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مارک سدویل: 

هیچ فرصتی برای 
حکمروایی طالبان 

داده نمی شود

ایران از سوی وزارت مالیه امریکا در حالی 
زده شده که در میان جامعه اطالعاتی ایاالت 
شبکه  و  ایران  پیوند  دامنه  درباره  متحده 

القاعده اختالف نظر وجود دارد.
ادامه در صفحه 2

تسلیت
قتل  8صبح،  روزنامه  همکاران 
خبرنگار  خپلواک  امید  احمد  آقای 
جامعه ی  به  را  پژواک  و  بی بی سی 
آن  خانواده  و  افغانستان  رسانه ای 
مرحوم تسلیت گفته و صبر و شکیبایی 
را برای بازماندگان وی آرزو می کنند.

آزادی گفته که مهاجمان انتحاری طالبان 
را  خارجی  و  دولتی  سرباز  صد  از  بیش 
می گویند،  دولتی  مقامات  ولی  کشتند. 
زخمیان  و  کشته شدگان  اکثریت 

غیرنظامیان هستند.
ادامه در صفحه 2

دولت امریکا ایران را متهم کرد که در یک 
برای  القاعده،  از  شاخه ای  با  سری«  »توافق 
تسهیالت  پول،  جمع آوری  و   عضوگیری 
در  حمله  برای  تا  می گذاشته  آن  اختیار  در 

افغانستان و پاکستان استفاده شود.
شش  چهارشنبه  روز  امریکا   مالیه  وزارت 
عضو از این گروه را  تحت عنوان عضویت 
تحریم های  مشمول  تروریستی،  گروه  در 

خود قرار داد.
خبرگزاری اسوشتیدپرس به نقل از مقام های 
به  اتهامی  چنین  می دهد  گزارش  امریکایی 

روز  ظهر  از  بعد  مسلح  مهاجم  هفت 
پنجشنبه چندین اداره دولتی در ترینکوت 
مرکز والیت ارزگان را هدف قراردادند. 
می گویند، حمله کنندگان  امنیتی  مقامات 
که با واسکت های انفجاری و ماشیندارها 
رادیو  تعمیر  به  نخست  بودند،  مسلح 
از  و  شدند  داخل  والیت  این  تلویزیون 
را  پولیس  قرارگاه  و  والیت  مقر  آنجا 

هدف قرار دادند.
را  خود  که  احمدی  یوسف  قاری 
سخنگوی طالبان معرفی می کند به رادیو 

امریکا ایران را متهم به توافق سری 
با القاعده برای حمله به افغانستان و پاکستان کرد

شمار تلفات حمله طالبان در والیت ارزگان 
به 21 تن رسید

از اسامه  بن الدن تا...

عدم دسترسی...
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روزنامه8صبحبرگزارميکند

روزنامه 8 صبح کارگاه هاي آموزشي را در زمينه روزنامه نگاري تحقيقي براي 
و مرکز  راديويي در شمال شرق، شمال، غرب  و  خبرنگاران رسانه هاي چاپي 

کشور برگزار مي کند.
به ويژه  رسانه اي  کارشناسان  شش روزه  آموزشي  کارگاه هاي  اين  در 
کارشناسان امور گزارشگري تحقيقي به آموزش چگونگي مبارزه با فساد اداري 
گزارش هاي  تهيه ي  طريق  از  فساد  موارد  افشاسازي  به وسيله  افغانستان،  در 

تحقيقي خواهند پرداخت.
اين کارگاه ها در واليت کابل براي خبرنگاران واليت هاي کابل، پنجشير، کاپيسا، 
پروان، لوگر و وردک؛  در بلخ براي خبرنگاران بلخ، سمنگان، جوزجان، سرپل و 
فارياب و در هرات براي خبرنگاران هرات، باغيس، فراه و غور برگزار مي شود. 
تامين  اشتراک کنندگان  باش  و  بود  محل  و  غذا  برگشت،  و  رفت  مصارف 
مي گردد. همچنين پس از ختم کارگاه ها به خبرنگاران فرصت داده مي شود که 
طرح هاي  شان را براي تهيه ي يک گزارش تحقيقي ارايه بدارند. در صورتي که 
طرح گزارشگران مورد تاييد قرار گيرد، هزينه تهيه آن از طرف روزنامه 8صبح 
پرداخت مي شود و اين گزارش ها به نام خود گزارشگر در روزنامه 8صبح به 

چاپ خواهد رسيد.  
از خلص  نسخه  يک  کارگاه ها،  اين  در  اشتراک  منظور  به  مي توانند  عالقمندان 

سوانح و درخواستي هاي شان را به اين آدرس ارسال کنند:
inv.8am@gmail.com  

در صورت نياز به معلومات بيشتر به اين شماره ها تماس بگيريد:
0700269638 و  0700228988 

مهلت جمع آوري درخواستي ها براي واليت بغالن تا 27 سرطان، در واليت هرات 
تا 14 اسد، در واليت کابل تا 14 سنبله و در واليت بلخ تا 14 ميزان مي باشد.

براي خبرنگاران زن، اولويت داده مي شود. 

روزنامه8صبحبرگزارميکند

انتقال مسوولیت امنیتی
و ضرورت تغییر در مهره ها

با  پیوند  در  که  می رسد  نظر  به 
تغییر  یک  بر  می توان  موضوع  این 
ضروری سیاسی اجتماعی در سطح 
اگر صورت  اشاره کرد که  نیز  داخل 
گیرد، می تواند باعث ایجاد امیدواری 
که  مسایلی  از  یکی  گردد.  مردم 
امیدواری  ایجاد  باعث  می تواند 
گردد،  مردم  نزد  در  آینده  به  نسبت 
تغییر در مهره های رهبری کننده و در 
عین زمان حاکم بر جامعه می باشد. 
سواری  عمری  تیکه داری  امروزه 
رخت  دنیا  در  جامعه  سرنوشت  بر 
عربی  کشورهای  در  حتا  و  بربسته 
است.  شده  رونما  تغییر  این  نیز 
سطح  در  رول  این  امروزه  همچنین 
جهان مورد اجرا قرار گرفته است که 
و  بوده  غیردایمی  رول ها  و  نقش ها 
افراد و اشخاص به صورت نوبتی در 
آن نقش ها قرار گیرند و پس از طی 
زمان محدود، میدان را خالی کرده و 

در اختیار دیگران قرار دهد.
ادامه در صفحه 4

عناوین مطالب امروز:

]در صفحه 4[
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بیست دکان به اثر آتش سوزی از بین رفت
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همچنانآسیبپذیریم
هفت مهاجم مسلح که با واسکت های انفجاری 
و انتحاری و ماشین دارها  مسلح بودند، چندین 
والیت  مرکز  ترینکوت  در  را  دولتی  اداره ی 
داده  قرار  تروریستی  حمله ی  آماج  ارزگان 
گفته  کشیدند.  خون  و  خاک  به  را  تعدادی  و 
این یورش وحشیانه و بی رحمانه  می شود در 
محلی  خبرنگار  یک  و  زن  سه  کودک،  ده  که 
بی بی سی که هیچ کدام نظامی نبودند، در شمار 
به  اول  قدم  در  کشته شدگان هستند. مهاجمین 
از  شده،  داخل  والیت  رادیوتلویزیون  تعمیر 
آنجا مقر والیت و قرارگاه پولیس را هدف قرار 
دادند. به گفته ی محمدعمر شیرزاد، والی ارزگان 
حمله ی  این  اهداف  از  یکی  ظاهرا  خودش  که 
تروریستی بود، ولی جان سالم به در برد، جنگ 
و تیراندازی چهار ساعت متواتر ادامه یافت. در 
واقع هدف عمده ی این حمله نشان دادن حضور 
بی رحم و وحشیانه، فقط ایجاد رعب و وحشت 
این  و  است  بوده  آن  از  تبلیغاتی  استفاده ی  و 
ارگان های  آسیب پذیری  میزان  نشان دهنده 
در  داخله  وزارت  است.  باال  سطح  در  دولتی 
مهاجمین  از  تن  پنج  که  است  گفته  اعالمیه اش 
قبل از رسیدن به هدف توسط نیروهای امنیتی 
از پا درآمدند، ولی دو نفر باقی مانده توانستند 
می شود  معلوم  که  دهند  ادامه  را  حمالت شان 
نیروی نظامی کافی در برابر آنها وجود نداشت؛ 
از غیرنظامیان بوده اند  اکثر کشته شدگان  زیرا 
و طالبان نیز فقط با ماشین دار مجهز بوده اند. 
احمدی  یوسف  قاری  که  است  حالی  در  این 
انتحاری  ادعا دارد مهاجمین  سخنگوی طالبان 
بیشتر از صد نفر سرباز دولتی و خارجی را 
کشته اند که مطمینا مبالغه آمیز است، زیرا فقط 
دو نفر نمی توانند، تعداد صد نفر سرباز مسلح 
معنا  آن  به  این هرگز  ولی  آورند.  در  پا  از  را 
نبوده  کار  در  کمبودهایی  و  قصور  که  نیست 
افراد  تعداد  در  که  کرد  تصور  می توان  است. 
مدافع و جنگ  افزارهای آن کمبود وجود داشته 
است وگرنه چگونه دو فرد مسلح می توانند با 
تصرف رادیو تلویزیون، برای همه انسان های 
غیرنظامی گلوله ببارند و فقط سه تن از افراد 
رهبران  باشند.  کشته شدگان  میان  در  پولیس 
به  پاکستان  در  و  امان  و  امن  در  که  طالبان 
مدارک  از  که  پول هایی  کمک  به  می برند،  سر 
ناآگاه  افراد  به دست شان می رسد،  غیرمشروع 
انتحاری  لباس  را  کودکان  بعضا  و  مریض  و 
می پوشانند و به کشتار کسانی تحریک می کنند 
که نظامی نیستند و در میان شان چند کودک و 
زن هم وجود دارد که کشتن آنان در اسالم هیچ 
توجیهی ندارد و برعکس مزمت شده است. در 
تاریخ صدر اسالم فقط گروه متعصب و نفهم 
اعمال شنیع  یافت که چنین  خوارج را می توان 
و زشتی را با افتخار مرتکب می شدند؛ ولی در 
که  است  پاکستان  استخباراتی  اداره ی  اینجا 
فقط فرمان می دهد و در این راستا هیچ ضابطه 
همین  چنانچه  نمی کند.  رعایت  را  قاعده ای  و 
پاکستان  ارتش  توپخانه   که  بود  قبل  چند روز 
افغانستان را زیر  بینواترین مردم  فقیرترین و 
با هیچ دفاعی هم مقابل نشد و  آتش گرفت و 
مسلما با انفعال بی برنامگی  که دولت افغانستان 
به  افغانستان  دشمنان  می دهد،  نشان  خود  از 
حمایت یک حکومت میلیتاریست ، بازهم به این 

نوع از اعمالش ادامه خواهد داد. 

زنگ اول


نمایندگان  مجلس  رییس  8صبح،کابل: 
به  مجلس  این  که  می گوید  افغانستان 
هیچ عنوان حاضر نیست از موقف اش در 
مورد تصمیم  های محکمه ی اختصاصی 

صرف نظر کند.
مجلس  رییس  ابرهیمی،  عبدالرووف 
نمایندگان که در چند روز گذشته برای 
حکومت،  میان  کنونی  بن  بست  حل 
پارلمان و قوه ی قضاییه با رییس جمهور 
دیدار کرده است، به نمایندگان مجلس 
جمهور  رییس  که  است  داده  اطمینان 
از  ناشی  بحران  به  دادن  پایان  تالش  در 

انتخاباتی میان سه نهاد دولت است.
رییس مجلس نمایندگان گفته است که 
مورد  این  در  زودی  به  جمهور  رییس 

تصمیم می گیرد.
ابراهیمی به نمایندگان مجلس تعهد داده 
مجلس  فیصله های  تمامی  از  که  است 

اسوشیتدپرس  خبرگزاری  حال  این  با 
می نویسد وزارت مالیه امریکا حتا فراتر 
شدن  فاش  با  می گوید  و  رفته  این  از 
این »توافق پنهانی« در عملیات القاعده 
چراکه  آمد  خواهد  وجود  به  اختالل 
مهم  »نقطه  توافق  این  موجب  به  ایران 
ترانزیت« پول و دسترسی افراط   گرایان 

به افغانستان و پاکستان بوده است.
تصریح  امریکا  مالیه  وزارت  بیانیه  در 
همچون  شبکه  »این  است:  شده 
شاهرگی است که القاعده از طریق آن 
از  را  عملیاتی  و  متخصص  افراد  پول، 
سراسر خاورمیانه به جنوب آسیا انتقال 

می دهد.«
که  است  مدعی  امریکا  مالیه  وزارت 
نام   به  شخصی  گروه،  این  فرمانده 
همکاری  با  خلیل  عبدالعزیز  عزالدین 
فعالیت  ایران  در  تهران،  مقام های 
می کرده و منابع مالی جمع آوری شده 
ارشد  رهبران  به  را  عرب  جهان  در 
القاعده در پاکستان انتقال می داده است.

بنا به گفته وزارت مالیه امریکا، عزالدین 
عبدالعزیز خلیل به مدت شش سال در 
می کرده  فعالیت  ایران  مرزهای  داخل 

است.
دیگری  شخص  امریکا  مالیه  وزارت 
مشمول  را  عبدالرحمن  عطیه   نام  به 
به گفته  تحریم های خود قرار داده که 
این وزارتخانه فرستاده اسامه بن الدن در 
ایران بوده است؛ وی پیش از این، یکی 
قبایل  مناطق  در  القاعده  فرماندهان  از 

پاکستان بوده است.
وزارت مالیه امریکا همچنین مدعی شده 

نمایندگان در مورد محکمه ی اختصاصی 
برسر  نیست  آماده  می کند  حمایت 

تصمیم های این مجلس معامله کند.
این درحالی است که در چند روز گذشته 
چانه زنی های  شاهد  جمهوری  ریاست 
مقام های حکومت، پارلمان و دادگاه عالی 
بوده است اما نتیجه ی آن تاکنون مشخص 

نشده است.

که عطیه عبدالرحمن با مجوز مقام  های 
ایرانی می توانسته به داخل و خارج ایران 

رفت وآمد داشته باشد.
به موجب تحریم  وزارت مالیه امریکا، 
امریکا  در  افراد  این  دارایی  هرگونه  
از  امریکایی  و شهروندان  توقیف شده 

دادوستد با آنها منع می  شوند.
امید محمدی که از وی به عنوان یک 
القاعده در عراق  طراح مهم حمله های 
مالیه  که  است  نفری  سومین  شده،  یاد 

امریکا وی را تحریم کرده است.
نیز   الکواری  رشید  خلیفه  حسن  سلیم 

فرد دیگر تحریم شده می باشد.
مسلم  مافوز  غنیم  عبداهلل  همچنین 
الخاور، فردی که گفته می شود از قطر 

در  محلی  مسووالن  بدخشان:  8صبح، 
آتش سوزی  اثر  به  می گویند  بدخشان 
شهر  واقع  بازار«  »مینا  منطقه   در  که 
بدخشان  والیت  فیض آباد  کهنه 
با  دکان  بیست  است،  گرفته  صورت 
بین  از  آتش سوزی  این  در  اموالش 
رفته و در حدود سی میلیون افغانی به 
اقتصادی  محل ضربه  این  فروشندگان 

وارد شده است.
فضل احمد نظری مدیر مبارزه با جرایم 
به  بدخشان  امنیه  قوماندانی  جنایی 
رسانه ها گفته است که این آتش سوزی 
و  افتاد  اتفاق  جمعه  شب   9 ساعت 
تالش  از  بعد  بدخشان  پولیس  اطفاییه 

 مجلس نمایندگان درحال حاضر، لوی 
سارنوال را سلب صالحیت کرده است و 
سرپرست و 5 عضو دیگر شورای ستره 
ایجاد  در  وظیفوی  جرم  به  را  محکمه 
محکمه ی  اختصاصی، از وظیفه عزل و 
خواهان محاکمه ی شان شده بود اما این 
ادامه  شان  وظیفه های  به  تاکنون  مقام ها 

داده اند.

منطقه  در  سفر  امکان  و  مالی  کمک 
فهرست  این  در  نیز  می کرده  فراهم  را 

است.
علی  حسن  علی  نام  به  دیگری  فرد 
کویت  از  می شود  گفته  که  العجمی، 
جمع  پول  طالبان  و  القاعده  برای 

می کرده، نیز در این فهرست می باشد.
مالیه  وزارت  معاون  کوهن،  دیوید 
اطالعات  و  تروریزم  امور  در  امریکا 
مالی، بدون  اعالم جزییات گفته است 
القاعده  با  سری  »توافق  به  ایران   که 
و  مالی  منابع  می دهد  اجازه  و  رسیده 

افراد عملیاتی از خاکش عبور کنند.«
دیوید کوهن در بیانیه  خود تصریح کرده 
است: »امروز ایران سردمدار  کشورهای 

ساعت  دو  از  بعد  که  توانست  فراوان 
این آتش سوزی را خاموش کند.

آقای نظری می گوید که تاکنون دلیل 
نشده  مشخص  آتش سوزی  این  بروز 
است، اما گفته می شود که در تحقیقات 
دریافته اند که به اثر شارتی لین برق این 

آتش سوزی به میان آمده است. 
اما مقام های پولیس بدخشان می گویند 
که برای یافتن دلیل اصلی این رویداد 

تحقیقات پولیس آغاز شده است.
این دومین بار است که در این فروشگاه 
آتش سوزی صورت می گیرد. پیش از 
مشابه  اثر حادثه  به  این در سال 1385 
60 دکان در این محل طمع حریق شده 

دیده بان رسانه ها 
کشته شدن 

خبرنگار بی بی سی را 
محکوم کرد

رسانه های  دیده بان  افغانستان:  8صبح، 
موسسه »نی«، کشته شدن امید خپلواک 
خبرنگار بی بی سی در والیت ارزگان را 

شدیدا محکوم کرده است.
حمله  به  پنج شنبه  روز  خپلواک،  امید 
گروه طالبان به چند ساختمان از جمله 
بر ساختمان رادیو و تلویزیون محلی در 
ارزگان  والیت  مرکز  ترینکوت،  شهر 

کشته شد.
این  اعالمیه ای  نشر  با  رسانه ها  دیده بان 
قتل را شدیدا محکوم کرده می گوید، 
دیگر  بار  یک  خپلواک  شدن  کشته 
در  رسانه یی  کارکنان  و  خبرنگاران 
یاد  و  نشانده  سوگ  به  را  افغانستان 
را  افغانستان  در  شده  کشته  خبرنگاران 

تازه کرد.
به نقل از این اعالمیه، طالبان تروریست 
نشان  دیگر  بار  یک  عمل شان  این  با 
دادند که آنها هیچ نوع پابندی بر اصول 
جنگ نداشته و همواره از افراد بی دفاع 
استفاده  اهداف شان  به  رسیدن  برای 

می کنند.
خبرنگاران  حقوق  مدافع  نهاد  این 
می افزاید که کشتار افراد بی گناه به ویژه 
خبرنگاران، هیچ توجیه قانونی و شرعی 
موازین  خالف  عمل  این  و  نداشته 

حقوق بشری است.
درگیر  طرف های  از  رسانه ها  بان  دیده 
حیات  تامین  زمینه  در  تا  خواسته 
در  نمایند  جدی  توجه  غیرنظامیان 
تنها  نه  بی گناه  افراد  کشتن  غیرآن، 
و  نفرت  بلکه  نمی آورد،  ببار  پیروزی 

انزجار مردم را بیشتر می کند.
بلخ  والیت  خبرنگاران  حال  همین  در 

نیز این قتل را تقبیح کردند.
انیستیتوت  در  که  خبرنگاران  این 
شده  جمع  دورهم  صلح  و  جنگ 
شدیدا  را  طالبان  عمل  این  بودند، 
تا  خواستند  دولت  از  نموده  تقبیح 
به  و  شناسایی  را  رویداد  این  عاملین 

بکشانند. دادگاه 

شمار تلفات... 
ادامه از صفحه 1

به  می گوید،  داخله  وزارت  اعالمیه 
نفر  یک  و  بیست  پولیس   سه  شمول 
در این حمله کشته شدند و سی و پنج 
زخمی  دیگر  پولیس  سه  و  غیرنظامی 

شده اند.
کودک،  ده  که  می رسانند  گزارش ها 
سه زن و یک خبرنگار محلی بی بی سی 

نیز در میان کشته شده گان اند. 
صحت  رییس  میاخیل  آغا  داکترخان 
غیرنظامیان  شدن  کشته  ارزگان  عامه 
را تایید کرد و گفت: »ده کودک، سه 
رادیو  خبرنگار  خپلواک  امید  خواهر، 
غیرنظامیان  از  نفر  چهار  و  بی بی سی 
جمله  از  و  کشته شده گان اند،  میان  در 
دیگران  و  پولیس  نفر  دو  زخمیان 

غیرنظامیان هستند.«
می گوید،  اعالمیه ای  در  داخله  وزارت 
مهاجمان  از  تن  پنج  امنیتی  نیروهای 
پا  از  برسند  به هدف  این که  از  قبل  را 
به  توانستند که  نفر  در آوردند ولی دو 
عمر  محمد  دهند.  ادامه  خود  حمالت 
این  هدف  که  ارزگان  والی  شیرزاد 
تیراندازی  و  جنگ  گفت،  بود  حمله 

چهار ساعت ادامه داشت.
گفت،  ارزگان  والیت  سخنگوی 
تلویزیون  رادیو  تعمیر  اول  مهاجمان 
نزدیکی مقر والیت موقعیت  را که در 
مقر  آنجا  از  و  کردند  تصرف  دارد 
والیت را هدف قرار دادند. یک عضو 
رسانه ها  به  ارزگان  والیتی  شورای 
گفت که یکی از معاونان والی زخمی 

شده است.

رییس مجلس نمایندگان:

 به هیچ معامله ای تن نخواهیم داد
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»از ورای دود و آتش« سلسله گزارش هایی است که بر اساس گفته های  قربانیان 
جنگ های سه دهه اخیر افغانستان تهیه شده است. این گزارشها که  بدون 

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 
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گزارش امروز »از ورای دود و آتش« زندگی خواهری 
با همت  اما  از معلولیت رنج می برد،  بیان می دارد که  را 
حالت  همان  با  دیگران  برای  می کوشد  دارد  که  بلندی 
که  می شنویم  او  خود  زبان  از  شود،  خدمت  مصدر 
پدیده ی  یک  »جنگ  می دارد:  بیان  را  حادثه  چگونگی 
برده و  از آن رنج  ما  شوم و خانمان سوز است که ملت 
می برد، هزاران انسان الدرک هستند، صدها تن به ناحق 
دیگر  انسان  هزاران  و  شد  ریخته  هیچ  برای  خون شان 
می باشند  معلول  هستند که  ثمره های جنگ  از  من  مانند 
از خداوند  با آن هم  ناحیه رنج فراوان می برند،  این  از  و 
خود راضی هستم، شاید این را خداوند برایم الزم دیده 
از کودتای هفت  بعد  به هر صورت، من دو سال  باشد. 
اما  نمی آید،  زمان  آن  از  یادم  هرچند  شدم.  متولد  ثور 
می گویند این کشور در آن زمان در آتش خشم و نفرت 
بین جناح ها می سوخت؛ زیرا یک طرف نظام کمونیستی 
حاکم بود که به کمک اشغالگران روسی علیه کشور و 
دیگر  سوی  از  و  می داشتند  روا  ستم  و  ظلم  خود  مردم 
نیروهایی به نام مجاهدین بودند، که می گفتند هدف شان 

رهایی کشور از اشغال و ستم می باشد. روزها می گذشت 
و من هم بزرگ تر می شدم، اما جنگ هم بر شدت خود 
نیروهای  مقابل  در  شدت  با  مجاهدین  زیرا  می افزود، 
از  روسی  نیروهای  باالخره  می جنگیدند،  کمونیستی 

اجازه ی  افغان  تاجران  باربری  موتر  سه صد  به  پاکستان 
ورود به افغانستان را داد.  وحید اهلل غازی خیل سخنگوی 
گفته،  افغانستان  صبح بخیر  به  صنایع  و  تجارت  وزارت 
برای کاروان های تجارتی افغانستان رسما اجازه ی ورود 
ماه  یک  از  می افزاید،  غازی خیل  است.آقای  شده  داده 
بدین سو کاروان اموال تجارتی افغان در پیشاور پاکستان 

دولت فرانسه از کشته شدن سه غیرنظامی افغان از مقامات 
دولت افغانستان رسما معذرت خواسته است. هفته گذشته 
از غیرنظامیان زمانی کشته و زخمی شدند که  تن  شش 
یک سرباز فرانسوی در ولسوالی نجراب والیت کاپیسا 
فرانسوی  قوای  آنان شلیک کرد. یک سخنگوی  باالی 
این حادثه هنگامی رخ داد  مستقر در کابل گفته است، 

با  درتماس  بغالن  والیت  ده صالح  ولسوال  عبدالحنان 
گذشته   روز  صبح  پنج  ساعت  که  است  گفته  رسانه ها 
یک گروه از افراد مسلح غیر مسوول بریک پوسته امنیتی 
پولیس در منطقه صیاد این ولسوالی حمله کرده اند که در 
و  ملکی زخمی شده اند  فرد  دو  و  پولیس  فرد  دو  نتیجه 
یک زن ملکی هم جان باخته است. این درگیری تا صبح 

گزارش ها از والیت ننگرهار حاکی ست که در نتیجه ی 
در  شینوار  سپین غر  ولسوالی  در  سیالب ها  شدن  سرازیر 
این والیت، عصر روز پنج شنبه به مردم خسارات هنگفت 

مالی وارد شده است.
احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار، در صحبت 

نمودند،  قبول  رسما  را  شکست  و  شدند  بیرون  کشور 
اما دولت کمونیستی وقت که در آن زمان داکتر نجیب 
رییس جمهور آن بود سخت در تالش بود که باید به راه 
خویش ادامه دهد، اما نمی شد. مجاهدین از بیرون، شهر 

بود.  شده  متوقف  تخنیکی  مشکالت  از  بعضی  دلیل  به 
ورود موترهای باربری بازرگانان افغان در حالی از کشور 
از  است که شماری  افغانستان آغاز گردیده  به  پاکستان 
این بازرگانان در اعتراض به این مساله در نشستی هفته ی 

گذشته از دولت خواهان عمل بل المثل گردیده بودند. 


که یک راننده موترش را باوجود آنکه سربازان فرانسوی 
به وی دستور توقف داده بودند، متوقف نکرد. در جمع 
کشته شدگان یک زن حامله، یک جوان و یک کودک 
تقبیح  نیز  را  حادثه  این  کرزی  جمهور  رییس  شامل اند. 
کرده و گفته است معذرت خواهی در برابر چنین رویداد، 

افراد کشته شده را دو باره زنده نخواهد کرد. 


دیروز ادامه داشت. درعین حال ساکنان محل می گویند 
قرار  افراد تحت محاصره  این  از سوی  امنیتی  پوسته  که 
گرفته و نیروهای پولیس در مقایسه با محاجمین کم بوده 

است



با رادیو آزادی گفته است در این سیالب ها که عصر روز 
پنج شنبه جاری شد، یک تن کشته، صدها جریب زمین 

زراعتی تخریب و صدها راس مواشی تلف گردیده اند.
به اساس گزارش ها، متضررین این رویداد به کمک های 

فوری نیاز دارند.


را مورد هدف راکت های کور قرار می دادند، من در آن 
بودم  گذشتانده  پشت سر  را  زندگی ام  بهار   9 تازه  زمان 
که در یکی از روزها مرمی هاوان که از سوی نیروهای 
مجاهدین شلیک شده بود در حویلی ما اصابت نمود و من 
در داخل حویلی زخمی شدم، زمانی که مرا به شفاخانه 
انتقال دادند، کمی امیدوار بودم که زنده می مانم، اما بعد 
از تداوی متوجه شدم که من آن انسان قبل نیستم، زیرا 
دیگر توان دوباره سرپا ایستادن و راه رفتن را ندارم، دیگر 
نتوانستم که به شکل قبلی راه بروم و کار کنم، در ابتدا 
بسیار مایوس شده بودم، اما با گذشت زمان، به این حالت 
معلول تر  و  بیچاره تر  انسان های  خود  از  و  کردم  عادت 
را دیدم که باالی خود شکر می کردم. امروز خوشحال 
کسانی  خصوص  به  همنوعانم  به  خدمت  در  که  هستم 
که مانند من از معلولیت رنج می برند، مصدر خدمت در 
یکی از مراکز صحی هستم و این مرا به زندگی امیدوارتر 
را  حادثه ی شوم  آن  اما  می برم،  لذت  آن  از  و  می سازد 
عامالن  به خصوص  نمایم،  فراموش  که  نمی توانم  هرگز 
آن رویداد که مرا به این حالت رسانده اند، قابل بخشش 
نیستند و از خداوند می خواهم که در دنیا و آخرت جزای 
اعمال ناروا و ناشایسته شان را به آنها بدهد که خوشی های 

زندگی را که خداوند به من داده بود، از من گرفتند.«


حادثه ای که پاهایم را از من گرفت
مجاهدین از بیرون، شهر را مورد هدف راکت های کور قرار می دادند، من 
در آن زمان تازه 9 بهار زندگی ام را پشت سر گذشتانده بودم که در یکی 
از روزها مرمی هاوان که از سوی نیروهای مجاهدین شلیک شده بود در 
حویلی ما اصابت نمود و من در داخل حویلی زخمی شدم، زمانی که مرا 

به شفاخانه انتقال دادند، کمی امیدوار بودم که زنده می مانم، اما بعد از 
تداوی متوجه شدم که من آن انسان قبل نیستم، زیرا دیگر توان دوباره 

سرپا ایستادن و راه رفتن را ندارم، دیگر نتوانستم که به شکل قبلی 
راه بروم و کار کنم، در ابتدا بسیار مایوس شده بودم، اما با گذشت 

زمان، به این حالت عادت کردم و از خود انسان های بیچاره تر و معلول تر 
را دیدم که باالی خود شکر می کردم.

فرانسه از کشته شدن غیرنظامیان معذرت خواست سه صد موتر باری از پاکستان وارد افغانستان می شود

تنفنگ داران غیر مسوول بریک پوسته امنیتی حمله کردند سیالب به باشندگان ولسوالی سپین غر خسارات هنگفت وارد کرد 

ACKU



 محمد هاشم قیام

 ظفرشاه رویی
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انتقال  اول  مرحله ی  پایان  کرزی،  جمهور  رییس 
مسوولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای 
ملی کشور  در حیات  بزرگ  گام  و  موفقانه  را  افغان 
خواند و تاکید کرد که نیروهای افغان توان و ظرفیت 
تمجید  دارند.  تنهایی  به  را  امنیت کشور  تامین  کافی 
از  که  می دهد  نشان  پروسه،  این  از  جمهور  رییس 
امنیتی  مسوولیت  انتقال  کرزی،  جمهور  رییس  نظر 
به نیروهای افغان یک دست آورد ارزشمند محسوب 

می گردد.
شکی نیست که واگذاری مسوولیت امنیتی به نیروهای 
داخلی برای مردم نیز از ارزش برخوردار می باشد، زیرا 
حداقل باعث می گردد تا یک تغییر در عرصه امنیتی 
تغییر،  به عنوان یک  تا  باعث گردد  محسوب شود و 
امیدواری جدیدی را نزد مردم ایجاد کند. هر چیزی 
که بتواند باعث ایجاد امید نزد مردم خسته از بحران در 

افغانستان گردد، از اهمیت برخوردار می باشد.
می توان  موضوع  این  با  پیوند  در  که  می رسد  نظر  به 
سطح  در  اجتماعی  سیاسی  ضروری  تغییر  یک  بر 
داخل نیز اشاره کرد که اگر صورت گیرد، می تواند 
مسایلی  از  یکی  گردد.  مردم  امیدواری  ایجاد  باعث 
آینده  به  نسبت  امیدواری  ایجاد  باعث  می تواند  که 
رهبری کننده  مهره های  در  تغییر  مردم گردد،  نزد  در 
امروزه  می باشد.  جامعه  بر  حاکم  زمان  عین  در  و 
تیکه داری عمری سواری بر سرنوشت جامعه در دنیا 
رخت بربسته و حتا در کشورهای عربی نیز این تغییر 
این رول در سطح  امروزه  رونما شده است. همچنین 
جهان مورد اجرا قرار گرفته است که نقش ها و رول ها 
غیردایمی بوده و افراد و اشخاص به صورت نوبتی در 
محدود،  زمان  طی  از  پس  و  گیرند  قرار  نقش ها  آن 

میدان را خالی کرده و در اختیار دیگران قرار دهد.
پیشرفته،  کشورهای  رفتاری  جدید  شیوه ی  به  اگر 
تاریخی  شخصیت های  که  می بینیم  بیاندازیم  نگاهی 
در مقاطع کوتاه، در نقش های رهبری جوامع  خویش 
از  محدود،  دوره های  طی  از  بعد  و  کرده اند  ظهور 
صحنه کنار رفته و به نوشتن خاطره و کتاب پرداخته 
و از این طریق، تجربه ی خویش را در اختیار نسل های 
کوتاهی  دیگر  سوی  از  داده اند.  قرار  خود  از  بعد 
این  رهبری،  سطح  در  حتا  مهره ها   کاری  دوره ی 
در  احساس خستگی  که  می سازد  میسر  نیز  را  امکان 

نزد مردم نسبت به آنان پیدا نشود.
بوی  و  رنگ  با  حتا  و  رهبری  مادام العمری  انحصار 
در  هم  هنوز  و  است  مروج  افغانستان  در  که  میراثی 
تا  می گردد  باعث  دارد،  جریان  پروسه  همین  قالب 
گرفتار  جامعه  و  نتواند  باز  راه  جامعه  در  نوآوری ها 
قدرت  بر  سواریان  و  طالبان  انحصاری  مفکوره ی 
باعث  جامعه  در  وضعیت  این گونه  باشد.  رهبری 
می گردد تا بحران به صورت دایمی وجود داشته باشد 
چنگال  در  نسل،  اندر  نسل  جامعه  این گونه  مردم  و 

رهبری انحصاری بدون تغییر گرفتار بمانند.

از  بین المللی  نیروهای  خروج  روند  حالی که  در 
سدویل  مارک  است،  شده  آغاز  رسما  افغانستان 
پاکستان،  و  افغانستان  برای  بریتانیا  نماینده ی خاص 
می گوید در صورتی که گروه های شورشی مخالف 
نشوند،  یکجا  ملی  آشتی  و  صلح  روند  به  دولت 
نیروهای امنیتی داخلی و بین المللی تا زمانی با آنان 
مخالف  اعضای گروه های  مبارزه خواهند کرد که 

دولت از بین بروند و یا هم بازداشت شوند.
آقای سدویل که در یک کنفرانس خبری در کابل 
تالش ها  تشدید  با  همزمان  افزود  می گفت،  سخن 
برای گفتگو و مصالحه با طالبان و دیگر گروه های 
شورشی مخالف دولت، فشارها همچنان باید بر این 
راه  بهترین  تاکید کرد که  او  یابد.  افزایش  گروه ها 
از جنگ  است که دست  این  مخالفان دولت  برای 
بکشند و در غیر این صورت، هیچ چانسی برای شان 
حکمروایی  افغانستان  بر  دوباره  تا  نمی شود  داده 

کنند.
نیروهای  که  می شود  بیان  حالی  در  اظهارات  این 
بین المللی مستقر در افغانستان، عمال به نقش عملیاتی 
مخالف  شورشی  نیروهای  علیه  خود  تهاجمی  و 
و  داده  خاتمه  افغانستان  منطقه ی  هفت  در  دولت، 
براساس  کرده اند.  آغاز  را  کشور  از  خروج  روند 
مستقر  بین المللی  نیروهای  و  افغانستان  دولت  توافق  
 2014 سال  تا  داخلی  امنیتی  نیروهای  کشور،  در 
دوش  به  را  کشور  تمام  امنیت  تامین  مسوولیت 
نقش  به  بین المللی  نیروهای  و  گرفت  خواهند 
عملیاتی و تهاجمی خود علیه شورشیان خاتمه داده 

و این کشور را ترک خواهند کرد.
پاکستان  و  افغانستان  برای  بریتانیا  خاص  نماینده 
خود  مبارزه  بر  بین المللی  نیروهای  که  می گوید 
میان  از  مرز  تا  و  هستند  جدی  شورشیان  علیه 
به دولت،  تسلیم شدن آنان  یا  برداشتن شورشیان و 
ما  »پیام  گفت:  سدویل  مارک  می کنند.  جنگ 
برای کسانی که می جنگند و هر شخصی که در این 
جنگ علیه دولت و نیروهای خارجی دخیل هستند، 
در  شوند؛  یکجا  روند صلح  به  بیایند  که  است  این 
صورتی که این تقاضا و شرط ما را نپذیرند، نیروهای 
با  تا زمانی  افغانستان  امنیتی  نیروهای  حافظ صلح و 
اینها خواهند جنگید که یا آنان را بازداشت کنند و یا 
از بین ببرند. دیگر برای مخالفین چانس داده نخواهد 
شد که یک بار دیگر در اینجا دولت را بدست خود 

بگیرند و حکمرانی کنند.«
مارک سدویل همچنین گفت تالش هایی که تاحال 

اگر به وضعیت موجود در جامعه ی افغانستان در چهل 
از  یکی  که  می گردد  روشن  شود،  توجهی  اخیر  سال 
همین  افغانستان  در  مثبت  تغییر  عدم  اصلی  علت های 
می باشد که جامعه ی ما نتوانسته است از انحصار رهبری 
خارج گردد. در واقع می توان گفت که عدم تغییر در 
سطح رهبری جامعه باعث گردیده است که گرفتاری 
به بحران، همچنان ادامه پیدا کند؛ زیرا یکی از دالیل 
می باشد.  مردم  و  رهبران  متقابل  درک  عدم  بحران 
رهبران چهل سال پیش نمی توانند ضرورت نسل امروز 
و  مریدی  رفتار  توقع  هم  هنوز  آنان  کنند،  درک  را 
رهبران  نمی توانند  که  است  طبیعی  دارند،  را  مرادی 

خوبی برای نسل امروز جامعه باشند. 
وقتی فقط شعار تغییر می  کند و مهره ها بدل نمی شوند، 
عمومی  وضعیت  در  که  داشت  انتظار  نمی توان  هرگز 
جامعه تغییر مثبتی به وجود بیاید. وقتی شعار دموکراسی 
سر داده می شود، اما مهره های تطبیق کننده دموکراسی 
کسانی می باشند که در گذشته با احساس برتر بودن با 
در  خویش  دلخواه  به  را  مردم  و  کرده اند  رفتار  مردم 
برابر یکدیگر به بازی گرفته و حتا جنگانده اند، چگونه 
برابری  مبنای  بر  دموکراسی  داشت که  انتظار  می توان 
محقق  افغانستان  در  برتری  محو  محوریت  بر  و  افراد 

شود.
اگر به تالش های صورت گرفته در راستای دموکراتیزه 
انداخته شود، دیده می شود که  افغانستان نگاهی  شدن 
یکی از اقداماتی که به عنوان یک اصل یا قاعده مورد 
اتفاق در عرصه ی قانونمندسازی و قانونمداری جامعه 
رهبران  نظر  اتفاق  یا  فکری  اجماع  و  گرفت  صورت 
سیاسی در آن وجود داشت، تصویب و توشیح منشور 
مصالحه ملی و عفو عمومی بوده است که در آن فقط و 

فقط منفعت رهبران تامین گردیده است. 
و اگر از جهت دیگر به این موضوع دیده شود، معلوم 
می شود که در واقع همین مساله، سرآغاز دور جدیدی 
تصویب  با  زیرا  است؛  بوده  جامعه  در  تفاهم  عدم  از 
در  که  مردم  از  زیادی  فیصدی  توقعات  به  قانون  این 
گردیده اند  متضرر   2001 از  پیش  بحران  دوره های 
 2001 سال  از  بعد  سیاسی  نظام  که  داشته اند  توقع  و 
رسیدگی  آنان  حق  در  گرفته  صورت  ناروایی های  به 
چنین صورتی  در  است.  شده  داده  منفی  کند، جواب 
انحصار  تا  که  می باشد  این  است  پیش بینی  قابل  آنچه 
رهبری در جامعه شکسته نشود، تغییر اساسی که بتواند 
به  باشد،  جامعه  تراکم کرده  ضرورت های  پاسخ گوی 

دست نخواهد آمد. 
سیاسی  جامعه ی  بیرون رفت  برای  می رسد،  نظر  به 
انحصارطلب  قانع شدن رهبران  به  بحران،  از  افغانستان 
عصر  بدانند  که  می باشد  ضرورت  بسیار  جامعه  در 
خواسته ها  نمی توانند  آنان  و  یافته  پایان  موثریت شان 
درک  را  دموکراسی  بر  مبتنی  واقعی  ضرورت های  و 

کنند. 


با طالبان  منظور گفتگو و مذاکره  به  از سوی دولت 
است،  گرفته  صورت  شورشی  گروه های  دیگر  و 
رهبران این گروه ها را عالقمند نساخته است تا به این 
تالش ها پاسخ مثبت دهند. به گفته ی آقای سدویل، 
و  می برند  سر  به  مصوونیت  در  گروه ها  این  رهبران 
صلح  تالش های  به  شان  پاسخ های  دلیل  همین  به 
منفی بوده است. او گفت: »طالبان چندان عالقمندی 
به  و  نداده اند  نشان  به روند صلح  بخاطر یکجا شدن 
همین خاطر، باید فشارهای نظامی علیه آنان در داخل 
افغانستان و پاکستان ادامه پیدا کند تا سرانجام مخالفین 
بدانند که مبارزه ی شان دست آوردی نخواهد داشت. 
زندگی  امن  جاهای  در  که  طالبان  رهبران  از  برخی 
می کنند و کدام خطری متوجه شان نیست، مصالحه 
سنگرها  در  که  مخالفینی  اما  می کنند،  رد  همیشه  را 
امیدواریم که  ما  به روند صلح یکجا شده و  هستند، 

این روند ادامه پیدا کند.«
و  افغانستان  برای  بریتانیا  خاص  نماینده ی  همچنین 
از کمک های  بریتانیا  تاکید کرد که دولت  پاکستان 
طالبان  با  گفتگوها  انجام  برای  خود  مالی  و  سیاسی 
به  که  است  متعهد  کشور  این  و  نمی کند  دریغ 
ادامه  راستا  این  در  افغانستان  دولت  به  کمک هایش 
بدهد. مارک سدویل که پیش از این به عنوان سفیر 
بریتانیا و نماینده ی ملکی ناتو در افغانستان کار کرده 
مقام های  با  دیدارهایش  در  او  که  می گوید  است، 
بریتانیا  دولت  حمایت  صلح،  عالی  شورای  و  دولتی 
او گفت دولت  است.  اعالن کرده  را  از روند صلح 
که  صلح  تالش های  شدن  نتیجه بخش  برای  بریتانیا 
است،  شده  انداخته  راه  به  افغانستان  دولت  سوی  از 
کارهای زیادی کرده و در تمام روندها دخیل است.

ابراز  افغانستان  در  صلح  تالش های  از  سدویل  آقای 
پناهگاه های  زمانی که  تا  گفت  اما  کرد،  امیدواری 
در  باشد، صلح  داشته  پاکستان وجود  در  تروریستان 

افغانستان تامین نخواهد شد.
طریق  از  است  امیدوار  افغانستان  دولت  حال،  این  با 
با  گفتگو  زمینه ی  صلح،  عالی  شورای  تالش های 
از  برخی  طوری که  آن  اما  سازد.  مساعد  را  طالبان 
تاکنون  شورا  این  تالش های  می گویند  کارشناسان 
نداشته و مخالفان دولت  قبال  نتیجه ی مثبت در  هیچ 
حاضر به گفتگو با دولت نیستند. این در حالی است 
که مقام های دولتی بارها از گروه های مخالف دولت 
دعوت کرده اند تا به روند صلح بیپیوندند، اما تاکنون 
طالبان به دعوت مقام های دولتی پاسخ منفی داده اند.



انتقال مسوولیت امنیتی
و ضرورت تغییر در مهره ها

مارک سدویل:

هیچ فرصتی
برای حکمروایی طالبان

داده نمی شود
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اخیرا باراک اوباما از آغاز خروج تدریجی نیروهای 
علی رغم  گفت  و  داد  خبر  افغانستان  از  امریکایی 
این که بعد از ده سال هنوز شرایط تاریک است، ولی 

از دور کورسویی از امید دیده می شود.
بعد  امریکا  چطور  که  این  است  تامل  قابل  آنچه 
هزار  ده ها  و  دالری  تریلیون  نیم  هزینه  با  سال   10 از 
سرباز و مشارکت ده ها کشور امروز به کورسویی از 
دوردست دل خوش کرده است و وقتی مردم امریکا 
سخنان رییس جمهور خوش سخن خود را می شنوند 
به این جمله با دید تمسخر نگاه می کنند و آن را بازی 

با الفاظ می دانند.
یازده  از  بعد  را  افغانستان  اسم  شاید  امریکا  مردم 
سپتامبر شنیده باشند و بسیاری از آنها حتا هنوز هم جز 
غبارآلود  و  و گرد  شرایط جنگ زده  از  تصویرهایی 
پخش  تلویزیونی  شبکه های  خبری  برنامه های  از  که 
ولی  نمی دانند،  افغانستان  از  بیشتری  چیز  می شود، 
و  می دانند  خوبی  به  آنها  همه ی  را  چیز  یک  الاقل 
آنها  مالیات  پول  این که  آن  و  هستند  حساس  آن  به 
با  روز ها  این  می شود.  چه  صرف  و  می رود  کجا  به 
به  آلوده  دولت  از  کنید،  صحبت  که  امریکایی  هر 
در  امریکا  بیهوده ی  و  سنگین  هزینه  و  کرزی  فساد 
افغانستان، صحبت می کنند و این فشار افکار عمومی 
که در کشورهای آزاد پارامتر مهمی است، در نهایت 
خواهد  عقب نشینی  به  مجبور  را  امریکا  دولت مردان 
رکود  و  اقتصادی  بد  شرایط  دیگر  طرف  از  کرد. 
بر گرفته است عامل  اقتصاد جهان را در  بزرگی که 
نیروهای  کاهش  به  تصمیم  که  است  دیگری  فشار 

امریکایی در افغانستان را توجیه پذیر می کند.
این همه  از  بعد  امریکا  این است که چرا  حال سوال 
هزینه و زمان، مجبور شده است به جای روشنایی به 
نوع  این  مسلما  کند.  خوش  دل  دوردست  در  نوری 
تالشی  در  نشانه ی شکست  ابرقدرت  برای یک  بیان 
است که در ده سال گذشته انجام داده است. دالیل 
و عوامل این شکست چیست؟ و آیا می شود این نور 

دوردست را به نوری در نزدیکی تبدیل کرد؟ 
آن  اوضاع  و  جامعه  و  افغانستان  با  که  کسی  برای 
افغانستان  مردم  با  گذشته  سال های  در  و  است  آشنا 
بسیار  نکته  این  است،  داشته  برخورد  نزدیک  از 
در  طالبان  از  بعد  نخست  سالیان  در  که  است  روشن 
نسبت  باالیی  بسیار  امید  و  نشاط  و  شور  مردم  میان 
پوتانسیل  می توانست  که  می شد  مشاهده  آینده  به 
پایدار  ساختار  یک  استقرار  و  تغییر  برای  بزرگی 
مستمر  و  فاحش  اشتباهات  ولی  باشد،  مستحکم  و 
جانب  از  چه  و  افغانستان  دولت مردان  جانب  از  چه 
امید  و  شور  این  که  شد  باعث  بین المللی  نیروهای 
روز به روز به یاس مبدل شود و زمینه ی قدرت گیری 
دوباره ی طالبان فراهم گردد. با تداوم این وضع و با 
نور ضعیفی هم که  بین المللی همان  نیروهای  خروج 
خاموش  می کند،  مشاهده  دوردست  در  اوباما  آقای 
خواهد شد و افغانستان دوباره صحنه ی قدرت آزمایی 
قدرت های منطقه ای و گروه های دست نشانده ی آنها 
به ویژه طالبان خواهد شد. اما عمده دالیل این شکست 
در  و  انسان ها  جان  و  هزینه ها  بربادرفتن  و  ناکامی  و 
مردم  میان  در  آینده  از  امید  بستن  بر  رخت  نهایت 
افغانستان چه ها هستند؟ در اینجا به اختصار به برخی 

از آنها اشاره می کنیم.
شاید عمده ترین دلیل بی اعتمادی 
آینده ی  به  مردم  ناامیدی  و 
آن  نتیجه  در  و  کشورشان 
مقبولیت  و  مشروعیت  سقوط 
و  کارآمدی  نا  کرزی،  حکومت 
حاکم  دستگاه  گسترده ی  فساد 
سیستم  یک  در  باشد.  کشور  بر 
ناکارآمد مردم نتیجه ی ملموس و 
قابل مالحظه ای در زندگی  تغییر 
روزمره خود نمی بینند و به تدریج 
قطع  حاکم  سیستم  از  امید شان 
کشورهایی  تمامی  در  می شود. 
توانسته اند  بحران  از  بعد  که 
راستای  در  و  خیزند  به پا  دوباره 
اعتماد مردم  بردارند،  قدم  توسعه 
به  اعتقاد  و  حاکمه  دستگاه  به 
و  تالش ها  بودن  نتیجه بخش 
مردم  همگانی  بسیج  نهایت  در 
آینده ی  برای  تالش  و  کار  به 
حتا  می شود.  مشاهده  بهتری، 
این  به  توسعه،  صاحب نظران 
شرایطی  در  که  هستند  باور 

افغانستان که دوران طوالنی جنگ و ویرانی را  مشابه 
بر  سرمایه گذاری  اساسی  اصل  است،  گذرانده  سر  از 
آن  آتی  توسعه  برای  زیربنا های الزم  و  زیر ساخت ها 
می باشند،  دیربازده  زیربنایی  کارهای  ولی  می باشد، 
باید در عین زمان کارهای کوچکی که نتایج ملموس 
امیدوار  و  نظر مردم  برای جلب  دارند،  بر  و سریع در 
به آینده که ثمره آن سهم گیری آنها در  ساختن آنها 
نیز مد نظر قرار گیرد.  روند توسعه کشور خواهد بود 
زیربنایی  کارهای  شاهد  گذشته  سال  ده  در  متاسفانه 
جدی مانند احداث سدهای بزرگ، نیروگاه ها، راه های 
زیرساخت های  اینها  نبوده ایم.   ... و  آهن  راه  و  اصلی 
توسعه در یک کشور می باشد که بدون آنها گام های 
ایجاد  برای  حال  عین  در  و  است  غیرممکن  بعدی 
اطمینان در مردم، کارهای کوچک کافی هم باید در 
شهر ها و روستا ها صورت می گرفت که مردم تحولی 
را در آسایش و رفاه روزمره ی خود می دیدند. متاسفانه 
بندهای  و  زد  اساس  بر  وزرا  و  مسوولین  از  بسیاری 
ظرفیت ها  از  استفاده  امکان  و  شده اند  تعیین  سیاسی 
هر  موجود  آمارهای  براساس  و  ندارند  را  امکانات  و 
که  کشور  عمرانی  بودجه های  از  زیادی  قسمت  سال 
به علت  تامین می شود  بین المللی  از طریق کمک های 
بازگشت  آن،  به کارگیری  در  افغانستان  دولت  ضعف 
در  که  است  این  توجه  جالب  نکته ی  می خورد. 
باال و مشاوران  نا کارآمد مسوولین رده  همین سیستم 
برخوردار  باالیی  بسیار  آمد های  در  و  حقوق ها  از 
سایر  ناچیز  درآمد های  با  فاحش  اختالف  که  هستند 
کارمندان و مردم دارد. همین درآمد های باال که یا به 
بند های  و  زد  در  اشتراک  با  یا  و  ماهانه  شکل حقوق 
است  شده  باعث  می آید،  به دست  نامشروع  اقتصادی 
که طیف وسیعی از افراد صرفا به هدف پرکردن جیب 

مسلما مردم افغانستان از جنگ خسته هستند و تمایلی به ادامه ی جنگ 
و نابسامانی ندارند. خواست اکثریت مردم افغانستان برخورد جدی با 

کسانی است که باعث ایجاد ناامنی برای زندگی روزمره آنان می شوند؛ ولی 
متاسفانه رییس جمهور به جای برخورد قاطع و قوی با چنین افرادی، آنان 
را گاهی برادر خطاب می کند و بسیار پیش آمده است که نیروهای وابسته 
به طالبان پس از دستگیری به جای مجازات  مناسب، بااحترام فراوان آزاد 

شده اند که دوباره به آشوب گری و ناامن سازی ادامه بدهند.

در دوران اشغال افغانستان توسط 
شوروی سابق، حمایت های غرب 
از گروه های مجاهدین از کانال 

پاکستان انجام می گرفت و در ازای 
این همکاری، پاکستان فرصت 

یافت تا مقاصد استراتژیک خود در 
افغانستان منجمله ایجاد گروه ها و 

افراد دست نشانده و همچنین تضعیف 
و تخریب زیربناها و سرمایه های 
افغانستان را به انجام برساند. 

حمایت و تقویت طالبان از سوی 
پاکستان از بدو پیدایش با سکوت 

و بی توجهی غرب همراه بوده است. 
اخطارهای مکرر رهبران برجسته 
افغانی مبنی بر این که اگر این 

بی توجهی به تروریسم و افراطی گری 
ادامه یابد، قطعا دنیای غرب نیز از آن 

آسیب خواهد دید، تا زمان حمالت 
یازده سپتمبر جدی گرفته نشد.

بشتابند.  افغانستان  سوی  به  پس اندازی  فراهم کردن  و 
افغانستان  در  آینده  در  خود  چون  افراد  از  دسته  این 
نمی مانند و خانوداه های شان نیز معموال در کشورهای 
شرایط  می کنند،  زندگی  غربی  کشورهای  یا  همسایه 
فعلی را خوان یغمایی می دانند که باید از آن بهره برد 
و رفت. با چنین دست اندرکارانی و چنین انگیزه هایی 
قطعا نتیجه، همین فساد گسترده می باشد که شاهد آن 
هستیم و به تبع آن نارضایتی و افول مشروعیت دولت 
متخاصم  گروه های  دوباره ی  قدرت گیری  و  مرکزی 
است. متاسفانه دنیا به این وجه از مشکل در افغانستان 
در طول سالیان گذشته صرفا در حد شعار و تهدید های 
ضعیف  سیستم  در  شاید  است.  کرده  بسنده  لفظی 
و  درآمد ها  کنترول  افغانستان  داخل  عقب مانده  و 
دارایی های مسوولین و بستگان آنها امکان پذیر نباشد، 
ولی بسیاری از پول هایی که به خارج از افغانستان منتقل 
شده است در کشورهای پیشرفته به راحتی قابل پیگرد 
خواهد بود. انجام چنین بررسی هایی عزم جدی مقابله 
با فساد و ناکارآمدی دولت افغانستان را نشان می دهد و 
برای آنانی که به شرایط موجود به شکل فرصتی جهت 
مال اندوزی از هر طریقی می نگرند، ایجاد محدودیت 

خواهد کرد و باعث کاهش فساد خواهد شد.
ضعف دیگر سیاست های ده سال گذشته، عدم توجه 
به پروسه ی ملت سازی بوده است. هیچ کشوری بدون 
آرامش  به  نمی تواند  ملی  همبستگی  و  هویت  داشتن 
در یک  گروه هایی  که  در صورتی  برسد.  پیشرفت  و 
کشور احساس فرودستی و یا به حاشیه رانده شدن داشته 
باشند، به تدریج انگیزه و تمایل خود برای تالش و کار 
در جهت منافع ملی کشور را از دست می دهند و چه 
بسا که به سمت راه های غیر دموکراتیک و غیرمدنی 
برای به دست آوردن آنچه که حق خود می دانند، رو 
زمینه ساز  ملی  هویت  ضعف  این،  بر  عالوه  بیاورند. 
مختلف  گروه های  در  منطقه ای  قدرت های  نفوذ 
قومی، مذهبی و ... و اعمال نفوذ و فشار از طریق آنان 
پروسه  در  اخالل  و  بحران  ایجاد  و  مرکزی  دولت  به 
صلح و توسعه می باشد. بنابراین خوداری و جلوگیری 
از اقدامات و رفتارهایی که رنگ و بوی قوم گرایی و 
باشد که  اولویت همه کسانی  باید  برتری جویی دارد، 
نماید.  آرامش حرکت  به سمت  افغانستان  می خواهند 
به این امر  باید  نیز  بین المللی  به همین ترتیب جامعه ی 
حساس باشد و اال مانند ده سال گذشته پس از صرف 
بی گناه  انسان های  کشته شدن  و  هنگفت  هزینه های 

همچنان باید به نوری در دور دست امید ببندند.
ضعف  داشت  نظر  در  باید  که  دیگری  نکته ی 
گروه های  و  طالبان  با  برخورد  در  افغانستان  دولت 
خشونت طلب است که دست آنان را در سربازگیری، 
تبلیغ و عملیات باز گذاشته است. مسلما مردم افغانستان 
و  جنگ  ادامه ی  به  تمایلی  و  هستند  خسته  جنگ  از 
افغانستان  مردم  اکثریت  خواست  ندارند.  نابسامانی 
ناامنی  ایجاد  باعث  است که  با کسانی  برخورد جدی 
متاسفانه  ولی  می شوند؛  آنان  روزمره  زندگی  برای 
چنین  با  قوی  و  قاطع  برخورد  به جای  رییس جمهور 
بسیار  و  می کند  خطاب  برادر  گاهی  را  آنان  افرادی، 
از  به طالبان پس  نیروهای وابسته  پیش آمده است که 
فراوان  بااحترام  مناسب،  مجازات   جای  به  دستگیری 
ناامن سازی  و  به آشوب گری  دوباره  آزاد شده اند که 

ادامه بدهند.
پاکستان محور  سیاست  ناکامی،  این  در  آخر  نکته ی 
با  گذشته  دهه ی  سه  در  که  است  منطقه  در  امریکا 
زمینه ساز  پاکستان،  دست  گذاشتن  باز  یا  و  مماشات 
اشغال  دوران  در  است.  شده  کنونی  بحران  بروز 
از  غرب  سابق، حمایت های  توسط شوروی  افغانستان 
گروه های مجاهدین از کانال پاکستان انجام می گرفت 
تا  یافت  فرصت  پاکستان  همکاری،  این  ازای  در  و 
ایجاد  منجمله  افغانستان  در  خود  استراتژیک  مقاصد 
و  تضعیف  همچنین  و  دست نشانده  افراد  و  گروه ها 
انجام  به  را  افغانستان  سرمایه های  و  زیربناها  تخریب 
از  پاکستان  از سوی  طالبان  تقویت  و  برساند. حمایت 
بدو پیدایش با سکوت و بی توجهی غرب همراه بوده 
است. اخطارهای مکرر رهبران برجسته افغانی مبنی بر 
افراطی گری  به تروریسم و  این بی توجهی  این که اگر 
از آن آسیب خواهد  نیز  دنیای غرب  قطعا  یابد،  ادامه 
دید، تا زمان حمالت یازده سپتمبر جدی گرفته نشد. 
به  بین المللی  نیروهای  ورود  و  سپتمبر  یازده  از  پس 
سیاست  اصلی  محور  همچنان  متاسفانه  نیز  افغانستان 
امریکا، پاکستان بوده است. بسیاری از تحلیلگران علت 
را  هالبروک  برجسته ای چون  دیپلومات  عدم موفقیت 
کارنامه ی  در  را  مهمی  بین المللی  بحران های  حل  که 
نگاه  و  پاکستان  به  دادن  اولویت  همین  داشت،  خود 
از  بعد  حتا  می دانند.  افغانستان  مساله ی  به  دو  درجه 
که  می رفت  انتظار  پاکستان،  در  بن الدن  شدن  پیدا 
پاکستان  بازی  قبال  در  سخت گیرانه تری  سیاست های 
چنین  شواهد،  تاکنون  که  شود  اتخاذ  منطقه  در 
باعث  برخورد  نوع  این  نمی دهد.  نشان  را  رفتاری 
ادامه ی دخالت ها و تنش آفرینی ها و همچنین دلسردی 
شد  خواهد  آنان  هم پیمانان  از  افغانستان  دولت مردان 
باد  به  را  افغانستان  در  ثبات  و  صلح  به  امیدها  قطعا  و 

خواهد داد.
در خاتمه آنچه مسلم است این که اگر در سالیان آتی، 
به موارد فوق الذکر توجه کافی نشود، نوری که آقای 
اوباما در دوردست می بیند اگر خاموش نشود قطعا کم 

فروغ تر از حاال خواهد شد.
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از  يكي  صحي  آشاميدني  آب  به  دسترسی  عدم 
واليت  باشندگان  از  بسياري  كه  است  معضله هايی 
غيرصحی  آب  از  استفاده  و  روبرو اند  آن  با  جوزجان  
فصل   در  به خصوص  گوناگون  امراض  تا  شده  سبب 

تابستان شيوع كند.    
در  هنوز  تا  كه  است  واليت هايی  از  يكی  جوزجان 
توجه  مورد  ارگانی  هيچ  سوی  از  آب رسانی  قسمت 
آب  واليت  اين  مركز  در  هم  هنوز  و  نگرفته  صورت 
به  رسد  چه  ندارد،  قرار  مردم  اكثر  دسترس  در  صحی 

ولسوالی های دور و يا نزديک.
درصد   20 از  بيش  مسوول،  داكتران  از  يكي  گفته  به 
واليت   اين  شفاخانه های  به  مراجعه كننده  مريضان  از 
غيرصحي  آب  از  استفاده  نتيجه ی  در  كه  كساني اند 

مريض شده اند.
كه  شبرغان  شهر  باشندگان  از  تن  يک  كريم  محمد 
می گويد:  دارد  شكايت  آشاميدنی  صحی  آب  نبود  از 
اين كه  از  دارد  موقعيت  قزانچی  منطقه  در  ما  »خانه ی 
آب نل در منطقه ما نيست ما مجبور هستيم كه روزانه 
دوكيلومتر راه را طی كنيم تا به آب شيرين برسيم چون 
آب چاه های منطقه ما تماما شور است و استفاده كردن 

از آن ضرر دارد.«
اطراف  وی می گويد: »چهار حلقه چاه آب شيرين در 
شهر شبرغان وجود دارد، اما در اثر بی توجهی رياست 

آب حدود سه حلقه آن خراب است.«
محمد جيحون يک تن ديگر از باشندگان شهر شبرغان 
آشاميدنی  آب  قسمت  در  واليت  اين  »در  می گويد: 
كه  خانه هايی  تنها  نگرفته  صورت  توجهی  هيچ  صحی 
توان حفر چاه های نيمه عميق را دارند می توانند از آب 
مجبور  مردم  متباقی  و  نمايند  استفاده  صحی  و  پاک 

هستند از آب های غيرصحی استفاده كنند.«
وی می گويد: »از ترس مصاب شدن به امراض نمي توانم، 
در هوتل هاي شهر غذا بخورم، چون  با خوردن غذا، در 
يكي از رستورانت های داخل شهر مريض شدم و حال از 

خوردن غذا در بيرون از خانه اجتناب مي كنم.«
آنها   شدن  مخلوط  و  شهري  كثافات  سپتيک،  چاه هاي 
همه  منازل،  بدرفت  تشناب هاي  زيرزميني،  آب هاي  به 
بارز  نقش  عادی  چاه های  آلوده شدن آب  در  همه   و 

دارند. 
عبداالسرار بهزاد رييس انرژی و آب واليت جوزجان 
مشكالت مردم را تاييد كرده  مي گويد: »ما تا حال موفق 

به رساندن آب صحی در داخل شهر شبرغان نيستيم.«
به  وی گفت: »كار پروژه آب آشاميدنی قره كنت كه 

بود  روی دست  امريكايی  دالر  ميليون   5 هزينه 
پايان برسد و  به  تا اخير سال 2010  و قرار بود 
تمام مردم شهر شبرغان از آب صحی و شيرين 
سوی  از  نامعلوم  داليل  روی  شوند  بهره مند 
توقف  جهانی  بانک  و  آب  و  انرژی  وزارت 

داده شد.«
ديگر  كيلومتر  نيم  و  »اگر چهار  می گويد:  وی 
هم  باز  شود  تمديد  قره كنت  قريه  آب  پيپ 
شبرغان  شهر  داخل  را  شيرين  آب  می تواند 

كند.«
رييس شورای  مولوی حيات اهلل  در همين حال 
مردم  مشكالت  جوزجان   واليت  واليتی 
ضعف  را  آشاميدنی  آب  ناحيه  از  جوزجان 
مسوولين دولتی عنوان می كند و می گويد: »16 
كيلومتر نل آب كه از قره كنت قرار بود توسط 
شود  شبرغان  شهر  داخل  افغانی  شركت  يک 
سوی  از  و  بوده  بی كيفيت  نهايت  كارشان  كه 
مسوولين آب نظارت درست نشده است. شايد 
بوده  همين  هم  آن  شدن  متوقف  دليل  يگانه 

باشد.«
واليت  اين  ولسوالی های  به  اشاره  با  وی 
می گويد: »تنها دو ولسوالی قرقين و خم آب كه 

واترپمپ ها  به كمک  دارند  قرار  آمو  دريای  نزديكی  در 
كشت و زراعت می كنند، متباقی ولسوالی های ما در پايين 
آب واليت بلخ و سرپل قرار دارند بعد از 15 ثور آب شان 

قطع می گردد.«
موصوف اين گفته را كه سرپل آسيب پذير ترين واليت از 
ناحيه كمبود آب است، را از سوی موسسات خارجی رد 
كرده می گويد: »واليت ما در پايين آب سرپل قرار دارد 
و مردم ما 80 درصد حاصالت خود را از دست داده است 

اما اين موسسات دروغ پراگنی نموده می گويند كه گويا 
سرپل آسيب پذيرتر از جوزجان است.«

به  رابطه  در  جوزجان  آب  و  انرژی  رييس  بهزاد  آقای 
مشكالت آب در ولسوالی های اين واليت می گويد: »ما 
تا حال هيچ كاری در داخل شهر شبرغان انجام نداده ايم 

چه رسد به ولسوالی ها.«
اين  گويا  كه  را  واليتی  شورای  رييس  گفته های  وی 
رياست كار خود را درست انجام نمی دهد، را رد می كند 

و می گويد: »دولت هيچ توجهی به اين رياست ندارد. ما 
در تمام اين واليت يک تانكر آب داريم كه آن هم در 
خدمت مردم دشت ليلی است. ديگر اين كه هر دونر كه 
بخواهد پروژه ای را در اين واليت در قسمت آب رسانی 
عملی سازد شركت ساختمانی آن را با خود می آورد و به 

ما اجازه نظارت هم داده نمی شود.«
نظارت  آنان  كار  از  كه  بخواهيم  ما  »اگر  می گويد:  وی 
كه  قره كنت  پروژه  مثل  می دهد  توقف  را  كار  نماييم 
را  پرسانش  هم  كسی  و  است  متوقف  آن  كار  حال  تا 

نمی كند.«

محمد جیحون یک تن دیگر از 
باشندگان شهر شبرغان می گوید: 

»در این والیت در قسمت آب 
آشامیدنی صحی هیچ توجهی صورت 
نگرفته تنها خانه هایی که توان حفر 
چاه های نیمه عمیق را دارند می توانند 
از آب پاک و صحی استفاده نمایند 

و متباقی مردم مجبور هستند از 
آب های غیرصحی استفاده کنند.« وی 
می گوید: »از ترس مصاب شدن به 

امراض نمي توانم، در هوتل هاي شهر 
غذا بخورم، چون  با خوردن غذا، در 
یكي از رستورانت های داخل شهر 

مریض شدم و حال از خوردن غذا در 
بیرون از خانه اجتناب مي کنم.«

عدم دسترسی باشندگان والیت جوزجان
ACKUبه آب آشامیدنی صحی
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3.1 کمبود ها و کاستی های تشکیل محاکم
پالیسی  قضاییه،  قوه ی  مسووالن  اظهارات  براساس 
است  گونه ای  به  تشکیل  موازنه  در  قضاییه  قوه ی 
از  و  نیاید  میان  به  تشکیالتی  تورم  یک سو  از  که 
جانب دیگر تشکیل محاکم به حدی مختصر نشود 
تا اهدافی که از اداره مطلوب است، تحقق نپذیرد. 
درنظرداشت  با   1388 – در جریان سال های 1385 
اصالحات  قضاییه  قوه ی  تشکیل  در  فوق  اهداف 
ادارات  و  محاکم  نتیجه  در  آم��ده  میان  به  الزم 
غیرضروری ملغا و آنچه الزم بوده است به حد نیاز 

تشکیل و تاسیس شده است.  
مورد  در  ستره محکمه  توسط  ارایه شده  آمار ها ی 
که  می دهد  نشان  محاکم  پرسونل  و  تشکیالت 
قضات  شمول  به  قضاییه  قوه ی  منظورشده  تشکیل 
از  که  است  نفر   4390 مجموعا  اداری  کارمندان  و 
و  بوده  بر حال وظیفه  تن  تعداد 3232  به  آن جمله 
تعداد  دارد.  وجود  کمبود  بست   1158 تعداد  به 

پرسش: به نظر شما چه کارهای دیگری باید انجام 
خطر  و  شده  بهتر  زیست  محیط  وضعیت  تا  شود 

آلودگی هوا کمتر گردد؟
پاسخ:

به  اولویت  افغانستان  ملی  انکشاف  استراتژی  در   -
محیط زیست داده شود؛

قانون  مواد  تطبیق  به  ملزم  وزارت خانه ها  تمام   -
محیط زیست و سایر مقررات اداره ی ملی حفاظت 

محیط زیست شوند؛
- فرهنگ مجازات کسانی که محکوم به تخطی های 

محیط زیستی می گردد، عملی گردد؛

می باشند،  وظیفه  ح��ال  بر  که  قضات  مجموعی 
زن  تن   120 جمله  آن  از  که  می رسد  تن   1505 به 
دارد.  وجود  کمبود  بست   777 تعداد  به  و  می باشد 
تعداد مجموعی کارمندان اداری که برحال وظیفه اند 
بالغ می شود به 1727تن که از آن جمله تعداد 218 
تن آن را زنان تشکیل می دهد و به تعداد 381 بست 

کمبود وجود  دارد.
و  قضات  تحصیل  درجه ی  مورد  در  ارایه شده  آمار 
به این ترتیب است: سه نفر دارای  کارمندان اداری 
سند دوکتورا، هشت نفر دارنده سند ماستری، 1623 
فوق  سند  دارای  نفر   397 لیسانس،  سند  دارنده  نفر 
نفر دارای سند بکلوریا و تعداد 98  بکلوریا، 1104 

نفر دیگر دارای تحصیالت خصوصی می باشند. 
حقوق  مستقل  کمیسیون  یافته های  وجود،  این  با   
افغانستان  نشان می دهد که بسیاری محاکم در  بشر 
والیات از کمبود تشکیل رنج می برند و بدتر از آن، 
ناامن  والیات  ولسوالی های  از  بسیاری  در  محاکم 

- با کسانی که با محیط زیست به صورت بی رحمانه 
رفتار می کند بر خورد جدی صورت گیرد؛

- همکاری و هماهنگی بین تمام نهادهای دولتی در 
بخش محیط زیست ایجاد گردد؛

- در صورتی که سرک ها به شکل درست اسفالت 
گردد، از میزان آلودگی ها به صورت درست کاهش 
به عمل می آید که متاسفانه این کار به کندی روبه 
در  ذی ربط  وزارت های  امیدوارم  و  است  پیشرفت 

این زمینه همکاری جدی نمایند؛
جلب  زیست  محیط  حفظ  در  م��ردم  همکاری   -

گردد؛
- رسانه ها در پخش مسایل محیط زیستی و آگاهی، 
از مسایل محیط زیستی و ضررهای محیط  مردم را 

زیست ناسالم آگاهی دهند؛
محیط  مسایل  زیربنایی  و  انکشافی  پروژه های  در   -

زیستی جدا مد نظر گرفته شود؛
سوخت  از  سفارت ها  و  بین المللی  موسسات   -

غیرمجاز استفاده ننمایند؛
قطع  و  سبز  پوشش  و  طبیعی  منابع  تخریب  از   -

بی رحمانه ی جنگالت جلوگیری به عمل آید؛
بی کیفیت،  تیل  سوخته،  موبالیل  سوختاندن  از   -
مراکز  سایر  و  نانوایی ها  در حمام ها،  کهنه  تایرهای 

جلوگیری گردد.

غیرفعال می باشند.
این  به  اذع��ان  با  ستره محکمه،  مسوولین  از  یکی 
محاکم  و  استیناف  محاکم  تمام  می گوید:  موضوع 
شهری درسطح 34 والیت کشور فعال می باشد؛ ولی 
در 47 ولسوالی از 14 والیت به دلیل ناامنی، محاکم 
از جمله 7 ولسوالی در  بوده که  غیر فعال و مسدود 
یک  هلمند،  والیت  در  ولسوالی   6 قندهار،  والیت 
ولسوالی در والیت نیمروز، دو ولسوالي در والیت 
دایکندی، دو ولسوالی در والیت غور، 7 ولسوالی 
 3 ف��راه،  والیت  در  ولسوالی   6 غزنی،  والیت  در 
در  ولسوالی  یک  بادغیس،  والیت  در  ولسوالی 
 4 فاریاب،  در والیت  ولسوالی  والیت سرپل، یک 
ولسوالی در والیت خوست، 4 ولسوالی در والیت 
پکتیا، یک ولسوالی در والیت کندز و دو ولسوالی 

در والیت زابل غیرفعال و مسدود می باشند.
تشکیالت  که   می دهد  نشان  کمیسیون  یافته های 
و  والی��ات  در  محاکم  ب��رای  ش��ده  گرفته  درنظر 
می باشد،  نیز  فعال  محاکم  درآنها  که  ولسوالی هایی 
آن  زمینه  این  در  جدی تر  مشکل  و  نبوده  کافی 
والیات،  اتفاق  به  قریب  اکثر  در  تقریبا  که   است 
به  عمال  آنها  محاکم  برای  منظورشده  تشکیالت 
در  محاکم  بسیاری  و  نگردیده  فعال  کامل  صورت 
به  چه  آنها  تشکیل  اینکه  از  ولسوالی ها  و  والیات 
لحاظ پرسونل مسلکی و چه به لحاظ پرسونل اداری 
زیاد  مشکالت  با  نمی باشد،  فعال  کامل  صورت  به 

مواجه می باشند.
کمبود پرسونل مسلکی و اداری درمحاکم از یک سو 
ولسوالی های  از  تعدادی  در  محاکم  نبودن  فعال  و 
برحق  منفی  بسیار  تاثیرات  دیگر،  سوی  از  کشور 
سیستم  به  دست رسی  زمینه  در  مردم  برخورداری 
محاکمه ی  حق  از  برخورداری  یا  و  رسمی  قضایی 

عادالنه و منصفانه برجای می گذارد.
ادامه دارد



جدا  شهر  به داخل  دودزا  عراده جات  ورود  از   -
جلوگیری به عمل آید.

همکار  نهادهای  از  یکی  کدام  ام��روز  تا  پرسش: 
نقش  و  داشته  شما  اداره ی  با  را  همکاری  بیشترین 
ایفا  زیست  محیط  وضعیت  بهبود  در  را  خودش 

نموده است؟
پاسخ:

داشتن  راستای  در  غیردولتی  و  دولتی  ادارات  تمام 
بشری  و  اسالمی  دیدگاه  از  سالم  زیست  محیط 
نهادها  این  از  یکی  کدام  اینکه  دارند،  مسوولیت 
کارهای شان را در این زمینه خوب انجام داده اند و 
یا خیر، این را می گذاریم به قضاوت مردم افغانستان.

زیست  محیط  تامین  در  را  مردم  نقش  پرسش: شما 
سالم چطور ارزیابی می کنید؟

پاسخ:
نقش مردم در حفظ محیط زیست فوق العاده مهم و 
بعید  اصال  مردم  همکاری  بدون  زیرا  است،  اساسی 

است که ما محیط زیست سالم داشته باشیم.
همکاری مردم از محل زیست شان شروع تا پاکی و 
صفایی، غرس نهال، ایجاد ساحات سبز، جلوگیری 
در  زیرزمینی  آب های  نگهداری  درختان،  قطع  از 
مجموع می تواند در پاک نگهداشتن هوا موثر باشد.

پرسش: گفته می شود آب های زیرزمینی شهر کابل 
موضوع            این  شما  نظر  به  است.  شدن  فاسد  به  رو 
می توانیم  را  کارهایی  و چه  بوده  مهم  اندازه  چه  تا 

برای بهبود آن انجام دهیم؟
پاسخ:

و  کانالیزسیون  شرکت  به  بیشتر  موضوع  ای��ن 
ملی  اداره ی  اما  و  داشته  تعلق  افغان  آب رسانی 
زیر  آلوده شدن آب های  از  حفاظت محیط زیست 

زمینی در سطح شهر کابل نگران است.
ادامه دارد
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دوگ��ان��گ��ی  ی��ک  ه���م���واره  م��ل��ت ه��ا  ف��ره��ن��گ��ی  بستر  در 
) Dichothmy( بین گرایش زنان به صلح و تمایل مردان به 
جنگ  وجود داشته است. امروزه ما این دوگانگی را در سیاست، 
به وضوح  مشاهده  گروهی  رسانه های  و  آموزشی  برنامه های 
چنین  همواره  جامعه  در  زنان  چهره  دیگر  سخنی  به  می کنیم. 
جویند؛  ذاتی  صلح  به طور  آنان  که  می شود  گذارده  نمایش  به 
می باشند  پرورش دهندگان کودکان  و  زندگی  آینده سازان  زیرا 
معرفی  افرادی جسور، شجاع  و جنگ طلب  مردان  مقابل،  در  و 

می گردند. 
اصلی بحث و جدل ها همواره  بنیان  است که  از صد سال  بیش 
که  این  نظریه  نشاندن  کرسی  بر  و  تفاوت ها  این گونه  سر  بر 
صلح »موضوع زنان«  ) Women’s Issue ( است، ادامه دارد. 
بنابراین افراد و گروه هایی که سعی و  کوشش دارند تا زنان را زیر 
چتر جنبش های مدافع صلح گردآورند معموال استناد به مفاهیم 

زنانگی ) Womenhood (   و سنخیت آن با صلح می کنند. 
زیست  طبیعت  با  جنگ  که  باورند  این  بر  عده ای  مثال،  برای    
وضعیت  و  زنان   ) Natural/Biological ( شناختی 
منافات  کودک  پرورش  و  مادری  نقش  سپس  و  آنان   بارداری 
دارد؛ بنابراین، آنان را که در واقع عامل زندگی هستند، می توان 

علیه عامل مرگ یعنی جنگ متحد کرد. 
ارزش های  به  باید دگربار  زنان  اما عده ی دیگری مدعی اند که 
همیاری،  نگهداری  مانند  خود  زنانه ی  خصلت های  و  ذاتی 
مجدد  ارزیابی  مورد  را  خصلت ها  آن  و  کنند  توجه  پرورش  و 
به  نسبت  خصلت  ها  ای��ن  زی��را  دهند.  ق��رار   )Revalue (
خصلت های مردان که خشونت و سلطه گری است، برتری دارند. 
زبان مشترک نظریه پردازان هردو  گروه، این سخن است که زنان 
آن  از  مردان  که  خصلتی  دارند،  صلح  به  گرایش  کلی  به طور 

گریزانند. 
به نام  فمنیست ها  میان  دیگری  نظریه ی  اخیرا  م��ورد  این  در 
در  که  اس��ت  ش��ده  ب��اب   ) Ecofeminism ( فمنیسم  ب��وم 
زندگی مدار  جنبش  به  اجتماعی  و  فرهنگی  مسایل  با   ارتباط 
فمنیست ها  بوم  همچنین  می باشند.  معتقد   )Biocentric(
 می گویند که بین سرکوب زنان و فروسایی زمین و طبیعت و یا 
تالش برای تخریب محیط زیست رابطه ی تنگاتنگ  نهفته است. 
تا خشونت های  از جنگ گرفته  انواع سلطه و سرکوب  بنابراین 
یکدیگر  عرض  زیست  در  محیط  تخریب  تا  خانگی  و  فرقه ای 
قرار دارند و برای دست یابی به عدالت اجتماعی باید تمامی آنها 

متوقف و از میان برود. 
نگرش  به  که  صلح  مدافع  زنان  سنتی  گروه های  میان  این  در 
نگرش  محافظه کارانه  یک  که   ) Motherhood ( »مادری« 
اخالقی  وظایف  زنان  که چون  معتقدند  و  می کنند  استناد  است 
و مادرانه ی پرستاری و پرورش کودک را  به عهده دارند بنابراین 
   Helen « طبیعی است که آنها مدافع صلح باشند. در این رابطه
»ما  که:   می دارد  اظهار  پزشک  اطفال  و  فعال   »Caldicott 
به عنوان مادر باید مطمین شویم که دنیا برای کودکان مان مکانی 
یا  یک کودک  و  نوزاد  به یک   .... است  از خطر  خالی  و  امن 
اطفال  پزشک  شغلم  و  هستم  کودک  سه  دارای  من   ... بنگرید 
است، یعنی کسی که کودکان را درمان می  کند. من با مادرانی 
که کودکان خودرا از دست داده اند همدردم، زیرا ارزش زندگی 
و جان هر انسان را درک می  کنم ... من به ویژه از زنان می خواهم 
پیدایش  نمایند، زیرا ما زنان خلقت و  که در راه صلح کوشش 

زندگی را می  فهمیم. بدن های ما زندگی پرور است.«
بنابراین، نگرش »مادرباوری« )Motherism( نه تنها خواستار 
پایان یافتن جنگ است بلکه مخالف تولید  فراورده های آالت و 
ابزار جنگی نیز می باشد؛ زیرا جنگ و توسعه نظام ارتش ساالری 
پناهندگی،  آوارگ��ی،  گرسنگی،  ) Militarism (  همواره 
رخداد بمب اتوم و مرگ زودرس کودکان و جوانان را به همراه 

دارد.  
ادامه دارد
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 محمد ناطقی
سفیر پیشین افغانستان درلیبیا

به وزارت محترم اطالعات و فرهنگ

یادآوری: متن ذیل در پاسخ به گزارش روزنامه 8صبح 
ارسال شده است. اداره روزنامه 8صبح متن متذکره را 

بدون تغییر به نشر می رساند.

قابل توجه
معینیت محترم نشراتی

از اسامه بن الدن تا برینگ برویک
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نامه نمبر 578 مورخ 1390/4/29 شما را جواب است. 
دو موضوع مجزا از لحاظ زمانی و محتوی و پیوند 
دادن آن به طور مغرضانه با استفاده از آزادی بیان و 
مطبوعات عمل ناشایسته، غیراخالقی و خالف قانون 
است زیرا که پروژه شیرپور مطابق پالن منظورشده 
تقاضای  اثر  به  پولیس  بود و  ریاست شاروالی کابل 
تطبیق  قانون در  ریاست شاروالی کابل در چوکات 
پالن  که  بود  داده  انجام  را  خود  وظیفه  صرف  آن 
شهرسازی شاروالی کابل در این زمینه موجود است 
شاروالی  طرف  از  رهایشی  نمرات  آن  به  مطابق  و 
کابل در بدل قیمت به متقاضیان رسما توزیع و پول 
آن تحصیل و به عواید شاروالی کابل انتقال گردیده 
و  غصب  عنوان  چگونه  را  موضوع  این  پس  است. 
ما  تقاضای  بنا  می کنند.  عنوان  قانون  خالف  عمل 
تا  است  این  فرهنگ  و  اطالعات  محترم  وزارت  از 
عاملین این نوشته را که یک موضوع را عنوان کاذبانه 
مغشوش  را  مردم  ذهن  و  داده اند  واقعیت  خالف  و 
قانونی  پیگرد  ساختند مطابق قوانین مطبوعات مورد 
قرار دهند تا در آینده از تکرار و به مغالطه انداختن 

همچو موضوعات استفاده جوی منفی ننمایند. 
دومـ  در منطقه بادام باغ خانه رهایشی نمبر )   ( از طریق 
ریاست محترم شاروالی کابل با طی مراحل قانونی از 
طرف شاروالی کابل برایم توزیع گردیده بود که در 
جنب آن به اندازه یک بسوه زمین به شکل مثلث که 
به دیوارهای همسایه ها بوده و  سه حدود آن محاط 
یک حدود آن باز است که مطلقا به یک کثافت دانی 
سنگ  وسایط  گاهی  گذشته ها  در  و  گردیده  مبدل 
بنابر  اواخر  این  در  می کردند  توقف  آن  در  کشی 
انتحاری  و  تروریستی  حمالت  و  امنیتی  ملحوظات 
بنده  یافته چنانچه  دشمن علیه مقامات دولتی شدت 
باال  انتحاری  عمل  انجام  که  می باشم  آن  هدف  نیز 
این  ثبوت  قریب  گذشته  در  بنده  تعقیبی  واسطه 
این  از  این که دشمن  منظور  به  فلهذا  می باشد.  مدعا 
خالی گاه در ماین گذاری و سایر اقدامات تروریستی 
باالی بنده و فامیلم استفاده نکرده باشد آن را موقتا 
چوکات بندی و به ساحه سبز و زیبا مبدل ساخته ام تا 
از یک طرف از بوی بد کثافات جلوگیری شده باشد 
امنیتی مصون شده باشد.  و از طرف دیگر از لحاظ 
مطالبی که از قول مسوولین شاروالی کابل از طرف 
نشر رسیده  به  و  روزنامه هشت صبح جعل گردیده 
قراری که ما تماس با مسوولین ذیربط شاروالی کابل 
داشتیم این موقف رسمی آنها نبوده و آن را به طور 
شفاهی رد نموده اند بنا با تاکید خاطر نشان می سازم 
که قصد تملک بر آن یک بسوه زمین را به صورت 
کابل  محترم  شاروالی  که  زمانی  هر  و  ندارم  قطعی 
مذکور  زمین  بسوه  همان یک  در  را  پالنی  بخواهد 
تطبیق نماید از طرف ما هیچ گونه ممانعت نبوده بلکه 
می گیرد.  صورت  نیز  همه جانبه  همکاری  زمینه  در 
اتهامات واهی  بستن همچو  از  تا در آینده  امیدوارم 

و دروغین خودداری به عمل آید. 
با احترام 

دگر جنرال عبدالبصیر سالنگی 
والی پروان

که  ناروی  اهل  ساله   32 برویک  برینگ  اقدام 
76 نفر را به کام مرگ فرستاد، یکی از حوادث 
بی نظیر ی بود که در تاریخ 22 جوالی 2011 در 
اسلو پایتخت ناروی و در جزیره »اوتایا« در 20 

کیلومتری شمال اسلو روی داد.
برویک 32 ساله در مانیفیست 1511 صفحه ای 
را  آن  لندن  در  اقامت  سال  سه  طی  که  خود 
مانیفیست  این  در  خودرا  دیدگاه های  نوشته، 
وی  است.  کرده  نام گذاری   2083 به نام 
 2083 کتاب  در  خودرا  رسالت  عمده ترین 
اروپا،  از  مارکسیسم  و  اسالم  نابودی  و  محو 
بیان داشته و در این رساله الکترونیکی می گوید 
زدوده  اروپا،  از  باید  فرهنگی  »تکثرگرایی 
در  سال   20 زیر  بی گناه  جوانان  کشتار  شود.« 
مثال  »اوتایا«  جزیره  در  کارگر  حزب  اردوی 
ناروی  در  کمونیسم  با  مبارزه  از  نمادی  و 
می باشد، زیرا آقای برینگ برویک اعتقاد دارد 
ناروی یک حزب سیاسی  که حزب کاگر در 
دیگر  عیب  و  است  مارکسیستی  ارزش های  با 
به خصوص  مهاجرپذیری  سیاست  حزب  این 
و  ضدمیهنی  ناروی،  در  مسلمان  مهاجرین 
افراطی و  با نظریات  او  نابخشودنی است.  گناه 
بنیادگرایانه ی خود می خواهد اروپا را از اسالم 
و مهاجرین مسلمان و همچنین مارکسیسم را، تا 
سال 2083 در مراحل مختلف پاک سازی نماید. 
وی جنگ 60 ساله خود را اعالم کرده و گفته 
صورت  جنگی  شرایط  در  وی  »کشتار  است 
در  برویک  آقای  را  موضوعات  این  گرفته.« 
کتاب 2083 خود به دقت ذکر کرده است. وی 
هفت  نیست،  تنها  مبارزه  این  در  که  می گوید 
هزار هوادار و طرفدار در سراسر دنیا دارد که 
نگارش  نحوه ی  دارد.  اختیار  در  را  رساله  این 
کتاب 2083 نشان می دهد که وی با عالقه مندی 
و عشق خاصی این جزوه را نوشته است؛ تمام 
جمالت و عبارات آن با وسواس ایدیولوژیکی 

نوشته شده است.
برای  که  دارد  تاکید  و  توصیه  برویک  آقای 
تعلیمات  روش،  بهترین  کشتار،  و  نابودی 
بازی های کامپیوتری است که مهارت و توانایی 
ویژه در هدف گیری را به انسان یاد می دهد. وی 
معترف است که در کشتار از همین بازی های 
برویک  آقای  است.  کرده  استفاده  کامپیوتری 
جوانان  اوتایا«  »جزیره  در  تمام  خونسردی  با 
بمبی  انفجار  با  اسلو  در  و  کشت  را  بی گناه 
سبب کشتار آدم های بی گناه و خسارت فراوان 

گردید.
برویک  آقای  افکار  و  کشتار  رفتار،  مطالعه 

کردار  و  کشتار  با  سکه  طرف  یک  به عنوان 
سکه،  دیگر  طرف  عنوان  به  القاعده  شبکه ی 
جهان  یا  و  خاورمیانه  تطهیر  زیرا  است؛  همسان 
اساسی  هدف  و  شعار  کفار  وجود  از  اسالم 
القاعده می باشد. قرایت آقای برویک از تعلیمات 
آیین مسیح با قرایت اسامه بن الدن از آیین اسالم 
الهی  آیین های  به نام  گروه  هردو  ندارد  تفاوتی 
بکشند.  می خواهند  آسیا  و  اروپا  در  را  انسان ها 
آقای  استدالل  کفار،  از  خاورمیانه  تطهیر 
رهبر  انوراالوالکی  و  مصر  از  ایمن الظواهری 
باذل  آقای  همین گونه  و  است  یمن  در  القاعده 
محمد در سومالیا و شیخ عمرعبدالرحمن البشیر 
در اندونزیا و ابوفرج اللیبی و سیف العدل، الیاس 
کشمیری از پاکستان و ده ها رهبر دیگر از گروه 
پاکستانی  طالبان  یعنی  آنها  پیروان  و  القاعده 
دارند.  رویه  همین  به  تاکید  و  اصرار  افغانی،  و 
فاشیستی  خصیصه   دو  با  برویک  برینگ  آقای 
وی  کرد.  آشکار  را  عقیده اش  دینی،  و  نژادی 
اصرار دارد که اروپا به  لحاظ نژادی و فرهنگی 
باید منزه باشد. تکثر فرهنگی در اروپا آلودگی 
تاکید  خود   2083 اثر  در  وی  لذا  آورده  به بار 
جانب  از  و  می کند  اروپایی  یگانه  فرهنگ  بر 
دارد.  مسیحیت  به  پافشاری  فوق العاده  دیگر 
بنابراین مالحظه می گردد که آقای برویک برای 
و  ارزش ها  آن  است که  قایل  را  امتیازاتی  خود 
امتیازات را در دیگران نمی بیند. این خصوصیت، 
نشانده  نیونازیست  و  فاشیستی  به جایگاه  را  وی 

است و روی یک سکه را ساخته است.
یعنی  از جهان  بخش  این  در  دیگر سکه  جانب 
است.  ساخته شده  افریقا  و شمال  خاورمیانه  در 
گروه القاعده و حامیان افغانی، پاکستانی، عراقی 
عالی تر  اسالم  از  را  خود  درک  و  فهم  آن  و... 
پیروان آن  و  القاعده  از دیگران می دانند. جهاد 
در کشورهای اسالمی و همین گونه تطهیر جهان 
اسالم از کفار و صلیبی ها همان قصه تک فرهنگی 
جهان اسالم است. تکثرگرایی فرهنگی در منطق 
القاعده و طالبان جایی ندارد جهان اسالم باید از 

وجود غیرمسلمان پاکیزه گردد.
»کشتارم  است:  گفت  برویک  برینگ  آقای 
همین  است.«  بوده  ضروری  اما  بی رحمانه 
پاکستان  و  افغانستان  در  طالبان  را  ضرورت 
شعبه  در  گروه  این  لذا  داده اند،  تشخیص  نیز 
تمام  بی رحمی  با  و  کشتند  را  مردم  کابل بانک 
کودک هشت ساله را در هلمند به دار آویختند، 
زیرا اینها را از ضروریات جنگ با مردم و تطهیر 
را  جنایت ها  این گونه  طالبان  می دانند؟  جامعه 
بی رحمانه نمی دانند بلکه وظیفه خود می شمارند.

آقای برویک وجدانش تکان خورد و گفت که 
کارش بی رحمانه بوده اما یک مورد ندیدیم که 

بی گناه  و  از کشتار مردم گرسنه، مظلوم  طالبان 
اشتباه خود  به  اعتراف  یا  و  نموده  تاسف  اظهار 

کرده باشند.
تناقض:

دو منبع کشتار در اروپا و آسیا بر اصولی تاکید 
دارند که در عمل دچار تضاد و تناقض گردیده 
اصل  برویک  آقای   2083 مانفیست  در  است. 
آیین  اصل  همین طور  و  اروپایی  نژاد  قداست  و 
مسیحیت مدنظر قرار گرفته و گویا این فداکاری 
و مبارزه را به خاطر این اصول انجام می دهد اما 
در عمل دیدیم که آقای برینگ برویک جوانان 
اروپایی و پیروان حضرت مسیح )ع( را کشت و 
را  آنها  خانه های  و  ساختمان ها  اسلو  انفجار  در 
به آتش کشید، او مسیحیان و اروپاییان را به کام 
مرگ فرستاد، عزا و ماتم را به خانه های آنها برد 
و ناقوس کلیساها را به صدا درآورد. این تضاد 
عملی را طالبان و القاعده نیز انجام داده اند مگر 
باشد  فاروق وردک درست  این که سخن آقای 
انتحار  و  کشتار  نیست  طالبان  از  کشتار  این  که 
تمام  بی زبان  طالبان  به نام  اما  است،  دیگران  از 

می شود.
به هر صورت آنچه که روی داده و روی می دهد 
آنها  کار  القاعده  و  طالبان  خود  اعتراف  به  بنا 
با  انتحار را  است، زیرا مسوولیت تمام کشتار و 
به عهده گرفته اند در حمالتی که  افتخار  کمال 
طالبان و سایر گروه های وابسته به القاعده انجام 
عراق  افغانستان،  مسلمان  مردم  اکثرا  می دهند، 
مانیفیست  در  اما  می شوند.  کشته  پاکستان  و 
آنان  بلکه سخن  نیامده  اعمال  این  هر دو گروه 
کفار  از وجود  را  اسالم  ما جهان  که  است  این 
پاک می سازیم و یا آقای برویک می گوید که 
پاک کاری  طرفدارانش  و  او  وظیفه  و  رسالت 
وی  است.  مهاجر  مسلمانان  وجود  از  اروپا 
را  آشکاری  دالیل  خود   2083 مانفیست  در 
چپ گرایی  »مکتب  است:  گفته  و  کرده  ذکر 
فرانکفورت که در سال1930 تاسیس گردیده به 
دو دلیل مورد تنفر اوست یکی این که چپ گرا 
این که  به مارکسیسم می باشد و دیگر  متمایل  و 
مهاجر  مسلمان های  از  زیادی  تعداد  متن آن  در 

پرورش یافته اند.«
وکیل مدافع آقای برینگ برویک در کنفرانس 
اسلو  پایان دادگاه در  از  26 جوالی 2011 پس 
گفت:  و  خواند  دیوانه  یک  را  خود  موکل 
صورت  دیوانگی  و  جنون  روی  از  »اعمالش 
نه  که  بود  داشت  یقین  باید  اما  است.«  گرفته 
اینها  برویک  آقای  نه  و  است  دیوانه  اسامه 
هرکدام نماینده یک تیپ از جریان های فاشیسم 
مدون  آرمان های  با  که  است  نژادی  مذهبی، 

جنایت می کنند.

ACKU
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الوفاق بحرين: 
خواست های ما ناديده 

گرفته شده است
بيانيه ای  صدور  با  بحرين،  »الوفاق«  حزب 
از  هيچ يک  که  است  کرده  اعالم 
پيشنهادهای  در  مخالفان،  خواست های 
بازتاب  کشور  اين  ملی«  گفتگوی  »کميته 

ندارد.
خودرا  پيشنهادهای  ملی«  گفتگوی  »کميته 
برای اصالحات سياسی، پيش از انتشار اين 

بيانيه، به پادشاه بحرين تسليم کرده بود.
در بيانيه ی حزب »الوفاق« که در فيس بوک 
منتشر شده، آمده است که »دولت منتخب 
قدرت  با  مردم،  منتخب  »پارلمان  مردم«، 
»قوه  و  قانونگذاری«  برای  کامل  اقتدار  و 
قضاييه مستقل«، خواست های اصلی مخالفان 
است. اين حزب پرنفوذ که عمده ترين گروه 
مخالفان در کشور سلطان نشين بحرين است، 
پيشتر، به نشانه اعتراض، از روند گفتگوهای 

ملی کنار کشيده بود.

بازداشت مظنون توطیه 
حمله به پايگاه نظامی در 

امريکا
سرباز  يک  امريکا  رسانه های  گزارش  به 
فراری که ادعا می شود قصد حمله به پايگاه 
ارتش امريکا در فورت هود واقع در تگزاس 

را داشت، دستگير شده است.
گفته اند  رسانه ها  اين  به  امريکايی  مقام های 
که اين مرد 21ساله پس از خريداری سالح 
مواد  و  شد  دستگير  پايگاه  نزديکی  در 

ساخت بمب از او ضبط شد.
اين سرباز به ماموران پوليس گفته است که 
او قصد »صاف کردن حساب ها« با اعضای 

پايگاه را داشت.
حمله ای  صحنه   2009 سال  در  هود  فورت 
توسط يکی از افسران بود که باعث مرگ 

13 نفر شد.
به گفته مقام ها، اين مرد که روز چهارشنبه 
شد  دستگير  تگزاس  در  کيلين  شهر  در 
ديگری  اتهامات  با  ارتباط  در  اکنون  هم 
تحت   - کودکان  پورنوگرافی  زمينه  در   -

بازداشت است.
بازداشت  هود  فورت  وبسايت  در  بيانيه ای 

اين سرباز را تاييد کرد.
زمان  اين  در  »ما  است:  آمده  بيانيه  اين  در 
آگاهيم که اداره پوليس کيلين روز گذشته 

سربازی را بازداشت کرد.«
تحقيقات  دايره  مامور  واسيس  اريک 
خبرگزاری  به  )اف بی آی(  امريکا  فدرال 
رويترز گفت که فرد بازداشت شده از محل 
کمپبل«  »فورت  نظامی  پايگاه  در  خدمتش 
در کنتاکی، در نزديکی فورت هود، غيبت 
داشت. گزارش می شود که اين سرباز يک 
مسلمان امريکايی است که از رفتن به عراق 

خودداری کرده بود.

0777625262

سپر موشکی ناتو می تواند برای حمله به ايران به کار گرفته شود 

صرب تبارهای کوزوو به يک پوسته مرزی حمله کردند

اشتباه خلبان عامل سقوط ايرباس فرانسوی در ۲۰۰۹ 

فرمانده مخالفان دولت لیبیا کشته شد

پيمان  در  روسيه  دايمی  نماينده ی  راگوزين،  دميتری 
ناتو، گفته است که احتمال دارد طرح  آتالنتيک شمالی، 
سپر ضد موشکی اروپا توسط امريکا برای تدارک حمله به 

ايران مورد استفاده قرار گيرد.
به گزارش خبرگزاری ايتارتاس، دميتری راگوزين که در 

آنکارا با خبرنگاران صحبت می کرد، گفته است: »من اين 
را  پنهان نمی کنم که چنين جنبه ای از اين مساله توسط ناتو 
مورد بحث قرار گرفته است. کسی نمی  تواند با مفهوم دفاع 
موشکی خود را فريب دهد. اين يک سيستم صرفا دفاعی 

نيست. سپر هميشه شمشير را پوشش می دهد.«
با  طبيعی  طور  به  حمله  و  »دفاع  است:  کرده  اضافه  وی 

يکديگر مرتبطند.«
دايمی  نماينده ی  نووستی«  »ريا  خبرگزاری  گزارش  به 
پيمان آتالنتيک شمالی همچنين تصريح کرده  روسيه در 
است: »نگرانی بسياری از کارشناسان معتبر روسيه و ديگر 
کشورها در آن است که سپر ضد موشکی اروپا که رسما 
وظيفه آن دفاع در برابر تهديدات ناشی از ايران اعالم شده، 
در حقيقت می تواند دستاويزی برای تدارک حمله به ايران 

مورد استفاده قرار گيرد.«
رايزنی هايی  حاضر  حال  در  است  گفته  همچنين  وی 
سيستم  رادار  استقرار  امکان  درباره ی  ترکيه  مقامات  با 
هشداردهی حمالت موشکی انجام می شود که احتماال در 

منطقه جنوب شرقی اين کشور بايد مستقر شود.
است:  راگوزين همچنين گفته  دميتری  اين گزارش،  طبق 
با  را  خود  موشکی  ضد  سپر  برنامه  امريکايی  »همکاران 
برنامه ی موشکی ايران توجيه می کنند. ما در خصوص قصد 
مقامات ايرانی در اين زمينه، چگونگی مراحل ايجاد سالح 
موشکی در خاک ايران و امکانات استفاده از آن اختالف 
ديگر  سوی  از  و  ما  همسايه ی  سويی  از  ايران  داريم.  نظر 
همسايه ی ترکيه است و ما فکر نمی کنيم که لقب »پسر بد« 

به آن دادن به حل مسايل  کمک کند.«
پيمان آتالنتيک شمالی اضافه  نماينده ی دايمی روسيه در 
ضد  سپر  استقرار  که  است  مشخص  »کامال  است:  کرده 
موشکی عليه سالحی فرضی که هنوز وجود خارجی ندارد 
اوضاع  تشنج  به  می تواند  نامحسوس  تهديدی  همچنين  و 

منجر شود.«
سپر  زمينه  در  ايران  با  روسيه  می گويد،  راگوزين  دميتری 

ضد موشکی تماس های دايمی دارد.

کشور  اين  مرزی  پوسته ی  يک  به  کوزوو  صرب تبارهای 
حمله کرده و آن را به آتش کشيده اند.

مخالف  و  هستند  کوزوو  استقالل  مخالف  صرب تبارها 
کنترول مرز مشترک با صربستان به وسيله پوليس هستند.

در پی بروز درگيری های پراکنده، پوليس از پوسته مرزی 
عقب نشينی کرد و آرامش در منطقه برقرار شد، ولی پس 
از چند ساعت صرب تبارها دوباره به پوسته حمله کردند و 

آن را آتش زدند.
توقف  خواهان  صربستان  جمهور  رييس  تاديچ،  بوريس 
»آشوب طلب«  را  تظاهرکنندگان  و  شده  درگيری  فوری 
ناميده است. در پی بروز تنش، صلحبانان ناتو در پوسته ی 

مرزی يارنيه و يک پوسته همجوار مستقر شدند.

هنوز گزارشی از مجروحان احتمالی حادثه، مخابره نشده 
ماه های  در  درگيری  شديدترين  رخداد  اين  ولی  است؛ 
پوليس  يک  اوليه  درگيری های  در  است.  بوده  گذشته 

کوزوو به دست صرب تبارها کشته شد.
کنترول  تحت  پيش تر  و صربستان  مرزی کوزوو  منطقه ی 

اتحاديه ی اروپا بود.
علت تالش پوليس کوزوو برای استقرار در منطقه ی مرزی، 
محلی  پوليس  عملکرد  از  کشور  اين  دولت  نارضايتی 
صرب تبار است. دولت کوزوو همچنين در پی منع واردات 
از صربستان است. صربستان پيش تر واردات از کوزوو را 
متحده  اياالت  و  اروپا  اتحاديه ی  بود.  کرده  اعالم  ممنوع 

اقدام پوليس کوزوو را تحريک کننده خوانده اند.

اما نخست وزير کوزوو از اين اقدام به عنوان تالشی برای 
کرده  دفاع  شمالی  درمناطق  کشور  اين  حاکميت  اعمال 

است.

دليل سقوط ايرباس خط هوايی فرانسه )ايرفرانس( که دو 
سال پيش به زمين افتاده بود، اشتباه خلبان اعالم شده است. 
از خطوط  ايرباس،  ميالدی يک هواپيمای  در سال 2009 
هوايی فرانسه که از برازيل عازم پاريس بود، دچار مشکل 
فنی شد و سقوط کرد. در آن حادثه تمامی دوصد و بيست 

سرنشين هواپيما کشته شدند. 
تحقيق  ماجرا  اين  روی  سال  دو  که  فرانسوی  کارشناسان 
افتاده،  کار  از  هواپيما  موتور  که  زمانی  دريافتند  کردند، 
مناسبی  عکس العمل های  نتوانستند  پرواز،  گروه  و  خلبان 
سقوط  اطلس  اقيانوس  آب های  در  هواپيما  و  دهند  نشان 

اين  شده،  گرفته  خلبان  به  که  ديگری  ايرادهای  از  کرد. 
دوباره  دست آوردن  به  برای  تالش  زمان  در  که  است 
در  هواپيما  که  نداده  اطالع  سرنشينان  به  هواپيما،  کنترول 

چه وضعيتی است.

عبدالفتاح  که  کرده اند  اعالم  ليبيا  رهبر  مسلح  مخالفان 
يونس، فرمانده نظامی ارشد آنها کشته شده است.

اين  ليبيا،  ملی  انتقالی  شورای  رييس  عبدالجليل،  مصطفی 
خبر را پنج شنبه در يک کنفرانس خبری در شهر بنغازی، 

مرکز مخالفان، اعالم کرد.
خبرگزاری رويترز گزارش می دهد که در پی اعالم خبر 
که  هوتلی  از  بيرون  عده ای  يونس،  جنرال  شدن  کشته 
کنفرانس خبری در آن برگزار شده بود، اقدام به تيراندازی 

کردند که به کسی آسيب نرسيد.
عبدالفتاح يونس حداقل 47 سال در حکومت معمر قذافی 
حضور داشت و پيش از آن که به مخالفان ملحق شود، وزير 
داخله ليبيا بود. وی با اوج گيری اعتراضات در بنغازی، واقع 
در شرق ليبيا، به همراه يک واحد ويژه نظامی به اين شهر 
فرستاده شد تا معترضان را سرکوب کند، اما به جای اين 

کار به مخالفان پيوست.
اين  به  مخالفان  از  برخی  که  می شود  گفته  وجود،  اين  با 

دستيار سابق معمر قذافی اعتماد نداشتند.
هنوز روشن نيست که وی دقيقا در چه محلی، چگونه و به 

دست چه کسی کشته شده است.
يونس  عبدالفتاح  شدن  کشته  که  داده اند  هشدار  ناظران 

می تواند اختالفات داخلی بين مخالفان را تشديد کند.
در يک مصاحبه ی  فبروری سال جاری   25 يونس  جنرال 
يا  قذافی  معمر  که  بود  گفته  بی بی سی  به  اختصاصی 
خودکشی خواهد کرد يا تا مرگ به مقاومت ادامه خواهد 
سرکوب  به  که  خواست  ليبيا  رهبر  از  همچنين  او  داد. 
کنفرانس  در  عبدالجليل  مصطفی  دهد.  پايان  معترضان 
خبری روز پنج شنبه اعالم کرد که مردان مسلح دو محافظ 

جنرال يونس را نيز به ضرب گلوله کشته اند.
به گفته وی، رهبر گروهی که عبدالفتاح يونس را هدف 
به  عبدالجليل  مصطفی  است.  شده  دستگير  داده اند  قرار 
طور صريح حکومت ليبيا را مسوول قتل عبدالفتاح يونس 
اعالم نکرد، اما معمر قذافی را به تالش برای تضعيف اتحاد 

مخالفان مسلح متهم کرد.
پاسخ گويی  خاطر  به  پنج شنبه  يونس  جنرال  که  گفت  او 
بود؛  شده  احضار  بنغازی  به  نظامی«  »مساله  يک  درباره 
هدف  احضارکننده،  کميته  برابر  در  حضور  از  پيش  ولی 
امنيتی  مقام های  که  است  حاکی  گزارش ها  گرفت.  قرار 
با  اتهام رابطه اعضای خانواده اش  به خاطر  را  او  مخالفان، 

حکومت احضار کرده بودند.

ACKU
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ایهود باراک، وزیر دفاع اسراییل، گفته است 
که دولت او آماده است به خاطر »مشکالت« 
ناشی از کشته شدن ۹ شهروند ترکیه در حمله 
حامل  کشتی  یک  به  اسراییلی  کماندوهای 
نوارغزه،  سواحل  مقصد  به  بشردوستانه  اقالم 
است که  افزوده  و  ترکیه عذرخواهی کند  از 
اگرچه به چنین اقدامی تمایلی ندارد، اما آن را 

گزینه ای ناگزیر می داند.
تا پیش از حمله کماندوهای اسراییلی به کشتی 
ساکنان  برای  بشردوستانه  کمک های  حامل 
اسالمی  کشورهای  معدود  از  ترکیه  غزه، 
این  اما  بود،  اسراییل  با  نزدیک  روابط  دارای 

روابط پس از آن به تیرگی گرایید.
روابط،  این  بازسازی  برای  ترکیه  دولت 
اسراییل  دولت  رسمی  عذرخواهی  خواستار 
و  کشته شدگان  برای  غرامت  دریافت  و 

زخمی های این حادثه بوده است.

نمایندگان  مجلس  در  حاضر  جمهوری خواهان 
طرح  به  رای دادن  از  پنج شنبه  روز  امریکا 
امریکا  دولت  بدهی های  مجاز  سقف  باالبردن 
دولتی  هزینه های  در  بزرگ  و صرفه جویی های 
خودداری کرده و تصمیم گیری در این زمینه را 

به بعد موکول کردند.
حد  به  امریکا  فدرال  دولت  استقراض  سقف 
امور  ادامه  برای  دولت  و  رسیده  است  مجاز 
جاری کشور، ازجمله پرداخت حقوق کارمندان 

خود، نیازمند افزایش سقف بدهی است.
مجلس  جمهوری خواه  رییس  بــینر،  جان 
تا  کوشید  ساعت ها  پنج شنبه  روز  نمایندگان، 
به  تا  کند  متقاعد  را  دیگر  جمهوری خواهان 
اما پس  دهند،  مثبت  رای  بدهی  افزایش سقف 
از بی نتیجه ماندن تالش های خود اعالم کرد که 

رای گیری در این مورد به بعد موکول می شود.
روز  بدهی ها  سقف  تعیین  مورد  در  کشمکش 
پنج شنبه تبدیل به نبردی میان مجلس نمایندگان 
)با  سنا  مجلس  و  جمهوری خواه(  اکثریت  )با 
رییس  اوباما،  بارک  و  اکثریت دموکرات( شد 

جمهور امریکا، با نگرانی ناظر بر این نبرد بود.
رای گیری  در  پیش آمده  تاخیر  حال  همین  در 
حزب  درون  در  عمیق  شکاف  وجود  نشانگر 

متحده  ایاالت  جمهوری خواه 
تالش های  می تواند  و   است 
اعضای این حزب برای جلوگیری 
از ناتوان شدن دولت از پرداخت 
جدی  موانع  با  را  بدهی هایش 

روبه رو کند.
در صورت عدم دست یابی دولت 
در  توافق  به  امریکا  کنگره ی  و 
مورد سقف  بدهی ها، دولت اوباما 
از روز دوم اگست از بازپرداخت 
بدهی هایش ناتوان می شود. رییس 
به  رسیدن  عدم  امریکا  جمهور 
»کوته فکری«  را  توافقی  چنین 

خوانده  است.
میلیارد   ۹۱۷ خواستار  خود  طرح  در  بینر  جان 
و  سال  ده  در طول  دولتی  هزینه ی  دالر کاهش 
 ۹۰۰ میزان  به  دولت  بدهی های  سقف  افزایش 

میلیارد دالر شده  است.
حدود  امریکا  دولت  جاری  سال  بودجه  کسر 
یک تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دالر )۱۵۰۰ میلیارد 
به  بدهی دولت  میزان  باعث شده  و  است  دالر( 

۱۴ تریلیون و ۳۰۰ میلیارد دالر برسد.
جمله  از  بازپرداخت ها،  مالی  تامین  چگونگی 
ثروتمندان،  مالیات  افزایش  میزان  تعیین 
با  سفید  کاخ  میان  اختالف  مورد  موارد  از 

جمهوری خواهان است.
متهم  را  جمهوری خواهان  اوباما،  باراک 
مربوط  هزینه های  از  پی کاستن  در  می کند که 
مانند  بخش هایی  نیز  و  کم درآمد  طبقه های  به 
تجدیدپذیر  انرژی های  و  پرورش  و  آموزش 

هستند.
در  کاهش  خواهان  مقابل  در  دموکرات ها 
دفاعی  بودجه  مانند  بودجه،  از  بخش هایی 
خود  به  را  هزینه ها  باالترین  که  هستند  کشور، 

اختصاص می دهند.

اسراییل آماده ی عذرخواهی از ترکیه است

تصمیم گیری در مورد سقف بدهی های دولت امریکا 
به تعویق افتاد 

تجمع هزاران نفر در میدان تحریر قاهره

قطع صدور گاز ایران به ترکیه در اثر انفجار در خط لوله 

با حضور درمیدان تحریر  نفر در مصر  هزاران 
اعتراض  به  دست  کشور،  این  پایتخت  قاهره، 
زده اند. این اعتراض در پاسخ به دعوت رهبران 

اسالم گرا صورت گرفته است.
حسنی  رژیم  سقوط  زمان  از  بار  اولین  این 
که  است  سابق  جمهور  رییس  مبارک، 
گروه های اسالم گرا مردم را به برپایی تظاهرات 

دعوت می کنند.
روی  بر  که  پالکاردهایی  حمل  با  معترضان 
به  خواستار  اسالمی«  »مصر  شده  نوشته  آن 
کارگیری قوانین شرعی و ایجاد دولت اسالمی 

در این کشور شده اند.
حزب  ارشد  مقامات  از  یکی 
اخوان المسلمین، مهم ترین گروه اسالم گرا 
در مصر، از این تظاهرات به عنوان »جمعه، 
برده  نام  سیاسی«  گروه های  همه  اتحاد 

است.
براساس گزارش ها، دست کم پانزده گروه 
و جنبش سیاسی در اعتراضات روز جمعه 

در میدان تحریر شرکت کردند.
از جمله خواسته های اصلی معترضان، پایان دادن 
به دادگاه های نظامی برای رسیدگی به اتهامات 
به  وابسته  مقامات  قانونی  پیگرد  و  غیرنظامیان 

رژیم پیشین است.
تحریر  میدان  در  اعتراضاتی  جون  هشتم  از 
برگزار شده است که گروه های عمدتا سکوالر 
هم  مواردی  در  و  کرده  سازماندهی  را  آنها 
اخوان المسلمین و سایر گروه های اسالم گرا به 

آنها پیوسته اند.
معترضان،  از  بعضی  حال،  عین  در 

دوران  در  آن  فعالیت  که  را  اخوان المسلمین 
اکنون  اما  بود  حکومت حسنی مبارک ممنوع 
به  است،  برخوردار  بی سابقه ای  آزادی های  از 

همدستی با ارتش متهم می کنند.
اخوان المسلمین این اتهام را رد کرده است.

مقابل  در  معترضان  از  گروهی  گذشته  هفته 
نظامی  مراکز  و  دفاع  وزرات  ساختمان های 
به  دست  دیگر  شهرهای  و  قاهره  در  دیگر 

تظاهرات زدند.
معترضان ارتش را به سواستفاده از قدرت و به 
کارگیری شیوه های دوران حسنی مبارک برای 

مقابله با مخالفان متهم کرده اند.
نیروهای  عالی  شورای  اخیرا  همان حال،  در 
مبارک،  حسنی  برکناری  زمان  از  که  مسلح 
قدرت را در مصر در اختیار دارد، معترضان را 
که در میدان تحریر تجمع می کردند به تالش 
متهم  مردم  و  ارتش  بین  شکاف  ایجاد  برای 

کرده است.

وزارت  مقام  یک  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری 
لوله  انفجار در خط  ایران اعالم کرد که  نفت 
در  بازرگان  مرز  نزدیکی  در  گاز  صادرات 
باعث  اسد،  هفتم  نخستین ساعات روز جمعه، 
قطع موقتی صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه 

شده است.
شانا،  ایران،  نفت  وزارت  رسمی  خبرگزاری 
به نقل از سخنگوی شرکت ملی گاز ایران نیز 
روز جمعه اعالم کرد: »صادرات گاز به ترکیه 
پس از انفجار در خط لوله به طور موقت قطع 

شده است.«
خبرگزاری نیمه رسمی مهر نیز گزارش می دهد 
که خروج گاز از خط لوله آسیب دیده »به طور 
بازسازی  ترمیم و  کامل مهار شده« و عملیات 

این خط لوله نیز آغاز شده است.
شرکت  سخنگوی  بوجارزاده،  مجید  گفته  به 
هنوز  حادثه  این  وقوع  علت  ایران،  گاز  ملی 
که  گفت  نمی توان  هنوز  و  نیست  مشخص 

خراب کاران در این کار دست داشته اند.
خطوط لوله انتقال گاز در ایران تاکنون چندین 
برخی  مورد  چند  در  و  شده  انفجار  طعمه  بار 

به  اسالمی  جمهوری  مقامات  از 
احتمال دست داشتن خراب کاران 

در این اتفاقات اشاره کرده اند.
از جمله در ماه حمل سال جاری 
شورای  مجلس  نماینده ی  یک 
انفجار  به  واکنش  در  اسالمی 
قم  شهرهای  میان  لوله  خط  در 
به  آن  توصیف  با  سلفچگان  و 
از  »خراب کارانه«  اقدامی  عنوان 
احتمال ارتباط آن با انفجاری در 

گذشته خبر داد.
رشته  سه  در  حمل   ۲۰ انفجار 

گاز  انتقال  اینچی   ۵۶ لوله  خط 
از  را  ایران  گاز  از  بخشی  که  داد  رخ  طبیعی 
مجتمع  چون  کشور  جنوب  پاالیشگاه های 
گازی »پارس جنوبی«، »پارسیان« و »فجر جم« 
به والیت های شمال و شمال غربی ایران انتقال 

می دهد.
پیش از آن نیز در ماه دلو سال گذشته، ۱۳۸۹، 
در ۲۵ کیلومتری شمال منطقه سلفچگان در سه 
خط لوله هزار پوندی انتقال گاز انفجاری دیگر 

رخ داده بود.
به طور  روزانه  ایران  مهر،  به گفته خبرگزاری 
متر مکعب گاز  میلیون  به ۳۰  نزدیک  متوسط 

طبیعی به ترکیه صادر می کند.
این خبرگزاری همچنین می گوید که از ابتدای 
به  ایران  گاز  صادرات  تاکنون  جاری  سال 
نسبت  درصد  هفت  همسایه حدود  کشورهای 
داشته  افزایش  گذشته  سال  در  مشابه  مدت  به 

است.
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