به 
که  کرد  تصریح  فلسطین  شده  اشغال  اراضی  در  بشر  حقوق  ویژه 
اوج تخریب ها و تعداد باالی کشته شدگان میان غیرنظامیان در غزه 
قوانین  به  آویو  تل  پایبندی  میزان  به  نسبت  را  شدیدی  تردیدهای 

بین المللی در جریان جنگ اخیر خود به غزه برمی انگیزد.
جلسه  در  واشنگتن  و  آویو  تل  داد،  گزارش  نیز  بی بی سی  رادیو 
مسئول  این  گزارش  آن  در  که  ملل  سازمان  بشر  حقوق  شورای 
سازمان ملل مورد بررسی قرار گرفت حضور نیافتند. در این نشست 
گزارش دبیرکل سازمان ملل در مورد ادامه شهرک سازی ها در کرانه 
باختری و نقض حقوق بشر فلسطینی ها و همچنین نیازهای مبرم در 
نوار غزه  ادامه محاصره  به  غزه مورد بررسی قرار گرفت و نسبت 

توسط رژیم صهیونیستی هشدار داده شد.
تا  است  خواسته  صهیونیستی  رژیم  از  خود  گزارش  در  ویبیسونو 
تحقیقات فوری مستقل و شفافی را درباره تمامی کشتارها در حق 
این  در  دهد.  انجام  فلسطینی  اراضی  در  عملیات  در  غیرنظامیان 
گزارش همچنین به این مساله اشاره شده است که ساکنان غیرنظامی 
در اراضی فلسطینی از حمایتی که باید قوانین بین المللی به آنها ارائه 

دهد محروم هستند.
در این گزارش اعالم شده است که درگیری های نظامی در غزه که 
جمله  از  فلسطینی   ۲۰۵6 کشته شدن  به  انجامید  طول  به  روز   ۵۱

۱۵63 غیرنظامی انجامید که ۵3۸ تن آنها کودک بودند.

اختالف دولت و رییس  جمهوری ترکیه 
بر سر صلح با کردها

صلح با کردهای ترکیه موضوع اختالف میان دولت 
که  حالی  در  است.  شده  اردوغان  طیب  رجب  و 
دولت از پیام اوجاالن برای زمین  گذاشتن سالح ها 
پشتیبانی می کند، رییس جمهوری ترکیه از مذاکرات 

صلح با کردها انتقاد کرده است.
موضوع  به  کردها  مسئله  با  برخورد  چگونگی 
اردوغان،  بین دولت ترکیه و رجب طیب  اختالف 
است.  شده  تبدیل  کشور  این  رییس جمهوری 
رسانه ها می گویند، اردوغان روز یکشنبه از رویکرد 

دولت در رابطه با روند صلح با کردها انتقاد کرد.
در پی این سخنان بولنت آرینچ، معاون نخست وزیر 
ترکیه خواستار عدم دخالت رییس جمهور در فرایند 

آشتی با کردها شد.
زندانی حزب  اوجاالن، رهبر  پیام عبداهلل  از  دولت 
کرده  استقبال  )پ.ک.ک(  ترکیه  کردستان  کارگران 
است. این پیام روز شنبه در مراسم نوروزی کردهای 
دیاربکر قرائت شد. اوجاالن در این پیام از هواداران 
دولت  با  درگیری  به  که  خواست  دیگر  بار  خود 
پیام که در جمع صدها هزار  این  خاتمه دهند. در 
نفری کردها خوانده شد، اوجاالن از هواداران جنبش 
زیر رهبری خود خواست، کنگره ای را سازماندهی 
پایان  با جمهوری ترکیه  به ۴۰ سال جنگ  تا  کنند 
دهد. وی گفت، تاریخ و مردم ترکیه خواستار »راه 

حل دموکراتیک و صلح «اند.
داده  مشابهی  پیام  نیز  فوریه  ماه  پایان  در  اوجاالن 
بود. وی در  آن پیام از طرفداران خود خواسته بود تا 
سالح ها را زمین بگذارند. در ماه فوریه پیام اوجاالن 
موسوم  کردها  حامی  حزب  نمایندگان  دیدار  در 
مقر  در  دولت  نمایندگان  و  مردم  دموکراتیک  به 

نخست وزیر در استانبول قرائت شد.
به موجب گزارش روزنامه های نزدیک به اردوغان، 
رییس جمهور این دیدار را »نامتناسب« خواند. وی 
گفت: »از نظر من این دیدار در آنجا درست نبود.« 
وی همراهی یالچین آکدوغان، معاون نخست وزیر 
دیدار  این  در  را  پارلمان  فراکسیون های  از  یکی  و 

»نامتناسب« خواند.

گفت:  اردوغان  واکنش  درباره  نیز  آکدوغان 
»اظهاراتش مانند این که »من این را دوست ندارم 
احساساتی  نشدم«  خشنود  موضوع  این  از  من  یا 
است و تنها نظرات شخصی او را بیان می کند.« وی 
گفت که روند صلح توسط دولت هدایت می شود و 

دولت در این زمینه »مسئولیت« دارد.
که  این  یادآوری  و  انتقاد  این  رد  ضمن  اردوغان 
با  موضوعی  هر  برای  گفت  است،  رییس جمهور 
بر  می گوید،  اردوغان  می کند.  مشورت  دیگران 
سیاسی  مسائل  وارد  پیشین  رییس جمهور  خالف 
کابینه  جلسه های  در  نیز  گه گاه  و  می شود  روز 
دولت  توسط  کمیته ای  تشکیل  وی  دارد.  شرکت 
کرد  رد  را  کردها  با  صلح  روند  بر  نظارت  برای 
سازمان  به  مسئولیت  ارائه  خواستار  آن  جای  به  و 

اطالعات ترکیه )ام آی تی( شد.
با این حال احمد داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه 
انجام  است  الزم  را  چه  »هر  داد  وعده  شنبه  روز 
دهد« تا روند صلح با موفقیت به پایان رسد. بولنت 

آرینچ، معاون او نیز اظهارات اوجاالن را »از هر نظر 
مثبت« خواند.

وب سایت خبری »تی ۲۴« روز یکشنبه نوشت، از 
۱۲ سال پیش که حزب عدالت و توسعه به قدرت 
رسید، تاکنون این بزرگ ترین اختالف بین دولت و 

رییس جمهور است.
حزب  رهبر  و  ترکیه  دولت  میان  صلح  مذاکرات 
رسیده  بن بست  به  ماه هاست  پ.ک.ک  ممنوعه 
با  را  مذاکرات   ۲۰۱۲ پاییز  در  ترکیه  دولت  است. 
رهبر محکوم به حبس ابد این حزب آغاز کرد. اینک 
در این مذاکرات امیدواری ایجاد شده که درگیری با 
کردها که از سال ۱۹۸۴ به این طرف حدود ۴۰ هزار 

کشته بر جای گذاشته است، به پایان برسد.
دستور  هوادارانش  به  اوجاالن   ۲۰۱3 مارچ  در 
بعد  ماه  چند  پ.ک.ک  همه  این  با  داد.  آتش بس 
و  کرد  متوقف  را  ترکیه  از  نیروهایش  عقب نشینی 
دلیل آن را خلف وعده دولت اعالم کرد. از آن زمان 

به بعد مذاکرات متوقف مانده است.

سازمان ملل اعالم کرد:

400 هزار کودک جنگ زده غزه 
نیازمند روان  درمانی هستند

سقوط ایرباس در فرانسه
همه ۱۴۸ سرنشین کشته شدند

پوتین دو مقام ارشد کرملین را اخراج کرد
مقام های  از  تن  دو  روسیه  جمهوری  رییس 
انتشار شایعاتی که در  ارشد کرملین را در پی 

رسانه ها جنجال به پا کرد، اخراج کرد.
دو  این  اخراج  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
مقام ارشد کرملین کمتر از یک ماه پس از ترور 
بوریس نمتسوف، منتقد کرملین انجام می شود 
که مرگ وی به تنش ها در حلقه داخلی نزدیکان 
پوتین، رییس جمهوری روسیه دامن  والدیمیر 

زد.
گفت:  پوتین  سخنگوی  پسکوف،  دیمیتری 
اولگ موروزف 6۱ ساله از سمت خود به عنوان 
رییس اداره سیاست داخلی به دالیل خانوادگی 

کنار گذاشته شده است.
بولخوویتین،  سرگئی  عزل  همچنین  پسکوف 
اعالم  را  بین الملل  همکاری های  اداره  رییس 
کرد اما هیچ دلیلی برای عزل وی عنوان نکرد. 
اداره مذکور مسئول جنبه های فنی همکاری های 

خارجی بود.
پیشتر  که  ورونووا  تاتییانا  موروزف،  عزل  با 
رییس بخش جوانان حزب حاکم روسیه متحد 
گرفت.  را  وی  جای  بود،  پوتین  ریاست  به 
وی پیشتر قانونگذار بود و در کمیته انتخابات 

کرملین  به  ورود  از  پیش  انتخابات  مرکزی 
تحلیل گران  می کرد.  فعالیت   ۲۰۱3 اوایل  در 
دفتر  رییس  تحت الحمایه  ورونووا  می گویند 
پوتین است که سال گذشته به دلیل ایفای نقش 
فعال در الحاق کریمه به خاک روسیه در لیست 

سیاه اتحادیه اروپا قرار گرفت.
که  می گویند  تحلیلگران  از  برخی  حال  این  با 
که  است  دلیل  این  به  احتماال  وی  انتصاب 
کرملین خود را برای انتخابات محلی در اواخر 
سال ۲۰۱۵ و نیز انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱6 

اما تاکنون هیچ جایگزینی برای  آماده می کنند. 
اعالم  کرملین  بین الملل  همکاری  اداره  رییس 

نشده است.
تنش های اخیر در کرملین ماه آتی در پی غیبت 
انظار  از  روسیه  جمهوری  رییس  روزه   ۱۰
عمومی مطرح شد. پوتین سرانجام پس از ظهور 
از جمله  مطرح شده  شایعات  به  مارچ  در ۱6 
احتمال بیماری خودش خندید و آن را شایعات 

بی اساس توصیف کرد.

منابع امنیتی و رسانه یی فرانسه روز سه شنبه اعالم کردند که یک 
فروند هواپیمای مسافربری ایرباس از نوع ای -3۲۰ شرکت جرمن 

وینگز در کوه های آلپ در جنوب این کشور سقوط کرده است.
این هواپیما در مسیر بارسلون از اسپانیا به سمت دوسلدورف آلمان 
درحرکت بود که به هنگام رسیدن به کوههای آلپ در نزدیکی شهر 

دیگنه لس بینز )Digne-les-Bains( سقوط کرد.
 )SOS( درپیامی  پیش  ساعت  یک  خلبان  گزارش  این  براساس 

درخواست کمک کرده بود.
تعداد سرنشینان این هواپیما ۱۴۸ نفر شامل ۱۴۲ مسافر ، دو خلبان و 

چهار خدمه عنوان شده است.
هواپیمای  سرنشین   ۱۴۸ از  هیچیک  که  گفت  فرانسه  ترابری  وزیر 
ایرباس ای A3۲۰( 3۲۰( آلمانی که در جنوب فرانسه سقوط کرده 

است، زنده نمانده اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از پاریس به نقل از مقام های هوانوردی 
از  وینگز  جرمن  شرکت  به  متعلق  هواپیما  این  فرانسه،  غیرنظامی 
 ۴ و  خلبان   ۲ شامل  6 خدمه  و  مسافر  با ۱۴۲  هانزا  لوفت  شرکت 
مهماندار در مسیر بارسلون اسپانیا به دوسلدورف آلمان، در کوه های 

آلپ فرانسه سقوط کرد.
ظرفیت این نوع هواپیما ۱۵۰ تا ۱۸۰ نفر است.

فرانسوا اوالند رییس جمهوری فرانسه در پی اعالم خبر سقوط این 
و  هوایی  سانحه  این  بازماندگان  با  تلویزیونی  نطق  دریک  هواپیما، 

آنگال مرکل صدر اعظم آلمان و پادشاه اسپانیا ابراز همدردی کرد.
این حادثه  به محل  فرانسه  برنار کازنو وزیر داخلۀ  اوالند گفت که 

اعزام شده است.
و  انگیز  غم  را رخداد  حادثه  این  فرانسه همچنین  رییس جمهوری 

ناگواری در خاک این کشور دانست.
هنوز علت بروز این حادثه اعالم نشده است.
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فرخنده سالم! 
آن عصر پنجشنبه که تو را آتش زدند، من هم از قضا همان جا بودم؛ اما نمی توانم آن دقیقه ها و ثانیه ها را باور کنم! 
هزاران نفر به تماشایت ایستاده بودند و من بوی کباِب انسان را تازه می شمیدم و خودم را گم کرده بودم. دریافتم 
که هنوز در عصر جاهلیت به سر می بریم. آن دم دانستم که انسانیت و اسالمیت در این ملک مرده است.درک کردم  

که مردم ما بیمار است.
اما فرخنده، در هر نماز و دعا، بر تو درود می فرستم و تو را به عنوان پیکر پاِک انسانیت می ستایم. قول می دهم 

فرخنده! اگر بار دیگر صاحب دختری شدم، نام تو را بر سر او می گذارم!
فرخنده! تو مسمای نامت شدی و سرخیل خوباِن جنت خواهی بود؛ همان جنتی که اوباشان در بهای بی عفت کردن 

و از بین بردن و سوختاندِن تو عزم رسیدن به آن را داشتند.
فرخنده! تو پاک ترین شهید مظلومِ تاریخ هستی که اوباشان به گناهِ ناکرده مجازاتت کردند.

فرخنده! شاید دم شهید شدنت، خداوند لبخند رضایت بر لب داشت و تو را به خویش فرا می خواند. فرخنده! تو 
ثابت کردی که »غیرت« آن هم از جنس »افغانی«اش، دروغی بیش نیست و ناموس داری هم قصۀ مفتی شده است.

 فرخنده! در لحظه یی که به آتشت کشیده بودند، با خیِل احمقانی مواجه شدم که به سوختاندن و تماشایت افتخار 
می کردند. تو می سوختی و تماشاچیان به سوختنت ُخرسندی می کردند و اهلل اکبر می گفتند.

فرخنده! احمق ها و نادان های زیادی آن روز به نام »مردم« گرد آمده بودند و کشتن و سوختنت را تماشا کردند؛ اما 
هیچ باناموس و باغیرتی نبود که تنها به زن بودنت رحم کند. مردی را دیدم که آمد و پرسید »چه شده؟«. گفتند: 
»زنی قرآن را سوختانده و سوختندش«. او نیز با حنجرۀ حیوانی و مملو از نادانی اش فریاد زد: »اهلل اکبر! زنده باد 

اسالم!«.
گفتم: »شاید این کار را نکرده باشد«.

گفتند: »نه، کرده است؛ خارجی ها برایش پول داده اند.« 
فرخنده! نمی توانم اندازه بگیرم وسعِت بغضی را که در گلو و سینۀ حافِظ قرآنی گره می خورد که به سوختاندِن 

قرآن متهمش می کنند! 
فرخنده! این همه را برای تو می نویسم تا سنگ مزارت را آذین دهد؛ زیرا می دانم آن چه بر تو رفت، قلب ها را پاره 
کرده و سینه ها را آتش زده است. وقتی تو را کشتند »به قرآنی که اندر سینه داری« خدا دید که بشریت را کشتند؛ 
بشریت را آتش زدند و حاال هم بشریت برای تو اندوه گین است. مسلمان، یهود، نصارا و هر طایفۀ دیگِر انسان؛ 
مگر اوباشان و جاهالن و ریاکارانی که طرح کشتن و سوختنت را ریختند و ظالمانه و بی خردانه تماشایت کردند!

 فرخنده! ظلمی که بر تو رفت، بر بانو »سمیه« - نخستین شهید اسالم - نرفت؛ او را کافران آگاه کشتند و تو را 
مسلمانان نادانی که فقط بی دانشی، کینه توزی  و وحشت شان اسالمِ آن ها شده است. 

فرخنده! قتل تو وحشتناک تر از هر قتلی است و آنانی که دست به سوختنت زده اند، گویی از خوِن چنگیز بوده اند؛ 
زیرا در تاریخ، تنها چنگیز بود که انسان را با سوختاندن مجازات می کرد و حاال هم ابوبکر بغدادی. اما نه، دیدیم که 
چنگیزها و بغدادی هاِی زیادی در این جامعه زنده گی می کنند که به هر صدایی از جا می جنبند و به حرکت می آیند.

فرخنده! پس از این، با گرفتن نامت، هر چشمی سیل اشک می ریزد. من همین لحظه که می نویسم، به خدایی که 
مونس تو شده است قسم که اشک می ریزم. فرخنده! باور دارم که خدا به قاتالنت عذاب سختی در دنیا و آخرت 
می دهد. فرخنده! باور داشتی و دارم که زنده شدِن بعد از مرگ حق است. در آن روز می بینی که قاتالنت و مردمی 

که بر تو ستم روا داشته اند، پیش تو خجل و سرافکنده اند.
 فرخنده! نمی دانم چرا وقتی که تو را عذاب می کردند و می زدند و می کشتند و می سوختند، قرآنی که به سینه 
داشتی فریاد نزد و شهادت نداد. نمی دانم چرا شاه دوشمشیره که زنده و جاوید هست و هم اکنون روزی می خورد، 

نجنبید و به انتقام تو قیام نکرد. 
به مردم نشان  تلیفون های شان  از قرآن های سوختانده شده را در  فرخنده! آن جا آدم هایی را دیدم که عکس هایی 
می دادند و به من هم نشان دادند و مردم را تحریک می کردند. از کسانی در آن جا پرسیدم مگر به راستی این زن 
قرآن سوختانده است، گفتند: بلی، مردم دیده اند که قر آن را سوختانده  است. یاوه گویی گفت: »سربازان اردوی ملی 

شاهد بوده اند که این زن قرآن را سوختانده است.«
اما برای این که بدانم تو به راستی این کار را کرده ای یا نه، سوختنت را چون دیگران تماشا نکردم و به زیارت »شاه 
دوشمشیره« رسیدم و در آن جا فهمیدم که اصاًل قرآنی نسوخته است. حاال آن عکس ها و آن شهادت دادن های 

دروغین را چه بنامم جز توطیه و دسیسه یی که می تواند این اتفاق را سامان دهی کرده باشد؟

فرخنده! چنان چه قرآن هم آتش زده بودی نیز آن ظلمی که بر تو رفت، برتابنده نیست؛ زیرا در آن دم بر حکم 
وجدان و شریعت، تو باید روزهایی مجال میافتی تا ندامت بکشی و کسی هم با تو کاری نداشته باشد. تا جایی 
که می دانم اگر بانو و یا زنی مرتد هم شود و از دین برگردد، اعدام نمی شود. اما نمی دانم قاتالن تو چه کتابی را 

خوانده بودند و از کدام تفسیر عمل کردند، شاید کتاب شیطان را!
فرخنده! بعد از آن چه بر تو رفت، مالهای نادانی دادگاه صحرایی ات را مجاز دانستند و کشتن تو را حمایت کردند. 
بعد از تو، منصب داری خانواده ات را وادار به دروغ گویی کرد تا تو را دیوانه بخوانند. خانواده ات را مجبور کردند 
تا جسد بی جاِن تو را گرفته با خود ببرند و »گم« شوند. اما چنان نشد. جسد  تو، روی شانه های همجنسانت به 
خاک سپرده شد. اما تو و روِح تو به خاک نرفت و به دل های مردمت نشست. حاال ملک هم تو را می ستاید و 

انسان هم. خدا هم تو را می ستاید و ما هم. 
فرخنده، شهید مظلوم! می دانی این ریاکاران و مکارانی که روزی از دلق ریا می خورند و دین می فروشند، سرهای 
زیادی را زیر خاک کرده اند؛ اما تو دیگر این جماعِت بی غیرت را آفتابی کردی و دمار از روزگارشان برآوردی. 
فرخنده ای بانوی شهید، ای دختر افغانستان، ای که سینه ات جای قرآن بود! تو زنده هستی و قرآنی که در سینه 
داری، تو را زنده خوانده است. به دیدن مادرت بیا و دست نوازش بر سر پدرت بکش و گیسوان خواهرانت را 
نوازش کن که بی تو جهان شان به سر نمی شود. هر کسی حاال داستاِن تو را روایت می کند اما من در این فکرم که 
روز شهادتت را چه بنامم؛ روز زن، روز عشق، روز عاطفه و یا هم روز ددمنشی، روز رسوایی، روز تحقیر اسالم 

و روز خیانت به خدا.
 نمی دانم چه می گویم 

نمی دانم چه بنویسم 
خدای من مگر حال مرا خود نیک می دانی

خدای من دلم بر مویه افتاده و چشمم اشک ریزان است
مگر فرخنده حاال در نشاط و شور و مستی نیست

مگر فرخنده حاال پیش تو روزی نمی گیرد
مگر فرخنده حاال نزد موال نیست

دل من سخت می سوزد 
نمی دانم چه بنویسم

به فکر من که فرخنده از این پس نام شاه دخت زرین آرای جنت هاست 
که بر اسپ سفیداندام مینویی

به سوی ناکجای عشق می تازد 
و اندر برزخ اندیشه اش اما

کمند شوق می بازد
به فکر من که فرخنده
به قرآنی که می خواند 

همیشه زنده می ماند 
به فکر من که فرخنده

به پشت بال های دختران آبی باال
»الیه راجعون« را خوب می خواند

ز پشت شش هزار و ششصد و شصت و شش آیِت قرآن
سرود عشق و هستی را به آن امیـد می خواند 

که تا هستی 
که تا عالم 

که تا خالق. 
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شاه دخِت زرین  آراِی 
جنت ها

پریشان گویی هایی 

       با شهيد فرخنـده
نظری پریانی
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        عبدالبشیر فکرت بخشی
بخش نخست

مقدمه
می  دیده  مواجه  شر  انواع  با  را  همواره خودش  انسان 
است و شرور را باید الزمۀ عالمی به حساب آورد که 
ما در آن نفس می کشیم. انسان در میانۀ خیر و شر گام 
می گذارد، همان  چیزی که قرآن  کریم از آن به فجور 
به هستی  انسان  نگاه  برده است. آن چه در  نام  تقوا  و 
و  خیرات  انکار ِ  غیرقابل  و  پُررنگ  حضورِ  درمی آید، 
تفسیر و توجیۀ  پی  انسان همواره در  شرور است که 
با  زرتشتیان  این که  کما  است؛  برآمده  آن ها  واقعیِت 
به  اهریمن،  و  یزدان  خدای  دو  به  شر  و  خیر  ارجاِع 
ثنویت در منشای خیر و شر قایل شدند و کسانی در 
برخورد با معضل شر، به انکار شر پناه بردند و برای 
روی  شر  عدمی بودِن  به  خویش،  باورهای  مصونیت 
شر  و  خیر  نسبیت  بر  برخی ها  میان،  این  در  آوردند. 
پای فشرده اند و متکلمانی، به این که شرور الزمۀ تحقق 

خیرات در این جهان است، تأکید دارند.
مسأله  یک  همواره  عالم  در  شر  وجود  روی،  هر  به 
توجیه  مسیر  در  بسیاری  اندیشه های  که  است  بوده 
»پناه گاه  جهان  در  را  شر  وجود  است.  افتاده  راه  آن 
نامیده اند و گاهی  هم، گزارۀ »شر وجود دارد«  الحاد« 
شده  خوانده  مناقض  دارد«  وجود  »خداوند  گزارۀ  با 
نبوده  الحاد همراه  با  پیوسته  اما شرور در عالم  است. 
است و در مقاطعی به خداشناسی نیز انجامیده است. 
می تواند  بزرگ  با عدسیه های  و  عمیق  ذهن های  فقط 
حکمت های وجودی شر را دریابد و حتمیّت وجود آن 

را در این عالم بنمایاند.
از دوصد  بیش  پنجشیر که  اخیر برف کوچ در  رویداد 
ـ  عنوان یک شر طبیعی  به  ـ  برد  کام مرگ  به  را  تن 
باعث شد تا مسألۀ شر در عالم و اثراِت آن در ساحت 
اعتقاد، ذهنم را به خودش جلب کند و به زوایای این 
بپردازم.  مختصر  و  کلی  به صورِت  هرچند  موضوع، 
این که شر امری عدمی است یا وجودی؟ آیا شر امری 
مطلق است و یا نسبی؟ مگر می شود در حضور این همه 
شرور طبیعی و اخالقی، از عدالِت الهی سخن گفت؟ 

در کشاکش خیر و شر، غلبه با کدام یکی است؟ شرور 
گزاف چیستند؟ مسألۀ منطقی شر، و شر به منزلۀ قرینه 
به چه معناست؟  این و پرسش هایی از این دست را در 
نظر نداریم، بلکه در این نوشتار، مسایلی هم چون وقوع 
تبیین های طبیعی و متافیزیکی آن، رابطۀ شر  شرور و 
تراژیدی های  دینی وقایع و  تفسیرهای  بشر،  اختیار  و 
و  راه  کار،  این  با  امیدوارم  است.  بحث  موردِ  انسانی 
در  بیشتر  اذهان  و  شود  گشوده  متفاوت تری  روزنۀ 

روشنایی قرار گیرند.
انواع شرور

دسته بندی  یک  در  و  دارد  زیاد  دسته بندی های  شرور 
تقسیم  اخالقی  و  طبیعی  شرور  به  را  شرور  کلی، 
بشر  اختیار  سوء  از  ناشی  اخالقی  شرور  کرده اند. 
نابه جای اختیار  با کاربسِت غیرانسانی و  است و بشر 
می آورد  وارد  جهان  و  انسان  به  آسیب هایی  خویش، 
که بسی عظیم تر  و حجیم تر از حوادث ناگوار طبیعی 
آن جمله  از  تاریخ،  طول  در  انسان ها  است.جنگ های 
جنِگ  جهانی،  دوم  و  اول  جنگ  صلیبی،  جنگ های 

فاجعه بار بشر  تریاک و سایر کشمکش های خونین و 
را که به دستان خودِ انسان رقم خورده است، باید شّر 
گسترده یی  ابعادِ  شر،  نوع  این  آورد.  نظر  در  اخالقی 
وارد  بشریت  بر  نا پذیری  جبران  آسیب های  و  داشته 
کم هزینه  نیز  طبیعی  میان، شرور  این  در  است.  آورده 
حدود  چین  در  زلزله  بزرگ ترین  نیست.  بی پیشینه  و 
حادثۀ  برد؛  مرگ  کام  به  را  نفر  میلیون  بیست وپنج 
سونامی در همین چند سال پیش، بیش از دولک نفر 
تلفات در پی داشت، فوران آتش فشان ها در جاپان و 
تحمیل  بشریّت  بر  سهمگینی  تلفاِت  دنیا  نقاط  سایر 
است.  بوده  انسان  تصّور  از  فراتر  گاه  که  است  کرده 
جان هیک با تأکید به تعریف شر به جای تعریِف آن بر 

اساس نظریۀ الهیاتی می گوید:
شرارِت  و  روحی  آالم  جسمی،  آالم  و  رنج  به  شر 
اخالقی اطالق می گردد. شرارت اخالقی یکی از علل 
دو شّر اول است، زیرا بخش عظیمی از آالم بشری از 
سبعیّت و بی رحمی نوع بشر ناشی می گردد. این درد 
و رنج شامل بالیای بزرگی نظیر فقر، ظلم و سرکوب، 
اذیت و آزار، جنگ، و انواع بی عدالتی، تحقیر و اهانت 
و بی انصافی می گردد که در جوامع بشری رخ می دهد. 
حتا عوامل عاطفی و اخالقی که هر دو ریشه در فرد 
دقیقًا  هنوز  که  حدی  تا  دارند،  او  اجتماعی  محیط  و 
کند،  معلوم  را  آن  میزان  نتوانسته  روان تنی  پزشکی 
موجب بیماری می گردند. اما اگرچه بخش عظیمی از 

درد و رنج معلول رفتار انسان است، بخش عظیم تری از 
آن از علت های طبیعی نظیر میکروب ها، زلزله، توفان، 

آتش سوزی، صاعقه، سیل و قحطی ناشی می گردد . 
طبیعت  شّر  از  را  خود  است  کوشیده  همواره  انسان 
و  طبیعی  شرور  نگذارد  و  بدارد  مصون  انسان  شّر  و 
اخالقی بر وی چیره شود و انسان را در کام خودش 
باید تالشی  را  انسانی  علوم  کلی،  به صورت  برد.  فرو 
در راستای حّداقل کردِن شرور اخالقی، و علوم طبیعی 
کوتاه کردن  یا  و  زوال  راه  در  سعی  باید  را  حیاتی  و 

آسیب های برخاسته از شرور طبیعی دانست.
مسألۀ شرور یکی از مباحث موردِ بحث فلسفۀ دین و 
کالم جدید است که متدینان نیز به این مسأله از روزِن 
خاصی نگریسته اند. مسألۀ شر اخالقی پیونِد وثیقی با 
اختیار بشر دارد. شرانگاری برخی رفتارها را نمی توان 
از مختار بودِن فاعل آن مجزا کرد و عمل انساِن تحِت 
جبر را نیز شر به حساب آورد. اساسًا فعل اخالقی را در 
این که مطهری  برابر فعل طبیعی تعریف کرده اند، کما 

آورده است:

فعل اخالقی معموالً در برابر فعل طبیعی قرار می گیرد 
و در تقابل با آن تعریف می شود. توضیح این که، فعل 
و  می گیرد  صورت  انسان  طبیعِت  مقتضای  به  طبیعی 
متوسل  اعمالی  یک چنین  به  انسان  من حیث  انسان 
نوشیدن  است،  گرسنه  انسان  وقتی  خوردن  می گردد، 
کسل  انسان  وقتی  خوابیدن  است،  تشنه  انسان  وقتی 
باشد؛ از زمرۀ افعال طبیعی انسان شمرده می شود. اما 
فعل اخالقی بر مقتضای طبیعت انسان انجام نمی شود، 

بل با اختیار و ارادۀ انسان شکل می گیرد .
با این توضیح، افعالی را که انسان به مقتضای طبیعِت 
اخالقی  به  نمی توان  می دهد،  انجام  خویش  بشری 
ناشی  اخالقی  فعل  کرد؛  توصیف  اخالقی  غیر  یا  و 
توجیه  انسان  اختیار  با  جز  و  است  انسان  اختیار  از 
اختیار  بر  مسبوق  طبیعی  فعل  درحالی که  نمی پذیرد 
نیست. بنابراین، شّر اخالقی نیز در پرتو اختیار انسان، 
در معرِض دیده گان ذهن قرار می گیرد و برای انسان 
دو مشرب  به  گرایش  هم،  از طرفی   می یابد.  ویژه گی 
جبر و یا اختیار نشان می دهد که انسان آزادی انتخاب 
دارد و در تعبیری اگزیستانسیالیستی، مجبور به انتخاب 

است.
افعال و کسب  با طرِح مسألۀ خلق  ابوالحسن اشعری 
آن، می خواست در میانۀ جبر و اختیار حرکت کند و 
با عنایت به حضورِ مشیّت و ارادۀ الهی، سهم انسان را 
نیز در عمل کردهایش نادیده نگیرد. طرِح مسألۀ کسب 

حرکت  راستای  در  پربرکتی  و  میمون  تالش  باید  را 
در میانۀ جبر و اختیار به حساب آورد که توسط شیخ 
اشعری انجام یافت؛ اما در این و اواخر، با پرسش هایی 
است.  بنیادبرانداز  و  خردکننده  که  است  شده  مواجه 
فعل است،  از  پنداشته اند که کسب غیر  اشاعره چنان 
در حالی که خودِ کسب نیز فعل است و افعال چنان که 
اشاعره مدعی اند مخلوق خداوند است و نمی تواند غیر 

از آن باشد.
کسب  و  خلق  میان  آن چنانی  تفکیک  حساب،  این  با 
توجیه چندانی ندارد، کما این که هر دو مخلوق خداوند 
علی رغم  اشاعره  نیست.  میان  در  سومی یی  راه  و  اند 
باورشان به اختیار و تالش در راستای ایجاد توازن میان 
جبر و اختیار، با نقدهایی که بر آنان وارد شده است، 
فرورفته گی  در  باشند  آگاه  و  باشند  خواسته  بی آن که 
جبرگرایی سقوط کرده اند و تالش آنان در گام نهادن در 
میانۀ جبر و اختیار، توفیق چندانی در پی نداشته است.
اگر شرور را آفریدۀ خداوند بدانیم، پرسش این  است 
که چه گونه خدای رووف و مهربان دنیایی آفریده است 

که در آن انواع و اقسام شرور وجود دارد؟ آیا نمی شد 
نمی بود،  آن  در  شری  که  می آفرید  جهانی  خداوند 
آگاهانه خیر  و  مختارانه  می توانست  انسان  که  جهانی 
را بر گزیند؟؛ آلوین پالنتینجا در پاسخ به پرسش فوق، 
به تناقض میاِن اختیار انسان و نبودِ شرور در عالم تکیه 
موجودِ  را  انسان  دیدگاه وی، خداوند  از  است.  کرده 
و  خیر  انجام یافتن  آن،  الزمۀ  که  است  آفریده  مختار 
انسان  از  شروری  این که  است.  انسان  دستان  به  شر 
بر  بنا  و  است  انسان  اختیارمندی  به دلیل  می زند،  سر 
همین اختیار است که شرور اخالقی توجیه می پذیرد. 
بنابراین، ممکن نیست انسان مختار آفریده شده باشد، 
اما نتواند عمِل شّری را انجام دهد؛ از همین جاست که 
انسان توجیه می شود و  با اختیار  حضور شر در عالم 
اثباِت مختار بودِن انسان، ایدۀ عدم وجودِ شّر را نفی 

می کند .
از سویی  هم، شر دارای ارزشی معرفت شناختی است. 
درک  به درستی  خیر  عمِل  تا  می شود  باعث  شر  نبود 
نشود. این همه سروصداها در موردِ خیر و شر، منبعث 
از حضور دوگانه و فّعاِل خیر و شر در عالم است. به 
وجود  خیری  می بود،  خیر  همه جا  اگر  دیگر،  عبارتی 
نمی داشت و مرزی میان خیر و شر به وجود نمی آمد. 
تا مسألۀ خیر  باعث شده است  وجود شرور در عالم 
و شر این همه باال گیرد و هردو ـ هم خیر و هم شر ـ 

معنا و درک پذیر شوند.

علت های طبیعی و متافیزیکی
تردیدی نیست که موجودیِت شرور در عالم انسان را 
و  بپرستد  را  شر  مظاهِر  مقاطعی  در  تا  است  واداشته 
آسیِب  از  مصونیت خویش  به  آن،  برابِر  در  کرنش  با 
شرور معتقد شود. به همین سان، مظاهر خیر نیز موردِ 
پرستش بوده اند و انسان هایی گمان برده اند که می توان 
با پرستش مظاهر خیر چون خورشید، ماه، ستاره گان، 
را  آن ها  منفعت  و...،  خاص  حیواناِت  نباتات،  برخی 

جلب و تضمین کرد.
با این وجود، حضورِ شرور و خیرات در عالم، همواره 
با شرک توأم نبوده و در مواقعی به خداشناسی توحیدی 
نیز انجامیده است، کما این که اگوست کنت فرانسه یی 
دین داری  علمی  و  متافیزیکی  ربانی،  مرحلۀ  سه  از 
سخن رانده است. آگوست کنت، تعددباوری را ویژۀ 
مرحلۀ  در  که  است  معتقد  وی  می داند.  ربانی  مرحلۀ 
محسوس  مظاهِر  از  پرستنده گان  تصّور  متافیزیکی 
پدیده های طبیعی فراتر می رود و برخالف مرحلۀ اولی 
که همه چیز ذی روح دانسته می شد، به حضور نیرویی 
نامرئی و ماورای محسوسات - به عنوان قوۀ هدایت گر 
است  داشته  وجود  باورمندی   - جهان  و جهت دهندۀ 
تا این که مرحلۀ علمی فرامی رسد و حوادِث طبیعی با 
ظهورِ  می گیرند.  قرار  بررسی  موردِ  آن ها  طبیعِی  علل 
صرف  فاعلی  علِت  به  توجه  عطِف  و  طبیعی  فلسفۀ 
سرآغاز  باید  طبیعی  حوادث  توضیح  و  توجیه  در  را 
عصِر علمی یی به حساب آورد که در آن فاعِل شناسنده 
محوریت می یابد و رویدادهای طبیعی جز با علت های 

طبیعِی آن  موردِ بررسی قرار نمی  گیرند.
دستاورد های علمِی جدید نشان می دهد که رخدادهای 
طبیعی را می توان متکی بر روش های علمی توضیح داد 
و نیازی به علت های متافیزیکی در توجیه وقایع طبیعی 
طبیعی  علت های  وقتی  دیگر،  تعبیر  به  ندارد.  وجود 
می توانند وقایع طبیعی را توضیح و ریشه یابی کنند، چه 
رویدادهای  توجیۀ  در  متافیزیکی  علت های  به  نیازی 
متافیزیکی در طول  آیا علت های  دارد؟  طبیعی وجود 
اگر  آن ها؟  عرض  در  یا  دارند  قرار  طبیعی  علت های 
علت های طبیعی و متافیزیکی در طول  هم قرار داشته 
نباید در میان باشد؟ در حالی که  باشند، پس تعارضی 
و  طبیعی  علت ِ  که  داد  نشان  را  مصادیقی  می توان 
این  در  ایستاده اند،  هم دیگر  رویاروی  متافیزیکی 
صورت کدام یک را باید ترجیح داد؟ این و پرسش هایی 
از این دست را علم جدید فراروی دین داران می نهد تا 

پاسخی معقول و پذیرفتنی به دست دهند.

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1501 چها   ر     شنبه             5حمل   /   فر   و   رد    ین              y 1394  4جما  د   ی  الثا  نی    y 1436   25ما  ر  چ        2015

رویکردی کالمی 
به مسألۀ رش در هستی
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نگران افزایش بیماری...
جهانی مبارزه با توبرکلوز از افزایش این بیماری در 
ابراز نگرانی کرد و گفت که حدود ۵۸ هزار  کشور 
در  میالدی   ۲۰۱۴ سال  در  توبرکلوز  بیماری  واقعه 

افغانستان وجود داشته است.
به گفته وزیر صحت عامه، از جمع این بیماران حدود 

۱3 هزار تن جان باخته اند.

آقای فیروز همچنان از جامعه جهانی خواست تا در 
مبارزه با بیماری توبرکلوز افغانستان را همکاری کند.

که  بود  کرده  اعالم  صحت  وزارت  این  از  پیش 
افغانستان در جهان در ردیف ۲۲ کشوری قرار دارد 

که باال ترین میزان واقعات توبرکلوز را دارا است. 
افغانستان  جهان  صحی  سازمان  گزارش  اساس  بر 
یکی از کشورهای است که باال ترین میزان واقعات 

توبرکلوز را در حوزۀ مدیترانه شرقی دارا میباشد. 

مارچ سال  توبرکلوز در ۲۴  باکتری  که  گفتنی است 
نام  به  آلمانی  عالم  یک  توسط  اول  بار  برای   ۱۸۸۲
رابرت کوخ کشف شد و همه ساله بخاطر بزرگداشت 
کشف این باکتری از این روز جهانی تجلیل می شود. 
یک  از  میتواند  و  است  ساری  مرض  یک  توبرکلوز 
قابل  اما  نیز سرایت کند،  افراد خانواده  به دیگر  فرد 
در  توبرکلوز  تداوی  و  است  تداوی  و  تشخیص 

افغانستان رایگان است.

به  مبتال  افراد  جهان  صحی  سازمان  تعریف  مطابق 
توبرکلوز مثبت یا سل، ساالنه میتوانند ۱۲ تا ۱3 نفر 
دیگر را مبتال بسازند، اما نوع دیگر توبرکلوز خارج 

شش نیز وجود دارد که ساری نیست.
برای  بلغم  با  این مرض سرفه دوامدار همراه  عالیم 
مدت بیشتر از دو هفته، عرق شبانه، کسالت ضعف 

عمومی و ضیاع وزن به گونه روزمره است.

ناجيه نوری
هزاران تن از شهروندان کابل روز سه شنبه به میدان 
و  ریختند  عالی  دادگاه  دروازۀ  مقابل  مسعود  شهید 

فریاد عدالت برای فرخنده سر دادند. 
آنان با یک صدا »جهالت« را محکوم کردند و خواهان 

محاکمه عامالن قتل فرخنده شدند.
بسیاری زنانی که در این تظاهرات شرکت کرده بودند، 
اشک می ریختند و صدا می زدند که »قتل فرخنده، قتل 
انسانیت« است. آن ها می گفتند می خواهند به جهانیان 
نشان دهند که »همه مردم افغانستان وحشی« نیستند. 
باران شدید کابل نتوانست از حضور و ادامه تظاهرات 
جلوگیری کند. تظاهرکننده گان شعارهای »دولت بیدار 
شو، جهالت دشمن انسانیت و قاتالن مجازات شوند« 

را سر می دادند.
پیشین  مقام های  پارلمان،  نمایندگان  از  شماری 
جامعه  نماینده گان  بشر،  حقوق  فعاالن  حکومت، 
مدنی و هزاران باشندۀ کابل در این تظاهرات شرکت 
اعتراض  رسم  به  دختران  و  زنان  از  شماری  کردند. 
صورت شان را سرخ کرده بودند تا با خانواده فرخنده 

همدردی کرده باشند.
عبدالحمید مبارز راشدی وزیر پیشین وزارت مبارزه با 
مواد مخدر که یکی از شرکت کننده گان این راهپیمایی 
ما  هدف  و  خواست  گفت:  ماندگار  روزنامه  به  بود 
مقابله با چنین رفتارهای غیر انسانی که درحقیقت در 

قدم نخست فرهنگ و دین را نابود می کند، است.
او افزود: حکومت باید زمینه را برای کسانی که معارف 
مردم  به  می توانند  امروزی  شکل  به  را  سالم  دینی 

آموزش داده و تبلیغ کنند، ایجاد کند.
دولت  کرد:  تأکید  مخدر  مواد  با  مبارزه  پیشین  وزیر 
از  و  گرفته  گروگان  به  را  دین  کسانی که  جلو  باید 

احساسات مردم برعلیه دین استفاده می کنند، بگیرد.
فرهنگ های  جلو  حکومت  باید  می گوید:  وی 
جنایت های  چنین  بروز  سبب  که  را  خودسرانه یی 
و  نقد  فضای  باید  هم  ما  و  بگیرد  می شود  وحشیانه 

گفتمان سالم فرهنگی و دینی را تقویت و در رسانه ها 
به راه بی اندازیم.

این  در  نماینده گان  مجلس  عضو  ابراهیمی  نیلوفر 
فرخنده،  قتل  فاجعۀ  آغاز  شاید  گفت:  راهپیمایی 
انجام حادثه،  اما  بود؛  نویس  تعویذ  با مالی  ضدیت 

بدون شک بُعدهای استخباراتی و روانی داشت.
وی تاکید کرد: فاجعه قتل فرخنده نشان داد که کار 
کردن برای نهادینه کردن دموکراسی در افغانستان در 
۱3 سال گذشته بی هوده بوده و هنوز فرهنگ مکافات 

و مجازات در کشور ما نهادینه نشده است. 
عدالت  نشاندن  کرسی  به  برای  افزود:  ابراهیمی  بانو 
باید قاتالن فرخنده در همان دریا و به صورت علنی 
فرخنده  نجات  در  که  پولیس هایی  و  شوند  اعدام 

کوتاهی کردند، نیز باید مجازات شوند. 
این عضو مجلس تاکید کرد: بدون شک در خصوص 
ارگ  از  هدایت هایی  قضائیه  قوۀ  برای  قضیه  این 
و  پارلمان  مداخلۀ  و  آمد  خواهد  ریاست جمهوری 
زورمندان را نیز به همراه خواهد داشت؛ اما مردم اگر 
متحد باشند و به اعتراضات خود ادامه دهند باالخره 
را  جنایت  این  عاملین  تا  می شود  مجبور  حکومت 

اعدام کند.
با این حال، صدیق اهلل توحیدی مسوول نی یا حمایت 
کنندۀ رسانه های آزد و یکی دیگر از شرکت کننده گان 
تامین  از حکومت  ما  راهپیمایی گفت: خواست  این 
عدالت، حفظ حقوق شهید فرخنده و مجازات عاملین 

این جنایت است.
امنیتی که در نجات فرخنده  نیروهای  باید  افزود،  او 
کوتاهی کردند نیز مجازات شوند و این مجازات باید 
علنی و در حضور مردم صورت گیرد تا درس عبرت 
باشد که شاید در صدد چنین جنایاتی  برای کسانی 

باشند. 
ما  خواست  می گوید:  زن  حقوق  فعال  گیالنی  فتانه 
محاکمه علنی عاملین این قضیه وحشیانه است و باید 
مشخص شود که در پشت این قضیه بازی های جریان 

داشته و یا خیر.
و  شود  مشخص  باید  افزود:  زن  حقوق  فعال  این 
قلب  در  و  پایتخت  در  که چطور  داده شود  توضیح 
میان  در  و  داشتند  حضور  امنیتی  نیروهای  که  شهر 
انبوهی از جمعیت این وحشی گری رخ داد و پولیس 

خاموشانه تماشاگر بود.
وی تاکید کرد: چگونه پولیس مداخله نکرد، بُشکه های 
هزاران  چشم  پیش  در  باید  چرا  و  شد  کجا  از  تیل 
نفر چنین جنایت رخ دهد، باید دولت به تمامی این 

سواالت پاسخ دهد.
به  زمان  تا  هستم  امیدوار  کرد:  تصریح  گیالنی  بانو 
جنایتکاران  علنی  محاکمه  و  عدالت  نشاندن  کرسی 
زود  و  کند  پیدا  ادامه  اعتراضات  این  فرخنده،  قتل 

خاموش نشود.
او گفت: محاکمه علنی قاتلین فرخنده به مردم ارتباط 
دارد، چرا که اگر مردم محکم  و با اراده در برابر این 
جنایت ایستاده گی کنند، بدون شک حکومت مجبور 
خواهد شد تا عاملین این جنایت را به صورت علنی 

محاکمه کند.
رسانه ها  اگر  گفت:  رسانه ها  از  انتقاد  با  گیالنی  بانو 
هندی  سریال های  نشر  جای  به  گذشته  سال   ۱3 در 
و ترکی به مردم برنامه های آموزشی دینی، انسانی و 
اخالقی را نشر می کردند، شاید امروز ما شاهد چنین 

فاجعه نمی بودیم.  
عصر پنجشنبه ۲۸ حوت/اسفند در نزدیکی مسجد شاه 
دوشمشیره در مرکز شهر کابل، ده ها مرد خشمگین، 
فرخنده را به اتهام قرآن سوزی، کشتند و جسدش را 

آتش زدند.
از  دخترشان  که  می گوید  فرخنده  خانوادۀ  اما  و 
دارالعلوم بی بی عایشۀ صدیقه فارغ شده بود و تصمیم 
داشت تحصیالت اش را در رشتۀ شرعیات در دانشگاه 

کابل ادامه دهد.
به  را  گسترده یی  اعتراضات  جوان،  بانوی  این  قتل 

همراه داشته است. 
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یک دادستان راهم....
مداخله نکرده است.

در  کل  دادستانی  اداره  که  کرد  خاطرنشان  جالل  آقای 
از  مجموع حدود ۱۹۰۰ کارمند در سرتاسر کشور دارد و 
این جمع حدود ۷۲ دادستان فارغ صنف ۱۲، هفتاد نفر هم 
خالف رشته و ۷۰ دادستان نظامی در بخش ملکی فعالیت 
و  بودند  شده  امتحان  شامل  بخش  سه  این  که  کردند  می 
تعداد کم آنان فقط از بخش مسلکی به بخش های اداری 

معرفی شده اند.
اداره  دادستانهای  این  از  پیش  که  است  حالی  در  این 
دادستانی کل در اعتراض به تصمیم اخذ امتحان تظاهرات 

کرده بودند.
انتقاد  شدت  به  تصمیم  این  از  نیز  ملی  شورای  اعضای 

داشتند.

کشور از نبود یک دولت...

امنیتی  تا حکومت و مسوولین  تا عالم و سیاسی  از عامی 
همه یکسره یا مشکل داشته اند و یا هم به خطا رفته اند، 
فقط یک حقیقت درست بیرون شده و آن فریاد حق طلبانۀ 

شهید فرخنده است.
اتفاق تکان دهنده یی که همه طیف ها و اقشار جامعۀ ما را 
متاثر ساخت تا در یک همسویی تاریخی برای دادخواهی و 

عدالت گستری یک صدا شوند.
کاری  های شخصی شان  آجندا  و  سیاسیون  دیدگاه های  به 
و  لیبرال  افراطی،  راستی،  چپی،  مخالف،  موافق،  نداریم، 
جز  به  که  افغانی  مختلف  ایدیولوژی های  همیندست  از 
بیشتر دراین برهه زمان کارایی بیشتری  از پراگنده گی های 
و  نقش  پر  ایدیولوژی های  کرد.  نخواهند  ندارند و کمکی 
نگاری که فقط یک الیه نازک باالی فرهنگ سنتی کشور 
نباید زحمت  و گروپی  و گروه  هیچ جناح  اند. پس  بوده 
استفاده و سو استفاده را به خود بدهند تا وضعیت عمومی 
بازی ها،  حریف  و  حریف  این  سازند.  بد  این  از  بیش  را 
رقابت ها و بُرد و باخت هایی را که هیچگاهی برای مملکت 
مدتی  برای  بود،  همراه  باخت  با  همواره  و  نداشت  بُردی 

زیادی دور نگهدارند.
تثبیت  انسانی،  کرامت  ارزشی،  عمیق  بسیار  مسایل  اینجا 
عدالت  تامین  نظام سازی،  و  قانون  بحث  دینی،  مرجعیت 
انسانی،  حق  و  شهروندی  حقوق  به  رسیدن  اجتماعی، 
جامعه  حیاتی  موضوعات  از  بسا  و  عمومی  مصونیت 
و  دارند  دقیق  و  عمیق  بازنگری  یک  به  نیاز  که  می باشند 
ایجاب راه اندازی یک گفتمان سرتاسری و ملی را می نماید 
تا  نیز  این مرحلۀ جدید گذار، مجریان دولت  متاسفانه در 
هنوز جایگاه خود را باز نیافته اند تا در مصاف با این همه 
هیبت  نبود  از  کشور  برسند.  ملت  به  ظهور  نو  پدیده های 
نبود  و  معنوی  رهبری  نبود  سیاسی،  اقتدار  نبود  دولت، 
زعامت ملی به شدت رنج می برد و حتی صراط المستقیمی 

در رفتار و گفتار رهبران دیده نمی شود.
فقط همسویی خودجوش مردم است که باید با راه اندازی 

گفتمان ملی- مدنی ادامه یابد تا به بهار عدالت برسد.
برگرفته از صفحۀ فیسبوک احمد ولی مسعود

کمک   کنید؛ بار دوش...
 »انعطاف پذیری« نشان بدهد. ایاالت متحده امریکا 
این  شمار  جاری  سال  پایان  در  که  بود  کرده  اعالم 

سربازان را به ۵۵۰۰ نفر کاهش می دهد.
کری بعد از یک روز مذاکرات در استراحتگاه رییس 
جمهور در کمپ دیوید واقع در مریلند به خبرنگاران 

گفت که اوباما »این تقاضا را فعاالنه مدنظر دارد«.
واشنگتن به مثابه عالمت »تعهد تزلزل ناپذیر« خود به 
مشارکت قوی و استراتژیک با افغانستان، از کانگرس 
تقاضا نمود تا نیروهای امنیتی افغانستان با شمار 3۵۲ 

هزار نفر را تا سال ۲۰۱۷ تمویل کند.
اشتون کارتر وزیر دفاع ایاالت متحده امریکا در حالی 
که تاکید نمود اوباما بر قصدش دایر بر کشیدن شمار 
که  گفت  است،  ایستاده  افغانستان  از  سربازان  زیاد 
تکیه روی شمار نیروهای امنیتی افغانستان برای این 
است تا »ثبات را تامین کنند... در غیر آن نیز آن ها 

یک دوران گذار بسیار مهم را می گذرانند«.
دفاع  وزارت  در  غنی  اظهارات  از  همچنان  کارتر 
مشارکت  احیای  دامنه  توسعه  »بر  که  کرد  ستایش 
ایاالت متحده امریکا با حکومت جدید وحدت ملی 

تاکید نموده است«.
ایاالت متحد  ابتکار جداگانه  کری گفت که در یک 
امریکا تا ۸۰۰ میلیون دالر به مشارکت جدید انکشافی 
شفاف  و  پایدار  اصالحات  از  حمایت  جهت  در 
اقتصادی کمک می کند. کری افزود که پس از چندی 
به افغانستان می آید تا گفتگوهای دو جانبه را آغاز 

کند.
حمایت  به  قول  امریکا  متحد  ایاالت  آنکه  وجود  با 
از افغانستان داده است، غنی متعهد شد که کشورش 

او گفت  بود.  نخواهد  المللی  بین  »باردوش« جامعه 
که حکومت وحدت ملی »در احساس مبرم دانستن« 
ضرورت اصالحات برای آنکه به پای خود بیایستد، 

سهیم می باشد.
دولت امریکا از کنگره این کشور خواست که  3۵۲ 
هزار نیروی نظامی افغانستان را تا سال ۲۰۱۷ میالدی 

تأمین کند.
اشتون کارتر وزیر دفاع امریکا، گفت: تأمین و پشتیبانی 
این تعداد نیروی نظامی افغان به هزینه نیاز دارد که 
بین الملل  جامعه  و  افغانستان  حکومت  توسط  باید 
تأمین شود، بنابراین امریکا با مقامات افغانستان برای 
تأمین بلند مدت نیروهای نظامی این کشور، همکاری 

نزدیکی را ایجاد می کند.
کارتر در کنفرانس خبری مشترک با محمد اشرف غنی 
رییس جمهور، عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی افغانستان 
کمپ  در  امریکا  خارجه  امور  وزیر  کری  جان  و 
با  درازمدت  همکاری  به  امریکا  افزود:  دیوید، 

افغانستان متعهد است.
در نشست روز دوشنبه مقامات افغان و امریکایی در 
امریکا، در  تفریح گاه رؤسای جمهور  کمپ »دیوید« 
مورد مسائل امنیتی، اقتصادی، انرژی، صلح و امنیت 

منطقه بحث و گفت وگو کردند.
محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان نیز ضمن 
قدردانی از همکاری های امریکا با این کشور گفت: 
از سوی  افغان  امنیتی  نیروی  تأمین 3۵۲ هزار  اعالم 
واشنگتن نشان دهنده تداوم مأموریت »حمایت قاطع« 

و استحکام روابط بلند مدت دو کشور است.
پدیدۀ  یک  ملی  »حکومت وحدت  گفت  غنی  آقای 
برخورد  آن  مشخصات  از  یکی  که  است  دوامدار 
ما  است.  برده  میراث  به  که  است  آنچه  با  صادقانه 

دست آورد های داشته ایم.«
افغانستان گذرگاه انرژی

برنامه  از  استقبال  ضمن  افغانستان  رییس  جمهور 
به  میانه  آسیای  انرژی  گذرگاه  به  افغانستان  تبدیل 
سرمایه  تبدیل  دنبال  به  وی  گفت:  جنوبی  آسیای 

طبیعی افغانستان به سرمایه اجتماعی و ملی است.
تأکید  ضمن  افغانستان  رییس اجرایی  عبداهلل،  عبداهلل 
بر »افغانستان متکی به خود« اظهار داشت که هدف 
کشور  این  استقالل  برقراری  ملی  وحدت  حکومت 

است.
در کنفرانس خبری چهارجانبه در کمپ دیوید، جان 
کری وزیر امور خارجه امریکا با معرفی طرح جدیدی 
امریکا  تحت عنوان »مشارکت توسعه جدید« گفت: 
افغانستان را در بخش های اصالحات به رهبری افغان 
ها، فعالیت های توسعه ای، تقویت ادارات افغانستان و 
شفافیت مالی از طریق کمک ۸۰۰ میلیون دالری به 

این کشور کمک خواهد کرد.
مذاکرات صلح با طالبان افغانستان

میان  بحث  مورد  دیگر  مهم  موضوعات  از  یکی 
مقامات افغانستان و امریکا در کمپ دیوید مذاکرات 

صلح با طالبان افغانستان بوده است.
اشرف غنی اعالم کرد: صلح یکی از اهداف حکومت 
مشخص  تعریف  اما  است  افغانستان  ملی  وحدت 
ایجاد  مورد  در  جهانی  و  منطقه ای  شرکای  مواضع 

صلح در افغانستان بسیار مهم است.
اگرچه رییس جمهور افغانستان تاریخ آغاز مذاکرات 
با طالبان این کشور را تعیین نکرد اما نسبت به غلبه 
بر مشکالت گذشته و ساختن آینده ای متفاوت ابراز 

امیدواری کرد.

فریاد عدالت خواهی در برابر دادگاه عالی:

عامـالن قتل فرخنـده اعـدام شوند

قاتالن فرخنده علنی اعدام...
دیروز   نشست  در  که  کشور  کل  دادستانی  سرپرست 
مجلس سنا حضور داشت گفت که این حادثه تاهنوز به 
داستانی محول نشده و این نهاد با درنظرداشت قوانین 
کشور و شریعت اسالمی عدالت را تطبیق خواهد کرد.
آقای جالل افزود: » در مورد این قضیه و سایر قضایا 
عدالت را به پیمانه واقعی تامین می کنیم و در صورت 
شما  به  شخصًا  که  می سپارم  تعهد  تخطی  گونه  هر 

پاسخگو خواهم بود«.
او تاکید ورزید که اداره داستانی این حادثه را به رویت 
زمینه  در  احساساتی  تصمیم  و  می کند  بررسی  اسناد 

نخواهد گرفت.
را  حادثه  این  نیز  نماینده گان  مجلس  دوشنبه  روز 

تاسفبار یاد کرد و خواستار مجازات عامالن آن شد.

ACKU



که  کرد  تایید  آرسنال،  سرمربی  ونگر،  آرسن 
گاهی وسوسه می شود بر سر بازیکنانش داد 
و فریاد کند اما  بیشتر اوقات خودش را کنترل 

می کند. 
امتیاز  یک  با  تنها  حاضر  حال  در  آرسنال 
اختالف نسبت به منچسترسیتی، در  رتبه سوم 
لیگ  در  دارد؛ هرچند  برتر جای  لیگ  جدول 
با شکست مقابل موناکو در مجموع  قهرمانان 
دو  دیدار، از دور رقابت ها کنار رفتند.البته آنها 
شانس زیادی برای دفاع از عنوان قهرمانی در 

رقابت های  FA Cup  دارند.  

در  آرسنال،  باشگاه  مجله  با  گفتگو  در  ونگر 
بازیکنانش  به  چگونه  که  سوال  این  به  پاسخ 
از  بعد  ندارم  دوست  دهد،  گفت:  می  انگیزه 
بازی بر سر بازیکنانم فریاد بزنم زیرا این کار 
تیم  به  ضربه  زیادی  تواند  می  بازی،  از  بعد 
بزند. هرچند گاهی اوقات خیلی وسوسه می 

شوم که این کار را انجام بدهم.   
خیلی  های  بازی  از  بعد  اوقات  گاهی  البته 
اما  کنم  می  صدا  و  سر  و  شوم  می  عصبانی 
کنترل  را  خودم  کنم  تالش  می  اوقات  بیشتر 
می  خودم  به  شود.  می  سرخ  صورتم  و  کنم 
پس  بیشترش  است  زیاد  تیم  به  ضربه  گویم 

نکن. 
گاهی می توان به یک بازیکن گفت تقصیر تو 
بود که تیم روی ارسال گل خورد اما بعدا که 
بار دیگر  صحنه را تماشا می کنی، متوجه می 
بنابراین  نبود.  بازیکن  آن  تقصیر  اصال  شوی 
به عنوان به عنوان  سرمربی باید به آن بازیکن 
بگویید متاسفم، اصال تقصیر تو نبود. بهتر است 

چیزی بگویید که از گفتنش  مطمئن هستید.

اروپا  قاره  باالی  شانس  از  یوفا  دبیرکل 
جام  بعدی  دوره  در  بلیشتر  سهمیه  برای 

جهانی خبر داد.
در حالی به انتخابابت فیفا برگزار می شویم 
بین  در  نظر  مورد  های  از بحث  یکی  که 
نامزدهای انتخابات بزرگترین نهاد فوتبالی 
های  دوره  برای  اروپا  قاره  سهمیه  جهان 
اینفانیتو  جیانی  است.  جهانی  جام  بعدی 
خوبی  شانس  دارد  اعتقاد  یوفا  دبیرکل 
وجود دارد که در آینده بیش از ۱3 کشور 
از اروپا مجوز حضور در جام های جهانی 

را به دست بیاورند.
در جام جهانی اخیر در برزیل سیزده تیم از 
اروپا سهمیه را دریافت کردند و این تعداد 
برای جام جهانی ۲۰۱۸ در خاک روسیه به 
چهارده خواهد رسید. با این حال دبیر کل 
یوفا اعتقاد دارد با توجه به قهرمانی سه تیم 
اروپایی در سه جام اخیر، سهمیه اروپا باید 
بیشتر شود. در واقع سران اتحادیه فوتبال 
به  توجه  با  قاره  این  هستند  معتقد  اروپا 
جهانی  جام  اخیر  دوره  سه  در  قهرمانی 
باشد  داشته  جهانی  جام  در  تیم   ۱6 باید 
این  از  بزرگ  تیم  چند  دوره  هر  که  چرا 
قاره نمی تواند به دلیل محدودیت موجود 
مانند سوئد،  کند.  در جام جهانی شرکت 

ترکیه و ولز در دوره قبل.
دبیرکل یوفا در گفتگو با یوفا گفت: همه 
تیم های  حضور  موضوع  دانیم  می  ما 

پیچیده  چقدر  جهانی  جام  در  اروپایی 
وجود  خوبی  شانس  کنم  می  فکر  است. 
وارد  اروپا  از  بیشتری  های  تیم  که  دارد 
توجه  نکته  این  به  باید  شوند.  مسابقات 
کرد که ۱۹ تیم از ۲3 تیم رده بندی فیفا 
جام  اخیر  قهرمان  سه  هستند.  اروپایی 
جهانی اروپایی بوده اند و مطمئنا عادالنه 
است اگر انتظار داشته باشیم نماینده های 
بیشتری در این مسابقات داشته باشیم. ما 
چیز زیادی نمی خواهیم. ما انتظار بیش از 
اما حتی یک  بیشتر را داریم،  یک سهمیه 
سهمیه بیشتر )روسیه در جام جهانی آینده 
به عنوان میزبان( هم می تواند نشانه خوبی 
باشد که بدانیم شایستگی های ورزشی در 
این بین مالک هستند. گمان نمی کنم فیفا 

تعداد نماینده های ما را کاهش دهد.
سال آینده حضور روسیه به عنوان میزبان 
فیفا  و  است  شده  قطعی  جهانی  جام  در 
قصد دارد ۱3 تیم سهمیه این قاره را بدون 

روسیه میزبان درد نظر بگیرد.
سهمیه  توان  گفت: نمی  ادامه  در  اینفانتینو 
از طریق مسابقات مقدماتی را  اروپا  های 
برنامه  و  کرد  تصور  نماینده   ۱3 از  کمتر 
مقدماتی  مسابقات  برای  الزم  های  ریزی 
شایعه  اهل  چندان  ما  است.  شده  انجام 
پراکنی و سخنرانی نیستیم و تیم هایمان در 
زمین های فوتبال ارزش های خود را بیش 

از آنچه در توان ما باشد، نشان می دهند.
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انریکه: 
پایان فصل بهترین قاضی است

ونگر:

گاهی وسوسه می شوم در رختکن فریاد بزنم

اروپا به دنبال سهمیه بیشتر در جام جهانی

مهاجم گلزن یوونتوس مدعی شد دوست 
داشته است در لیگ قهرمانان اروپا برابر 
بروند  میدان  به  بارسلونا  یا  مادرید  رئال 

تا موناکو.
نهایی  چهارم  یک  مرحله  در  یوونتوس 
به  موناکو  برابر  باید  اروپا  قهرمانان  لیگ 
می رسد  نظر  به  که  دیداری  برود.  میدان 
باشد  خوبی  بازی  یووه  هواداران  برای 
به  صعود  برای  زیادی  شانس  که  چرا 
توس  ولی  داشت  خواهند  بعد  مرحله 
است  معتقد  تورینی  تیم  گلزن  مهاجم 
به  را  بارسلونا  یا  مادرید  رئال  با  بازی 
این بازی ترجیح می داده است. کارلوس 
بسیار  آمادگی  از  جاری  فصل  در  توس 
باالیی برخوردار بوده و بهترین بازیها را 
برای یوونتوس به نمایش گذاشته است. 
جدول  صدر  در  آرژانتینی  بازیکن  این 
بهترین گلزنان قرار دارد. کارلوس توس 
از زمانی که از منچسترسیتی به یوونتوس 
پیوسته است بازی های خوبی را برای این 
تیم به نمایش گذاشته است. او فصل قبل 
توانست با گل زیبای خود زمینه را برای 
قهرمانی یوونتوس در رقابت های سری 
A فراهم آورد و نشان دهد که دوران 

فوتبال او هنوز به پایان نرسیده است.
او درباره روبرو شدن با موناکو در لیگ 
رئال  شخصه  به  گفت:   اروپا  قهرمانان 
دادم.  می  ترجیح  موناکو  به  را  بارسا  یا 
حاال همه فکر می کنند که یوونتوس کار 
راحتی را برای صعود در پیش روی دارد 
در حالی که اینطور نیست. همه بازی ها 
بسیار  نیز حریف  موناکو  سخت هستند. 
بازی  برای  ما  اگر  و  است  قدرتمندی 
خوب آماده نباشیم قطعًا شکست خواهیم 
خورد. راستش را بخواهید رئال یا بارسا 

را به موناکو ترجیح می دادم.
قرارداد این مهاجم آرژانتینی با یوونتوس 
در سال ۲۰۱6 به پایان می رسد. او تاکید 
کرد که بعد از پایان قراردادش دیگر برای 

یوونتوس بازی نخواهد کرد و به فوتبال 
آرژانتین برمی گردد تا برای تیم محبوبش 
حالی  در  توس  کند.  بازی  بوکاجونیورز 
در  که  آورد  می  زبان  بر  را  سخنان  این 
فصل جاری هم بازیهای خوبی را برای 

یوونتوس به نمایش گذاشته است.
ساله  سه  یوونتوس  با  وقتی  گفت:  او 
قرارداد بستم به آنها اعالم کردم که بعد 
از پایان قراردادم از این تیم جدا می شوم. 
این  که  کردم  تاکید  یوونتوس  سران  به 
آن  از  بعد  و  است  من  قرارداد  آخرین 

حاضر نیستم تا برای این تیم بازی کنم.
در  خوبش  نمایش  خاطر  به  که  توس 
آرژانتین  ملی  تیم  به  باردیگر  یوونتوس 
نقشی  هیچ  مسی  داد:  ادامه  شد،  دعوت 
آرژانتین  ملی  تیم  به  من  بازگشت  در 
از  خیلی  جهانی  جام  از  پس  نداشت. 
روزنامه نگاران از نقش مسی در دعوت 
من به تیم ملی آرژانتین صحبت کرده بود 
کامال کذب  این صحبت ها  که  در حالی 
سرمربی  مارتینو،  با  من  است.  دروغ  و 
به  او  و  کردم  تلفنی صحبت  تیم  جدید 
من گفت که به این دالیل می خواهم در 
تیم ملی حاضر شوی. من هم هر وقت 
در  توان  تمام  با  بخواهد  ملی  تیم  که 
بود. در حال حاضر  تیم خواهم  خدمت 
به این فکر می کنم که سال جاری در کوپا 
آمریکا قهرمان شویم. ما مدت هاست در 
کوپا قهرمان نشدیم و االن بهترین فرصت 
برای رسیدن به این هدف است. در ادامه 
تا  برگردم  آرژانتین  لیگ  به  خواهم  می 
کنم.  بازی  بوکاجونیورز  برای  باردیگر 
من سال ها است که در فوتبال اروپا بازی 
می کنم و موفقیت های زیادی به دست 
آورده ام. در تیم های مختلفی بازی کرده ام 
به  بازگشت  زمان  دارم.  زیادی  تجربه  و 
دارم  دوست  و  است  فرارسیده  آرژانتین 
که باردیگر پیراهن بوکاجونیورز را بر تن 

کنم.

بارسلونا  فوتبال  تیم  هلندی  اسطوره 
و  آبی  ازجدال  که  کرد  اعتراف 
لذت  مادرید  رئال  برابر  اناری پوشان 
نبرده اما مهم نتیجه بوده که کاتاالن ها 

آن را کسب کردند.
تیم  پیشین  سرمربی  کرایف  یوهان 
فوتبال بارسلونا در حاشیه مراسمی در 
ال کالسیکوی  درباره  خیریه اش  بنیاد 
اخیر که با پیروزی ۲ بر یک بارسلونای 
شد،  همراه  مادرید  رئال  برابر  میزبان 
بود  عالی  اخیر  ال کالسیکوی  گفت: 
چون با اینکه بد بازی کردیم، بردیم. 
و  نداشتم  دوست  را  بازی  خود  من 
فکر نمی کنم که بازی هیچ یک از ۲ 
تیم به دیگری برتری داشت. به عنوان 
که  می دهم  ترجیح  من  بارسا  هوادار 
بازی  یک  ارائه  با  حتی  ببرد  تیمم 

ضعیف.
خود  انتقاد  دالیل  درباره  کرایف 

داشت:  اظهار  ۲تیم،  بازی  نحوه  از 
دست  از  توپ  چقدر  بارسا  می دانید 
صاحب  چقدر  مادرید  رئال  و  داد 
توپ بود؟ من به عنوان یک تماشاگر 
از  اما  نبردم  لذت  بازی  تماشای  از 

نتیجه آن لذت بردم.
رئال  پیشین  هلندی  سرمربی 
امتیازی   ۴ اختالف  درباره  مادرید 
بارسلونای  میان  ال کالسیکو  که 
مادرید رده  دومی  رئال  صدرنشین و 
ایجاده کرده، هم عنوان کرد: اللیگا را 
به هیچ وجه نباید تمام شده دانست. 
رئال مادرید تیم فوق العاده ای است و 
رئال  هستند.  بزرگ  واقعًا  بازیکنانش 
حالی  در  ال کالسیکو  اول  نیمه  در 
که می توانست ۲ یا بیش از ۲ گل به 
بارسا بزند، گذاشت بارسا جان سالم 

به در ببرد.

پیش  در  مهم  بازی   ۱۰ تیمش  گوید  می  بارسلونا  سرمربی 
دارد و رابطه خوبی با شانس و احتمال برای قهرمان شدن 

ندارد.
بارسلونا با برتری خانگی برابر رئال مادرید گام بلندی برای 
قهرمانی در لیگ اسپانیا برداشت و حاال آنها با ۴ امتیاز بیشتر 

در صدر جدول لیگا هستند.
لوئیس انریکه درباره شرایط تیمش در این فصل گفت: به 
بازیکنانم تبریک می گویم زیرا که نشان دادند با وجود زجر 
کشیدن در برابر فشار حریف باز هم می توانند به پیروزی 
برسند. رئال مادرید یک مدعی قهرمانی همیشگی است. آن 
ها  آن  کردند.  بازی  باالیی  بسیار  سطح  در  ما  همچون  ها 
می توانستند در نیمه اول گل های بیشتری بزنند که براوو 
مانع آن شد و همین طور ما نیز در نیمه دوم موقعیت های 
از  کاسیاس  ایکر  درخشش  که  دادیم  دست  از  را  فراوانی 

دالیل اصلی آن بود.
که  کارهایی  تمام  باید  دیدار  در هر  ادامه گفت:  در  انریکه 
برای رسیدن به پیروزی الزم است را انجام دهیم. اینکه یک 
تیم تالش کند کنترل زمین را به دست داشته باشد نیز خیلی 
با رئال، یک جدال تاریخی بود که هر  پیکار  خوب است. 
دو باشگاه در آن بهترین نمایش خود را به اجرا گذاشتند. 
مجبور بودیم در این دیدار جدی تر از هر دیداری بازی کنیم 
ایجاد  برای مان  تمام دیدار  زیرا رئال مشکل های زیادی در 
کرد. هنوز هم فکر نمی کنم پیش از این در شرایط خوبی 
قرار نداشتم. می دانستم که همیشه هواداران ما بیش از نتیجه 
هایی که کسب می کنیم، به تیم اعتماد دارند. این، باور من 
است و احتمال دارد اشتباه باشد. اکنون ما در ۱۰ دیدار پیاپی 
به پیروزی رسیده ایم. مشکل یک مربی این است که به هیچ 
ببرد. یک مربی درست  اتفاق لذت  این  از  وجه نمی تواند 
بازی  به  باید  شود،  می  تمام  بیلبائو  اتلتیک  با  بازی  وقتی 
بعدی با ویارئال در جام حذفی فکر کند. یک مربی هیچ گاه 

خوشحال نیست.
سرمربی بارسلونا ادامه داد: لئو در زمین بازی آزادی کامل 
و  راکیتیچ  به  تا  کرد  بازی  راست  در جناح  بیشتر  او  دارد. 
آلوس کمک کند. ما تنها از او خواستیم در نیمه دوم بیشتر 
به هافبک های تیم نزدیک شده و بین خطوط میانی و حمله 
بازی کند تا توپ های بیشتری به او برسد. سوارس هم یک 
نیمه دوم عالی را پشت سر گذاشت. حرکت او در صحنه 
انجام  توانند  دنیا می  بسیار کمی در  بسیار  بازیکنان  را  گل 
دهند. من بارها گفته ام که از داشتن چنین بازیکن سرنوشت 
سازی در ترکیب تیم بسیار خوشحالم و او بار دیگر نشان 

داد که چرا چنین مبلغی را برای جذب او پرداخته ایم.
ادامه عنوان کرد: دوست دارم  اناری ها در  سرمربی آبی و 
تیمم سرحال و سر زنده باشد. نیروی انگیزه می تواند اعتماد 
به نفس در یک تیم را باال ببرد. این موضوع می تواند هر 
برای  اشتیاق  کنیم  درک  باید  تنها  کند.  عوض  را  شرایطی 
رسیدن به سطوح باالتر و اینکه همیشه حواسمان باشد هر 
نهایت تمرکز خود  توانایی شکست دادن ما را دارد.  تیمی 
به روال عادی خود  تا دوباره همه چیز  کار می گیرم  به  را 
برگردد. من می دانم که بارسلونا از شانس های اصلی کسب 
نهایت تالش خود  به همین خاطر  قهرمانی است و  عنوان 
به جایگاهی که شایسته آن  را  تیم  این  تا  انجام می دهم  را 
بارسلونا  آیا  که  دید  خواهیم  فصل  پایان  در  برسانم.  است 
خوب کار کرده و عملکرد من خوب بوده یا نه. پایان فصل 
بهترین قاضی است و باید تا آن زمان صبر کنیم. با شانس و 
احتماالت رابطه خوبی ندارم . ما ده بازی فوق العاده مهم در 
پیش داریم و از حاال با وجود در پیش بودن بازی های ملی 

تمرکز خود را برای دیدار در خانه سلتاویگو می گذاریم.

ورزش

ورزش

ورزش

توس: 

دوست داشتم به رئال یا بارسا بخوریم تا موناکو
کرایف:

 از تماشای ال کالسیکو نه اما از نتیجه اش لذت بردم
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واشنگتن پست
رییس  جمهور و رییس اجرایی افغانستان با سفر به امریکا 
اعالم  پست  واشنگتن  به  ارسالی  مشترک  یادداشت  در 
واشنگتن  به  امریکا  با  روابط  تحکیم  برای  که  کردند 
سفر کرده اند اما انتظار ندارند که وظیفه آنها را مقامات 

امریکایی انجام دهند.
 اینک برگردان کامل این مقاله را می خوانید:

ما که در نخستین انتقال قدرت دموکراتیک در افغانستان، 
بجای تفرقه و اختالف، اتحاد را برگزیدیم، برای عمیق تر 
کردن همکاری های افغانستان و امریکا به واشنگتن سفر 
کرده ایم و معتقدیم که با حمایت امریکا، مردم افغانستان 
توسعه  کشورشان،  بازسازی  اهداف  به  می توانند 

اقتصادشان و مقاومت در برابر تروریسم دست یابند.
با توجه به موقعیت استراتژیک افغانستان در قلب آسیا، 
این کشور هم مایه برکت و هم منشأ مشکالت و ناامنی 
بوده است، خشونت ها و رنج های بسیاری از جمله کشته 
شدن بیش از یک میلیون افغان و آواره شدن بیش از 3۰ 
درصد جمعیتش را در دوران مبارزه علیه تهاجم شوروی 
سابق در دهه ۱۹۸۰ میالدی تجربه کرده است همچنین 
از  بهره برداری  برای  منطقه ای  بازیگران  مداخله  آغاز  با 
خأل قدرت در افغانستان، شاهد به قدرت رسیدن طالبان 

و میزبانی تروریست ها نیز بوده است.
و  امریکا  به  پیوستن  با  افغانستان  گذشته،  دهه  یک  در 
دیگر کشورها در جنگ علیه القاعده و دیگر شبکه های 
جنایات  برابر  در  سدی  به  اکنون  منطقه ای،  تروریستی 

گروه تروریستی داعش تبدیل شده است.
این  به  تنها  افغانستان  ملی  وحدت  حکومت  حال، 
که  می دهد  ادامه  امریکا  با  خود  همکاری های  به  دلیل 
حمالت  برای  پایگاهی  به  کشورمان  نمی خواهد  دیگر 
تروریستی تبدیل شود اما از امریکا نیز انتظار ندارد که 

وظیفه خودمان را برای افغانستان انجام دهد.
و  خود  به  اتکا  ملی  وحدت  حکومت  نهایی  هدف 
میالدی،   ۲۰۱۴ سال  دسمبر  ماه   3۱ در  است.  استقالل 
و  کشور  این  مردم  به  خود  وعده  به  افغانستان  دولت 
نیروهای خارجی مبنی بر به عهده گرفتن مسئولیت کامل 
جایی  تا  کرد  عمل  افغانستان  در  نظامی  عملیات های 
ایساف،  نیروهای  امریکایی  فرمانده  کمپبل«  »جان  که 
داده  افغانستان گواهی  نظامی  نیروهای  باالی  به روحیه 
است. حال همکاری دراز مدت امنیتی به همراه آموزش، 
مشاوره و کمک امریکا به نیروهای امنیتی افغانستان، این 
کشور را به متحدی مهم برای واشنگتن در دهه های آینده 

تبدیل خواهد کرد.
دو  امنیت  تأمین  از  امریکا  و  افغانستان  همکاری  حال 
آینده  برای  امیدواری  که  کشوری  و  رفته  فراتر  کشور 
نداشت، اکنون امیدوار است. در حال حاضر مدرسه های 
زیادی در افغانستان ساخته شده و بیش از 3 میلیون دختر 
هستند،  تحصیل  به  مشغول  مدارس  این  در  نیز  افغان 
به نجات  این کشور  بیمارستان های زیادی در  همچنین 

جان مردم اهتمام دارند.
مبارزه  ملی  وحدت  حکومت  کاری  اولویت  نخستین 
اکنون  است.  مدیریت  منابع و سوء  دادن  فساد، هدر  با 
کاندیداهای پست های والیتی و وزارت خانه ها به طرف 

یک همبستگی پیش می روند که روشنی و شفافیت تمام 
را  کشور  این  در  عمومی  کالن  پروژه های  قراردادهای 
قضایی  و  حقوقی  سسیتم  اگرچه  کرد.  خواهد  تضمین 
قوه  در  ملی  عزم  یک  و  دارد  جامعی  بازسازی  به  نیاز 
قضائیه افغانستان برای نابودی فساد و برکناری مقامات 
فاسد در جریان است اما مردم افغانستان به حقوق افراد 

به شدت باور دارند.
ثبات سیاسی به شدت به توسعه اقتصادی بستگی دارد 
و  ضعیف  حکومت داری  جنگ،  سال   ۴۰ به  نزدیک  و 
و  شده  افغانستان  رشد  مانع  اقتصادی  مدیریت  سوء 
به کمک کشورهای خارجی  به روز  این کشور را روز 
وابسته تر کرده است. اکنون حکومت وحدت ملی برای 
بهره برداری از منابع افغانستان تمام تالش خود را خواهد 
کرد اما مسلم است که این کشور به تنهایی نمی تواند به 
تمام اهداف خود دست یابد و به کمک جامعه جهانی 
نیاز خواهد داشت اما نه بصورت صدقه بلکه به صورت 

مهارت و تخصص.
میان  در  عادالنه  صورت  به  زیادی  بسیار  ثروت های 
 3 حاضر  حال  در  است.  نشده   تقسیم  افغانستان  مردم 
و  جوانان  زنان،  یعنی  جمعیتی  لحاظ  به  اکثریت  گروه 
جای  کشور  این  اقتصادی  اقلیت   در  افغانستان  فقیران 
 ۵ تا  »شهروندی«  منشور جدید  یک  براساس  اما  دارند 
روی  می توانند  افغانستان  روستاهای  اکثر  آینده،  سال 
مراقبت های  ابتدایی،  آموزش  آشامیدنی،  آب  داشتن 
بهداشتی، دسترسی به یک بازار و تکنولوژی های نوین 

در کشاورزی بهتر حساب کنند.
در  ثبات  و  صلح  تأمین  برای  فرصت ها  که  حالی  در 
تنها  نه  جدید  تهدید  یک  نبوده،  کافی  هرگز  افغانستان 
امریکا  مانع خوشبختی  بلکه  افغانستان  مانع خوشبختی 
به  می شود. شبه نظامیان محلی و حامیان خارجی آن ها، 
افراط گرایی  شده اند.  تبدیل  دولت ها  برای  تهدیدهایی 
پیدا  را  خشن تری  شکل  خاورمیانه  از  بخش هایی  در 
تعدادی  نیز  پاکستان  نظامی  عملیات های  است.  کرده 
افغانستان  خاک  داخل  به  را  تروریستی  شبکه های  از 
رانده است و مواد مخدر اسلحه و پول فراوانی را برای 

از سراسر  تا جنگجو  فراهم کرده  تروریستی  شبکه های 
جهان استخدام کنند اما حکومت وحدت ملی مصمم به 

مقابله با این معضل است.
برای  مناسبی  محل  همیشه  ضعیف  حکومت های 
گروه های ضد دموکراتیک هستند اما حکومت افغانستان 
منطقه ای،  جهانی،  سطح  در  همکاری  ایجاد  طریق  از 
اسالمی و ملی، به تهدیدهای افراطی گری پاسخ مناسب 

خواهد داد.
کنوانسیون های  به  افغانستان  جهانی،  موازین  براساس 
حکومت  و  می کند  عمل  قانون  حاکمیت  و  بین المللی 
که موجب  آزاد  تجارت  وکارهای  به ساز  ملی  وحدت 
می شود،  افغانستان  در  صلح  برقراری  و  خوشبختی 

خواهد پیوست.
ایجاد  حال  در  افغانستان  دولت  نیز  منطقه ای  لحاظ  به 
اعتماد و زمینه تجارت با کشورهای آسیایی است و در 
برای  بزرگ  به یک سکوی  این کشور  نزدیک  آینده ای 
همکاری های منطقه ای از هند تا آذربایجان و فراتر از آن 

تبدیل خواهد شد.
مورد حمایت  درستی  به  افغانستان  اگر  است  ذکر  قابل 
قرار گیرد، موقعیت بی نظیری برای جلوگیری از گسترش 
تروریسم دارد. بجز زمان حکومت گروه طالبان، اسالم 

در افغانستان به دور از خشونت رواج داشته است.
سختی  بسیار  کار  افغانستان  در  تحول  ایجاد  اگرچه 
است و  موانعی نیز وجود دارد و از آن جایی که دولت 
وارد  قدرت  موضع  از  صلح  مذاکرات  در  افغانستان 
برای  این کشور  نظامی  نیروهای  اما تالش  خواهد شد 
حفظ امنیت در کشور با افزایش خشونت همراه خواهد 
آموزش  زمینه های  در  کشور  این  دستاوردهای  اما  بود 
بهداشت، توسعه دموکراسی، رسانه، جامعه  و پرورش، 

مدنی و حقوق زنان را واگذار نخواهد کرد.
مارتین لوتر کینگ گفت: تاریخ همیشه به سوی عدالت 
و  خشونت  شاهد  اگرچه  نیز  افغانستان  و  رفته  پیش 
و  افغانستان  میان  همکاری  اما  بوده  زیادی  قربانی های 
جامعه بین الملل می تواند یک موفقیت دراز مدت برای 

این کشور در پی داشته باشد.

هزینه های تبلیغات شما در روزنامه ماندگار

انتظار نداریم 

امریکا 

وظایف ما را 

بر دوش بکشد

اعضای مجلس سنا:

 قاتالن فرخنده علنی اعدام شـوند

و  قتل  نسبت  عمیق  تاثر  ابراز  سنا ضمن  مجلس  اعضای 
آتش زدن جسد فرخنده، از نهادهای عدلی و قضایی کشور 

خواستار اعدام علنی عامالن قتل این خانم شدند.
سناتوران حادثه قتل فرخنده را به مثابه براندازی عزت زنان 

کل کشور و دفن انسانیت عنوان کردند.
صدیقه بلخی رییس کمیسیون امور زنان مجلس سنا گفت: 
از سر یک زن، کشتن بی رحمانه و آتش  »برداشتن چادر 
کشور  زنان  کل  اندازی عزت  بر  مثابه  به  وی  زدن جسد 
است؛ این جاهالن، عملی همانند یزید را در وطن ما انجام 

دادند«.
عامالن  محکمه  و جریان  اعترافات  که  افزود  بلخی  خانم 
از  مردم  تا  شود  برگزار  علنی  به صورت  باید  حادثه  این 
تمام جریانات آن باخبر شونند و درد دل شان تسکین شود.
انارکلی هنریار دیگر عضو سنا نیز این حادثه را دفن عدالت 
و انسانیت در کشور عنوان کرد که دیگر قابل تحمل نیست 
بی  آن  برابر  در  خواست  وقضایی  عدلی  نهادهای  از  و 

تفاوت نباشند.
طیبه زاهدی هم بیان داشت که با اتفاق این حادثه، دیگر 
زنان در کشور به ویژه در دانشگاه ها مصونیت ندارند و باید 

تمام عامالن این قضیه مجازات شوند.
و  دانستند  اسالم  را خالف دستورات  این عمل  سناتوران 
نسبت بی تفاوتی پولیس و حکومت در قبال این حادثه به 

شدت انتقاد کردند.
دخیل  قضیه  این  در  را  پولیس  سناتوران  برخی  همچنین، 
دانستند و خواستار مجازات منسوبانی شدند که در نزدیکی 

حادثه حضور داشتند و مانع کشته شدن فرخنده نشدند.
نهادهای  از  نیز  سنا  مجلس  رییس  مسلمیار  هادی  فضل 
را  این حادثه  عامالن  که  قضایی کشور خواست  و  عدلی 

همانند عامالن قضیه پغمان، به اعدام محکوم کنند.
تطبیق  خواستار  سناتوران  که  ورزید  تاکید  مسلمیار  آقای 

عدالت هستند و از این حادثه نظارت خواهند کرد.
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