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افغانستان، »جنگ با تروریسم«
الت متحده و ایا

آیا روستا های وردک و لوگر
هم روزی آزاد می شود؟
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لحظه های برباد رفته
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سیزده میلیون واجد شرایط
و 21 میلیون کارت

3

رییس کمیسیون ویژه اصالح نظام 
انتخاباتی در نشست مشترک این 

ود  کمیسیون با اعضای مجلس سنا، افز
که در جریان مشوره ها و مالقات اعضای 

وندان  این کمیسیون با مردم، شهر
کشور خواهان کوچک شدن حوزه های 

انتخاباتی شده اند. به گفته ی 
ی از  شاه سلطان عاکفی، تعداد بیشتر

وندان نمایندگان خود را در شورای  شهر
ود  ملی نمی شناسند. وی هم چنین افز
که مردم از دولت به دلیل تحت پیگرد 

قرار ندادن اشخاصی که در انتخابات های 
گذشته متهم به تقلب و تخطی های 

انتخاباتی شده اند، انتقاد کرده می گویند 
که کمیسیون های انتخاباتی باید مانند 

دیگر نهادها پاسخگو باشند.
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زنگ اول


قرار  تروریستی  دیگر مورد حمله  بار  کابل  دیروز 
کاروان  هدفش  که  انتحاری  تروریست  گرفت. 
خیابان  روی  در  را  خودش  بود،  ناتو  نیروهای 
از  بسیاری  تروریستی  حمله  این  در  کرد.  منفجر 
دادند.  دست  از  را  جان شان  بی گناه  شهروندان 
پولیس کابل می گوید که تروریست انتحاری بر یک 
موترسایکل سوار بود و مقدار زیادی مواد انفجاری 
مقام های  انتحاری  حمله  هر  از  پس  می کرد.  حمل 
امنیتی در رسانه ها ظاهر می شوند و شمار کشته ها 
هیچ کسی مسوولیت  اعالم می کنند.  را  و زخمی ها 
در  تروریست ها  امن  خانه  های  بگوید  که  نمی گیرد 
کجای شهر کابل موقعیت دارد، کی ها از خاک جبار 
و محمدآغه تروریست ها را به درون شهر می آورند 
و تروریست انتحاری شب را در کجا سپری می کند. 
شاید مقام های امنیتی بگویند که آنان در این مورد 
معلومات ندارند. اما این طور هم نیست که هیچ کسی 
سیاف،  الرسول  عبدرب  آقای  باشد.  نداشته  اطالع 
احزاب  از  یکی  سیاستمدار معروف کشور و رهبر 
سیاسی رسمی به صراحت می گوید که واسطه های 
را  انتحاری  تروریست های  سیاه رنگ،  گران قیمت 
والیت  از  بخش هایی  و  محمدآغه  جبار،  خاک  از 
آقای سیاف مدعی است  به کابل می آورند.  وردک 
که این افراد را می شناسد. چرا هیچ مقام امنیتی به 
او مراجعه نکرده است تا معلومات بگیرد؟ خود او 
نکرده  مراجعه  او  به  امنیتی  مقام  هیچ  که  می گوید 

است و از او در مورد اظهاراتش نپرسیده است. 
هم چنان تا حال دیده نشده است که کسی به جرم 
اجاره دادن خانه به طالب، پناه دادن به تروریست 
انتظار  باشد.  او محاکمه شده  یا رهنمایی  انتحاری 
عمومی این است که حکومت، حامی طالب، مبلغ طالب 
و هوادار طالب را بازداشت کند. هیچ دیده نشده است 
که یکی از عوامل نفوذی طالبان در درون نیروهای 
امنیتی بازداشت شود. می گویند توان کنترول تمام 
کشف  اما  ندارند.  را  کابل  بز رو  و  آدم رو  راه های 
داخل  در  تروریست ها  امن  خانه های  شناسایی  و 
است.  امنیتی  و  نیروهای کشفی  کابل، وظیفه  شهر 
تروریست  با واسطه های شان  که  بازداشت کسانی 
وظیفه  می آورند،  کابل  تا  محمدآغه  از  را  انتحاری 
نیروهای کشفی و امنیتی است. دریافت معلومات از 
کسانی که در این مورد می دانند هم از جمله وظایف 

نیروهای کشفی و امنیتی است. 
شاید الزم نباشد که ما وظایف سازمان های کشفی و 
امنیتی را به آنان یاد آوری کنیم، اما افکار عمومی و 
جمیع پایتخت نشینان از مقام های امنیتی کشورشان 
به  را  تروریست ها  که  کسانی  چرا  که  می پرسند 
تا  چرا  نمی شوند.  بازداشت  می دهند،  انتقال  کابل 
پناه دادن به طالب در خانه اش  حال کسی به جرم 
وزارت  تحقیقات  نتایج  چرا  است؟  نشده  بازداشت 
پولیس  اکادمی  تروریستی  حادثه  مورد  در  داخله 
افکار  مهم  سوال های  این ها  است؟  نشده  منتشر 
عمومی است و مقام های امنیتی کشور وظیفه دارند 

تا به این سوال ها پاسخ بدهند. 
تا  دارند  انتظار  امنیتی  نیروهای  از  کابل  مردم 
در  کسی که  هر  و  کنند  تامین  را  پایتخت  امنیت 
بازداشت شود.  است،  تروریستی  حادثه های  پشت 
هم چنان مردم از دستگاه قضایی کشور می خواهند 
انتحاری  تروریست های  برای  که  را  آنانی  تمام  تا 
شبکه حمایتی فراهم می کنند، محاکمه کند. محاکمه 
کارایی  به  را  مردم  تروریستی  حمله های  حامیان 
مردم  به  نباید  می سازد.  مطمین  امنیتی  نهاد های 
این حس منتقل شود که کابل شهری است که هیچ 
نهادی توان حفاظت از آن را ندارد. نیروهای امنیتی 

باید اعتماد مردم به نهاد ها را اعاده کنند.

مقام های امنیتی باید پاسخ بگویند
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مکروریان  در  انتحاری  حمله  یک  نتیجه  در 
چهارم شهر کابل دست کم ۱۰ نفر کشته و ۶۰ 

نفر زخمی شدند.
نهم  حوزه  مسوول  ارزگانی،  عبدالرووف 
فرماندهی پولیس کابل به بی بی سی گفته است 
که این حمله حوالی ۴:۳۰ دیروز در نزدیکی 
شفاخانه شینوزاده، در منطقه مکروریان ۴ کابل 

رخ داده است.
وحیداهلل مایار، سخنگوی وزارت صحت عامه 
گفته که در این حادثه کشته شدن ۱۰ نفر تایید 
منتقل  شفاخانه ها  به  نیز  دیگر  نفر   ۶۰ و  شده 

شده اند.
میان  در  کودک   ۵ و  زن   ۵ است  گفته  او 
زخمیان هستند و یک شهروند خارجی نیز در 

میان کشته شدگان است.
ناتو  از  نقل  به  پرس  آسوشیتد  خبرگزاری 
نیز در  پیمانکار خارجی  داده که سه  گزارش 

میان کشته شدگان بوده اند.
وزارت صحت گفته است که وضعیت شماری 
احتمال  و  است  وخیم  بسیار  مجروحان  از 

افزایش کشته ها وجود دارد.
صورت  زمانی  حمله  رسانه ها  گزارش  به 
گرفت که کاروان موترهای نیروهای خارجی 
از این محل در حال عبور بود و یک موتر مملو 
و  نزدیک شد  این کاروان  به  منفجره  مواد  از 

سپس صدای انفجار شنیده شد.

مسووالن محلی در والیت سرپل گفته اند که 
تصرف  به  والیت  این  کوهستانات  ولسوالی 

دولت در آمده است.
این ولسوالی، حدود یک ماه پیش از تصرف 
دولت خارج و به دست شورشیان طالب افتاده 

بود.
حقبین،  عبدالجبار  بی بی سی،  از  نقل  به 
سرپرست والیت سرپل می گوید که عملیات 
و خیزش های  امنیتی  نیروهای  مشترک  نظامی 
مردمی برای پس گیری این ولسوالی از دو روز 

به این سو جریان داشته است.
این  در  روستا   ۱۴ که  می گوید  حقبین  آقای 
شده  پاکسازی  مخالفان  وجود  از  ولسوالی 
به  روزشنبه  صبح  نیز  سرپل  ولسوالی  مرکز  و 

تصرف دولت در آمده است.
سرپرست والیت سرپل همچنین گفت که در 
این درگیری ها، دست کم ۵ شورشی کشته و 
۹ نفر دیگر این گروه زخم برداشته اند و سه نفر 

از نیروهای امنیتی نیز مجروح شده اند.
افزایش  شاهد  اخیر  ماه های  در  کشور  شمال 
تروریستی  گروه  و  طالبان  گروه  فعالیت های 
والیت های  در  شورشیان  است.  بوده  داعش 
بدخشان، کندز، فاریاب و بادغیس مناطقی را 
تصرف کردند ولی نیروهای امنیتی این مناطق 

را دوباره تصرف کردند.
از یک ماه بدین سو، جنرال عبدالرشید دوستم، 
در  را  عملیاتی  جمهوری  ریاست  اول  معاون 
انداخته  راه  به  بادغیس  و  فاریاب  والیت های 
داعش  و  طالبان  وجود  از  را  مناطق  این  تا 

پاکسازی کند.

کشته شدن 10 تن در حمله 
انتحاری دیروز

دوصد شورشی توسط اردوی ملی کشته و زخمی شدند

غنی: در مسیر درست در حرکت هستیم

نه تروریست در قندهار بازداشت شدند

انفجار ماین در مکتبی در پکتیا یک کشته و سه زخمی برجای گذاشت

8صبح، کابل: وزارت دفاع اعالم 
عملیات های  نتیجه  در  که  کرده 
در  ملی  اردوی  نیروهای  تصفیوی 
جمعه  و  پنجشنبه  روزهای  جریان 
شورشیان  از  تن  دوصد  گذشته، 
مسلح مخالف دولت کشته و زخمی 

شده اند.
می گوید  اعالمیه ای  در  وزارت  این 
منظور  به  که  عملیات ها  این 
امنیت  تامین  و  شورشیان  سرکوب 
والیت  حصارک  ولسوالی های  در 
لغمان،  والیت  علیشنگ  ننگرهار، 
والیت  درقد  پکتیا،  والیت  شواک 
وغورماچ  قیصار  المار،  تخار، 
دندغوری  ساحه  فاریاب،  والیت 
سرروضه  و  برمل  بغالن،  والیت 
ارزگان،  خاص  پکتیکا،  والیت 
سراب  چهارچینو،  چنارتو،  چوره، 
نیش  ارزگان،  والیت  دهراود  و 
باال مرغاب والیت  والیت کندهار، 
بادغیس، مرکز والیت فراه، خان آباد 
ولسوالی کوهستانات  والیت کندز، 
و  کجران   ، سرپل  والیت  مرکز  و 

افزایش  با  همزمان  کابل:  8صبح، 
ناامنی ها و اوج گرفتن فقر و بیکاری 
در کشور، اشرف غنی رییس جمهور 
سمنتیبی  پیتر  با  دیدار  در  افغانستان، 
است  گفته  کابل،  در  سویدن  سفیر 
که افغانستان در شرایط حساس قرار 
دارد اما در مسیر درست در حرکت 

است.
دفتر  توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
ریاست جمهوری منتشر شده، آقای 
در  که  افزوده  دیدار  این  در  غنی 
حکومت  تمرکز  گذشته  ماه  چند 
نیروهای  و  بوده  امنیت  روی  بیشتر 
برنامه های  توانسته اند  نیز  امنیتی 
اراضی  تسخیر  که  را  دشمن  »شوم« 
رییس  کنند.  خنثا  بود،  افغانستان 
دشمنان  که  می افزاید  غنی  جمهور 
مردم افغانستان در میدان های جنگ 
بخاطر  و  شده  مواجه  شکست  با 
حمالت  به  شکست های شان  کتمان 
رو  غیرنظامیان  میان  در  انتحاری 

آورده اند.
که  می گوید  جمهور  رییس 

8صبح، کابل: نیروهای امنیت ملی 
مربوط  طی یک عملیات خاص در 
شبکه  یک  اعضای  قندهار،  شهر 
بازداشت  را  نفری  نه  تروریستی 

کرده اند.
دفتر مطبوعاتی امنیت ملی می گوید 
مصروف  که  تروریستان  این  که 
انتحاری،  حمالت  سازماندهی 

معارف  وزارت  کابل:  8صبح، 
انفجار  نتیجه  در  کرده  اعالم 
مسلح  شورشیان  توسط  ماینی که 
مخالف دولت در مکتب »خربین« 
پکتیا  والیت  یوسف خیل  ولسوالی 
جاسازی شده بود، سه تن به شمول 
یک  و  زخمی  مکتب  این  مدیر 
شده اند.  کشته  دیگر  دانش  آموز 
رسیده  قتل  به  که  دانش آموزی 

نوزاد  دایکندی،  والیت  گیزاب 
خاکجبار  و  سروبی  هلمند،  والیت 
والیت کابل صورت گرفته، در آن 
دولت  مخالف  مسلح  شورشی   ۱2۰
کشته و 8۰ تن دیگر زخمی شده اند. 
بیست و  این عملیات ها  در  همچنین 

نه شورشی بازداشت شده اند.
خود  اعالمیه  در  دفاع  وزارت 
سربازان  از  تن  پانزده  شهادت  از 
این  نیز خبر داده است.  اردوی ملی 
وزارت می گوید که این سربازان در 
توسط  سنگین  سالح  شلیک  نتیجه 
کنار  ماین های  انفجار  و  شورشیان 

امنیتی  نهادهای  هماهنگی میان تمام 
کشور افزایش یافته است  و در حال 
حاضر این نیروها در حالت تهاجمی 

قرار دارند.
که  می گوید  همچنین  غنی  آقای 
ماه  ده  در  ملی  وحدت  حکومت 
با کشورهای  گذشته روابط خود را 
منطقه و جهان تازه ساخته است و بر 
تحقق وعده های خود در قبال جامعه 

جهانی متعهد است.
رییس  با  سویدن  سفیر  دیدار  در 
در  اخیر  تحوالت  غنی،  جمهور 

ماین گذاری در کنار جاده ها و ترور 
قندهار  والیت  در  اشخاص  و  افراد 
بودند، از مربوطات مرکز این والیت 
افراد  از  اداره  این  بازداشت شده اند. 
مسلم آغا،  بنام های  شده  بازداشت 
رحمت اهلل،  بابی،  عبدالرحمان، 
و  نقیب اهلل  نعمت اهلل،  قدرت اهلل، 
که  می افزاید  کرده  یاد  حبیب اهلل 

شاگرد صنف هشتم بوده است.
این وزارت در اعالمیه ای می افزاید 
انفجار شیشه های  این  نتیجه  که در 
این مکتب شکسته و ساختمان آن 

نیز خسارمنده شده است.
امنیتی  نیروهای  از  معارف  وزارت 
این  عامالن  تا  خواسته  کشور 
رویداد را شناسایی و به پنچه قانون 

بسپارند.

به  کشور  مختلف  مناطق  در  جاده 
شهادت رسیده اند.

داخله  امور  وزارت  همین حال،  در 
در  شورشی  سی  شدن  کشته  از  نیز 
خبر  گذشته  روز  شبانه  یک  جریان 

داده است.
این  که  می گوید  وزارت  این 
عملیات های  نتیجه  در  شورشیان 
نقاط  در  امنیتی  نیروهای  مشترک 
به  رسیده اند.  قتل  به  کشور  مختلف 
گفته این وزارت، در این عملیات ها 
همچنین  و  زخمی  شورشی  شش 

شانزده تن دیگر بازداشت شده اند.

مورد  نیز  صلح  مذاکرات  و  کشور 
غنی  آقای  است.  گرفته  قرار  بحث 
به  صلح  مذاکرات  که  کرده  تاکید 
رهبری و مالکیت دولت افغانستان به 

پیش خواهد رفت.
اشرف غنی در مورد روابط افغانستان 
باید  پاکستان  که  گفته  پاکستان  و 
افغانستان را درک  شرایط و اوضاع 
تروریزم  برای  را که  تعریفی  کند و 
کرده  ارایه  کشور  آن  داخل  در 
مد  نیز  افغانستان  برای  را  آن  است، 

نظر داشته باشد.

تحقیقات  در  شدگان  بازداشت 
ابتدایی خود به جرایم خود اعتراف 

کرده اند.
در  ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر 
بیشتری  جزییات  خود  اعالمیه 
تروریستان  فعالیت  های  مورد  در 

بازداشت شده ارایه نکرده است.

یک  در  معارف  وزارت  همچنین 
اعالمیه دیگر می گوید که براساس 
فرمان رییس جمهور به مناسبت نود 
و ششمین سالروز استرداد استقالل 
آموزگاران  از  تن  ده  به  کشور، 
شده  داده  مدال  کشور  ممتاز 
این  وزارت،  این  گفته  به  است. 
آموزگاران از چهار والیت هستند.

ولسوالی کوهستانات
ACKU به تصرف دولت درآمد



که  می گوید  انتخاباتی  نظام  اصالح  ویژه  کمیسیون 
واجد  افغانستان  در  تن  میلیون  سیزده  تخمین ها  براساس 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  اما  هستند،  رای دهی  شرایط 

کرده است. کارت رای دهی توزیع  بیست ویک میلیون 
که در حال حاضر سرگرم جمع آوری نظریات  کمیسیون  این 
اصالح  به منظور  جامعه  مختلف  اقشار  پیشنهادات  و 
که  کارت هایی  می افزاید  است،  کشور  انتخاباتی  نظامی 

توزیع شده  فاقد بانک معلوماتی دقیق است.
نظام  اصالح  ویژه  کمیسیون  رییس  کفی،  عا سلطان  شاه 
مشترک  نشست  یک  در  اسد،   31 شنبه،  روز  انتخاباتی، 
کارت  میلیون  هشت  که  گفت  سنا،  مجلس  اعضای  با 
کارت ها  رای دهی اضافی در افغانستان توزیع شده و این 
گفت: »با  کفی  فاقد بانک معلوماتی دقیق است. آقای عا
که هنوز نفوس دقیق افغانستان را نمی فهمیم.  تاسف زیاد 
میلیون  سی  حدود  افغانستان  که  می شود  زده  تخمین 
گر  ا که  انتخابات می گویند  امور  نفوس دارد. متخصصین 
رای دهی  شرایط  واجد  افراد  باشد،  میلیون  سی  نفوس 
مستقل  کمیسیون  نمی کند.  تجاوز  نفر  میلیون  سیزده  از 
میلیون  بیست و یک  حدود  که  است  معترف  انتخابات 
با  کارت ها  این  است.  کرده  تقسیم  را  رای دهی  کارت 
کدام دیتابیس )بانک  که  تاسف زیاد طوری تقسیم شده 
گفته  معلوماتی( دقیق از این تقسیمات وجود ندارد. فقط 
کارت به فالن والیت فرستاده شده  که این قدر هزار  شده 
گر ما این  کسانی داده شده است. ا اما معلوم نیست به چه 
تقسیمات احصاییه ای را قبول بکنیم، معنایش این است 

که در انتخابات های  تحت پیگرد قرار ندادن اشخاصی 
شده اند،  انتخاباتی  تخطی های  و  تقلب  به  متهم  گذشته 
باید  انتخاباتی  کمیسیون های  که  می گویند  کرده  انتقاد 
کمیسیون  رییس  باشند.  پاسخگو  نهادها  دیگر  مانند 
دور  پنج  در  که  کرد  کید  تا انتخاباتی  نظام  اصالح  ویژه 
حتا  کنون  تا گرفته،  صورت  افغانستان  در  که  انتخاباتی 
کمه و  یک نفر هم به اتهام تقلب و تخطی انتخاباتی محا

مجازات نشده  است.
در  سیاسی  احزاب  به  مشخص  کرسی های  اختصاص 
از  رای دهندگان  فهرست  تهیه  و  آینده  انتخابات های 

نظام  اصالح  ویژه  کمیسیون  به  مردم  پیشنهادهای  دیگر 
مردم  کفی،  عا شاه سلطان  به گفته  است.  بوده  انتخاباتی 
که  گفته اند  کمیسیون  در مالقات های شان با اعضای این 
سهم   انتخابات ها  در  سیاسی  احزاب  به  باید  این  از  پس 

بیشتری داده شود.
که  در همین حال، برخی از اعضای مجلس سنا می گویند 
اختصاص  و  نیستند  معیاری  افغانستان  سیاسی  احزاب 
ملی،  شورای  در  احزاب  این  برای  مشخص  کرسی های 

مشکلی را حل نمی کند.
در  سنا،  مجلس  اداری  هیات  اعضای  از  حسینی  نجیبه 
سیاسی  احزاب  برای  قانون  که  گفت  دیروزی  نشست 
در  فعال  احزاب  اما  کرده  تعیین  را  مشخصی  معیارهای 

کشور از این معیارها برخوردار نیستند.
سنا  مجلس  اول  نایب  ایزدیار،  محمدعلم  هم چنین 
قومی  افغانستان  در  سیاسی  احزاب  کثریت  ا که  می  گوید 
آینده  انتخابات های  در  احزاب  این  این که  برای  و  است 
سهم مشخصی در انتخابات پارلمانی داشته باشند، باید 

فراقومی شوند. 
که در حال  کرد  کید  نایب اول مجلس سنا در عین حال تا
انتخابات  نمی تواند  صورتی«  هیچ  »به  افغانستان  حاضر 
را  زمینه ها  می تواند  اما  باشد،  داشته  عادالنه  و  شفاف 
سازد.  مساعد  شفاف  »نسبتا«  انتخابات  برگزاری  برای 
توزیع  رای دهندگان،  از  فهرست دقیق  تهیه  که  گفت  وی 
تذکره الکترونیک  و پاسخگو ساختن نهادهای انتخاباتی 

می تواند زمینه  برگزاری انتخابات بهتر را مساعد سازد.
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سیزده میلیون واجد شرایط
کارت و 21 میلیون 

گشت داوطلبانه  تاکید بر باز
مهاجرین افغان از پاکستان

یم حسینی   مر

 ظفرشاه رویی

افغانستان،  سه جانبه  و  مشترک  جلسه  بیست و ششمین 
 31 در  مهاجرین  امور  در  متحد  ملل  سازمان  و  کستان  پا
اسد، با حضور سید حسین عالمی  بلخی، وزیر مهاجرین 
دفتر  نماینده  تونگا،  امیر  مایا  کشور،  عودت کنندگان  و 
بلوچ،  پناهندگان و عبدالقادر  امور  سازمان ملل متحد در 
کابل برگزار شد. کستان در  وزیر دولت در امور سرحدی پا

 در این نشست سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و 
کشور نتایج سفر دو روزه هیات افغانستان  عودت کنندگان 
کشور را  کستان در مورد وضع مهاجرین افغان در این  به پا

با رسانه ها شریک ساخت.
کستان  پا با  کرات  مذا گفت  عالمی  بلخی  حسین  سید 
گرفته  در باره مهاجرین افغان بر دو محور اساسی صورت 
و  کستان زندگی می کنند  پا که در  افغان هایی  اول  است. 
که  افغان  ندارند. دوم مهاجرین  اقامتی  هیچ گونه مدرک 
کارت ها تا  کارت اقامت دارند اما اعتبار این  کستان  در پا

پایان سال 2015 می باشد.
کرات  مذا در  »ما  گفت:  و عودت کنندگان  مهاجرین  وزیر 
مجموع  که  رسیدیم  نتیجه  این  به  کستان  پا با  خود 
می کنند،  زندگی  کستان  پا در  که  مدرک  فاقد  افغان های 
مورد  این  در  کشور  دو  هر  طرف  از  و  شده  هویت  تثبیت 

همکاری صورت بگیرد.«
هویت  تثبیت  برای  افزود  عالمی  بلخی  حسین  سید 
کستان یک هیات صد نفره  پا افغان های فاقد مدرک در 

صاحب  بدون  رای دهی  کارت  میلیون  هشت  حدود  که 
کشور ما ذخیره شده است.« واقعی در 

کنون  کمیسیون تا که اعضای این  کفی افزود  شاه سلطان عا
به هفت والیت سفر داشته اند و مردم در دیدار با اعضای 
در  اضافی  رای دهی  کارت های  وجود  از  کمیسیون  این 
گفت  کفی هم چنین  کرده اند. آقای عا کشور ابراز نگرانی 
کنون مشوره هایی  کمیسیون ویژه اصالح نظام انتخاباتی تا
نود  به  نزدیک  داشته است،  اقشار مختلف جامعه  با  که 
در  زنان  سهم  افزایش  خواهان  مشوره دهندگان  از  درصد 
که ما رفته  گفت: »در والیت هایی  انتخابات شده اند. وی 
خانم ها  تنها  نه  کردیم،  مالقات  که  را  دوستانی  و  بودیم 
که  بودند  موافق  این  با  از جمله علمای دین  مردان  بلکه 
یک  قندهار  در  شود.  داده  بیشتری  سهم  خواهران  برای 
بیشتر  حق  خواهران  برای  که  کرد  صدا  دور  از  دین  عالم 
کردیم  داده شود. هم چنین با رهبران جهادی هم مالقات 
که سهم و نقش خواهران بیشتر  و نظر آن ها هم واحد است 
شده  گرفته  نظر  در  برای شان  قبال  که  کرسی هایی  و  شود 

بود، بیشتر یا حداقل احیا شود.«
انتخاباتی در نشست  کمیسیون ویژه اصالح نظام  رییس 
که  افزود  سنا،  مجلس  اعضای  با  کمیسیون  این  مشترک 
با  کمیسیون  این  اعضای  مالقات  و  مشوره ها  جریان  در 
کوچک شدن حوزه های  کشور خواهان  مردم، شهروندان 
تعداد  کفی،  عا شاه سلطان  به گفته ی  شده اند.  انتخاباتی 
ملی  شورای  در  را  خود  نمایندگان  شهروندان  از  بیشتری 
که مردم از دولت به دلیل  نمی شناسند. وی هم چنین افزود 

ثبت نام  کز  مرا در  و  کرد  خواهد  سفر  کشور  این  به  افغان 
و  می شوند  مستقر  می گردد  ایجاد  کستان  پا طرف  از  که 
کز مراجعه می کنند،  که به عنوان افغان به این مرا کسانی را 
این  نام  ثبت  بعدی،  مرحله  اما  می کنند.  هویت  تثبیت 
افراد به عنوان افغان و تایید هویت آن ها به عهده دولت 

کستان است. پا
روند  این  در  می گوید  عودت کنندگان  و  مهاجرین  وزارت 
و  افغانستان  با  نیز  پناهدگان  امور  در  متحد  ملل  سازمان 

کستان همکاری داشته و افراد دارای شرایط پناهندگی  پا
کستان  پا دولت  به  شده  شناسایی  سازمان  این  سوی  از 
صادر  پناهندگی  کارت  آن ها  برای  و  می شوند  معرفی 

می گردد.
که دارای شرایط  عالمی  بلخی می گوید به مابقی افرادی 
سند  آن ها  برای  افغانستان  دولت  نمی باشند  پناهندگی 
ویزه  سند  این  در  کستان  پا دولت  و  می کند  صادر  سفر 

کرد. کثیرالمدت صادر خواهد 

در  کشور  به  افراد  این  بازگشت  می گوید  مهاجرین  وزیر 
همین  در  بود.  خواهد  داوطلبانه  به صورت  و  دراز مدت 
کشور برای بازگشت داوطلبانه مهاجرین افغان  حال هر دو 
راه اندازی  را  بعدی  مشترک  نشست های  کستان  پا از 
بر  عودت کنندگان  و  مهاجرین  وزیر  اما  کرد.  خواهند 

کید می کند.  کشور تا بازگشت داوطلبانه مهاجرین به 
در همین حال وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می گوید 
ماه  در  که  سه جانبه  کمیسیون  بیست و پنجم  جلسه  در 
افغانستان  از  کستان  پا دولت  بود،  گردیده  برگزار  مارچ 
کند.  تهیه  را  مهاجرین  بازگشت  پالیسی  که  بود  خواسته 
برای  پالیسی  تنها  نه  مدت  دراین  می گوید  وزارت  این 
بازگشت همه  برای  بلکه  کستان،  پا از  مهاجرین  بازگشت 
بسیار  محورهای  که  است  شده  آماده  افغان  مهاجرین 

مشخصی نیز دارد.
کستان نیز  عبدالقادر بلوچ، وزیر دولت در امور سرحدی پا
بر نیاز افزایش تالش ها جهت حصول اطمینان از بازگشت 
کید  کمک به جوامع میزبان مهاجرین تا داوطلبانه و ادامه 

کرد. 
سید حسین عالمی  بلخی، وزیر مهاجرن و عودت کنندگان 
گفت : »ما زمینه بازگشت همه مهاجرین عزیز به  هم چنان 
شامل  بازگشت  خدمات  البته  که  می کنیم  فراهم  را  کشور 
داشته  شناسایی  کارت  که  آن ها  چه  مهاجرین  تمام 
کارت شناسایی نداشته باشند،  که  باشند و چه آن هایی 

می گردد.« 
کشور بر دولت حق دارند و ما باید  وی افزود: »همه اتباع 
کنیم.  زمینه بازگشت مهاجرین و رفاه برای همه را فراهم 

ارایه خدمات ما برای همه خواهد بود.«
تمدید  از  هم چنان  عودت کنندگان  و  مهاجرین  وزارت 
مهلت   2015 دسامبر  پایان  تا  که  مهاجرینی  کارت های 
سه جانبه  توافق نامه  بر اساس   2017 دسامبر   31 تا  دارند، 

خبر می دهد.
کستان یک و نیم میلیون مهاجر افغان  بر اساس آمارها، در پا
که حدود یک میلیون نفر از آن ها فاقد هر  به سر می برند 

گونه مدرک شناسایی می باشند.
مهاجرین  مورد  در  سه جانبه  و  دو جانبه  توافق نامه های 
و  کستان  پا و  افغانستان  فاقد مدرک و دارای مدرک بین 

سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز به امضا رسید. 

ACKU
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آیا روستا های وردک و لوگر 

هم روزی آزاد می شود؟
از کوزه کمیسیون
اصالح انتخاباتی

چی خواهد تراوید؟

اما  شود.  راه اندازی  تصفیه ای  عملیات های  هم  وردک  و 
مردمی  نیاز  و  سیاسی  پشتوانه  به  عملیاتی  نوع  هر  راه اندازی 
که چنین  است  شده  فاریاب سبب  در  دارد. حضور دوستم 

پشتوانه ای فراهم شود. 
تا  نیاز است  باشد.  موثر  زیاد  نمی تواند  اما دوستم در جنوب 
در والیت های لوگر و وردک چهره های موثر دیگر این مهم را به 
دوش بگیرند. والیت های لوگر و وردک، نمایندگانی در شورای 
ملی دارند، هم چنان این دو والیت، چهره های منتفذی دارد 
که در خارج از این والیت وظیفه اجرا می کردند. از این چهره ها 
باید برای آزادی سازی والیت های لوگر و وردک استفاده شود. 
مشکل اصلی در بسیاری از والیت های جنوبی در سال اخیر، 
کمیت  کمبود تجهیزات نظامی  یا فرماندهان خبره نبوده است. 
هستند.  مستقر  جنوبی  والیات  در  امنیتی  نیروهای  از  بزرگی 
حضور  جنوبی  والیت های  در  خبره ای  فرماندهان  هم چنان 
که در طول این چهارده سال فن مدیریت جنگ را بلد  دارند 
فرمانده  عبدالرازق  جنگ  فرماندهان  این  از  یکی  شده اند. 
جنوب  والیت های  در  جدی  مشکل  است.  قندهار  پولیس 
جنرال  مثال  است.  امنیتی  نیروهای  از  سیاسی  پشتوانه  نبود 
رازق در قندهار همتای سیاسی ندارد، تا شبکه های مردمی  را 

کند.  گون ایجاد  گونا به حمایت او در روستا های 
در برخی از والیت مثل لوگر و وردک هم، مشکل همین است. 
تصفیه  برای  والیات  این  منتفذ  چهره های  ظرفیت  از  تا کنون 
که الزم است استفاده نشده است.  روستا های شان، آن طوری 
زودتر  و هرچه  کار شود  مورد  این  که در  بسیار ضروری است 
ساحه امنیتی در والیت های لوگر و وردک وسیع شود. با وسیع 
شدن ساحه حضور و نفوذ دولت در این دو والیت، تهدید های 

کاهش می یابد.  کابل به میزان قابل توجهی  امنیتی در 
بستگان  از  بسیاری  است،  غنی  رییس جمهور  زادگاه  لوگر 
ایشان  مردمی  دارند. خانواده  نفوذ  لوگر  والیت  در  آقای غنی 
هم چنان  لوگراست.  والیت  نفوذ  با  نسبتا  خانواده های  از 
شخصا  را  لوگر  والیت  متنفذان  از  بسیاری  رییس جمهور 
می شناسد. آقای ستانکزی، سرپرست وزارت دفاع هم لوگری 
کسانی در آن والیت  که چه  است، او هم به درستی می داند 
گروه  در  برجسته  مقام  هیچ  این،  بر  عالوه  دارند.  موثریت 
لوگر  والیت  با  پیوندی  تروریستی،  گروه های  دیگر  و  طالبان 
وجود  لوگر  والیت  تصفیه  برای  ظرفیت هایی  بنابراین  ندارد. 

کند.  دارد و رییس جمهور باید به این مساله توجه 
وردک  و  لوگر  والیت های  مورد  در  زودتر  باید هرچه  حکومت 

تصمیم بگیرد. 

روبه رو می شویم. همین دیروز تعدادی از رسانه ها 
که اتحادیه اروپا هشدار داده است  گزارش دادند 
شناسنامه های  توزیع  فرصت  زودترین  به  گر  ا که 
به  را  خود  کمک های  نشود،  آغاز  الکترونیک 
کرد. از سوی  اداره توزیع شناسنامه ها قطع خواهد 
آزمایشی  توزیع  آغاز  زمان  شدن  نزدیک  با  دیگر 
سیاسی  کثرا  ا چالش های  دوباره  شناسنامه ها 
و  دودستگی ها  حتا  شد.  مساله  این  دامن گیر 
شده  ایجاد  نیز  حکومت  میان  در  چندزبانی 
آغاز  از  غنی  رییس جمهور  که  حالی  در  است. 

روند توزیع آزمایشی شناسنامه ها خبر داد. 
ارگ  معلوماتی  تکنالوژی  بخش  رییس 
و  فنی  مشکالت  وجود  از  ریاست جمهوری 
گفت.  سیاسی در مسیر توزیع شناسنامه ها سخن 
افغانستان  استقالل  روز  در  شناسنامه ها  بود  قرار 
گردد.  آزمایشی  توزیع  مرحله  وارد  اسد   28 یعنی 
تعویق  به  روند  این  لحظات  آخرین  در  ولی 
نمی گذارد  سازمان یافته  به طور  مسایل  این  افتاد. 
افغانستان  شهروندان  دست  به  شناسنامه ها  تا 
نیز  انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون  در  برسد. 
زده  حدس  که  است  آن  از  بیشتر  چالش ها  گویا 

می شود.
به  تازه  خود شان  به گفته  کمیسیون  این  مسوولین 
هفت والیت افغانستان رفته اند و هنوز 27 والیت 
دیگر افغانستان برای رفتن باقی مانده است. در 
برای  تمدید  امکان  قید  با  مقرر  که مهلت  حالی 
کمیسیون سه ماه است، به فرض این که زمان  این 

با  نیز سه ماه بگیریم،  را  کمیسیون  تمدید مهلت 
پیش  در  کمیسیون  حاضر  حال  در  که  روندی 
گرفته، شش ماه نیز برای اصالح نظام انتخاباتی 
گزینه برای  کافی نخواهد بود. بنا فکر می شود تنها 
برای  دولت  قوی  عزم  چالش ها،  این  تمام  رفع 
و  الکترونیک  شناسنامه های  توزیع  روند  تسریع 
کمیسیون  همزمان با آن ارایه پیشنهاد های سازنده 
از  برون رفت  برای  انتخاباتی  نظام  اصالح 
است.  افغانستان  در  گرفته  شکل  بن بست های 
تسریع  پیرامون  روشنی  دور نمای  حال  تا  هرچند 
روند اصالحات انتخاباتی و توزیع شناسنامه ها به 
چشم نمی آید ولی احساس می شود تنها راه حل 
مساله  همین  نا امنی  کنار  در  کشور  فعلی  بحران 
تسریع  طریق  از  نظام  به  مشروعیت  شکل دهی 
روند توزیع شناسنامه ها و اصالح نظام انتخاباتی 
است. در غیر آن ما به زودی با بحرانی به شدت 
از آنچه فعال در درون آن قرار داریم روبه رو  بدتر 
خواهیم شد. و آنگاه حتا دست مداخله جامعه 
گشود. کاری نخواهد  گره از  جهانی هم به راحتی 

عملیات  و  است  رفته  فاریاب  والیت  به  دوستم  جنرال 
نیروهای امنیتی را در روستا های آن والیت رهبری می کند. بر 
امنیتی  نیروهای  و  دوستم  جنرال  رسانه ها  گزارش های  مبنای 
که بسیاری از رو ستاهای زیر تسلط طالبان در  موفق شده اند 
کنند.  که از توابع والیت فاریاب اند، تصفیه  المار و قیصار را 
امنیتی  نیروهای  و  دوستم  که  می دهد  نشان  تازه  گزارش های 
کرده اند. احتمال  مستقر در ساحه، به سمت غورماچ حرکت 
به سمت  امنیتی  نیروهای  و  که جنرال دوستم  آن وجود دارد 
کنند. باالمرغاب فاریاب را به بادغیس  باالمرغاب هم حرکت 
وصل می کند و روستا های دوردست آن، محل تجمع طالبان و 

تروریست های بیرونی است.
که حضور جنرال دوستم در ساحه، عامل مهم  به نظر می رسد 
دوستم  جنرال  است.  امنیتی  نیروهای  عملیات  موفقیت  در 
روستا ها و اراضی والیت فاریاب را بلد است. هم چنان دوستم 
به عنوان یک چهره سیاسی معروف، پایگاه قومی  در آن والیت 
دارد. حضور دوستم در ساحه، پشتوانه سیاسی برای عملیات 
این  از  پیش  است.  کرده  فراهم  فاریاب  در  امنیتی  نیروهای 
نیروهای  ایجاد  مصروف  شمال  در  دوستم  که  بود  شده  گفته 
گزارش های مستند نشان می دهد  مسلح غیرقانونی است، اما 
پشتیبان  نقش  در  دوستم  و  ندارد  صحت  چیزی  چنین  که 

نیروهای امنیتی در فاریاب ظاهر شده است. 
دیگر  و  است  یافته  کاهش  فاریاب  در  تهدید  میزان  حاال 
والیت  این  استراتژیک  نقاط  دیگر  و  میمنه  سقوط  امکان 
را  مردمی  حزبش  شبکه های  بتواند  دوستم  گر  ا است.  منتفی 
دولت،  ضد  مسلح  نیروهای  کند،  ایجاد  فاریاب  والیت  در 
دیگر در ساحه نمی توانند تحرک جدی داشته باشند. به نظر 
سبب  نیز  کندز،  امنیتی  نیروهای  پررنگ  حضور  که  می رسد 
اما  یابد.  کاهش  این والیت،  میزان تهدید در  که  شده است 
وزارت خانه های قوای مسلح، تصفیه والیت های لوگر و وردک 
را در آجندا ندارند. تصفیه های روستا های والیت های وردک 
که ساحه امنیتی اطراف پایتخت وسیع  و لوگر، سبب می شود 

کابل باال برود.  شود و ضریب امنیت در 
و  وردک  والیت های  تصفیه  برای  نیرویی  هیچ  حال  تا  اما 
وردک  در  امنیتی  نیروهای  حضور  است.  نشده  فرستاده  لوگر 
که  می دانند  همه  تهاجمی.  تا  است  تدافعی  بیشتر  لوگر  و 
همین  از  را  اسلحه  و  انفجاری  مواد  انتحاری  تروریست های 
دو  این  در  طالبان  حضور  می دهند.  انتقال  کابل  به  والیات 
شده  کشور  شاهراه های  در  ناامنی  سبب  هم چنان  والیت 
لوگر  والیت های  در  که  است  ضروری  بسیار  بنابراین  است. 

بخشی  انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون  دیروز 
شریک  رسانه ها  با  را  خود  جدید  معلومات  از 
کمیسیون  معلومات،  این  بر اساس  ساخت. 
کارت  میلیون   21 گذشته  در  انتخابات  مستقل 
کرده  توزیع  افغانستان  شهروندان  برای  رای دهی 
شرایط  واجدان  سقف  که  حالی  در  است. 
رای دهی با تخمین سی میلیون نفوس افغانستان 
بر اساس  گویا  است.  نفر  میلیون   13 حدود 
انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون  معلومات 
در  اضافه  رای دهی  کارت  میلیون  هشت  حدود 
کارت  مقدار  این  است.  شده  توزیع  افغانستان 
در  تقلب  ظرفیت  می تواند  رای دهی  اضافه 
گذشته وجود داشت  که در  افغانستان را هم چنان 

گستردگی نگهدارد.  با همان 
به نظر می رسد با وضعیت موجود یکی از راه های 
کارت اضافه  حل برای رفع مشکل هشت میلیون 
رای دهی  و  الکترونیک  شناسنامه های  توزیع 
متاسفانه  باشد.  شناسنامه ها  همین  بر اساس 
که در زمان انتخابات  سیستم رای دهی و ابزاری 
کردن  استفاده می شود نظیر رنگ انگشت، قطع 
نتوانسته  دست  این  از  ابزاری  و  کارت  گوشه 
انتخابات  زمان  در  تقلب  از  بایسته  به طور 
تنها  انتخابات  در  تقلب  هرچند  کند.  جلوگیری 
در  بلکه  نمی شود  مختص  ابزار  این  ضعف  به 
تقلب های  انتخابات،  برگزاری  دوره  چند  طول 
انتخابات  مجریان  توسط  حتا  دیگری  گسترده 
بیرون  ولی  گرفت.  صورت  حکومتداران  یا 

از  توزیع شده،  کارت های رای دهی  اعتبار  کردن 
استفاده  و  می کند  جلوگیری  تقلب  عمده  بخش 
از شناسنامه الکترونیک در روز انتخابات باز هم 
کند. این مساله  کم  می تواند بخشی از تقلب ها را 
پروسه  که  بود  خواهد  اجرایی  و  عملی  زمانی 
اجرا  به  نیز  التکترونیک  شناسنامه های  توزیع 
گذاشته شود. زیرا این پروسه نیز با توجه به نفوس 
گسترده  کمبود امکانات برای توزیع  افغانستان و 
و همگانی زمان بر است و نخواهد توانست خود 
همگام  پارلمانی  انتخابات  برگزاری  زمان  با  را 

بسازد. 
توزیع  الکترونیک  شناسنامه های  گر  ا مسلما 
کمیسیون  است،  زیاد  هم  احتمالش  که  نشود 
روش های  نمی تواند  انتخاباتی  نظام  اصالح 
افغانستان  در  را  انتخابات  نظام  اصالح  درست 
شناسنامه های  توزیع  زیرا  بسازد.  اجرایی 
و  الزم  انتخاباتی  نظام  اصالح  و  الکترونیک 
ملزوم یک دیگر اند. متاسفانه ما روز به روز و دم 
به دم با عقب گرد بدی در مورد توزیع شناسنامه ها 
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افغانستان
»جنگ با تروریسم«
و ایاالت متحده

من هم به نوبه خود به آن ها اندکی درس تیوری های 
سیاسی را نداده باشم. اما همیشه از برخورد برخی از 
تحصیل کردگان کشور ما در برابر مقامات خارجی 
برده ام.  رنج  آن ها  برابر  در  و کوچک پنداری خود 
به  افغانستان  کنونی  حکومت  دوران  در  که  چیزی 

اوج خود رسیده است.
می کند،  زندگی  زمین  مغرب  در  آدم  که  وقتی 
اجتماعی، سیاستمداران و رسانه ها  دانشمندان علوم 
می کنند  انتقاد  نمی پسندند  که  آنچه  از  روز  همه 
و  نمی شود  تلقی  دشمنی  یا  و  بد  چیز  هم  انتقاد  و 
سیاستمداران می شنوند و در برابر آن واکنش نشان 
سیاسی  طبقه  زندگی  بقای  این که  به دلیل  می دهند. 
مردم  جعلی،  نه  حقیقی،  آرای  به  کشور ها  این 
رابطه دارد و گروه های سیاسی از منافع اجتماعی و 
می دهند  تشکیل  را  آن ها  پایگاه  مردمی که  طبقاتی 
صدای  ناگزیر اند  گروه ها  این  می کنند.  نمایندگی 
دست کم  را  خود  سیاست های  و  بشنوند  را  مردم 
شهروندان  خواست های  راستای  در  نسبی  به گونه 
طبقه  هم  ما،  کشور  در  اما  کنند.  عیار  رای دهنده 
سیاسی چنین الزامی  را نمی بیند و هم سیاستمداران 
خارجی که با رهبران سیاسی ما سر و کار دارند به 
اگر  حتا  می گذارند.  کم تر  اهمیت  ما  مردم  آرای 
چنین  عمل  در  کنند  ادعا  دیگری  طور  تیوری  در 
تفکر  که  غربی  رسانه های  از  بخش  آن  و  نیست. 
حاکم را بازتاب می دهند، در نهایت به این باور اند 
و  باید حد  و  می باشیم  دوم  انسان های درجه  ما  که 
حدود خود را بشناسیم. این همه پلشتی به کمک و 
همرایی ستون پنجمی ها و نخبگان حقوق بگیر محلی 
تحقق می یابد. از این رو اگر از یک جغرافیای جهان 
بزرگ مورد  پالیسی کشور های  و  سومی  استراتژی 
انتقاد قرار گیرد، برای مجریان آن سیاست ها اغلب 

خوشایند نمی باشد. 
یکی از تجربه های ناپسندی که در سالیان پسین من 
با آن روبه رو بوده ام، این است که بیشتر انتقاد ها را 
با واکنش منفی پاسخ  با تروریسم«  مجریان »جنگ 
درجه  حتا  رسانه های  جانب  از  انتقاد  اگر  داده اند. 
دوم خود شان باشد، می شنوند و حساسیت هم نشان 
سومی  زبان  جهان  منتقد  یک  اگر  اما  نمی دهند 
است که  بسیار جالب  بگشاید کار دشوار می شود. 
و  تحقیقی  کانون های  غربی،  کشور های  داخل  در 
دانشگاه ها آزادانه تحقیق می کنند و به نتایج انتقادی 
یا سیاستمدار جهان  منتقد و  اگر یک  اما  می رسند. 

سومی  بگوید که سیاست »جنگ با ترور« به شکست 
انجامیده است، تاب شنیدن چنین سخنی را به مشکل 
سازمان های  و  نمایندگی ها  کارمندان  می آورند. 
غیردولتی غربی فعال در کشور های جهان سوم، در 
صورتی که چنین انتقادی صورت بگیرد، به زودی 
ابراز  پی چنین  »توطیه« می شوند. در  در پی کشف 
یا  و  درستی  کشف  پی  در  این که  به جای  نظری، 
انتقاد شک می کنند؛  منبع  به  باشند،  انتقاد  نادرستی 
مانند  دقیقا  می شوند.  پنهان  دشمن  کشف  پی  در 
بیشتر سیاستمداران کشور های رو به توسعه که چنین 
سخنی  و  کرد  قبول  را  خطر  کسی،  اگر  می کنند. 
انگیزه های  پی  در  زودی  به  کرد  مطرح  را  انتقادی 
مرموز گوینده می شوند و حاضر نیستند از برج عاج 
بلندپروازی های شان پایین بیایند و واقعیت را از نظر 

بگذرانند.
در  را  نگرانی های خود  از  مورد  چند  مقاله  این  در 
سال های  در  تروریسم«  با  »جنگ  استراتژی  برابر 
گذشته بازتاب می دهم تا خوانندگان بدانند که من 
دیر زمانی است به پیروزی آنچه که به نام »جنگ با 
تروریسم« در جریان است، شک داشته ام. هم چنین 
که  می دهم  نشان  غربی  پژوهش های  از  استفاده  با 
بن بست  به  تروریسم«  با  »جنگ  استراتژی  چگونه 
نیز کشور های  رسیده است و قربانی های اصلی آن 
اما کشور های مجری  »خاورمیانه بزرگ« می باشند. 
از  کماکان  بین المللی  تروریسم  با  مبارزه  سیاست 
در  و  می ورزند.  ابا  استراتژی  این  نادرستی  پذیرش 
یک  داشتن  بودن  منطقی  و  نیاز  به  اشاره  نیز  اخیر 
رعایت  بر  تاکید  با  متحده  ایاالت  با  متداول  رابطه 

توافق های میان افغانستان و آن کشور می کنم.
ب، فرجام استراتژی »جنگ با تروریسم«:

به  شدم،  رسمی  سیاست  وارد  که  روزی  از  من 
تروریسم«  با  »جنگ  استراتژی  که  بودم  باور  این 
این  و  نمی شود.  پیروزی  به  منجر  و  است  اشتباه 
این  به  مربوط  که  مباحثی  کلیه  در  را  دیدگاه هایم 
قضیه بوده اند در دوازده سال گذشته مطرح کرده ام. 
به مواردی به عنوان بارزترین نمونه ها اشاره می کنم 
باور من  این طرز تلقی در  بدانند که  تا خوانندگان 
دیدگاه هایم  شدن  روشن  برای  نیست.  نوی  چیز 
یک بار دیگر تاکید می کنم که من جانبدار حضور 
جامعه جهانی و به خصوص ایاالت متحده امریکا در 
افغانستان بودم و از داشتن یک رابطه استراتژیک و 
کرده ام  دفاع  امریکا  متحده  ایاالت  با  امنیتی  رابطه 
نا روشنی ها  و  تناقضات  همه  علی رغم  هم  امروز  و 
به  خودم،  باور های  در  یک دستی  عدم  هم چنین  و 
آنچه که در این رابطه در گذشته گفته ام باور دارم و 
جایگزینی هم برای این رابطه نمی بینم. با این تذکر 

بر می گردم به موضوع اصلی مورد بحث. 
و  متحده  ایاالت  که  زمانی   2003 سال  در  من   .1
متحدانش می خواستند به عراق حمله کنند یکی از 
تجاوز  علیه  صلح  مرکزی  مظاهره  اصلی  سخنرانان 
به عراق که در شهر کلن آلمان برگزار شد، بودم. 
از دید من مداخله امریکا در عراق، از منظر حقوقی 
نقض  نهایت  در  و  بین المللی  حقوق  آشکار  نقض 
حاکمیت مردم عراق و یک تجاوز آشکار بود. از 
لحاظ پی آمد های احتمالی این تجاوز، هرگز با »نو 
محافظه کاران« امریکایی مبنی بر این که این مداخله 
نهایت  در  و  عراق  در  دموکراسی  استقرار  موجب 
عربی  دیکتاتور های  فروپاشی  موجب  آن ها  باور  به 
استقرار  به  و دولت های عشیرتی خاورمیانه و منجر 
دموکراسی در »خاورمیانه بزرگ« می شود، هم نظر 
به  احترام  اصل  من  یادشده،  تظاهرات  در  نبوده ام. 
حق حاکمیت ملی دولت ها و عدم مداخله در امور 
داخلی دیگران را مطرح کردم. دقیق به یاد دارم که 
به این امر اشاره کردم که نظام حقوقی بین المللی ای 
و  رشد   ،1648 ویستفالیا«  »صلح  اصول  بنیاد  بر  که 
را  آن  اوج  متحد  ملل  سازمان  منشور  و  یافت  قوام 
حقوق  سنگ بنای  باید  هنوز  می گذارد،  نمایش  به 
بین المللی را در رابطه میان دولت ها تشکیل بدهد و 

همه دولت ها باید مکلف به رعایت آن باشند.
ادامه دارد...
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متفاوت و متعلق به دو طیف فکری، علی رغم همان 
سیاسی ،  مسایل  روی  فراوان  و جدل های  تظاهرات 
در  کرده ایم .  حفظ  تا کنون  را  مان  متقابل  احترام 
همکاری  باره  در  محفل  دو  در  نیز  پسین  سال های 

بین المللی از سخنرانان بوده ایم.
تجربه مستقیم من با تمدن و دانش غربی، در واقعیت 
جدال  و  اکادمیا  خوشبختی  جزایر  در  تجربه  همان 
بیشتر شان  که  است  سیاستمدارانی  با  همکاری  و 
به  وفاداری  و  دیگر پذیری  تسامح،  به  باور مند 
با  که  تجربه ای  شهروندی اند.  و حقوق  دموکراسی 
مخالفان فکری با راحتی می شود به بحث و گفتگو 
اجتناب  یک دیگر  بر  باور ها  تحمیل  از  و  پرداخت 
با  آدم  شرایطی  چنین  در  که  است  طبیعی  کرد. 
اما  شود.  روبه رو  هم  تبعیض ها  و  منفی  رویداد های 
تبعیضی را که من در آلمان در  بدون هر شبهه ای، 
مراتب  به  دیده ام  دیگر اندیشان  و  خارجیان  برابر 
کم تر از آن تبعیض و توهینی است که در زادگاهم، 
در برابر افغان های متعلق به دین دیگری، نژاد و زبان 
متفاوت و به خصوص انسان های دارای فکر متفاوت 

شاهد آن بوده ام. 
بازتاب دهنده  زیاد  من  برداشت  این  هم  شاید 
واقعیت ها نباشد اما تجربه غالب من بیشتر از محیط و 
فضای دانشگاه چنین بوده است. تدریس در دانشگاه 
با  با تجربه بالفصل خودم  تا نظام مند و  فرصتی بود 
علم  تیوری های  و  اروپایی  اکادمیک  آزادی های 

سیاست و جامعه شناسی آشنا شوم. 
تیوری ها و دانش هایی که برخاستگاه آن جوامع و 
در  غربی  متفکران  و  بوده اند  غرب  علمی   نهاد های 
مبارزه  قرن  چند  محصول  که  آزادی هایی  آغوش 
توانسته اند  است،  کشور ها  آن  مردم   دموکراتیک 
در آزادی و بی هراس از تکفیر و تعقیب و سانسور 
هنر  و  علوم  گوناگون  عرصه های  در  آفرینش  به 
نظام  به  که  عمیقی  انتقادی  دید  علی رغم  بپردازند. 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی غرب داشته ام، بدون 
مردم  که  آنچه  از  من  غالب  برداشت  که  شک 
کشور های غربی به آن رسیده اند مثبت بوده است. 
و بدون شک که تحقق پروژه مدرنیته، دموکراسی 
و خرد گرایی را برای رهایی و پیشرفت بشریت یک 

فرایند رهایی بخش و در خدمت انسان می دانم.
با  درگیری  و  خودم  کشور  به  برگشت  با  اما 
جریان های سیاسی و تالش های روزانه، به خصوص 
بعد از این که مسوولیت وزارت خارجه کشور ما را 
بر عهده گرفتم، تجربه غالب من با گفتار و کردار 
در  که  است  تجربه  آن  مغایر  غربی،  سیاستمداران 
نگاه  تا  نیست  من ممکن  برای  بودم.  اندوخته  اروپا 
حاکم  سلطه  و  غربی  سیاستمداران  برتری طلبانه 
تالش شان  و  بین المللی  سیاست  تعیین  در  را  آن ها 
مانند  کشور هایی  بر  باورهای شان  تحمیل  برای  را 
با  که  مباحثاتی  بیشتر  در  بگیرم.  نادیده  افغانستان 
مسایل  با  رابطه  در  غربی  کشور های  سیاستمداران 
همان  می آزارد،  مرا  که  آنچه  داشته ام،  ما  کشور 
افغان ها  ما  برابر  در  آن ها  سرمعلم مآبانه  رویکرد 
به  منحصر  برخوردی  است. می دانم که چنین  بوده 
که  جایی  تا  چه  اگر  است.  نبوده  غربی  کشور های 
تا  ندارم  یاد  به  به شخص من می شود، هیچ  مربوط 

الف: تجربه مستقیم من با دموکراسی غربی:
به  گذشتاندم.  غربت  در  را  طوالنی  سال های  من 
اقتضای سال های طوالنی تحصیل و تدریس، بیشتر 
مخاطبان من جوانان وارد شده به زندگی اکادمیک 
و یا استادان بوده اند. جهان اکادمیا در آلمان به باور 
در  که  می ماند  خوشبختی  جزیره های  به  بیشتر  من 
آن انسان های سرشار از حرص و ولع کسب دانش 
بی خیال از غم نان، سرپناه و صحت و فارغ از صدای 
انفجار انتحاریون و چماق تکفیر داروغه های متعصب 
و یا عسس های دوچهره در آزادی زندگی می کنند. 
استادان و دانشجویان محافظه کار در کنار استادان و 
و  می پردازند  گفتگو  به  هم  با  چپ گرا  دانشجویان 
به جهان، کشور شان، شهر شان  مربوط  مسایل  روی 
و دانشگاه شان و حتا در باره سرنوشت تک درخت 
کلیسا،  مالیان  می کنند.  بحث  دانشگاه شان  باغ 
در  دانشجویان  با  همراه  سیاستمداران  و  هنرمندان 
حقوق  از  دفاع  به  خارجی  ضد  فاشیست های  برابر 
پناهندگان و حق مسلمانان برای داشتن عبادتگاه و 

برابری دینی دست به تظاهرات می زنند.
افغانستان  پیشین  امسال حامد کرزی، رییس جمهور 
همراهی  را  او  هم  من  بود.  شده  دعوت  آلمان  به 
انگال  معاون  دعوت  به  که  دیداری  در  می کردم. 
مرکل صدراعظم آن کشور در »اتحادیه دموکرات 
پارلمان  از   ،)Laschet( الشت  آقای  مسیحی«، 
 Nordrhein( ویستفالن«  »نوردراین  ایاالت 
به  الشت  آقای  گرفت،  صورت   )Westfalen
برگزار  چاشتی  نان  دعوت  کرزی  آقای  افتخار 
سال  بیست  از  بیشتر  را  آقای الشت  من  بود.  کرده 
است که می شناسم. با هم جدال ها و همکاری های 
عضو  کسان  نادر  از  یکی  او  داشته ایم.  زیادی 
مسایل  در  که  است  مسیحیان«  دموکرات  »اتحادیه 
حقوق خارجیان و مهاجران، جانبدار دفاع از حقوق 
اقامتم در آلمان همراه  مهاجران است. در سال های 
با تعداد زیادی از همفکران و همراهان »اتحادیه ضد 
مهاجران در همان  از حقوق  دفاع  برای  را  تبعیض« 
سوم«  جهان  »انجمن  چارچوب  در  یادشده  ایاالت 
که من مدیریت آن را عهده دار بودم، تشکیل داده 
روزی که  بودم.  اتحادیه  این  من سخنگوی  بودیم. 
محکمه  در  مسیحیان«  دموکرات  »اتحادیه  حزب 
پاسپورت  دو  داشتن  حق  علیه  آلمان  اساسی  قانون 
برای خارجیان مقیم آن کشور اقامه دعوا کرده بود، 
تعداد زیادی از دانشجویان، استادان و فعاالن حقوق 
در  یاد شده،  دفتر حزب  برابر  در  کلیسایی  و  بشری 
از جمله در شهر آخن، جایی که من  اکثر شهر ها، 

در آن زندگی می کردم، دست به تظاهرات زدند. 
پیش  مسالمت آمیز  به گونه  ما  مظاهره چیان  گروه 
روی دفتر آن حزب تحصن کرده بود و من هم یکی 
آن  مربوط  پارلمان  نمایندگان  بودم.  سخنرانان  از 
حزب به مشکل راه شان را به دفتر شان باز می کردند. 
زمان  تظاهرات در روزنامه های آن  این  عکس های 
پارلمان  از  دیدار  جریان  در  امسال  یافتند.  انتشار 
همان  از  نسخه  یک  الشت،  آقای  شده،  یاد  ایالت 
حق  زمان  آن  »در  گفت:  و  داد  من  به  را  عکس ها 
نیز حکایت  آقای کرزی  به  را  و جریان  بود«  تو  با 
فکر  دو  دارای  انسان  دو  من،  و  آقای الشت  کرد. 

 دکتور رنگین دادفر سپنتا

 قسمت اول

ACKU



فریده از دو سال و دوماه در این زندان ) منطقه بادام باغ کابل( 
به سر می برد. به گفته خودش او به اتهام قاچاق انسان با شوهر و 
رفیق شوهرش، دستگیر گردید. او می گوید که هرچند در چنین 
موضوعی دست ندارد فقط شخصی شاهدی داده است که او نیز 
در این قضیه دخیل می باشد به همین خاطر مدت سه سال است 

که زندانی می باشد و از چند تخفیف برای کم شدن مدت زندانش 
نیز استفاده کرده است. 

 دای چوبانی
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او  گردید.  دستگیر  شوهرش،  رفیق  و  شوهر  با  انسان 
می گوید که هرچند در چنین موضوعی دست ندارد فقط 
شخصی شاهدی داده است که او نیز در این قضیه دخیل 
به همین خاطر مدت سه سال است که زندانی  می باشد 
می باشد و از چند تخفیف برای کم شدن مدت زندانش 

نیز استفاده کرده است. 
در  گردد،  رها  بند  از  دیگر  ماه  سه  تا  است  قرار  که  او 
حالی که با یاد آوری خاطرات تلخش هنوز هم اشک در 
چشمانش حلقه می زند روزهای زندان بودنش را چنین 

بیان می دارد:
»زمانی که راهی زندان شدم بار دار بودم و هنوز به درستی 
با ماحول و محیط زندان آشنایی نداشتم که در یک شب 
کرد.  خبرم  والدت  پی  در  پی  درد های  سرد  و  تاریک 
انتقالم  اسناد های  هنوز  و  می گذشتند  کندی  به  لحظات 
به شفاخانه زایشگاه ماللی طی مراحل نشده بودند و من 
این که  تا  به سر می بردم.  انتظار تمام شدن آن  سخت در 
اوراق تکمیل و اجازه انتقال را به شفاخانه دریافتم. همین 
موتر  آهنین  میل  به  را  دستانم  گرفتم  قرار  موتر  در  که 
ولچک کردند و بعد از آن در شفاخانه نیز در چپرکت 
سراغم  به  دیگر  بعد  یک  درد ها  زدند.  ولچکم  سیمی  
به  اجازه راه رفتن را که هر خانم آزاد  می آمدند و من 
آن از طرف داکتر توصیه می شد، نداشتم. خیلی سختی 
را کشیدم، دیگر زنان یا پایواز داشتند که در مالیدن کمر 
و شکم شان کمک می کردند و یا هم خود شان این کار 
را انجام می دادند. من که فاقد پایواز بودم حتا از این که 
دستانم در چپرکت سیمی  ولچک شده بودند از این کار 
به  سرحدم  ساعت ها  از  بعد  باالخره  بودم.  شده  محروم 
عملیات رسید و راهی عملیات خانه شدم، در آنجا همین 

بیهوش کننده کامال بی هوش شده بودم  اثر دوای  از  که 
ولچک را از دستانم باز کرده بودند و طفلم به دنیا آمد. 
وقتی به هوش آمدم بازهم خودم را در یکی از اتاق های 
شفاخانه با دستان ولچک کرده یافتم. یک شب سخت 
گذشت، در آنجا انتظار آمدن هیچ کس را نداشتم، ولی 
بار ها ضرورت پیش آمد تا کسی برایم در دادن غذا، دوا 
و یا شیر دهی به کودکم کمک کند، اما من هیچ مدت 
کاری نداشتم. زمانی که می خواستم برای کودکم شیر 
داده  قرار  زانویم  را کسی در  بود که کودکم  نیاز  دهم 
او را شیر دهم. هنوز هم دستانم بسته بودند و شیر دهی 

درست صورت نمی گرفت.
به خاطر  تا  داشتند  نیاز  از وضع حمل  پس  زنان  کل  در 
یا  بخورند،  مقوی  جسمی  غذا های  توانانی  بازیابی 
من  اما  مادر شده اند،  تازه  زنانی که  غذاهای مخصوص 

از آن بی بهره بودم.«
اوج  گریه اش  رسید  این جا  به  فریده  داستان  زمانی که 
گرفت و زار زار گریست و میان هق هق گریه می گفت: 
که  همین  بلکه  نمی شود  خالصه  این جا  در  »بدبختی ام 
زندان گشتم،  راهی  و دوباره  از شفاخانه رخصت شدم 

وضعم بد تر از آن شد.«
او دنباله داستانش را چنین می گیرد:

هوا خیلی سرد بود و شب ها نیز دراز. هنوز چند روزی از 
تولد دخترم نگذشته بود که او به سختی مریض شد. ما 
در اتاق هفت نفری زندگی می کردیم. کودکم از شدت 
تب خواب نداشت و یک سر گریه می کرد و با گریه او 
برآمدند  اعتراض  به  بودیم  اتاقی  هم  که  زندانیان  دیگر 
از  و  جگر خون  و  هستیم  زندانی  یکسو  »از  می گفتند  و 
سوی دیگر طفلت ما را به خواب و آرامش نمی گذارد. 
به ناچار سه  بیرون.« من  با طفلت برو  این طور نمی شود. 
شبانه روز را در هوای تاریک و سرد در دهلیز های زندان 
نا  را  زندانیان  طفلم  تا  می رفتم  طرف  آن  و  طرف  این 
کودکم  با  دهلیزها  از  یکی  کنج  در  بعد  و  نسازد  آرام 

می خوابیدم. 
شیر  پستان هایم  جگر خونی  شدت  از  دیگر  جانب  از 
نداشتم  نیز  را  شیر خشک  خرید  توانایی  من  و  نداشتند 
و او بسیاری اوقات در گرسنگی به سر می برد و گریه اش 
اوج می گرفت. این ها همه دست به دست هم داده و مرا 
داده  قرار  زندگی  مرحله  تلخ ترین  و  تاریک ترین  در 

بودند.
کودکم  و  می شد  تاق  صبرم  که  بس  از  زمان  آن  در 
آرامش نداشت، یا او را لت وکوب می کردم و یا با اوتو 
گذشته  از  بدتر  او  اما  می ساختم،  آبگرمی  داغان  یا  و 

می گریست و ناآرامی  می کرد.«
نزد  آنان  از  یکی  که  دارد  دختر  دو  او  فریده  به گفته 
مادرش در والیت هرات می باشد و دومی  که زاده این 
زندان می باشد، با خودش در یک سلول زندانی می باشد. 

او ادامه می دهد:
نشان  خود  از  عجیب  رفتار های  روز  تا  روز  »دخترم 
می دهد. او با تقلید از دیگر زندانیان حرکات عجیب و 
غریبی ازش سر می زند. از کس و از چیزی نمی ترسد او 
خوش دارد در تاریک ترین نقطه دهلیز ها پناه ببرد. هیچ 
اکنون که دخترم  نمی رسد.  به نظر  او  رفتار کودکانه در 
تربیه خیلی  از لحاظ  اما  دوساله است کمی  آرام است، 
طفل بد و لجوج ، ناترس، شوخ و با تقلید از دیگر زنان 
و  تنگ  زندان  این  جز  دخترم  می باشد.  نافرمان  خیلی 

تاریک هیچ جای را تاکنون ندیده است. 
در زندان زنان زور گو و لجوج، گروه ها تشکیل می دادند 
زور  به  می زدند.  زندانیان  دیگر  ستم  و  ظلم  به  دست  و 
و جبر از ما پول می خواستند، باالی ما کار های خود را 
این کار خیلی  انجام می دادند.  جهت سهولت خود شان 
سخت بود، اما از یک سال به این سو وضعیت زندان بهتر 
شده است و زنان زورگو و خطرناک به دیگر زندان های 

والیات تبدیل شده اند.«
گردد  رها  زندان  از  دیگر  ماه  سه  تا  است  قرار  که  او 
به گفته خودش اگر بار بار آزاد باشد و آزاد زندگی کند، 

اما از زندان هولناک خاطرات رهایی نخواهد یافت.

زن 25 ساله با صورت خشک و استخوانی در حالی که 
قدم های  با  بود،  چسپیده  دامنش  به  دوساله اش  کودک 
تقلید  با  کودکش  می رفت.  باال  زینه  پله های  از  لرزان 
می کرد  تالش  الغرش  و  کوچک  پاهای  با  مادر  از 
خود،  به  اتکا  با  و  بردارد  گام  مادرش  مانند  درست 
زینه ها را یکی بعد دیگر بپیماید. هر قدر پیش می رفتی 
فرعی  دهلیز های  به  که  زمانی  و  می شد  نور کم رنگ تر 
تاریکی می بخشید. در دو  به  نور جایش را  می رسیدی، 
طرف دهلیز اتاق هایی خودنمایی می کرد که در آن زنان 
با حرکات متمایز، چهره های زیبا و نا زیبا، آرایش کرده 
الغر،  و  چاق  بلند،  لباس  و  کوتاه  لباس  بی آرایش،  و 
مشترکی  وجه  تنها  بودند.  نمایان  خوشخو  و  خشمگین 
می زدند،  حرف  که  زمانی  می شد،  دیده  آنان  در  که 
اشک در چشمان شان موج می زد و به گریه می افتادند، 
یا ابراز ندامت می کردند و یا از گذشته دردناک سخن 

می راندند. 
در این میان فریده ) نام مستعار( ساکت و آرام دریکی از 
اتاق ها در چپرکت سیمی  که در آن خودش و کودکش 
می خوابید، خزید. او لباس پنجابی رشقه ای به تن داشت، 
دختر دوساله اش نیز با لباس گالبی با گل های تیره رنگ 
می زد.  سر  او  از  جالبی  حرکات  و  می کرد  خودنمایی 
کودک تازه کلمات نیم و نیم کله را به هم می بافت و با 
حرکات دیدنی با مادرش حل مطلب می کرد. چهره اش 
خشن به نظر می رسید به خصوص هنگامی  که مادرش به 
پیشانی اش دو چین  نمی داد، در  فرا  حرف هایش گوش 

بزرگ نمایان می گشت.
فریده از دو سال و دوماه در این زندان ) منطقه بادام باغ 
قاچاق  اتهام  به  او  خودش  به گفته  می برد.  به سر  کابل( 

که  است  معمول  دیگر  کشورهای  در 
در  دولت  در  محدود  نفر  چند  فقط 
رابطه به سیاست خارجی حرف می زند. 
است.  مستثنی  قاعده  این  از  افغانستان 
این جا دولت شش ماه کامل با پاکستان 
کشور  دو  روابط  و  می کند  مذاکره 
تاحدی خوب می شود، یک بار می بینیم 
در کابل انفجار شد و در جریان خاموش 
کردن آتش این انفجار، مامور اطفاییه با 

تلویزیون مصاحبه می کند و می گوید؛
استخباراتی  سازمان  را  انفجار  »این 
استخباراتی  سازمان  کمک  به  پاکستان 
بی گناه  مردم  تا  داده  انجام  اسراییل 

افغانستان را به خاک و خون بکشاند.« 
هیچ کس نیست از این مامور آب انداز 
بپرسد که چه کسی برایش حق داده که 
امنیتی  ارگان های  نهاد دیگر؛  وظیفه دو 
برای  خارجه  وزارت  و  کشف  برای 
حرف زدن در رابطه به مناسبات خارجی 

را انجام دهد.
از  افغانستان  به  خارجی  کمک های 
ریاست جمهوری  دوم  دور  انتخابات 
به  علتش  شد.  کم  یکباره  بعد  به 
با  کرزی  آقای  روابط  خوردن  هم 
کشورهای غربی بود. آقای کرزی سعی 
می کرد کاستی های مملکت را به گردن 
مامورین  بقیه  بیندازد.  غربی  کشورهای 
دولت هم یاد گرفته بودند همین کار را 
بکنند. از مامور شاروالی می پرسیدی که 
می کند  بندش  روز  هر  فالن جوی  چرا 
می گفت:  می آید،  جاده  روی  آب  و 
تا  آمده  افغانستان  در  »امریکایی ها 
معدن ما را ببرند. این ها برای این نیامده 
از  روز  تمام  کنند.  پاک  را  ما  جوی  تا 
آسمان عکس می گیرند که طالی ما را 
ببرند.«  باخود  پیدا کنند و  در زیر زمین 
برای  امریکا  کمک های  می دیدیم  فردا 

جوی پاکی در افغانستان قطع شد. 
وزیر  در  که  نیست  شک  جای  البته 
دولت،  مامورین  تمام  شدن  خارجه 
دارند.  مهم  نقش  افغانستان  رسانه های 
و  وظیفه  که  نمی ببینند  وقت  هیچ 
از  چیست.  مقابل  طرف  تخصص 
مربوط  سوال های  اطفاییه  مسوولین 
از  و  می پرسند  را  خارجه  وزارت  به 
انتخابات سوال های  متخصص تقلب در 

نظامی  و مسایل قومی  را. 

همه وزیر خارجه ایم

برباد رفته
لحظه های

دای چوپانی

 سهیال وداع خموش

نی روایت زانن زندا
این صفحه روزهای یک شنبه به نشر می رسد
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رهبر  بديع،  محمد  شنبه  روز  قاهره  در  دادگاه  يک 
اخوان المسلمين مصر،  و چند تن از چهره های برجسته 
گزارش  به  کرد.  محکوم  ابد  حبس  به  را  گروه  اين 
اين  که  گفتند  مصر  قضايی  منابع  رويترز،   خبرگزاری 
سال 2013  در  پوليس  ايستگاه  يک  به  به حمله  گروه 

ميالدی متهم شده بودند.
به نوشته خبرگزاری رويترز،  اين ششمين بار است که 
شود.  می  محکوم  ابد  به حبس  المسلمين  اخوان  رهبر 
محمد بديع در چند پرونده ديگر به حبس ابد محکوم 

شده بود.

پوليس ضد تروريستی فرانسه به تحقيق درباره تيراندازی 
در قطار آمستردام-پاريس ادامه می دهد. اين تيراندازی 
روز  حادثه  شد.  خنثی  مسافر  چهار  موقع  به  مداخله  با 
جمعه زمانی روی داد که يک مهاجم مسلح در داخل 
قطار اقدام به تيراندازی کرد. در پی آن چند مسافر بويژه 
سه امريکايی و يک بريتانيايی جلوی وی را گرفتند. در 
جريان اين حادثه يک نظامی امريکايی به ضرب گلوله 
به شدت زخمی  اصابت چاقو  اثر  بر  بريتانيايی  و يک 
که  نيز  فرانسوی  هنرپيشه  آنگالد،  هوگ  جان  شدند. 
جراحات  بود  خطر  زنگ  درآوردن  صدا  به  درصدد 

سطحی برداشت.
بر اساس تحقيقات اوليه، مهاجم که در ايستگاه راه آهن 
آراس در شمال فرانسه دستگير شد يک مرد 2۶ ساله 
بوده  اسپانيا  ساکن   2014 سال  در  که  است  مراکشی 
با حضور در  فرانسه  برنارد کازنوو، وزير داخله  است. 
شدند  تيراندازی  از  مانع  که  مسافرانی  از  حادثه  محل 
قطار حامل  اين حادثه  از  تشکر کرد. پس  و  قدردانی 
554 مسافر در آراس متوقف شد و سرنشينان آن تخليه 

شدند.

محکوم شدن رهبر و چند 
عضو برجسته اخوان المسلمین 

به حبس ابد 

تیراندازی در قطار 
آمستردام-پاریس با مداخله 

به موقع مسافران خنثا شد

رويترز،  از  نقل  به  و  8صبح  گزارش  به 
هند و فرانسه قرار است در 10 روز آينده 
به  رافايل  درباره خريد جت های جنگی 
نتيجه برسند. نريندرا مودی نخست وزير 
برای  که  بود  گفته  اپريل  ماه  در  هند 
مدرنيزه کردن ناوگان جنگی اين کشور 
به تعداد 3۶ فروند جت جنگی رافايل را 
از فرانسه خريداری خواهد کرد. اما اين 
دو کشور در مورد کيفيت و قيمت اين 

جنگنده اختالف نظر داشتند.

به گزارش 8صبح در پی تشديد تنش ها 
بين کوريای شمالی و جنوبی مقام های 
برای  که  کرده اند  اعالم  کشور  اين 
جلوگيری از رويارويی نظامی مقام های 
ارشد اين دو کشور باهم ديدار می کنند. 
کوريای شمالی روز جمعه هشدار داده 
تبليغات  به  سيول  صورتی که  در  بود 
ندهد  پايان  شمالی  کوريای  عليه  خود 

درست  رافايل  جت های  خريداری  خبر 
که  می يابد  انتشار  هند  سوی  از  زمانی 
نخستين  داسو  سازی  هواپيما  شرکت 
درماه  را  رافايل  جنگی  جت  سفارش 
نمود.  دريافت  مصر  کشور  از  فبروری 
خريداری  برای  نيز  قطر  مصر  از  بعد 
جت های جنگی رافايل درخواست داده 
متحده عربی در  امارات  و  ماليزيا  است. 
جت ها  اين  خريد  برای  گفتگو  حال 

می باشند.

به اين کشور حمله نظامی خواهد کرد. 
به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام های 
مون جون  پان  مرزی  نقطه  در  متذکره 
اخير  تنش های  می کنند.  ديدار  باهم 
که  گرفت  باال  زمانی  کوريا  دو  بين 
دو  اين  مرزی  نقطه  در  زمينی  ماين 
کشور انفجار کرد و به اثر آن دو سرباز 
کوريای جنوبی به شدت زخمی شدند.  درخواست هند برای خرید جت های جنگی 

رافایل از فرانسه

کوریای شمالی و جنوبی  تالش 
برای پایان تنش ها

از  نقل  به  و  8صبح  گزارش  به 
برای  تالش   چين  پرس،  اسوشيتيد 
نظامی  بزرگ  مانور  تبليغات  افزايش 
اين کشور که  به مناسبت پايان جنگ 
افزايش  را  شد  خواهد  برگزار  جهانی 
داده است. روشنبه 22 اگست مقامات 
را  خارجی  خبرنگاران  چين  نظامی 
از  بيرون  نظامی  پايگاه  در  بازديد 

چينايی  سربازان  آنجا  در  بردند.  پکن 
نظامی  تمرينات  آينده  سپتامبر  برای 

می ديدند. 
است  قرار  پرس  اسوشيتيد  گزارش  به 
با  سرباز   12000 نظامی  مانور  اين  در 
500 قطعه از آخرين تجهيزات نظامی 
هم چنان  کنند.  شرکت  چين  ساخت 
نيز  مختلف  نوع   20 با  هواپيما   200

خواهند  سهم  نظامی  رزمايش  اين  در 
اعالم  چين  دولت  برعالوه،  گرفت. 
از  ديگر  کشور   10 که  است  کرده 
آسيا، اروپا، افريقا، امريکا و اقيانوسيه 
شرکت  نظامی   رزمايش  اين  در  نيز 
خواهند کرد. اين رزمايش به مناسبت 
دوم  جهانی  جنگ  پايان  سالگی   70

برگزار می شود.

کشور در ماه سپتامبر زمایش نظامی این  تبلیغات چین برای ر
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شرکت مخابراتی افغان بیسیم خدمات انترنتی سوپر وای فای )Super Wi-Fi( را افتتاح نمود

 27 سه شنبه،  افغان بيسيم  مخابراتی  شرکت 
سوپر  آزمايشی  خدمات  جاری  سال  اسد 
 HD( و    )Super Wi-Fi( وايفای 

Voice( را افتتاح و به بهره برداری سپرد.
حضور  با  منظور  همين  به  که  مراسمی  در 
مقامات بلندپايۀ حکومتی، وکالی پارلمان، 
هيئت رهبری وزارت مخابرات و تکنالوژی 
متشبثين  مدنی،  جامعۀ  اعضای  معلوماتی، 
عرصه های خصوصی و خبرنگاران از سوی 
شرکت مخابراتی افغان بيسيم در دفتر مرکزی 
ابتدا   در  بود  گرديده  برگزار  شرکت  اين 
محترم امين رامين، رئيس شرکت مخابراتی 
سوپر  خدمات  افتتاح  مورد  در  افغان بيسيم 
وايفای )Super Wi-Fi(  توضيحات داده 
و گفتند: "شرکت افغان بيسيم افتخار دارد تا 
به سلسله دستاوردهای موفقيت آميز  خويش 
مخابراتی؛  کيفيت  با  فعاليت های  بر  مبنی 
Super Wi-Fi خود را  امتحانی  خدمات 
را  خويش  توانايی  ديگر  بار  و  نمايد  افتتاح 
به  مخابراتی  خالقيت  و  ابتکار  راستای   در 
 )Super Wi-Fi( اثبات برساند، تکنالوژی
است  فوق العاده ای  بی سيم  شبکۀ  از  عبارت 
مختلف  باندهای  به  دسترسی  بر   که عالوه 
قابل  باندهای  از  استفاده  امکان  انترنتی، 
توجهی از تکنالوژیG 4 و 3G را نيز فراهم 
روی    Wireless طريق  از  و  می نمايد 
ميابد و در مسافت های  انتشار  ارتباطی  بستر 
و  نموده  عبور  مختلف  موانع  از  طوالنی 

سرعت باال با تأخير کم را ارائه می نمايد".
اين  "راه اندازی  افزود:  آقای رامين همچنان 
تکنالوژی؛  منجر به کاهش تراکم شبکه های 
وجود  با  که  می گردد  سبب  و  شده  انترنتی 
چون  مراکزی  در  انترنتی  امواج  ازدحام 
همچنين  و  هوايی  ميدان های  همايش ها، 
تليفون های  تبلت ها،  تعداد  افزايش  امکان 
تصاوير  مشاهده  رفتن  باال  و  هوشمند 
ويدئويی در منازل و دفاتر کاری بر سرعت 

باالی انترنت افزوده شود".
اين  افغان بيسيم  مخابراتی  شرکت  رييس 
سودمند  مکالماتی  ارتباطات  را  تکنالوژی 
Super Wi-( خوانده و افزودند: "خدمات

قابليت  که  موبايل هايی  در  افغان بيسيم   )Fi
استفاده خدمات وای فای را دارا باشند و هم 
تبليت ها قابل استفاده  چنين در لپ تاپ ها و 

می باشد". 
کوشش  "ما  نمود:  اضافه  رامين  آقای 
می نماييم که تمام شهر کابل را توسط شبکه 
کسانی  تمام  تا  دهيم  پوشش  سوپروای فای 
بتوانند  دارند  سريع  انترنت  به  ضرورت  که 
ما  نزديک  آينده  در  نمايند.  استفاده  آن  از 
شهرکابل،  کليدی  نقاط  در  که  می کوشيم 
مثل ميدان هوايی، پوهنتون کابل، بعضی از 
تجارتی؛  مراکز  و  خصوصی  دانشگاه های 
عرضه  تا  نماييم  راه اندازی  را  سوپروای فای 
اين خدمات را توسعۀ بيشتر بخشيده باشيم".

در  افغان بيسيم  مخابراتی  شرکت  رييس 

تعريف  به  خود  سخنان  از  ديگری  قسمت 
ارتباطات  خدمات  تکنالوژی  توضيح  و 
صوتی با کيفيت باالپرداخته و گفتند: "يکی 
ديگر از خدماتی که امروز شاهد افتتاح آن 
ارتباطات صوتی  تکنالوژی خدمات  هستيم 
با کيفيت باال يا HD Voice  می باشد که 
توانسته  افغان بيسيم  شرکت  بار  اولين  برای 
است تا اين تکنالوژی را مورد استفاده قرار 
دهد.با استفاده از اين تکنالوژی باند وسيع که 
در نوع خود در سراسر کشور بی نظير است؛ 
سهولتی را بوجود می آورد که در اين گونه 
تليفون ها سروصداهای اضافی را از بين برده، 
سروصداهای  و  برده  باال  را  صدا  شفافيت 

پس منظر کاهش داده می شود.
ادامه عبدالرزاق وحيدی وزير مخابرات  در 
بيانه ای  ايراد  ضمن  معلوماتی  تکنالوژی  و 
امروز  از  قبل  دهه  "يک ونيم  گفت:  چنين 
نگاه  از  منطقه  در  که  نمی کرديم  تصور  ما 
بگيريم.  قرار  بااليی  کيفيت در چنين سطح 
ما اميد واريم که امروز نقطۀ عطفی باشد تا 
در آينده نه تنها در بکارگيری از تکنالوژی 
در جايگاه خوبی قرار داشته باشيم بلکه در 
دانش  و  معلومات  انکشاف  توليد  عرضه 
منطقه  در  را  برازنده ای  سهم  هم  تکنالوژی 

داشته باشيم".
"HD Voiceو  افزود:  وحيدی  آقای 
جديد  تکنالوژی  يک   Super Wi-Fi
 Power از  پايانتر  فريکوينسی  با  که  است 

می شود.  گرفته  بکار  وای فای   System
افتتاح اين دورۀ آزمايشی از اين تکنالوژی در 
کابل در واقع يک گام مهم در جهت توسعه  
تکنالوژی و استفاده از جديدترين سيستم ها 
که در سطح کشورهای بسيار پيشرفته بکار 
گرفته می شود امروز در افغانستان آغاز شده 
ما اين گام را به ديدۀ قدر می نگريم و من از 
شرکت مخابراتی افغان بيسيم بخاطر پا نهادن 
جديد  و  مبتکرانه  بسيار  عرصۀ  همچو  در 
و  همگام  هميشه  اين ها  اينکه  همچنان  و 
همکار با حکومت هستند برای شان آرزوی 

موفقيت های بيشتر دارم".
از  آيسا  ادارۀ  رئيس  حقجو،  قربان  محمد 
به  رابطه  در  مراسم  اين  ديگر  سخنرانان 
افتخار  جای  "برايم  گفت:  چنين  موضوع 
اشتراک  ای  برنامه  در  امروز  که  است 
ابتکارات  از  افتتاح يکی  می نمايم که شاهد 
شرکت  سوی  از  خوب  و  خارق العاده 
مخابراتی افغان بيسيم هستم و اين يک امتياز 
ويژه شرکت مخابراتی افغان بيسيم است که 
در  جديد  تکنالوژی های  آوردن  در  هميشه 
مارکيت پيش قدم است؛ همان قسمی که به 
عنوان پيش آهنگ درعرصه سرمايه گذاری 
خصوصی در افغانستان بوده است تا حال نيز 
اين جايگاه را حفظ کرده است و جا دارد 
بگويم و  تبريک  برای شان  اينجا من  که در 
موفقيت های مزيدشان را در آينده از درگاه 

خداوند خواهانم". 

گـــــــــهی آ
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