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  8صبح را در انترنت بخوانید

متحده  ایاالت  ارتش  افسر  یک 
متهم  را  کشور  این  نظامیان  امریکا، 
کرده است که تصویر گمراه کننده ای 
افغانستان  در  جنگ  پیشرفت های  از 
که  است  گفته  او  می دهد.  نشان 
جنگ  در  افغانستان  امنیتی  نیروهای 

علیه شورشیان بی میل اند.
یک  از  بعد  داویس  دانیل  دگرمن 
با ارایه  افغانستان،  سال ماموریت در 
مقام های  ترسناک،  ارزیابی  یک 
پنهان کاری  به  را  بلندرتبه اش 
در  جاری  جنگ  واقعیت های 

افغانستان متهم کرده است.
است  نوشته  مقاله ای  در  داویس 
دیده  افغانستان  در  او  را  »آنچه  که 
بیانیه های  و  اظهارات  با  است، 
در  کشور  این  مقام های  زیبای 
شباهتی  افغانستان،  وضعیت  مورد 
ندارد.« این مقاله او در یک روزنامه 

غیردولتی به چاپ رسیده است.
این افسر ارتش ایاالت متحده امریکا 
شاهد  من  »برعکس،  است:  افزوده 
تقریبا همه سطوح  موفقیت در  عدم 

هیات  عضو  یک  کابل:  8صبح، 
پس  که  سنا  مجلس  ده عضویی 
پاکستانی  مقام های  با  دیدار  از 
می گوید  است،  برگشته  کابل  به 
متفاوت  دیدگاه های  وجود  با  که 
آن  ملکی  حکومت  پاکستان،  در 
همکاری  هرگونه  آماده ی  کشور 
در  ثبات  و  صلح  تامین  برای 

افغانستان است.
عضو  یک  اعظمی،  گل احمد 
هیات  شامل  که  سنا  مجلس 
دیدار کننده بوده است، در گزارش 
گذشته ی  روز  نشست  به  خود 
تالش ها  در  گفت  سنا،  مجلس 
مسلح  مخالفان   با  مذاکره  برای 
گفتگوهای  عمده ی  بخش  دولت، 
نخست وزیر،  با  سنا  مجلس  هیات 
خارجه  وزیر  سنا،  مجلس  رییس 
را  کشور  این  مقام های  سایر  و 

تشکیل می داد.
به  افغانی  هیات  که  گفت  اعظمی 
پاکستان  دولت  از  جدی  صورت 
صلح  تامین  برای  تا  است  خواسته 
صادقانه  افغانستان  در  ثبات  و 

همکاری کند.
حامیانی  طالبان  اعظمی،  گفته ی  به 
در پاکستان دارند و نقش این کشور 

در گفتگوهای صلح مهم است.
تالش های  اثر  در  که  گفت  وی 
پاکستان  نخست وزیر  آ نان، 
شده  قطر  کشور  به  سفر  آماده ی 

است.
که  گفت  اعظمی  حال،  این  با 
که  است  کرده  تاکید  سنا  هیات 

حکومت های  او،  نوشته  به  بودم.« 
برای  نمی توانند  افغانستان  محلی 
مردم این کشور خدمات ارایه کنند 
در  کشور  این  امنیتی  نیروهای  و 
مبارزه با طالبان بی میل اند و یا با آنها 

در تبانی قرار دارند.
آقای داویس در این مقاله اش نوشته 
است: »چه شمار مردان دیگری باید 
در  و  نیست  موفق  که  ماموریتی  در 
عقب هفت سال اظهارات و بیانیه های 
در  امریکایی  مقام های  خوش بینانه  

افغانستان، جان بدهند؟«
که  است  شده  گزارش  هم چنان 
داویس این دیدگاه بدبینانه اش را با 
شماری از اعضای کانگرس ایاالت 
متحده امریکا در میان گذاشته و یک 
نسخه محرمانه از این مقاله اش را به 
نوشته  این  است.  فرستاده  پنتاگون 
متحده  ایاالت  ارتش  در  داویس 
پنداشته  اقدام غیرعادی  امریکا یک 
قهر  مورد  است  ممکن  که  می شود 

مقام های ارشدش قرار بگیرد.
ادامه در صفحه 2

مسلح  مخالفان  با  مذاکره  هرگونه 
افغانستان  دولت  رهبری  به  دولت 

انجام شود.
کرد  تاکید  سنا  مجلس  عضو  این   
مقام های  به  مجلس  هیات  که 
عدم  که  داده اند  هشدار  پاکستانی 
تامین  برای  پاکستان  همکاری 
به  افغانستان،  در  ثبات  و  صلح 
تروریستان  و  نبوده  کشور  آن  نفع 
این،  از  بیشتر  را  پاکستان  وضعیت 

بحرانی خواهند کرد.
نظامیان  آن که  با  گفت  اعظمی 
مختلفی  دیدگاه های  پاکستان 
به  ولی  دارند،  افغانستان  مورد  در 
و  حکومتی  مقام های  وی،  گفته ی 
کشور  آن  سنای  مجلس  اعضای 
در  ثبات  و  صلح  تامین  خواهان 

هستند. افغانستان 
در  افغان  مهاجرین  مشکالت 
بخش های توزیع پاسپورت، مشکل 
اقامت و آموزش و پروش از دیگر 
سنا  مجلس  هیات  که  بود  مسایلی 
در مورد  آن، با مقام های پاکستانی 
مقام های آن  گفتگو کرده است و 
سخن  آنها  به  از  رسیدگی  کشور 

گفته اند.
سنای  مجلس  ده عضویی  هیات 
افغانستان که به ریاست فضل هادی 
سنا،  مجلس  رییس  مسلم یار، 
دعوت  به  گذشته  هفته ی  دوشنبه 
وارد  کشور  آن  پارلمان  رسمی 
دیدار  از  پس  بود،  شده  اسالم آباد 
با مقام های آن کشور، روز دوشنبه 

هفته جاری، به کابل بازگشت.

شش عضو 
یک خانواده افغان 
در ایران کشته شدند

یک  اعضای  از  تن  شش  کابل:  8صبح، 
سوی  از  ایران  مازندران  در  افغان  خانواده 
حادثه  این  شدند.  بریده  سر  ناشناس  افراد 
است.  افتاده  اتفاق  دلو   14 تاریخ  در 
نامه ای  با ارسال  ایران  افغانستان در  سفارت 
ایران  ایران، از حکومت  به وزارت خارجه 
این  عامالن  بازداشت  و  تعقیب  خواستار 

است.  حادثه شده 
میان  در  طلوع نیوز،  گزارش  اساس  بر 
کودک  یک  و  زن  دو  حادثه  این  قربانیان 

هستند.  شامل  نیز  ساله  نیم  و  یک 
از  هم چنین  ایران  در  افغانستان  سفارت 
جنازه های  تا  است  خواسته  ایران  حکومت 
تحویل  افغانستان  به  کشته شده های  این 

داده شود. 
گفته  عودت کنندگان  و  مهاجرین  وزارت 
عامالن  شدن  پیدا  برای  تالش ها  که  است 
وعده  ایران  و  است  شده  آغاز  قضیه  این 
اختیار  در  را  خود  تحقیقات  نتایج  تا  داده 

دهد.  قرار  افغانستان  دولت 
سفارت  مطبوعاتی  مسوول  دیگر،  سویی  از 
قتل  این  که  است  گفته  کابل  در  ایران 
این خانواده صورت گرفته  نزدیکان  توسط 
در  ایران  سفارت  مقام  این  گفته  به  است. 
مرتکب  که  خانواده  این  نزدیکان  کابل، 
و  می باشند  افغان  نیز  شده اند  قتل  این 
دارد.  آنها جریان  بازداشت  برای  تالش ها 

امریکا تصویر نادرستی 
از جنگ افغانستان ارایه می کند

حکومت ملکی پاکستان 
خواهان صلح درافغانستان است

وزارت خارجه:

بی ثباتی افغانستان به ضرر جهان است
در صفحه 9
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حذف تاریخ از نصاب درسی
وزارت معارف اعالم کرده است نصاب درسی ای 
چهل  سال  تاریخ  می آید،  روی کار  تازه  که 
امر،  این  دلیل  داشت.  نخواهد  خود  در  را  اخیر 
در  نظر  توافق  عدم  و  چهره ها  بودن  بحث برانگیز 
این چهل  اثرگذار در تحوالت  مورد شخصیت های 
 سال گفته شده است. تحول و دگرگونی در نصاب 
تعلیمی، یک امر حتمی و غیرقابل انکار است. هرنهاد 
مسوول، این صالحیت را دارد تا اصالحات الزمی 
را در نصاب درسی وارد سازد و به میزان موثریت 

آن بیفزاید.
اخیر  چهل سال  نشیب  و  فراز  پر  تاریخ  اما، حذف 
که می تواند راه را به سوی یک آینده بهتر باز کند، 
متعلم  یک  امروز  اگر  داشت؟  خواهد  پیامدی  چه 
به دور  اخیر  سال  چهل  رویدادهای  وضعیت  از 
و  بدبختی  عوامل  که  نداند  و  شود  نگه  داشته 
خوش بختی کشور کدام هایند، نمی تواند ذهنیتش را 

برای یک آینده روشن در کشورش مهندسی کند.
رویدادهای  از  بزرگی  نمونه های  اخیر،  چهل  سال 
افغانستان به جا گذاشته  تاریخی را در ذهن مردم 
رویداد های   ،1357 ثور  هفت  کودتای  است. 
مقاومت  و  پرچم  و  خلق  حزب  حکومت  به  مرتبط 
افغانستان  به  سرخ  ارتش  هجوم  برابر  در  مردم 
و  بی حد  جان باختن های  و  مردم  فداکاری های  و 
برده  یاد  از  نباید  فراوان،  ویرانگری های  و  حصر 
شوند. رودررویی مجاهدین و حکومت نجیب اهلل و 
نباید  انتقال قدرت به مجاهدین و جنگ های داخلی 
از ذهن مردم به دور نگه  داشته شوند. جنایت های 
و  طالبان  سوی  از  اقلیت ها  شدن  کشته  و  طالبان 
به کارگیری سیاست زمین سوخته در کشتزار های 
شمالی، نباید به فراموشی سپرده شوند. فروریختن 
مجسمه های بودا که جزیی از میراث های گرانسنگ 
فرهنگ و تاریخ این کشور بود، نباید از یاد بروند. 
تاریخ  در  اثرگذار  و  پیهم  رویدادهای  این همه 
را  آینده  نسل  که  بزرگی اند  درس های  افغانستان، 
از تکرار این جنایت ها بر حذر می دارند و آنها را به 

فردای روشنی می رسانند.
بوده اند،  سهیم  جنایت ها  این همه  در  که  افرادی 
نباید از یاد بروند و نباید از ذهن ها زدوده شوند. 
است،  آلوده  مردم  خون  به   دست شان  که  افرادی 
از محاکمه  فراموشی  به کارگیری سیاست  با  نباید 
و مجازات به دور بمانند. در کنار این همه جنایت ها، 
کارهای نیک گروه ها و شخصیت های سیاسی نباید 
از یاد برده شوند. افراد اثرگذار و مثبت اندیش در 
جریان رویدادهای چهل  سال گذشته نیز باید برای 
نسل های آینده تشریح شوند و به این شکل از این 

افراد قدردانی شود.
وزارت معارف می توانست با استفاده از یک  روش 
اخیر،  ترتیب وقایع چهل  سال  تهیه و  به  همه پذیر، 
آن همه  از  را  مردم  و  بپردازد  کامل،  بی طرفی  با 
وقایع آگاه نگه دارد. وزارت معارف می توانست یک  
نظرسنجی به راه بیندازد و یک تاریخ واقع بینانه از 

رویدادهای چهل  سال اخیر تهیه کند. 
است،  مهم  آینده  نسل  برای  آنچه  این حال،  با 
رویدادهای  پرتو  در  باید  بعد  نسل  که  است  این  
از تکرار اشتباهات  سال های گذشته حرکت کند و 
شود.  خوشنود  حسنات  تکرار  از  و  کرده  حذر 
آگاهی های  ارایه  طریق  از  می توان  را  این همه 
بی طرفانه به معلمان میسر ساخت. حذف تاریخ از 
نصاب درسی، نباید به معنای حذف جنایت ها باشد. 
بزرگی  کارهای  حذف  به معنای  نباید  تاریخ  حذف 

باشد که در این سال ها صورت گرفته  است. 
حال بر وزارت معارف است تا با روی  کار آوردن 
یک نظام سالم درسی، از ارایه ی معلومات اساسی 
پنداشته  ضروری  کشور  این  آینده  برای  که 

می شود، خودش را کنار نکشد.

زنگ اول
برف کوچ در دایکندی جان سه مسافر را گرفت

امریکا تصویر نادرستی...                                                     از صفحه 1

آموزگاران بلخ آموزش مسلکی می بینند

مقام های محلی در والیت دایکندی 
این  در  برف کوچ  اثر  در  می گویند 
والیت سه تن کشته، دو تن مجروح 

و دو تن دیگر نا پدید شده اند.
والی  ارزگانی،  علی  سلمان 
است  گفته  بی بی سی  به  دایکندی 
موتر  پنج  دلو،   ۱۸ سه شنبه،  روز  که 
قوناق  گذرگاه  در  مسافران  حامل 

در این والیت زیر برف شدند.
گفت  هم چنین  دایکندی  والی 
سرنشین  نفر  بیست  جمله  از  که 
تن  دو  کشته،  نفر  سه  موترها،  این 
زخمی  دیگر  مسافر  دو  و  ناپدید 

شده اند.
این در حالی است که به گفته آقای 
در  تن  این هم سه  از  پیش  ارزگانی 
برف کوچ  آمدن  فرود  و  طوفان  اثر 
در این والیت کشته و سه تن دیگر 

شده اند. زخمی 
است  کوهستانی  منطقه ای  دایکندی 
حادثه  که  قوناق  گذرگاه  ویژه  به 

است  گفته  امریکا  دفاع  وزارت  اما 
وضعیت  از  داویس  که  تصویری  با 
موافق  است،  کرده  ارایه  افغانستان 
وزیر  سخنگوی  لیتل،  جورج  نیست. 
گفت:  امریکا  متحده  ایاالت  دفاع 
واضح  صورت  به  داویس  »دگرمن 

نظرات خود را نوشته است.«
پانیتا،  لیون  که  افزود  لیتل  جورج 
»به  امریکا  متحده  ایاالت  دفاع  وزیر 
اطمینان  افغانستان  فرماندهان خود در 
قوی دارد و این فرماندهان ارزیابی از 
آنچه در وضعیت جاری جنگ اتفاق 

8صبح، بلخ: روز گذشته یک کارگاه 
آموزشی پنج روزه به منظور بلند بردن 
آموزگاران  عملی  مهارت های  سطح 
آموزگاران  برای  بلخ   والیت  در 
غیرمسلکی از سوی معارف بلخ آغاز 

شد.
محمداکرم اخگر مدیر عمومی مرکز 
»این  گفت:  بلخ  معارف  ساینس 
ادامه  روز  پنج  مدت  برای  کارگاه 
معلم   550 از  بیش  آن  در  و  می یابد 

شرکت کرده اند.«
این  برگزاری  از  هدف  اخگر  آقای 
کارگاه را بلند بردن سطح مهارت های 
افزود  کرده  عنوان  آموزگاران  عملی 
در  استادان  به  کارگاه  این  در  که 

هوا  سردی  و  برف کوچ  فرودآمدن 
5۲ کشته  در سراسر کشور را شامل 

و ۷0 زخمی اعالم کرده اند.
اداره  معاون  کاکر،  دایم  محمد 
به  طبیعی  حوادث  با  مبارزه 
از  تن   ۳5 که  گفته  خبرنگاران 
زمستان  حوادث  در  کشته شدگان 
امسال در والیت بدخشان جان خود 

را از دست داده اند.

است  نوشته  نمونه  گونه  به  داویس 
افغانستان  پولیس  افسر  یک  با  که 
سه  حدود  کنر  شرقی  والیت  در 
شورشیان  حمله  یک  از  پیش  ساعت 
گفتگو کرده است. او از افسر پولیس 
چگونه  که  است  پرسیده  افغانستان 
می گویند  پاسخ  طالبان  حمالت  به 
افسر  می کنند.  تعقیب  را  آن ها  و 
پاسخ خنده کنان  افغانستان در  پولیس 
تعقیب  را  آنها  ما  »نه،  است:  گفته 
خطرناک  کاری  چنین  نمی کنیم... 

خواهد بود.«

برفباری های کندز 
8 چوپان و صدها 

مواشی را کشت
در  مسوول  مقام  یک  کندز:  8صبح، 
که  می گوید  کندز  والیتی  شورای 
برف باری ها در دشت آبدان و دشت 
چوپان   ۸ جان  کندز،  والیت  میرعلم 
را گرفته و حدود ۱400 راس مواشی 

را تلف کرده است.
شورای  معاون  ایوبی  محمد یوسف 
چوپان  »چهار  گفت:  کندز  والیتی 
در دشت میرعلم با 400 راس مواشی 
دشت  در  دیگر  چوپان  نفر  چهار  و 
آبدان با بیش از یک هزار مواشی، در 
را  جان های شان  اخیر،  برف باری های 

از دست داده اند.«
کندز  والیت  والیتی  شورای  معاون 
این  قربانیان  و  دشت آبدان  از  که 
است،  کرده  دیدار  برف باری ها 
می گوید که در پی این برف باری ها، 
در  مال داران  برای  سختی  شرایط 
و  است  آمده  میان  به  دشت ها  این 
نیاز  علف   به  والیت،  این  مال داران 

شدید دارند.
آقای ایوبی گفت که تلفات در دشت 
ولسوالی های  مال داران  را  آبدان 
دشت ارچی، امام صاحب و قلعه ی زال 
زیان های  و  تلفات  و  شده اند  متحمل 
دشت میرعلم، مال داران ولسوالی های 
آسیب زده  را  علی آباد  و  چهاردره 

است. 
ایماق،  عزیزاهلل  حال،  همین  در  اما 
رییس زراعت والیت کندز، با آن که 
تایید  را  چوپان ها  و  مواشی  تلفات 
می داند،  سخت  را  سرما  و  می کند 
میزان این تلفات را اندک می خواند و 
می گوید که تلفات، به صدها مواشی 

نمی رسد.
این در حالی است که دیروز، گروهی 
به رهبری محمد انور جگدلک، والی 
تن خوراک  توزیع ۷5  والیت کندز، 
به دشت آبدان،  را در سفری  حیوانی 
برای مال داران شش ولسوالی و مرکز 
مواد  توزیع  و  کردند  آغاز  کندز 
خوراکی برای مواشی در والیت کندز 

ادامه دارد.
می گوید  کندز  زراعت  رییس 
مواد  توزیع  دامنه ی  تا  است  قرار 
افزایش  را  مواشی  به  خوراکی 
زمینه  این  در  مال داران  به  و  بدهند 

یاری برسانند.

قوماندان امنیه ی 
نام نهاد طالبان در 
تخار بازداشت شد

ریاست امنیت ملی تخار  8صبح، تخار: 
از بازداشت دو طالب که یکی از آنها 
قوماندان امنیه نام  نهاد گروه طالبان است، 

در مربوطات این والیت خبر دادند. 
تخار  ملی  امنیت  اداره ی  خبرنامه  در 
اداره، مال  این  آمده است که منسوبان 
باشنده ی  امان الدین، فرزند گل محمد 
از  که  رستاق  ولسوالی  گنده ی  قریه ی 
قوماندان  حیث  به  طالبان  گروه  سوی 
بود  ولسوالی گماشته شده  این  امنیه ی 
و به طور مخفیانه به فعالیت های تخریبی 
دستگیر  را  می پرداخت  تروریستی  و 
کرده اند. هم چنین در این خبرنامه آمده 
است که ریاست امنیت ملی تخار یک 
عضو شبکه ی تروریستی قاری حسن و 
قاری یاسین به نام محمد یوسف مشهور 
قریه ی  اصلی  باشنده ی  )قانونی(  به 
والیت  بهارک  ولسوالی  کوترمه ی 
تخار که در مربوطات این ولسوالی به 
را  بود  مشغول  تروریستی  فعالیت های 
گرفتار کرده  اند. در خبرنامه ی ریاست 
که  است  شده  گفته  تخار  ملی  امنیت 
بازداشت شدگان در تحقیقات اولیه، به 
جرم خود اعتراف کرده و قضیه تحت 

تحقیق بیشتر قراردارد.

از  افتاده،  اتفاق  آن  در  سه شنبه  روز 
هزاره جات  در  مناطق  برف گیرترین 

است.
این  که  افزود  ارزگانی  آقای 
گذرگاه که جاده دایکندی ــ کابل 
از آن می گذرد، در روزهای گذشته 
در اثر بارش برف سنگین بسته شده 

بود و تنها دو روز پیش باز شد.
از  ناشی  تلفات  آمار  دولتی  منابع 

می افتد را تهیه می کنند.«
ارزیابی  پنتاگون،  سخنگوی  گفته  به 
از  امریکا  متحده  ایاالت  نظامیان 
بر  افغانستان  در  جنگی  تالش های 
بی شمار  منابع  دقیق«  »تحلیل های 
استوار است و این ارزیابی به نظرات 

یک فرد متکی نمی باشد.
که  است  نوشته  مقاله اش  در  داویس 
در  وظیفه  انجام  سال  در جریان یک 
افغانستان، حدود نه هزار مایل در این 
 ۲50 از  بیش  با  و  کرده  سفر  کشور 

سرباز گفتگو نموده است.

از  استفاده  و  کار  چگونگی  به  رابطه 
البراتوارها آموزش داده می شود.

شریف  مزار  شهر  »در  کرد:  اضافه  او 
ما  آموزگاران  درصد  هشتاد  حدود 
مسلکی استند، ولی در روستاهای بلخ 
و مناطق دور از شهر، تمام آموزگاران 

غیرمسلکی هستند.«
راه اندازی  از  بلخ  والیت  آموزگاران 
رضایت  ابراز  کارگاه ها  این گونه 

می کنند.
آموزگاران  از  یکی  عبدالحکیم 
»ما  گفت:  بلخ  چهاربولک  ولسوالی 
خیلی از این کارگاه آموختیم و حاال 
می توانیم به شاگردان خوب تر و بهتر 

ACKUتدریس کنیم.«
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س از وراي دود و آتش

»از وراي دود و آتش« سلسله گزارش هايي است که بر اساس گفته هاي  قربانيان 
جنگ هاي سه دهه اخير افغانستان تهيه شده است. اين گزارشها که  بدون 

درنظرداشت جنبه هاي قومي، مذهبي، سمتي و زباني تهيه گرديده اند، بازتاب دهنده 
روايت هاي 23 سال جنگ در کشور مي باشند. 

محمد عارف بیات1150
ه و تنظیم:

تهی

وآتش«  دود  وراي  »از  گزارش  در  امروز   
برادر شوهرش  با خود داريم كه  خواهري را 
را در زمان رژيم طالبان در يكي از واليت هاي 
جنوبي از دست داده و آن حادثه را چنين بيان 
هميشه  بود  خوب  بسيار  مرد  »او  مي دارد: 
آزار  و  اذيت  كسي  به  مي كرد  كوشش 
او  و  نداشت  شكايت  وي  از  كسي  نرساند. 
به كدام  و  بود  زندگي اش  و  كار  مصروف 
كه  نمي خواست  او  نبود.  وابسته  گروهي 
درگيري مسايل سياسي و حزبي شود و هميشه 
خوب  ساده  همين طور  ما  زندگي  مي گفت 
مي نمايم  پيدا  كه  را  حاللی  لقمه نان  است. 
و  كمونيستي  زمان  اما  است.  پادشاهي  برايم 
موفقيت  با  را  ميان گروهي  جنگ هاي  بعدا 
سه  است،  فرزند   5 داراي  او  نموديم.  سپري 
تا پسر و دو تا دختر داشت كه همه خردسن 

كابل  شهر  در  خيمه ها  زير  در  كه  بی جاشدگانی 
22تن  از  بيش  كه  كرده اند  ادعا  می كنند،  زندگی 
از كودكان و افراد كهن سال شان در اثر شدت سرما 
نيز گفته  اين  از  اين خيمه نشينان پيش  جان داده اند. 
در  شديد  برف باری های  و  سرما  باوجود  كه  بودند 
حتا  و  ندارند  دسترسی  سوخت  به مواد  كابل،  شهر 

نمی توانند كودكان مريض شان را تداوی كنند. 
خيمه نشينان كابل در حال  حاضر در دو منطقه شهر 
موقعيت دارند: چهارراهی قمبر و بگرامی در شرق 
شهر كابل. آن ها در سرمای شديد كابل تنها از خيمه 
برف باری سنگين خيمه های شان  و  استفاده می كنند 

را نمناک و شديدا سرد كرده است. 
خيمه نشينان  ادعای  می گويند  حكومتی  مقامات  اما 
درست  هوا  سردی  از  ناشی  تلفات  به  رابطه  در 
مربوط  كلينيک های  در  كه  داكترانی  زيرا  نيست، 
به اين خيمه نشيان فعاليت می كنند، گفته اند كه هيچ 

كودكی مريضی نزد آن ها مراجعه نكرده است. 
حوادث  با  مبارزه  اداره  رييس  كاكر،  محمددايم 
در  خبری  كنفرانس  يک  در  گذشته  روز  طبيعی، 
كابل گفت خيمه نشينان ادعا دارند كه تمام كسانی 
از  اخير جان داده اند،  اثر سرما در چند روز  كه در 
طرف شب جان شان را از دست داده اند، اما او گفت 
نفر در شب جان  اين 20  اين امكان ندارد كه تمام 

باخته باشند. 
در  حتا  كودكان  از  برخی  سرما  فصل  در  گفت  او 
می دهند  جان  اندراگاندی  طفل  صحت  شفاخانه 
سرمای  در  كهن ساالن  و  كودكان  مير  و  مرگ  و 

زمستان اتفاق می افتد. 
در  كه  راپورهايی  تعداد  »يک  گفت:  كاكر  آقای 

هستند. او به آينده بسيار اميدوار بود و هميشه 
شوند  بزرگ  فرزندانش  روزي  كه  مي گفت 
وي را ياري خواهند كرد و بار را از دوش وي 
خواهند برداشت. اما افسوس كه او به آرزوها 

ما  برای  خيمه ها  در  كودكان  مير  و  مرگ  به  رابطه 
رسيد ما تحقيقات خود را در دو روز انجام داديم و 
كمک های مواد غذايی و سوختی را ارزيابی كرديم. 
من فكر می كنم بعضی راپور ها به صورت مكمل نشر 

نشده است.« 
می گويد  مهاجرين  امور  وزارت  همين حال،  در 
تا  كرده  تالش  خيمه نشينان  مشكالت  حل  به منظور 
آن ها را به خانه های كرايی انتقال دهد. اسالم الدين 
گفت:  مهاجرين،  امور  وزارت  سخنگوی  جرات، 
»ما اين ها را در خانه های كرايی جابه جا ساختيم، اما 
اين ها از اين خانه دوباره برآمدند و پس به خيمه ها 

رفتند تا يک لقمه نان مفت پيدا كنند.«
تالش  مهاجرين  امور  وزارت  گفت  جرات  آقای 
دارد تا برای خيمه نشينان در واليات خود شان زمين 
برگردند.  به خانه هايشان  توزيع كند و آن ها دوباره 
بود  قرار  كه  راهكاری  گفت  جرات  آقای  اما 
موثر  شوند،  منتقل  كرايی  خانه های  به  خيمه نشينان 
به واليات  آ ن ها  تا  تصميم گرفته شده  و حاال  نبود 

خودشان انتقاد داده شوند. 
رييس جمهور  فرمان  به  »مطابق  گفت:  جرات  آقای 
بی جاشدگان داخلی مستحق يک  نمره زمين شناخته 
جايدادی  واليات شان  در  كه  به شرطی  می شوند 
به نام شان ثبت نشده باشد. هرگاهی كه اين ها خواسته 
در  در حال حاضر  ما  بروند  هلمند  به واليت  باشند 
بروند،  اين ها  اگر  و  داريم  شهرک  هلمند  واليت 
اين ها را با پول نهادهای كمک رسان انتقال می دهيم 
اما  می دهيم  زمين  يک نمره  برای شان  آن جا  در  و 
برای شان  كابل  شهر  داخل  در  می خواهند  اين ها 

22 نفر تلفات داده ایم

و خواسته هاي ديرينه اش نرسيد و ازقضا در يک 
حادثه راكتي كه بين گروه  هاي درگير و طالبان 
شهادت  جام  لوگر  واليت  در  داشت،  جريان 
فرزندان  نشاند.  ماتم  به  را  فاميلش  و  نوشيد  را 

يک نمره زمين توزيع شود كه اين  كار دشوار است.« 
اين در حالی ست كه وزارت مهاجرين می گويد اين 
خيمه نشينان  به  كمک  برای  خاصی  بودجه  وزارت 
به  را  آن ها  برگشت  برنامه  می تواند  تنها  و  ندارد 

واليات شان ترتيب دهد. 
می گويد  حوادث  با  مبارزه  اداره  همين حال،  در 
 14 باشندگان  برای  را  مشكالتی  اخير  برف باری های 
حالی ست  در  اين  است.  آورده  بار  به  كشور  واليت 
كه گفته می شود پس از برف باری های اخير راه های 
مناطق  در  سردسير  و  برف گير  واليات  مواصالتی 

درهمینحال،ادارهمبارزهباحوادثمیگویدبرفباریهایاخیرمشکالتیرابرای
باشندگان14والیتکشوربهبارآوردهاست.ایندرحالیستکهگفتهمیشود
پسازبرفباریهایاخیرراههایمواصالتیوالیاتبرفگیروسردسیردرمناطق

مرکزیوشمالشرقیقسمامسدودشدهاند.

مصيبت  زيرا  ماندند  بی سرنوشت  خانمش  و 
عظيمی كه باالي آن ها آمده آن ها انتظارش را 
نداشتند. او در آن زمان تقريبا 50سال از عمرش 
و  دولت  از  من  خواست  بود.  نموده  سپري  را 
به  مجرمين  بايد  كه  است  اين  ديگر  نهادهاي 
از  ما  شهداي  خون  و  شوند  كشانيده  محكمه 
براي  اين  دركنار  و  گردد  خواست  باز  آن ها 
اوالدهاي  تا  نمايند  كمک  شهدا  خانواده های 
افراد  درآينده  و  بخوانند  درس  بتوانند  آن ها 
براي  مصدر خدمت  و  باشند  جامعه  در  صالح 
خونريزي  و  جنگ  از  ما  شوند.  هموطنان شان 
نمي خواهيم كه ديگر كسي  و  خسته شده ايم  

به  ناحق شهيد و ياهم معلول گردد.« 
اين  شدن  بهتر  جهت  محترم:-   خواننده گان 
پيشنهادات  و  انتقادات  نظريات،  به  ما  بخش 
شريک  با  می نگريم  قدر  ديده ی  به  شما  سالم 
نشانی ذيل  ساختن چنين گزارش های شما در 

منتظر می باشيم.  
Info_afg@solidarity for justice.org.af

مركزی و شمال شرقی قسما مسدود شده اند. 
آقای كاكر گفت در اثر سرما و برف باری و هم چنين 
برف كوچ حدود 35نفر در واليت بدخشان جان شان 
را از دست داده اند و 49تن ديگر زخمی شده اند. او 
به شفاخانه ها  را  افغانستان زخمی ها  گفت كه دولت 
در  كه  كسانی  برای  تا  دارد  تالش  و  داده  انتقال 

محاصره برف گير مانده اند، كمک برساند. 
به گفته آقای كاكر در حال حاضر راه های مواصالتی 
7 ولسوالی در واليت بدخشان مسدود است و تالش 
می شود كه برای آن ها كمک های غذايی و غيرغذايی 
رسانده شود. او گفت كه حكومت 8ميليون افغانی را 
برای كسانی كه از سردی و برف آسيب ديده اند در 

واليت بدخشان كمک كرده است. 
كاكر پذيرفت كه در اثر كهنه بودن وسايل برف پاكی، 
برف  برخی از كوتل ها در واليات سردسير به اسرع 
دسترسی  عدم  كه  گفت  او  نمی شود.  پاک  وقت 
حكومت به وسايل مدرن برف پاكی سبب شده تا اين 

راه ها به زودی باز نشوند. 
اين در حالی ست كه گفته می شود راه های مواصالتی 
واليات باميان، دايكندی و غور در مركز افغانستان يا 
زيادی  با مشكالت  آن ها  از  عبور  يا  و  است  مسدود 

همراه می باشد. 

ایورم ناامید شد
او به آينده بسيار اميدوار بود و هميشه مي گفت كه روزي 
فرزندانش بزرگ شوند وي را ياري خواهند كرد و بار را از 
دوش وي خواهند برداشت. اما افسوس كه او به آرزوها و 

خواسته هاي ديرينه اش نرسيد و ازقضا در يك حادثه راكتي 
كه بين گروه  هاي درگير و طالبان جريان داشت، در واليت 
لوگر جام شهادت را نوشيد و فاميلش را به ماتم نشاند. 

فرزندان و خانمش بی سرنوشت ماندند
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وزارت  که  داده اند  گزارش  گروهی  رسانه های 
از  جلوگیری  به خاطر  است،  گفته  افغانستان  معارف 
سه  تحوالت  جدید،  نسل  ذهنیت  روی  منفی  اثرات 
مکاتب  تاریخ  مضمون  در  را  اخیر  چهاردهه ی  تا 
چند  هر  کار  این  اگر  است.  گنجانیده  نه  افغانستان 
هم  باز  باشد،  پذیرفته  انجام  هم  با حسن نیت  که  هم 

پرسش های جدی را می تواند در پی داشته باشد.
معارف حق  وزارت  آیا  که  است  این  اصلی  پرسش 
دارد، یک بخش از تاریخ افغانستان را که واقعیت های 
پنهان  از نسل آینده  بوده است را  نیز شاهد  تلخی را 
تلخ  و  سیاه  واقعیت های  این  کردن  پنهان  آیا  کند؟ 
نخواهد  را  خاکستر  زیر  آتش  کردن  پنهان  حکم 
داشت؟ آیا انکار این که افغان ها تحت رهبری حلقات 
سیاسی گوناگون، خون یکدیگر را ریخته اند، باعث 
این که  یا  شد؟  خواهد  بعد  نسل  بین  برادری  تعمیق 
در  وطنداری  ریشه های  که  تلخ  واقعیت  این  تشریح 
با آفت شناسی  و  بوده  برادرنمایی  اساس  بر  افغانستان 
می تواند  گردد،  تبدیل  برادری  به  باید  وضعیت  این 
بسیاری  امروزه  گردد.  ملی  همبستگی  زمینه ساز 
انکار  که  دارند،  تاکید  امر  این  بر  کارشناسان  از 
مشکالت به حل آن کمک نمی کند؛ بلکه برای غلبه 
در  و  شود  اعتراف  آن  موجودیت  به  باید  مشکل  بر 
گیرد  کار صورت  آن  عوامل  و  علل  شناسایی  زمینه 
این رو  از  شود.  پیدا  مشکل  آن  از  بیرون رفت  راه  تا 
بسیار خوب است که برای نسل آینده گفته شود که 
خون  آرمانی،  رهبری  به نام  چگونه  آنان  گذشتگان 
هموطنان شان را بر زمین ریختانده اند، تا جایی که حتا 

از بازتاب آن در تاریخ احساس شرم کرده اند.
وزارت  تخنیکی  و  مسلکی  معین  ننگ  محمدآصف 
به  اشاره  با  آزادی  رادیوی  با  گفتگویی  در  معارف 
مکاتب  تاریخ  مضمون  در  موضوعاتی  باید  این که 
ملی  افتخارات  برگیرنده ی  در  که  شود  گنجانیده 
باشد، گفته است که تاریخ باید نسل ساز باشد و ویران 
کننده نباشد. ننگ هم چنین گفته است که تاریخ باید 
بزرگ مردی ها و درس  افتخارات  بیانگر واقعیت ها، 
عبرت باشد، نه این که زمینه ساز خشونت، انتقام گیری 
وزارت  اساس  همین  بر  شود.  آینده  در  منازعه  و 
معارف تصمیم گرفته است که آن بخش از تاریخ که 
به باور گردانندگان این وزارت، عقده و منازعات را 
زنده می کند و وحدت ملی از بین می برد را از تاریخ 

حذف کند.
به گذشته  نسبت  باور  شکل گیری  آنجایی که  از 
در  شاگردی  دوره های  در  افراد  اذهان  در  کشور 
تاریخ  از  بخش هایی  حذف  می گیرد،  شکل  مکتب 
اندرکاران  این معنا است که دست  به  واقعی کشور، 
با  را  بوم  و  مرز  این  آینده سازان  می خواهند  معارف 
باور بر یک گذشته کاذب و نصفه و نیمه بار بیاورند. 
بی توجهی  با  آینده  نسل  تا  می گردد  سبب  این کار 
را  راهی  نتوانند  منازعات،  ریشه های  و  منازعات  به 
پیدا  آینده  در  مشابه  منازعات  به  نشدن  گرفتار  برای 

کنند. این موضوع سبب می گردد تا اذهان به سمت و 
سوی پروژه همزیستی کاذب و غیرواقعی در کشور 

جهت دهی شود.
از دام  افغان ها زمانی می توانند  این است که  واقعیت 
مشکالت رهایی یابند که اصل موجودیت مشکالت 
رهبری  کنند.  ریشه یابی  را  آن  عوامل  و  بپذیرند  را 
ناسالم جامعه در چهل سال گذشته یکی از اساسی ترین 
است.  بوده  مشکالت  به  جامعه  گرفتاری  علت های 
رهبرانی که جوانان این مرز و بوم را تشویق می کردند 
که به هر علتی، بخشی دیگر از جوانان همین سرزمین 
و  مشکالت  از  گیرند،  نشانه  تفنگ های شان  با  را 

ریشه های اساسی مشکالت این جامعه بوده است. 
افغانستان  این که در آینده نسل آینده  برای  این رو  از 
این  چاره  نشود،  گذشته  چهل سال  منازعات  گرفتار 
نیست که به شاگردان دروغ گفته شود. نسل نو و آینده 
سازان افغانستان باید بدانند که پیشینیان شان کابل را 
به توپ بسته اند، تخریب کرده اند، بیش از ده ها هزار 
نسل  هم چنین  رسانده اند.  به قتل  شهر  همین  در  را 
از مناطق  پیشینیان شان در برخی  بداند که  باید  آینده 
کشور مرتکب قتل عام شده اند، سیاست سرزمین های 
به قدرت،  رسیدن  برای  و  کرده اند  اعمال  را  سوخته 
نکرده اند.  دریغ  هم وطن خویش  و  هم نوع  از کشتار 
هم چنین شاگردان باید بدانند که چون در بسیاری از 
موارد موجبات معقولی برای توجیه این مظالم وجود 
نداشته است، مردم از عوامل این نابسامانی ها به نیکی 
یاد نمی کرده اند. این آگاهی سبب می شود که  نسل 
آینده از گرفتار شدن به وضعیت مشابه مصوون بمانند 
تجربه  یک  به عنوان  گذشته  تلخ  رویدادهای  از  و 

ارزشمند در آینده استفاده نمایند.
که  است  این  به معنای  سیاست  این  می رسد  به نظر 
تالش  در  کشور  آموزشی  عرصه های  گردانندگان 
هستند تا خونریزی های چهل سال اخیر را انکار کنند. 
خون آلوده  به  لب های  که  می خواهند  اینان  واقع  در 
کسانی که خون مردم همین سرزمین را چشیده اند را 
پاک کنند. این در حالی ست که این مامول نمی تواند 
پاک سازی  با  شود  قرار  اگر  زیرا  شود.  محقق 
مکاتب،  تاریخ  مضمون  از  تاریخی  تلخ  رویدادهای 
نشود،  داده  نشان  رنگین  لب های عوامل خونریزی ها 
خواهند  را  کاذب  رهبری های  فریب  نیز  آینده  نسل 

خورد و از مشکالت نجات پیدا نخواهند کرد.
حذف  به جای  معارف  وزارت  که  است  این  بهتر 
بر  عالوه  که  کند  کوشش  تاریخ،  از  رویدادها  این 
آینده،  نسل  برای  تاریخ  از  تلخ  بخش های  این  درج 
بتواند اعتراف نامه ها و ندامت نامه های رهبرانی را که 
می توانند با جسارت نسبت به رخداد های گذشته ابراز 
این  به  نو  نسل   تا  برسانند  به چاپ  را  می کنند  ندامت 
باور برسد که اگر آنان هم از در دوستی با هم وطن 
خواهند  منفور  مردم  سوی  از  نشوند،  وارد  خود 
مردم  از  تا  شد  خواهند  ناگزیر  یک روزی  و  شد 

پوزش  خواهی کنند.    
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وزیر دفاع امریکا در آستانه ی انتخابات ریاست جمهوری 
نیروها  خروج  موضوع  بی سابقه ای  به طرز  کشور  این 
میالدی   2013 سال  در  امنیتی  مسوولیت های  سپردن  و 
موجب  بدون شک  که  کرد  مطرح  را  افغان  نیروهای  به 
طوالنی  جنگ  شک،  بدون  گردید.  همگان  شگفتی 
افغانستان سبب کاهش حمایت آن در کشور های غربی 
و  نبوده  معلوم  جنگ  این  پایان  که  به ویژه  است.  شده 
و  اساسی  دست آورد های  گذشته  سال   10 در  افغانستان 
و  خوب  حکومت داری  امنیت،  تامین  بخش  در  پایدار 
انکشاف  و  بشر  حقوق  وضعیت  بهبود  فساد،  با  مبارزه 

اقتصادی نداشته است.
در میان تمام تحلیل ها یک نکته روشن است که حکومت 
برای گفتن در مورد  پیش رو حرفی  انتخابات  اوباما در 
نظامی  ماموریت  پایان  اعالم  با  او  البته،  ندارد.  افغانستان 
و  طوالنی ترین  از  یکی  به  عراق  از  نیروها  خروج  و 
خون بارترین جنگ 10 سال گذشته امریکا پایان بخشید، 

و هم چنان اسامه بن الدن را از بین برد.
چه  هر  هستند  مایل  غرب  در  مخالفان جنگ  که  این  با 
بیرون  افغانستان  از  امریکایی  سربازان  آخرین  زودتر 
میان  در  شدیدی  نگرانی های  اکنون  هم  از  اما  شود؛ 
دلیل  دارد.  وجود  فوق  نیرو های  خروج  مورد  در  مردم 
جنگ  آغاز  و  طالبان  بازگشت  خطر  که  است  این  آن، 
و  دارد،  قرار  کشور  چشم انداز  در  کامال  دیگر  داخلی 
جدی نگرفتن این خطر یک فاجعه دیگر را در این منطقه 

بی ثبات و پرآشوب رقم خواهد زد.
آغاز  امریکا  و  افغانستان  حکومت های  برای  هم اکنون 
تماس های جدی میان طالبان و نیروهای خارجی تا حدی 
موضوع  اواخر  این  در  که  به ویژه  است؛  کننده  امیدوار 
و  است،  شده  فاش  اوباما  به  مالعمر  نامه ای  فرستادن 
به قطر واضح ساخت  با سفر  هم چنان آقای رضا گیالنی 
که حمایت عملی پاکستان از دفتر طالبان در قطر وجود 

دارد. این برای امریکایی ها مایه امید است.
آموزش سربازانی که برای حامدکرزی نمی جنگند؟

وزیر دفاع امریکا معلوم نیست که بر اساس چه تخمینی، 
لیسبون  در  ناتو  کنفرانس  در  که  تصمیمی  برخالف  و 
گرفته شد، امیدوار است که نیروهای افغان در سال 2013 
مسوولیت های امنیتی کشور را به دوش گرفته و امریکا در 

نقش حمایت کننده پشت جبهه ظاهر خواهد شد.
ناتو  اخیر  محرمانه  گزارش  که  است  حالی  در  این 
نگرانی ها را افزایش داده است. درست است که گزارش 
اظهارات  و  بازجویی ها  دربرگیرنده ای  بیشتر  ناتو  اخیر 
چندین هزار شورشی است؛ اما، به خوبی درک می گردد 
و  ندارند  دوام جنگ  برای  انگیزه ای  افغان  نیروهای  که 
حتا در میان شان افراد زیادی با طالبان همکاری می نمایند.

کرده  رد  را  خود  محرمانه ی  گزارش  اهمیت  ناتو  البته 

است؛ ولی اثرات نگران کننده کامال برجای است. به ویژه 
آن بخش هایی از گزارش که گویا سربازان اردوی ملی 
و  نداشته  طالبان  برابر  در  کردن  جنگ  برای  انگیزه ای 
مقامات محلی نیز برای حفظ جان با این گروه در تبانی 

قرار دارند.
تایید  را  موضوع  این  نیز  دیگر  مستقل  گزارش های 
سخت  هم  چندان  موضوع  این  درک  البته،  می نمایند. 
مملکت  نمی تواند یک  سیاسی  رهبری  زمانی که  نیست. 
را از بحران و حتا سقوط نجات بدهد، مردم ایمان خود را 
به دولت و آینده ی شان از دست داده و بنا به قول معروف 

هر کسی به فکر جان خویش می افتد.
واقعیت این است که ما در یک جنگ روانی و تبلیغاتی 
شدید هم از سوی ناتو- حکومت و هم از سوی طالبان 
ابزار آن ها اطالعات دستکاری  قرار داریم که مهم ترین 
است.  واقعیت  از  به دور  مواقع  از  بسیاری  در  و  شده 
به گونه ی نمونه در حالی که فساد در پولیس به مهم ترین 
منبع شورش و نارضایتی در جنوب افغانستان تبدیل شده 
افزایش  بر  مبنی  غریبی  و  عجیب  نظرسنجی های  است، 
انتشار  افغان ها  میان  در  پولیس  عمل کرد  از  رضایت 

می یابد.
بدون شک، حکومت و نیروهای امریکایی در طول چند 
سال گذشته وانمود کرده اند که قوای مسلح افغان به طور 
تدریجی در حال ساخته شدن است، و در نهایت در سال 
مستقالنه  به طور  را  نظامی  مسوولیت های  میالدی   2014
به  افغان  عادی  مردم  که  البته  گرفت.  خواهد  به دوش 
خارجی  نیروهای  و  حکومت  مثبت  تصویرسازی  این 
اعتمادی ندارند. زیرا فضای بی اعتماد ناشی از شکست ها 

و ناکامی های پیهم است. 
و  آمد  به وجود  صفر  از  ملی  اردوی  که  است  درست 
اکنون برای خود تبدیل به سازمان عریض و طویلی شده 
است؛ ولی موضوع حیاتی قابلیت این نیرو در چند سال 
چندهزار  به  خارجی  نیروهای  زمانی که  می باشد؛  آینده 
نفر محدود گشته و پس از آن نیروهای افغان مسوولیت 

مقابله و تامین امنیت را به دوش خواهند گرفت. 
ترس این است که رهبری فاسد سیاسی و متفرق کنونی 
را  بزرگ  سازمان  این  انسجام  و  کنترول  که  نباشد  قادر 
بدون شک،  فروپاشی آن گردد.  موجب  و  حفظ کرده 
مشابهت های زیاد در میان سال های اخیر حکومت داکتر 
نجیب و حامد کرزی وجود دارد؛ هرچند که مشروعیت 
با  مقایسه  قابل  آن زمان  در  مجاهدین  نیروهای  و  طالبان 

هم نیستند.
نبیند جنگ  تغییر در خود  افغانستان  اگر رهبری سیاسی 
زیادی  مردم  است.  ناممکن  امر  شورش ها  کنترول  و 
طالبان  حمایت  قالب  در  را  حکومت  از  خود  نارضایتی 
طالبان  اصلی  نیروی  که  برد  یاد  از  نباید  می دهند.  نشان 
از میان پشتون های جنوب تامین می گردد. برای مقامات 
این  از  بخش های  چرا  که  است  واضح  کامال  حکومت 

نیروها تا پای جان در برابر حکومت کابل می جنگند. 
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حذف تاریخ چهل ساله؛ 
تایید کارنامه های سیاه و بی احترامی 

به  خون های ریخته شده

دل بستن به شاخ آهو

 دولتمرادی

 واصفکبریت
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کشور  ساخت  که  هوا  آلودگی  کنترول  دستگاه  این 
و  است  شده  خریداری  ایران  از  می باشد،  اتریش 
نصب  زیست  محیط  اداره  در  پیش  سه هفته  دست کم 

و آغاز به کار کرده است.
که  دارند  باور  زیست  محیط  اداره  در  متخصصان 
با  تا  شد  خواهد  سبب  دستگاه  این  از  به کارگیری 
مطالعه دقیق اطالعات به دست آمده از آن به پیمانه ی 

زیادی آلودگی هوا را کنترول کرد.
آلودگی هوا معضلی است که امروزه بیشتر کشورهای 
در  مقامات  هستند.  روبه رو  آن  با  توسعه   حال  در 
اداره ی محیط زیست، می گویند: »آلودگی هوا ساالنه 
جان 3هزار تن را در کشور می گیرد.« از این رو بحث 
و بررسی این نکته تا زمانی که این معضل به کلی حل 

نگردد دارای اهمیت و می باشد.
همه  بر  هوا  آلودگی  زیان  و  دالیل  دیگر،  اکنون 
شهریان کابل روشن و واضح است. با این حال باوجود 
اطالعاتی که همه ما کمابیش در این زمینه داریم اما باز 

هم توجه چندانی به آن نمی کنیم.
نبود برق منظم در شهر باعث شده است تا بیشتر مردم، 
تامین برق  برای  از جنراتورها  به خصوص کسبه کاران 
و  جنراتورها  از  حد  از  بیش  استفاده  کنند.  استفاده 
دودی که تولید می کنند سبب آلوده گی هوا می گردد. 
با این حال اداره ی محیط زیست از مردم و کسبه کاران 
خواسته است تا از جنراتورها استفاده نکنند. با این حال 
مردم نیز نبود برق را یگانه عامل استفاده از جنراتورها 

می دانند.
می کند؛  آلوده  را  هوا  نه تنها  جنراتورها  از  استفاده 

بارش باران و برف، نعمت الهی است که با باریدن آن 
شاهد  روز ها  این  چنان که  می گردد  تمیز  و  پاک   هوا 
اکنون  هستیم.  کابل  شهر  در  تمیزی  و  صاف  هوای 
تنفس  پاک  هوای  این  از  نگرانی  هیچ  بدون  می شود 
کرد. هر چند که این پاکی هوا موقتی است و دوباره 

کم کم هوای شهر آلوده می گردد.
آلودگی  کاهش  و  کنترول  برای  تالش ها  این حال  با 
کابل  شهرداری  و  زیست  محیط  اداره  به وسیله  هوا 
خواسته  این  پیوستن  حقیقت  به  برای  اما  دارد؛  ادامه 
باید کارهای زیادی صورت گیرد. تالش این ارگان ها 
براین است که بتوانند تا به پیمانه ی زیادی از آلودگی 
از  کنند.  کنترول  را  آن  دست کم  یا  و  بکاهند  هوا 
این رو اداره ی محیط زیست برای کنترول آلودگی هوا 
دستگاهی را در مقر همین اداره نصب کرده است. این 
دستگاه که فعالیت آن برای نشان دادن میزان گازهای 
به کار  اداره رسما  این  سمی در هواست هم اکنون در 

انداخته شده است.
از نصب دستگاه کنترول آلودگی  با گذشت سه هفته 
این  مسووالن  کابل،  زیست  محیط  اداره ی  در  هوا 
اداره از کارکرد این دستگاه ابراز خشنودی می کنند. 
»کارکرد  اداره می گوید:  این  نسیمی سخنگوی  خالد 
می افزاید:  او  است.«  دقیق  و  بسیار خوب  این دستگاه 
تاکنون  دستگاه  این  از  ما  که  معلوماتی  و  »اطالعات 
وجود  که  است  این  نشان دهنده  کرده ایم،  دریافت 
تاکنون  است.«  کم  شهر  هوای  در  مخرب  گازهای 
تصور می شد که هوایی که ما از آن تنفس می کنیم، 
حاوی گازهای سمی و خطرناکی می باشد. اما با نصب 
این دستگاه در  این دستگاه و اطالعات و آماری که 
معیارهای  بر  بنا  که  دریافتیم  می دهد  قرار  ما  اختیار 
که  ساحه ای  در  به خصوص  کابل  شهر  هوای  جهانی 
غبار  و  گرد  حاوی  بیشتر  دارد،  موقعیت  دستگاه   این 

است تا گازهای سمی.
به گفته نسیمی، همان که می دانیم، گرد وغبار زیاد در 
هم چنان  می شود.  نباتی  فرش  رفتن  بین  از  سبب  هوا 
از دالیل عمده وجود  نبود فضای سبز در سطح شهر 

بیش از حد گرد و غبار در هوای شهر می باشد.
سبب  منظم  برق  نبود  متاسفانه  که  می گوید  نسیمی 
این  کار  این رو  از  است.  شده  دستگاه  کار  بی نظمی 

دستگاه نیاز به برق همیشگی دارد.

تاثیرات  نیز  دستگاه ها  این  از  تولید شده  بلکه صدای 
بدی را بر سالمتی روحی و روانی انسان ها می گذارد. 
دکتر فرید انوری روانشناس، در زمینه تاثیرات ناگوار 
روان  بر  صوتی  آلودگی  هم چنان  و  هوا  آلودگی 
گرد  و  هوا  آلودگی  »تنها  می گوید:  چنین  انسان ها 
وخاک  باعث آسیب زدن به سالمتی مردم نمی گردد؛ 
بلکه سرو صداها، هارن وسایل نقلیه، صدای ژنراتوها 
صوتی  آلودگی  یعنی  آلودگی  نوعی  به  نیز  این ها 
اطالق می شوند. از این رو آلودگی صوتی نیز تاثیرات 
بدی را بر سالمتی انسان ها می گذارد. آلودگی هوا در 
نتیجه تغییرات جوی می توانند تاثیرات خود را بر تمام 
انسان ها  روانی  سالمتی  به خصوص  بدن  ارگان های 
شناخته  و  اساسی  عوامل  که  علت  این  به  بگذارد. 
عوامل  اما  ندارد؛  وجود  روانی  اختالالت  در  شده 
سبب  می تواند  روانی  محیطی  فرهنگ  و  بیولوژیکی 
ایجاد و یا تشدید اختالالت روانی گردد. از این رو این 
امر می تواند یکی از عوامل تشدید کننده ی و یا ایجاد 

کننده آلودگی هوا نیز باشد.«
او ادامه می دهد: آلودگی صوتی نیز باعث ایجاد و یا 
تشدید اختالالت روانی می گردد. از جمله می توان به 
اضطرابات در کودکان اشاره کرد. او می گوید افرادی 
که در مکان های پر سرو صدا بیشتر قرار دارند، بیشتر با 

این اختالالت مواجه هستند.
شخصی  هر  گفته هایش  افزود:  ادامه  در  انوری  دکتر 

این جامعه زندگی  که در 
ناگوار  تاثیرات  از  می کند 
زیست  محیط  آلودگی 
چه  می شود،  متضرر 
بزرگ ساالن  کودکان، 
مساله ای  اما  افراد؛  یا  و 
است  نکته  این  روشن  که 
افراد  اکثرا کودکان و  که 
آسیب پذیر  بیشتر  سالمند 
بودن  ضعیف  هستند. 
این  بدن  دفاعی  سیستم 
تا  می شود  سبب  افراد 
بیمار ی های  به  بیشتر  آن ها 
گردند.  مبتال  مختلف 
گازهای مخرب و مضری 

که ناشی از دود کارخانه ها، جنراتورها و وسایل نقلیه 
سالمتی  به  را  مضراتی  و  آسیب ها  می شود  متساعد 
انسان ها وارد می نماید و مشکالتی را برای آنان فراهم 
تنفسی،  بیماری های  قبیل  از  مشکالت  این  می سازد. 
می باشد.  عصبی  مشکالت  و  جلدی  بیماری های 
افزایش  هوا  در  کاربن دی اکساید  میزان  زمانی که 
در  را  فیزیولوژیکی  مشکالتی  و  تغییرات  می یابد، 

انساج دماغ و دیگر انساج بدن ایجاد نماید.
در نتیجه این مشکالت و تغییراتی که در انساج دماغی 
عصبی  و  روانی  اختالالت  می آید  به وجود  انسان ها 

سبب می گردد.
به گفته او، آلودگی های هوایی و صوتی تاثیرات بدی 
دارد.  جنین  هم چنان  و  باردار  مادران  سالمتی  بر  را 
تنفس هوای آلوده که شامل بعضی از گازهای مضر 
می گذارد.  جنین  رشد  بر  را  بدی  تاثیرات  هست  نیز 
سبب  یا  و  جنین  سقط  است  ممکن  تاثیرات  این 
سبب  می تواند  یا  گردد؛  جنین  ذهنی  عقب ماندگی 

بروز یک سری مشکالت روحی و روانی شود. 
به چنین  مبتال شدن  از  »برای جلوگیری  اومی گوید: 
نگهداری  زمینه  در  مردم  همه ی  باید  بیماری هایی 
سالمتی فردی و اجتماعی تالش کنند و با هم همکار 
نگه داری  و  در حفظ  دولت  با  مردم  زمانی که  باشند. 
از محیط زیست همکار باشند و کوشش کنند، بدون 
این گونه  بروز  از  می توان  زیادی  حدود  تا  شک 

بیماری ها جلوگیری کرد.«
متخصصان در این زمینه بر این باورند که استرس حاد و 
مزمن، اضطراب و افسردگی، احساس خستگی مزمن، 
مهم ترین  عصبی  سردردهای  و  نفس  تنگی  احساس 
تاثیرات آلودگی هوا بر سالمت روان هستند. آلودگی 
هوا در طوالنی مدت بر روی تمرکز و یادگیری تاثیر 
می گذارد و نیز افزایش اضطراب و تنش را  به همراه 
باور دارند که در روزهایی که  این متخصصان  دارد. 
مشکالت  و  خشونت  است،  زیاد  بسیار  هوا  آلودگی 
تنفسی  و  قلبی  بیماری های  دچار  که  سالمند  افراد 

هستند نیز افزایش می یابد.
در  که  است  این  بر  متخصصان  توصیه  این رو  از 
صورت امکان از بیرون رفتن در خیابان های پرجمعیت 
بیشتر است دوری جویند  و مناطقی که آلودگی هوا 

گردد. 
 

 سنجش میزان آلودگی هوا 
بی نظمی در کار دستگاه

 شفایی

 دکتر فرید انوری روانشناس، در زمینه تاثیرات ناگوار آلودگی 
هوا و هم چنان آلودگی صوتی بر روان انسان ها چنین می گوید: 
»تنها آلودگی هوا و گرد وخاک  باعث آسیب زدن به سالمتی 

مردم نمی گردد؛ بلکه سرو صداها، وسایل نقلیه، صدای 
جنراتوها این ها نیز به نوعی آلودگی یعنی آلودگی صوتی 

اطالق می شوند. از این رو آلودگی صوتی نیز تاثیرات بدی را بر 
سالمتی انسان ها می گذارد.«

نبود 
برق منظم 

در شهر باعث 
شده است تا بیشتر 

مردم، به خصوص کسبه کاران 
از جنراتورها برای تامین برق استفاده 

کنند. استفاده بیش از حد از جنراتورها و 
دودی که تولید می کنند سبب آلوده گی هوا می گردد. 

با این حال اداره ی محیط زیست از مردم و 
کسبه کاران خواسته است تا از جنراتورها 

استفاده نکنند. با این حال مردم 
نیز نبود برق را یگانه عامل 

استفاده از جنراتورها 
می دانند.

ACKU
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این  متولیت  مالیه  وزارت  کابل بانک،  سقوط  از  بعد 
که  پامیر،  هوایی  شرکت  و  گرفت  به دوش  را  بانک 
فرمان  اساس  به  بود،  کابل بانک  دارایی های  جمله  از 
رییس جمهور باید بعد از طی مراحل اداری، به وزارت 

مالیه تعلق می گرفت.
پس از تعلیق جواز فعالیت شرکت هوایی پامیر در حدود 
یک سال قبل، سه هواپیمای شرکت پامیر در کشور های 
خارجی متوقف شد و وزارت مالیه موافقت نامه ای به نام 
))dry lease »درای لیس« را با شرکت آریانا به خاطر 
امضا کرد،  از آن  به داخل کشور  این هواپیما ها  انتقال 
اما، با گذشته شش ماه، شرکت آریانا تنها یک هواپیمای 
این شرکت را از دوبی به افغانستان انتقال داده است و 
لندن  و  بلگراد  در  هنوز  تا  پامیر  دیگر  هواپیمای  دو 

متوقف مانده  است.
هزینه هر روز توقف این دو هواپیما را، که در هر 24 
تصفیه  مدیریت  می شود،  دالر  صد  دو  از  بیش  ساعت 
پامیر،  شرکت  سرمایه های  مدرک  از  کابل بانک، 

می پردازد.
که  می گوید  پامیر،  شرکت  رییس  حمید،  امان اهلل 
کرایه توقف هر روز یک هواپیما در میدان های هوایی 
بین المللی متفاوت است و  در 24 ساعت بیشتر از صد 

دالر می باشد.
به گفته آقای حمید، برای هر هواپیمای پامیر در این 6 
ماه 18000 دالر و به هر دو هواپیما 36000 دالر پرداخته 

شده است، اما تا هنوز هواپیما ها انتقال داده نشده اند.
با ارسال مکتوب های مکرر، خواهان  مسووالن دولتی، 

تسریع روند انتقال این هواپیما ها شده اند.
به تاریخ  که  ترانسپورت  وزارت  مکتوب  یک  در 
شده  فرستاده  آریانا  شرکت  به  جاری  سال  جوزا   21
است، چنین آمده است: »به  اثر مصوبه شماره 6 مورخ 
بدین وسیله هدایت  1390/2/29 شورای محترم وزیران 
شرکت  هواپیمای  سه  انتقال  حصه  در  تا  می شود  داده 
هوایی پامیر به کابل اقدام عاجل کنند. قابل تذکر است 
انتقال  مصرف  سایر  و  فیس  پارکینگ  مورد  در  که 
هواپیما های فوق الذکر با وزارت محترم مالیه در تماس 

شده حل مطلب نماید.«
وزیر  وال  زاخیل  عمر  حضرت  مکتوب،  این  پای  در 
کابل بانک  »ریاست  است:  نوشته  خود  قلم  با  مالیه، 
شرکت  حساب  از  را  فوق  هواپیما های  انتقال  مصارف 
پامیر در کابل بپردازید.« امضای وزیر مالیه نیز پای آن 

وجود دارد. 
مکتوب  چند  ارسال  با  مالیه  وزارت  این ها،  از  گذشته 
شرکت  هواپیما های  انتقال  روند  تسریع  خواهان  دیگر 

پامیر شده است.
سرپرست  اکبر  محمدانور  و  مالیه  وزارت  مالی  معین 
مکتوب های  طی  مالیه،  وزارت  اداری  معینیت 
کابل بانک  تصفیه  مدیریت  عنوانی  که  جداگانه ای 
به  رابطه  در  تا  خواسته اند،  ارگان  این  از  شده،  ارسال 
وزارت  با  تفاهم  در  پامیر،  شرکت  هواپیما های  انتقال 
ترانسپورت و با استفاده از پول شرکت پامیر که در نزد 
نوی کابل بانک می باشد، اقدام عاجل شود. هم چنان در 
صورت نیاز بیشتر، با استفاده از امکانات داخلی مدیریت 
بودجه مدیریت تصفیه، هرچه عاجلتر  به شمول  تصفیه، 
پارکینگ  بیشتر  مصارف  و  تکس  از  تا  کنند،  اقدام 

جلوگیری به عمل آید.
اما مدیریت تصفیه کابل بانک ابراز می دارد که تاکنون 
انتقال هواپیماهای  ترمیم و   به خاطر  را  دالر  یک میلیون 
پامیر به مصرف رسانیده است و بار ها از شرکت آریانا و 
وزارت ترانسپورت خواهان تسریع این روند شده است.

است،  متوقف  بلگراد  در  که  هواپیمایی  انجن  اکنون 
است،  او  نزد  در  انجن  که  فردی  است،  بروکسل  در 
یک میلیون و سه صد هزار دالر از انجن تقاضا داشت و 
به هشت صد هزار توافق کرده است و آن ها منتظر اند که 

انجن منتقل شود.
لندن  در  که  هواپیمایی  انجن های  که  داشت  اظهار  او 
است، نیز به ترمیم ضرورت دارد و بدون ترمیم انجن ها، 

انتقال هواپیما امکان ندارد.
کرایه گیرنده  که  است  شده  گفته  موافقت نامه  در  اما 
با خبر  تمامی  مشکل های هواپیما ها  از  )شرکت آریانا( 

است.
است:  آمده  موافقت نامه  اول  قسمت  نخست  ماده  در 
که  می باشند  مطمین  قطعی  به طور  متقاعد  »جانبین 
کرایه گیرنده اسناد طیارات را مطالعه و از نظر گذشتانده 
شامل  ترمیمات  و  چک ها  طیارات  برای  که  این  از  و 
که  رهنمود هایی  تطبیق  و  فعال  غیر  پرزه جات  تبدیلی 
برای دریافت قابلیت پروازی طیارات ضروری می باشد، 

آگاهی کامل دارد.«
وزارت  وظیفه  که  می گوید  آریانا  اسبق  رییس 
مراحل  و  اسناد  تا  است  پامیر  شرکت  و  ترانسپورت 

تخنیکی انتقال هواپیما های پامیر را تکمیل کنند. 
که  می دارند  اظهار  ترانسپورت  وزارت  مسووالن  اما 

آن ها وظایف شان را انجام داده اند.
ترانسپورت،  وزارت  سخنگوی  قالت وال،  ننگیالی 
مکاتیبی  و  دادیم  انجام  را  خود  وظایف  »ما  می گوید: 
است،  متوقف  پامیر  هواپیما های  که  کشور هایی  به 

فرستادیم که اجازه پرواز به افغانستان را بدهند.«
قالت وال افزود: »رییس جمهور حکم داده اند و وزارت 
مالیه را وظیفه داده اند که تمام مسوولیت های پامیر را به 

آریانا انتقال دهند.«
خراب  اگر  هواپیما ها  انجن های  قسمت  »در  گفت:  او 
است یا مفقود شده، مسوولیت را شرکت آریانا به دوش 
آریانا  به  هواپیما ها  قرض داری  جزییات  تمام  و   دارد 
معلوم است، اگر مشکل تخنیکی باشد، ما آماده هستیم 

که مشکل را رفع کنیم.«
این باره  نیز شرکت آریانا را در  مسووالن وزارت مالیه 

مسوول می دانند. 
»شرکت  گفت:  مالیه،  وزارت  سخنگوی  عزیزشمس، 
آریانا حاضر شد که با وزارت مالیه، طی یک قرارداد، 
آریانا  و شرکت  بگیرد  اجاره  به  را  پامیر  هواپیمای  سه 

مطابق موافقت نامه باید در انتقال هواپیما ها اقدام کند.«
آقای ناصراحمد حکیمی  که تقریبا یک ماه قبل به حیث 
رییس شرکت آریانا برگزیده شده  است، با ارسال یک  
موارد  این  در  جواب  ارایه  از  8صبح  روزنامه  به  پیام 

خودداری کرد. 
که  شده اند  این  خواستار  پامیر  کنونی  مسووالن 
تعلیق  با رفع  این شرکت،  انتقال هواپیما های  مسوولیت 

جواز، به پامیر واگذار شود.
هوایی  شرکت  عامل  هیات  رییس  حمید،  امان اهلل 
جاری  سال  میزان   21 به تاریخ  که  مکتوبی  در  پامیر، 
ارسال کرده، چنین نگاشته  ترانسپورت  عنوانی وزارت 
پامیر توسط وزارت  »سال گذشته جواز شرکت  است: 
ترانسپورت به حالت تعلیق در آمد و شرکت پامیر صد ها 

هزار دالر ماهانه از این بابت متضرر می گردد.«
ترانسپورت  وزارت  از  مکتوب،  این  در  حمید،  آقای 
خواسته است امر رفع تعلیق جواز فعالیت شرکت هوایی 
پامیر را بدهند تا هواپیما های این شرکت که در خارج 
افغانستان  به  هزینه  با کم ترین  متوقف می باشند،  کشور 
انتقال داده شوند و بیشتر از این دارایی های این شرکت 

هدر نرود.
اما به این درخواست های شرکت پامیر تا هنوز هیچ گونه 

پاسخی داده نشده است. 
استفاده غیرمجاز از پامیر

هوایی  و شرکت  کابل بانک  تصفیه  مدیریت  مسووالن 
هواپیما های  از  آریانا  شرکت  که   می دارند  ابراز  پامیر 

شرکت پامیر استفاده غیرمجاز می کند.
عنوانی  که  کابل بانک  تصفیه  مدیریت  مکتوب  در 
ریاست جمهوری به تاریخ 7 میزان فرستاده شده و کاپی 
آن در دسترس روزنامه 8صبح قرار گرفته آمده است: 
شرکت  طیاره های  از  کشور،  نافذه  قوانین  »برخالف 
پامیر که در کابل می باشد، استفاده می نمایند و  هوایی 
از عاید پرواز های این طیاره ها تا اکنون به هیچ مرجعی 

پول نداده اند.«
در این مکتوب گفته شده که شرکت پامیر حدود 100 
با  اداره  این  و  است  تصفیه  اداره  مقروض  دالر  میلیون 
استخدام کارمندان اداری و انجنیران پامیر خواست که 
را  پامیر  دارایی های  قیمت گذاری  و  موجودی  پروسه 
مراقبت  کابل  هوایی  میدان  در  را  پامیر  وسایل  و  آغاز 
کند، اما از طرف وزارت ترانسپورت فقط برای یک روز 
اجازه داده شد و مدیریت تصفیه نتوانست که این برنامه 

را اجرا کند.
گذشته از این ها به تاریخ دوم عقرب سال جاری، امان اهلل 
مکتوبی  ارسال  با  پامیر،  شرکت  عامل  رییس  حمید 
کرایه  که  است  گفته  کابل بانک،  تصفیه  مدیریت  به 
هواپیما های این شرکت که به شرکت آریانا سپرده شده 
از قیمت مارکیت نازلتر و غیر عادالنه تثبیت شده و در 
ضمن هواپیمای شرکت پامیر را روزانه ده ساعت پرواز 

می دهند که خالف قوانین هوایی است.
پرزه  از  که  است  شده  گفته  هم چنین  مکتوب  این  در 
هوایی  میدان  در  که  شرکت  این  هواپیما های  از  یکی 
ترمیم  به خاطر  است،  پارک شده  از سال گذشته  کابل 
پرزه جات هواپیمای پامیر که از دوبی آورده شده است، 
طیاره  دو  که  می شود  استفاده  تخنیکی  غیر  به شکل 

شرکت پامیر را از مصوون بودن بیرون ساخته است. 
مکتوبی  در  آریانا  شرکت  مکتوب،  این  به جواب  اما 
 11 به تاریخ  که  کابل بانک  تصفیه  مدیریت  عنوانی 
عقرب ارسال شده نگاشته است در صورتی که شرکت 
نداشته  قناعت  داد  قرار  در  تعیین شده  کرایه  با  آریانا 
باشد، نرخ مورد نظر شان را ارایه کنند تا مورد ارزیابی 

قرار گیرد. 
قرارداد ذکر  اندازه کرایه در  »مساله  وردک می گوید: 
است  تعیین شده  بین المللی  نورم های  به  مطابق  و  است 
و اگر مسووالن پامیر اعتراض دارند، می توانند قرارداد 
را فسخ کنند.« موافقت نامه چارتر هواپیما های پامیر به نام 
سال  سرطان   20(  2011/7/10 به تاریخ  لیس«  »درای 
جاری( میان وزارت مالیه و شرکت آریانا به امضا رسید 
که در این موافقت نامه کرایه ماهانه هر هواپیمای پامیر 

100 هزار دالر تعیین شده است.
در  را  روز  در  ده ساعت  پرواز  آریانا،  هم چنان شرکت 
صورتی که هواپیما کدام مشکل تخنیکی نداشته باشد، 
از  استفاده  برعالوه  و  نمی داند  هوایی  قوانین  خالف 

پرزه جات هواپیما های پامیر را نیز رد کرده است.
از  که  عکس  یک    ارایه  با  پامیر  شرکت  مسووالن  اما 
جریان نصب  شیشه یک کابین گرفته شده است، تاکید 
شرکت  این  هواپیما های  پرزه جات  از  که  می کنند 

استفاده غیرمجاز می شود.
ادامه در صفحه 8

عبدالهادی خلیل زی، مدیر تصفیه کابل بانک در گزارشی 
ریاست جمهوری  به  جاری  سال  میزان   27 به تاریخ  که 
دارد،  قرار  روزنامه  اختیار  در  آن  کاپی  و  کرده،  ارایه 
نوشته است: »این اداره یک میلیون دالر را به خاطر انتقال 
که  می شود  ماه  پنج  اما  است،  کرده  پرداخت  هواپیما ها 
تنها یک هواپیما به مصرف مدیریت تصفیه کابل بانک از 

دوبی به کابل انتقال داده شده است.«
در این مکتوب آمده است که این اداره با ارسال بیش از 
ده مکتوب عنوانی وزارت ترانسپورت و شرکت آریانا، 
خواهان تسریع روند انتقال هواپیما های پامیر شده است، 
انتقال دو هواپیمای دیگر که یکی  اما متاسفانه در مورد 
اقدامی از  اکنون  تا  است،  بلگراد  در  دیگری  و  لندن  در 

طرف شرکت آریانا نشده است. 
»درای  موافقت نامه  که  آریانا  شرکت  قبلی  مقام های  اما 
با وزارت مالیه  انتقال هواپیما های پامیر  لیس« را به خاطر 
امضا کرده است، می گویند که مشکل های تخنیکی مانع 

انتقال این هواپیما ها شده است. 
گفت:  آریانا،  شرکت  قبلی  رییس  وردک،  معین خان   
تمام  ما  که  نیست  معنا  این  به  هواپیما ها  انتقال  »مساله 
حساب های شرکت پامیر را به دوش بگیریم، یک هواپیما 
تصفیه  مدیریت  را  باقی داری اش  و  بود  دوبی  به  که 

کابل بانک خالص کرده بود، انتقال دادیم.«
قرارداد  یا  و  اسناد  هیچ نوع  امروز  به  »تا  افزود:  وردک 
هواپیماهای دیگر به دسترس شرکت آریانا گذاشته نشده 
و هر لحظه که اسناد انتقال هواپیما ها آماده شد، شرکت 
آریانا آماده است که در ظرف 24 ساعت آن هواپیما ها 

را انتقال دهد.« 
عنوانی  که  گزارشی  در  کابل بانک  تصفیه  مدیریت  اما 
است  نوشته  کرده،  ارسال  میزان   7 در  ریاست جمهوری 
بار ها آمادگی نشان داده اند که اسناد را تسلیم  که آن ها 

کنند.
دیگر  و  »اسناد  است:  شده  نگاشته  مکتوب  این  در 
دوبی  در  شرکت  این  دفتر  در  پامیر  طیارات  منول های 
می باشد که طی چند قطعه مکتوب شرکت پامیر آمادگی 
مدیریت  و  است  داده  اطالع  تسلیم دهی  برای  را  خود 

تصفیه آماد گی خود را به این ارتباط ابراز کرده است.«
از مفقود شدن و خراب  این حال، آقای معین  وردک  با 
لندن  و  بلگراد  در  که  پامیر  هواپیما های  انجن های  شدن 
همین  که  می دهد  ادامه  کرده  شکایت  است،  متوقف 

دارایی های شرکت هواپیمایی پامیر 
در آستانه بربادی

پامیر به خاطر توقف دو هواپیمایش در بلگراد و لندن
یک میلیون دالر متضرر شده است

 سلسله گزارش های تحقیقی روزنامه 8صبح: گزارش هفتم
 گزارشگر: میر محمدصدیق ذلیق
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

کامل  به طور  بی سرپست  و  یتیم  اطفال  تعداد 
وزارت  که  معلوماتی  اساس  بر  نیست.  معلوم 
به  معلولین  و  شهدا  اجتماعی،  امور  کار، 
طفل  میلیون   6.5 است،  کرده  ارایه  کمیسیون 
این کشور در معرض خطر می باشند. هم چنین 
پرورشگاه   70 در  یتیم  طفل   16000 حدود 
تا  که  است  حالی  در  این  می کنند.  زندگی 
در  یتیم  طفل   9347 خورشیدی   1387 سال 
می کردند.  زندگی  کشور  پرورشگاه های 
دو  این  در  یتیم  اطفال  تعداد  می رسد،  به نظر 
برابر  دو  تقریبا  و  یافته  افزایش  به شدت  سال 
در  که  اطفالی اند  تنها  رقم  این  البته  شده اند. 
معلولین  و  شهدا  اجتماعی،  امور  کار،  وزارت 
می برند،  به سر  پرورشگاه ها  در  و  ثبت شده اند 
که در این صورت به  احتمال بسیار زیاد، تعداد 

اطفال یتیم بیشتر از این می باشد.
معلومات کافی در مورد زنان بیوه و سرپرست 
نیز موجود نبوده و حتا آمار دقیق جمعیت آن ها 
در  نمی باشد. گزارش چهارم کمیسیون  معلوم 
مورد وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی در 
از  درصد   0.4 که  است  داده  نشان  افغانستان 
مصاحبه  شوندگان گفته اند، نان آورشان اطفال 
یافته های  می باشند.  زنان  آن ها  درصد   12.9 و 

قضایای  از  بلندی  مقیاس  به  هنوز هم 
حقوقی و جنایی در دوایر عدلی و قضایی 
حقوق  آن ها  در  که  دارند  وجود  کشور 
برخورد  با  و  شده  گرفته  نادیده  زنان 
تبعیض آمیزی علیه آنان ظلم و بی عدالتی 

صورت می گیرد.
تبعیض هم چنان در تمام زمینه های زندگی 
با  متاسفانه  و  داشته  وجود  کشور  زنان 
گذشت تقریبا ده سال از حاکمیت جدید 
هنوزهم نتوانسته ایم شاهد وضعیتی باشیم 
که زنان از جایگاه و موقعیت برابر با مردان 
اعتراض  بدون  و  بوده  برخوردار  جامعه 
که  دست یابند  موقعیت هایی  به  بتوانند 
فرصت دسترسی بسیار آسان در آن زمینه 

برای مردان وجود دارد.
جایگاه پایین و حقیر زنان نسبت به مردان 
در روابط خانوادگی، یک واقعیت تعریف 
شده، قابل قبول و انکار ناپذیر بوده و هیچ 
شنونده  نمی تواند  آن  برابر  در  اعتراضی 

داشته و یا جدید تلقی گردد.
عملی  مشخص  و  مهم  اقدام  هیچ  هنوز 
در  زنان  جایگاه  تثبیت  راستای  در 
کشور  سیاسی  و  اجتماعی  ساختارهای 
اداری  واحدهای  تمام  و  نگرفته  صورت 
هم چنان  والیت ها  در  به خصوص  کشور 

مردانه و بدون حضور زنان وجود دارند.
ناگفته نباید گذاشت که در جریان ده سال گذشته 
حقوق  وضعیت  به  رابطه  در  هم  دست آوردهایی 
به  باتوجه  ولی  داشته  زنان در کشور وجود  بشری 
فرصت های  و  امکانات  و  می شد  برده  که  توقعی 
که صرف گردیده است، باید اقرار کنیم که کافی 
و  مهم  واقعا  مواردی  در  که  چه  اگر  است.  نبوده 

که  است  این  بیانگر   1388 سال  در  کمیسیون 
و 0.2  زنان  را  14.2 درصد سرپرست خانواده ها 
 1389 سال  در  می دهد.  تشکیل  اطفال  را  درصد 
به  بوده اند  خانواده ها  سرپرست  که  زنانی  تعداد 
8.1 درصد کاهش یافته و آمار اطفالی سرپرست 
خانواده ها می باشند نیز به 0.1 درصد کاهش یافته 
به طور عموم  باید خاطر نشان کرد که  البته  است. 
سرپرست(،  زنان  تعداد  استثنای  )به  آمار  این 

تغییری قابل مالحظه ای را نشان نمی دهد.  
حق آزادی در ازدواج و تشکیل خانواده

خشونت  مورد  در  آمده  به دست  ارقام  و  داده ها 
می دهد که  نشان  هـ ش  زنان درسال 1388  علیه 
بانک  در  اجباري،  ازدواج  مورد   122 مجموعا 
اطالعات  کمیسیون به ثبت رسیده است. گزارش ها 
این  در   1389 سال  در  شده  جمع آوری  ارقام  و 
در  می دهد.  نشان  را  وخیم تری  وضعیت  رابطه، 
این سال 237 مورد ازدواج اجباری در کمیسیون 
امور  مستقل حقوق بشر ثبت شده است. وزارت 
رقم  افغانستان  اسالمی  جمهوری  دولت  زنان 
دوسال  درطی  اجباری  ازدواج  از  متفاوت تری 
ذکر شده، بیرون داده است. براساس ارقام وزارت 
امور زنان، مجموع  موارد ازدواج های اجباری در 
به  95 مورد  به 149 و در سال 1389  سال 1388 

اساسی نیز بوده است.
یافته  انجام  قانون گذاری  عرصه ی  در  که  کارهایی 
از  یکی  تردید  بدون  است،  شدن  تکمیل  حال  در  یا 
در  افغانستان  دولت  اساسی ترین گام های  و  مهم ترین 
به حساب  بخش  این  در  جنسیتی  برابری  تامین  زمینه 

می آید. 
تصویب قانون قانون اساسی جدید با ماده هایی که در 
رابطه به حقوق و وجایب افراد در فصل دوم آن آمده 

می رسد.  براساس داده های باال، وزارت امور زنان  در 
و  ثبت  را  اجباری  ازدواج  موارد  بیشتری   1388 سال 
گزارش کرده، حال آن که در سال 1389، کمیسیون 
مستقل حقوق بشر موارد بیشتری از ازدواج  اجباری را 

گزارش داده است.
علیه  خشونت  مورد   2260 حدودا   ،1388 سال  طی 
ثبت  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  در  زنان 
این خشونت که ذیل  از دسته های  برخی  شده است. 
خشونت خانوادگی قرار می گیرد نشان می دهد که در 
 62 لت وکوب،  مورد،   909 خورشیدی،   1388 سال 
مورد، قتل ، 137مورد، عدم پرداخت نفقه، 31 مورد، 
اخراج از منزل، 51 مورد، تجاوز جنسی، 119 مورد، 
کمیسیون  در  جنین  سقط  مورد،   291 و  خودسوزی 
مواردی  جنین  سقط  و  خود سوزی  است.  شده  ثبت 
است که همراه با انواع دیگری از خشونت اتفاق افتاده 
است. آمار خشونت علیه زنان در سال 1389 به 2765 
مورد می رسد. بخشی از آمار فوق که شامل دسته های 
خشونت خانوادگی می شود نشان می دهد که در سال 
1389 در مجموع 172 مورد، سقط جنین، 538 مورد، 
مورد،   46 تداوی،  از  ممانعت  مورد،   10 لت وکوب ، 
مورد،   276 دوستان،  و  خانواده ها  دیدن  از  ممانعت 
تجاوز  مورد،   39 بی سرنوشتی،  و  نفقه  پرداخت  عدم 
و  ثبت  خودسوزی  144 مورد،  همین طور   و  جنسی 

جمع آوری شده است.
ادامه دارد

مهم ترین  از  علیه زن  منع خشونت  قانون  و تصویب  است 
و  جمهوری  دولت  اخیر  ده سال  دست آوردهای 

اسالمی افغانستان است.
برای  برابر  و  مناسب  نسبتا  فرصت های  ایجاد 
و  تربیت  و  تعلیم  عرصه ی  در  پسران  و  دختران 
قانونی  برابر  فرصت های  ایجاد  عالی،  تحصیالت 
از  اشتغال  و  کار  زمینه ی  در  مردان  و  زنان  برای 
به عنوان  می توانند  که  است  دیگری  مواردی 

دست آوردهای سال های اخیر عنوان گردند.
در  زن  معلمان  کمبود  که  گذاشت  نباید  ناگفته 
در  ناپسند  عنعنات  و  عرف  حاکمیت  و  مکاتب 
تعلیمی  برنامه های  به  نسبت  خانواده ها  از  برخی 
راه  سر  مهم  چالش های  از  یکی  دختران  و  زنان 
متاسفانه  که  است  کشور  زنان  تحصیل  و  تعلیم 
هنوزهم در مقیاس باالیی جامعه ی زنان افغان را 

متضرر می سازد.
و  ملی  قوانین  بر  مبتنی  که  ست  حالی  در  این 
ایجاد  به  مکلف  افغانستان  دولت  بین المللی 
شرایطی است تا تدابیر عملی مناسب را در جهت 

مبارزه با خشونت روی دست بگیرد. 
مبانی  روی  مشخصی  تاکید  کمیسیون  گزارش 

قانونی منع خشونت علیه زنان کرده می نویسد:
زن،  علیه  خشونت  منع  قانون  و  اساسی  »قانون 
تشیع،  اهل  احوال شخصیه ی  قانون  مدنی،  قانون 
قانون مبارزه با قاچاق انسان و سایر قوانین عادی 
و  اتخاذ  به  مکلف  را  افغانستان  دولت  کشور، 
حمایت تدابیر موثر جهت مبارزه با تبعیض و خشونت علیه 

تمام شهروندان به خصوص زنان کشور نموده است.«
نیز  زنان  بشر  حقوق  وضعیت  گزارش  در  که  همان گونه 
داریم  را  قانونی  ماده های  از  برخی  ما  است  شده  اشاره 
شده  منع  زنان  علیه  تبعیض  و  آن ها خشونت  بر  مبتنی  که 
توسعه ی  از  جلوگیری  راستای  در  دولت  مکلفیت های  و 

خشونت مشخص گردیده است. 
ادامه دارد
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تحقق  ندارد.  صحت  عام  به طور  بشر  حقوق  بودن  »صوری«  به  انتقاد  ب( 
بنابراین  نیست.  مادی خاصی  امکانات  مستلزم وجود  این حقوق  از  پاره ای 
آن ها دارای خصوصیتی بسیار واقعی اند و همه افراد از آن برخوردارند، از 
جمله امنیت، بدین سان بهای در امان بودن از حبس غیر قانونی و برخورداری 
افرادی  را  نکته  این  است.  یک سان  انسان ها  همه  برای  آزادی  اندیشه  از 
این  می کنند.  به خوبی درک  زندگی کرده اند  توتالیتر  رژیم های  تحت  که 
آزادی های بنیادین فضای عمومی یک جامعه را ترسیم می کنند. تنها زمانی 

به ضرورت آن پی  می بریم که از آن محرومیم.
تحوالت  به دلیل  اکثرا  امروزه  که  حقوقی  از  پاره ای  دیگر،  طرف  از 
موجه  را  مارکسیسم  انتقاد  نتیجتا  و  شده اند  محتوا  از  خالی  عمال  فن آوری 
می کنند، در سال 1789 در سطح وسیعی تحقق می یافتند: در جامعه ای که 
و  نداشتند،  تبلیغاتی  به هیچ  احتیاج  که  ترانه هایی  دست نویس،  آفیش های 
در  ثمربخشی  روش های  پَلِه-رویال  باغ  در  بر صندلی ای  سخنرانی  یا یک 
تاثیر بر افکار بودند، یا در جامعه ای که امکان انتشار یک روزنامه با کم ترین 
سرمایه ممکن بود، که گواه آن شکوفایی اوراق روزنامه ای در اوایل انقالب 
است، همه نشانگر تحقق »ارتباطات فکری و عقیدتی« در آن جامعه است. 
و سرانجام، همان طور که مشاهده کردیم، اگر اعالمیه حق مطالباتی را فرو 
گذاشته است، برعکس قانون اساسی، با درج سازمان دهی امداد های عمومی 
و تعلیم  و  تربیت در بخش مربوط به »ضمانت های حقوق«، گواه آن است 
که مردان انقالب 1789 این وجه اساسی مشکل آزادی ها را فراموش نکرده 

 بودند.
و  قضایی  سازمان دهی  به  اعالمیه  بی توجهی  به  مربوط  توضیحات  ج( 
برنامه ریزی  این  واقع  در  است:  مشخص  حقوق  نقض  واقعی  مجازات های 
در  نه  و  است  آمده  اساسی  قانون  در  حقوق«  »ضمانت های  عنوان  تحت 

اعالمیه.
3  فردگرایی

بنیادین- فردگرایی جایگاهی اساسی در اعالمیه دارد و همزمان  اندیشه ای 
ذیحق، موضوع حق و نیز نگرش کل جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد.

الف« اعالمیه تنها انسان را ذیحق شناخته است، یعنی فرد به تنهایی را. شناخت 
حقوق »طبیعی« برای گروه های اجتماعی چون خانواده، اجتماعات محلی، یا 

حرفه ای، اندیشه ای است که در نظام انقالب 1789 جایگاهی ندارد.
ب( فردگرایی هم چنین آزادی های پذیرفته شده را تحت تاثیر قرارمی دهد. 
خصوصیت مشترک آزادی ها در این است که همه آن ها توسط اراده یک 
فرد قابل اجرا ند. اعالمیه به آزادی های جمعی که اجرای آن مستلزم توافق 
است.  نپرداخته  مختلف،  گروه  های  و  انجمن ها،  چون  تشکیل  است،  جمع 
آزادی اجتماعات تنها در عنوان اول قانون اساسی، آن  هم بسیار کم رنگ، 
خصوصیت  به دلیل  آن  برای  بتوان  نمی رفت  گمان  انگار  می شود.  ظاهر 

جمعی اش،  حقوقی »طبیعی« شناخت.
ج( نگرشی که در مورد جامعه بر اعالمیه حاکم است، به صورت گسترده تری، 
هر وساطتی میان فرد و اجتماع ملی را، از جانب هر گروه بندی ای که بتواند 
موجب انحراف شکل گیری »اراده جمعی« شود، رد می کند و هر اقتداری 
از جانب یک هییت خاص را محکوم می کند. اگرچه اعالمیه کل اجتماع را 
در تابعیت فرد که غایت اجتماع است قرار می دهد- اجتماعی که در خدمت 

فرد است- اما میان این  دو هیچ واسطه ای را نمی پذیرد.
به  اجتماعی  و  اقتصادی  زمینه  در  اعالمیه،  صحن  از  خارج  فردگرایی 
شکوفایی خود می رسد. مقدمه قانون اساسی 1791 تاکید می کند که »دیگر 
نه هیات مدیره اتحادیه اصناف وجود دارد و نه اتحادیه صاحبان مشاغل و 
هنر و حرفه« و قانون 14-17 ژوین 1791 )قانون لو شاپولیه( از عدم پذیرش 
»منافع مشترک« برای »صاحبان حرفه«، ممنوعیت گروه بندی های حرفه ای را 
نتیجه گیری می کند. اما در مخالفت با این رای، آزادی انجام هرنوع داد و 
ستد، شغل و حرفه ، توسط حکم دالَرد )17- 2 مارس 1791( به عنوان آزادی 
فردی شناخته می شود. با وجود این که این متون جدا از اعالمیه اند، اما روح 

حاکم بر اعالمیه را دنبال کرده و به آن وضوح می بخشند.
اما  دارد،  ایدیولوژیکی  بنیانی  اگرچه   1789 انقالب  فردگرایی  واقع،  در 
و  گروه  بر  اساسا  قدیم  نظم  می دهند.  توضیح  آن را  نیز  سیاسی  داده های 
جماعاتی که به سنت های خاص و امتیازات خود وابسته بودند، استوار بود. 
امتیازات  بردن  بین  از  ]برای  این گروه بندی ها  انهدام  انقالب  پیروزی  برای 
صنفی و طبقاتی[ ضروری بود. اولین محکومیت ها دامن گیر هسته هایی شد 
با  نظری  فردگرایی  بدین سان،  می دادند.  تشکیل  را  قدیم  فرانسه  بافت  که 
انقالبي  حرکت هاي  الزامات  و  احوال  و  اوضاع  از  ناشي  که  فردگرایی ای 

بود تقویت  شد.
ادامه دارد

آزادی های عمومی
 و حقوق بشر
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دارایی های شرکت هواپیمایی 
پامیر در آستانه بربادی

تجاوز گروهی
بر یک پسر جوان در 

جوزجان

از صفحه 6

 بصیرفیاض ـ شبرغان

سند جعلی و نبود مقرره برای بیمه
پامیر، یک سال قبل،  جواز شرکت هواپیمایی 
اسناد  شد،  ثابت  که  آمد  در  تعلیق  به  زمانی 
پامیر  شرکت  مربوط   ۲۴ آنتونوف  هواپیمای 
که  در ۲۷ ثور سال 1389 در گذرگاه سالنگ 

سقوط کرد، جعلی بود. 
در  وزارت  این  سرپرست  نجفی،  داوودعلی 
روز 11 حوت سال گذشته بعد از تعلیق جواز 
این شرکت گفت که مجوز پرواز این هواپیما 

»جعلی« بوده است. 
در هواپیمای پامیر که در مسیر کندز - کابل 
سقوط کرد، ۴۴ تن به شمول خدمه پرواز جان  

باختند. 
که  بود  کرده  اعالم  پامیر  هواپیمایی  شرکت 
هوا  این  کشته شدگان  از  یک  هر  خانواده  به 
را  پول  این  اما  دالر می پردازد،  پیما، صدهزار 

نپرداخت.
حادثه  این  جان باختگان  خانواده های  برای 
کابل بانک  در  که  پامیر  پول  دالر  600هزار 
که  شد  گرفته  نظر  در  بود،  موجود  جدید 
از 13500 دالر  بیشتر  برای هر خانواده چیزی 

می رسید.
قالت وال می گوید: »شرکت پامیر جنجال هایی 
این  اکنون  تا  و  داشت  بیمه شان  شرکت  با 

موضوع حل ناشده باقی  مانده است.«
می گوید  پامیر،  عامل  رییس  حمید،  امان اهلل 
که شرکت های بیمه که هواپیما را بیمه کرده 
سرباز  بیمه  مقدار  این  پرداخت  از  بودند، 
افغانستان کدام سند قانونی  می زنند، چون در 

برای پرداخت بیمه وجود ندارد.
شرکت  قبل  سال  چند  سانحه  در  او  به گفته 
دالر  هزار   ۲0 متضرر  خانواده  به هر  کام ایر 
گفته  پامیر  بیمه  و شرکت  بود  شده  پرداخت 

است که تنها این مقدار پول را می پردازد.
مسووالن در وزارت ترانسپورت نیز می پذیرند 
که تاکنون کدام سند قانونی یا مقرره ای برای 
در  را  جان شان  کسانی که  به  بیمه  پرداخت 

سانحه های هوایی از دست می دهند، ندارند.
داخلی،  پرواز های  »به  می گوید:  قالت وال 
پرواز های  در  و  نداریم  تعیین شده  هزینه  هیچ 
بازماندگان  به  بیمه  مقدار  روی  از  بین المللی 

افرادی که از بین رفته اند، پرداخت می شود.«
تهیه  به تازگی  که  مقرره ای  در  »ما  گفت:  او 
کرده ایم، تمام جزییات را گنجانیده به وزارت 
نافذ  مقرره  این  حال  تا  اما  فرستاده ایم،  عدلیه 

نشده است.«
ابهام در مالکیت پامیر 

تعلیق  مساله  در  معضل ها  عمده ترین  از  یکی 
سپردن  و  پامیر  هواپیمایی  شرکت  جواز 
مالکیت آن به وزارت مالیه، این است که قبل 
از طی مراحل قانونی، مالکیت پامیر به وزارت 

مالیه داده شد.
در یک مکتوب لوی سارنوالی که به تاریخ 1۴ 
سرطان سال جاری عنوانی وزارت ترانسپورت 
چهار  فقره  در  که  است  آمده  شده،  فرستاده 
که  ریاست جمهوری   )۲698( شماره  حکم 
عالی  اداره  به  جاری  سال  سرطان   ۷ به تاریخ 

در  قبل  دوماه  حدود  که  جوانی  پسر 
نفر  چند  سوی  از  جوزجان  والیت 
بود،  گرفته  قرار  جنسی  تجاوز  مورد 
شده  پرونده اش  به  رسید گی   خواهان 

است.
نام دارد  این پسر جوان، که نجیب اهلل 
سلمانی  مشغول  شبرغان  شهر  در  و 
دوماه  حدود  در  می گوید  می باشد، 
به نام  هم مسلکانش،  از  یکی  پیش 
نقیب اهلل، او را از خانه بیرون کرده و به 
این بهانه که به یک عروسی می روند، 

تسلیم شش  تن دیگر می کند.
به  تلیفونی  یک تماس  در  نجیب اهلل 
نورالدین،  منصور،  گفت  رسانه ها 
پهلوان گلی و آصف پهلوان که سالح 
در دست داشتند، در بیرون از خانه   اش 
زدن  بعد  و  تهدید کرده  به مرگ  اورا 
سوارش  سایکل  موتر  به  سیلی،  چند 
علی شیر  بابه  روستای  در  و  کرده 

شبرغان بر او تجاوز کردند.
او هم چنان افزوده است افراد متذکره 
با  نیز  شهر  قماربازان  از  دوتن  که 
تجاوز  جریان  از  بود،  یک جا  آن ها 

تصویر برداری کرده اند.
نامبرده اضافه کرد: »آن ها بعد از انجام 
مرگ  به   تهدید  را  من  لواط،  فعل 
۲00هزار  اگر  که  گفتند  و  کردند 
همین جا  در  نکنی  پرداخت  افغانی 
کشتن  از  پس  بابه علی(  لیلی  )دشت 

جسدت را به  چاه می اندازیم.«
نجیب اهلل درمورد این که چرا به خاطر 
کرده،  اقدام  دیر  قضیه  این  افشای 
که  می گوید  اما  می کند؛  سکوت 
برای این افراد تاحال  30 هزار افغانی 

پرداخته است.
از  بعد  یادشده  افراد  به گفته نجیب اهلل، 
تقاضای  بار  بار  وی  از  پول،  گرفتن 

گرفتن پول بیشتر را کرده اند. 
هم  ظلم  حقم  »به   گفت:  نجیب اهلل 
کردند آدم غریب )نادار( پول از کجا 
کنم  و در آخر تصویر ویدیویی قضیه 
پخش  مردم  بین  را  من  جنسی  تجاوز 

کردند.«
سه  مجازات  و  بازداشت  خواهان  او 
کرد  عالوه  و  شد  نیز  دیگر  متهم 
رسید گی  نسبتی اش  دوسیه  به  اگر 
به  فردا  را  قضیه  او  نگیرد،  صورت 
در  می کند،  محول  ریاست جهموری 
غیرآن خود را در محضر عام می کشد.

موصوف به این نکته نیز اشاره کرد که 
طرف مقابل او افراد زورمند هستند.

فرمانده  غیرت،  عبدالعزیز  پاسوال  مل 
»این  گفت:  جوزجان  والیت  امنیه 
سال  عقرب  ماه  چهارم  درشب  قضیه 
نجیب اهلل نام  ولی  افتاده  اتفاق  روان 
ما  برای  جدی  ماه  شانزدهم  به تاریخ 

عارض شده است.«
این که  علت  »هنوز  گفت:  وی 
نجیب اهلل روی چه ملحوظی این مساله 
نموده  اقدام  تاخیر  با  پنهان کرده و  را 

است، برای ما معلوم نیست.«
صالحیت  »پولیس  می گوید:  غیرت 

ما قضیه  و  ندارد  متهمین  از  را  تحقیق 
را به سارنوالی محول کردیم.«

اظهار  جوزجان  امنیت  فرمانده 
گلی  پهلوان  نقیب اهلل،   اسامی  داشت 
اصلی  عاملین  که  پهلوان  آصف  و 
و  شده اند  بازداشت  می باشند،  قضیه 
پرونده شان به سارنوالی محول گردیده 

است.
به نام  »شخصی  کرد:  اضافه  نامبرده 
وادار  را  نجیب اهلل  که  جمال الدین 
ساخته تا در رابطه به قضیه ابرا دهد نیز 

بازداشت شده است.«
دیگر  افراد  از  سه تن  غیرت  به گفته 
پولیس  تعقیب  زیر  کرده اند  فرار  که 

می باشد.
اما محمد نسیم، مسوول بخش تحقیق 
استیناف  سارنوالی  ریاست  جرایم 
والیت جوزجان می گوید چهارتن از 
اعترافات خود  بازداشت شده در  افراد 
قبول  را  جرم شان  قضیه  این  مورد  در 
محکمه  محول  آن ها  پرونده  و  کرده 

شده است .
او به این نکته نیز اشاره کرد که یک 
 حلقه سی دی حاوی فلم جریان تجاوز 
ضمیمه  نیز  نجیب اهلل  باالی  جنسی 

پرونده متهمان می باشد.
نایب  الفتی  عزیزاهلل  همین حال،  در 
منشی مشرانوجرگه می گوید: »تصویر 
در  گرفته  صورت  عمل  از  ویدیویی 

دست ما قرار گرفته است.«
همکاری  خواهان  »ما  گفت :  الفتی 
امنیتی در امر گرفتاری افراد  نیروهای 
به سزای  آنان  تا  می باشیم  باقی مانده 

اعمال شان برسند .«
امینی، رییس شفاخانه  داکتر میرویس 
رابطه  این  در  شبرغان  شهر  والیتی 
 1۷ به تاریخ  نجیب اهلل نام  قضیه  گفت 
جدی از جانب فرماندهی امنیه در یک 

استعالم به آن ها گسیل شده است.
دوماه  واقعه  این  »از  کرد:  اضافه  او 
که  است  شده  سپری  دوازده  روز  و 
محدود  امکانات  با  قضیه  این  تثبیت 

طبی که ما داریم ممکن نیست.«
تا  کردیم  پیشنهاد  »ما  گفت:  امینی 
طریق  از  را  قضیه  این  امنیه  قوماندانی 
قوی  البراتوار  و  مجهز  یک شفاخانه 

طبی بررسی کند.«
والیات  بشر  حقوق  کمیسیون 
می گوید  فاریاب  و  سرپل  جوزجان، 
ولی  دارد،  آگاهی  قضیه  این  درمورد 
این  قضیه اش  مورد  در  نام  نجیب اهلل 

اداره را در جریان نگذاشته است.
مسوول  صمیمی،  مغفرت  خانم 
جوزجان  بشر  حقوق  کمیسیون 
می گوید: »در سال روان این چهارمین 
پسران  باالی  که  است  تجاوز  قضیه 

صورت می گیرد.«
بی بند  را  واقعات  این  بروز  وی  دلیل 
عدم  جامعه،  در  جوانان  باری های  و 
اخالق  مسایل  قانون،  از  آنان  آگاهی 
اجتماعی و حاکمیت روابط بر ضوابط 

در برخی از ادارات می داند.

فساد  علیه  مبارزه  استراتژی  تطبیق  بر  نظارت 
مالی  بحران  عوامل  تشخیص  جهت  اداری 
است:  آمده  چنین  گردیده  ارایه  کابل بانک 
به مبلغ 99میلیون دالر  پامیر که  »شرکت هوایی 
و  است  شده  خریداری  کابل بانک  پول  از 
کابل بانک  برای  عایداتی  منابع خوب  از  یکی 
به شمار می رود، قبل از این که هواپیما ها و سایر 
امکانات تخنیکی آن در داخل و خارج کشور 
استهالک گردد، بعد از رفع عوارض تخنیکی 
و مراحل اداری آن، اگر تحت مراقبت شرکت 
اداره و  تغییر در  هوایی آریانا ضمن اصالح و 
منجمنت آن به فعالیت آغاز نماید بهتر خواهد 
ملی  سرمایه  ضیاع  از  یک طرف  از  تا  بود، 
جلوگیری صورت گیرد و از جانبی دیگر این 
سهولت ترانسپورت هوایی دوباره به هم وطنان 

احیا شود.«
امضای  که  لوی سارنوالی  مکتوب  اخیر  در 
نیز  افغانستان  لوی سارنوال  الکو،  اسحاق  آقای 
»موضوع  است:  شده  نگاشته  می شود،  دیده 
پروسه  تسریع  به منظور  تا  گردید  اخبار  به شما 
ریاست جمهوری  عالی  مقام  حکم  تحصیل  و 
اسالمی  افغانستان اقدام جدی و قانونی نموده و 

به اسرع  وقت اطمینان خواهند فرمود.«
به تاریخ ۲3 اسد، حضرت عمر زاخیلوال در پای 
پیشنهاد شرکت آریانا چنین احکام داده است: 
»قرارداد مورخ 10 جوالی ۲011 )موافقت نامه 
بوده  اجرا  قابل  بعدی  تصمیم  الی  لیس(  درای 
از  می تواند  شرکت  هوایی  افغان  آریانا  در  و 
مندرج  شرایط  طبق  ایرویز،  پامیر  هواپیما های 
استفاده  خویش  پرواز های  جهت  قرارداد  در 

نماید.«
وزارت مالیه در ۲0 سرطان موافقت نامه »درای 
لیس« )کرایه دهی طیاره های پامیر( را با شرکت 
مکتوب  در  بعد  دوماه  اما  است،  بسته  آریانا 
دیگری که به امضای حضرت عمر زاخیلوال، 
شده  نوشته  ترانسپورت  وزارت  به  مالیه،  وزیر 
ترانسپورت خواسته شده که  از وزارت  است، 
مالیه  وزارت  به نام  را  پامیر  طیاره های  مالکیت 

ثبت کنند.
در این مکتوب که با شماره )11191( به تاریخ 
ترانسپورت  وزارت  به  جاری  سال  ۲۲سنبله 
آنجایی که  »از  است:  آمده  شده،  فرستاده 
 AOC(( دارند  قرار  جریان  در  محترم  مقام 
تعلیق  به حالت  ایرویز  پامیر  طیارات  )جواز( 
میان  قرارداد  قبال  این که  از  و  گرفته اند  قرار 
هوانوردی  و  ترانسپورت  و  مالیه  وزارت های 
با جانب شرکت آریانا   dry lease(( به شکل
تمام  قبال  دیگر  جانبی  از  و  رسیده  امضا  به 
به نام  مذکور  هواپیماهای  پنج  سرتفکیت های 
در  آرزومندیم  گردیده،  ثبت  ایرویز  پامیر 
ایرویز(  پامیر  )از    Ownerنام تغییر  قسمت 
به نام این وزارت که Owner آن را به وزارت 
ممنون  داده  تغییر  نمایند،  تثبیت  ج.ا.ا  مالیه 

سازید.«
جاری  سال  میزان   ۲0 به تاریخ  بعدا  اما 
به وزارت  مالیه  امضا وزیر  به  مکتوب دیگری 
ترانسپورت فرستاده شده که در آن از وزارت 

ترانسپورت خواسته شده است که چون پروسه 
قانونی  مراحل  پامیر  شرکت  ملکیت  نام  تغییر 
خویش را تکمیل نکرده است و قابلیت اجرایی 
مکتوب  متن  تطبیق  از  بعدی  اطالع  تا  ندارد، 

قبلی صرف نظر شود.
مدیریت  و  پامیر  این حال، مسووالن شرکت  با 
با  را  موافقت شان  عدم  کابل بانک  تصفیه 

قرارداد »درای لیس« ابراز داشته اند.
جانب  از  عقرب  دوم  به تاریخ  که  مکتوبی  در 
شده  فرستاده  تصفیه  مدیریت  به  پامیر  شرکت 
به تاریخ  جلسه ای  در  که  است  شده  گفته 
مالیه،  وزارت های  مسووالن   ،1390/  ۷  /  19
مدیر  مالی،  منازعات  حل  رییس  ترانسپورت، 
مالکیت  دیگر،  جمعی  و  کابل بانک  تصفیه 
شرکت  به خود  متعلق  را  پامیر  هوایی  شرکت 
پامیر دانسته اند و به این سبب شرکت پامیر عدم 
موافقت خویش را به ادامه موافقت نامه »درای 
لحاظ  از  نه  و  حقوقی  لحاظ  از  نه  که  لیس« 
تخنیکی و مصوونیت مجاز بوده، ابراز می دارد. 
در یک مکتوب دیگر با شماره ۲۷6 که به تاریخ 
 ۲99 مکتوب  جواب  به  جاری  سال  سنبله   ۲8
مدیریت تصفیه کابل بانک از جانب کمیسیون 
گفته  است،  شده  نگاشته  مالی  منازعات  حل 
با  انطباق  در  لیس«  »درای  قرارداد  که  شده 
قانون بانک داری قرار نداشت و به خاطر این که 
این  باشد،  بخشیده  قانونی  صبغه  قرارداد  به 
مدیریت حق دارد که بعد از انتقال هواپیما های 
پامیر به داخل کشور قرارداد ذکرشده را طور 

یک جانبه فسخ کند و یا ادامه دهد. 
8صبح  روزنامه  به  کابل بانک  تصفیه  مدیر 
دارای شخصیت  پامیر  هوایی  »شرکت  نوشت: 
را  فعالیت  اجازه  حالی که  در  و  بوده  حکمی  
حقوق  از  می تواند  قانون  حکم  به  اما  ندارد، 

خود دفاع کند.«
لیس«  »درای  موافقت نامه  اکنون  تا  این حال  با 
دو  آوردن  به خاطر  تالش ها  و  می شود  تطبیق 
و  بلگراد  در  پامیر  شرکت  متوقف مانده  طیاره 
دو  این  وقت  چه  این که  اما  دارد،  ادامه  لندن 
انتقال  افغانستان  به  هزینه ای  چه  با  و  هواپیما 

می شوند، گذشته زمان پاسخ خواهد داد.
مقام های مسوول  میزان  شورای وزیران در ۲1 
انتقال  پروسه  تا  توظیف ساخت  را  این باره  در 
در  فیصله  این  که  بخشند  سرعت  را  طیاره ها 

روزنامه همان روز انیس به چاپ رسیده است.
در انیس آمده است: »شورای وزیران سرپرست 
مالیه  وزیر  هوانوردی،  و  ترانسپورت  وزارت 
عالی  حکم  از  به تاسی  که  را  تصفیه  هیات  و 
مجددا  گردیده اند،  توظیف  ریاست جمهوری 
فعالیت  و  انتقال  مشکل  تا  نمود  موظف 
مدت  طی  را  پامیر  هوایی  شرکت  طیاره های 
یک هفته حل و به جلسه بعدی کابینه گزارش 

دهند.« 
حدود  نیز  وزیران  شورای  فیصله  این  از  اما 
هواپیما های  هنوز  تا  و  است  گذشته  چهارماه 
داده  انتقال  لندن  و  بلگراد  از  پامیر  شرکت 

نشده اند. 


با ما برای نابودی فساد هم نوا شوید
روزنامه 8صبح در نظر دارد یک سلسله گزارش های تحقیقی را درباره فساد اداری تهیه و به چاپ برساند؛ به این هدف، از تمامی 

دوستان و خوانندگان تقاضا دارد تا در صورتی که اسناد و مدارکی در ارتباط به موجودیت فساد در اداره های دولتی و خصوصی 
داشته باشند، به این آدرس ها تماس بگیرند.

یادداشت: نام و آدرس تماس گیرندگان، در صورتی که نخواهند، افشا نمی شود
شماره های تماس: 0700269638 و 0778470061

Inv.8am@gmail.com   :نشانی برقی
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• کابل: کوچه شماره 5، پل سرخ، کارته سه.	
• رادفر 	 جمشيد  مزار،  سراي  مهمان  اول  منزل  بلخي  محمد  الدين  جالل  موالنا  جاده  بلخ،  مزارشريف:دروازه 

تيلفون: 0705962741 - چاپ مزار: جاده بيهقي، نصيري مارکت، مطبعه دوستان.
• 	
• هرات: سه راه باد مرغان، مجتمع فرهنگي حرمت، طبقه دوم، فريدون آژند، تيلفون: 0797416062	
• غزني: محمد سنايي، تيلفون: 0799000262	
• باميان: بازار باميان، مصطفي پالزا، احمدپور، تيلفون: 0772198582	
• کندز: نورالعين، تيلفون: 0793405599، چاپ: مطبعه يعقوبي، جاده واليت. 	
• تخار: جان محمد نبی زاده، تيلفون: 0772501770	
• بدخشان: سيحون، تيلفون: 0705538084 	
• بغالن: ابراهيم زمانی، تيلفون: 0774595283	
• جوزجان: فياض، تيلفون: 0705558510	
• 	 Afghanistan_8am@yahoo.com :ايميل
• آدرس پستي: پسته خانه مرکزي صندوق پستي 1911، کابل، افغانستان	
• 8صبح در ويرايش و پيرايش مطالب وارده دست باز دارد. 	
• مقاالت وارده مسترد نمي گردد.	
• به جز سرمقاله، آراي مطرح شده در مقاالت 	

به نويسندگان آنها بر مي گردد.

• 	sanjarsohail@yahoo.com صاحب امتياز: سنجر سهيل  
• مدير مسوول: قسيم اخگر     	
• معاون: شاه حسين مرتضوي  0799037083- 0705159271	
• 	parwiz_kawa@yahoo.com     0700228988    دبير روابط عامه: پرويز کاوه
• خبرنگاران:  جمشيد رادفر، سيد سميع اهلل سعيدي، قدرت اهلل جاويد، فريدون آژند، نازنين شفايي	
• دبير بخش پشتو:  احمدشاه آرين   0700498432	
• ويراستار: سيد مجتبی هاشمی	
• هماهنگي خبر: ظفر شاه رويي 0799319534	
• هماهنگی واليات: ميرمحمدصديق ذليق 0778470061	
• توزيع و اشتراک: 0708144047	
• پذيرش اعالن: وحيداهلل آرين 0779262458   	
• صفحه آرايي: حبيب بهزاد -ابراهيم ـ مصطفی سروری- احمدضيا 	
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www.8am.af :وب سايت

0777625262

 بی ثباتی افغانستان به ضرر جهان است

نشست کلیسای کاتولیک برای مقابله با
 سو استفاده جنسی از کودکان

تظاهرات اعتراضی ريیس جمهوری مالديو را
 وادار به کناره گیری کرد

مسووليت های  انتقال  روند  شدن  مطرح  با  همزمان 
امنيتی پيش از سال 4014 ميالدی، مقام های وزارت 
افغانستان هشدار داده  امنيت  به  امور خارجه نسبت 
باعث گسترش  اين کشور  ناامنی در  می گويند که 
و جهان خواهد  منطقه  در سطح  تروريزم  و  ناامنی 

شد.
ناتو  و  افغانستان  دولت  ميان  که  توافقی  براساس 
داخلی  امنيتی  نيروهای  است  قرار  گرفته،  صورت 
امنيت  تامين  پايان سال 2014 ميالدی مسووليت  تا 
مستقر  بين المللی  نيروهای  از  را  مناطق کشور  تمام 
خارجی  نيروهای  و  بگيرند  عهده  به   کشور  در 
خاتمه  افغانستان  در  خود  جنگی  به نقش  عمال 
شدن  تکميل  مساله ی  اواخر،  اين  در  اما  دهند. 
روند انتقال مسووليت های امنيتی قبل از سال 2014 
سران  از  برخی  و  افغانستان  دولت  مقام های  ميان 

کشورهای عضو ناتو مطرح شده است.
با اين حال، وزارت امور خارجه می  گويد اگر اوضاع 
امنيتی افغانستان روبه خرابی بگراييد، زمينه ی ناامنی 
در کشورهای منطقه و جهان نيز مساعد خواهد شد. 
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  موسی زی،  جانان 
افغانستان، روز گذشته با مطرح کردن اين موضوع، 
زمينه ساز  افغانستان،  در  بی ثباتی  »بی امنيتی،  گفت: 
بی امنيتی، بی ثباتی و توسعه تروريزم نه  تنها در سطح 

منطقه، بلکه در سطح جهان می باشد.«
اين  که  افزود  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
موضوع در ديدار زلمی رسول، وزير امور خارجه، 
با برخی از مقام های بين المللی در حاشيه کنفرانس 
امنيتی مونشن مطرح شده است. او اهميت امنيت و 
ثبات افغانستان را برای جهان »واقعيت انکار ناپذير« 

توصيف کرد.
جانان موسی زی می گويد، به دليل اين که افغانستان 
در »قلب« آسيا واقع شده است، ثبات و بی ثباتی اش 
باالی کشورهای منطقه و جهان تاثير مستقيم دارد. 
تاثير  کامال  سپامبر  يازدهم  حادثه  او،  به گفته ی 
منطقه و جهان  باالی کشورهای  افغانستان  بی ثباتی 
جهانی  جامعه  اکنون  که  گفت  او  داد.  نشان  را 
از  و  کرده  درک  را  افغانستان  در  ثبات  اهميت 
همين رو، در کنفرانس بين المللی دوم بن در آلمان، 
بر ادامه ی همکاری های خود پس از سال 2014 در 

افغانستان تعهد کرد. آقای موسی زی افزود: »جامعه 
آن  در  تاکيد  بسيار  به  و  صراحت  بسيار  به  جهانی 
)کنفرانس بن( به مردم و دولت افغانستان اين تعهد 
را دادند که ما به خاطر منافع خود، کمک و حمايت 
خود را از افغانستان قطع نمی کنيم. به دليلی که امنيت 
افغانستان، امنيت کشورهای ماست، ثبات افغانستان 
کرد  اميدواری  ابراز  او  ماست.«  کشورهای  ثبات 
که دولت افغانستان پس از ختم روند انتقال تا سال 

2025 با جامعه جهانی روابط نزديک داشته باشد.
بر  نيز  جانان موسی زی می گويد که جامعه جهانی 
امنيت کشورها،  به خاطر  افغانستان،  در  ثبات  تامين 
درک  هم  را  واقعيت  »اين  گفت:  او  است.  متعهد 
با ما هم نظر است که  می کنيم و جامعه جهانی هم 
به  ميان مدت  در  موجوده،  شرايط  داشت  درنظر  با 
تمويل،  دوامدار جامعه جهانی، خاصتا  کمک های 
افغانستان در بعد  امنيتی  نيروهای  تجهيز و آموزش 
جامعه  که  است  دليل  به همين  دارد.  نياز  امنيتی 
سال های  بين  که  کرد  تعهد  کنفرانس  در  جهانی 
الی  انتقال  روند  ختم  از  بعد  يعنی   ،2025 و   2015
را  افغانستان  امنيتی  نيروهای  تمويل  ديگر  يک دهه 

به دوش خواهند گرفت.«
تماس دايمی

افزود که  امور خارجه  هم چنين سخنگوی وزارت 
دولت افغانستان به خاطر اين که پس از تکميل شدن 
سوی  از  دوباره  امنيتی  مسووليت های  انتقال  روند 

جامعه به فراموشی سپرده نشود، با جامعه جهانی در 
دولت  که  کرد  تاکيد  او  دارد.  قرار  دايمی  تماس 
در  را  خود  درازمدت  همکاری های  افغانستان 
چارچوب اسناد همکاری های استراتژيک با جامعه 
افزود:  موسی زی  آقای  می کند.  تعريف  جهانی 
در  دارد.  دايمی  تماس  جهانی  جامعه  با  »افغانستان 
مورد تحقق تعهدات محکم و قوی سياسی که در 
کنفرانس بين المللی افغانستان که در بن داده شد.« 
جريان  در  گفت  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
سال جاری ميالدی چندين نشست مهم منطقه ای و 
و  توکيو  دوشنبه،  در  افغانستان  مورد  در  بين المللی 
شيکاگو برگزار خواهد شد. او ابراز اميدواری کرد 
که در کنفرانس سران کشورهای عضو ناتو که در 
امريکا  متحده  اياالت  شيکاگوی  شهر  در  می   ماه  
بر  نشست  اين  شرکت کنندگان  می شود،  برگزار 
نيروهای  تجهيز  و  تمويل  برای  مالی شان  تعهدات 

امنيتی افغانستان تاکيد کنند.
دوم  بين المللی  کنفرانس  در  که  توافقی  براساس 
صورت  آلمان  در  گذشته  سال  دسامبر  ماه  در  بن 
تا يک دهه ديگر  قرار است جامعه جهانی  گرفت، 
کند.  تمويل  و  تجهيز  را  افغانستان  امنيتی  نيروهای 
دولت افغانستان اميدوار است که تا يک دهه ديگر 
بتواند زمينه تمويل نيروهای امنيتی را از درآمدهای 

داخلی خود مساعد سازد.


از  کاتوليک  کليسای  اسقف های 
بيش از يک صد کشور جهان امروز 
نشستی  در  ايتاليا  پايتخت  رم،  در 
با سو استفاده جنسی از  برای مقابله 
شرکت  کشيشان  توسط  کودکان 

کرده اند.
طی سال های اخير، از هزاران مورد 
توسط  کودکان  جنسی  استفاده  سو 
طی  امريکا  و  اروپا  در  کشيشان 
شده  برداشته  پرده  گذشته  دهه های 

است.

در پی چند هفته تظاهرات اعتراضی 
رييس  نشيد،  محمد  مالديو،  در 
جمهور اين کشور، در يک سخنرانی 
تلويزيونی اعالم کرده که از مقام خود 
انتخابات  برگزاری  تا  و  داده  استعفا 
جديد، اين سمت را به معاون رييس 

جمهور واگذار کرده است.
اعتراضات اخير در پی دستور محمد 
عبداهلل  بازداشت  و  برکناری  به  نشيد 
اتهام  به  جنايی  ارشد  قاضی  محمد، 
تخطی از بی طرفی قضايی و حمايت 

چهار  نشست  در  می رود  انتظار 
روزه اسقف های کليسای کاتوليک 
نحوه  مورد  در  دستورالعمل هايی 
توسط  آزاری  کودک  با  مقابله 

کشيش ها تهيه شود.
مورد  کشيش ها  توسط  که  افرادی 
در  می گويند  شده اند،  واقع  آزار 
توسط  کشيش ها  مواقع،  اغلب 
قرار  مورد حمايت  بلندپايه  مقامات 

می گيرند.


از احزاب مخالف آغاز شد.
سال  آزاد  انتخابات  در  نشيد  آقای 
2008 به اين سمت انتخاب شده بود و 
در طول سال های اخير، تالش گسترده 
و موفقيت آميزی را برای تحکيم مبانی 
دموکراسی در اين کشور صورت داده 

است.
مجمع الجزاير مالديو در اقيانوس هند 
اکثرا  که  آن،  جمعيت  و  است  واقع 
چهارصد  حدود  به  هستند،  مسلمان 

هزار نفر می رسد.

از صفحه   1 ظفرشاه رويی  

اسرايیل توافق حماس و فتح 
را محکوم کرد

دولت اسراييل توافق دو گروه رقيب فلسطينی برای تشکيل 
دولت وحدت ملی را محکوم کرد.

خالد  ديدار  پی  در  اسراييل،  وزير  نخست  نتانياهو،  بنيامين 
جزييات  سر  بر  توافق  و  قطر  در  عباس  محمود  و  مشعل 
تشکيل يک دولت انتقالی به رياست رهبر فتح از اين اقدام 

آقای عباس انتقاد کرد.
او گفت تشکيالت خودگردان فلسطين بايد ميان آشتی با 

حماس و صلح با اسراييل يکی را انتخاب کند.
يک  آنها  نيست.  ممکن  حماس  با  »صلح  کرد:  اضافه  او 
گروه تروريستی هستند و هدف شان نابودی اسراييل است.«

در  گذشته  ماه  فلسطينی،  خودگردان  تشکيالت  مقام های 
تالش برای از سر گيری مذاکرات با همتايان اسراييلی خود 
از بيش از يک سال  ديدار کردند. اين مذاکرات که پس 

توقف گفتگوها صورت می گرفت، نتيجه ای نداشت.
دولت  رياست  همزمان  عباس  محمود  توافق،  اين  براساس 
انتقالی و نخست وزيری تشکيالت خودگردان را بر عهده 

خواهد داشت.
خالد مشعل و محمود عباس در اين جلسات که به ميزبانی 
قطر برگزار می شد، در مورد جزييات طرح آشتی که در ماه 
اپريل سال 2011 بين دو گروه رقيب حماس و فتح به نتيجه 
کلی رسيده بود گفتگو کردند و سرانجام در مورد جزييات 

آن به توافق دست يافتند.
ملی،  وحدت  دولت  عنوان  با  انتقالی،  دولت  است  قرار 
انتخابات رياست تشکيالت خودگردان و هم چنين انتخابات 
پارلمانی را در سرزمين های فلسطينی واقع در کرانه باختری 

رود اردن و نوار غزه برگزار کند.
به گفته خبرنگاران، موضوع تصدی رياست دولت انتقالی 

يکی از موانع اصلی اجرای اين توافق بوده است.
سپردن  برای  خودگردان  تشکيالت  خواست  با  حماس 
مخالفت  شديدا  عباس  آقای  به  انتقالی  دولت  رياست 
می کرد. تغيير موضع اين گروه، راه را برای تشکيل دولت 

انتقالی باز کرد.
فلسطينيان  انتقالی  گزارش ها حاکی است که هيات دولت 
با عضويت چهره های تکنوکرات و مستقل تشکيل خواهد 

يافت.
پيش  می داند،  تروريستی  گروهی  را  حماس  که  اسراييل، 
از اين هم با سازش سياسی ميان فلسطينيان شديدا مخالف 

کرده بود.
طی بيش از چهار سال گذشته، دو »دولت«، جداگانه امور 

فلسطينيان را اداره می کرده اند.
از يک سو »دولت« حماس، کنترول نوار غزه را در دست 
داشته و از سوی ديگر، تشکيالت خودگردان فلسطينی به 
رهبری محمود عباس، اداره امور کرانه باختری رود اردن 

را عهده دار بوده است.

وزارت خارجه: 

ACKU
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آقای اوباما در مقابل نیوت گینگریچ، یکی دیگر 
از نامزدهای انتخاباتی حزب جمهوری خواه، ۵۴ 
 ۴۳ مقابل  در  می آورد.  دست  به  را  آرا  درصد 

درصد رای آقای گینگریچ.
و  ای بی سی  خبری  شبکه  نظرسنجی های 
واشنگتن پست هم نشان می دهد که آقای اوباما 

بر میت رامنی پیروز خواهد شد.
اکنون  او  جمهوری خواه  رقبای  و  رامنی  آقای 
سر  به  امریکا  مینسوتای  و  کلورادو  ایاالت  در 
می برند و خود را برای پیروزی در این ایالت ها 

آماده می کنند.
ایالت  به  ایالت  نامزدهای حزب جمهوری خواه 
پیش می روند و در هر ایالت اعضای این حزب 
به نامزد مورد نظرشان رای می دهند تا چند ماه 
معلوم می شود، جمهوری خواهان چه  دیگر که 
به مصاف  نوامبر )۹ ماه دیگر(  کسی را در ماه 

آقای اوباما می فرستند.
نوادا  ایالت  مقدماتی  انتخابات  در  رامنی  آقای 
که به صورت مشورتی برگزار شد هم از رقبای 

خود پیشی گرفت.
او ۵۰ درصد آرا را در این انتخابات کسب کرد.
هر چند آقای اوباما از رقبای خود جلوتر است، 
او رقیبی  اما نظرسنجی ها نشان می دهد که اگر 
نداشته باشد، تنها ۴۹ درصد از آرا را از آن خود 

خواهد کرد.
نظرسنجی  این  در  که  کسانی  از  درصد   ۵۲
بیشتر  چه  هر  که  می گویند  کرده اند،  شرکت 
میت رامنی را می شناسند، کم تر از او خوششان 

می آید.

بیشترین   ۱۹۹۰ سال  از  و  را  شغل ها  بیشترین 
ادامه  و  کردیم.«  ایجاد  را  تولیدی  کارهای 

می دهد: » اما کار ما تمام نشده است.«
داد  خواهد  انجام  مداوم  که  کاری  گفت  او 
استقامت«  با  و  محکم  و  »آهسته  که  است  این 
زمان  »گذشت  می گوید:  وی  کند.  حرکت 
باعث می شود که یک رییس جمهور در کارش 

بهتر شود.«
نظرسنجی ها در امریکا نشان می دهند که آقای 
را  آرا  از ۵۰ درصد  بیش  بار  اولین  برای  اوباما 

می تواند از آن خود کند.
همین  انتخابات  اگر  نظرسنجی ها  این  طبق 
اوباما  آقای  به  درصد   ۵۱ شود،  برگزار  حاال 
حزب  نامزد  رامنی،  میت  به  درصد   ۴۵ و 

جمهوری خواه، رای می دهند.

باراک اوباما، رییس جمهور امریکا، در مصاحبه 
ان بی سی  تلویزیونی  شبکه  با  خود  تلویزیونی 
گفت که لیاقتش را دارد که یک دور دیگر در 

کاخ سفید بماند.
اعالم  از  پس  روز  دو  اوباما  آقای  مصاحبه 
انجام گرفت که  امریکا  آمار نرخ بی کاری در 
نشان دهنده کاهش بی کاری در این کشور بود.

کارشناسان می گویند پیشرفت در این آمار، امید 
بیشتری برای انتخاب مجدد آقای اوباما به وجود 

آورده است.
آقای اوباما گفت: »من لیاقتش را دارم که یک 
دور دیگر هم رییس جمهور شوم. کار ما هنوز 

به اتمام نرسیده.«
او گفت که در ۲۳ ماه گذشته، ۳.7 میلیون شغل 
تاکنون   ۲۰۰۵ سال  از  »ما  است:  کرده  ایجاد 
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