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و  کرده  تهیه  نیز  را  قطع نامه  یک 
از  آن،  در  که  گرفتند  خوانش  به 
تا  شده  خواسته  دین  عالمان  تمامی 
امنی ها،  نا  انتحاری،  حمله های  در 
مشکل های  دیگر  و  اداری  فساد 

موجود، تالش کنند.
بزرگانی  و  دین  عالمان  هم چنین، 
لوگر  خوست،  والیت های  از  که 
این  در  شرکت  برای  ننگرهار  و 
نشست آمده بودند، نیز از قطع نامه ی 
پشتیبانی  نشست،  این  شده ی  منتشر 

کردند.
حمله های  بغالن،  والیت  در 
انتحاری، در حالی از سوی عالمان 
هفته ی  که  می شود  نکوهش  دین 
گذشته در پی یک حمله ی انتحاری 
رییس  به شمول  پلخمری،  شهر  در 
شورای والیتی بغالن، ۱۴ تن کشته 

و ۱۱ تن دیگر زخمی شدند.


شدند.«
آقای  به گفته 
این  در  سرجنگ، 
رامین  امین  انفجار 
رییس شبکه مخابراتی 
نیز حضور  بیسم  افغان 
به  جان  اما  داشته 

سالمت برده است.
محمد  حال،  درعین 
رییس  سعیدی  قسیم 
والیت  عامه  صحت 
می گوید  پروان 
کشته  پنج  اجساد 
به  زخمی  چهار  و 
این  ملکی  شفاخانه 
داده  انتقال  والیت 
پس  زخمیان  و  شده 
اولیه  کمک های  از 
چهارصد  شفاخانه  به 

بستر منتقل شدند.

8صبح، کندز: ده ها تن از عالمان 
دین و بزرگان قومی در نشستی در 
بغالن،  والیت  مرکز  پلخمری  شهر 
نکوهش  را  انتحاری  حمله های 
کرده، و انجام آن را عملی حرام و 

ناروا، مخالف شرع دانستند.
حج،  رییس  عبدالرقیب  مولوی 
بغالن  والیت  اوقاف  و  ارشاد 
گفت  سخنانش  در  روزگذشته 
انتحاری،  حمله های  بیش ترین  در 
بی گناه  زنان  و  مردان  کودکان، 
کشته می شوند که این عمل خالف 

دین اسالم می باشد.
مخالفان  دیگر  و  »طالبان  گفت:  او 
به اهداف شان  رسیدن  برای  دولت، 
استفاده ی  مذهب  و  دین  نام  از 
حمله ها  این  به  دست  کرده،  بد 
و  در حالی که خودکشی  می زنند، 

کشتن افراد بی گناه، حرام است.«
نشست،  این  اخیر  در  دین  عالمان 

پروان:  8صبح، 
پولیس  فرماندهی 
والیت پروان می گوید 
ماین  انفجار  نتیجه  در 
نزدیک  در  کنارجاده 
8تن  بگرام  دوسرکه 

کشته وزخمی شدند.
عبدالرحمان 

فرمانده  سرجنگ، 
پروان  والیت  پولیس 
گفت:  صبح  هشت  به 
انفجار  نتیجه  »در 
شب  کنارجاده  ماین 
منطقه  در  گذشته، 
والیت  آب  ماشین 
از  پنج تن  کابل 
رامین  امین  محافظان 
رییس شبکه مخابراتی 
افغان بیسیم کشته و سه 
زخمی  آنان  دیگر  تن 

عالمان دين در بغالن:
حمله های انتحاری حرام است

8تن در انفجار ماين کشته
 و زخمی شدند
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 95 درصد روستاها
 زير پوشش برنامه همبستگی ملی

معترضان عليه »پيپسی«
 و کرزی شعار دادند 

ده ها  سوی  از  که  همگانی 
برقی،  رسانه های  گرداننده 
نهادهای  مسووالن  و  چاپی 
خبرنگاران،  حامی  و  صنفی 
این  به  نیز  است  شده  امضا 

کمیسیون تسلیم داده شد.
تفتیش  کمیسیون  اعضای 
تطبیق  بر  نظارت  و  مرکزی 
در  نمایندگان،  مجلس  قانون 
خواست های  در  که  حالی 
نمایندگان اتحادیه خبرنگاری 
کامال  را  قانون  تطبیق  برای 
قوانین  برمبنای  و  منطقی 

کاپیسا  والیت  کوهستان  اول 
از  »برخی  گفت:  8صبح  به 
دهقانان این ولسوالی یک برنامه 
چگونگی  مورد  در  آموزشی 
خوانده  را  سایوبین  نبات  کشت 
فراغت  از  پس  که  بودند 
تخم  کیلوگرام  ده  برای شان 
20کیلوگرام  سایوبین،  نبات 
کود  کیلوگرام   5 و  سیاه  کود 

دادند  وعده  خواندند  کشور 
پیگیری  را  شکایات  این  که 

می کنند.
عبداللطیف پدرام، رییس این 
کمیسیون گفت: »ما یک نامه 
به وزارت اطالعات و  رسمی 
تمامی  تا  می فرستیم  فرهنگ 
رسانه های  قانون  احکام 

همگانی را تطبیق نماید.«
قرار است نقل این نامه رسمی 
حامی  و  صنفی  نهادهای  به 

خبرنگاران نیز فرستاده شود.
ادامه در صفحه 2

موسسه  یک  سوی  از  سفید 
توزیع شد.«

گذشته،  در  شفیق  آقای  به گفته 
آزمایشی  به گونه  نبات  این 
اقلیم  به  نظر  و  بود  شده  کشت 
برای  وهوا  آب  بودن  مساعد  و 
ولسوالی  در  نبات  این  کشت 

حصه اول گسترش داده شد.

8صبح، کابل: صبح دیروز، 
شماری از نمایندگان نهادهای 
خبرنگاران،  حامی  و  صنفی 
تفتیش  کمیسیون  نشست  در 
تطبیق  بر  نظارت  و  مرکزی 
نمایندگان،  مجلس  قانون 
شرکت نموده و شکایات شان 
شکنی های  قانون  مورد  در 
وزیر اطالعات و فرهنگ را با 
اعضای این کمیسیون در میان 

گذاشتند.
در این نشست، متن داد خواهی 
رسانه های  قانون  تطبیق  برای 

مسووالن  کاپیسا:  8صبح، 
اول  حصه  ولسوالی  محلی 
کاپیسا  والیت  کوهستان 
می گویند 8۱ تن از دهقانان این 
کردن  سپری  از  پس  ولسوالی 
کشت  آموزشی،  برنامه  یک 
زمین های  در  را  سویابین  نبات 

خود را آغاز کردند.
حصه  ولسوال  شفیق،  عبدالفتاح 

دادخواهی در برابر قانون شکنی های 
وزير اطالعات و فرهنگ

دهقانان کاپيسا کشت سويابين را آغاز کردند
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عملیات هوایی بر طالبان 
ادامه یابد
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مجلس سنا:

دیورند را نباید
 به تروریزم ربط دهیم

 منشی مجلس سنا، 
می گوید که با وجود 
درخواست های مردم 

والیت فاریاب مبنی بر 
از بین بردن طالبان در 
والیت شان، فرماندهان 

ارتش و پولیس ملی 
افغانستان به آن ها گفته اند 
که بدون پشتیبانی هوایی 

نیروهای بین المللی 
نمی توانند مانع نفوذ 

طالبان در والیت فاریاب 
شوند.

اتمر: بقای دولت عالوه بر بعد نظامی  آن، به 
قابلیت های مالی و اقتصادی و عرصه خدمات 
ضروری به ملت هم بستگی دارد. اگر دولت 

قوی نداشته باشیم، دولت بقا نمی کند و دشمن 
صلح. شرط دیگر، حمایت بین المللی از پروسه 

صلح است و در آخر همکاری صادقانه پاکستان، 
مهم است. تااین شروط تحقق نیابد، پروسه صلح 

به موفقیت نمی رسد.
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بستن دروازه دانشگاه کابل
نیست موجه 

اجتماعی  علوم  دانشکده  دانشجویان  از  شماری 
دانشگاه کابل، دیروز در یک راهپیمایی در کنار در 
ورودی این دانشگاه، از فاروق عبداهلل، رییس پیشین 
این دانشکده حمایت کردند و خواستار ابقای او در 
عبداهلل،  آقای  هوادار  دانشجویان  شدند.  سمت  این 
هشدار دادند که اگر حکومت به خواست شان ترتیب 
و  می بندند  را  کابل  دانشگاه  دروازه  های  ندهد،  اثر 
حق  اعتصاب  و  تحصن  می زنند.  اعتصاب  به  دست 
دانشجویان و هر قشر اجتماعی دیگر است. این حق 
و  کشور  اساسی  قانون  را  جهان شمول  شهروندی 

بین المللی، تضمین کرده است.  قوانین 
پیشین  رییس  عبداهلل،  فاروق  هوادار  دانشجویان 
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه کابل، نیز حق دارند 
روش های  به  خواست های شان،  پی گیری  برای  که 
حق  دانشجویان  این  شوند.  متوسل  اعتراض  مدنی 
آقای  مخالف  که  دیگرشان  هم قطاران  مانند  دارند 
دارند  حق  هم چنین  و  کنند  اعتصاب  بودند،  عبداهلل 
آن چه  به  اعتراض  در  و  بزنند  تحصن  به  دست  که 
که بی عدالتی و حق تلفی می دانند، به صنف های شان 
می توانند  دیگرشان  هم قطاران  که  همان طور  نروند. 
اما اعمال یک  حقوق شهروندی خود را اعمال کنند. 
حق دموکراتیک نباید به گونه ای باشد که حق دیگران 

را تضیع کند و به نظم عمومی آسیب برساند. 
مبنای  کابل،  دانشگاه  دروازه های  بستن  هشدار 
منطقی و قانونی ندارد. دانشجویان محترم دانشکده 
دارند  اعتراض  حق  این که  رغم  به  اجتماعی  علوم 
اعمال  را  حق  این  مسالمت آمیز  به شکل  می توانند  و 
کنند، نمی توانند آرامش و نظم دانشگاه کابل را برهم 
تحصیل  دانشجو  هزاران  کابل  دانشگاه  در  بزنند. 
دانشگاه،  این  اداری  بخش های  هم چنین  می کنند، 
روزانه به شمار زیادی از مراجعان، خدمت می کنند، 

کسی حق ندارد این نظم را برهم بزند. 
این  اجتماعی  علوم  دانشکده  در  حاضر  حال  در 
دانشجویان  از  گروهی  دارد.  دانشگاه مشکل وجود 
برخی  و  پیشین هستند  رییس  دانشکده، مخالف  این 
برای  که  دارند  حق  طرف  دو  هر  او.  موافق  دیگر 
اعتراض های  به  دست  خواست های شان،  پی گیری 
هیچ وجه  به  این  اما  بزنند.  مسالمت آمیز  و  مدنی 
موجه نیست که دانشجویان علوم اجتماعی دانشگاه 
پیشین شان  رییس  می کنند  فکر  این که  به دلیل  کابل، 
دانشگاه  این  دروازه های  شده،  محروم  حقش  از 
را  دیگر  دانشجوی  هزاران  آرامش  و  بندند  را 
کابل  دانشگاه  دیگر  دانشجوی  هزاران  بزنند.  برهم 
به  امن،  محیط  و  آرام  فضای  در  که  دارند  حق 

برسند.  درس های شان 
دانشجویان معترض دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه 
خواست های شان  دیگر،  راه های  از  می توانند  کابل، 
کابل،  دانشگاه  دروازه های  بستن  کنند.  پی گیری  را 
و  نیست  دموکراتیک  حق  یک  مصداق  هیچ وجه  به 
ما  به نظر  کند.  قانونی  برخورد  آن  با  باید  حکومت 
امر  یک  دانشکده ها  رییس های  تبدیلی  و  برکناری 
عادی است و در همه دانشگاه ها اتفاق می افتد، نباید 
به این مساله رنگ قومی و مذهبی داده شود. عده ای 
صحنه  به  را  کابل  دانشگاه  می خواهند،  محافل  از 
کشمکش های قومی تبدیل کنند، اما دانشجویان نباید 

اجازه دهند که اوضاع به آن سمت انکشاف کند. 
در  که  کنند  پی گیری  را  مطالباتی  باید  دانشجویان 
اساسی  تغییر  دانشکده های شان  و  دانشگاه  مدیریت 
خواستار  دانشجویان  باید  مثال  بیاورد.  مثبت 
انتخابی بودن رییس عمومی و روسای دانشکده های 
دانشگاه کابل شوند. دانشجویان باید فرصت این را 
داشته باشند تا هر استادی را که شایسته می دانند، 
به ریاست دانشکده ها و دانشگاه های شان برگزینند. 
به نظر ما در قانون جدید تحصیالت عالی باید چنین 

پیش بینی شود. چیزی 

زنگ اول


خنجانی  عبداهلل  و  افغانستان 
تلویزیون  مسوول  مدیر  آزاده 
حضور  نشست  این  در  نیز  یک 
کردند  تاکید  نیز  آنان  داشتند. 
قانون  تطبیق  جز  به  خواستی  که 
این  به  رسیدن  برای  و  ندارند 
هدف تالش های شان را سرعت و 

شدت بیشتری می بخشند.
نهادهای  نمایندگان  گفته ی  به 
مخدوم  سید  خبرنگاران،  صنفی 
فرهنگ،  و  اطالعات  رهین وزیر 
در بیشتر از سه سالی که در راس 
مواد  داشته،  قرار  وزارت  این 
مختلف قانون رسانه های همگانی 
از جمله مواد 42 و 43 این قانون 
را که در مورد تشکیل و وظایف 
همگانی  رسانه های  کمیسیون 
است، به حالت تعلیق در آورده و 
با وجود تالش هایی که تا حاال به 
منظور تطبیق این مواد قانون انجام 
قانون شکنی  به  همچنان  شده، 

ادامه می دهد.


پولیس،  استخباراتی  معلومات 
کشف و ضبط شد.

به  از خانه اش  مردی که ماین ها 
کرده  فرار  است،  آمده  دست 
پولیس  توسط  پسرش  ولی 

بازداشت شده است.
می شود  گفته  که  حالی  در 
ماین می توانست  دو  این  انفجار 
داشته  پی  در  سنگینی  تلفات 
پولیس  سخنگوی  باشد، 
برای  تالش ها  می گوید  تخار 
بازداشت این عضو طالبان که از 
خانه اش ماین  کشف شده و فرار 

کرده، جریان دارد.

اعضای کمیسیون همچنان وعده 
با  انفرادی  صورت  به  که  دادند 
در  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر 
مورد  در  شکایات  شده،  تماس 
با  را  وزیر  این  شکنی های  قانون 

وی در میان می گذراند.
حامی  و  صنفی  نهادهای 
می گویند  خبرنگاران 
کامل  تطبیق  تا  را  تالش های شان 
همگانی  رسانه های  قانون  احکام 

را دوام می دهند.
اجرایی  رییس  دشتی،  فهیم 
ژورنالیستان  ملی  اتحادیه 
افغانستان که در نشست دیروزی 
»در حالی  حضور داشت، گفت: 
که قبال نیز تالش های گسترده ای 
وزیر  بر  آوردن  فشار  برای 
منظور  به  فرهنگ  و  اطالعات 
شده  انجام  رسانه ها  قانون  تطبیق 
استفاده  با  را  تالش ها  این  است، 
از تمامی وسایل قانونی و مشروع 

ادامه  می دهیم.«
در  »سفما«  مسوول  بومیا  ضیا 

فرماندهی  کندز:  8صبح، 
کشف  از  تخار،  والیت  پولیس 
بشکه ای  ماین  دو  خنثاکردن  و 
ولسوالی  منطقه  از  ده لیتری، 

درقد این والیت خبر داد.
سخنگوی  اسیر،  عبدالخلیل 
دو  »این  گفت:  تخار  پولیس 
ماین از سوی طالبان در منطقه ی 
طاهری ولسوالی درقد، در یک 
منزل مسکونی، مخفیانه جابه جا 

گردیده بود.«
می خواستند  طالبان  افزود  اسیر 
در  خودساز،  ماین های  این  از 
ضد  بر  تروریستی  حمالت 
دولت استفاده کنند که به اساس 

}ادامه از صفحه 1{

دادخواهی در برابر...

دو ماین در تخار خنثا شد

زخمی برجای گذاشت.
یک مقام معتبر امنیتی در والیت هرات 
فاش شود گفت:  نامش  نخواست  که 
داشتن  دست  ظن  به  معترض  »مردم 
گلران  ولسوال  عبید،  مجیب الرحمان 
و  وی  حامل  موتر  رویداد ها،  این  در 
برخی از بخش های ولسوالی گلران را 

به آتش کشیدند.«
اما ولسوال گلران این ادعا را به شدت 

رد می کند.
آقای عبید می گوید که اعتراض حق 
هیچ  تا کنون  اما  می باشد  مردم  مسلم 
مردم  سوی  از  خشونت باری  رویداد 

صورت نگرفته است.
گلران،  ولسوالی  ساکنان  از  برخی  اما 
را  ولسوالی  این  در  دولتی  مقام های 

متهم به همکاری با طالبان می کنند.

اله سای  ولسوالی  در  و خارجی  افغان 
65 تن بازداشت و 3 نفرکشته شدند.

شمار  در  کاپیسا  امنیت  آمر  گفته  به 
تگاب  ولسوالی های  مناطق  از  زیادی 
انجام داده  را  اله سای عملیات هایی  و 
از  زیادی  شمار  آن  نتیجه  در  که  اند 
پاکسازی  شورشیان  وجود  از  مناطق، 
را  مشکوک  افراد  از  برخی  و  شد 
تحقیقات  از  پس  و  شده  بازداشت 

افراد بی گناه آزاده شده اند.
مناطق  در  عملیات  این  افزود  او 
و  پدر  سه  بدراب،  ادیزیی،  شینکی، 
پشی کلی که روزگذشته اغاز شده به 

مدت یک هفته ادامه دارد.

از  شماری  هرات:  8صبح، 
مرکز  روزگذشته،  تظاهرکنندگان 
ولسوالی گلران والیت هرات را آتش 

زدند.
این والیت می گویند  امنیتی  مقام های 
صورت  آن  از  پس  رویداد  این  که 
ناگهانی  حمله ی  اثر  بر  که  گرفت 
برزگان  از  تن  یک  شمول  به  طالبان، 
قومی در آن ولسوالی، 7 تن کشته و 

زخمی شدند.
معترضان  بخدی  از خبرگزاری  به نقل 
در  گلران  ولسوال  که  شدند  مدعی 
کشته شدن این افراد دست داشته و با 

طالبان همکار می باشد.
انفجار  و  طالبان  غافلگیرانه ی  حمله ی 
منطقه  در  جاده ای  کنار  بمب  یک 
 5 و  کشته   2 گلران،  ولسوالی  قره باغ 

محلی  مسووالن  کاپیسا:  8صبح، 
کاپیسا  والیت  اله سای  ولسوالی 
نیروهای  نتیجه عملیات  در  می گویند 
افغان و خارجی، سه تن از باشندگان 

این ولسوالی کشته شدند.
شورای  رییس  عارف،  حاجی 
می گوید:  اله سای  ولسوالی  توسعه ای 
آمده ایم  تنگ  به  عملیات ها  این  »از 
را  امنیت  می خواهیم  دولت  از  و 
دست  عملیات ها  این  از  نموده  تامین 

بردارند.«
آمر  شمال  عبدالجلیل  حال  عین  در 
والیت  پولیس  فرماندهی  امنیت 
8صبح  به  خبر  این  تایید  با  کاپیسا 
نیروهای  عملیات  نتیجه  در  گفت 

تظاهرکنندگان ساختمان ولسوالی گلران 
هرات را آتش زدند

سه 3 تن در کاپیسا کشته شدند

ACKU



 ظفرشاه رویی

معترضان علیه »پیپسی«
و »کرزی« شعار دادند

3 سال هفتم   شماره مسلسل 1658   چهار شنبه 8 جوزا 1392     

صحنۀ چهارم
مکان: داخلی

)پدر و مادر احمد با خواهرانش نشسته اند و تلویزیون 
می بینند.(

مادر احمد:
ـ پدر محمود بخی بیبی که احمد چی شد چرا ایقه دیر 

کد؟ امروز خو مکتب هم نرفته بود.
پدر احمد: )با تعجب(

ـ خی کجا بود که مکتب نرفته بود؟
مادر احمد: )با لحن شکایت آمیز(

از مکتب گریخته  رفیق خود  امروز همرای یک  او  ـ 
بود. باغ وحش رفته بود. مونسه ده باغ وحش دیدیش.

پدر احمد:
ـ چی کنم از دست بی پروایی تو اس!

مادر احمد: )با لحن شکایت آمیز(
ـ مه چی کدیم؟ تو هم خو پدر استی تو چرا هیچ ده 
فکرش نیستی؟ صبح می ری و شو میایی و هیچ از خانه 

خبر نداری.
پدر احمد: )با ناراحتی(

ـ بس اس دیگه! کار نکنم خی بشینم ده خانه بچه ته 
نگا کنم؟

)احمد دروازه حویلی را باز می کند و داخل می شود.(
مادر احمد:

ـ بخی ببین که چی شد.
انیسه:

ـ ده اتاق خود رفت.

کابل،  دانشگاه  دانشجویان  و  استادان  از  تن  صدها 
مبنی به  ریاست جمهوری  دفتر  حکم  به  اعتراض  در 
برکناری فاروق عبداهلل، رییس دانشکده علوم اجتماعی 
و فیصل امین یک تن از استادان این دانشکده، دست 
حکم  لغو  خواستار  و  زده  اعتراض آمیز  تظاهرات  به 

ریاست جمهوری شدند.
این دانشجویان و استادان که از دانشگاه کابل تا پیش 
خانه  »دانشگاه  شعارهایی  کردند،  راهپیمایی  پارلمان 
مداخالت  خود  مشترک  خانه  در  ماست،  مشترک 
دانشکده  دانشجویان  ما  می کنیم،  تقبیح  را  خارجی 
با  مشکل  هیچ گونه  کابل  دانشگاه  اجتماعی  علوم 
محیط  از  و  نداشته  دانشکده  منسوبین  سایر  و  استاتید 
تحصیلی از استاتید محترم خویش راضی هستیم« را با 

خود حمل می کردند.
اعتصاب  یافتن  پایان  از  پس  روز  یک  تظاهرات  این 
دانشکده  دانشجویان  از  شماری  هشت روزه  غذای 
نزدیک  راه اندازی شد.  دانشگاه کابل  اجتماعی  علوم 
اعتراض  در  دانشکده  این  دانشجویان  از  تن  هشتاد  به 
مدیریت  ضعف  نژادی،  و  قومی  تعصب  که  آنچه  به 
اجتماعی  علوم  دانشکده  استادان  نادرست  برخورد  و 

می خواندند، دست به اعتصاب غذا زده بودند.
سرانجام پس از هشت روز اعتصاب غذا، روز دوشنبه، 
خواست های  به  دولتی  ارشد  مقام های  جوزا،  ششم 
اعتصاب کنندگان پاسخ مثبت داده و رییس و یک تن 

از استادان دانشکده علوم اجتماعی را برکنار کردند.
دفتر  مثبت  پاسخ  و  غذا  اعتصاب  یافتن  پایان  با  اما، 
از  شماری  آنان،  خواست های  به  ریاست جمهوری 
در  اجتماعی  علوم  دانشکده  دانشجویان  و  استادان 
به  دست  امین  فیصل  و  عبداهلل  فاروق  از  حمایت 

سایت های انترنتی دری و پشتوی دویچه وله:
 www.dw.de/dari

www.dw.de/pashto

مطالب دویچه وله را در فیسبوک بخوانید:
http://www.facebook.com/dw.dari

http://www.facebook.com/dw.pashto

به ما ایمیل بفرستید:
dari@dw.de

 Pashto@dw.de

برنامه های بشنو بیاموز را می توانید روی امواج 90.5 اف ام و 93.5 اف ام بشنوید

شماره پیام گیر ما: 0049228429164806

پدر احمد: )با حالت قهر(
ـ برو صدایش کو بگو اینجه بیایه.

انیسه: )می رود که احمد را صدا کند.(
ـ سالم احمد! آمدی؟! پدرم صدایت داره!

احمد:
ـ برو بگو سردرد اس. مه َخو می کنم.

انیسه:
ـ بیا که پدرم بسیار قار اس.

احمد:
ـ برو کدام وقت اینا خوش بودن که حالی قار استن؟ 

برو بگو سردرد اس!
)انیسه از اتاق احمد بیرون شده و پیش پدرش می رود.(

انیسه:
ـ احمد سردرد اس. َخو شده.

پدر احمد: )با حالت قهر(
ـ بخی برو بگویش بیایه، اگه نی بازخودم خواد رفتم.

)انیسه دوباره به اتاق احمد می رود.(
انیسه:

ـ احمد بیا که اگه نی پدرم خودش میایه.
احمد:

خو! باشه میایم.
)احمد به دنبال انیسه می رود.(
احمد: )با حالت خجالت(

ـ سالم
پدر احمد:

ـ بشی! خوارت راس می گه؟
احمد:

به  مبنی   ریاست جمهوری  تصمیم  و  زده  تظاهرات 
برکناری رییس این دانشکده را »عجوالنه« خواندند.

اجتماعی  دانشکده علوم  پیشین  رییس  فاروق عبداهلل، 
حضور  تظاهرکنندگان  جمع  در  که  کابل  دانشگاه 
مراعات  را  لوایح  و  قوانین  تمام  داشت، می گوید که 
کرده است. او گفت: »ما در دانشکده علوم اجتماعی 
نفرشان  نه صدوچند  که  داریم  دانشجو  نفر   1300
نفر   12 صنف،  شانزده  در  می خوانند.  درس  روزانه 
ناکام داریم. در بین 12 نفر، هفت نفر از ملیت محترم 
شش  و  پنج  چهار،  در  این ها  که  بودند  ما  هزاره ی 
خود  این که  به خاطر  این ها  مانده اند.  ناکام  مضمون 
از  برخی  و  وکیالن  باشند،  ساخته  کامیاب  زور  به  را 

بزرگان قومی را اغفال کردند و به آنان گفتند که 128 
نفر اخراج شده اند. آهسته آهسته از همین  جا گپ ها را 
آغاز کردند و باالخره به تمام استادان دانشکده کلمه 
فساد اخالقی، خیانت، رشوه و دیگر حرف های بسیار 
رد  را  اعتصاب کننده  دانشجویان  ادعای  او  زدند.«  بد 

کرد.
و  مهدوی  جعفر  رحمانی،  عارف  عبداهلل،  فاروق 
را  نمایندگان  مجلس  اعضای  از  اخالقی  محمدعلی 
اجتماعی را  متهم کرد که دانشجویان دانشکده علوم 
وادار به اعتصاب غذا کردند. او گفت که این سه عضو 
دانشکده  در  استاد  به عنوان  که  می خواستند  مجلس 
علوم اجتماعی جذب شوند، اما به گفته ی آقای عبداهلل 
وی  دلیل  همین  به  و  کند  را جذب  آنان  نتوانست  او 

انسان بد و بداخالق معرفی شد. 
حکم  به  که  دیگری  استاد  امین،  فیصل  هم چنین 
برکنار  اجتماعی  علوم  دانشکده  از  ریاست جمهوری 
شده، حکم ریاست جمهوری در مورد برکناری خود 
و فاروق عبداهلل را خالف تمامی قوانین و اصول خواند 
نمی گذارد رییس جمهور و وزیر  او  داد که  و هشدار 
او  بگیرند.  تصمیم  خودش  باره  در  عالی  تحصیالت 
تقاضا می کنم که  از دولت یک بار دیگر  گفت: »من 
نکند،  همه جانبه  و  جدی  رسیدگی  مساله  این  به  اگر 
استادان دانشگاه کابل دست به اعتصاب  بسیار گسترده 

و وسیع به سطح تمام افغانستان خواهند زد که باز کسی 
نخواهد از آن جلوگیری کرده بتواند.«

آرین قیامی، سرپرست دانشکده علوم اجتماعی نیز در 
جمع تظاهرکنندگان، فیصله ریاست جمهوری در باره 
فاورق عبداهلل را غیرعاالنه توصیف کرد و گفت که 
آنان بی حیثیت شده اند. خانم قیامی گفت: »ما خواهان 
به خاطری که  هستیم.  ریاست جمهوری  فیصله  لغو 
نژادی  تعصب  هیچ گونه  اجتماعی  علوم  دانشکده  در 
و  ناحق  ادعای  یک  این  ندارد.  وجود  تبعیض  و 

غیرحقیقی است.«
از مرگ به »کرزی« تا مرگ به »پیپسی«

این تظاهرات که ابتدا با شعارهایی »عدالت و امتحان« 
گرفت.  به خود  سیاسی  جنبه  بعد  لحظات  بود،  همراه 
دموکراسی  مرگ  کرزی،  بر  »مرگ  شعارهایی  آنان 
زنان«  علیه  خشونت  منع  قانون  حامیان  بر  مرگ  و 
علیه  به خاطری  تظاهرکنندگان  این  می دادند.  سر 
که  می دادند  شعار  رییس جمهور کشور  حامد کرزی 
گرفته  پول  ایران  از  تفرقه افگنی  برای  آنان  به گفته ی 

است.
شعارهای  در  معترض  دانشجویان  و  استادان  هم چنین 
و  می دادند  شعار  نیز  پیپسی  علیه  پشتو  زبان  به  خود 
می دهیم.  گسترش  را  خود  اعتراض  »ما  می گفتند: 

مرگ بر پیپسی، پیپسی نخورید.«

ـ مممم
پدر احمد:

ـ امروز چرا مکتب نرفتی؟
)احمد جواب نمی دهد سرش پایین است.(

پدر احمد: )با صدای بلند و عصبانی(
ـ چرا گپ نمی زنی؟ تو ره می گم چرا مکتب نرفتی؟ 

حالی ایقه شدی که مکتب گریزی می کنی؟
مادر احمد: )باعصبانیت(

ـ مه خو گفته بودم که از ای بچه چیزی جور نمی شه! 
صد دفه برت نگفتم؟ هر دفه پشتی شه کدی. اِنه اینالی 
بیا و جمش کو. امروز مکتب گریزی کد؛ خدا می دانه 

دیگه روز چی هنرها ره یاد خواد گرفت.
پدر احمد:

آخرت  و  اول  دفه  کو!  واز  گوشایته  خوب  بچه  او  ـ 
باشه که مکتب گریزی می کنی. اگه دفه دگه خبر شدم 
که تو ای کاره کدی باز از خود گله کنی، نی از مه؛ 

فامیدی؟
مادر احمد: )با لحن نصیحت(

ـ او بچه تو چرا ای رقم استی؟ یک ذره شرم کو! حالی 
تو کالن بچه استی، ای کارا ره چرا می کنی؟ بیادرته 
سیل کو؛ او ده کجا رسیده، تو یک مکتبه هم درست 

خوانده نمی تانی!
پدر احمد:

نشه  تکرار  دگه  بود.  گفتن  مه  از  مقصد  خو  اِنه  ـ 
فامیدی؟ بخی برو دیگه.

)احمد می رود.(
عجله  با  و  می گوید  چیزی  لب  )زیر  احمد: 

می رود.(
ـ خو خیر باشه!

صحنۀ پنجم
مکان: داخلی

در نیمه شب تلیفون احمد زنگ می زند.
احمد: )با صدای خواب آلود(

ـ بلی! بلی!
خلیل:

ـ الو، سالم احمد!
احمد:

ـ سالم! چی گپ اس ده ای نصف شو؟
خلیل:

ـ مه یک کار برت پیدا کدیم.
احمد:

ـ کار چی؟
خلیل:

ـ یک کار خوب که معاشش هم خوب اس.
احمد:

ـ خو، کی بُریم؟
خلیل:

ـ باز ُصب می ریم. مه منتظرت خواد بودم.
احمد:

ـ صحیح اس ُصب باز می بینمت. خداحافظ
خلیل:

ـ خداحافظ

نمایشنامه
233

آگهی

منت منایش نامه های رادیویی از دویچه وله

بیاموز و  بشنو 

ACKU



95 درصد روستاها
 زیر پوشش برنامه همبستگی ملی

عملیات هوایی بر طالبان 
ادامه یابد

مجلس سنا:

4 سال هفتم    شماره مسلسل 1658    چهار   شنبه 8 جوزا  1392

مسووالن برنامه همبستگی ملی می گویند که تا یک 
سال آینده 95درصد دهات افغانستان از پروژه های 
این برنامه مستفید می شود. برنامه همبستگی ملی در 
روی  عمرانی  پروژه های  افغانستان  قریه  هزار   31
دست دارد و قرار است تا پایان سال جاری 7هزار 

قریه دیگر هم زیر پوشش این برنامه قرار بگیرد.
برنامه های  اجرایی  رییس  ایوبی،  عبدالرحمان 
بررسی  به منظور  که  کنفرانسی  در  ملی  همبستگی 
حضور  با  برنامه  این  چالش های  و  دست آورد ها 
7صد تن از نماینده های شورا های قریه جات در کابل 
ده سال  مدت  در  که  گفت  است،   شده  راه اندازی 
برنامه همبستگی ملی توانسته است که در 31 هزار 
قریه 70 هزار پروژه عمرانی راه اندازی کند: »ده سال 
ما  شد،   آغاز  ملی  همبستگی  برنامه  که  زمانی  قبل 
جهانی  جامعه  سوی  از  بودجه  دالر  20میلیون  تنها 
داشتیم که با این بودجه می توانستیم تنها برای 400 
قریه شورا بسازیم و برنامه های انکشافی روی دست 
بگیریم،  اما امروز تعداد شورا ها در دهات افغانستان 
از سوی جامعه  به 31هزار می رسد و بودجه ای که 
است.«  دالر  میلیارد   2 کرده ایم،  دریافت  جهانی 
آقای ایوبی می گوید، تا پایان سال جاری در 7هزار 
پوشش  تحت  و  می شود  ایجاد  شورا  جدیدا  قریه 
این  با  که  می گیرد  قرار  ملی  همبستگی  برنامه های 
پروژه های  از  افغانستان  قریه های  95درصد  حساب 
می شوند:  مستفید  ملی  همبستگی  برنامه  عمرانی 
به 38 هزار  این شورا ها  پایان سال جاری شمار  »تا 
خواهد رسید، با این حساب ما می توانیم 95درصد 
این  خدمات  پوشش  زیر  را  افغانستان  قریه جات 

رییس جمهور  از  تند  انتقاد  با  کشور  سنای  مجلس 
می خواهد تا مانع عملیات شبانه ی نیروهای خارجی 

بر طالبان نشود.
هوایی  عملیات  قطع  مجلس،  این  اعضای  باور  به 
این گروه  تا  طالبان، سبب شد  بر  نیروهای خارجی 
به  در بسیاری از والیت های کشور تقویت شوند و 

نبردشان در برابر نیروهای امنیتی کشور ادامه دهند.
سید فرخ شاه جناب، منشی مجلس سنا، می گوید که 
مبنی  فاریاب  با وجود درخواست های مردم والیت 
فرماندهان  والیت شان،  در  طالبان  بردن  بین  از  بر 
به آن ها گفته اند که  افغانستان  پولیس ملی  ارتش و 
بدون پشتیبانی هوایی نیروهای بین المللی نمی توانند 

مانع نفوذ طالبان در والیت فاریاب شوند.
کرزی  رییس جمهور  که  گفت  سنا  مجلس  منشی 
نیروهای  پشتیبانی  با  همراه  نظامی  عملیات  دستور 
هوایی آیساف در برابر طالبان را به فرماندهان افغان 

نمی دهد.
فرخ شاه جناب گفت مردم و نیروهای امنیتی افغان به 
اثر حمله های انفجاری و انتحاری طالبان جان خود 
را از دست می دهند، اما جلوگیری عملیات هوایی از 

سوی رییس جمهور پرسش برانگیز است.
به  فوری  رسیدگی  خواهان  سنا  مجلس  عضو  این 

نگرانی های باشندگان والیت فاریاب شد.
جناب گفت: »رییس جمهور در مقابل مردمی که از 
نظام حمایت می کنند، با حکومت هستند، با دولت 

به برنامه همبستگی ملی کمک شده است.
که  دالری  میلیارد   2 »از  گفت:  ایوبی  عبدالرحمان 
به دست آورده ایم، 1.6 میلیارد آن در 70هزار پروژه 
اکمال  پایه  به  پروژه  هزار   53 و  رسیده  به مصرف 
تهیه  سرک،  کیلومتر  24هزار  شامل  که  رسیده 
سیستم آبرسانی برای یک میلیون جریب زمین، تهیه 
25هزار کیلووات برق برای دهات افغانستان، ایجاد 
او  می شود.«  محل  مردم  برای  روزکاری  30میلیون 
گفت،  پنج صد میلیون دالر برای برنامه های بعدی از 

سوی نهاد های حامی وعده شده است.
در همین حال، یکی از اشتراک کنندگان از والیت 
حال  تا  آن ها  محل  در  که  می گوید  میدان وردک 
شده  تطبیق  ملی  همبستگی  برنامه های  دوره  یک 
رسیده اند،  اکمال  به  که  پروژه هایی  در  و  است 

افغان ادامه دهند.
بادغیس-  شاهراه  در  ما  »امروز  گفت:  جمشیدی 
زیادی  مشکالت  فاریاب  و  فراه  والیت  هرات، 
داریم که طالب ها به شکل منظم و جبهه ای در مقابل 
جای  واقعا  می جنگند.  افغانستان  مسلح  نیروهای 
نگرانی است و ما جدا از رییس جمهور افغانستان و از 
حکومت افغانستان تقاضا می کنیم که به این وضعیت 
رسیدگی بکند. اجازه بدهد به قوای هوایی آیساف 
که قوای هوایی افغانستان را در عملیات های هوایی 

پشتیبانی کند.«
رهایی  هم چنین،  کشور  سنای  مجلس  عضو  این 
دیگر  عامل  را  افغانستان  بازداشتگاه های  از  طالبان 

تقویت گروه طالبان می داند.
به باور جمشیدی طالبانی را که نیروهای امنیتی افغان 

کاستی های زیادی وجود دارد.
والیت  نرخ  ولسوالی  باشنده  ناصری،   محمدباقر 
در  که  مشکالتی  از  یکی  می گوید،  میدان وردک 
اختیار  در  دارد،   وجود  ملی  همبستگی  پروژه های 
قرار ندادن پول به شورای مردم محل است: »مشکلی 
که ما داریم این است که پول ها از طریق شورا های 
از  پول ها  این  اگر  نمی رسد.  به مصرف  محل  مردم 
بهتر  برسد،  به مصرف  محل  مردم  شورا های  سوی 
پول  که  پروژه هایی  در  می گوید،  او  بود.«  خواهد 
از سوی شورای مردم محل به مصرف رسیده است،  

نتیجه ی خوب داده و شفاف تر بوده است.
چالش های  یکی  را  ناامنی ها  هم چنین  ناصر  آقای 
ملی  همبستگی  برنامه های  نشدن،  تطبیق  عمده ی  
اگر  که  می گوید  و  دانسته  مناطق  از  شماری  در 
ملی  همبستگی  برنامه های  تا  کند  تالش  حکومت 
ناامنی ها  میزان  دهد،  گسترش  ناامن  مناطق  در  را 

کاهش خواهد یافت.
و  مشوره دهی  که  می گوید  ایوبی  آقای  اما، 
سوی  از  پروژه ها  راه اندازی  امر  در  مشوره گیری 
او  است.  عمده  عناصر  از  یکی  ملی  همبستگی 
و  مشورت  بدون  پروژه ای  هیچ  که  می گوید 

خواست مردم قریه راه اندازی نمی شود.
انکشاف  وزارت  معین  خواصی،  عتیق اهلل  هم چنین 
انکشاف  در  را  ملی  همبستگی  برنامه  دهات 
اساسی  »هدف  می داند:  موثر  افغانستان  قریه های 
به میان  ملی،  همبستگی  برنامه  باالی  سرمایه گذاری 
انکشاف  و  فقرزدایی  محلی،   حاکمیت  آمدن 
می گوید،  او  می باشد.«  اقتصادی  و  اجتماعی 
شورا های  تا  است  تالش  در  ملی  همبستگی  برنامه 
تمامی  بتوانند تصامیم مهم گرفته و در  مردم محل 
کار های انکشافی محلی سهم بگیرند و منافع شان را 

مورد استفاده موثر قرار دهند.
در این نشست سه روزه که بیش از هفت صد تن از 
شورا های محلی هم اشتراک دارند، روی چالش ها 
و برنامه های آینده بحث و گفتگو می شود،  و قرار 
رییس جمهور  نشست  این  روز  آخرین  در  است 
دیدن  روستاها  شوراهای  نمایندگان  با  هم  کرزی 

کند.

بازداشت می کند از سوی رییس جمهور و نهادهای 
صف  به  دیگر  بار  و  می شوند  آزاد  کشور  قضایی 

مخالفان مسلح دولت می پیوندند.
پولیس  ملی،  اردوی  »نیروهای  می افزاید:  جمشیدی 
می اندازند،  خطر  به  را  جان شان  ملی  امنیت  ملی، 
مجرمین را گرفتار می کنند، اما... متاسفانه  ارگان های 
مردم  خون  داشت  نظر  در  بدون  قضایی  و  عدلی 
آزاد  می دهند،  برائت  را  آن ها  افغانستان  بی گناه 
می کنند و دوباره این ها می روند به صفوف مخالفان 

مسلح می پیوندند.«
سنا  مجلس  اعضای  از  دیگر  برخی  این حال،  با 
افغانستان  دشمن  و  دوست  شدن  مشخص  خواهان 

هستند.
انتقاد  با  زابل در مجلس سنا،  اساس، سناتور  داوود 
برابر طالبان که آن ها  از اظهارات رییس جمهور در 
کنند  قبول  چگونه  گفت  می کند،  خطاب  برادر  را 
کسانی که روزانه مردم افغانستان را به قتل می رسانند، 

برادرشان باشند.
طالب  که  می بینند  افغانستان  »مردم  گفت:  اساس 
طالبان  روز  هر  که  ببینید  شما  است،  مردم  دشمن 
ما چطور  و  می گیرند  عهده  به  را  انفجار  مسوولیت 
ما  هستید! چطور  ما  برادر  شما  که  بگوییم  آن ها  به 
زندان گوانتانامو رها کنیم و چطور  از  را  زندانی ها 

عملیات هوایی و شبانه بر ضد طالبان را منع کنیم.«
این عضو مجلس هم چنین ادامه ی کار شورای عالی 
صلح را به نفع مردم افغانستان نخوانده و خواهان لغو 

آن شد.
با  شورا  این  اعضای  که  این  باورند  به  سناتوران 
اما  بسیاری مجهز هستند،  امتیازات  و  زره  موترهای 
مذاکره  به  طالبان  کشاندن  و  صلح  تامین  زمینه  در 

کاری انجام نداده اند.
این در حالی  است که افزون بر اعضای مجلس سنا، 
خواهان  نیز  نمایندگان  مجلس  اعضای  از  بسیاری 
به  بودجه ی  آن  پرداخت  و  عالی صلح  لغو شورای 

نیروهای امنیتی کشور شده بودند.

باقی  که  قریه هایی  5درصد  در  دهیم.  قرار  برنامه 
آن جا ها  به  نمی توانیم  ما  است.  ناامنی  می مانند، 
برویم و نه از طرف مردم این قریه ها از ما تقاضایی 

صورت گرفته.«
برنامه همبستگی ملی یکی از برنامه های وزارت احیا 
مشوره  به  روستاها  در  که  است  دهات  انکشاف  و 
اولیه مردم  نیاز های  نظر گرفتن  با در  و  مردم محل 
محل پروژه های عمرانی راه اندازی می کند. تا حال 
سه دور برنامه همبستگی ملی در شماری از روستاها 
تطبیق شده و قرار است تا چند روز دیگر چهارمین 

دور این برنامه آغاز گردد.
آقای ایوبی می گوید که نظر به خواست مردم این 
تمویل کننده  نهاد های  برای  پروژه  هزار   70 نهاد 
پیشنهاد کرده است که تا حال حدود 2 میلیارد دالر 

در  یا  دارد  مسوولیت  هستند، 
است  سوالی  این  طالبان؟  مقابل 
می پرسند]  را  [آن  ملت  کل  که 
هستند.«  سردرگمی  در  و 
رییس جمهور  »از  افزود:  جناب 
خواهشمند هستم که این عملیات 
هرچه زودتر آغاز شود و حمایت 
است  خارجی ها  از  اگر  هوایی 
داخلی  امکانات  از  اگر  هم  یا  و 

است، مورد استفاده قرار گیرد.«
بر  هوایی  عملیات های  توقف 

طالبان در دوسال گذشته بیشتر از سوی رییس جمهور 
از  پس  مورد  آخرین  در  و  بود  شده  مطرح  کرزی 
تلفات غیرنظامیان در والیت  کنر فرماندهان آیساف 
در کشور ناگزیر شدند تا به پشتیبانی از عملیات های 

نیروهای امنیتی افغان پایان دهند.
تجهیز  بر  نیز  افغان  امنیتی  نیروهای  این  از  پیش 
بخش های هوایی ارتش کشور تاکید کرده و آن را 

نیاز عمده ی جنگ در برابر تروریزم خوانده اند.
دفاعی  کمیسیون  عضو  یک  جمشیدی،  علی اکبر 
مجلس سنا، به این باور است که قطع عملیات هوایی 
نیروهای خارجی که بیشتر شبانه انجام می شد، سبب 
کشور  والیت های  از  شماری  در  طالبان  تا  شده 
تقویت شوند و به نبردشان در برابر نیروهای امنیتی 

حکیم مختار
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دیورند را نباید
به تروریزم ربط دهیم

گفتگوی اختصاصی 8صبح با حنیف اتمر، عضو ارشد حزب حق و عدالت

8صبح: آقای اتمر، برای انتخابات ریاست جمهوری 
سال 1393 کاندیدا هستید؟

اتمر: نه، کاندیدا نیستم. در این مورد حزب تصمیم 
داخلی  پروسه  باید  تصمیم گیری  برای  است.  نگرفته 
که  بگیرد  تصمیم  باید  ما  حزب  شود.  طی  حزب 
کاندیدا از درون حزب باشد یا این که از یک نامزد 
یک  هم  تصمیم گیری  برای  شود.  حمایت  بیرونی 
میکانیزم دموکراتیک وجود دارد که حزب براساس 
این  است،  مهم تر  که  دوم  مساله  می کند.  عمل  آن 
است که بتوانیم نیروهای هم فکر سیاسی را دور یک 
بعد کاندیدای  تیم ملی جمع کنیم و  برنامه ی ملی و 
احزاب  همکاری  شورای  سازیم.  مشخص  را  ملی 
روی این مساله کار می کند. ما هم جزو این تالش ها 
شورای  که  زمانی  تا  را  خود  تصمیم گیری  هستیم. 
همکاری احزاب به نتیجه برسد، به تاخیر می اندازیم.

مصروف  ملی  جبهه ی  با  که  می شود  گفته  8صبح: 
رفته  پیش  کجا  تا  رای زنی ها  این  هستید،  رای زنی 

است؟
جزو  که  سیاسی ای  نهاد  و  حزب   23 تمام  با  اتمر: 
هستیم؛  گفتگو  حال  در  هستند،  همکاری  شورای 
کدام  روی  نه  ملی،  تیم  و  ملی  برنامه  برای  البته 
بسیار  برنامه ملی  تیم ملی و  شخص. نظرات ما روی 
نزدیک شده، اما روی کاندیدای ملی، هنوز صحبت 
نکرده ایم. موضع گیری های تمام این 23 حزب روی 

تیم ملی و برنامه ملی نزدیک شده است.
عنوان  به  محقق  آقای  و  دوستم  جنرال  از  8صبح: 
مذاکره  آن ها  با  می شود،  برده  نام  رای  بانک های 

داشته اید؟
اتمر: همان طور که گفتم، با تمام شورای همکاری 
مذاکره کرده ایم، اما مذاکره روی برنامه مشترک ملی 
و تیم ملی. در مرحله ی اول و دوم می خواهیم بدانیم 
یا  برنامه ملی هستیم  که ما یک تیم ملی، حوِل یک 
می کنیم.  صحبت  ملی  کاندیدای  روی  بعد  نیستیم. 
انتخاب کاندیدا هم، صحبت  تا هنوز روی میکانیزم 
نامزد  کدام  روی  تاهنوز  هیچ وجه  به  نکرده ایم؛ 
با  ملی  تیم  و  ملی  برنامه  اما روی  نکرده ایم.  صحبت 

تمام شان مذاکره کرده ایم.
آقای  می کنید،  صحبت  ملی  برنامه  از  شما  8صبح: 
زلمی  خلیلزاد از چیزی به نام اجماع ملی گپ می زند، 

این دو با هم یکی است، یا دو چیز جداگانه؟
اول  می کنیم.  گفتگو  محور  شش  روی  ما  اتمر: 
باید  و اصالحاتی که  است  و عادالنه  آزاد  انتخابات 
برای رسیدن به این هدف صورت بگیرد. مساله دوم، 
بقای روند سیاسی جاری و نظام افغانستان، که مبنای 
آن دموکراسی و حاکمیت قانون و رفاه همگانی است. 
گام هایی هم باید برای تضمین بقای نظام و دولت و 
روند دموکراتیک جاری برداشته شود. همه باید روی 
این گام ها به توافق برسند. سوم، مساله ی صلح است. 
همه باید روی مساله ی صلح موافقت بکنیم که چگونه 

صلحی را، در کدام شرایط و چارچوب می پذیریم. 
ما  بین المللی  متحدان  با  ما  مناسبات  چهارم،  مساله 
است و باید در برنامه ملی، منعکس شود. مساله دیگر، 
حاکمیت قانون در کشور است که باید روی اساسات 
آن موافقت صورت بگیرد. آخرین مساله ای که مهم 
است، رشد اقتصادی فراگیر ملی و بازسازی است و 
برنامه است.  این  از عناصِر دیگر  با فساد هم،  مبارزه 
در حال حاضر، اگر جناب خلیلزاد آرزو دارد که این 
بعد  و  کند  مطرح  کوچک  جمع  یک  در  را  مسایل 
آن را همگانی بسازد، حرفی نیک است، اما ما جزو 
احزاب  همکاری  شورای  چارچوب  در  مذاکرات 

بوده ایم و در رای زنی های ایشان شرکت نداشته ایم.
برای  حکومت  سوی  از  که  گام هایی  8صبح: 
شما  قبول  مورد  تا کجا  برداشته،  انتخابات  برگزاری 

است؟
اتمر: متاسفانه هیچ مورد قبول ما نیست؛ رضایت ما 
مورد  شش  به  باید  اقل  حد  است.  نکرده  حاصل  را 
پرداخته می شد. باید مدت ها قبل، هر دو قانون توشیح 
و  تشکیل  قانون  هم  و  انتخابات  قانون  هم  می شد؛ 
صالحیت های کمیسیون های انتخاباتی. هم چنین باید 
کمیسیون های انتخاباتی تقویت می شدند، اما در حال 
حاضر هر دو کمیسیون، در حال تعلیق به سر می برند. 
تذکره های الکترونیکی هم تا هنوز توزیع نشده است. 
تاجایی که من خبر دارم، سال هاست که کاِر پروژه ی 
الزم  اراده  اما  شده،  تکمیل  الکترونیک  تذکره های 
بعدی،  مساله  ندارد.  وجود  آن  توزیع  برای  سیاسی 
از  جلوگیری  برای  پیشگیرانه  اقدام های  به  پرداختن 
تقلب است. مساله امنیت انتخابات نیز مهم است. اما 
مساله  ندارد.  برای آن وجود  هنوز پالن مشخصی  تا 
انتخابات  در  افغانستان  دولت  رهبری  بی طرفی  مهم، 
حفظ  را  خود  بی طرفی  باید  انتخابات  رهبری  است. 
کند، تا ملت نتیجه انتخابات را بپذیرد، اگر بی طرفی 

حفظ نشود، ملت به نتیجه انتخابات باور نمی کند.
از بی طرفی صحبت کردید، در سال 1388  8صبح: 
که وزیر داخله بودید،  وزارت داخله از سوی داکتر 
عبداهلل به نقض بی طرفی در انتخابات ریاست جمهوری 
آن سال متهم شد، حتا وزارت داخله در آن زمان، با 

برگزاری تظاهرات خیابانی مخالفت کرد...
مظاهرات  برضد  داخله  وزارت  زمان،  آن  در  اتمر: 
مسالمت آمیز سخن نگفت. در آن زمان گفته شد که 
خشونت تحمل نمی شود. من در آن زمان، به عنوان 
هم  حاال  بودم،  مخالف  با خشونت  مامور حکومت، 
مخالف آن  افغانستان،  سیاسی  عنوان عضو جامعه  به 
هستم. همه باید مخالف خشونت باشیم. تروریست ها 
ایجاد کرده اند، ضرور  مشکل  ما  برای  کافی  قدر  به 
نیست که به این مشکالت افزوده شود. من ناراحتی 
داکترصاحب عبداهلل و اطرافیانش را به جا می دانم. من 
در آن زمان با حکومت بودم و باهمان تیم، همکاری 

داشتم.

به  انتخابات 88 برخورد جانب دارانه  8صبح:  آیا در 
نفع رییس جمهور کرزی کرده بودید؟

بودم.  نکرده  برخورد جانب دارانه  هیچ وجه  به  اتمر: 
اثبات کند. درآن زمان،  این ادعا را  کسی نمی تواند 
رییس جمهور کرزی از من شاکی بود. ایشان یک بار 
شکایت کردند که پولیس عکس ها و پوستر های شان 
رییس جمهور  هم چنین  است.  کنده  دیوار ها  از  را 
این که وزارت داخله موترهای ضدگلوله  از  کرزی 
بود، شاکی  داده  قرار  کاندیداها  از  برخی  اختیار  در 
از  عبداهلل  داکترصاحب  هم  دیگر  طرف  از  بود. 
استعفای  خواستار  و  می کرد  شکایت  داخله  وزارت 
من بود. همین که هر دو جانب شکایت داشتند، نشان 
می دهد که وزارت داخله در آن زمان بی طرفی خود 
از  انکار نمی کنم که برخی  البته  بود.  را حفظ کرده 
در  بودند،  کرده  عمل  قانون  خالف  پولیس  افسران 
آن  در  من  و  داشت  وجود  شکایت  مورد  شصت 
این  در  کردم.  اقدام  مورد  شصت  همان  علیه  زمان، 
بود:  شده  اقدام  کاندیدا  سه  نفع  به  مورد،  شصت 
جناب کرزی صاحب، داکترصاحب عبداهلل و جناب 
داکتر اشرف غنی احمدزی. من نمی گویم که این سه 
نامزد محترم از مقام های امنیتی تقاضا کرده بودند که 
خالف قانون عمل کنند، بلکه برخی از افسران خود، 

پا را از صالحیت های قانونی فراتر گذاشته بودند.
8صبح: اما ما در آن زمان شاهد برکناری هیچ یک 
از مقام های کلیدی وزارت داخله به جرم دخالت در 

انتخابات نبودیم.
مدارک  و  شواهد  آن ها  کدام  هیچ  مورد  در  اتمر: 
وجود نداشت. در آن زمان، ادعا این بود که جنرال 
عبداهلل  داکتر  از  کند،  رحمتش  غریق  خدا  داوود، 
حمایت می کند. هم چنین گفته می شد که معین منگل 
یک  از  حمایت  می کند.  حمایت  صاحب  کرزی  از 
کاندیدا و رای دادن به او جرم نیست. مالقات جنرال 
داوود با داکتر عبداهلل، جرم انتخاباتی نبود. در مورد 

کسانی که مدرک وجود داشت، اقدام کردیم.
8صبح: اما مردم عام فکر می کنند که مقام های ارشد 
دولتی، تازمانی که در حکومت هستند، جلو فساد را 
دولت،  از  کناره گیری  از  پس  تابتوانند  نمی گیرند، 

صاحب کمپنی و خانه های مجلل شوند.
معلومات  دارند  حق  همه  و  مردم  و  رسانه ها  اتمر: 
در  که  زمانی  در  دولتی  مقام  یک  که  کنند  حاصل 
وظیفه بود، چقدر مال و جایداد داشت و پس از آن 
چقدر دارد. تمام اموال و جایداد های من ثبت است. 
من  جایداد  سال  هر  بودم،  دولت  در  که  هم  زمانی 
ثبت اسناد رسمی  می شد. شما می توانید به این اسناد 
در  نیست.  محرم  سند ها  این  باشید.  داشته  دسترسی 
در  هست.  اداری  فساد  و  ارتشا  با  مبارزه  کمیسیون 
خانه  یک  داریم،  حضور  شما  و  ما  حاال  که  جایی 

کرایی است. 
کوتاهی  این  نمی رسد،  ما  مردم  به  معلومات  اگر 

ما روی شش محور گفتگو می کنیم. 
اول انتخابات آزاد و عادالنه است 
و اصالحاتی که باید برای رسیدن 
به این هدف صورت بگیرد. 
مساله دوم، بقای روند سیاسی 
جاری و نظام افغانستان، که مبنای 
آن دموکراسی و حاکمیت قانون 
و رفاه همگانی است. گام هایی 
هم باید برای تضمین بقای نظام 
و دولت و روند دموکراتیک جاری 
برداشته شود. همه باید روی این 
گام ها به توافق برسند. سوم، 
مساله ی صلح است. همه باید 
روی مساله ی صلح موافقت بکنیم 
که چگونه صلحی را، در کدام 
شرایط و چارچوب می پذیریم. 
مساله چهارم، مناسبات ما با 
متحدان بین المللی ما است و باید 
در برنامه ملی، منعکس شود. 
مساله دیگر، حاکمیت قانون در 
کشور است که باید روی اساسات 
آن موافقت صورت بگیرد. آخرین 
مساله ای که مهم است، رشد 
اقتصادی فراگیر ملی و بازسازی 
است و مبارزه با فساد هم، از 
عناصِر دیگر این برنامه است.

ادارات مربوطه ی دولتی و رسانه ها است. ما نمی توانیم 
کمبود معلومات ملت را گناه خود ملت بدانیم.

8صبح: نقش شما در حزب حق و عدالت چیست، 
آیا شما رهبر این حزب هستید؟

می کنیم.  انتخاب  را  حزب  رییس  هرسال  ما  اتمر: 
اعضا  از  باید یکی  این است که هر سال  ما  قاعده ی 
رییس باشد. اولین رییس ما آقای ]احسان[ ضیا بود. 
کمیته  است.  روشن  سردار  آقای  ما  رییس  هم  حاال 
اجرایی توظیف شده است و به زودی انتخابات دیگِر 
دموکراسی  یک  ما  می کنیم.  برگزار  درون حزبی 
سیاسی حزب  کمیته  مسوول  من  داریم.  درون حزبی 
مکلفیت  استم.  حزب  رهبری  ]شورای[  در  استم. 
خود  امکانات  تمام  از  حزب  رشد  در  که  است  من 
آشنا  من  نام  با  اضافه تر  مردم  این که  کنم.  استفاده 
کابینه  در  9سال  من  که  است  این  دلیلش  هستند، 
تمام  که  نیست  معنا  این  به  اما  بودم.  در خدمت شان 

تصامیم را من بگیرم.
در  شما  حزب  سخنگویان  اوقات  گاهی  8صبح: 
در  تناقض  ندارند،  واحد  موضع گیری  رسانه ها 

مواضع شان وجود دارد...
اتمر: مثال در کدام مورد؟

عباس  آقای  بودید،  پاریس  در  شما  وقتی  8صبح: 
تلویزیونی  برنامه  یک  در  پاریس  نشست  با  نویان 

مخالفت کرد.
مورد  دو  حزب  اعضای  نظر  و  حزب  نظر  اتمر: 
توافق  پالیسی  یک  روی  همه  وقتی  است.  متفاوت 
ما  اعضای  اما  است.  حزب  رسمی   نظر  همان  کنند، 
نظر شخصی خود را دارند. حزب ما از هر سه نشست 
پاریس حمایت کرده است. در هر سه نشست، موقف 
جنگ  از  دست  باید  مسلح  مخالفان  که  بود  این  ما 
و  کنند  رابطه  قطع  تروریست های جهانی  با  بردارند، 

قانون اساسی را بپذیرند.
8صبح: آقای اتمر شما تحصیالت عالی خود را در 
با  که  می کنند  تصور  عده ای  داده اید،  انجام  بریتانیا 
هستید،  موافق  افغانستان  قبال  در  کشور  این  سیاست 

چه فکر می کنید؟
سیاست  با  من  می کنند  فکر  که  آن هایی  اتمر: 
دیگر  کشوری  سیاست  با  و  استم  مخالف  کشوری 
کنند.  ارایه  شواهد  کنند؛  ادعا  مسووالنه  موافق، 
روانی  جنگ  یک  قربانی  ما  مردم  که  سال هاست 
استند. تالش می شود که ما مردم به یک دیگر اعتماد 
اهداف  از  یکی  افغانستان،  سیاسی  رهبران  نکنیم. 

جنگ روانی هستند.
ACKU ادامه در صفحه ۷
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بزرگ ترین ثروت افغانستان
براساس آمارها، هنوزهم 

درختان بی شماری از 
جنگل های کشور قطع و 
به خارج از کشور قاچاق 

می شود. بسیاری از پرندگان 
و حیوان های وحشی و کمیاب 
نیز توسط شکارچیان شکار 

می شوند.
صافی گفت: »ما در افغانستان 
از منابع طبیعی غنی برخوردار 

هستیم و هم اکنون ذخایر 
کافی معدنی داریم و اگر از 
آن استفاده درست شود، 

ثبات اقتصادی ما را تضمین 
می کند. ما اکنون از منابع 

طبیعی به شکل پایدار استفاده 
نمی کنیم؛ چون منابع طبیعی 

ثروت  ملت است و طوری 
استفاده شود که پایداری آن 

تضمین گردد.«

منابع طبیعی 
 اکبر رستمی

منابع طبیعی، بستر حیات تمام موجودات زنده است. 
پیشرفت  از  نشانه ای  طبیعی  منابع  از  موثر  استفاده 
اقتصادی کشورها و زمینه ساز توسعه ی پایدار به شمار 

می رود.
در کره  پدیده هایی گفته می شود که  به  طبیعی  منابع 
زمین وجود داشته و انسان در ایجاد آن دخالتی نداشته 

باشد.
طبیعی  منابع  که  می گویند  محیط زیست  کارشناسان 

به صورت کل به دو دسته تقسیم شده است.
منابع هر قدر زیاد  این  ناشونده:  منابع طبیعی تجدید   
باشد، اگر از آن ها برداشت شود کاهش یافته و روزی 
به پایان خواهد رسید و قابل تجدید هم نخواهد بود. 
مانند معادن نفت و گاز که به دلیل اتمام  پذیری به منابع 

طبیعی تجدید ناشونده معروف شده اند.
منابع گفته می شود که  به  تجدیدشونده:  طبیعی  منابع 
در طبیعت وجود داشته و در صورت استفاده صحیح 
و بهره برداری درست هیچ گاه به اتمام نخواهد رسید 
مثل آب، زمین، هوا و گیاهان سبز، جنگل ها و مراتع.

طبیعی  منابع  مهم ترین  از  که  می گویند  کارشناسان 
مراتع  و  جنگل ها  در  موجود  گیاهان  تجدیدشونده، 
و  نگیرد  قرار  انسان  بی مهری  مورد  اگر  که  است 
فراهم  را  آن ها  نابودی  یا  و  تضعیف  زمینه  انسان ها 

نکنند، هیچ گاهی به اتمام نمی رسد.
از جمله ارزش های منابع طبیعی تجدیدشونده، ایجاد 
امکاناتی جهت گذراندن اوقات فراغت و محیط های 
تفریحی است. در حال حاضر از جاذبه های توریستی 
است.  طبیعی  منابع  کشور،  هر  در  خارجی  و  داخلی  
گذراندن اوقات فراغت در دامان طبیعت راهی برای 

سالمتی روح و روان انسان است.
بزرگ ترین  جز  سبز،  گیاهان  کارشناسان،  باور  به 
قدرت  با  و  می باشند  زمین  کره  زنده  موجودهای 
زادآوری و تکثیری که دارند، اگر درست بهره برداری 
خواهند  ارمغان  به  را  جامعه  اقتصادی  توسعه  شوند 
زمین  نقاط  تمام  در  بیش  و  کم  سبز  گیاهان  آورد. 
اقلیمی،  شرایط  تناسب  به  آن ها  تراکم  و  پراکنده اند 

نوع خاک و شرایط جغرافیایی متفاوت است.
محیط زیست  دانشکده ی  استادان  از  صافی،  لطف اهلل 
از  مراتع  و  جنگل ها  که  می گوید  کابل  دانشگاه 
نقش  و  بوده  طبیعی  منابع  ارزش ترین  با  و  مهم ترین 

اساسی در تامین نیازمندی های انسان دارند.
گیاهی  پوشش  با  آقای صافی می گوید که جنگل ها 
آن  نگهداری  و  خاک  حفظ  در  زیادی  نقش  خود 
باشد،  مطلوب  گیاهی  پوشش  این  که  هرجا  و  دارند 

فرسایش خاک به وسیله باد و آب کم تر اتفاق می افتد 
و از طرف دیگر گیاهان باعث می شود به مرور زمان 
سنگ ها تجزیه شده و به خاک تبدیل شوند و خود نیز 

حاصل خیزی خاک را افزایش دهند.
گیاهان سبز با فعل و انفعال هایی که در درون برگ های 
خود انجام می دهند، اکسیجن مورد نیاز انسان را برای 
تنفس، تولید کرده و عالوه بر این، آلودگی های هوا 
و صوتی را کاهش داده و محیطی فرح بخش را فراهم 

می  کند.
میراث گران بهای  منزله  به  امروزه گونه های جانوری 
این گونه ها،  رفتن  بین  از  با  که  می شود  تلقی  بشری 
را  ثروت های خدادادی  ارزشمندترین  از  یکی  انسان 

از دست خواهد داد.
است،  طبیعی  منابع  از  بخشی  که  مراتع  و  جنگل ها   
بهترین زیستگاه های جانوران وحشی است که اگر این 
زیستگاه ها تضعیف شود تعادل اکولوژیکی منطقه، به 
متحمل  که  است  انسان  این  نهایت  در  و  خورده  هم 

زیان های جبران ناپذیری خواهد شد.
دانشمندان معتقدند ارزش های زیست محیطی جنگل ها 
و مراتع )تولید اکسیجن، حفظ آب و خاک، تلطیف 
 75 از  بیش  و جانوری(  گیاهی  هوا، حفظ گونه های  
ارزش  درصد   25 تنها  چوب  و  علوفه  تولید  درصد، 

این منابع می باشد.
عوامل تخریب منابع طبیعی

شماری از کارشناسان محیط زیست می گویند که منابع 
به شدت در معرض تخریب و  طبیعی در حال حاضر 
اراضی مرتعی و جنگلی  تبدیل  نابودی قرار گرفته و 
زیاد  تعداد  غیرکشاورزی،  و  کشاورزی  اراضی  به 
رعایت  )عدم  آن ها  ظرفیت  از  بیش  مراتع  در  دام ها 
ظرفیت مراتع(، بوته کنی و قطع درختان برای سوخت، 
و...  اقلیم  تغییرات  سیالب ها،  مراتع،  در  آتش سوزی 
غیرانسانی  و  انسانی  تخریب  این  عامل  مهم ترین 

می باشد.
مسووالن اداره ی محیط زیست نیز می گویند که زمین، 
معادن  و  آفتاب، جنگل ها  هوا،  جنگل، آب، خاک، 
که بخشی از منابع طبیعی است، اکثریت نیازمندی های 
منابع  گونه های  از  برخی  و  می سازد  برآورده  را  بشر 

طبیعی نیز در معرض نابودی قرار دارد.
و  حفظ  ریاست  مسووالن  از  حق بین،  محمداکبر 
میراث های طبیعی این اداره می گوید در حال حاضر 
و  می سازد  برآورده  را  بشر  نیازمندی ها  طبیعی  منابع 
به شمار  نیز  محیط زیست  مهم  بحث های  از  منابع  این 

می رود.

بیولوژیکی  منابع  به  را  منابع طبیعی  اما  آقای حق بین، 
بیولوژیکی،  منابع  او،  باور  به  می کند.  تقسیم  زنده  و 
آب،  هوا،  معادن،  و  می دهد  تشکیل  را  اکوسیستم ها 
محسوب  غیرزنده  منابع  جمله ی  از  زمین  و  خاک 

می شود.
به گفته ی او چگونگی استفاده منابع طبیعی به انسان ها 
ارتباط دارد و اگر از این منابع استفاده درست صورت 
محیط زیستی  آلودگی های  کاهش  باعث  بگیرد، 
می شود و اگر درست استفاده نشود، حتا منابع طبیعی 

نیز تخریب خواهد شد.
محیط زیست  از  حفاظت  ملی  اداره   که  می افزاید  او 
برای حفاظت و استفاده ی پایدار از منابع طبیعی قانون 

محیط زیست را توسط پارلمان تصویب کرده است.
حق بین گفت: »این اداره در حال حاضر در 34 والیت 
به خاطر حفاظت از منابع طبیعی و در کل محیط زیست 
وضعیت  بهبود  به خاطر  اداره ها  این  دارد.  نمایندگی 
مقرره های  و  طرزالعمل  والیت ها  محیط زیست 

مختلف را تطبیق می کنند.«
حفاظت  برای  نیز  کرزی  رییس جمهور  او،  به گفته ی 
از منابع طبیعی و محیط زیست بارها حکم صادر کرده 
است: »رییس جمهوری حکم شماره 4252 را در مورد 
در  اراضی که  گفته  و  زمین صادر کرده  از  حفاظت 
مناطق سبز و باغ ها قراردارد، از ساختن منازل در آن جا 
باید جلوگیری شود. اداره محیط زیست نیز این حکم 

را اجرا کرده است.«
استفاده  اداره محیط زیست در بخش  او می افزاید که 
را  مالحظه ای  قابل  کارهای  طبیعی  منابع  از  پایدار 
باشندگان  اکثریت  حاضر  »درحال  است:  داده  انجام 
روستاهای والیت ها از انرژی آفتابی استفاده می کنند. 
ما تمام حمام ها و نانوایی هایی را که از چوب و رابر 
برای سوخت استفاده می کردند، منع کرده ایم و اکنون 

از گاز استفاده می کنند.«
منابع طبیعی، ثروت مردم

دانشکده  استاد  صافی،  لطف اهلل  حال،  این  با 
محیط زیست دانشگاه کابل می گوید که منابع طبیعی 
ثروت مردم است و باید به صورت عادالنه و پایدار از 

آن استفاده شود.
اما در جریان  منابع طبیعی است،  از  افغانستان سرشار 
جنگ  ها بسیاری از این منابع یا از بین رفته اند یا روبه 
و  پرندگان  گونه های  از  زیادی  تعداد  نابودی اند. 
حیوان های کمیاب و جنگل ها در مدت سه دهه جنگ 

تقریبا از بین رفته اند. 
از  بی شماری  درختان  هنوزهم  آمارها،  براساس 
قاچاق  کشور  از  خارج  به  و  قطع  کشور  جنگل های 

و  حیوان های وحشی  و  پرندگان  از  بسیاری  می شود. 
کمیاب نیز توسط شکارچیان شکار می شوند.

غنی  طبیعی  منابع  از  افغانستان  در  »ما  گفت:  صافی 
معدنی  کافی  ذخایر  هم اکنون  و  هستیم  برخوردار 
ثبات  شود،  درست  استفاده  آن  از  اگر  و  داریم 
منابع  از  اکنون  ما  می کند.  تضمین  را  ما  اقتصادی 
منابع  چون  نمی کنیم؛  استفاده  پایدار  به شکل  طبیعی 
که  شود  استفاده  طوری  و  است  ملت  ثروت   طبیعی 

پایداری آن تضمین گردد.«
طبیعی  منابع  افغانستان  که  می گوید  نیز  آقای حق بین 
غنی را در سطح جهان دارد، اما تاکنون از آن استفاده 

درست صورت نگرفته است.
او گفت: »اداره محیط زیست یک کمیته اختصاصی را 
که در آن اداره های مختلف، متخصصان و کارشناسان 
حضور دارند، تشکیل داده است و این کمیته در بخش 
استفاده درست از منابع طبیعی بسیار موفق بوده است.«

منابع  از  بزرگ  از  بخش  که  معادن  حق بین،  به گفته 
نگاه  سه  از  باید  می دهد،  تشکیل  را  کشور  طبیعی 
فزیکی، بیولوژیکی و اجتماعی به صورت دقیق سروی 

و بررسی شود.
تا فعال 286 معدن فلز، پنج میدان گاز در شمال، تیل 

مایع و... کشف شده است.
درست  استفاده  به خاطر  که  می گوید  حق بین  اما 
آلودگی های  از  جلوگیری  و  کشور  معادن  از 
تا  کرده  تالش  محیط زیست  اداره  محیط زیستی، 
معیارها و استانداردهای محیط زیستی در معدن کاری 

در نظر گرفته است.
طبیعی  منابع  از  درست  استفاده  از  »پیش  گفت:  او 
بی جان،  موجودات  فزیکی،  سروی  بخش  در  باید 
آب، خاک، آثار باستانی و موارد دیگر که ضرورت 
است، بررسی شود. در بخش سروی بیولوژیکی باید 
بررسی شود و در بخش سروی  حیات وحش جدی 
اجتماعی، مردمان محل باید در هنگام استفاده از منابع 

طبیعی متضرر نشوند.«
گذشته  سال  چند  جریان  در  که  می گوید  اما  او، 
کشور  اداره های  و  موسسه ها  از  شماری  پروژه های 
است:  نشده  بررسی  محیط زیست  اداره  توسط 
که  نمی خواهند  انجوها  و  اداره ها  از  برخی  »متاسفانه 
ارزیابی  محیط زیست  اداره  توسط  پروژه های شان 

شود.«

ACKU



سه نظامی لبنانی در نزدیک 
مرز با سوریه کشته شدند

کشتار  وقوع  از  سوریه  حکومت  مخالفان  حالی که  در 
دیگری در این کشور خبر داده اند، به گزارش منابع خبری 

سه نظامی لبنانی در نزدیکی مرز با سوریه کشته شده اند.
به نقل از بی بی سی، روز سه شنبه، ٧ جوزا، گزارش شد که 
افراد مسلح ناشناس به سوی یک پوسته تالشی ارتش لبنان 
واقع در نزدیکی شهرک مرزی عرسال در شرق دره بقاع 
لبنانی کشته و  اثر آن، دو سرباز  تیراندازی کردند که در 

یک نفر دیگر زخمی شد.
به  انتقال  از  پس  هم  زخمی  فرد  گزارش،  این  براساس 

شفاخانه درگذشت.
و  است  واقع  سوریه  با  لبنان  مرز  نزدیکی  در  پوسته  این 
مهاجمان که با یک دستگاه موتر به آن نزدیک شده بودند، 
پس از تیراندازی به سوی نظامیان لبنانی، به آن سوی مرز 

گریختند.
مناطقی است که مخالفان  از  اطراف عرسال  منطقه مرزی 
و  رفت  برای  سوریه  رییس جمهور  اسد،  بشار  حکومت 
استفاده  از آن  به داخل سوریه  اسلحه  قاچاق  و  افراد  آمد 

می کنند.
در شهرک عرسال و مناطق اطراف آن شمار قابل توجهی 
مارچ،  ماه  در  و  دارند  اقامت  سوری  بی جاشدگان  از 
به هدف هایی  ارتش سوریه  از حمله هوایی  گزارش هایی 

در این منطقه انتشار یافت.
نظامیان  بین  درگیری  شاهد  هم  این  از  پیش  عرسال  شهر 
با  می شود  گفته  که  است  بوده  مسلحی  افراد  و  لبنانی 

گروه های مخالف حکومت سوریه مرتبط هستند.
دوشبه  و  لبنانی  سرباز  چهار  جاری،  سال  فبروری  ماه  در 
نزدیکی  در  طرف  دو  بین  آتش  تبادل  در  مسلح  نظامی 

عرسال کشته شدند.
با  پیش  سال  دو  از  بیش  از  سوریه  سیاسی  ناآرامی های 
برگزاری تظاهرات اعتراضی آغاز شد و به تدریج، به یک 

جنگ داخلی تمام عیار تبدیل شده است.
در ماه های اخیر، با ورود اسالم گرایان سنی تندرو به صحنه 
عملیات نظامی علیه حکومت سوریه، که در دست اقلیت 
یک  شکل  مناطق  برخی  در  است،  علوی  آیین  پیروان 

درگیری فرقه ای را به خود گرفته است.
هم چنین، با جهت گیری کشورهای منطقه به نفع یکی از دو 
گروه، بیم آن می رود که در صورت ادامه این درگیری، 
هم  لبنان  خصوص  به  همسایه  کشورهای  به  جنگ  دامنه 

کشیده شود.
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را  سیاسی  رهبر  کدام  اخیر،  قرن  سه  در  شما 
متهم  کشور  آن  یا  این  با  ارتباط  به  که  می شناسید 
می خواهند  کنونی.  رهبران  شمول  به  باشد-  نشده 
بشکنند.  را  ما  روانی،  جنگ های  این  راه اندازی  با 
باید  دیگران  و  امریکا  و  بریتانیا  سیاست  مورد  در 
سیاست های شان،  با  که  بوده  مواردی  که  بگویم 
با  که  بوده  مواردی  هم چنین،  و  داریم  موافقت 
و  بریتانیا  امریکا،  نداریم.  موافقت  سیاست های شان 
دیگر متحدان عمده ی ما، به استقالل، حاکمیت ملی 
و گسترش دموکراسی در افغانستان متعهد هستند، ما 

با این سیاست موافقت داریم.
استراتژیک  همکاری های  اسناد  در  را  تعهد  این   
این  با  کرده اند-  ابراز  بین المللی  کنفرانس های  و 
خروج  روند  تسریع  مورد  در  اما  داریم؛  موافقت 
عساکر بین المللی از افغانستان موافقت نداریم. این 
و  ناتو  جنرال های  سفارشات  اساس  بر  نه  تسریع، 
افغانستان، بلکه بر مبنای لزوم دید سیاسی کشورهای 
متحد ما صورت می گیرد. با این موافقت نداریم و 
بریتانیا  دولت  حال  شامل  موافقت،  عدم  این گونه 
هم می شود. متحدان ما در این یازده سال به صورت 

رییس جمهور  آتامبایف،  آلمازبک 
و  وی  می گوید  قرغیزستان، 
امامعلی  تاجیکستان  رییس جمهور 
احداث  پیشنهاد  زمینه  در  رحمان 
یک خط  آهن عمده توافق کرده اند.

را  پیشنهاد  این  دارند  نظر  در  آن ها 
امروز در نشست سازمان پیمان امنیت 

جمعی ارایه نمایند.
آهن،  خط  این  می گوید  آتامبایف 

درست  تاکنون  که  پرچمی  بزرگ ترین 
در  هوایی ای  میدان  در  است  شده 
بر  رومانیا  پایتخت  بخارست،  نزدیکی 

زمین پهن شد.
»گینس« که رکوردهای جهانی  موسسه 
که  است  کرده  تایید  می کند  ثبت  را 
که  جهان  پرچم  بزرگ ترین  رکورد 
پیشتر از آن یک پرچم لبنانی بود شکسته 

شده است.

گفتگوی اختصاصی 8صبح با حنیف اتمر، عضو ارشد حزب حق و عدالت
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مذاکره  به  منتج  تمامی  تالش ها  نداریم.  مذاکره 
هم،  صلح  پروسه  موفقیت  شروط  رسمی  نشد. 
همگانی  موافقت  اول،  شرط  است.  نیافته  تحقق 
چنین  آیا  است.  صلح  مورد  در  افغانستان  مردم 
بقای  دوم،  شرط  نیافته.  که  یافته،  تحقق  شرطی 
دولت و نظام افغانستان و روند جاری است. کسی با 
دشمِن ازپاافتاده صلح نمی کند. بقای دولت عالوه 
بر بعد نظامی  آن، به قابلیت های مالی و اقتصادی و 
به ملت هم بستگی دارد.  عرضه خدمات ضروری 
نمی کند  بقا  دولت  باشیم،  نداشته  قوی  دولت  اگر 
از  بین المللی  و دشمن صلح. شرط دیگر، حمایت 
صادقانه  همکاری  آخر  در  و  است  صلح  پروسه 
نیابد،  تحقق  شروط  این  تا  است.  مهم  پاکستان 

پروسه صلح به موفقیت نمی رسد.
8صبح: پاکستان که همکاری نکرده.

اتمر: به همین دلیل روند صلح موفق نیست.
پیشنهاد  چه  دیورند  معضل  حل  برای  8صبح: 

دارید؟
اتمر: مساله دیورند را نباید به تروریزم ربط دهیم. 
و  است  شصت-شصت وچندساله  معضله  دیورند 
تروریزم، پدیده ای نو. نکته دیگر این است که هیچ 
دولت و نهاد سیاسی نباید به خود حق دهد که از 
به  بگوید که در تصمیم گیری ها  مردمی  سخن  نام 
است.  روشن  پاکستان  موضع  نمی دهد.  حق  آنان 
موضع  می شناسد.  رسمیت  به  را  دیورند  می گوید 
افغانستان هم روشن است، می گوید که دیورند را 
به رسمیت نمی شناسد. در شش-هفت دهه گذشته، 
موقف همین بوده است. حاال نظر مردم دو طرف 
تصمیم گیری های  در  مردمی که  چیست؛  خط  این 
چه  مردم  این  باالخره  سهمی  ندارند.  دولت  دو 
مشروع  روند  یک  در  را  آن ها  کی  می خواهند؟ 
بداند؟  را  نظرشان  تا  است،  ساخته  شامل  سیاسی 
نظریه پردازی  نوع  هر  که  است  این  ما  حزب  نظر 
در مورد دیورند، بدون اشتراک مردم دو سوی این 

خط در تعیین سرنوشت شان، مشروعیت ندارد.
8صبح:  تشکر از گفتگوی تان با ما.

از  بیرون  در  تروریزم  منابع  و  پایگاه ها  به  جدی 
کشور نپرداختند. تروریستان اجازه یافتند که برای 
اما  هستیم.  مخالف  این  با  کنند.  پایگاه سازی  خود 
ما  دشمن  بریتانیا  یا  امریکا  که  نیست  معنا  این  به 
که  می کنند  فکر  سطحی نگر،  عده ی  یک  هستند. 
اگر با سیاست یک کشور موافق بودی، جاسوسش 
مخالف  دیگری  کشور  سیاست  با  اگر  و  استی 
ما  رسانه های  نیست.  درست  این  دشمنش.  بودی، 
نباید وسیله جنگ روانی شوند. ملت ما هوشیار شده 
به رسالت  بر توجه  باید عالوه  است. رسانه های ما 
ملی شان، منابع تمویل شان را نیز به صورت شفاف 
به  شایعه پراکنی  از  باید  رسانه ها  هم چنین  بگویند. 
در  شما  روزنامه ی  بیاورند.  رو  تحقیقی  ژورنالیزم 
است،  پرداخته  تحقیقی  ژورنالیزم  به  موارد  برخی 

امیدوارم به این امر ادامه دهد.
8صبح: در مورد روند صلح چه فکر می کنید؟ به 
نظر می رسد که نه جریان قطر به موفقیت رسیده و 

نه جریان سه جانبه لندن؟
با مشکالت جدی روبه رو  تالش های صلح  اتمر: 
رسمی   روند  یک  ما  که  است  درست  این  است. 

و  قرغیزستان  قزاقستان،  روسیه، 
خواهد  وصل  هم  به  را  تاجیکستان 
کرد و سپس از افغانستان، ترکمنستان 
و ایران تا خلیج فارس امتداد خواهد 

یافت.
دو رهبر روز گذشته در بیشکک در 
سازمان  دوروزه  گفتگوهای  حاشیه 
دیدار  هم  با  جمعی  امنیت  پیمان 

کردند.

جدید  رکورد  که  رومانیایی  پرچم 
جهانی را از آن خود کرده است به طول 
349 متر و عرض 22٧ متر، پنج تن وزن 
دارد و سه زمین فوتبال را در بر می گیرد.

دوصد داوطلب روز دوشنبه در دهکده 
تالش  ساعت  چند  از  پس  »کلینسنی« 
در حالی که وزش باد مانع از انجام کار 
بر  را  رومانیایی  عظیم  پرچم  بود  آن ها 

زمین گستردند.

رهبران قرغیز و تاجیک 
خط آهن تا خلیج فارس را پیشنهاد می کنند

بزرگ ترین پرچم جهان در رومانیا 
ACKUبر زمین گسترده شد
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خدمات خبرهاي کوتاه به وسيله تيلفون هاي موبايل
از روزنامه 8صبح

اگر مي خواهيد همه روزه خبرهاي کوتاه را از 8صبح
به دست بياوريد، به رهنمود زير عمل کنيد:

شماره 8 را در پيامخانه موبايل تان بنويسيد
و به شماره 824 بفرستيد.

Dailyتنها دارندگان سيم کارت هاي اتصاالت مي توانند از اين خدمات مستفيد شوند.
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Stay updated with latest news by sending "8" to "824"
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روزنامه8صبحبرايسال1392مشترکميپذيرد
نهـادهايداخـلي

آدرس: کوچه شماره 5،  کارته سه، کابل
naakbl@gmail.com :شماره تليفون: 0708144047ايميل

موسساتخـارجي
يک سالهيک ساله 350 دالـر8000 هزار افغاني
شش ماههشش ماهه

سه ماههسه ماهه
200 دالـر4000هزار افغاني
100 دالـر3000هزار افغاني

در  ايران  نفت  وزير  که  داده  خبر  رويترز  خبرگزاری 
ديدار سه روزه خود از هند به پااليشگاه های اين کشور 
است  حاضر  اسالمی  جمهوری  که  است  داده  پيشنهاد 
را  کشور  اين  به  صادراتی  نفت  بيمه  مسووليت  خود 

بپذيرد.
به گزارش راديو فردا، اين خبرگزاری از قول چند منبع 
آگاه صنعت نفت که نخواسته اند نامی از آن ها بيايد روز 
۷ جوزا طی گزارشی با اشاره به افت چشم گير صادرات 
نفت ايران، از تالش جمهوری اسالمی برای قبول ريسک 

ارايه بيمه نامه به نفت صادراتی خود به هند خبر داد.
اعالم کردند  مارچ گذشته  ماه  از  هند  بيمه  شرکت های 
که به دليل تحريم های غرب ديگر حاضر به ريسک ارايه 
نيستند،  ايران  خام  نفت  حامل  نفتکش های  به  بيمه نامه 
هشدار  هندی  پااليشگاه های  شد  باعث  که  موضوعی 
دهند که در صورت عدم مساعدت دولت هند، مجبور به 

توقف کامل واردات نفت خواهند شد.
وزارت نفت هند چند ماه قبل اعالم کرد که يک دور 
کشور  پااليشگاه های  و  بيمه  شرکت های  با  را  مذاکره 
مذاکراتی  است،  کرده  آغاز  بيمه نامه  مشکل  حل  برای 
براساس آمارها، واردات  نرسيده و  نتيجه  به  تاکنون  که 
کاهش  به شدت  گذشته  ماه  چند  طی  اين  از  هند  نفت 

يافته است.
 ،2013 مارچ   31 به  منتهی  مالی  گذشته  سال  طی  هند 
مجموعا واردات نفت از ايران را 2۶ و نيم درصد کاهش 
داده و اين رقم حتی در ماه اپريل به 5۶ و نيم درصد افت 

کرده است.

پوليس بغداد می گويد در جريان بمب گذاری های متعدد 
در محله های عمدتا شيعه نشين پايتخت عراق، دست کم 

۶۶ نفر کشته شده اند.
تعداد مجروحان اين بمب گذاری ها بيش از اين هاست.

شده  جاسازی  موتر  در  بمب ها  بی بی سی،  گزارش  به 
بازارها حمالت  بودند و در نزديکی محل های خريد و 

انجام شده بود.
يافته  افزايش  اين دست در عراق  از  تازگی حمالتی  به 
مرتبط  مذهبی  و  سياسی  اختالفات  با  را  آن  که  است 

می کنند.
درگيری های  که  داده  افزايش  را  آن  بيم  حمالت  اين 
برسد  ميالدی  و 200۷  ميزان سال های 200۶  به  مذهبی 

که در طی آن هزاران نفر کشته شدند.
بغداد و در جاده  انفجار در مرکز  در روز دوشنبه يک 

سعدون رخ داد که از محله های تجاری اين شهر است.
ميان  در  که کودکی چهارساله  عينی گفت  شاهد  يک 

قربانيان اين حادثه بود.
دو انفجار در محله حبيبيه جان 12 نفر را گرفت.

بنگاه معامالت موتر های  انفجارها در نزديکی يک  اين 

مداخله  از  جلوگيری  منظور  به  که  کرد  اعالم  روسيه 
خارجی در سوريه، سيستم دفاع ضد موشکی  اس-300 

را به دولت سوريه تحويل خواهد داد.
اين  ارسال  است که  بی بی سی، روسيه گفته  به گزارش 
سيستم موشکی پيشرفته »عامل ثبات دهنده ای« در بحران 
اين  بحران  در  خارجی  مداخله  از  مانع  و  است  سوريه 

کشور می شود.
سرگی ريابکوف، معاون وزير امور خارجه روسيه گفته 
است که قرارداد فروش اين سالح ها چند سال پيش ميان 

کشورش و دولت سوريه امضا شده بود.
اين  تحويل  گفته  نيز  ناتو  سازمان  در  روسيه  نماينده 
سيستم به سوريه در چارچوب قوانين بين المللی صورت 
می گيرد. او گفته است که سيستم دفاع ضد موشکی اس 

300 سالحی دفاعی است.
موشک های اس-300 يکی از پيشرفته ترين موشک های 

ضدهوايی در جهان است.
اسراييل پيشتر نگرانی خود را از اين مساله ابراز کرده و 
گفته بود که اميدوار است دولت روسيه حساسيت  هايش 

را در نظر بگيرد.
اسراييل نگران آن است که اين سالح ها در اختيار ايران 

يا حزب اهلل لبنان قرار گيرد.
به سوريه در  پيشرفته  دفاع ضد موشکی  تحويل سيستم 
حالی صورت می گيرد که اتحاديه اروپا به رغم مخالفت 

نفت  بشکه  هزار   123 روزانه  مشتری  اپريل  ماه  در  هند 
ايران بود، در حالی که اين رقم در نيمه دوم سال 2012 

حدود 2۷0 هزار بشکه در روز بود.
»مانگلور«،  پااليشگاه های  که  می نويسد  رويترز 
»ام آر پی ال«  پتروشيمی  شرکت  و  پتروليوم«  »هندوستان 
در ماه اپريل به خاطر مشکل تامين بيمه مجبور به توقف 

واردات نفت از ايران شده اند.
در همين حال يک منبع آگاه بعد از ديدار رستم قاسمی، 
وزير نفت ايران، با ام ويرپا مويلی، همتای هندی وی، به 
رويترز گفته است که »ايرانی ها می گويند که می توانند 

بيمه نفت صادراتی به هند را تامين کنند.«
ارايه  بدون  خبرنگاران  با  گفتگو  در  نيز  قاسمی  آقای 
جزييات از ديدار روز دوشنبه خود با همکار هندی اش 

گفت که موضوع مذاکرات پيرامون بخش انرژی بود.
روز  ايرنا،  ايران،  رسمی  خبرگزاری  زمينه  همين  در 
ششم جوزا، گزارش داد که در اين ديدار در خصوص 
سرمايه گذاری های  به ويژه  و  کشور  دو  نفتی  مناسبات 

مشترک در زمينه نفت و گاز مذاکره شد.
يک منبع آگاه هم چنين به رويترز گفته است که قاسمی 
به طرف هندی پيشنهاد عقد قرارداد »مشارکت در توليد« 
است،  داده  را  ب«  »فرزاد  گازی  ميدان  توسعه  برای 
برای  ايران  به  هند  صادرات  افزايش  خوستار  هم چنين 

ايجاد موازنه تجارت دوجانبه شده است.
اخيرا گزارش هايی از تالش ايران برای جذب سرمايه های 
با  ايران  نفتی و گازی  هندی و مشارکت در پروژه های 

ارايه »پيشنهادات جذاب« منتشر شده بود.

از  زيادی  تعداد  آن  نتيجه  در  و  شد  انجام  دوم  دست 
موترها خراب شدند.

يک شاهد عينی در اين محل به خبرگزاری فرانسه گفته 
که انفجار درست جايی انجام شد که پوليس هم حضور 

داشت.
او گفت که بسياری از مردم جان شان و پس اندازشان را 

از دست داده اند.
بود  انجام شده  انفجارهای ديگر هم همه در محله هايی 

که رفت و آمد بسياری در آن جا جريان دارد.
تا به حال هيچ گروهی مسووليت اين حمله ها را به عهده 
با  که  سنی  نظاميان  شبه  اين  از  پيش  اما  است  نگرفته 
القاعده مرتبط هستند، در محله های شيعه نشين حمالت 

مشابهی انجام داده بودند.
در ماه های اخير، تنش های فرقه ای در عراق بيشتر شده 

است.
با اين حال بعد از يک هفته از حمالتی که به کشته شدن 
بمب گذاری های جديد  اين  انجاميد،  نفر  هفتاد  از  بيش 

انجام شد.
بمب گذاری های هفته گذشته در شهرهای مختلف عراق 

انجام شد.
سازمان ملل می گويد که در ماه اپريل حدود هفت صد 
نفر در عراق کشته شدند که بيشترين آمار در پنج سال 

گذشته است.
کشته  نفر   450 حدود  حال  به  تا  ميالدی  می  ماه  در 

شده اند.

برخی کشورهای عضو، تحريم تسليحاتی عليه شورشيان 
سوريه را لغو کرد.

اين  لغو  خواهان  پيش  مدت ها  از  بريتانيا  و  فرانسه 
تحريم ها بودند، اما چندين کشور ديگر از جمله اتريش 

با اين اقدام به شدت مخالف بودند.
اين کشورها گفته اند که ارسال سالح به شورشيان باعث 

بدتر شدن اوضاع خواهد شد.
اروپا  اتحاديه  خارجی  سياست  مسوول  اشتون،  کاترين 
اين مساله را که اتحاديه اروپا تحت فشار شديد بريتانيا 
و فرانسه اين تحريم ها را لغو کرده، تکذيب کرده است.

دولت روسيه در واکنش به اين اقدام اتحاديه اروپا گفته 
برگزاری  برای  فرصت ها  به  تحريم ها  اين  لغو  است که 

کنفرانس بين المللی برای صلح در سوريه لطمه می زند.
اما  شده،  لغو  حاضر  حال  در  اروپا  اتحاديه  تحريم های 
به نظر نمی رسد که پيش از ماه اگست امسال، سالحی در 

اختيار شورشيان مخالف بشار اسد قرار داده شود.
ابراز  اروپا  اتحاديه  اقدام  اين  از  اسد  بشار  مخالفان 

خشنودی کرده اند.

خشونت ها در عراق 66 کشته برجای گذاشت ايران آماده بيمه صادرات نفت به هند است 

روسيه سيستم دفاع ضد موشکی اس-۳۰۰ در اختيار سوريه قرار می دهد
ACKU
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