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نيروهاى  که  می گويد  کنر  واليت  والی 
واليت  اين  مختلف  مناطق  ديگر  بار  پاکستانی 

را مورد حمالت راکتی قرار داده اند.
سيد فضل اهلل وحيدى والی کنر به آژانس خبرى 
منطقه  بر  راکتی  اين حمالت  پژواک گفته که 

شلتن  ولسوالی شيگل صورت گرفته است.
وقفه،  روز  دو  از  بعد  که  افزود  کنر  والی 
نيروهاى پاکستانی صبح روز دوشنبه پانزده فير 
مرمی توپ دوربرد را بر مناطق سونو و چوگام 

دره ى شلتن شليک نموده اند.
کسی  به  حمالت،  اين  در  کنر  والی  گفته  به 

مقام هاى محلی در واليت فراه گفته اند که ۲۸ 
تن از ماين پاکان ربوده شده در اين واليت، 

آزاد شده اند.
روز سه شنبه، ۱۴ سرطان، 3۲ تن از کارمندان 
باالبلوک  منطقه  در  ماين پاکی  شرکت  يک 

واليت فراه ربوده شدند.
سرطان   ۱۹ يک شنبه،  روز  اين که  از  بعد 
اين  از  تن  شش  گفتند  محلی  مقام هاى 
يافت  آنها  اجساد  و  شده  کشته  ماين پاکان 
مليار،  غوث  محمد  دوشنبه  روز  است،  شده 
از مسووالن پوليس فراه به بی بی سی گفته که 

پارلمان:  نمایندگان  برخی 
است شده  ورشکست  عزیزی بانک 

عزیزی:  میرویس 
ندارد مشکلی  هیچ  بانک  عزیزی 

ابتکار صلح 
در دست کیست؟ 

حامد
عالی  از عمر شوراى  ماه  هنوز چند 
صدايی  ديگر  که  نمی گذرد  صلح 
از آدرس اين شورا براى صلح طلبی 
اين  اعضاى  ظاهرا  نمی شود.  بلند 
خونين  حمله هاى  مرعوب  شورا 
واليات  ديگر  و  کابل  در  طالبان 
شده اند و در اين فضا سعی می کنند 
حداقل  انزواگرايی  رويکرد  با  که 
از گزند تحوالت، چند صباحی در 

باشند.  امان 
عالی  شوراى  که  می رفت  انتظار 
صلح، با ترکيب چهره هاى مطرح و 
قدرت،  از  بازمانده  عمدتا  و  نامدار 
باز  را  خلق شده  مشکالت  از  گره 
کرده و با راهبردهاى معين، بسترى 
فراهم  را  آرامش  و  صلح  براى 
شده  معلوم  خوبی  به  اکنون  سازند. 
تنها  نه  است که شوراى عالی صلح 
نمايش  به  خود  از  ابتکار  نتوانست 
که  سکوتی  با  عمال  بلکه  گذارد، 
خود  ناکامی  است،  گرفته   پيش  در 
شوراى  می گذارد.  نمايش  به  را 
در  که  داشت  انتظار  صلح  عالی 
ابتکار  طالبان،  با  مصالحه  جريان 
و  گرفته  دست  به  را  گفتگوها 
نقش  از  اصلی  طرف  عنوان  به 
روند  اما  باشد،  برخوردار  محورى 
با طالبان و مخالفان مسلح  گفتگوها 
حکومت  هم  که  است  داده  نشان 
امريکا،  متحده  اياالت  هم  و 
براى  جداگانه اى  مسيرهاى  هريک 
می پيمايند.  و  کرده  باز  گفتگوها 
شوراى  که  است  حالی  در  اين 
يک  براى  حتا  تاکنون  صلح  عالی 
گفتگو  و  ديدار  به  موفق  هم  مورد 
شوارى  نشده اند.  مخالفان  سران  با 
از پشت  انتظار دارد که  عالی صلح 
پايتخت  در  سمنتی  بلند  ديوارهاى 
و  شنيده  مخالفان  را  آنان  صداى 
آنان  ديدار  به  فروتنی  و  تواضع  با 
از  مدت  اين  در  طالبان  اما  بيايند. 
به  خونين  حمله هاى  با  يک سو 
گفته اند  پاسخ  صلح  عالی  شوراى 
و از سوى ديگر موجوديت افرادى 
مشروعيت  هالل  قطب الدين  چون 
اين شورا را به خاطر دولتی بودن آن 

زير سوال برده است. 
امريکا،  متحده  اياالت  حاال 
برخی  اخيرا  و  افغانستان  حکومت 
هريک   پارلمان  نمايندگان  از 
مذاکره  باب  که  می کنند  ادعا 
هما  کرده اند.  باز  را  طالبان  با 
پارلمان  در  غزنی  نماينده  سلطانی 
که  است  گفته  بست  خبرگزارى  به 
کرده  گفتگو  مالعمر  با  حتا  وى 
با  طالبان  رهبر  آمادگی هاى  از  و 
هرچند  است.  گفته  سخن  حکومت 
تاکنون  را  ادعاى خانم سلطانی  اين 
کسی رد و يا تاييد نکرده است،  اما 
اين  زنان  به  نسبت  طالبان  ديدگاه 
عمال  را  سلطانی  خانم  گفته هاى 
می سازد.  همراه  ترديد  و  شک  با 
نيست  معلوم   اکنون  همه  اين  با 
در  صلح  عالی  شوراى  ابتکار  که 
امريکا، کرزى، هما  دست کيست؟ 

سلطانی!! و يا شوراى عالی صلح! 

آسيبی نرسيده است.
آقاى وحيدى می گويد که از يک ماه گذشته 
به اين سو، در نتيجه حمالت نيروهاى پاکستانی، 
زخمی  تن  چهل  باخته،  جان  غيرنظامی   ۲۲
بی جا  خانه هاى خود  از  خانواده  و صدها  شده 

شده اند.
سوى  از  بلندرتبه  هيات  يک  گذشته  هفته ى 
به منظور متوقف ساختن  ناتو  نيروهاى  دولت و 
مرزى  مناطق  به  پاکستانی  نيروهاى  حمالت 
کشور وارد اسالم آباد شد. اما تاکنون جزيياتی 
از دست آوردهاى اين سفر گزارش نشده است.

چهار تن از ماين روبان کشته شده اند و دو جسد 
ديگر، مربوط به سربازان اردوى ملی است.

اين مقام امنيتی همچنين گفت: »بقيه ماين پاکان 
بين  منطقه  در  بودند،  طالبان  اسارت  در  که 
کوشش هاى  اثر  به  دالرام،  و  باالبلوک 
ريش سفيدان قوم و جناب والی فراه و فشارهاى 
نظامی که بر طالبان وارد شده بود، آزاد شدند 

و به خانه هاى خود بازگشته اند.«
اين  مسوول  را  طالبان  گروه  محلی  مقام هاى 
اين  سخنگوى  يک  اما  می دانند،  آدم ربايی 
گروه در تماس با رسانه ها گفته است که آنها 

در اين آدم ربايی دخيل نيستند.
احتماال  که  گفته اند  فراه  در  امنيتی  مسووالن 
هدف ربايندگان توقف برنامه ى ماين پاکی در 

اين منطقه بوده است.
مقام هاى امنيتی گفته اند منطقه اى که ماين پاکان 
طالبان  توسط  بودند،  آن  پاک سازى  سرگرم 

ماين گذارى شده است.
ماين  کارگر   ۲۸ شامل  شده  ربوده  کارگران 
و  افغان  همه  که  هستند  راننده  چهار  و  پاکی 
از کارکنان يک سازمان ماين پاکی غيردولتی 

موسوم به »دافا« هستند.

حمالت پاکستان به کنر همچنان ادامه دارد

قربان کوهستانی نماینده ی غور در مجلس نمایندگان  می گوید 
دلیل مهمی که عزیزی بانک ورشکست شده است، خریداری امالک 

در دوبی بوده است.
کوهستانی گفت: »تمام امالکی که در دوبی خریداری کرده بود، در 
تحولی اقتصادی که در جهان می آید، کل امالک در دوبی 60 درصد 
زیر قیمت پایین آمده، یکی از بخش های مهمی که عزیزی بانک را 

ورشکست کرده همین مسایل است.« 

اوگفت که ارزش امالک خریداری شده به بیش از 450 میلیون 
دالر می رسد و ممکن نیست که این پول دوباره به کشور بازگردانده 

شود.
به گفته ی او، کار ساختمان هایی که عزیزی بانک توسط شرکت 
و  بوده  غیرقانونی  نیز  است  کرده  راه اندازی  اونکس  ساختمانی 
به وسیله ی پرداخت رشوت به ارگ ریاست جمهوری صورت گرفته 
است.                                                                              در صفحه 4

بیست و هشت ماین پاک ربوده شده آزاد شدند

عناوينمطالبامروز:

گرانی خطری...

اثرات منفی...
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مصالحه:غلبهبر
تفکردشمنسازی
وذهنیتجنگی

به  مصالحه  برای  افغانستان  در 
باز  که  زمان-  عامل  اول  درجه 
و  است  شده  باخته  نمی گردد- 
موجود  دولت  ضعف  نتیجه  در 
از  زمینه  در  زیادی  فرصت های 
افغانستان  در  رفته اند.  دست 
را  جاری  جنگ  که  مصالحه ای 
آینده  جنگ های  جلو  و  کرده  ختم 
قابل تصور  مشکل  به  نماید  سد  را 
واقعیت  به  زمانی  مصالحه  است. 
جنگ  تنها  نه  که  می شود  مبدل 
جاری را متوقف سازد، بل در آینده 
و  جنگ  زمنیه های  و  امکانات  هم 
در  برساند.  حداقل  به  را  جنگ ها 
پیشنهادی  مصالحه ی  برنامه ی 
تضمینی  چنین  افغانستان  دولت 
افغانستان  دولت  نمی شود.  دیده 
را گدایی می کند. گدایی،  مصالحه 
گدایی است و نتیجه آن هم گدایی. 
ادامه در صفحه 8

]در صفحه 5[

آگهی استخدام
براى  خبرنگار  نفر  يک  ۸صبح  روزنامه 
دفتر کابل استخدام می کند، عالقمندان 
الی  را  خود  سوانح  خلص  می توانند 
ايميل  آدرس  به  سرطان   ۲۴ تاريخ 

روزنامه ارسال کنند.
Email:
afghanistan_8am@yahoo.com

شماره تماس: 070۸۱۴۴0۴7
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چه کسانی ماین پاکان را 
سر بریده اند؟

کرده اند،  اعالم  افغانستان  در  محلی  مقامات 
شرکت  یک  کارمندان  از  تن  شش  اجساد 
فراه  والیت  در  گذشته  هفته ی  که  ماین روبی 
شده  پیدا  کشور  غرب  در  بودند،  شده  ربوده 
بودند،  شده  ربوده  که  افرادی  مجموع  است. 
سرنوشت  از  ولی  بود،  شده  اعالم  تن   32
این  بر  قبل  نیست.  در دست  افراد خبری  بقیه 
مسوولیت  طالبان  تروریستی  گروه  معموال  و 
در  ولی  می گرفتند،  گردن  به  را  اعمالی  چنین 
اثر رهنمود دلسوزانه ی برخی ها گمان می رود 
کشتار  چنین  مسوولیت  پذیرش  از  طالبان  که 
وقیح و زشت و بی رحمانه ای طفره رفته اند و 
برخالف رفتار همیشگی شان، این بار سخنگوی 
آدم ربایی  این  در  طالبان  که  است  گفته  آنان 
اعلم،  واهلل  ندارند.  دستی  بی رحمانه  کشتار  و 
که  منطقه ای  گفته اند،  امنیتی  مقام های  ولی 
از  و  بودند  کار  سرگرم  آنجا  در  ماین روبان 
ماین گذاری  طالبان  توسط  شدند،  ربوده  آنجا 
شده بود. قرار گفته ی مسووالن امنیتی احتماال 
برنامه ی  توقف  قاتالن،  و  ربایندگان  هدف 
گفتنی  است.  بوده  منطقه  این  در  ماین روبی 
است که همه ی کارکنان افغان هستند و مربوط 
به یک موسسه ماین روبی به نام دافا می باشند. 
دیگر  از  تروریستی، جدا  و  قاتالنه  این حرکت 
ابعاد آن خصومت و دشمنی عامالن آن را علیه 
حرکت های صلح طلبانه نشان می دهد و اگر از 
جانب طالبان باشد که به ظن اغلب چنین است، 
ناکام حکومت و  به کوشش های  پاسخی است 
ادعاهای مبنی بر آمادگی طالبان برای پیوستن 
به دولت و پروسه ی نام نهاد صلح.  پیام نهفته 
افغانستان،  مردم  به  ضدبشری  اقدام  این  در 
است  این  جهانیان  همه ی  و  افغانستان  دولت 
تسلیم طلبانه  و  کرنش گرانه  با سیاست های  که 
صلح  به  نمی توان  باج دادن ها  و  انفعالی  و 
که  کسانی  از  تعدادی  سربریدن  یافت.  دست 
افغان هستند و هدف شان رهانیدن  و  مسلمان 
جان اطفال و غیرنظامیان، از خطر ناخواسته ی 
پارچه پارچه شدن هست، به هیچ دلیل و در هیچ 
مسلک و مذهبی نمی تواند توجیهی داشته باشد. 
دشمنان  کشتار،  این  عامالن  که  بپذیریم  باید 
و  شکلی  به  گاهی  که  هستند  افغانستان  مردم 
عملیات  راکت پراگنی،  با  صورتی،  به  زمانی 
اشکال  دیگر  و  ترور  بمب گذاری،  انتحاری، 
می گیرند.  قربانی  افغانستان  مردم  از  جنایت، 
در  را  چوپان  دو  نزدیکی  همین  در  چنانچه 
والیت بدخشان سر بریدند البد به جرم چوپان 
بودن. می توان تصور کرد که سکوت بی دلیل، 
مقامات  جانب  از  مماثل  موارد  در  چنانچه 
مسوول، در پیش گرفته خواهد شد و در نهایت 
با یک اظهار تاسف، این واقعه نیز به فراموشی 
سپرده خواهد شد. اظهار تاسفی که نه موجب 
قلب  زخم  بر  نه  و  می شود  قربانی  زنده شدن 
وارثان آنان مرحمی. درحالی که دولت، مسوول 
حراست از جان و مال و هستی و حیات مردم 
برای  را  الزم  زمینه های  دارد  وظیفه  و  است 
زندگی توام با امنیت و رفاه، برای شهروندان 

آماده سازد.

زنگ اول


زمانی  بیست ساله  عایشه  بی بی  قضیه 
موجب سر و صدا شد که سال گذشته 
میالدی یک عکس او برای اولین بار 
چاپ  به  تایم  امریکایی  مجله  توسط 
اثر  به    2009 سال  در  عایشه  رسید. 
بدرفتاری شوهرش از خانه فرار کرد، 
افتاد  دام  به  دوباره  که  آن  از  پس  اما 
گوش و بینی اش بریده شد و چشم به 

راه مرگ بود.
تایمز  روزنامه  گزارش  اساس  بر 
دادند  نجات  را  عایشه  روستانشینان 
از  امریکایی  سربازان  توسط  بعدتر  و 
افغانستان به خارج انتقال یافت. عایشه، 
حاجی  خسرش  و  قدرت اهلل  شوهرش 
سلیمان را متهم کرده که گوش و بینی 

او را بریده اند.
که  سلیمان  حاجی  روزنامه،  نوشته  به 
هفته ی  بود  بازداشت  اتهام  همین  به 
گذشته به قید ضمانت رها شده است. 
و  اصلی  قربانی  عایشه  بی بی  حال  اما 
یگانه شاهد این واقعه که می تواند در 

زراعت  توسعه  تیم  غزنی:  8صبح، 
چهارده  غزنی  در  ایتالف  نیروهای 
والیت  این  در  را  زراعتی  پروژه ی 

تمویل می کند. 
وظیفه اصلی بخشی از نیروهای ایتالف 
»ای دی تی«  نیروهای  عنوان  زیر  که 
از  حمایت  می کنند،  فعالیت  غزنی  در 

توسعه زراعت است. 
بندهای  ساخت  شامل  پروژه ها  این 
می  غزنی  دریای  روی  بر  کوچک 
پروژه ها جلوگیری  این  باشند و هدف 
از تخریب سیالب های بهاری، ساخت 
کانال های آبیاری و ایجاد زراعت نوین 
به آموزش  قادر  را  تا دهقانان  می باشد 

مهارت های الزم کند.
در  ایتالف  نیروهای  دیگر  پروژه ی 

نتیجه ی  در  می گوید  دفاع  وزارت 
و  داخلی  نیروهای  مشترک  عملیات 
ولسوالی  قریه  چندین  در  بین المللی 
طالب   20 کاپیسا  والیت  تگاب 
زخمی  آنان  دیگر   23 و  شده  کشته 

شده اند.
اعالمیه ای  انتشار  با  دفاع  وزارت 
اتباع  از  تن  پنج  که  است  گفته 
کشته شدگان  شامل  نیز  پاکستانی 
اعالمیه  این  در  هستند.  طالبان 
یک  که  است  آمده  همچنین 
طالبان  مهمات  و  سالح  ذخیره گاه 
انفجار  و  کشف  ولسوالی  این  در 

داده شده است.
این  جریان  در  که  شده  گفته 
اردوی  نیروهای  از  تن  پنج  عملیات 

شده اند. زخمی  نیز  ملی 
درگیری  یک  اثر  در  همچنین 
آقسای  منطقه  در  دیروز  مسلحانه، 
جوزجان،  والیت  قوش تپه  ولسوالی 
محلی  پولیس  یک  و  طالب  دو 

شده اند. کشته 
امنیت  آمر  ابراهیم  محمد  سمونوال 
به  جوزجان  والیت  امنیه  قوماندانی 
درگیری  این  گفته،  آزادی  رادیو 
شد  آغاز  دوشنبه  روز  صبح  زمانی 
با پولیس محلی در  که طالبان مسلح 

شدند. درگیر  منطقه 
به گفته آقای ابراهیم در جریان این 
محلی  پولیس  مامور  یک  درگیری 
طالب  دو  شده،  زخمی  نیز  دیگر 
موترسایکل  عراده  پنج  و  بازداشت 
پولیس  نیروهای  دست  به  نیز  آنان 

است. افتاده 
کرده  اعالم  دفاع  وزارت  همچنین 

این مورد صحبت کند بعد از عملیات 
امریکا  در  هنوز  تا  صورتش  جراحی 

است.
اما  شد  بازداشت  سال گذشته  سلیمان 
پسرش، شوهر بی بی عایشه به پاکستان 
قضیه  در  می گوید  سلیمان  کرد.  فرار 

بی بی عایشه دست نداشته است.
زندان  از  که  آن  از  پس  سلیمان 
آزاد  ارزگان  والیت  مرکز  ترینکوت 
چوره  ولسوالی  در  قریه اش  به  شد، 
برگشت. مردم محل می گویند حدود 
استقبال  وی  از  قریه  سران  از  تن   15
کردند. سلیمان به آنها گفت، قضیه به 
پایان رسید، وی آزاد شده و دوباره به 

زندان بر نمی گردد.
روشن  سلیمان  حاجی  رهایی  دلیل 
گفته  این  از  پیش  سارنواالن  نیست. 
از  عایشه  بی  بی  زمانی که  تا  بودند 
نکند،  ارایه  اسناد  و  نگشته  بر  امریکا 
نخواهد  ممکن  قضیه  این  بردن  پیش 

بود.

والی  کار  محل  امنیت  بهبود  غزنی 
غزنی می باشد.

در  این پروژه این نیروها ساخت دیوار 
اطراف والیت غزنی را تمویل و تحت 
نظارت دارند. این دیوار کمک خوبی 
غزنی  والیت  داخل  امنیت  بهبود  بر 

می کند. 
عالوه بر این، پروژه های مذکور سیستم 
آبیاری را بهبود بخشیده و به روز ساخته 
است که در نتیجه کاشت گل ها، گلبن، 
لورا  است.  مسیر شده  و چمن  درختان 
چایلدز، متخصص ای دی تی می گوید: 
و  آب  فواره ی  یک  این،  بر  »عالوه 
این  شد.  خواهد  ساخته  نیز  پیاده روها 
فنی تر  ظاهر  به ساختمان والیت  کارها 

برای مراجعه کنندگان خواهد بخشید.«

والی نام نهاد طالبان 
با 15 تن از مخالفان دیگر بازداشت شدند

بین المللی  و  داخلی  امنیتی  مقامات 
مشترک،  عملیات  دو  طی  می گویند 
والیت  در  را  طالبان  نام نهاد  والی 
حقانی  شبکه  عضو  یک  و  پکتیکا 
پنهان شده  در والیت خوست  را که 

بودند بازداشت کرده اند.
والی  می گویند  مقامات  همچنین 
نام نهاد طالبان مسلح در والیت پکتیکا 
داخل  از  که  معلوماتی  اساس  به  را 
بازداشت  شد،  افشا  طالبان  صفوف 

کرده اند.

در همین حال نیروهای امنیتی گفته اند 
والیت  در  مسلح  شورشی  یک  که 
باالی  که  شد  کشته  زمانی  قندهار 

نیروهای امنیتی حمله کرد.
بین المللی  و  داخلی  امنیتی  نیروهای 
چهارده  که  می دهند  خبر  همچنین 
عملیات  چندین  جریان  در  را  طالب 
بازداشت  نیز  سایر والیات کشور  در 
این  گزارش ها،  اساس  به  نموده اند. 
عملیات ها تلفات ملکی و یا هم تلفات 
نیروهای امنیتی را در پی نداشته است.

در  گذشته  ساعت   24 جریان  در 
به  را  طالب  یک  کشور،  سراسر 
را  دیگر  تن  سیزده  و  رسانده  قتل 

است. بازداشت کرده 
افزوده  اعالمیه ای  در  دفاع  وزارت 
والیت های  از  افراد  این  که 
غزنی  کندز،  قندهار،  خوست، 
و  سالح  از  مقداری  با  کاپیسا  و 
اردوی  نیروهای  سوی  از  مهمات 

شدند. بازداشت  ملی 
میان،  این  در  که  می افزاید  اعالمیه 
والیت  در  ملی  اردوی  سربازار  دو 

شده اند.  زخمی  نیز  پکتیا 
مقام های  دیگر،  خبر  یک  براساس 
افغانستان  در  دنمارک  نظامی 
ماین  انفجار  نتیجه  در  می گویند، 
یک  کشور،  جنوب  در  جاده  کنار 

است. شده  کشته  دنمارکی  سرباز 
دنمارکی  سرباز  این  می شود  گفته 
ماین  این  با  زمانی  یک شنبه  روز 
از  بیرون  در  که  کرد  تصادم 
هلمند،  والیت  در  سربازان  قرارگاه  

بود. گزمه  مصروف 
سربازانش  تا  دارد  درنظر  دنمارک 
جریان  در  تدریجی  صورت  به  را 
بیرون کند. افغانستان  از  سال جاری 
نشر  با  آیساف  نیروهای  همچنین 
این  سرباز  یک  گفته اند  اعالمیه ای 
از  ناشی  جراحتی  اثر  به  نیروها 
جان  دوشنبه  روز  غیرجنگی  حادثه 
این  هویت  مورد  در  است.  باخته 

است. نشده  گفته  چیزی  سرباز 
از  نیز  یک شنبه  روز  آیساف 
در  بین المللی  سرباز  سه  کشته شدن 

بود. داده  خبر  افغانستان 

ولسوالی  سارنوال  حنیف  محمد 
چوره تایید کرده است که سلیمان به 
ضمانت یک دکاندار رها شده است. 
در  گفته  ارزگان  والی  سخنگوی  اما 

این مورد اطالع ندارد.

محمدزی پدر بی بی عایشه می گوید، 
قضیه دختر او زندگی آنها را بهم زده 
ترک  خودرا  خانه  محمدزی  است. 
ترس خانواده سلیمان  از  و حال  گفته 

و طالبان به خانه خود رفته نمی تواند.
وی به تایمز گفته است، آنها می گویند 
به  را گذاشته  دخترش  که  این  بخاطر 
شده  افغان ها  شرم  باعث  برود  امریکا 
گفته  او  برای  گفته  محمدزی  است. 
با  و  شده  بی دین  دخترش  که  شده 

مردم بی دین زندگی می کند.
است  گفته  روزنامه  به  محمدزی 
کنند،  دستگیر  را  او  طالبان  اگر 
دهقان  یک  گذاشت.  نخواهند  زنده 
 25 عبدالقیوم  چوره  ولسوالی 
است،  گفته  تایمز  روزنامه  به  ساله 
دادن  با  سلیمان  که  آوازه هایی اند 

رشوت از زندان آزاد شده است.
است  کرده  تایید  نیز  روستانشین  این 
قریه اش  به  دوباره  محمدزی  اگر 

برگردد طالبان او را خواهند کشت.

شخصی که گوش و بینی عایشه را بریده بود از زندان آزاد شده است

نیروهای ایتالف به زراعت و امنیت غزنی 
کمک می کنند

کشته و زخمی شدن بیش از چهل طالب 
ACKUدر والیت کاپیسا
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با  آتش«  و  دود  ورای  »از  در گزارش  را  برادری  امروز 
مامایش  کمونیستی  حکومت  زمان  در  که  داریم  خود 
از دست داده و آن حادثه هولناک و جنایتی که در  را 
می نماید:  بازگو  چنین  ما  برای  را  افتاده  اتفاق  زمان  آن 
و  داشتیم  سکونت  کشور  شمالی  والیت های  در  »ما 
ناچیزی  مقدار  و  بود  مواشی  گله داری  همان  ما  زندگی 
زراعت، زیرا آن مناطق بسیار سرد بود و زراعت چندان 
تابستانش  و  بهار  و  آنجا طوالنی  زمستان  نمی داد.  نتیجه 
یک  تنها  که  بودیم  مجبور  ما  و  می باشد  کوتاه  بسیار 
سال  که  آن هم  اوقات  اکثر  که  زیرا  نمایم،  زرع  فصل 
بسیار سرد بود، نتیجه مطلوب نمی داد. به هر صورت از 
زندگی که داشتیم خوش بودیم و بدون کدام دغدغه به 
سوی آینده پیش می رفتیم، اما  با آغاز نظام کمونیستی، 
خاطر  به  مردم  زیرا  نمود،  تغییر  مردم  زندگی  وضعیت 
بردند و  به سالح  ناموس شان دست  از وطن، دین و  دفا 
نام  به  را  مردم  دولتی  نیروهای  شدند.  آغازگر  را  جهاد 
این که با مجاهدین همکاری می کنند و یا هم به بهانه ای 
دیگر دستگیر و از بین می بردند و در کنار آنها نیروهای 

یا  و  در گروه  ناحق که  به  را  افراد  بعضی  نیز  مجاهدین 
تنظیم دیگر جهاد می کردند از بین می بردند و این مردم 
ملکی بود که به ناحق خون شان از طرف نیروهای نظام 

پا گذاشته است. 
هست  پیرو  قوماندان  نزدیکان  از  که  مردی  شمس الدین، 
به  که  قلعه ی زال  ولسوالی  در  فروشان  دارو  از  تن  یک  و 
گفته ی خودش، دکان دوافروشی اش توسط قوماندان پیرو، 
دزدی شده است. او می گوید: »به اندازه ی 120 هزار افغانی 
دارایی من دزدی شد، شیشه های دوافروشی ام را شکستند و 

تمام داشته هایم را بردند.«
در  بزرگی  زخم  نشان دادن  با  شهروندان،  از  دیگر  تنی 
و  پیرو  قوماندان  را  وی  که  می کند  یادآوری  شکمش، 

بیاید  که  قبوالندیم  باالیش  و  کردیم  عذر  را  گیجی  نبی 
دوش  به  طالبان  برابر  در  را  خودش  مردم  نظامی  رهبری 
بگیرد، همه چیز رو به راه بود، ولی حاال شورای عالی صلح 
پیرو، وی  قوماندان  به رهبری  با مسلح سازی گروه  دزدانی 
به میدان  به عنوان مخالف  برابر قوماندان نبی گیجی  را در 

آورده است.«
نمی تواند  صلح،  برنامه ی  اگر  که  گفت  عبدالخالق  حاجی 
صلح بیاورد، حداقل برای برهم زدن آرامش در جاهای امن، 

به ویران کاری نپردازد.
و  محمد  لعل  عبدالملک،  حاجی  طوربای،  حاجی 
در  نیز  ولسوالی  این  مردم  نمایندگان  از  دیگر  شماری 

سخنرانی های شان دیدگاه های این چنینی داشتند.
قلعه ی زال،  مردم  نمایندگان  از  دیگر  یکی  میرم،  حاجی 
شدن  تسلیم  ساخته گی  برنامه ی  با  صلح  شورای   « گفت: 

طالبان، می خواهد در این ولسوالی هرج و مرج به پا شود.«
او گفت: »ما زن و مرد برای نگهداری جان و ناموس مان از 
شر این آدم ها، شب ها پهره داری می کردیم و اگر دولت با 
ما همکاری نکند و این مشکل را بر طرف نه سازد، مردم این 

ولسوالی می دانند که چه کار کنند!«
حشمت اهلل ارشد، ولسوال قلعه زال، مشکل های به میان آمده 

را جدی خواند. 
برنامه ی خود  به  را  وقتی کسانی  »شورای صلح،  او گفت: 
جذب می کند، پیش از آن که برای شان ماموریتی را بسپارد 
و یا آنان را بر سرنوشت مردم فرمانروا بسازد، باید حساب 
جرم و جنایت آنان را با مردم پاک بسازد، مشکل های آنان 

با مردم حل کند.«
میان  آمده  میان  به  مشکل  برای حل  که  افزود  ارشد  آقای 
به  را  نامه هایی  بارها  پیرو،  قوماندان  مسلح سازی  و  مردم 
شورای عالی صلح فرستاده است و درخواست کرده است 
که به این دشواری کالن رسید گی شود، ولی هنوز کاری 

نشده است.
ساختار  چارچوب  در  اینک  که  فرماندهی  گیجی،  نبی 
»سازمان امنیتی« در ولسوالی قلعه ی زال فعالیت می کند، در 
مشکل  هیچ گونه  پیرو،  قوماندان  با  »من  می گوید:  باره  این 
ندارم، ولی نمی توانم این را ببینم که مردم من لت و کوب 
و  شود  چور  دارایی های شان  شود،  ستم  باالی شان  شوند، 
هرروز برای آن که به قوماندان پیرو باج بدهند، تهدید شوند 

و بترسند.«
او افزود که قوماندان پیرو، اول مشکل حقوقی و جنایی اش 
طالب  چون  آن  از  پس  کند،  حل  قلعه ی زال  مردم  با  را 
از  از دستش شکایت دارند و  بود و مردم  بود، جنایت کار 
تنها یک میل  پیوسته است،  به دولت  آن جایی که خودش 

سالح برایش داده شود و خانه نشین گردد.
به  رابطه  در  کندز  والیتی  صلح  شورای  مسوولین  اما 
که  گفتند  پیرو  قوماندان  جنایی  و  حقوقی  مشکل های 
مسوولیت بررسی این گونه قضایا به دوش ارگانهای عدلی و 

قضایی است و مردم باید به این نهاد ها مراجعه کنند. 



ریختانده  مجاهدین  نیروهای  همچنین  و  کمونیستی 
نمی شد  و  بود  دردآور  بسیار  مردم  برای  این  که  می شد 
یاد  کمونیست ها  جنایت  از  و  نمود  چشم پوشی  آن  آز 

والیت  قلعه ی زال  ولسوالی  مردم  نمایندگان  از  تن  صدها 
کندز، در پی آنچه که آنان پشتیبانی شورای والیتی صلح 
روز  می خوانند،  ولسوالی  این  در  طالبان  و  دزدان  از  کندز 
ولسوالی  این  شهر  مرکز  در  را  گردهمایی  یک  دوشنبه، 
صلح  کمیته ی  عملکردهای  آن،  در  و  کردند  راه اندازی 

والیتی را در این ولسوالی نکوهش و تقبیح کردند.
اشتراک کنند گان این گردهمایی، گفتند که شورای والیتی 
رهبری  به  مسلح،  دزدان  گروه  از  پشتیبانی  با  کندز،  صلح 
قوماندان پیرو، حقوق شهروندان مظلوم این ولسوالی را زیر 

به گونه ای زده اند که  به شکمش  با میل تفنگ  همراهانش 
سه بار جراحی شده و هنوز بهبود نیافته است.

به گفته ی نمایند گان مردم قلعه زال، قوماندان پیرو، نزدیک 
به چهارسال می شد که در برابر دولت می جنگید، قاچاق بران 
مردم  مال  می گرفت،  پول  آن ها  از  و  می کرد  همکاری  را 
بود  ساخته  زخمی  و  کشته  را  شماری  می کرد،  دزدی  را 
از  و  ساخته  مسلح  را  وی  صلح،  والیتی  شورای  اینک  و 
به  آنان  می خواهند  مردم  حالی که  در  می کند،  پشتیبانی  او 
بر سرنوشت مردم حاکم  این که  نه  دادگاه کشانده شوند، 

گردند.
کندز،  صلح  والیتی  کمیته ی  رییس  عمرخیل،  اسداهلل 
می گوید که این نهاد، تنها دو میل سالح برای قوماندان پیرو 
برای حفظ جانش سپرده است، ولی این در حالی است که 
پیرو،  »قوماندان  می گویند:  قلعه ی زال  ولسوالی  شهروندان 
و  نظامی  مانور  برای  روزانه  و  دارد  مسلح  نفر   25 از  بیشتر 
نشان دادن توان خود به مردم مظلوم این ولسوالی، در شهر 

گشت و گذار می کند.«
قلعه ی زال  ولسوالی  در  امنیتی  وضعیت  بد شدن  از  نگرانی 
این  که  می شود  مطرح  حالی  در  طالبان،  مسلح سازی  با 

ولسوالی، امن ترین ولسوالی والیت کندز شمرده می شود.
نمایندگان مردم ولسوالی قلعه ی زال، می گویند که بیشتر از 
و  رفته  حیرتان  بندر  به  طالبان،  ظلم  بیم  از  پیش،  سال  سه 
قوماندان نبی گیجی، یکی از فرماندهان پیشین را که در بندر 
حیرتان هوتل داشت، با عذر و زاری، به قلعه ی زال آوردند، 
تا امنیت این ولسوالی را تامین کند. آنها می گویند تا حال 

هیچ مشکل امنیتی نداشته اند.
حاجی عبدالخالق، یک تن از سران قومی در این ولسوالی 
گفت: »شورای صلح کندز، نمی دانم از ما چه می خواهد؟ 
ما برای برپایی امنیت و آرامش، پول جمع کردیم، قوماندان 

نام  زیر  آدم کش  گروه های  جنایت  روی  بر  و  نمود 
از انصاف و وجدان  انداخت و این دور  مجاهدین پرده 
انسان است. در چهاردهم ثور 1363 بود که تعدادی از 
مسلمان  به جرم  دسته جمعی  به صورت  را  بی گناه  مردم 
حاکم  آنجا  در  که  قدرت مند  تنظیم های  از  یکی  بودند 
بی گناه  این شهیدان  بین  در  نمودند که  بود، شهید  شده 
بود  شامل  نیز  ما  نزدیک  خویشاوندان  از  زیادی  تعداد 
که از جمله مامایم را می توان یادآور شد که جزو همان 
این  به شهادت رسید.  نامردان  آن  توسط  و  بود  شهیدان 
جهاد  به نام  که  احزاب  جنایت  نمونه های  از  یکی  هم 
منافع شخصی و خصومت های خودرا باالی مردم تطبیق 
می کرد، آیا می شود کسانی که فرمان چنین جنایت هایی 
را صادر نموده اند بخشش و عفو نمود و از خون ناحق و 
بی گناهان گذشت که این دور از عدالت و انصاف است 
باید عامالن آن مجازات شوند وگرنه ما در نزد خداوند 
خود مسوول خواهیم بود، زیرا از جنایت کاران حمایت 
و  بود  نخواهد  بخشش  قابل  آخرت  در  این  و  می کنیم 
کدام عذری هم از ما پذیرفته نخواهد شد. به امید روزی 

که عدالت در کشور به صورت واقعی آن تامین شود.«



مامایم را بی رحمانه کشتند
مجاهدین نیز بعضی افراد را به ناحق که در گروه و یا تنظیم دیگر 
جهاد می کردند از بین می بردند و این مردم ملکی بود که به ناحق 
خون شان از طرف نیروهای نظام کمونیستی و همچنین نیروهای 

مجاهدین ریختانده می شد که این برای مردم بسیار دردآور بود و 
نمی شد آز آن چشم پوشی نمود و از جنایت کمونیست ها یاد نمود و بر 
روی جنایت گروه های آدم کش زیر نام مجاهدین پرده انداخت و این 
دور از انصاف و وجدان انسان است. در چهاردهم ثور 1363 بود 

که تعدادی از مردم بی گناه را به صورت دسته جمعی به جرم مسلمان 
بودند یکی از تنظیم های قدرت مند که در آنجا حاکم شده بود، 

شهید نمودند.

باشندگان قلعه زال:

 از عملکرد های 
شورای عالی صلح 

ناراضی هستیم
نورالعین - کندز

شمس الدین، مردی که از نزدیکان 
قوماندان پیرو هست و یک تن از 

دارو فروشان در ولسوالی قلعه ی زال 
که به گفته ی خودش، دکان 

دوافروشی اش توسط قوماندان پیرو، 
دزدی شده است. او می گوید: »به 

اندازه ی 120 هزار افغانی دارایی من 
دزدی شد، شیشه های دوافروشی ام 

را شکستند و تمام داشته هایم را 
بردند.« تنی دیگر از شهروندان، با 
نشان دادن زخم بزرگی در شکمش، 
یادآوری می کند که وی را قوماندان 
پیرو و همراهانش با میل تفنگ به 

شکمش به گونه ای زده اند که سه بار 
جراحی شده و هنوز 




ACKU



بازار  در  چیز  همه  قیمت  روزها  این 
علت های  از  یکی  است.  رفته  بلند 
نرخ  پایین آمدن  قیم،  بلندرفتن  اصلی 
آنجایی  از  است.  شده  خوانده  افغانی 
در  مردم  از  حمایتی  اقدام  هیچ  که 
تناسب با نوسان در نرخ مواد مصرفی 
و به خصوص مواد غذایی وجود ندارد 
و از سوی دیگر عاید بیش از هشتاد و 
پنج درصد مردم بسیار ناچیز می باشد، 
بلندرفتن قیمت ها یا گرانی، برای مردم 
خطری به مراتب بدتر از تروریزم و هر 

ناامنی دیگر می باشد. 
در  تجارت  وزیر  احدی  انورالحق 
سخنانی در مجلس نمایندگان در مورد 
برابر  در  افغانی  قیمت  کاهش  دلیل 
اسعار خارجی گفته است که تنش های 
سبب  سه گانه  قوای  بین  اخیر  سیاسی 
شده است تا ارزش واحد پولی کشور 
کاهش یابد. وی گفته است که کدام 
به  افغانستان  پولی  سیاست  در  تغییری 
افغانی  نرخ  نوسان  بر  که  نیامده  میان 
تاثیر منفی بگذارد. پیش از این قیمت 
افغانی   45 افغانی  برابر  در  دالر  یک 
دالر  یک  اخیر  روزهای  در  اما  بود، 
موضوع  این  و  رسیده  افغانی   49 به 
سبب شده تا قیمت مواد خوراکی نیز 

افزایش پیدا کند.
رسانه های  در  خصوص  این  در  که  گزارش هایی  در 
جمعی منتشر شده نیز به نقل از کارشناسان و متخصصین 
است که  اشاره گردیده  موضوع  این  به  مالی،  و  پولی 
بین قوای دولتی، جدی مطرح شدن  تنش های سیاسی 
پروسه خروج نیروهای خارجی از افغانستان و از سوی 
دیگر ابهام در چشم انداز سیاسی و امنیتی کشور، باعث 
خارجی  اسعار  برابر  در  افغانی  قیمت  تا  است  گردیده 

کاهش پیدا کند. 
شکی نیست که اختالف  نظرهای سیاسی و یا اختالف 
قابل  موضوع  یک  اجرایی  و  رفتاری  شیوه های  در 
باعث  آنچه  اما  می باشد؛  کشوری  هر  در  پیش بینی 
هیوالیی  چهره  افغانستان  در  اختالفات  این  تا  گردیده 
این  گردند،  محسوب  حل ناشدنی  و  بگیرند  خود  به 
کشورهای  اکثر  برخالف  ما  کشور  در  که  می باشد 
دیگر، از تسلیم پذیری مطلق عمومی در برابر حاکمیت 
قانون خبری نیست و همین سبب می گردد تا اختالفات 
بسیار جزیی، به یک کشمکش و بحران تبدیل گردد و 

بر زندگی مردم اثر منفی بگذارد.
مختلف  مسایل  و  موارد  در  جزیی  اختالفات  این که 
باعث گرفتاری جامعه در بحران گردد، تقریبا در چهل 
گردیده  تبدیل  تغییرناپذیر  سنت  یک  به  اخیر  سال 
افغانستان  اخیر  سال  چهل  تا  سی  تاریخ  به  اگر  است. 
بسیاری  در  می شود که  گیرد، روشن  توجهی صورت 
موارد، آتش جنگ های داخلی و بحران های ویران گر 
جزیی  بسیار  نظرهای  اختالف  از  ناشی  ثبات شکن،  و 
میان مدعیان رهبری جامعه بوده است. در واقع رهبران 
سیاسی جامعه در چهار دهه ی اخیر وقتی روی مسایل 
دچار اختالف نظر گردیده اند، مرجعی را به عنوان رافع 
نتوانسته و برای تثبیت نظر و عالقه ی  اختالف پذیرفته 
خود، پیروان خویش را در برابر پیروان رقبای خویش 

جنگانده اند.
قانون  تصویب  و  افغانستان  در  سیاسی  نظام  تغییر  با 
جامعه  میان  در  امیدواری  حتا  و  خیال  این  اساسی، 
اصل  یک  عنوان  به  قانونمنداری  که  گردید  ایجاد 
حاکمیت  و  گردد  تثبیت  جامعه  در  خدشه ناپذیر 
افراد  محوری های  و خود  به خودسری ها  بتواند  قانون 
بازی  نقش  عمومی  نهادهای  راس  در  که  اشخاصی  و 
می کنند، پایان دهد. اما از آنجایی که تغییر واقعی مبتنی 

مجلس نمایندگان افغانستان پس از آن که برخی 
به  بانک  عزیزی  ورشکست شدن  از  نمایندگان 
پرداخت  دوبی،  در  جایدادها  خریداری  دلیل 
و  بانک  این  سهام داران  به  قرض  غیرقانونی 
زدند، خواهان  اونکس سخن  ساختمانی  شرکت 
توضیح سرپرست بانک مرکزی به روز شنبه شد.

در نشست روز گذشته ی مجلس برخی نمایندگان 
مدعی شدند که عزیزی بانک از مدتی به این سو 
به دلیل سرمایه گذاری های غیرقانونی سهام داران 
خریداری  اونکس،  ساختمانی  شرکت  در  آن 
و  است  شده  ورشکست  دوبی  در  جایدادها 
حکومت اجازه ی بررسی این بانک را به صندوق 

وجهی سازمان ملل نمی دهد.
مساله ی  او  وسیله  به  که  قدیر  ظاهر  حاجی 
اختالس و فعالیت های غیرقانونی در عزیزی بانک 
بود  شده  مطرح  مجلس  عمومی  نشست  به 
می گوید که تالش صورت گرفته بود تا موضوع 
در  را  عزیزی بانک  در  غیرقانونی  فعالیت های 
در  که  نمی خواهد  او  ولی  نکند،  مطرح  پارلمان 

مساله عزیزی بانک خاموش باشد.
قدیر گفت: »امروز در زمان چای صبح برای من 
ده لک دالر در مورد عزیز بانک آورده شده بود 
آن  از  ظاهر   حاجی  شو!  آرام  ظاهر  حاجی  که 
قسم مادری زاده نشده که به پیسه او را آرام کنید، 

حقیقت را می گوید تازمانی که زنده است.«
از  حمایت  قانون،  اساس  بر  که  کرد  تاکید  او 
سرمایه گذاران  مصوونیت  و  خصوصی  بخش 
وظیفه دولت است و مجلس نمایندگان می خواهد 

تا این بانک فعالیت های شفاف داشته باشد. 
به گفته ی او عامل اصلی مسدود شدن کمک های 
جهانی به خصوص ای ام اف )صندوق وجهی پول( 
مخالفت مقام های حکومت به منظور حسابدهی و 

شفافیت در عزیزی بانک بوده است.
غور  نماینده ی  کوهستانی  قربان  دیگر  جانب  از 
که  مهمی  دلیل  می گوید  نمایندگان   مجلس  در 
امالک  خریداری  شده  ورشکست  عزیزی بانک 

در دوبی بوده است.
دوبی  در  که  امالکی  »تمام  گفت:  کوهستانی 
خریداری کرده بود، در تحولی اقتصادی که در 
درصد   60 دوبی  در  امالک  کل  می آید،  جهان 
زیر قیمت پایین آمده، یکی از بخش های مهمی 
که عزیزی بانک را ورشکست کرده همین مسایل 

است.« 
اوگفت که ارزش امالک خریداری شده به بیش 
از 450 میلیون دالر می رسد و ممکن نیست که این 

پول دوباره به کشور بازگردانده شود.
به گفته ی او، کار ساختمان هایی که عزیزی بانک 
توسط شرکت ساختمانی اونکس راه اندازی کرده 
پرداخت  به وسیله ی  و  بوده  غیرقانونی  نیز  است 
رشوت به ارگ ریاست جمهوری صورت گرفته 

است.
شدن  رسانه یی  از  نمایندگان  برخی  این حال  با 
و  کرده  نگرانی  ابراز  عزیزی بانک  در  مشکالت 

نسبت به پیامدهای منفی آن هشدار دادند.
مجلس  در  هلمند  نماینده ی  نیازی،  نسیمه 
کشور،  کنونی  شرایط  در  که  گفت  نمایندگان 
نفع  به  عزیزی بانک  در  مشکل ها  ساختن  مطرح 

مردم افغانستان نیست.
خانم نیازی گفت : »مطرح کردن این گپ درست 

رهبران  دیدگاه  در  قانون محوری  و  قانون مداری  بر 
برای  تمایل  هم  هنوز  نیامده،  بوجود  جامعه  سیاسی 
سلطه جویی مطلق در نزد نخبگان سیاسی دیده می شود 
و طبیعی است که اگر این مسیر ادامه یابد، پروسه ی به 
قابل تصور  نخبگان  از سوی  نیز  پیروان  جنگ انداختن 

خواهد بود.
در  مطلق  سودجویی  در  جامعه  سیاسی  نخبگان  افراط 
تا  است  باعث گردیده  مالی  حتا  و  سیاسی  عرصه های 
تجارتی  و  مالی  عرصه های  در  سودجویی  ویروس 
این  پیامد  در  گردد.  منتقل  نیز  عرصه ها  این  فعاالن  به 
مشکل دیده می شود که برخی از شرکت های تجارتی 
نیز با استفاده از هر فرصت و تحول، کوشش می کنند 
تا در قالب تبانی های غیررسمی و غیراعالم شده، قیمت 
یک نوع  این که  بدتر  دهند.  افزایش  را  مصرفی  مواد 
از  برخی  و  تجارتی  شرکت های  از  برخی  بین  رابطه 
رهبران دخیل در قدرت نیز برقرار شده است که سبب 
می شود تا تیغ عدالت و نهادهای عدلی در برابر عامالن 

احتکار و انحصار و گران فروشان از کار بیفتد.
چنانچه نمونه ی واضح از این رابطه در موضوع مربوط 
نیز  رسانه ها  در  و  رسید  مشاهده  به  کابل بانک  به 
بین فساد و قدرت  به دلیل وجود رابطه  اعالم گردید، 
بازخواست کننده  نهادهای  کابل بانک،  موضوع  در 
نتوانستند در حل مشکالت مربوط به کابل بانک موفق 
شوند. عدم موفقیت این نهادها در رفع مشکالت ایجاد 
شده در کابل بانک و در واقع محرزشدن ناتوانی دولت 
در اجرای سیاست های داخلی در اعمال قوانین مالی و 
پولی، تبعات منفی بین المللی نیز بر جامعه عارض کرد 
آمدن  در  تعلیق  به  آن،  بخش  مهم ترین  از  یکی  که 
بین المللی  صندوق  طریق  از  بین المللی  کمک های 
کار  این  که  می کنند  اعتراف  مقامات  که  بود  پول 
تاثیر منفی بر زندگی مردم بگذارد.  تا  باعث می گردد 
در  بازخواست کننده  نهادهای  ناتوانی  دیگر،  جانب  از 
باعث  کابل بانک،  ازدست رفته ی  دارایی های  تحصیل 
بانک های  که  بیاید  وجود  به  نگرانی  این  تا  گردیده 
دیگر نیز با کاپی رفتاری از کابل بانک، به نحوی دچار 
صورت  به  آن  دارایی  که  گردد  متقلبانه  ورشکستگی 
انحصاری توسط تعدادی محدود به استفاده گرفته شود 

و خسارات آن از دارایی عامه جبران گردد.


نیست، این موضوع به خیر افغانستان هم نیست و 
در هر والیت به صدها نفر در عزیزی بانک کم 
و زیاد پول پس انداز یا حساب های دیگر دارند، 
اول ذهنیت  آن ها را مخشوش و خراب ساخته به 

تشویش بندازیم  که کارخوب نیست.« 
دلیل  به  سال روان  در  کابل بانک  آن که  از  پس 
غیرقانونی سهام داران آن ورشکست  فعالیت های 
شد و کنترول  آن در اختیار حکومت  افغانستان 
ورشکست  احتمال  از  نگرانی هایی  گرفت،  قرار 
شدن سایر بانک های خصوصی در کشور مطرح 

شده بود.
رییس  فطرت،  عبدالقدیر  استعفای  با  همزمان 
امریکا،  در  افغانستان  مرکزی  بانک  پیشین 
را  افغانستان  حکومت  مقام های  از  شماری  وی 
مرکزی  بانک  بررسی  مانع  که  بود  کرده  متهم 
از  بین المللی  نظارت کننده ی  سازمان های  و 
درافغانستان  خصوصی  بانک های  از  دیگر  یکی 

می باشند.
مجلس  دوم  معاون  بهزاد،  احمد  این حال،  با 
گذشته ی  روز  نشست  در  کشور  نمایندگان 
مجلس نمایندگان گفت که اسناد و شواهد کافی 
وجود دارد که عزیزی بانک روبه سقوط است و 
سهام داران آن تالش دارند پول های بیشتری را به 
صورت غیرقانونی به بیرون از کشور انتقال دهند.

 بهزاد گفت: »اسنادی که در اختیار ما قرار گرفته 
درحال حاضر تمام جایدادها از جمله ذخایر نفتی 
و تانک های تیل عزیزی بانک به یک شرکت به 
تعهد  فروش رساندن  به  بدل  در  و  رسیده  فروش 
گرفته شده است که تا یک سال موضوع را علنی 
مابقی  که  باشند  داشته  فرصت  آن ها  تا  نکنند 

پول ها را از افغانستان خارج بکنند.«
 او شمار تانک های تیل به فروش رسیده را 150 
همانند  نباید  حکومت  که  کرد  تاکید  و  خواند 
نیز  بانک  عزیزی  به  کابل بانک  به  پول  پرداخت 

غرامت بپردازد.
انکشافی وزارت  میلیون دالر بودجه  اختالس 72 
درصد   5 ماهانه  حاضر  حال  در  که  مخابرات 
می شود،  داده  انتقال  افغان  ملی  بانک  به  آن 
خریداری  در  دالر  میلیون   14 از  بیش  دستبرد 
عزیزی بانک  سوی  از  افغانستان  انکشافی  بانک 
بانک  ازبکستانی  و  روسی  سهام دار  دو  رهایی  و 
انکشافی افغانستان به کمک عزیزی بانک توسط 
لوی سارنوالی از دیگر اتهام های بود که نمایندگان 

مجلس در برابر عزیزی بانک مطرح کردند.
رییس  عزیزی  میرویس  همین  حال  در 
عزیزی بانک در تماس با رسانه ها گفته است که 
ابزار  به عنوان  از مساله عزیزی بانک  افراد  برخی 
مسایل  در  بانک  این  و  می کنند  استفاده  سیاسی 
سیاسی سهیم نبوده و به صورت کل ورشکستگی 

خود را رد می کند. 
بررسی  خواهان  نمایندگان  از  شماری  هرچند 
ولی  بودند،  عزیزی بانک  از  مستقیم  نظارت  و 
قانون  مطابق  نمایندگان  مجلس  که  آن جایی  از 
کند،  نظارت  خصوصی  بانک های  از  نمی تواند  
قرار شد تا به روز شنبه سرپرست بانک  مرکزی 
افغانستان برای چگونگی موضوع عزیزی بانک به 

نشست عمومی این مجلس فراخوانده شود.
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که  کرده  اعالن  متحد  ملل  سازمان  جمعیت  صندوق 
جمعیت جهان در ماه اکتوبر آینده از مرز هفت میلیارد 
به  نفر  میلیون  هشت  و  هفتاد  همه ساله  و  می گذرد  نفر 

تعداد نفوس جهان اضافه می شود.
ملل  سازمان  جمعیت  صندوق  نماینده ی  هوکمن،  اری 
از  تجلیل  مراسم  در  گذشته  روز  افغانستان،  در  متحد 
سه  تا  که  گفت  نفوس،  جهانی  روز  جوالی،  یازدهم 
نفر  میلیارد  هفت  مرز  از  جهان  نفوس  تعداد  آینده  ماه 
رقم  این  که  می شود  پیش بینی  همچنین  و  می گذرد 
هوکمن  آقای  برسد.  نفر  میلیارد   9.7 به   ،2050 سال  تا 
ارزیابی های بخش  و  اظهارات  »براساس آخرین  افزود: 
که  می شود  زده  تخمین  متحد،  ملل  سازمان  جمعیت 
نفر برسد.  نفوس جهان در سال 2025 به هشت میلیارد 
این در حالی است که در سال 2050 نفوس جهان از 9.7 
میلیارد نفر فراتر خواهد رفت.« وی همچنین گفت: »در 
ماه اکتوبر سال 2011 نفوس جهان به هفت میلیارد نفر 
می رسد. این مرحله ی مهم هم یک فرصت و هم یک 
چالش بزرگ به شمار می رود. همه ساله هفتاد و هشت 
معادل  یعنی  می شود؛  اضافه  نفوس جهان  به  نفر  میلیون 
}نفوس{ کشورهای کانادا، استرالیا، یونان و پرتگال به 

طور دسته جمعی.«
نماینده ی صندوق جمعیت سازمان ملل در کابل تاکید 
کرد که نود و هشت درصد رشد جمعیت در کشورهایی 
که کمتر رشد کرده اتفاق می افتد که افغانستان نیز یکی 
نفوس  هوکمن،  آقای  گفته ی  به  کشورهاست.  این  از 
از  و  بوده  رشد  حال  در  بعد  به  هجدم  قرن  از  جهان 
سال 1804 میالدی که نفوس جهان به یک میلیارد نفر 
می رسید، در سال 1927 به دو میلیارد نفر افزایش یافت. 
نفوس جهان که در سال 1974 میالدی به چهار میلیارد 

در  هرات  والیت  زیست  محیط  حفظ  ریاست  مسوولین 
حالی از آغاز برنامه های تبلیغی برای آگاهی از ضررهای 
که  می دهند  خبر  پالستیکی  خریطه های  از  استفاده 
هم اکنون در تمامی دکان های شهر هرات از این خریطه ها 

استفاده می  شود. 
هرات  زیست  محیط  حفظ  اداره  رییس  افغان  عبدالقیوم 
برای  را  گسترده ای  تبلیغی  برنامه های  به زودی  می  گوید 
پالستیکی  مواد  از  استفاده  مضرات  از  مردم  آگاهی 

روی دست خواهند گرفت.
است  شده  مشخص  دانشمندان  بررسی های  نتیجه  در 
انسان ها ضرر  به  به طبیعت و هم  که مواد پالستیکی هم 
و  ظروف  انواع  ورود  نیز  افغانستان  دولت  و  دارد  زیاد 
خریطه های پالستیکی را به داخل افغانستان ممنوع کرده 
است، ولی هنوزهم پالستیک و مواد پالستیکی به وفور 

در هرات پیدا می  شود. 
بررسی های  از  به دست آمده  نتایج  تازه ترین  اساس  بر 
دانشمندان، استفاده از ظروف پالستیکی برای غذا، خطر 

ابتال به سرطان را در افراد افزایش می  دهد.
با  همراه  غذا  در  موجود  چربی  می  گوید  بررسی ها  این 
پالستیک باعث فرایند شیمیایی خاصی گردیده و باعث 

نفوذ مواد سمی پالستیک در غذا ها می  گردد.
ظروف  داخل  در  غذایی  مواد  حرارت دادن  همچنین 
پالستیکی نیز خطر ابتال به سرطان و چند مرض دیگر را 

افزایش می  دهد. 
این  تجزیه شدن پالستیک،  دلیل عدم  به  از سوی دیگر 
باقی می  ماند که باعث تخریب  مواد همچنان در طبیعت 

محیط زیست می  گردد. 
گذشته  زمستان  در  وزیران  شورای  مصوبه  اساس  بر 
افغانستان  بازار های  به  نباید  پالستیکی  خریطه  هیچ گونه 

وارد گردد. 
طول  در  که  می  گویند  هرات  والیت  گمرک  مسوولین 
این چند ماه محموله های زیادی از خریطه های پالستیکی 

را در گمرک والیت هرات ضبط کرده اند. 
هرات  والیت  گمرک  رییس  کامه وال  احسان  محمد 
به خاطر  وزیران  شورای  تصویب  براساس  که  می  گوید 
خریطه های  هرگونه  واردات  زیست  محیط  حفظ 

پالستیکی ممنوع شده است. 
که  پالستیکی  محموله های  که  می  افزاید  کامه وال  آقای 
وارد گمرک هرات شده توسط آنان ضبط گردیده و در 

حال حاضر در انبار های گمرک حفظ می  گردد. 

نفر می رسید، از این سال به بعد افزایش خیلی سریع داشته 
و در جریان سی و هفت سال اخیر، سه میلیارد نفر به تعداد 

نفوس جهان افزوده شده اند.
با این حال، اری هوکمن می گوید که رشد جمعیت در 
نیز  اقتصادی و اجتماعی  افزایش مشکالت  باعث  جهان، 
کنترول جمعیت، مشکالت  او، عدم  گفته ی  به  می شود. 
تنها  مشکالت  این  و  آورد  خواهد  وجود  به  جهانی  را 
می کند:  عالوه  وی  ماند.  نخواهد  باقی  کشور  یک  در 
»همان  طوری که به نفوس ما افراد جدید اضافه می شود، 

شهر  مغازه های  اکثر  در  پالستیکی  این حال خریطه های  با 
هرات به وفور پیدا می  شود و اکثر فروشنده ها و خریداران 

بدون دغدغه ای از این خریطه ها استفاده می  کنند. 
»در  می  گوید:  هرات  شهرنو  در  مغازه دار  عبدالغفور 
جمع آوری  دکان ها  از  پالستیکی  خریطه های  صورتی که 
مشتریان  به  بسته ای  در چی  را  مواد  که  نمی دانیم  ما  شود 

بدهیم.«
ندیده  را  کسی  او  تاهنوز  که  می  افزاید  مغازه دار  این 
است که به وی گفته باشد مواد غذایی را در خریطه های 

پالستیکی نفروشد. 
تا  می  گوید  هرات  در  غذایی  مواد  فروشنده  نبی  سید  اما 
پالستیکی  خریطه های  شهرداری  سوی  از  بار  دو  حال  به 
شده  مجبور  او  ولی  است،  شده  جمع آوری  دوکانش 

باردیگر از این خریطه ها استفاده کند. 
را  اجناسی  نمی توانند  مشتری  که  می  دهد  ادامه  نبی  سید   
فروشنده  از  آنها  بنابراین  دهد  انتقال  با دست  می خرد  که 
هم  فروشنده ها  و  می  کنند  پالستیکی  خریطه  تقاضای 

مجبور اند تا خواسته خریداران را برآورده کنند. 
سید نبی در مورد استفاده از خریطه های تکه ای گفت که 
در هرات فابریکه ای وجود ندارد که خریطه تکه ای بسازد 
و کمتر کسی وجود دارد که خریطه تکه ای باخود حمل 

کند. 
مقدار  این  به  هنوز  که  گذشته ها  در  نبی  سید  گفته  به 
در  مردم  نداشت  وجود  وفور  به  پالستیکی  خریطه های 
مواد  آنها  در  و  داشتند  تکه ای  خریطه های  خود  خانه 
همه  امروز  ولی  می  دادند،  انتقال  را  خود  خریداری شده 

خجالت می  کشند تا باخود خریطه تکه ای انتقال دهند. 
همچنان محمد شریف یکی از شهروندان هرات می  گوید 
مضربودن  از  کسی  که  نشده  متوجه  هرگز  حال  تا  او 
شریف  محمد  باشد.  زده  حرف  پالستیکی  خریطه های 

بین  تفاوت  ممکن  می آیند.  پیش  نیز  جدید  چالش های 
افزایش  و  جهانی  سطح  به  خوراکی  مواد  تولید  افزایش 
نفوس به میان آید. در جهان امروزی که بیشتر از هر زمان 
اساسی ترین  دارند،  ارتباطات  یکدیگر  با  کشورها  دیگر 
نگرانی ها از سرحدات ملی فراتر می رود. عملکردهایی که 
در یک کشور صورت می گیرند تاثیر فوری باالی دیگر 
راه  یافتن  برای  باشند.  داشته  می توانند  جهان  قسمت های 
حل به این مشکل، به تالش های جهانی مشترک جامعه ی 
جهانی ضرورت است ولی بیشتر از آن کشورها، والیات 

خریطه های  می  شنود  که  است  اول  بار  که  می  دارد  ابراز 
پالستیکی به محیط زیست و صحت انسان ها مضر است. 

توسط  انسان ها  صحت  به  پالستیکی  مواد  مضربودن 
تجزیه  دلیل  به  و  است  شده  تایید  کشور  صحت  وزارت 
نشدن پالستیک در خاک به محیط زیست نیز صدمه زیاد 
می  رساند و به همین دلیل واردکردن و پخش خریطه های 
وزیران  شورای  سوی  از  افغانستان  داخل  در  پالستیکی 
ممنوع اعالم گردید. آقای افغان می  گوید بیشتر خریطه های 
پالستیکی از پالستیک های بازیافت شده تولید می  گردد که 
دارای پایین ترین کیفیت است و خطرات زیست محیطی و 

صحی آن بیشتر می  باشد. 
زیست  محیط  حفظ  مسوولین  که  داد  ادامه  افغان  آقای 
در  را  غذایی شان  مواد  تا  می  خواهند  مردم  از  همچنان 
نیز  فروشنده ها  از  و  ندهند  انتقال  پالستیکی  خریطه های 

و جمعیت ها نیز باید به شکل انفرادی تالش نمایند.«
سه برابر شدن نفوس افغانستان

در  نفوس  رشد  که  می شود  پیش بینی  حال  همین  در 
افغانستان نیز طی سال های آینده خیلی سریع خواهد بود. 
صندوق  سوی  از  صورت گرفته  پیش بینی های  براساس 
جمعیت سازمان ملل و دولت افغانستان، نفوس این کشور 
تا سال 2050 از مرز هشتاد و پنج میلیون نفر می گذرد. در 
تا  شش  و  بیست  بین  افغانستان  جمعیت  کل  حاضر  حال 

بیست و هفت میلیون نفر تخمین می شود.
داکتر نادره حیات برهانی، معین وزارت صحت عامه در 
گفت  مورد  این  در  نفوس  جهانی  روز  از  تجلیل  مراسم 
اضافه  افغانستان  جمعیت  به  نفر  میلیون  یک  ساالنه  که 
که  می شود  »پیش بینی   می گوید:  برهانی  خانم  می شود. 
در  نفر  میلیون  یک  تعداد  به  آینده  سال  چهل  مدت  در 
هر سال افزایش خواهد یافت. همچنین پیش بینی هایی که 
تا  گرفته،  صورت  ملل  سازمان  سوی  از  نفوس  مورد  در 
سال 2025 میالدی نفوس کشور به چهل و هفت میلیون 
»براساس  کرد:  تاکید  همچنین  وی  رسید.«  خواهد  نفر 
باروری  میزان  می رود  احتمال  انجام شده ،  پیش بینی های 
که در حال حاضر 6.3 بر فی خانم است، تا حدود سطح 
واقع  چنین  در صورتی که  بیاوریم.  پایین  باروری  خالص 
یافته  افزایش  به صورت چشمگیری  نفوس کشور  نشود، 
باال  میلیون  پنج  و  هشتاد  مرز  از  میالدی   2050 سال  تا  و 

خواهد رفت.«
با این حال، مقام های دولت افغانستان و سازمان ملل متحد 
کنترول  برای  را  مختلفی  برنامه های  آنان  که  می گویند 
شامل  برنامه ها  این  دارند.  روی دست  کشور  در  جمعیت 
و  والدت ها  میان  فاصله  ایجاد  مورد  در  آگاهی دهی 

سرمایه گذاری باالی مصوونیت خانواده هاست.
افراد  را  افغانستان  جمعیت  اکثریت  آمارها،  براساس 
جوان تشکیل می دهند و عدم توجه آنان به رشد بی رویه 
برای  را  بزرگی  مشکالت  آینده  در  می تواند  جمعیت، 

دولت خلق کند.
مورد  در  نگرانی ها  افغانستان،  در  جمعیت  بی رویه  رشد 
مصوونیت شهروندان کشور را بیشتر می سازد و در صورتی 
که خانواده ها به این مساله توجه جدی نکنند، در آینده ی 
نه چندان دور با بحران عمیق اقتصادی و اجتماعی مواجه 

خواهند شد.

بخواهند تا این مواد را در خریطه های پالستیکی نفروشند. 
این سو  به  از چندین سال  پالستیکی  از خریطه های  استفاده 
در سراسر جهان به دلیل این که پالستیک ضررهای صحی 
افراد  در  سرطان  بروز  باعث  و  می کند  ایجاد  را  زیادی 
می  گردد و همچنین به دلیل عدم تجزیه آن در طبیعت از 

استفاده مانده است. 
به خصوص ظروف یک بار مصرف که بیشترین ضرر را به 
ارگانیسم انسان ها می  زند، هیچ گونه استفاده در حال حاضر 

در جهان ندارد. 
از ظروف ساخته شده  مردم  تا  توصیه می  کنند  دانشمندان 
هم  و  است  بی ضرر  هم  که  کنند  استفاده  گیاهی  مواد  از 
بی اعتنایی  دلیل  به  ولی  می  گردد.  تجزیه  طبیعت  در  زود 
رابطه  این  در  آن چنانی  کار  حال  به  تا  دولتی  مسوولین 

صورت نگرفته است.

تا سه ماه دیگر نفوس جهان
به هفت میلیارد نفر می رسد

اثرات منفی خریطه های پالستیکی
ACKUبر صحت و محیط زیست
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زنان بیوه در جوزجان
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 جمشید رادفر - مزارشریف
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است،  سراچه  تکسی  راننده ی  که  ساله   55 برات  خلیفه 
بلند می رود، اصال  تیل  »نرخ  با حالت عصبانی می گوید: 
پرسان نیست و تمام مشکالت را باید ما مردم غریب متقبل 

شویم.« 
در  بی کیفیت  تیل های  بی رویه  ورود  و  تیل  بلند  قیمت 
بازار های والیت بلخ باعث بلندشدن سروصدای رانندگان 

وسایط نقلیه در این والیت شده است.
قیمت  افزایش  شریف  مزار  شهر  رانندگان  از  شماری 
مشکالت شان  عمده ترین  از  را  بی کیفیت  تیل  ورود  و 

می دانند.
خویش  صحبت های  در  مالیه  وزیر  و  تاجران  از  شماری 
از  ناشی  افغانستان  در  تیل  قیمت  بلندرفتن  که  گفته اند 
بلخ  اما رانندگان والیت  تیل است،  بهای جهانی  افزایش 
جهان  در  که  می دانند  حدی  از  بیش  را  تیل  بلندرفتن 

افزایش یافته است.
خلیفه برات اظهار می دارد: »نظر به محاسبه، یک لیتر تیل 
در افغانستان در طول یک هفته 20 سنت بلند رفته است  
که در یک بیرل آن  40 دالر می شود آیا در جهان یک 
بیرل  تیل 40 دالر بلند شده است و  دولت محاسبه ندارد 
یا نمی داند، معلوم دار است که می داند، ولی زیر پرده گپ 

دیگر است.«
وی به این نظر است که بلندرفتن تیل نتیجه ی یک دسیسه 

تاجران است که می خواهند مردم را فریب بدهند.
حیرتان  بندری  شهرک  نفتی  مواد  ریاست  مسووالن  اما 
امر  این  و  است  رفته  بلند  تیل  جهانی  نرخ  که  می گویند 
باعث شده که بهای آن در افغانستان نیز بلند برود، چون 

افغانستان واردکننده ی  تیل است.
محمد صابر ظهیر رییس مواد نفتی شهرک بندری حیرتان 
می گوید: »تاجران نفت ما تا هنوز تیل های خودرا به ضرر 
تیل  تن  هر  در  و  می رسانند  فروش  به  افغانستان  بازار  در 

حدود 30 دالر ضرر می بینند.«
در همین حال حاجی نصیر احمد یک تن از واردکنند گان 
تیل در جهان  بهای  بلند رفتن  از  نیز  تیل در مزار شریف 
یادآور شده می گوید: »ما نمی توانم تیل هایی را که وارد 

نموده ایم به ضرر به فروش برسانیم.«
لینی  باعث شده که کرایه ی موتر های  تیل  نرخ  بلندرفتن 
و شهری بلند برود و این امر سروصداهای مردم را نیز به 

قریه  در  مسوولیت بدوش  و  بیوه  زن  صد  برای حدود 
 IDYA« دفتر  مساعدت  به  جوزجان  شهر  کوه بند 
مساعد  خانه های شان  داخل  در  کار  زمینه ی   »NEW

شده است.
این زنان از این پس مشغول نرخ ریسی از پشم حیوانات 

آن هم به صورت پیشرفته و حرفه ای خواهند بود.
زراعت،  بخش  سه  در   »IDYA NEW« موسسه ی 

انجنیری و شغل زایی برای خانم ها فعالیت دارد.
سرپل،  بلخ،  جوزجان،  والیت های  در  موسسه  این 

فاریاب و سمنگان فعالیت دارد.
اما رشته نرخ ریسی از این جهت مورد پسند و قبول واقع 
شده است که خانم هایی که مشکل دارند و نمی توانند 
در بیرون از منزل کار و فعالیت داشته باشند، می توانند 
نرخ ریسی را بعد از آموزش در خانه های خویش انجام 

داده امرار معاش نمایند.
برنامه  برگزارکننده ی  و  مسوول  مریم  رابعه  خانم 
»هدف  می گوید:  خانم های جوزجان  برای  نرخ ریسی 
اساسی ما از این کارگاه خودکفاسازی خانم های بیوه 
و مسوولیت بدوش است و این یک زمینه خوب برای 
دست یابی آنان به نفقه ی خانواده و اوالدشان می باشد.«

شامل  بخش  این  در  که  خانم هایی  کرد،  اضافه  وی 
توسط  ماه  شش  مدت  برای  آنان  سوی  از  می شوند 
استادان در محل بود و باش شان به صورت دسته جمعی 

آموزش می بینند.
افغانی  هزار  دو  حدود  آنان  به  ماه  هر  که  گفت  او 
پرداخته  نیز   دفتر  این  سوی  از  راه  مصرف  به خاطر 

می شود.
همچون  راه اندازی  که  است  باور  این  به  رابعه  خانم 
است  موثر  دیگر  بخش های  سایر  به  نسبت  کارگاه ها 
وی گفت:  »چون جامعه ما یک جامعه سنتی می باشد 
و اکثر خانم ها نمی توانند در بیرون از منزل شان فعالیت 

داشته باشند.«
مبلغ  پروژه  این  »مصرف مجموعی  مریم گفت:  خانم 
دفتر  سوی  از  که  است  امریکایی  دالر  هزار  دوصد 

همراه داشته است.
از  شریف،  مزار  برق   کود  ساحه ی  باشنده  رضا  محمد 
بلندرفتن کرایه موترها شکایت دارد و می گوید: »هر روز 
را  آن  آمدن  پایین  من  هنوز  تا  ولی  می شود،  اضافه  کرایه 

ندیده ام.«
وی گفت: »هر زمان که دالر بلند برود همزمان کرایه موتر 
است،  بلند  باز هم کرایه  بیاید  پایین هم  اگر  بلند می رود، 
تا  می شود،  نرخ  آمدن  پایین  باعث  تحول  چه  این که  ولی 

هنوز برایم معلوم نشده است.«
عبدالمحمد، باشنده ی ولسوالی دهدادی والیت بلخ نیز در 

این رابطه لب به شکایت گشوده اظهار می دارد.
هر بار که نرخ تیل باال برود کرایه موتر ها به همان اندازه باال 

می رود، ولی دیگر هرگز پایین نمی آید.
نرخ ها  کنترول  به خاطر  شهرداری ها  در  که  است  گفتنی 

»USAID« پرداخت می شود.«
به گفته ی خانم مریم، آنان در نظر دارند که در آینده ی 
و  چکه  ماست،  شیر،  تولید  و  پروسس  بخش  نزدیک 

دوغ را نیز فعال سازند.
خانم ها، ضمن  این  آموزش  ختم  »در  گفت:  موصوف 
اعطای تصدیق نامه، یک دستگاه تار ریسی همراه با یک 

کنترول  »شعبه  بنام  شعبه ای  اضافه ستانی  از  جلوگیری  و 
اعالم  با  و  ابتکار دولت جدید  با  نرخ ها« وجود داشت که 
بازار اقتصاد آزاد آن شعبه لغو شد و حاال هیچ مرجعی دیگر 

بخاطر جلوگیری از اضافه ستانی وجود ندارد.
شکایت دیگر رانندگان وسایط در مزار شریف از ورود تیل 

بی کیفیت به بازار های مزار شریف است.
مزار  شهر  در  تکسی  رانندگان  از  تن  یک  رحیم  محمد 
شریف می گوید: »برعالوه این که یک لیتر تیل به 60 افغانی 
رسیده، تیل هایی که ما استفاده می کنیم  اصال کیفیت ندارد 

و از سوی دولت هم  اصال پرسان وجود ندارد.«
وارداتی   تیل های  بی کیفیت بودن  به  رابطه  در  ظهیر  آقای 
می گوید: »با آن که شورای وزیران ریاست مستقلی را زیر 
و  نموده اند  ایجاد  قبل  سال  چند  استندرد  ملی  اداره ی  نام 
یگانه وظیفه ی آن تثبیت ثقلت، کیفیت و احتراق مواد نفتی 

مقدار پشم، چوکی و یک سبد جهت گذاشتن پشم های 
رشته شده به آنان نیز داده می شود تا در خانه های شان کار 

نمایند.«
یکی دیگر از اقدامات دفتر »IDYA NEW« این است 
که در آینده مسوولیت بازاریابی محصوالت این خانم ها 

از طریق  تیل بی کیفیت  می باشد، ولی هنوز هم 20 درصد 
این بندر وارد افغانستان می گردد.

اداره ی  دوش  به  را  وارداتی  تیل  کیفیت  تثبیت  مساله  او 
وارداتی  تیل های  همه  که  می گوید  انداخته  ملی  استندرد 
مثبت  بندر   این  استندرد  ملی  اداره ی  نمایندگی  سوی  از 

ارزیابی می شود. 
مواد  رییس  بندری حیرتان گفته های  مسوولین شهرک  اما 

نفتی این شهرک را رد می کنند.
قاضی محمد نجیب رییس شهرک بندری حیرتان گفته های 
رییس مواد نفتی این شهرک را کامال رد می کند و می گوید: 
»این نهاد از سوی شورای وزیران به این بندر معرفی شده و 

هیچ گاهی هم این اداره دست به چنین اعمال نمی زند.«
نمایندگان  تیل،  تثبیت  و  بررسی  جریان  »در  گفت:  او 
که  صورتی  در  و  دارند  حضور  دولتی  مختلف  نهاد های 
چنین موردی دیده شود، آنها قادر به برگشتاندن مواد نفتی 

به جانب کشور صادرکننده هستند.«
نیاز  مورد  مواد  درصد   70 آن که  با  نجیب،  قاضی  گفته  به 
افغانستان از این بندر وارد می گردد، ولی تا هنوز آنان یک 
بندر وارد  این  از  نگذاشته اند که  را   بی کیفیت  تیل  درصد 

خاک افغانستان شود.
 در همین حال خواستیم نظر نمایندگی ریاست اداره ی ملی 
استندرد شهرک بندری حیرتان را با خود داشته باشیم، اما 

موفق به آن نشدیم.
حیرتان  بندر  از  را  بی کیفیت  تیل  ورود  نیز  نصیر   حاجی 
از  اصال  بی کیفیت  تیل  که   می دارد  اظهار  دانسته  ناممکن 
استندرد  ملی  شعبه ی  چون  شود،  وارد  نمی تواند  بندر  این 
کیفیت آن را چک نموده بعدا اجازه واردشدن را می دهد 

در صورتی که بی کیفیت باشد از همانجا مسترد می گردد.
بنادر  از  بی کیفیت  تیل  که  است  نظر  این  به  نجیب  قاضی 
تورخم  و دیگر بنادر با استفاده از رخصتی روزهای 5 شنبه 

وارد افغانستان می گردد. 
این اظهارات در حالی بیان می شود که نمایندگی های اداره 
نیز  تورخم  بندر  خصوصا  بنادر  تمامی  در  ملی  استندرد 
وجود دارد و این که تیل بی کیفیت چگونه از بندر تورخم 
بلخ  والیت  وارد  والیت  چند  از  گذشتن  با  و  می گذرد 

می گردد، سوال بر انگیز است.

نخ های رشته شده ی  بتوانند  آنان  تا  به عهده می گیرد  را 
خودرا در بدل پول بفروشند.

این موسسه نخ های رشته شده را از نزد خانم ها خریداری 
به دست  پشم  و  پول  دوباره  آن  عوض  در  تا  می کند 

بیاورند.
در  خانم هایی که شوهر خودرا  از  یکی  همین حال  در 
رشته  این  در  و  است  داده  دست  از  داخلی  جنگ های 
این که در خانه جز خودم  »از  آموزش دیده، مي گوید: 
که  بودم  مجبور  نداشتم،  خانه  نان آور  دیگر  کسی 
کشتزار های مردم را خیشاوه کنم و یا در خانه های مردم 
ولی  بود،  سخت  خیلی  کار  یک  که  نمایم  لباس شوی 
حاال می توانم در خانه نشسته ضمن این که از اطفال خود 

وارسی می کنم کار خود را نیز پیش ببرم.« 
فاطمه یکی از خانم های جوان است که شوهرش را در 
یک حادثه ی ترافیکی از دست داده است و صاحب سه 
کودک می باشد که در حال حاضر شامل این آموزشگاه 

شده است.
وی می گوید: »من توانایی دارم که کار نمایم، ولی رسم 
عنعنات ما اجازه نمی دهد که بیرون از منزل کار نمایم، 
منزل خود  نخ ریشی می توانم در  با آموزش حرفه ی  اما 
همین  از  نیز  خودرا  روزگار  نفقه  و  نمایم  کار  نشسته 

مدرک به دست بیاورم.«
پیشه  زراعت  و  مالدار  جوزجان  مردم  اکثر  این که  از 
استند، مسوولین زراعت و مالداری در والیت جوزجان 

این اقدام را ستایش می کنند.
والیت  مالداری  و  زراعت  رییس  عبدالرشید  انجنیر 
والیت  مردم  بیشترین  این که  »از  می گوید:  جوزجان 
جای  ما  برای  هستند،  پیشه  زراعت  و  مالدار  جوزجان 
در والیت  ما  مواشی  تمام محصوالت  که  است  افتخار 

خود ما پروسس شود.«
او از موسسه »IDYA NEW« می خواهد تا این برنامه 
در  و  جوزجان  ولسوالی های  و  روستا ها  دیگر  به  را 

صورت امکان به دیگر شهر های افغانستان توسعه دهد.


ACKU
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عوامل عمده خشونت 
در خانواده 

قرآن مجید می گوید که انسان ها از یک نفس واحد خلق 
بطور  اجتماعی،  و  دینی  تکالیف  ادای  در  و  شده اند19 
تورات،  برخالف  حتا  و  بگیرند20،  سهم  باید  مساوی 
نه  را شیطان می داند،  علت گمراهی حضرت آدم و حوا 
رویکرد  نوع  تنها  نه  گذشته،  دهه  چند  در  لیکن  حوا.21 
دین اسالم به زن، بلکه نوع رویکرد ادیان آسمانی دیگر 
چون مسیحیت و یهودیت در مواردی مورد نقد قرار گرفته 
است. آیه سی و چهارم سوره نساء، از جمله آیاتی بوده که 

بیشترین مناقشه را سبب گردیده است. 
واسطه  به  است؛  نگهبانی  و حق  تسلط  زنان  بر  را  »مردان 
و  داشته  مقرر  بعضی  بر  را  بعضی  خدا  که  برتری  آن 
نفقه  زن  به  باید  مال خود  از  مردان  آن که  واسطه  به  هم 
مردان، حافظ  و مطیع، در غیبت  زنان شایسته  دهند. پس 
حقوق شوهران باشند و آنچه را که خدا به حفظ آن امر 
فرموده نگهدارند. و زمانی که از مخالفت و نافرمانی آنان 
مطیع  اگر  کنید؛  موعظه  را  آنها  نخست  باید  بی مناکید، 
نشدند از خوابگاه آنها دوری گزینید؛ باز اگر مطیع نشدند 
آنها را به زدن تنبیه کنید؛ چنانچه اطاعت کردند، دیگر بر 
آنها حق هیچ گونه ستم ندارید؛ که همانا خدا بزرگوار و 

عظیم الشان است.«22
دیگر،  آیات  و  آیت  این  تفسیر  در  که  است  تذکر  قابل 
و  ،میراث 24 و حقوق قضایی  در زمینه حق شهادت 23 
این  در  دین  علمای  و  است  شده  مطرح  مسایلی  سیاسی، 
باب دالیل مختلفی را تا بحال ارایه کرده اند. با وجود آن، 
تعدادی از منتقدین اظهار می کنند که در نوع تفسیر متون 
دینی که در طول تاریخ بصورت قاطعی در اختیار مردان 
بوده، باید تجدید نظر صورت گیرد و زنان متفکر نیز سهم 

بیشتری را درین حوزه بدست آرند. 
در  آن  اساسی  شرط  که  همسری  چند  برای  دادن  اجازه 
به  نیز  است،  فردی  بصورت  هم  آن  عدالت،  گرفتن  نظر 
این مناقشات دامن زده است. با آنکه علمای دینی معتقدند 
که تعدد زوجات بانی بی عدالتی بین زن ها نیست؛ 25 ولی 

هنوز نقش دین درین حوزه، جای بحث دارد. 
ارزش های  که  می کنند  استدالل  دینی  علمای  از  بسیاری 
با  م��واردی  در  و  سنتی  هنجارهای  و  ارزش ه��ا  با  دینی 
نتیجه  در  و  گردیده  مخلوط  بومی  باورهای  و  خرافات 
ارزش های  و  هنجارها  از  ناشی  مشکالت  که  نمی شود 

جوامع سنتی را به آدرس دین ارجاع داد. 
به  نسبت  تعهد  عدم  شناسان،  دین  از  بعضی  منظر  از 
زیرپاگذاردن  دینی،  ناآگاهی  ازدواج،  در  دینی  ضوابط 
افزایش  وظایف،  انجام  در  مرد  کوتاهی  مادری،  رسالت 
و  رسانه ای  تبلیغات  سنی،  فاحش  فاصله ی  طالق،  آمار 
فروپاشی  در  عمده  عوامل  جمله ی  از  اقتصادی  شرایط 

خانواده اند.26
مشکالت  به  گ��ذرا  نگاهی  با  م��وارد،  این  تمام  ذکر  با 
بازبینی  به  نیاز  حداقل  مسلمان،  جوامع  حقوقی-اجتماعی 
فقه اسالمی در حوزه ی روابط خانوادگی احساس می شود. 
از سوی دیگر، اگر چه پنهان کاری سبب شده تا آمار دقیقی 
از رفتار خشونت آمیز در خانواده های مسلمان بدست نیاید، 
یا  دارد  عمده ای  نقش  مورد  این  در  دین  این که  از  جدا 
خیر، ولی عقیده بر آنست که خشونت خانوادگی در میان 
کشورهای اسالمی، گراف باالیی دارد. براساس گزارش 
در  زنان  علیه  خشونت  بین الملل،  عفو  توسط  منتشرشده 
عربستان سعودی، شایع است. براساس گزارش منتشر شده 
در سوریه  متاهل  زنان  از  25 درصد  ملل،  سازمان  توسط 
و  لت  مورد  شوهران شان  طرف  از  که  کرده اند  تصدیق 

کوب قرار گرفته اند.27
باالتر  واضحی  به طور  پاکستان  کشور  در  ح��دود،  این 

است.28، 29 

آسیب های  و  واقعات  تعداد  که  می شود  داده  احتمال 
افغان  خانواده های  در  خشونت  از  ناشی  روانی  و  جسمی 
اندک  بسیار  این حوزه  باشد. پژوهش رسمی در  بلند  نیز 
سازمان  توسط  انجام شده  بررسی  یک  ولی  است؛  بوده 
علیه  خشونت  که  است  این  بیانگر   ،2006 سال  در  ملل 
موارد،  این  اکثریت  و  است  فراگیر  افغانستان،  در  زنان 
بدون پیگیری باقی می مانند.30 بعضی مطالعات دیگر در 

افغانستان نیز این موضوع را تصدیق می کنند.31
داده  تذکر  همانطور که  روانی:  اختالالت  و  استرس 
در  متفاوتی  پاسخهای  سبب  می تواند  روانی  فشار  شد، 
است.  پرخاشگری  و  خشم  آنها  از  یکی  که  شود  انسان 
پرخاشگری،  که  می گوید  »فروید«  چون  نظریه پردازانی 
نیروی  او،  عقیده ی  به  اس��ت.32  زیستی  غریزه ی  یک 
نهفته ای در انسان تحت عنوان غریزه مرگ انباشته می شود، 
و در صورتی که محدود نشود، به زودی به تخریب گری 
مرگمایه  پیش کشید که  را  فرضیه  این  فروید  می  انجامد. 
سمت  به  خودرا  نیروی  جابجایی،  نظری  مکانیسم های  با 
بیرون معطوف می کند و مبنای پرخاشگری برضد دیگران 
که  »جابجایی«  مشهور  دفاعی  مکانیسم  می شود.33  واقع 
بر  بلکه  اصلی،  شخص  بر  نه  خودرا  خشم  فرد،  آن  طی 
اشخاص دیگری چون اعضای خانواده تخلیه می کند، بر 

مبنای همین فرضیه استوار است. 
بعضی از نظریه پردازان، پرخاشگری را به عنوان یک امر 
فطری قبول نمی کنند و می گویند، علت آن ناکامی است. 
را مطرح کرده اند که  ناکامی-پرخاشگری  فرضیه ی  آنها 
پرخاشگری  سایق  فعال شدن  باعث  ناکامی  آن،  اساس  بر 
شخصی  یا  فرد  به  رساندن  آسیب  آن  نتیجه ی  و  می شود 
در  دیگر،  عبارت  به  ناکامی گردیده، می شود.  باعث  که 
اعتراض آمیز  پاسخ  نوع  یک  خشونت  موارد،  این گونه 
است که فرد نسبت به فشارهای درونی و بیرونی که به وی 

تحمیل شده است، می دهد. 
است،  معتقد  میان  این  در  اجتماعی  یادگیری  نظریه ی 
ناکام  انگیزه  یک  به  است  پاسخی  نه  خشونت آمیز  رفتار 
و نه هم نیروی نهفته که باید تخلیه شود، بلکه مانند همه 
است.  یادگیری  تاثیر  تحت  رفتاری،  پاسخ های  و  رفتارها 
این یادگیری می تواند از طریق مشاهده و یا تقلید صورت 

گیرد.34
سعی  که  اجتماعی«  »یادگیری  نظریه  مثال،  عنوان  به 
طریق  از  خانواده  در  خشن  رفتار  فراگیری  توضیح  در 
تجربه ی  بر  یک س�و  از  دارد،  خشونت  تجربه  یا  مشاهده 
از  فرزندان خانواده و مشاهده رفتار خشن تاکید داشته و 
سوی دیگر، مطرح می کند که در خانواده ها تفاوت هایی 
باعث  که  دارد  وجود  جنسیتی  جامعه  پذیری  درخصوص 
می شود دختران و پسران، با هنجارهای اجتماعی متفاوتی، 
جنسیتی خاص خودرا  نقش  هریک،  و  شوند  جامعه  پذیر 
فراگیرند؛ نقشی که برای دختران با فرودستی، وابسته بودن 

به دیگری و تحمل خشونت همراه است . 
پسران نیز نقش جنسیتی خاص خودرا با فرادستی، استقالل 

و مجاز بودن به انجام دادن رفتار خشن، فرا می گیرند.35
همه  در  تقریبا  که  است  شده  مشاهده  دیگر،  سوی  از 
فرهنگ ها و همه سنین، مردان نسبت به زنان پرخاشگرتر 
رسیدن  برای  فشار  سنگین،  تنبیهات  قتل ها،  بیشتر  هستند. 
خشونت آمیز  ورزش ه��ای  در  اشتغال  حتا  و  هدف  به 
نشان  مطالعات  از  بعضی  می گیرد.  صورت  مردان  توسط 
می دهد که مردان بیشتر از زنان رفتارهای خشن دارند. این 
خشونت هم در رفتارهای کالمی و هم در تنبیهات فزیکی 
از  جامعه  انتظارات  که  می رسد  نظر  به  می شود.36  دیده 
رفتارهای دو جنس، متفاوت است و بیشتر از مردان انتظار 

می رود که رفتارهای خشونت آمیز از خود نشان دهند.37

جدا از فرضیه های ارایه شده، تعارض ها و اختالالتی چون 
اضطراب، افسردگی، عقب ماندگی ذهنی و اعتیاد به مواد 
مخدر، بصورت آشکاری در بروز رفتارهای خشن نقش 
دارند. ناآشنایی و عدم درک نشانه های همچو اختالالت و 
عدم تالش برای رفع آنها، معموال سبب ایجاد فشار روانی 
نتیجه  در  و  گشته  خانواده  اعضای  میان  در  عصبانیت  و 

باعث بروز خشونت می گردند. 
از جانب دیگر، اعتیاد به مواد مخدر که یکی از عوامل جدی 
اختالالت و قابل توجه است، بار روانی و اقتصادی عظیم 
معناداری  ارتباط  می کند،  تحمیل  جامعه  و  خانواده  بر  را 
داشته و سبب کشمکش ها،  افسردگی  اختالالتی چون  با 
نارضایتی ها، لت و کوب، بدآموزی، جدایی، خودکشی 
این موضوع زمانی واضح تر  اهمیت  قتل می گردد.  و حتا 
می شود که افغانستان نه تنها بزرگترین تولیدکننده ی مواد 
مخدر در جهان شناخته شده، بلکه آمارهای چند سال اخیر 
جمعیت  نفر  سی  هر  از  تقریبا  که  است  این  نشاندهنده  ی 

افغانستان، یک نفر از مواد مخدر استفاده می کند.38
تلویزیون: با آنکه سال های قبل، مناقشات زیادی درباره ی 
خشونت  ترویج  سبب  تلویزیونی  برنامه های  آیا  این که 
چند  در  پژوهش ها  ولی  داشت،  وجود  خیر،  یا  می گردد 
سال اخیر نشان داده است برنامه هایی که حاوی صحنه های 
میان  در  خشونت  ترویج  سبب  می توانند  خشونت بار اند، 
یا  می کنند،  تماشا  تلویزیون  که  کودکانی  گردند.  افراد 
این که قادر به تفکیک مجازی بودن برنامه های تلویزیون 
از واقعیت نبوده و یا این که بعد ها میان این رویداده����ای 
مطالعه ی  می زنند.39 صدها  پل  واقعی  زندگی  با  مجازی 
در  خشن  برنامه های  تماشای  که  است  داده  نشان  دیگر 
بی تفاوتی  سبب  است  ممکن  کودکان،  توسط  تلویزیون 
خشونت  تدریجی  قبول  ترس،  و  خشونت  مقابل  در  آنها 
در  خشن  رفتار  تقلید  مشکالت،  برای  حلی  راه  بعنوان 
قربانیان  یا  عاملین  با  همذات پنداری  و  واقعی  زندگی 

خشونت گردد.40
در  بریتانیایی،   - اتریشی  مشهور  فیلسوف  پوپر«،  »کارل 
که  کرد  استدالل   ،1993 سال  در  مصاحبه اش  از  قسمتی 
در تمدن امروزی، به اندازه ی کافی خشونت وجود دارد 
گذاشت.  نمایش  به  را  بیشتری  خشونت  تا  نیست  الزم  و 
صرف  را  بیشتری  وقت  کودکان،  که  کرد  عالوه  وی 
برنامه های  حالی که  در  می کنند،  تلویزیون  تماشای 
و  واقعی تر  را  رفتارهای خشونت بار  و  تلویزیون، حوادث 

هیجان انگیزتر به نمایش می گذارند.41
بصورت  افغانستان  در  موضوع  این  اهمیت  متاسفانه 
ضعف  یا  و  عدم  اس��ت.  شده  گرفته  نادیده  آشکاری 
مدیریت در تهیه، کنترول و پخش برنامه های تلویزیونهای 
بدون  انتخاب  برای  را  راه  خصوصی و دولتی در کشور، 
از کشورهای  محتوای خشن  با  برنامه های  پخش  و  دقت 

مختلف باز کرده است. 
و  فرد  سطح  در  بی اعتمادی  نادرست،  تربیت  نتیجه: 
روابط  در  روانی، گسست  و  اجتماع، آسیب های جسمی 
عادی خانواده و باالخره گردش خشونت، از جمله نتایج 
تا  می رود  انتظار  این که  به  توجه  با  خشونت بار اند.  رفتار 
به تربیت و رشد نسل سالم و کارآمد  نسل امروزی قادر 
مشکالت  و  خشونت  با  مقابله  اهمیت  باشد،  خود  از  بعد 

مرتبط به آن به تدریج بارزتر می گردد. 
درفرجام، گفته های باال را با دو نقل قول پایان می بخشم: 

که  است  معتقد  الیاس«  »نوربرت  آلمانی،  شناس  جامعه 
اجتماعی شدن  فرآیند  در  که  است  پدیده ای  خشونت 
به  خشونت ورزی،  عدم  که  آنجا  از  و  می شود،  آموخته 
شخصیت  به  احترام  فرهنِگ  رشد  جامعه،  تمدن  سطح 
و  زندگی  بهتر  روش ه��ای  رعایت  و  دیگران  عقاید  و 
شیوه های دیگر رفتاری و شکل گیری فرهنگ دموکراسی 
در جامعه مربوط است، به نظر می رسد که محو خشونت 
و  رسمی  نهاد های  همه  در  آن که  مگر  نیست،  ممکن 
غیر رسمی )مانند مکتب وخانواده( خورد و کالن جامعه، 
تغییر و تحولی بنیادین و مستمر و پایدار صورت گیرد. تنها 
به  خودرا  جای  ورزی  خشونت  فرهنگ  صورت  این  در 

مدارای اجتماعی خواهد سپرد .42
کارل پوپر نیز می گوید: تنها زمانی می توانیم از خشونت 
دوری گزینیم که در عرصه ی اجتماعی نیز به نگرش عقلی 
پابند باشیم؛ زیرا هر نگرش دیگری، به راحتی به کاربرد 

خشونت منتهی خواهد شد.43
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»طالبان خوب« و »طالبان بد«
اصطالحات  پاکستان  نظامی  و  سياسی  محافل  در 
طالبان  مروج اند.  خوب«  »طالبان  و  بد«  »طالبان 
خوب، طالبانی اند که در افغانستان جنگ می کنند و 
طالبان بد آنهایی اند که بر اهداف پاکستانی حمله ور 
پاکستان  نظامي  مقامات  با  خوب«  »طالبان  می شوند. 
در  آنها  رهبران  و  دارند  منظم  و  نزدیک  ارتباط 
وجود  با  می کنند.  زندگی  کشور  این  نظامي  مراکز 
تقاضاهای مکرر امریکا اردوی پاکستان باالی شبکه 
می شود،  شمرده  خوب  طالبان  جمله  از  که  حقانی 

فشار وارد نمی کند.
وليام  و  الن  جان   - امریکایی  ارشد  جنرال  »دو 
به  پاکستان  دارند  تردید  که  می گویند  مک روین- 
این زودی ها پناهگاه های شورشيان در خاک خودرا 

از بين ببرد.« )بی بی سی(

عوامل بی اعتمادی بين افغانستان و پاکستان پابرجا اند 
با  پاکستان  دولت  که  می دهند  نشان  تجارب  و 
هيچ کسی صداقت ندارد و به هيچ کسی چهره واقعی 
پاکستان.  خود  مردم  به  حتا  نمی دهد،  نشان  خودرا 
و  حرف ها  به  که  ندارند  وجود  دالیلی  بنابراین 

تعهدات پاکستان اعتماد کرد. 
برادران! مثل دیروز یک بار دیگر دیوار ریگی اعتماد 
ساختند که فروپاشی آن از همان لحظه های اولی از 
سوی  به  پاکستان  راکت های  و  توپ ها  فير  با  جمله 

افغانستان آغاز گردید. 
پاکستان در برابر هند سخت احساس حقارت می کند 
امریکایی ها در  با کشته شدن اسامه بن الدن توسط  و 
پاکستان احساس حقارت پاکستان دو چندان گردیده 
نمایش  به  خودرا  قدرت  می خواهد  پاکستان  است. 
بگذارد و این کار را جز در برابر افغانستان در برابر 

دیگران کرده نمی تواند.
الترناتيف چه است؟

در افغانستان برای مصالحه به درجه اول عامل زمان- 
که باز نمی گردد- باخته شده است و در نتيجه ضعف 
دولت موجود فرصت های زیادی در زمينه از دست 
رفته اند. در افغانستان مصالحه ای که جنگ جاری را 

ما نه بايد مفاهيم را 
ايديولوژيکی کنيم- متاسفانه 
بعضی عناصر چنين می کنند؛ 
به اين معنا که فدراليزم را 
در هرجا و در هرحالت يک 

ضرورت قلمداد می نمايند. در 
حقيقت فدراليزم يک مفهوم 
ايديولوژيک نيست. هم چنان 

نمی توان گفت که فدراليزم در 
هرحالت يک سيستم منفی بوده 
و يک کشور را به سوی تجزيه 
حتمي سوق می دهد. در جهان 

نمونه های بسيار موفق فدراليزم 
از جمله در سويس، کانادا، 

آلمان... وجود دارند.

به  نماید  سد  را  آینده  جلو جنگ های  و  کرده  ختم 
واقعيت  به  زمانی  مصالحه  است.  قابل تصور  مشکل 
متوقف  را  جاری  جنگ  تنها  نه  که  می شود  مبدل 
سازد، بل در آینده هم امکانات و زمنيه های جنگ و 
جنگ ها را به حداقل برساند. در برنامه ی مصالحه ی 
دیده  تضمينی  چنين  افغانستان  دولت  پيشنهادی 
نمی شود. دولت افغانستان مصالحه را گدایی می کند. 

گدایی، گدایی است و نتيجه آن هم گدایی. 
کرده  پيدا  ادامه  افغانستان  در  نيز  موجود  وضعيت 
این وضعيت  یابد.  تغيير  باید  این وضعيت  نمی تواند. 
باید تعویض گردد. زماني که مساله تعویض مطرح 
جای  تا  باشد  داشته  وجود  الترناتيفی  باید  می شود 
وضعيت کنونی را بگيرد. پس الترناتيف چه می باشد؟

الترناتيف ها:
- بازگشت طالبان به قدرت؛ 
- ايجاد يک سيستم فدرالی؛
- دولت توانا و دموکراتيک.

توجه  الترناتيف ها  بحث  به  شدن  وارد  از  پيش 
جلب  اساسی  بسيار  مسله  یک  به  را  خوانندگان 

جهانی  در  ما  این که  آن  و  می کنم 
و  حوادث  که  می کنيم  زندگی 
آن  و  این  در  سياسی  رویداد های 
کشور بعد منطقوی وجهانی دارد و 
خصوصا رویدادهای سياسی که در 
افغانستان واقع می شوند به شکلی از 
اشکال تمام جهان را متاثر می سازد. 
سياسی  تحوالت  نمی توانيم  ما  پس 
آینده  سياسی  سيستم  و  افغانستان 
افغانستان  به  منحصر  را  افغانستان 

بررسی کنيم.
1 ـ بازگشت طالبان به قدرت

قدرت  به  طالبان  بازگشت  گرچی 
می رسد،  نظر  به  آسان  و  ساده  کار 
ولی استقرار و تحکيم قدرت طالبان 
موضع گيري های  با  افغانستان  در 
موجود آنها تقریبا ناممکن می باشد. 
خواهان  افغانستان  مردم  اکثریت 
بر  نمی باشند.  طالبان  بازگشت 
با  ضدیت  و  مخالفت  عالوه ی 
کشور،  داخل  در  طالبان  بازگشت 

غرب، روسيه، هند، ایران و. ..نيز خواستار بازگشت 
هند  خصوصا  و  کشورها  این  نيستند.  آنها  حکومت 
ایجاد حکومت طالبان را به مثابه ی پيروزي پاکستان 
بدون  قدرت  به  طالبان  بازگشت  کرد.  خواهد  تلقی 
مشتعل  بيشتری  شدت  با  را  داخلی  جنگ  شک 

خواهد کرد.
2 ـ ايجاد سيستم فدرال

این مساله را با مطرح کردن یک سوال آغاز می کنم: 
آیا سيستم فدرال در شرایط دشوار کنونی افغانستان 
ضرور  و  موثر  دارند  باال  دست  جدایی  خطوط  که 

می باشد؟
ایجاد سيستم فدرال در یک کشور صرف یک عمل 
ثبات  نيازمند  فدرال  سيستم  ایجاد  نمی باشد.  سياسی 
افغانستان  که  است  نيز  پيشرفته  اقتصاد  و  اجتماعی 
در حالت کنونی فاقد هردو می باشد. سيستم فدرالی 
اندیشه ملی می خواهد که در افغانستان تا هنوز چنين 
اندیشه ای شکل نگرفته است و اگر شکل هم گرفته 

باشد نهایت ضعيف می باشد. در شرایط کنونی ایجاد 
تمایالت  و  فعاليت ها  عملی  امکان  فدرال  سيستم 
هم  همسایه ها  و  می آورد  وجود  به  را  جدایی طلبی 
به آتش مبدل  تا این جرقه ها را  تالش خواهند کرد 

کنند.
متاسفانه  کنيم-  ایدیولوژیکی  را  مفاهيم  نه باید  ما 
که  معنا  این  به  می کنند؛  چنين  عناصر  بعضی 
ضرورت  یک  هرحالت  در  و  هرجا  در  را  فدراليزم 
مفهوم  یک  فدراليزم  حقيقت  در  می نمایند.  قلمداد 
که  گفت  نمی توان  هم چنان  نيست.  ایدیولوژیک 
فدراليزم در هرحالت یک سيستم منفی بوده و یک 
در  می دهد.  سوق  حتمي  تجزیه  سوی  به  را  کشور 
در  جمله  از  فدراليزم  موفق  بسيار  نمونه های  جهان 

سویس، کانادا، آلمان... وجود دارند. 
و  دموکراسی  برابر  در  را  فدراليزم  همچنين 
دموکراسی را در برابر فدراليزم نمی توان قرار داد. در 
رابطه با ایجاد فدراليزم در افغانستان باید روی زمان، 

وضعيت، ضرورت و موثریت غور نمود.
در صورت ایجاد سيستم فدرال اول باید افغانستان را 
به واحدهای فدرال تقسيم کرد. روشن نيست که در 
حالت بحرانی موجود معيارها برای این تقسيم چگونه 
تعيين خواهند شد و تحقق خواهند یافت و بهای آن 
تقسيم  معنای  به  تقسيم  این  آیا  و  بود  خواهد  چه 
و  این همه خطرها  با وجود  بود؟  نه خواهد  حاکميت 
پيش از وقت  فدرال  سيستم  یک نوع  تحميل  ترس ها 
غيرمحتمل نيست. اگر غرب و امریکا جنوب و شرق 
افغانستان را به طالبان واگذار کنند و یا هم طالبان در 
به خودی خود  افغانستان  مناطق مسلط شوند،  همين 
شکل فدرالی را خواهد گرفت. در این صورت هيچ 

تضمينی وجود ندارد که افغانستان تجزیه نشود.
حرکت در مسير کابوس تجزيه ی تحميلی

در زمان موجودیت شوروی گفته می شد: »شوروی 
باهم  ناب  فوالد  »شوروی چون  ناپذیراست«؛  تجزیه 
جوش خورده است«؛ »شوروی شکست ناپذیر است« 

ولی در عمل نه شوروی چون فوالد ناب باهم جوش 
خورده بود و نه هم شکست ناپذیر بود، بعد از هفتاد 
سال عمر موجودیت، شوروی هم شکست خورد و 

هم تجزیه گردید. 
وضعيت عراق پيش چشم ما قرار دارد، کي می تواند 
تقسيم  کند.  تلقی  ناممکن  امر  یک  را  عراق  تجزیه 
نيروهای سياسي عراق بر اساس خطوط فرقه ای سنی، 
شعيه، عرب و کرد که هریک در ساحه ی معينی نفوذ 

دارند، خطر تجزیه آن کشور را افزایش داده است.
است،  داده  نشان  بارها  بلکی  نه،  یک بار  تاریخ 
و  صلح  در  هم  مجاورت  در  قرن ها  اقوامي که 
به  بحرانی  شرایط  در  می کردند،  زندگی  همکاری 
را  یکدیگر  تباهی  و  شده  تبدیل  یکدیگر  دشمنان 

شعار داده اند.
مورخين می گویند که قبایل هوتو و توتسی در حدود 
زندگی  باهم  صلح  و  همسایه گي  در  سال  شش صد 
علت  به  بحرانی  شرایط  تحت  در  ولی  می کردند؛ 
دو  این  سياسی  رهبران  گرایانه ی  فرقه  سياست های 
قبيله به دشمنان یکدیگر تبدیل شدند و طی 100 روز 
توتسی کشته شدند.  قبيله  از  فرد  در حدود 800000 
زندگي  هم  با  صلح  در  قرن ها  هم  قرقزها  و  ازبکها 
شد،  سياسی  قوم  عنصر  که  زماني  ولی  می کردند 
دشمنی  به  را  ازبکها  قرقزستان،  فرقه گرای  عناصر 
کشته،  را  نفر  صدها  کوتاهی  مدت  طی  و  گرفته 
از  ناگزیر  را  هزار  ده ها  و  سوزانيد  را  خانه های شان 

مهاجرت ساختند. 
است.  نه شده  بيمه  تجزیه  برابر  در  هم  افغانستان 
تماميت  در  را  خود  موجودیت  تاهنوز  افغانستان 
انعکاس می دهد و تماميت به معنای ملت نمی باشد. 
زبانی  قومی،  اختالفات  موجودیت  افغانستان  در 
گرایش های  و  اندیشه ها  زدن  دامن  و  مذهبی  و 
تا  افراطی  گروه های  و  عناصر  توسط  فرقه گرایانه 
سرحد رویارویی های مسلحانه، موانع جدي در برابر 

ملت سازی ایجاد کرده اند. 
دموکراسی، يگانه راه نجات

ایجاد  دموکرات ها  رسيدن  قدرت  به  با  دموکراسي 
به  دموکرات  توسط  دموکراسي  می گردد.  مستقر  و 
ارزش های  از  که  دموکرات ها اند  و  مي آید  وجود 
یک  از  دموکراسي  اگر  می کنند.  دفاع  دموکراسی 
به  قدرت  و  سياست  در  فرد  هر  مشارکت  با  طرف 
وجود می آید و از طرف دیگر در دموکراسی است 

که مردم حق تصميم گيری را به دست می آورند.
در  را  اجتماعی  اعتماد  می تواند  دموکراسی  تنها 
افغانستان  بازسازی  زمينه های  و  نماید  احيا  افغانستان 
را به سوی ترقی، پيشرفت، رفاه و عدالت مهيا سازد. 
زمينه ی  دموکراسي  که  مي دهند  نشان  دنيا  تجارب 
ثبات دیناميک را فراهم ساخته و شرایط و امکانات 
پيشرفت  مي آورد.  به وجود  را  نوسازي  و  بازسازی 
امکانات  و  زمينه ها  ساختن  فراهم  بدون  جامعه  یک 
زندگی  عرصه های  همه ی  در  مردم  مشارکت  برای 
که  است  دموکراسی  تنها  است؛  ناممکن  اجتماعی، 
زمينه ی چنين مشارکتی را تامين می کند. در افغانستان 
را  توانایی  و  استعداد  این  دموکراسی  فقط  و  فقط 
سرنوشت شان  تعيين  در  را  افغان ها  همه ی  که  دارد 
و تعيين سرنوشت کشور شان شریک گرداند. چنين 
موجبات  سياسی-  در عرصه ی  مشارکتی- خصوصا 
و  ساخته  فراهم  را  جامعه  و  دولت  ميان  هماهنگی 

گودال های خطرناک جدایی را از ميان بر می دارد.
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مصالحه: غلبه بر تفکر دشمن سازی 
و ذهنيت جنگی

تنها دموکراسی می تواند 
اعتماد اجتماعی را در 
افغانستان احيا نمايد 
و زمينه های بازسازی 
افغانستان را به سوی 
ترقی، پيشرفت، رفاه و 

عدالت مهيا سازد. تجارب 
دنيا نشان مي دهند که 

دموکراسي زمينه ی ثبات 
ديناميک را فراهم ساخته و 
شرايط و امکانات بازسازی 

و نوسازي را به وجود 
مي آورد.

 دستگير روشنيالی

)قسمت دوم و پايانی(
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مقاله سانفرانسیسکو کرونیکل درباره رهبران القاعده

رد پای القاعده در ایران

درخواست معاون ريیس جمهور سوريه برای دموکراسی چندحزبی در اين کشور 

در يک روز سرد ماه مارچ سال گذشته، يک ديپلومات 
ايرانی، 15 ماه بعد از آن که توسط مردان مسلح در خاک 
خود  کشور  به  بود،  شده  ربوده  خيبر  تنگه  در  پاکستان 

پرواز کرد.
نيروهای  پيروزی  به عنوان  را  بازگشت  اين  ايرانی ها 
اطالعاتی خود جلوه دادند و گفتند نيروهای ايران عمليات 
نجات را در منطقه قبايلی مرز افعانستان و پاکستان انجام 
داده اند. مقامات غربی و سايرين مساله را به نحو ديگری 

ديدند: نقطه عطفی در معامله ايران با القاعده.
آزادکردن  برای  مذاکرات  می گويند  غربی  مقامات 
ديپلومات ايرانی در باالترين سطح رهبران القاعده انجام 
خواهان  آزادسازی  اين  بدل  در  القاعده،  است.  شده 
بن الدن  اطرافيان  از  نفر  ده ها  برای  زندگی  بهتر  شرايط 
می شوند  نگاهداری  درايران  شديد  محافظت  تحت  که 
شد؛ ازجمله برای برخی از فرزندان رهبران القاعده و نيز 

باالترين استراتژيست نظامی اين شبکه، سيف العدل.
نتيجه آشکار اين همکاری آزادی بيشتر برای العدل بود 
اکنون  القاعده  چهره های  مهمترين  از  يکی  به عنوان  که 
پس از مرگ بن الدن اهميت بيشتری نيز پيدا کرده است. 
بعد از کشته شدن او در  ايمن الظواهری، معاون بن الدن، 
يورش نيرو های امريکا درماه می، اکنون رهبری سازمان 

را در دست گرفته است.
پس از آزاد کردن ديپلومات ايرانی، العدل آزادی آن را 
يافت که به پاکستان سفرـ  حداقل يک بار در سال گذشته 
به اين کشور سفر کرده است ـ و با ساير رهبران القاعده 
نيز مالقات کند. اين خبر را مقامات اطالعاتی غرب که 

عمليات القاعده را زير نظر دارند منتشر کرده اند.
در  مالحظه ای  قابل  تغيير  نشان دهنده  می تواند  امر  اين 
ايران   2001 سال  از  باشد.  القاعده  و  ايران  مبهم  روابط 
به عنوان ميزبان عوامل و رهبران القاعده که پس از تهاجم 
امريکا به افغانستان به اين کشور فرار کرده بودند، عمل 
کرده و آنها را تحت محافظت شديد نگاه داشته است. 
اکنون به نظر می رسد ايران همچنان در مدار القاعده قرار 
ايران  در  می توانند  آزادانه تر  اين سازمان  عوامل  و  دارد 

عمل کنند.
که  مقاماتی  گفته ی  به 
بمانند،  ناشناس  خواستند 
به  العال  سفر  وجود  با 
پاکستان، وی ترجيح داده 
خانواده  و  همسر  با  است 
خود در ايران باقی بماند.

است  آن  معنای  به  اين 
که به نظر می رسد اکنون 
ايران  در  اقامت  گزينه 
ساير  و  سيف العدل  برای 
رهبران رده پايين تر القاعده 
چرا  است  شده  جذاب تر 
که آزادی بيشتری به آنها 
همچنين  و  می شود  داده 
هواپيما های  حمله  امکان 
امريکا  سرنشين  بدون 

اصال  که  العدل  می رسد.  نظر  به  ذهن  از  دور  ايران  در 
 1998 سال  بمب گذاری  طراحی  به  متهم  است،  مصری 
است  افريقايی  کشورهای  در  امريکا  سفارتخانه های  در 
و جزو باالترين افراد تحت تعقيب اف بی آی با 5 ميليون 

دالر جايزه است.
تيودور کاراسيک، رييس موسسه تحقيقات نظامی خاور 
»داليل  گفت:  دبی  در  مستقر  فارس،  خليج  و  نزديک  
در  اکنون  القاعده  رهبر  يک  که  دارد  وجود  متعددی 
ايران احساس راحتی کند. دشمن همه ی آنها يکی است: 

امريکا.«
برای  ايران  در  القاعده  تبعيدشده ی  افراد  زندگی 
جزييات  است.  ناشناخته  غرب  اطالعاتی  سازمان های 
اين که  درمورد  مثال  دارد،  وجود  زمينه  اين  در  اندکی 
محدود  را  آنها  حرکت  و  ارتباطات  حدی  چه  تا  ايران 
می  سازد. ايران تا کنون در مورد اعضای خانواده بن الدن 
که گفته می شود در  اين کشور زندگی می کنند و يا در 
القاعده که مدتی را در اين  العدل و ساير رهبران  مورد 

است.  نکرده  علنی  نظر  اظهار  هيچ  گذرانده اند؛  کشور 
از  که  ليبيايی  يک  عبدالرحمان،  عاطيه  شامل  عده  اين 
رهبران رده باالی القاعده است، ابومحمد المصری، يکی 
رياست  العدل  که  القاعده  نظامی«  »کميته  چهره های  از 
آن را بر عهده دارد و ابوحفظ الموريتانی، مشاور معنوی 

اين شبکه تروريستی است.
مسايل  از  القاعده  و  ايران  »داستان  می گويد:  کاراسيک 
اين  در  ايران  که  است  روشن  کامال  ولی  است.  مشکل 
به  العادل  افرادی چون  با  ارتباط  نيست.  در حاشيه  ميان 
ايران امکان می دهد تا با باالترين رده های القاعده ارتباط 

برقرار کند.«
به  القاعده،  الظواهری در شبکه  به نقش رهبری  با توجه 
احتمال زياد العادل به عنوان چهره ای در پشت صحنه برای 
سازماندهی و برنامه ريزی حمالت احتمالی باقی خواهد 

ماند.
منبع: سانفرانسيسکو کرونيکل

جريان  در  سوريه  جمهور  رييس  معاون  فاروق الشرع، 
و  بعث  حزب  اعضای  حضور  با  که  دوروزه  نشستی 
به  نسبت  برگزارشده،  دمشق  در  مخالفان  از  گروهی 
برقراری دموکراسی چندحزبی در کشور ابراز اميدواری 

کرده است.
قرار است در جريان اين نشست دوروزه درباره راه های 
به ماه ها ناآرامی و اعتراض در کشور بحث  خاتمه دادن 

و مذاکره شود.
و  مخالفان  رهبران  از  بسياری  که  است  حالی  در  اين 
نشست خودداری  اين  از شرکت در  گروه های مخالف 
کرده و گفته اند در شرايطی که بسياری از معترضان جان 
خودرا در جريان اين اعتراضات از دست داده اند، انجام 

هرگفتگويی در اين مورد غيرممکن است.

درجريان  که  زده اند  تخمين  بشری  حقوق  گروه های 
اعتراضات ضد دولتی در اين کشور بيش از هزار و 750 

نفر از مردم و 350 نفر از نيروهای امنيتی کشته شده اند.
اين  ناآرامی های  در  را  تبهکار«  »باندهای  سوريه  دولت 
کشور مقصر می داند. اين اعتراض ها در ادامه ناآرامی ها 
در خاورميانه و شمال افريقا از اواسط ماه مارچ در سوريه 

آغاز شد.
بشار اسد رييس جمهور سوريه در ماه گذشته از گفتمان 
ملی سخن گفت و اعالم کرد که می خواهد طرح جامعی 
را برای مقابله با مسايلی که مردم سوريه پيش رو دارند، 

به اجرا در آورد.
سه روز  ديدار  به  اعتراض  در  سوريه،  خارجه ی  وزارت 
گذشته سفرای امريکا و فرانسه از شهر حمه آنها را به اين 

وزارتخانه فرا خوانده است.
اين  از  آنها  ديدار  که  گفته اند  فرانسه  و  امريکا  سفرای 
شهر به معنای همبستگی با معترضان اين شهر بوده است، 
اقدام آنها را نقض توافقنامه های  اين  اما مقامات سوری 

ديپلوماتيک بين دو کشور دانسته اند.
والی  سوريه،  جمهور  رييس  اسد  بشار  حال  درهمين 

جديدی را برای شهر حمه منصوب کرده است.
آقای اسد يک هفته پيش والی پيشين اين شهر را به دليل 
برگزاری تظاهرات گسترده  از  مانع  بود  نتوانسته  آن که 

در اين شهر شود، از اين سمتش برکنار کرد.
شهر حمه در ماه های گذشته صحنه ی اعتراضات گسترده 

ضد دولتی بود.

آمادگی برای برگزاری مراسم 
ويژه يادبود قربانیان کشتار سربرنیتسا

هزاران نفر در شهر سربرنيتسا در شرق بوسنی جمع شده اند تا 
در مراسم شانزدهمين سالگرد کشتار نزديک به هشت هزار مرد 

و پسر مسلمان توسط نيروهای صرب بوسنی شرکت کنند.
اين  از قربانيان  بقايای اجساد بيش از شش صد تن  قرار است 
دسته جمعی  گورهای  از  گذشته  سال  جريان  در  که  کشتار 
خارج و شناسايی شده، در مرکز يادبودی در خارج از اين شهر 

دوباره به خاک سپرده شود.
مراسم امسال، اولين مراسمی است که پس از بازداشت راتکو 
مالديچ، فرمانده سابق ارتش صرب های بوسنی برگزار می شود. 
او به صدور فرمان کشتار مردان و پسران مسلمان بوسنيايی در 

سربرنيتسا متهم است.
راتکو مالديچ 69 ساله اواخر ماه می پس از 16 سال در روستای 

الزاروو در شمال بلگراد، پايتخت صربستان، دستگير شد.
دادگاه رسيدگی به جرايم جنگی در يوگوسالوی سابق، مستقر 
با واقعه کشتار هزاران مرد مسلمان  در الهه، آقای مالديج را 

بوسنيايی در سال 1995 در سربرنيتسا مرتبط دانسته است.
سارنوال دادگاه الهه، آقای مالديچ را به ارتکاب جرايمی از 
جمله نسل کشی و جنايت عليه بشريت در جريان جنگ داخلی 
بوسنی در دهه 1990 متهم کرده و گفته است که فجايعی که 

راتکو مالديچ مرتکب شد »ملتی را دوپاره کرد.«
پايان  از  پس  اروپا  در  جنايت  وحشيانه ترين  سربرنيتسا  کشتار 

جنگ جهانی دوم ناميده شده است.
سازمان ملل متحد در زمان جنگ بوسنی، سربرنيتسا را منطقه 
امن اعالم کرده بود و هزاران بوسنيايی بين سال های 1992 - 
ارتش   1995 جون  در  اما  بودند.  برده  پناه  شهر  اين  به   1995
صرب بوسنی به راحتی نيروهای هالندی را که سازمان ملل در 
اين شهر مستقر کرده بود و تجهيزات نظامی محدودی داشتند، 
با صدور  هالند  در  نظر  تجديد  دادگاه  اخيرا يک  راند.  عقب 
حکمی دولت اين کشور را مسوول مرگ سه مسلمان بوسنيايی 
سربرنيتسا  شهر  در   1995 سال  عام  قتل  جريان  در  که  دانسته 
قبال  در  مسووليتی  نوع  هر  همواره  هالند  دولت  شدند.  کشته 
کشتار سربرنيتسا را مردود دانسته و تاکيد کرده بود که سازمان 
ملل از نيروهای پاسدار صلح اعزامی سازمان به بوسنی پشتيبانی 

کافی نمی کرده است.
اجساد بیش از صد نفر از مسافران 
کشتی غرق شده روسیه پیدا شد 

يک تيم از غواصان روسيه اجساد بيش از صد تن از مسافران 
يک کشتی تفريحی را که روز يک شنبه در رودخانه ولگا غرق 
شد، يافتند. اين کشتی تفريحی روز يک شنبه غرق شد و تنها 
اجساد چند تن از مسافران در آب های رودخانه ولگا پيدا شده 
است. حدود 80 نفر از مسافران هم توانستند با کمک يک قايق 
کوچک که از نزديکی محل حادثه عبور می کرد، نجات يابند. 
به گفته مقامات روسيه اجساد بيش از صد نفر از مسافران در 
داخل کشتی غرق شده در اعماق آب های رودخانه مشاهده شده 
است. گفته می شود دستکم 30 تن از کشته شدگان کودکانی 
بودند که در يکی از اتاق های اين کشتی جمع شده بودند. هنوز 
علت اصلی غرق شدن اين کشتی که در سال 1955 ساخته شده 
بود، اعالم نشده است. اين قايق تفريحی روسی، روز يک شنبه 
به همراه 188 سرنشين در آب های رودخانه ی ولگا در روسيه 

غرق شد.
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وزیر دفاع امریکا:
با تهدیدهای ایران در عراق 

یک جانبه مقابله می کنیم 
 

 
لیون پانتا، وزیر دفاع ایاالت متحده امریکا روز دوشنبه 
ایران  توسط  عراقی  شورشیان  سالح های  تامین  از 
امریکا در صورتی که  داد  و هشدار  نگرانی کرد  ابراز 
ضروری بداند به صورت یک جانبه علیه این تهدیدات 

دست به اقدام خواهد زد.
آقای پانتا که برای دیدار با مقام های عراقی به بغداد سفر 
امریکایی  سربازان  از  کوچکی  جمع  در  است،  کرده 
به  تا  می کند  تالش  امریکا  نخست،  وهله  »در  گفت: 
فشار  کشور  این  نظامی  نیروهای  و  عراقی  مقام های 
بیاورد تا گروه های مسوول حمله به نیروهای امریکایی 
را تعقیب کنند.« وی افزود: »در مرحله بعد، به صورت 
می دهیم  انجام  است  الزم  که  را  کاری  یک جانبه 
اقدام های  چنین  به  دست  که  برویم  کسانی  سراغ  تا 
»ما  امریکا می گوید:  تهدیدآمیزی می زنند.« وزیر دفاع 
افراطی ها  ایران و سالح هایی که آنها در اختیار  درباره 
در عراق می گذارند بسیار نگران هستیم. و شاهد نتیجه 
»در  داشت:  اظهار  پانتا  آقای  هستیم.«  نیز  اقدامات  این 
ماه جون امریکایی های زیادی را در نتیجه این حمالت 
از دست دادیم و نمی توانیم خیلی ساده کنار بایستیم و 

بگذاریم این وضعیت ادامه پیدا کند.«
مقام های امریکایی پیش از این بارها از آنچه که نقش 
می کنند،  عنوان  عراق  امور  در  ایران  جویانه«  »مداخله 
ابراز نگرانی کرده اند و این در حالی است که حکومت 
گروه های  از  حمایت  همواره  اسالمی  جمهوری 
این  داخلی  امور  در  دخالت  یا  عراق  در  خشونت طلب 

کشور را تکذیب کرده است.
مایک مولن، رییس ستاد مشترک ارتش امریکا، در ماه 
سرطان اعالم کرد که تهران به طور مستقیم از گروه های 
پشتیبانی  می کشند،  را  امریکایی  سربازان  که  افراطی 
می کند. پیش از آن و در اواخر اسد نیز،  رابرت گیتس، 
تحویل سالح های  به  را  ایران  امریکا  پیشین  دفاع  وزیر 
به  نسبت  و  بود  کرده  متهم  عراق  شورشیان  به  پیشرفته 

گسترش نفوذ ایران در عراق هشدار داده بود.
روز دوشنبه نیز، لیون پانتا ضمن هشدار در مورد حمایت 
شدت  با  باید  بغداد  گفت:  عراق،  شبه نظامیان  از  ایران 
تسلیحات  از  وی  گفته  به  که  شبه نظامیان  با  بیشتری 
ارسالی ایران بهره می برند، مقابله کند. وزیر دفاع جدید 
در  است  قرار  و  شد  بغداد  وارد  یک شنبه  روز  امریکا 
نوری  رییس جمهور عراق،  طالبانی،  با جالل  این سفر 
منطقه  رییس  بارزانی،  مسعود  و  نخست وزیر  المالکی، 
پانتا  کردستان عراق دیدار کند. قرار بر این است لیون 
در این سفر درباره ادامه حضور نیروهای  امریکایی در 

عراق با مقام های این کشور گفتگو کند.
پیشتر واشنگتن و بغداد توافق کرده بودند که امریکا تا 
پایان سال ۲۰۱۱ میالدی، ۴۶ هزار نیروی باقی مانده خود 
را از خاک عراق خارج کند، اما کاخ سفید معتقد است 
که بغداد به حضور برخی از نیروهای امریکایی در این 

کشور پس از مهلت تعیین شده، نیاز خواهد داشت.

روزنامه 8صبح 
برگزار می کند

در  را  آموزشی  کارگاه های  صبح   8 روزنامه 
خبرنگاران  برای  تحقیقی  روزنامه نگاری  زمینه 
شمال شرق،  در  رادیویی  و  چاپی  رسانه های 

شمال، غرب و مرکز کشور برگزار می کند.
شش روزه  آموزشی  کارگاه های  این  در 
امور  کارشناسان  ویژه  به  رسانه ای  کارشناسان 
گزارشگری تحقیقی به آموزش چگونگی مبارزه 
افشاسازی  به وسیله  افغانستان،  در  اداری  فساد  با 
موارد فساد از طریق تهیه ی گزارش های تحقیقی 

خواهند پرداخت.
برای خبرنگاران  این کارگاه ها در والیت کابل 
والیت های کابل، پنجشیر، کاپیسا، پروان، لوگر 
بغالن،  خبرنگاران  برای  بغالن  در  وردک؛  و 
بدخشان، کندز و تخار؛ در بلخ برای خبرنگاران 
در  و  فاریاب  و  بلخ، سمنگان، جوزجان، سرپل 
و  فراه  باغیس،  هرات،  خبرنگاران  برای  هرات 

غور برگزار می شود. 
و  بود  محل  و  غذا  برگشت،  و  رفت  مصارف 
تامین می گردد. همچنین  باش اشتراک کنندگان 
فرصت  خبرنگاران  به  کارگاه ها  ختم  از  پس 
تهیه ی  برای  را  طرح های  شان  که  می شود  داده 
صورتی  در  بدارند.  ارایه  تحقیقی  گزارش  یک 
گیرد،  قرار  تایید  مورد  گزارشگران  طرح  که 
هزینه تهیه آن از طرف روزنامه 8صبح پرداخت 
می شود و این گزارش ها به نام خود گزارشگر در 

روزنامه 8صبح به چاپ خواهد رسید.  
در  اشتراک  منظور  به  می توانند  عالقمندان 
و  سوانح  خلص  از  نسخه  یک  کارگاه ها،  این 
ارسال  آدرس  این  به  را  درخواستی های شان 

کنند:
inv.8am@gmail.com  

در صورت نیاز به معلومات بیشتر به این شماره ها 
تماس بگیرید:

۰7۰۰۲۶9۶38    و  ۰7۰۰۲۲8988 
والیت  برای  درخواستی ها  جمع آوری  مهلت 
بغالن تا ۲7 سرطان، در والیت هرات تا ۱۴ اسد، 
در والیت کابل تا ۱۴ سنبله و در والیت بلخ تا 

۱۴ میزان می باشد.
برای خبرنگاران زن، اولویت داده می شود. 

پاکستان از امریکا خواست تا معلومات استخباراتی خود 
درباره ایمن الظواهری را شریک سازد

سازمان ملل: 
قحطی و خشکسالی بدترین فاجعه انسانی را در سومالی رقم زده است 

خواسته  امریکا  متحده  ایاالت  از  پاکستان 
مورد  در  را  خود  استخباراتی  معلومات  تا 
جدید  رهبر  ایمن الظواهری،  پناهگاه 
سازد.  شریک  کشور  این  با  القاعده 
تا  خواست  پاکستان  از  امریکا  وزیردفاع 

ایمن الظواهری را تعقیب کند.
لیون  سخنان  به  واکنش  در  اظهارات  این 
پانتا، وزیر دفاع امریکا مطرح شد که گفته 
قبایلی  بی قانون  مناطق  در  ایمن الظواهری 
است.  شده  پنهان  افغانستان  با  سرحد  در 
پانتا روز شنبه، حین سفرش  این مطلب را 
به افغانستان به خبرنگاران همراه خود گفته 
بود. وزیر دفاع امریکا همچنان از پاکستان 
خواست تا ایمن الظواهری را تحت تعقیب 

قرار دهد.
ارتش  سخنگوی  عباس،  اطهر  جنرال 
»ما  است:  گفته  بیانیه ای  در  پاکستان 
متحده  ایاالت  استخباراتی  نهادهای  از 
می خواهیم که اطالعات مقدور و همچنان 
مورد  در  را  فعال  استخباراتی  همکاری 

اهداف  دیگر  و  ایمن الظواهری 
این  به  تا  بسازد،  شریک  ما  با 
به  قادر  پاکستان  ارتش  ترتیب 

اجرای عملیات هدفمند شود.«
در بیانیه ارتش پاکستان همچنان 
پاکستان  »ارتش  است:  آمده 
شدیدی  عملیات های  پیش تر 
جریان های  و  القاعده  علیه  را 
وابسته به آن، که تهدیدی برای 
است،  ما  مردم  و  کشور  امنیت 

اجرا کرده است.«
روابط پاکستان و ایاالت متحده پس از آن 
رهبر  بن الدن،  اسامه  که  گرایید  تیرگی  به 
نیروهای ویژه  القاعده توسط  پیشین شبکه 
نزدیکی  در  می  ماه  اوایل  در  امریکایی 
شد.  کشته  پاکستان  پایتخت  آباد،  اسالم 
یک جانبه  عملیات  آن  که  گفت  پاکستان 
انجام  پاکستانی  مقامات  به  اطالع  بدون  و 

شده است.
امریکا پس از آن، اراده پاکستان در جنگ 

علیه تروریزم را شدیدا زیر سوال قرار داد. 
اسالم آباد نیز در واکنش صد مربی نظامی 
امریکایی و انگلیسی را از آن کشور اخراج 

کرد.
در همین حال، روزنامه امریکایی نیویارک 
تقریبا  که  داد  گزارش  یکشنبه  روز  تایمز 
امریکا  نظامی  کمک های  از  سوم  یک 
دالر  میلیون   8۰۰ حدود  که  پاکستان  به 

می باشد، به حالت تعلیق در آمده است.

سازمان  پناهندگان  عالی  کمیشنری  رییس 
را  سومالی  در  قحطی  و  خشکسالی  ملل، 
»بدترین فاجعه انسانی« جهان توصیف کرد 
به  و خواستار کمک فوری جامعه جهانی 

ساکنان مناطق بحران زده شد.
عالی  کمیشنری  رییس  گوترا،  آنتونیو 
بزرگترین  از  که  ملل،  سازمان  پناهندگان 
اردوگاه پناهندگان جهان در »داداب« واقع  
حمایت  خواستار  کرده   دیدار  کنیا   در 
گسترده جهانی  از  صدها هزار نفری شده 
خشکسالی  و  قحطی  خاطر  به  که  است 
از سومالی راهی کشور کنیا  اخیر  ماه های 
اردوگاه  بزرگترین  در  شده اند.  اتیوپی  و 
پناهندگان جهان در »داداب« کنیا بیش از 
38۰ هزار نفر اسکان یافته اند و هفته ای ۱۰ 
هزار نفر به آنها اضافه می شود. آن گونه که 
برآورد  ملل  سازمان  غذای  جهانی  برنامه 

شاخ  در  نفر  میلیون   ۱۰ به  نزدیک  کرده، 
افریقا نیاز به کمک فوری دارند.

سازمان  کودکان  صندوق  دیگر  سوی  از 
ملل نیز می گوید  بیش از دو میلیون کودک 
در این منطقه با سو تغذیه مواجه اند و  برای 
حفظ جان آنها باید اقدامی فوری صورت 
کمیشنری  رییس  گوترا،  آنتونیو  بگیرد. 
اردوگاه  پناهندگان سازمان ملل، در  عالی 
داداب واقع  در کنیا  با یک مادر سومالیایی 
صحبت کرد که در پیاده روی 3۵ روزه از 
از  را  خود  کودک  سه  کنیا،  به  سومالی 
دست داده  بود. کشور همسایه اتیوپی نیز 
در این روزها میزبان هزاران نفری است که 
از خشکسالی و قحطی در سومالی به آنجا  

پناهنده شده اند.
سازمان  پناهندگان  عالی  کمیشنری  رییس 
ملل، روز پنج شنبه  از اردوگاه »دولو آدو« 

نیز دیدن کرد که آنجا هم مملو از جمعیت  
است.

میر  و  مرگ  نرخ  گوترا  آتونیو  گفته  به 
دراین اردوگاه بسیار باال است و  کودکان  

نیز در شرایط بسیار بدی به سر می برند.
ملل  سازمان  پناهندگان  عالی  کمیشنری 
می گوید روزانه ۲۰۰۰ سومالیایی  با عبور 
اتیوپی  همسایه،  کشور  به  را  خود  مرز  از 

می رسانند.
عالی  کمیشنری  رییس  گوترا،   آنتونیو 
از   دیدار  از  پس  ملل  سازمان  پناهندگان 
مناطق بحران زاده می گوید: »چیزهاییکه ما 
در این یک ماه دیدیم با هیچ چیز نمی شود 

مقایسه کرد.«
این مقام سازمان ملل تصریح کرد: »به باور 
من بدترین فاجعه انسانی جهان در سومالی 

روی داده است.«
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