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پاسخ ما به تروریستان: 

اتحاد و همدلی 
4

احمدولی کرزی 
کشته شد

حامد کرزی رییس جمهور کشور در مورد قتل برادر کوچکش گفته است 
که این مساله نشان دهنده ی زندگی مردم افغانستان است. رییس جمهور 
گفته است: »برادر خورد من امروز در خانه اش شهید شد. این زندگی تمام 
مردم افغانستان است؛ من امیدوارم که این بدبختی ها که هر خانواده ی 

افغان با آن روبروست، یک روز به پایان برسد.«

احمدولی کرزی توسط فرمانده تیم محافظانش به قتل رسید.
طالبان در تماس با رسانه ها مسوولیت این قتل را به عهده گرفته اند.

در  و چهره های مطرح سیاسی  از کشورهای جهان  بسیاری  رهبران 
داخل، کشته شدن احمدولی کرزی را به شدت محکوم کرده اند.

کرده  اعالم  فرانسه  جمهور  رییس  سارکوزی،  نیکوال 
است که کشورش در نظر دارد تا پایان سال ۲۰۱۲، هزار 

نفر از سربازان خودرا از افغانستان خارج کند.
به  اعالم ناشده  قبل  از  سفر  در یک  که  سارکوزی  آقای 
افغانستان آمد، این اظهارات را در جریان بازدید از یک 
ابراز  کابل  شمال  در  سروبی،  ولسوالی  در  نظامی  پایگاه 

کرد.
زمان  از  افغانستان  به  سارکوزی  آقای  سفر  سومین  این 
انتخاب او به عنوان رییس جمهور فرانسه است.                                        
ادامه در صفحه 2

8صبح، کابل: اداره امنیت ملی می گوید 
می خواست  که  هشت نفری  گروه  یک 
کشور  داخله  وزیر  محمدی  بسم اهلل 
هفته ی  کند،  ترور  پکتیا  والیت  در  را 
امنیت  شد. سخنگوی  بازداشت  گذشته 
سازماندهی  دقیق  زمان  گفتن  از  ملی 
گفت  اما  کرد،  خودداری  حمله  این 
والیت  به  کشور  داخله  وزیر  بود  قرار 
پکتیا سفر کند و از اکادمی پولیس آن 

والیت دیدار نماید.
لطف اهلل مشعل سخنگوی ریاست امنیت 
کنفرانس  یک  در  گذشته  روز  ملی 
حقانی  شبکه ی  گفت  کابل  در  خبری 
سازماندهی این حمله را به عهده داشت 
برنامه ی  خود،  حقانی  سراج الدین  و 
ترور وزیر داخله را از وزیرستان شمالی 

کنترول می کرد. 
چهار  ملی،  امنیت  سخنگوی  گفته ی  به 
وزیر  ترور  برنامه ی  در  نیز  پولیس 
او  بودند.  همدست  تروریستان  با  داخله 
مهمات  و  اسلحه  دیپوی  مسوول  گفت 
افسر  یک  و  پکتیا  امنیه  قوماندانی 

تن  سه  با  نیمروز  والیت  دالرام  ولسوال 
قاچاق  جرم  به  فرزندش  دو  شمول  به 
مواد مخدر و فراهم آوری امکانات برای 
شده  مجازات  به  محکوم  قاچاقبران، 

است.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و 
مواد مخدر، با انتشار اعالمیه ای گفته است 
محکمه ی  سوی  از  دالرام،  ولسوال  که 
مواد  و  مسکرات  جرایم  استیناف 

مخدرمحکوم به مجازات گردیده است.
بررسی های  که  است  آمده  اعالمیه  در 
علیه  مبارزه  ویژه  پولیس  ابتدایی 

پولیس به شمول دو سرباز دیگر پولیس 
با تروریستان همکاری داشته اند. 

مورد  مهمات  و  تمام سالح  افزود  مشعل 
نیاز برای این سوی قصد از سوی مسوول 
اختیار  در  پکتیا  امنیه  قوماندانی  دیپوی 

این گروه تروریستی قرار گرفته است.
»واسکت های  گفت:  مشعل  آقای 
از  تن  یک  بود  شده  آماده  انتحاری 
انجام حمله  برای  این گروه هشت نفری 
انتحاری بر وزیر داخله آمادگی داشت. 
ملبس  پولیس  لباس  با  افراد  این  او همه 
قرار  پولیس  داخل صفوف  در  و  بودند 
داشتند به این دلیل احتمال موفقیت این 

برنامه 9۰ درصد امکان پذیر بود.«
خنثا شدن  دلیل  ملی  امنیت  سخنگوی 
برنامه را همکاری مردم و همچنین  این 
و  پولیس  میان  استخباراتی  هماهنگی 

اداره امنیت ملی خواند. 
بدر  عملیات  اهداف  از  یکی  گفت  او 
که طالبان قصد دارند در بهار و تابستان 
و  رهبران  کشتن  کنند،  عملی  امسال 

می باشد.  متنفذین 

تسلیت
همکاران روزنامه 8صبح، مراتب 
به  خودرا  غم شریکی  و  تسلیت 
مناسبت قتل احمدولی کرزی، به 
خانواده  و  جمهور  رییس  جناب 

ابراز می دارد. محترم شان 
خواهان  متعال  ایزد  بارگاه  از 
و  شما  برای  شکیبایی  و  صبر 

هستیم. ایشان  بازماندگان 

مشخص  مخدر،  مواد  و  مسکرات 
سرباز  یک  با  دالرام  ولسوال  که  ساخته 
از  سواستفاده  به  متهم  فرزندش  دو  و 

صالحیت های وظیفوی شده اند.
دراعالمیه گفته شده است که متهمین از 
انتقال  و  قاچاق  مصروف  بدین سو  مدتی 
و  زرنج  به  دالرام  شاهراه  از  مخدر  مواد 
برعکس آن توسط وسایط دولتی که در 

اختیار خود داشتند، بوده اند.
 35 قاچاق  اتهام  به  افراد  این  هریک 
کیلوگرام تریاک و دو کیلوگرام مورفین 

به بیست سال محکوم به زندان شده اند.

برنامه ترور وزیر داخله خنثا شدنیروهای فرانسوی در افغانستان کاهش می یابند

ولسوال دالرام
به جرم قاچاق مواد مخدر به زندان محکوم شد

عناوين مطالب امروز:

کار پروژه...

تاثیرات دفع و...

افغانستان منبع قاچاق...
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آگهی استخدام
خبرنگار  نفر  یک  8صبح  روزنامه 
استخدام  کابل  دفتر  برای 
می توانند  عالقمندان  می کند، 
تاریخ  الی  را  خود  سوانح  خلص 
ایمیل  آدرس  به  سرطان   24

روزنامه ارسال کنند.
Email:
afghanistan_8am@yahoo.com

شماره تماس: ۰7۰8۱44۰47

روزنامه8صبحبرگزارمیکند

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

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

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

برای خبرنگاران هرات، باغیس، فراه و غور برگزار می شود. 
تامین  اشتراک کنندگان  باش  و  بود  محل  و  غذا  برگشت،  و  رفت  مصارف 
می گردد. همچنین پس از ختم کارگاه ها به خبرنگاران فرصت داده می شود که 
طرح های  شان را برای تهیه ی یک گزارش تحقیقی ارایه بدارند. در صورتی که 
طرح گزارشگران مورد تایید قرار گیرد، 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.  
از خلص  نسخه  یک  کارگاه ها،  این  در  اشتراک  منظور  به  می توانند  عالقمندان 

سوانح و درخواستی های شان را به این آدرس ارسال کنند:
inv.8am@gmail.com  

در صورت نیاز به معلومات بیشتر به این شماره ها تماس بگیرید:
0700269638 و  0700228988 

مهلت جمع آوری درخواستی ها برای والیت بغالن تا 27 سرطان، در والیت هرات 
تا 14 اسد، در والیت کابل تا 14 سنبله و در والیت بلخ تا 14 میزان می باشد.

برای خبرنگاران زن، اولویت داده می شود. 

ACKU
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افغانستان در 
ندارد مصونیت  هیچ کس 

احمدولی  که  می رسانند  تایید شده  خبرهای 
کرزی، برادر رییس جمهور و رییس شورای 
منزلش  در  گذشته  روز  صبح  قندهار  والیتی 
که  محمد  سردار  به نام  شخصی  توسط  و 
رییس محافظانش بود و همکاری سابقه با او 
قتل  به  گرفته،  قرار  تیراندازی  مورد  داشت، 
نیز  محمد  سردار  که  است  شده  گفته  رسید. 
محافظان  از  یکی  توسط  حمله،  این  از  پس 
حادثه  این  است.  رسیده  قتل  به  کرزی  آقای 
نشان داد که هیچ افغانی در هیچ مقامی و در 
هیچ سمت و موقعیتی مصونیت ندارد، طالبان 
و تروریست ها دشمن همه ی مردم افغانستان 
گفته  دولت  رییس  چنانچه  واقع  در  هستند. 
درد  و  رنج  بازتاب دهنده ی  حادثه  »این  است 
کرزی  احمدولی  است.«  افغانستان  مردم 
کوشش زیادی در به ثمر رسانیدن پروسه ی 
آقای  داشت.  طالبان  گروه  با  مصالحه 
مورد  چندبار  این  از  پیش  کرزی  احمدولی 
سوقصد ناموفق قرار گرفته بود که آخرین بار 
آن در سال 2009 بود که موتر حاملش در راه 
سال  گرفت.  قرار  حمله  مورد  کابل،  به  رفتن 
قبل از آن نیز، یک بمب گذاری در محل دیدار 
وی با مقامات قندهار صورت گرفت که شش 
کشته و چهل تن زخمی برجا گذاشت، ولی به 
آن زمان،  در  کرزی  آقای  نرسید.  آسیبی  وی 
دانسته  بمب گذاری  این  مسوول  را  طالبان 
این  مسوولیت  طالبان  گروه  نیز  این بار  بود. 
آقای  کشته شدن  و  گرفته اند  برعهده  را  حمله 
خود  مهم  دست آوردهای  از  یکی  را  کرزی 
احمدولی  آقای  دانسته اند.  اخیر  سال  ده  در 
از  و  قندهار  والیتی  شورای  رییس  کرزی، 
که  بود  سیاسی  مطرح  و  جنجالی  چهره های 
بود  برخوردار  زادگاهش  در  زیادی  نفوذ  از 
روبرو  زیادی  اتهامات  با  رابطه  همین  در  و 
بود که آنها را بی اساس می دانست. به هرحال، 
به  موجه  نمی تواند  هیچ وجه  به  او  ترور 
امریکایی  به قول یک دیپلومات  آید که  حساب 
»با وجود همه ی نگرانی ها در مورد احمدولی 
کرزی، او کسی بود که می شد با او یکجا کار 
کرد.« مساله ی اساسی این است که چرخه ی 
در  و  گردد  متوقف  باید  ترور  و  خشونت 
ادامه ی  می تواند  هرکسی  ترور  رابطه،  این 
خشونت و بی رحمی، به هرصورتی که باشد 
شد،  ذکر  باال  در  چنانچه  شود.  محکوم  باید 
پروسه ی  راستای  در  کرزی،  احمدولی  آقای 
طالبان  گروه  ولی  می کرد،  فعالیت  نیز  صلح 
به وی رحم نکردند، زیرا این گروه هدفی جز 
گروه  این  ندارند.  افغانستان  کردن  پاکستانی 
تروریستی و وحشی مزدور و اجیر به چیزی 
راضی  پاکستان  به  افغانستان  الحاق  از  کمتر 
را  طالبان  با  صلح  که  هرکسی  شد.  نخواهند 
به این معنی نپذیرد، همچون احمدولی کرزی 
و  طالبان  آی اس آی،  زیرا  شد.  خواهد  کشته 
القاعده از هم جدایی ناپذیر هستند. صلح را با 
کرنش تضرع و زاری نمی توان به دست آورد. 
نمی توان  را  انسانی  شرف  و  آزادی  و  صلح 

گدایی کرد.  

زنگ اول


قوماندان  حيث  به  بابه جان  جنرال 
جديد زون ٣٠٣ پامير در شمال کشور 

تعيين شد.
سخنگوى  صديقى  صديق  غالم 
به آژانس خبرى  امور داخله،  وزارت 
پژواک گفته که اين تقررى، براساس 
پيشنهاد وزارت امور داخله و منظورى 
گرفته  صورت  جمهورى  رياست 

است.
به جاى  بابه جان،  آقاى  افزود که  وى 

جنرال داوود تعيين شده است.
قوماندان  داوود  داوود  محمد  جنرال 

مقامات محلى واليت پکتيا مى گويند 
بين المللى  و  داخلى  امنيتى  نيروهاى 
اين  در  مشترک  عمليات  يک  طى 
را  مسلح  طالبان  فرمانده  يک  واليت 

بازداشت کرده  اند.
در همين حال نيروهاى امنيتى گفته اند 
که ده طالب در واليت لوگر و چهار 
وردگ  ميدان  واليت  در  ديگر  تن 
سربازان  باالى  که  زمانى کشته شدند 

طرفدار دولت حمله کردند. 
بين المللى  و  داخلى  امنيتى  نيروهاى 
دوازده  که  مى دهند  خبر  همچنين 

زون ٣٠٣ پامير در شمال، در انفجارى 
جارى  سال  جوزاى   ٧ تاريخ  به  که 
با  داد،  رخ  تخار  ساختمان واليت  در 
تخار،  امنيه  قوماندان  نورى  شاه جهان 
سکرتر و يک محافظ والى کشته شد.

را  آن  مسووليت  که  رويداد  دراين 
به  تن  ده  گرفتند،  دوش  به  طالبان 
تخار،  والى  تقوا  عبدالجبار  شمول 
آلمانى  قوماندان  نيپ  مارکس  جنرال 
آيساف در شمال، با سه سرباز آلمانى 
ديگر  سرباز  دو  و  شدند  مجروح 

آلمانى جان باختند.

عمليات هاى  درجريان  را  طالب 
مختلف در ساير واليات نيز بازداشت 

نموده اند. 
به اساس گزارش ها، دراين عمليات ها 
به مردم ملکى و سربازان امنيتى آسيب 

نرسيده است. 
لوگر  واليت  محلى  مسولين  اما 
هوايى  بمباران  اثر  به  که  مى گويند 
ويک  بيست  بين المللى  نيروهاى 

غيرنظامى کشته و زخمى شدند. 
عبدالولى وکيل رييس شوراى واليتى 
شب  است،  گفته  رسانه ها  به  لوگر 

جنراالن  از  يکى  بابه جان  جنرال 
با  که  است  نجيب اهلل  داکتر  حکومت 
با   ١٣٧٠ دهه  در  مجاهدين  پيروزى 

جبهه متحد يکجا شد.
وى  در جنگ هايى که بين اين جبهه 
رهبرى  به  اسالمى  حزب  نيروهاى  و 
صورت  کابل   در  حکمتيار  گلبدين 

گرفت، نقش عمده داشت.
سقوط  از  پس  بابه جان،  جنرال 
قوماندان  حيث  به  طالبان،  حکومت 
ايفاى  نيز  امنيه واليات کابل و هرات 

وظيفه نموده است.

والی غزنی: 
نهادهای دولتی 

به غزنی توجه ندارند

نهادهاى  کم توجهى  از  غزنى  والى 
عملى کردن  راستاى  در  دولتى 
غزنى طى چند  بازسازى  برنامه هاى 

انتقاد کرد.  سال گذشته 
غزنى  والى  زاده  اکبر  خان  موسى 
نمايشگاه  افتتاح  مراسم  در  ديروز 
در کابل گفت،  غزنى  باستانى  آثار 
 2٠١٣ سال  در  است  قرار  آنکه  با 
مرکز  به  غزنى  واليت  ميالدى، 
اما  شود،  مسما  اسالمى  ثقافت 
توجه کمترى در اين راستا صورت 

است.  گرفته 
چهار  طى  افزود،  اکبرزاده  آقاى 
اطالعات  وزارت  تنها  گذشته  سال 
آثار  چند  بازسازى  در  فرهنگ  و 
اما  است،  گرفته  سهم  محدود 
راستا  اين  در  مسوول  وزارت هاى 

نکرده اند.  توجهى  کمترين 
کنفرانس  در  اسالمى  کشورهاى 
پايتخت  ترابلس  در  ميالدى   2٠٠٧
واليت  تا  نمودند  پيشنهاد  ليبيا 
مرکز  به   2٠١٣ سال  در  غزنى 
به  اما  شود،  مسما  اسالمى  ثقافت 
برنامه  اين  محلى،  مسوولين  گفته ى 

به کندى به پيش مى رود. 

سه شنبه نيروهاى خارجى در ولسوالى 
ازره ى اين واليت حمله هوايى نمودند 
به  نظامى  غير  شانزده  نتيجه  در  که 
شمول زنان و کودکان کشته و پنج تن 

ديگر زخمى شدند.
از  که  هوايى  حمله  در  گذشته،  هفته 
ولسوالى  در  خارجى  نيرهاى  سوى 
صورت  خوست  واليت  دومنده 
گرفت، هشت فرد ملکى کشته شدند.

اما نيروهاى بين المللى گفته بودند که 
تنها مخالفين مسلح دراين حمله کشته 

شده اند.

نیروهای فرانسوی ...
ادامه از صفحه 1

حدود  اکنون  هم  فرانسه 
افغانستان  در  سرباز  چهارهزار 

دارد.
با  ديدار  در  سارکوزى  آقاى 
»ما  گفت:  کشورش  سربازان 
 ،2٠١2 سال  پايان  تا  حاال  از 
)از  خودرا  سربازان  يک چهارم 
که  مى کشيم  بيرون  افغانستان( 

مى شود.« سرباز  هزار 
جنگ  به  تا  است  »مهم  افزود:  او 

پايان داده شود.«
گفت  همچنين  سارکوزى  آقاى 
اعالم  زمانى  جدول  از  فرانسه  که 
جمهور  رييس  سوى  از  شده 
از  نظامى  خروج  براى  امريکا 

مى کند. پيروى  افغانستان 
جمهور  رييس  اوباما،  باراک 
هزار  ده  که  است  گفته  امريکا 
سرباز خودرا از افغانستان در سال 
تا  و  مى کند  بيرون  ميالدى  جارى 
2٠١2، بيست و  پايان سپتامبر سال 
را  افغانستان  ديگر  سرباز  هزار  سه 

کرد. خواهند  ترک 
حاضر  حال  در  فرانسوى  سربازان 
کاپيسا  واليت  چون  مناطقى  در 
در  مناطقى  و  کابل  نزديکى  در 

هستند. مستقر  شرق 
فرانسوى  نظامى سربازان  ماموريت 
حضور  با  همزمان  افغانستان،  در 
سال  اواخر  در  کشور  در  امريکا 

2٠٠١ ميالدى آغاز شد.
اخير،  سال هاى  ظرف  نيروها  اين 
شورشيان  با  درگيرى  در  بيشتر 

داشته اند. شرکت 
سرباز  چهار  و  شصت  حاال  تا 
کشته  افغانستان  در  فرانسوى 
در  تنها  آنان،  نفر   ۹ که  شده اند 
دست  از  خودرا  جان  جارى  سال 

داده اند.

جنرال بابه جان جانیشین جنرال داوود شد

کشته و بازداشت شدن بیش از بیست طالب در عملیات های جداگانه

ACKU
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»از ورای دود و آتش« سلسله گزارش هایی است که بر اساس گفته های  قربانیان 
جنگ های سه دهه اخیر افغانستان تهیه شده است. این گزارشها که  بدون 

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 
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را  خواهری  آتش«  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش  در 
درباره ی  و  داده  دست  از  را  ایورش  که  داریم  خود  با 
چنین  حادثه  چگونگی  و  او  فامیل  زندگی  وضعیت 
می گوید: »مردم ما از بدو پیدایش تا انتهای زندگی هیچ 
جنگ  در  زیرا  ببینند،  نمی توانند  را  خوشی  روز  کدام 
در  به خصوص  می میرند،  جنگ  در  و  می شوند  تولد 
درد،  از  مملو  زندگی  همه ی  که  اخیر  دهه ی  چهار  این 
نداشته  هیچ کسی روز خوش  است،  بوده  مشقت  و  رنج 
حتا اطفال که تازه به دنیا می آیند هم از مصیبت جنگ 
رنج می برند، زیرا یا خود معلول هستند و یا هم اعضای 
فامیل شان معلول است و یا این که یکی از اقارب خویش 
نقش  که  مادر  و  پدر  خصوص  به  داده اند،  دست  از  را 
عمده را در زندگی اطفال دارند، آنها را از دست داده اند. 
حکومت کمونیست ها تازه به فعالیت آغاز نموده بود و 
برخاسته  مردم  بین  از  که  مجاهدین  به نام  دیگر  گروهی 
بودند، علیه حکومت وقت شوریدند که همه ی آنها برای 
باعث  آنها  بین  جنگ  زیرا  نمودند،  خلق  مشکل  مردم 
گردید که هزاران انسان بی گناه شهید، الدرک و یا هم 

معلول گردد. در این جنگ مقصر اصلی نظام کمونیستی 
افغانستان  مسلمان  مردم  برای  را  شوم  پدیده ی  که  بود 
آوردند که مغایر عقاید و باورهای اسالمی مردم بود. به 
همین سبب مردم هم نظام را مشروع ندانستند وهم کشور 
بیگانگان دیدند و این وظیفه ی هر مسلمان  را در اشغال 
از حقوق  و  نماید  قیام  الحاد  و  کفر  مقابل  در  که  است 
و  به هرصورت جنگ های چریکی  کند.  دفاع  و وطنش 
کنار کشور جریان  و  در گوشه  تقریبا  حمالت گسترده 

خانواده  از یک صدوشصت  بیش  برای  بلخ:  8 صبح، 
از  دیروز  بلخ  والیت  دهدادی  ولسوالی  در  بیجاده شده 
و  غذایی  UNHCRمواد  و   WFP دفتر های  سوی 

ظروف توزیع گردید .

8صبح، بلخ: مکتب متوسطه بالک  نمبر 5 و 6 کارته 
حویلی های  در  قبال  که  شریف  مزار  شهر  در  نورخدا 
و  گردید  ساختمان  صاحب  داشت،  فعالیت  کرایی 

مشکالت دانش آموزان آن از این ناحیه مرفوع شد.
می گوید:  بلخ  والیت  معارف  رییس  آیین  مهر  قیس 

امنیتی درغزنی می گویند که  مسوولین  8صبح، غزنی: 
غزنی  درمربوطات  طالب  سه  جداگانه  دوعملیات  در 

کشته شده است.
دگروال وفادار فرمانده لوای سوم قول اردوی 203 تندر 
می گوید: »در نتیجه عملیات مشترک نیروهای ایتالف و 

اردوی ملی، یک فرمانده محلی طالبان به قتل رسید.«
هوایی  نیرو های  توسط  عملیات  این  که  می افزاید  وی 
ایتالف در قریه »لیوان« از مربوطات ولسوالی اندر غزنی 

انجام شد.
ازسوی دیگر همین منبع گفت که در نتیجه یک عملیات 
تصفیوی بنام عقاب سفید، در یک درگیری بین سربازان 

غزنی  در  ملی  اردوی  مسوولین  غزنی:  صبح،   8
می گویند در نبرد بین طالبان و نیروهای اردوی ملی 11 

طالب کشته شده است.
اردوی  قول   203 سوم  لوای  فرمانده  وفادار  دگروال 
در  سفید«  »عقاب  عملیات  نتیجه  »در  تندرمی گوید: 
 11 طالبان  و  ملی  اردوی  سربازان  بین  درگیری  آخرین 

طالب در دو ناحیه ولسوالی گیالن غزنی کشته شدند.«
وی می افزاید: »پنج طالب در هستی قلعه و 6 طالب دیگر 

جنایت کار  همدستان  با  همراه  دولتی  نیروهای  و  داشت 
بودند.  داده  قرار  تنگنا  در  سخت  را  مردم  روسی شان 
حمالت پی درپی باالی قریه ها و قصبات بسیار ویرانی و 
تباهی را به بار آورد. در یکی از روزهایی که نیروهای 
به  را  حمالت  ما  مناطق  باالی  دولتی  عساکر  با  روسی 
خاطر از بین بردند نیروهای مجاهدین آغاز نموده بودند، 
جنگ شدید بین ایشان درگرفت و مردم مجبور به فرار 
راه که همه  مسیر  منزل شان شدند، در جریان  و  از خانه 

بلخ  والیت  مهاجرین  عودت  رییس  قادری  عبدالصبور 
این  البرز  کوه  بیجا شدگان  برای  کمک ها  »این  گفت: 
ترک  به  مجبور  خشکسالی  اثر  در  که  می باشد  والیت 

خانه های شان شده و به ولسوالی دهدادی پناه آورده اند.
مقداری  کمپل،  تخته   6 شامل  کمک ها  این  گفت  وی 
ظروف، بوشکه آب و یک مقدار مواد غذایی است که 
برای   UNHCR و   WFP دفاتر  نمایندگان  سوی  از 

بیجاشدگان کوه البرز توزیع شد.
در همین حال شماری از این مهاجرین که از افشای نام 
بخاطری  آنان  که  می گویند  می کنند،  خودداری  شان 
منازل شان را ترک نمودند که  طالبان از آنان خواسته اند، 
هم  یا  و  نمایند  خریداری  سایکل  موتر  آنان  برای  یا 

بگذارند که پسرانشان به همراه آنان سالح بردارند.



»ساختمان این مکتب شامل  8 اتاق درسی، 
3 اتاق اداری، تشناب های عصری و ذخیره 
آب می باشد که به هزینه باالتر از 8 میلیون 
معارف  وزارت  انکشافی  بودجه  از  افغانی 
سپرده  بهره برداری  به  و  اعمار  افغانستان 

شده است.«
ساحه  در  متذکره  مکتب  که  گفت  وی 
نزدیک به دو جریب زمین اعمار گردیده 
محل  مردم  سوی  از  آن   زمین  که  است 

مساعدت  گردیده است .
تا  متذکره  مکتب  که  است  یاد آوری   قابل 
حال دیوار احاطه ندارد و مردم محل از دولت می خواهند 

تا در این زمینه نیز آنان را یاری رسانند.



اردوی ملی و طالبان مسلح در قریه » زلزله« از مربوطات 
مرکز غزنی، دو طالب مسلح کشته شدند. 

وی اضافه کرد، این  درگیری زمان آغاز شد که گزمه 
اردوی ملی به یک کمین طالبان برخورد نمود. 

به  این درگیری  اردوی ملی در غزنی گفت در  فرمانده 
سربازان اردو کدام آسیب نرسیده است. به گفته  دگر وال 
» عقاب سفید« مدت یک هفته  وفادار عملیات تصفیوی 
ولسوالی های  تمام  در  و  شده  شروع  غزنی  در  که  است 

نا امن غزنی برای چندین ماه ادامه خواهد داشت. 



کشته  غزنی  گیالن  ولسوالی  مربوطات  از  درسمن قلعه، 
شدند.« 

به گفته فرمانده اردوی ملی در غزنی عملیات عقاب سفید 
یک هفته پیش شروع شده و هم اکنون نیز ادامه دارد.  

عملیات  این  که  می دهد  ادامه  ملی  اردوی  فرمانده  این 
تصفیه وی تا تصفیه کامل ولسوالی های نا امن غزنی ادامه 

خواهد داشت. 



در حال فرار بودیم، ایورم که مردی در حدود 35 ساله 
نمود  اصابت  ما  نزدیکی  تانک که در  مرمی  اثر  در  بود 
به  همه  نمایم  کمکش  که  نتوانستیم  هم  ما  و  شد  شهید 
راه خویش ادامه دادیم تا زمانی که جنگ ختم شد و ما 
دوباره برگشتیم او دیگر زنده نبود. بلی او شهید شد در 
حالی که سه دختر و یک پسر از او به جا مانده است. در 
زمان شهادت او کوچک ترین طفلش 6روزه بود و حال 
دارند  پدر  همه  که  می کند  پرسان  همیشه  کودک  این 
پس پدر من کجاست، چرا نمی آید؟ شوهرم غریب کار 
که  می کند  کمک  نفقه  قسمت  در  ایشان  همرای   است 
به  را  زندگی  و  نمی کند  را  آنها  روزگار  کفایت  آن 
مشکالت زیاد گذشتاندیم و خانم او هم بعد از شهادت 
شوهرش تکلیف اعصاب پیدا نموده است و نمی دانم که 
زیرا  هستم،  متنفر  جنگ  از  شد.  خواهد  چه  ما  آینده ی 
جز تباهی و بدبختی برای ما چیزی به بار نیاورده است و 
می خواهم که هموطنانم در صلح و امنیت به سر ببرند و 
این درصورتی است که متهمین به جنایت جنگی و بشری 
که  کنند  اعتراف  و  باشند  پاسخگو  مردم  مقابل  در  باید 
چنین بدبختی و فاجعه عظیم که در کشور اتفاق افتاده از 
دست ایشان است، درغیر این صورت تا زمانی که آنها 

در قدرت هستند مردم روی خوشی را نمی بیند.«


کودکشمیپرسدپدرمکجاست
حمالت پی درپی باالی قریه ها و قصبات بسیار ویرانی و تباهی را به 
بار آورد. در یکی از روزهایی که نیروهای روسی با عساکر دولتی 

باالی مناطق ما حمالت را به خاطر از بین بردند نیروهای مجاهدین آغاز 
نموده بودند، جنگ شدید بین ایشان درگرفت و مردم مجبور به فرار 
از خانه و منزل شان شدند، در جریان مسیر راه که همه در حال فرار 
بودیم، ایورم که مردی در حدود 35 ساله بود در اثر مرمی تانک که 

در نزدیکی ما اصابت نمود شهید شد







بهبیجاشدگانکوهالبرزدربلخکمکشد

ساختمانمکتبکارتهنورخدابهبهرهبرداریسپردهشد

سهطالببهشمولیکفرماندهآناندرغزنیکشتهشدند

یازدهطالبدرگیالنغزنیکشتهشدند
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قتل احمد ولی کرزی، رییس شورای والیتی قندهار 
و برادر رییس جمهور حامد کرزی، ضرورت اتحاد 
و همگرایی در برابر خطر روزافزون و جدی تروریزم 
افغان ها یک بار دیگر برجسته تر ساخت.  میان  را در 
این قتل یک بار دیگر نشان داد که هدف تروریستان 
مردم  وحشت،  و  ترس  رعب،  ایجاد  با  تا  است  آن 
مطمین،  آینده  یک  ساختن  برای  امید  افغانستان 

باثبات و صلح آمیز را از دست دهند.
بی هیچ تردیدی، در قتل احمد ولی کرزی، حلقاتی 
نزدیک به وی دست دارند، زیرا بعید است وقتی که 
پرقدرت  تا یک رهبر  قادر می شود  یک تروریست 
محلی را در خانه اش مورد هدف قرار دهد، کسی یا 
کسانی از داخل او را حمایت نکرده باشند؛ اما این 
مساله نیازمند تعمق، دوراندیشی و هوشیاری مقام ها 
در کابل و قندهار است تا خدای نخواسته شکار همان 
هدفی شوند که تروریستان می خواهند از آن حادثه 

بهره برداری کنند. 
در  و  نظامی  مسوولیت های  انتقال  آستانه ی  در 
بحران  چندین  با  افغانستان  حکومت  که  شرایطی 
از  یکی  است،  مواجه  سرنوشت ساز  و  جدی 
طراحی  را  حادثه  این  که  آنانی  عمده ی  هدف  های 
و اجرا کرده اند، این است تا  بدگمانی و بی اعتمادی 
در میان حکومت افغانستان هرچه بیشتر تقویت یابد 
و اختالفات محلی و منطقوی تشدید شود. از آنجایی 
به  قندهار  در  نفوذی  با  فرد  کرزی،  ولی  احمد  که 
شمار می آمد، انتخاب او به منظور یک چنین هدفی، 
در  طالبان  سخنگوی  چنانچه  نیست.  امکان  از  دور 
کرزی،  احمدولی  که  است  گفته  رسانه ها  با  تماس 
هدف بسیار مهمی برای آنان در طی ده سال گذشته 
به حساب می آمد. بنابر همین ادعا می توان گفت که 

مذاکرات با طالبان آیا بدون نقض و تعدیل حقوق دموکراتیک 
و حقوق زنان در افغانستان ممکن است؟ مقامات دولتی به شما 
دست آورد های  برسر  حکومت  که  داده اند  اطمینان  حال  تا 
نمی کند.  ولی یک عضو  معامله  با هیچ کسی  ده سال گذشته 
برجسته ی کمیسیون صلح می گوید که باید حقوق زنان و سایر 
آزادی های دموکراتیک دیگر نه در جریان گفتگوی طالبان و 
حکومت، بلکه توسط خود افغان ها مورد بحث و تصمیم گیری 
رسوم  و  آداب  پرتو  در  حقوق  این  تمام  باید  و  گیرد  قرار 
جامعه افغانستان دیده شود. شما از این اظهارات آقای معصوم 

استانکزی چه برداشتی کرده می توانید؟
معصوم  آقای  ذهنیت  در  که  است  این  نویسنده  برداشت 
درگیر  که  ارشدی  مقام های  از  بسیاری  احتماال  و  استانکزی 
طالبان  با  مذاکره  در  که  است  این  هستند،  طالبان  با  مصالحه 
میان  تا  کرد  تعدیل  را  آزادی ها  و  حقوق  از  بعضی  می شود 
تعجب برانگیز  اظهارات  شود.  پیدا  مشترک  نقطه ی  طرف  دو 
آقای معصوم استانکزی نشان می دهد که حکومت هم به مردم 
می گوید که قانون اساسی و آزادی های مندرج آن در جریان 
مصالحه تعدیل نمی شود و هم به زبان دیگر امکان تعدیل این 
به  طالبان،  توافق و رضایت  برای کسب  را  حقوق و آزادی ها 

بهانه ی شرایط و فرهنگ افغانی، در چشم انداز خود می بیند.
آقای استانکری، دبیر داراالنشای کمیسیون صلح و عبدالسالم 
ضعیف، یکی از واسطه های حکومت برای تماس با طالبان، در 
یک مصاحبه ی مشترک با روزنامه آلمانی »تاگس زایتونگ«، 
نظرات جانب حکومت و طالبان را به روشنی بیان داشته اند. از 

لحن این دو، به خوبی واضح است که اختالفات ارزشی مانند 
قانون اساسی مانع تماس ها و مذاکرات آینده نیست و بیشتر دو 
همچنین  و  غربی  نیروهای  خروج  زمان بندی  روی  باید  جناح 

تقسیمات سیاسی صحبت های خودرا به پیش ببرند.
بدون شک مال ضعیف نماینده طالبان در این گفتگوها نیست و 
نظرات او تنها اظهارات یک واسطه است، ولی اظهارات آقای 
کننده ی  انعکاس  وسیعی  طور  به  گفتگو  این  در  استانکزی 
ذهنیت حکومت افغانستان است. آقای استانکزی در این گفتگو 
»اجندای  دارای  که  مقاومت«  »نیروی  عنوان یک  به  را  طالبان 

ملی« است، به رسمیت می شناسد.
به معنای ختم جنگ عنوان  با طالبان را  آقای استانکزی صلح 
کرده و مساله ی تعقیب آن عده از طالبانی که مرتکب جنایات 
شدید حقوق بشری شده اند را رد می نماید. از نظر آقای سالم 
ضعیف هم طالبان نه یک گروه جنایت کار، بلکه یک »جنبش 
تعریف  این  با  نیز  مخالفتی  استانکزی  آقای  و  است  سیاسی« 
مشروع  تشریح خواسته های  به  آقای ضعیف  این رو،  از  ندارد. 

آقای ولی کرزی در طول چند سال گذشته، مورد 
چندین سوقصد قرار گرفته بود. 

مجموع  و  جمهوری  رییس  که  شرایطی  در  اما 
و  حل ناشده  بحران  چندین  با  افغانستان  حکومت 
یک  ولی،  احمد  قتل  گریبان اند،  به  دست  جدی 
ضربه ی شدید روانی و روحی برای رییس جمهوری 
است. هرچند رییس جمهور در سخنان کوتاه خود 
با  سارکوزی،  با  مشترک  مطبوعاتی  کنفرانس  در 
خونسردی به این مساله برخورد کرد، اما معلوم است 
که از دست دادن برادر و در عین حال سمبول پایگاه 
مردمی اش در قندهار و حتا در جنوب برایش سنگین 
است. این حادثه، روحیات رییس جمهور را می تواند 
تضعیف کند و توجه اش از حل کردن و برون شدن 
از بحران های موجود را به مسایل عاطفی جلب کند. 
جمهوری  رییس  اطرافیان  مسوولیت  این  بنابراین 
است، تا نگذارند این ضربه ی روانی و عاطفی، باعث 
تضعیف روحیات رییس جمهور شده و ذهن او را از 
مسایل کالن افغانستان منحرف نماید. چنانچه اظهار 
همدردی و غم شریکی جریان و طیف های مختلف 
که  می دهد  نشان  حادثه  این  به  ارتباط  در  سیاسی 
ظرفیت و امکان اتحاد میان افغان ها هنوز وجود دارد 
و با استفاده از این حس مشترک می توان جبهه های 
روی  پیش  مشکالت  حل  برای  را  متحد  و  کالن 
دشمنان  با  مقابله  در  آن  از  و  کرد  ایجاد  افغانستان 

صلح و آبادی این سرزمین سود برد.  
البته بیان این نکته ضروری است که سریال قتل های 
زنجیره ای رهبران نظامی و سیاسی افغانستان از مدتی 
به این سو با شدت در شمال و جنوب و شرق و غرب 
این گونه  طراحان  تالش  و  دارد  جریان  افغانستان 
قتل ها نیز، همانا تضعیف روحیه ی حکومت و مردم 
بی اعتمادی  و  بدگمانی  به  دامن زدن  نیز  و  افغانستان 
شمال  در  رهبران  کشتن  با  تروریستان  اگر  است. 
متهم سازی  اختالفات قومی و  برای تشدید  را  زمینه 
کشتن  با  نیز  جنوب  در  می کنند،  فراهم  حکومت 
به  اعتماد  و  روحیه  ولی،  احمد  چون  چهره های 
نفس رهبری حکومت را می شکنند تا به این ترتیب 
به  حکومت  کنترول  از  را  اوضاع  مدیریت  توانایی 
حالی  در  کنند.  خارج  جمهور  رییس  شخص  ویژه 
که کشتن رهبران سیاسی و نظامی افغانستان عمدتا به 
هدف نابودی امیدهای مردم افغانستان برای ساختن 
می گیرد.  صورت  باثبات  و  بااطمینان  آینده ی  یک 
شوند،  قومی  اختالفات  درگیر  قدر  هر  افغان ها  اگر 
اگر روحیه و اعتماد  به نفس افغان ها هر قدر شکسته 
افغان  ها  امید هر قدر در میان  شود و اگر اطمینان و 
برای آینده نابود گردد، به همان اندازه تروریستان به 

هدف های خود نزدیکتر می شوند. 
بنابراین الزم است تا از مجموعه حوادثی مشابه درس 
بگیریم و بدانیم که تنها اکتفا کردن به غم شریکی، 
همدردی و ابراز احساسات آنهم به صورت مقطعی 
مشکالت  از  انبوهی  بر  نمی تواند  و  نیست  کارساز 
موجود غلبه کند. ما باید در عمل ثابت کنیم که در 
برابر دشمنان این سرزمین، هم فکر و هم صدا هستیم 
و برای ساختن این خانه ی مشترک، متعهد و همکار 

می باشیم. 

 بنابراین الزم است تا از 
مجموعه حوادثی مشابه 
درس بگیریم و بدانیم 
که تنها اکتفا کردن به 
غم شریکی، همدردی و 
ابراز احساسات آنهم به 
صورت مقطعی کارساز 
نیست و نمی تواند بر 

انبوهی از مشکالت موجود 
غلبه کند. ما باید در عمل 
ثابت کنیم که در برابر 
دشمنان این سرزمین، 

هم فکر و هم صدا هستیم 
و برای ساختن این خانه ی 
مشترک، متعهد و همکار 

می باشیم. 

غربی،  نیروهای  خروج  از  عبارت  که  طالبان  سیاسی«  »جنبش 
زندان های  در  آنها  با  بهتر  برخورد  یا  و  طالب  هزار   7 آزادی 
نیز  استانکزی  آقای  می پردازد.  امریکایی ها،  و  افغانستان 
این  مورد  در  ضعیف  آقای  با  موارد  بسیاری  در  می گوید 

خواسته ها موافق است. 
حکومت  که  می دهد  نشان  مصاحبه  طول  در  استانکزی  آقای 
آورده  به وجود  طالبان  از  خود  خواسته های  در  زیاد  تغییرات 
سرخ«  »خطوط  مورد  در  استانکزی  آقای  جمله  از  است. 
مقامات  اظهارات  با  متناقض  اظهارات  افغانستان،  حکومت 
ارشد حکومتی، از جمله خود رییس جمهور، ابراز می دارد. به 
گفته ی او، »هر دو جانب به این نقطه رسیده اند که خواسته های 
در  ولی  نکنند،  مطرح  مذاکره  شروط  عنوان  به  دیگر  خودرا 
جریان گفتگوها مدنظر داشته باشند. شرایط افغانستان با شرایط 
باید فرهنگ و عنعنه های ما  کشور های غربی متفاوت است و 
گذاشتن  پا  زیر  معنای  به  این  اما  شود.  گرفته  مدنظر  افغان ها 

حقوق زنان و اقلیت ها نیست.« 
آقای استانکزی در مورد حقوق زنان در این مصاحبه می گوید: 
باید در  افغان ها  »مساله حقوق زنان یکی از سواالتی است که 
چارچوب حقوقی که در قانون اساسی نیز بگنجد، حل نمایند. 
و  طالبان  مذاکرات  در  نمی شود  حقوق  این گونه  مورد  در 
شود...  تصمیم گیری  معامله  یک  عنوان  به  افغانستان  حکومت 
در زمان طالبان هم اگر زنان از حقوق خود محروم بودند نتیجه 

سیاست طالبان و نداشتن منابع برای زنان بود.«
آقای استانکزی با مال ضعیف هم عقیده است که قانون اساسی 

سال  ده  در  و  تصویب  لویه جرگه  سوی  از  که  زنان  حقوق  و 
پشتیبانی  سیاسی  به لحاظ  به شدت  حکومت  سوی  از  گذشته 
طالبان  با  مذاکره  برای  حکومت  پیش شرط های  است،  شده 
شده نمی تواند و به مذاکرات آسیب می زند. در این مورد، بعدا 

افغان ها  تصمیم گیری نمایند. 
اوال،  که  می رساند  را  مفهوم  این  استانکزی  آقای  گفته های 
حکومت به خوبی می داند که شرط قانون اساسی، به ویژه حقوق 
دموکراتیک  زنان، یک مانع برای جلب رضایت طالبان است. 
رییس داراالنشای کمیسیون عالی صلح می خواهد این شروط 
را از پیش پای حکومت بردارد و در مورد آن بعد از توافقات 
صلح، در چارچوب های سیاسی دیگر که جزو لویه جرگه سنتی 

بوده نمی تواند، تصمیم گیری شود. 
و  فرهنگ  با  افغانستان  که  دارد  باور  استانکزی  آقای  دوم، 
آزادی ها  از  بعضی  پذیرش  آماده ی  خود،  متفاوت  شرایط 
همین  و  نیست  زنان،  مورد  در  به ویژه  دموکراتیک،  حقوق  و 

تفاوت احتماال زمینه توجیهات بعدی خواهد بود. 

اتحاد و همدلی 
  س. سهیل

 ضیا زیرک

رییس داراالنشای کمیسیون عالی صلح:

قانون اساسی شرط حکومت 
در مذاکره با طالبان نیست!

پاسخ ما به تروریستان:  
آقای استانکزی در مورد »خطوط سرخ« حکومت افغانستان، اظهارات متناقض با 

اظهارات مقامات ارشد حکومتی، از جمله خود رییس جمهور، ابراز می دارد. به گفته ی 
او، »هر دو جانب به این نقطه رسیده اند که خواسته های خودرا دیگر به عنوان شروط 
مذاکره مطرح نکنند، ولی در جریان گفتگوها مدنظر داشته باشند. شرایط افغانستان 

با شرایط کشور های غربی متفاوت است و باید فرهنگ و عنعنه های ما افغان ها مدنظر 
گرفته شود. اما این به معنای زیر پا گذاشتن حقوق زنان و اقلیت ها نیست.« 
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زندگی کنید،  آلودگی  از  شما که عالقمند حفظ محیط زیست هستید و می خواهید در یک محیط عاری 
طرح های جامع تان را در رابطه به راه های اثرگذار به خاطر حفاظت محیط زیست برای ما بفرستید و جایزه 

بگیرید.
در هر ماه از میان طرح های ارسالی شما بهترین طرح می تواند این جایزه را نصیب شود.

طرح های خود را به این ایمیل آدرس ارسال کنید و یا به آدرس دفتر 8 صبح مراجعه نمایید.
آخرین فرصت برای فرستادن طرح ها در این ماه: 28 جوزا1390 

ایمیل:
آدرس دفتر: خانه شماره 393، سرک 5، کارته 3، کابل

mohitezist@8am.af    --  afghanistan_8am.com 

طرح بفرستید و جایزه بگیرید!
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دفع  روش هاي  قديمي ترين  از  يكي  زباله ها  سوزاندن 
زباله در كشور مي باشد. شايد به اين وسيله از شر زباله ها 
نيز  ضررهايي  خود  نوع  به  روش  اين  اما  يافت،  رهايي 

دارد.
با اين حال هنوزهم در كشور ما از اين روش قديمي براي 
از روش هاي  ديگر  يكي  مي گردد.  استفاده  زباله ها  دفع 
ما، دفن كردن آن مي باشد كه آن  زباله در كشور  دفع 
از  زباله ها  تمام  نوبه ی خود زيان هايي دارد؛ زيرا  به  هم 
بين نمي روند، پالستيك ها و مواد ديگري كه به راحتي 

از بين نمي روند، باقي مي مانند.
متوجه  خود،  روزمره ی  زندگی  به  گذرا  نگاهی  با 
می شويم كه روزانه چقدر زباله به محيط زيست تحويل 
تا كاغذهايی  از شيشه ها و پالستيك ها گرفته  می دهيم. 
نوشتن  و  خواندن  ـ  برای  گوناگون  روش های  به  كه 
مورد  ـ  می كنيم  خريداری  كه  كاالهايی  بسته بندی  يا 
استفاده قرار داده و سپس به سطل زباله می ريزيم، همه از 

محصوالت قابل بازيافت می باشند.
شهريان كابل روزانه در حدود 2 تا 3 هزار تن زباله توليد 
مي كنند كه از اين ميزان شهرداري قادر به  جمع آوري 
همه ی آن نيست و متاسفانه بقيه آن در سرك ها، كوچه ها 

و زباله داني های گوشه و كنار شهر باقي مي ماند.  
شايد حرف زدن از ازدياد زباله ها در شهر و جمع نشدن 
اما  نباشد؛  تازه  اي  و  نو  حرف  سرك ها  روي  از  آنها 
نكته  اين  اسفبار كنوني شهرمان  وضعيت محيط زيستي 
را ايجاب مي كند كه ما اين مساله را بارها تكرار نماييم؛ 
شايد با تكرار هر تكرار، مسوولين به فكر تغيير و بهبود 

وضعيت كنوني شوند.
جمع آوري  به  ارتباط  در  را  مسوولين  حرف هاي  بارها 
يا  و  مفيد  نكته هايي چه  آنها  بار  هر  و  زباله ها شنيده  ايم 
غيرمفيد گفته اند. اين گونه به نظر مي رسد كه هر مسوولي 
در هر سمتي كه بوده است، براي توجيه كردن مشكالت 
حرف هايي زده است تا بتواند بار مسووليت هاي خودرا 

سبك كند.
كاغذ،  توليد  صرف  جهان  در  دالر  ميلياردها  ساالنه 
يك بار  با  كه  می شود  و...  فلزی  قوطی های  پالستيك، 
مصرف آنها به زباله تبديل شده و دور ريخته می شوند. 
اين  بردن  بين  از  نيز صرف جمع آوری و  ميلياردها دالر 
زباله ها می شود كه در هر صورت ضايعاتی را به محيط 

زيست وارد می كند. 
با  و  می باشند  بازيافت  قابل  مواد  اين  اكثر  اما 
تنها  نه  آن ها،  بازيافت  برای  مناسب  سرمايه گذاری 
و  زيست  محيط  به  بيشتر  خسارت های  از  می توان 
آلوده سازی آن جلوگيری كرد، بلكه ميزان نياز انسان به 
مواد اوليه )چوب، منابع فلزی، غيرفلزی زيرزمينی و...( 
و برداشت از ذخاير و طبيعی و معدنی را كاهش داده و 

بقايای آن برای نسل های بعدی را تضمين خواهد كرد.
در ديگر كشورها خصوصا كشورهاي توسعه يافته سعي 
در بازيافت زباله هاي توليدشده را دارند تا به اين وسيله 
هم كشور خود را پاك نگه دارند هم براي اقتصاد خود 

دستاوردهايي داشته باشند. 
بشر نسبت به آسيب های جدی كه به محيط زيست وارد 
می سازد كه در نهايت گريبان سالمت خود، خانواده و 
نسل های بعدی اش را خواهد گرفت، كمابيش بی تفاوت 

نظر  از  و  دارند  ديدی  چه  زيستی  محيط  مشكل  اين  به 
آنان چگونه می توان از پس اين مشكالت برآمد.

سميه نجيب زاده دانشجو رشته علوم سياسی در اين زمينه 
زياد  ما  زباله ها در كشور  يا سوزاندن  و  »دفع  می گويد: 
با  ما  كافی  اندازه  به  حاضر  حال  در  زيرا  نيست،  مفيد 
شديد  آلودگی  چنان  هم  زيستی،  محيط  آلودگی های 

هوا مواجه هستيم.«
به باور او اگر زباله ها به طور درست دفع و يا سوزانده 
نشود زيان آن بيشتر از سود آن می باشد. او معتقد است 
بازيافت زباله روشی مناسب و مفيد است؛ زيرا هم  كه 
هوا آلوده نمی گردد و هم محيط زيست متاثر نمی شود.

می توان  زباله  بازيافت  روش  طريق  »از  می گويد:  او 
دوباره از زباله ها استفاده كرد و هم برای اقتصاد ما مفيد 
است. از اين رو برای بازيافت زباله و اين  كه مردم چگونه 
بايد از طريق رسانه ها  زباله های توليدشده را دفع كنند، 
برای مردم آگاهی و آموزش داده شود. تا بتوان كه يك 

محيط عاری از آلودگی داشت.
با اين حال برای دفع و بازيافت زباله راه هايی وجود دارد 
كه اگر مسوولين كمی به آن اهميت بدهند و سعی در 

بكنند  برنامه ها  اين  تطبيق 
وضعيت  شك  بدون 
بهبود  زيست  محيط 

خواهد يافت.«
ديگر  يكی  نيازی  طيبه 
می گويد:  دانشجويان  از 
سوزاندن  يا  و  »دفع 
زباله ها كار خوبی است و 
برای حفظ محيط زيست 
اين  اما  است؛  مفيد  نيز 
محيط  برای  صورتی  در 
كه  است  مفيد  زيست 
اين زباله ها در جايی دور 
ازنقاط  خالی   و  شهر  از 
مسكونی صورت بگيرد.«

به باور او هرچند با سوزاندن زباله ها هوا آلوده می گردد؛ 
اما باز هم اگر اين زباله ها سوزانده نشود و يا دفع نگردد 

محيط زيست آلوده می گردد، خصوصا در فصل گرما.
سوزاند،  نبايد  را  زباله ها  همه ی  اين رو  از  او،  گفته  به 
زباله هايی همچون پالستيك و بعضی مواد ديگر كه از 
سوزاندن آن دود زيادی توليد می گردد. اين زباله ها را 

می توان دوباره بازيافت كرد و از آن استفاده نمود.
از اين رو هر چند در بيشتر كشورها عمل بازيافت زباله 
صورت می گيرد، اما متاسفانه در افغانستان هنوز اين امر 
آمده  خبرها  در  كه  آن چه  حال  اين  با  نشده است.  اجرا 
و  زباله ها  دفع  برای  همكاری  وعده  ايران  است، كشور 
در دسترس قراردادن 4 دستگاه زباله سوز را به شهرداری 

كابل داده است.
می گويد:  كابل  باشندگان  از  يكی  اصغری  اسماعيل 

نمود،  را كم  زباله ها حجم آن  با سوزاندن  بتوان  »شايد 
زيرا  دارد؛  زيادی  تاثير  هوا  آلودگی  در  عمل  اين  اما 
سوزاندن اين زباله ها باعث توليد گازهای سمی در هوا 

می گردد و باعث بيماری های تنفسی نيز می شود.«
به گفته او از اين رو بايد به جای سوزاندن زباله ها سعی 
در بازيافت آن داشت، تا بتوان از اين طريق دوباره از اين 

زباله ها نيز استفاده كرد.
زباله ها  دفن  چگونگی  به  ارتباط  در  نكاتی  به  ادامه  در 
می كنم.  اشاره  آن  منفی  و  مثبت  تاثيرات  چنان  هم  و 

هم چنين تاثيرات سوزاندن زباله ها بر محيط زيست.
دفنبهداشتیزبالهها:

روش خاصی است كه براساس آن زباله ها را طوری در 
درون خاك مدفون می كنند كه اليه بندی و پوشش دادن 
ديگر  موجودات  زيست،  محيط  به  زيانی  هيچ  آنها  به 
مشكالت  بهداشتی  دفن  روش های  در  نرساند.  انسان  و 
و  خاك  آلودگی  و  دود  بو،  قبيل  از  محيطی  زيست 
آب های سطحی وزير زمينی وجود ندارد. برای اجرای 

دفن بهداشتی مراحل زير صورت می گيرد: 
1ـ انتخاب محل دفن 

2ـ آماده سازی محل دفن 
و  زيرزمينی  آبهای  آلودگی  كنترول  از  جلوگيری  3ـ 

سطحی در منطقه دفن 
مزایایروشدفنبهداشتی:

1ـ اقتصادی ترين روش می باشد البته درصورتی كه زمين 
به مقدار كافی و مناسب باشد.

با ساير مواد دفع  مقايسه  اوليه آن در  2ـ سرمايه گذاری 
بهداشتی زباله كمتر است.

بعدی  مكمل  و  مراحل  به  نياز  زباله  نهايی  دفع  برای  3ـ 
ندارد.

4ـ نياز به جداسازی مواد ندارد. 
از  پس   ... پارك،  سبز،  فضای  ايجاد  برای  زمين  از  5ـ 
انجام تخليه و پرشدن ظرفيت محل می توان استفاده كرد.

معایبروشدفنبهداشتی:
1ـ برای جوامع پرتراكم زمين مورد نظر درفاصله مناسب 

در دسترس نيست. 
مربوطه  مسوولين  بی توجهی  اثر  در  اوقات  گاهی  2ـ 

زباله ها به صورت انباشته تبديل می شود. 
ساختمان سازی  دفن  محل  از  نشت  ايجاد  به دليل  3ـ 

مقدور نمی باشد )به صرفه نيست(.
 Co2 4ـ در اثر توليد گاز متان و نشت شيرابه و توليد گاز
ايجاد خطر انفجار و باالرفتن سختی آب های زيرزمينی و 

آلوده شدن آنها می گردد. 
سوزاندنزباله:

خاكستر  به  )زباله(  جامد  زايد  مواد  تبديل  و  سوزاندن 
به طوری  زباله گرديده  زياد  باعث كاهش حجم  و گاز 
كه اگر به صورت اساسی و با زباله سوزهای مدرن كار 

سوزاندن زباله صورت گيرد می تواند 80 تا90 درصد از 
حجم زباله را كاهش دهد. 

اين روش يك روش اساسی دردفع زباله های بيمارستانی 
وبرخی مواد زايد خطرناك مطرح می باشد. 

زباله ها  سوزاندن  از  خوبی  نتيجه  می توان  هنگامی 
احتراق  با  1ـ كار  زباله  سوختن  هنگام  در  كه  گرفت 
محيط  در  آلودگی  2-هيچ گونه  گيرد.  صورت  كامل 
3-از  نياورد  به وجود   ... و  اتموسفير خاك آب  از  اعم 

دستگاه های مخصوص زباله سوز استفاده كنيم .
هرچند داشتن محيطی عاری از آلودگی نمی تواند يك 
رويای دست نيافتنی باشد، اما اگر همه ما دست به دست 
هم ندهيم و تالشی برای حفظ و بهبود محيط زندگی مان 
نكنيم، بدون شك هيچ گاه به خواسته ی خود كه همان 

داشتن يك محيط پاك است، نخواهيم رسيد.


ميزان آسيب پذيری محيط زيست در كشورهای  است. 
مصرف  از  ناشی  آلودگی های  است.  متفاوت  مختلف، 
باالی فرآورده های نفتی در كشورهای صنعتی با وجود 
در  انجام شده  تالش های  و  سرمايه گذاری ها  مطالعات، 
اين زمينه، بيش از كشورهای در حال توسعه است. در 
دفن  از  ناشی  محيطی  زيست  آلودگی های  حال  همين 
از  غيرمجاز  برداشت  نيز  و  صنعتی  ضايعات  نامناسب 
جنگل ها و مراتع در كشورهای در حال توسعه بيش از 

كشورهای صنعتی است. 
انسان به هوا و غذای سالم و محيط پاك برای زندگی 
از  ناشی  همه گير  بيماری های  از  بسياری  دارد.  نياز 
كمتر  اغلب  كه  است  محيطی  زيست  آلودگی های 
مورد توجه مردم قرار می گيرد. زمين، هوا و آب آلوده، 
محصول آلوده و ناسالم عرضه می كند و انسان با مصرف 
بايد  الجرم  و  شد  خواهد  بيمار  آلوده،  غذايی  مواد 

هزينه های سنگين تر بهداشتی-درمانی و... را بپردازد. 
زيست  آلودگی های  بی شمار  خسارات  به  توجه  با 
پاك سازی  برای  سرمايه گذاری  هرگونه  محيطی، 
بهداشتی-درمانی  هزينه های  كاهش  به  زيست،  محيط 
خواهد انجاميد و به عبارتی اين نوع سرمايه گذاری ها از 
و  كوتاه  اقتصادی  بازده  دارای  سرمايه گذاری های  نوع 

بلندمدت است.
بايد  است  آن  جمع آوری  و  زباله  از  صحبت  وقتی 
چگونه  زباله ها  اين  اين كه  گرفت.  درنظر  را  نكته  چند 
جمع آوری می شوند و به چه صورتی دفع می گردند. آيا 
دفع زباله ها به صورت بهداشتی صورت می گيرد؟ و آيا 
به سالمت مردم و محيط زيست  زباله ها  چگونگی دفع 

تاثيری می گذارد يا خير؟
ذهن شان  در  نكته  اين  همواره  مردم،  بيشتر  برای  شايد 
شر  از  می توان  چگونه  كه  است،  بوده  برانگيز  سوال 
زباله ها رهايی يافت در حالی كه هيچ ضرر و زيانی نيز 
برای سالمت آنها و محيط زندگی شان نيز نداشته باشد؟

در اين شماره تالش من بر اين بوده است كه تا صدای 
چند تن از مردم به خصوص دانشجويان را در اين زمينه 
داشته باشم. تا بدانيم كه مردم به خصوص جوانان نسبت 

تاثیراتدفعوسوزاندنزبالهها
برمحیطزیست

شفایی
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احمد ولی کرزی، رییش شورای والیتی قندهار و برادر 
کوچک رییس جمهور کرزی، روز گذشته در منزلش به 
قتل رسید. مقام های محلی گفته اند که آقای کرزی توسط 
با  به قتل رسیده است.  با ضرب گلوله  رییس محافظانش 
این حال گفته می شود که شخص حمله کننده نیز از سوی  

محافظان دیگر آقای کرزی به قتل رسیده است.
برخی از گزارش ها حاکی  از آن است که شخص مهاجم 
دچار تکلیف روانی بوده، اما فرمانده پولیس قندهار گفته 
است فردی که آقای کرزی را به قتل رساند، مدت هفت 
پوسته های  از  مسوولیت خیلی  و همچنین  بوده  او  با  سال 

مهم را در گذشته به عهده داشته است.
شناخته شده ی  چهره های  از  یکی  که  کرزی  ولی  احمد 
این  از  پیش  بود،  قندهار  والیت  در  بانفوذ  و  سیاسی 
طالبان  بود.  گرفته  قرار  قصد  سوی  مورد  بار  چندین  نیز 
مسوولیت قتل آقای کرزی را به عهده گرفته و آن را یکی 
توصیف  اخیر  سال  ده  در  خود  مهم  دست آوردهای  از 

کرده اند.
مقام های محلی والیت قندهار، قتل رییس شورای والیتی 
این والیت را محکوم کرده و گفته اند که تحقیقات جدی 
در زمینه آغاز شده است. براساس اعالمیه ای که از سوی 
دفتر مطبوعاتی والیت قندهار منتشر شده است، توریالی 
ویسا و فرمانده پولیس این والیت در یک نشست خبری 
از آغاز تحقیقات جدی در این زمینه خبر داده و گفته   اند 
که چند تن به اتهام این قتل بازداشت شده اند. این مقام ها 
تاکید کرده اند کسانی که پس از تحقیقات مجرم شناخته 

شوند، باید »جزای سخت« داده شوند.
در  قندهار  والیت  پولیس  فرمانده  عبدالرازق  پاسوال  مل 
این نشست گفته است: »شهید احمد ولی خان کرزی در 
این  در  بود،  قندهار  این که رییس شورای والیتی  پهلوی 
کار  هم  مردم  برای  و  بود  هم  قومی  بزرگ  یک  منطقه 
کرد. مردم قندهار باید حوصله کنند و این غم را تحمل 
تالش  همیشه  ما  مردم  و  خاک  دشمنان  چون  نمایند، 
می کنند که خدمتکاران شناخته شده را هدف قرار دهند؛ 

این یک حادثه ی دردناک است.«
گفته  قندهار  والیت  والی  ویسا،  توریالی  حال  همین  در 
است که قتل آقای کرزی یک ضایعه ی بزرگ برای این 

بند  باشندگان  از  شماری  و  غزنی  در  زراعت  مسوولین 
مصروف  آن  در  تن  هزار  چهار  حدود  زمانی  که  سرده 
کار بودند، اظهار می کنند که از مدت سی سال به این سو 

این بند غیرفعال است و دولت هیچ توجهی به آن ندارد.
پروژه ی  کار  اگر  که  می گویند  غزنی  زراعت  مسوولین 
والیات  که  غزنی،  تنها  نه  شود  آغاز  دوباره  سرده  بند 
مالداری خودکفا  و  زراعت  لحاظ  از  نیز  غزنی  همجوار 
پروژه  این  کار  عمال  بدین سو  سه دهه  از  اما  می شوند، 
فعال سازی  برای  برنامه ای  متوقف می باشد و دولت هیچ 

آن ندارد. 
می گوید:  غزنی  زراعت  رییس  عباس یار،  سلطان حسین 
سابق  شاه  زمان  در   1347  -46 سال های  در  سرده  »بند 
محمد ظاهر، توسط جماهیر شوروی سابق اعمار شد که 
نزدیک به سه هزار نفر در آن زمان در پروژه ی بند سرده 

مشغول کار بودند، اما اکنون این بند غیرفعال است.«
مشهور  بندهای  از  یکی  سرده  »بند  می افزاید:  عباس یار 
کشور است که در سطح افغانستان با ظرفیت 259 میلیون 
متر مکعب آب بند، درجه دوم محسوب می شود، و 18 تا 

20 هزار هکتار زمین را زیر پوشش آبی قرار می دهد.«
و  برف  زمستان ها  اگر  غزنی،  زراعت  رییس  گفته  به 
بلکه والیات  تنها غزنی  نه  زیاد شود،  باران های موسمی 
در  و  شده  بهره مند  سرده  بند  آب  از  نیز  غزنی  همجوار 

بخش زراعت خودکفا می شوند.
رییس زراعت غزنی اضافه می کند: »در پروژه ی بند سرده 
و پروژه ی خواجه نور که دراین بند موقعیت دارد، حدود 
سه هزار نفر مشغول کار بودند و دولت برای مامورین این 

دو پروژه 95 آپارتمان رهایشی ساخته بود.«
فارم خواجه نور سیلوی گندم،  به گفته وی در پروژه ی   
شامل  شده  اصالح  تخم های  شکر،  تولید  سبزیجات، 

بودند.
در  دولت  اگر  که  داد  ادامه  غزنی  زراعت  مسوول  این   
خواجه نور  فارم  پروژه ی  و  سرده  بند  بازسازی  قسمت 
اقدام نماید، زمینه کار برای چهل تا پنجاه هزار نفر مهیا 

می شود.
اما رییس زراعت غزنی مشکل اساسی را حضور مخالفین 

برعالوه ی  قندهار،  والیتی  شورای  رییس  و  است  والیت 
نیز تالش های  امنیت  تامین  برای  کار در زمینه های ملکی، 
زیادی کرد. آقای ویسا می گوید: »در این هیچ جای شک 
نیست که شهادت او یک ضایعه بزرگ برای قندهار است، 
چون او در پهلوی وظیفه ملکی خود، در بخش تامین امنیت 
هم کار می کرد. من مطمین هستم که نهادهای امنیتی ما هم 
کنونی  حالت  از  قندهار  امنیت  تا  بردارند  زیادی  گام های 

بهتر شود.«
می رود،  شمار  به  طالبان  اصلی  زادگاه  که  قندهار  والیت 
مجلس  در  والیت  این  نمایندگان  از  برخی  گفته ی  به 
نمایندگان، کشته شدن آقای کرزی باالی اوضاع امنیتی این 
نعیم اللی حمیدزی  تاثیر زیاد خواهد کرد. محمد  والیت 
می گوید  نمایندگان  مجلس  در  قندهار  والیت  نماینده ی 
این  در  زیادی  نفوذ  از  که  کرزی  ولی  احمد  شدن  کشته 
والیت برخوردارد بود، نه تنها باالی اوضاع امنیتی قندهار 
والیات  دیگر  باالی  او،  گفته ی  به  بلکه  می گذارد،  تاثیر 
نیز تاثیرگذار خواهد بود. آقای اللی حمیدزی کشورهای 
همسایه به ویژه پاکستان را در این قتل متهم کرده می افزاید 
نکند،  جدی  توجه  قتل ها  به  حکومت  که  صورتی  در 
گفت:  حمیدزی  اللی  شد.  خواهد  خرابتر  امنیتی  اوضاع 
»من می توانم بگویم که این قتل نه تنها باالی اوضاع امنیتی 
کشور  مناطق  تمام  باالی  بلکه  می گذارد،  تاثیر  قندهار 
تاثیرگذار خواهد بود. در صورتی که حکومت به این مساله 

توجه نکند، امنیت روز به روز خرابتر خواهد شد.«
قندهار در  نمایندگان  از  اما، شکیبا هاشمی یک تن دیگر 
مجلس می گوید که این قتل باالی اوضاع امنیتی این والیت 
چندان تاثیر نخواهد کرد، زیرا به گفته ی او، اخیرا تماس ها 
میان مردم و نهادهای محلی در این والیت بیشتر شده است. 
خانم هاشمی افزود از احمد ولی کرزی که به عنوان یکی 
از چهره های مهم سیاسی در این والیت نام برده می شود، به 
گفته ی او، این نفوذ بیشتر برای تحکیم قدرت بوده است. 
شکیبا هاشمی گفت: »او در قندهار نه، بلکه حتا از قندهار 
داشت،  نفوذ  هم  زابل  و  ارزگان  هلمند،  والیات  در  فراتر 
چون  مسایلی  بگوییم.  مردمی  نفوذ  را  این  نمی توانیم  اما 
قدرتمند بودنش و دیکتاتور بودنش و مسایلی دیگری تا در 

دولت در این بند می داند که باعث گردیده به بازسازی این 
بند توجه نشود.

و  سرده  بند  پروژه ی  ساحات  »در  می گوید:  عباس یار 
خواجه نور فعال مخالفین دولت حضور دارند.« 

اما در همین حال مسوولین تنظیم آب در غزنی از غصب 
زمین های اطراف این بند ابراز نگرانی می کنند و می گویند 
که زمین های اطراف این بند غصب شده و بخشی از وسایل 

آن نیز به غارت برده شده است.
مقامات  به  را  موضوع  این  چندین بار  که  می گویند  آنها 

منطقه خود حاکم باشد، بسیار کارها را کرد.« 
ولی  احمد  کارکرد  مورد  در  هاشمی  شکیبا  حال،  این  با 
دست  در  را  قندهار  امورات  تمام  او  که  می گوید  کرزی 
داشت و بدون تاییدی وی کسی نمی توانست در پست های 

دولتی در این والیت کند. 
واکنش ها به قتل آقای کرزی

جدی  واکنش  با  قندهار  والیتی  شورای  رییس  کشته شدن 
از مقام های  بین المللی مواجه شده است. شماری  داخلی و 
را  آن  و  کرده  تقبیح  شدیدا  را  قتل  این  دولتی  بلندپایه ی 

ضایعه ی بزرگ خوانده اند.
برادر  قتل  مورد  در  کشور  جمهور  رییس  کرزی  حامد 
زندگی  نشان دهنده  مساله  این  که  است  گفته  کوچکش 
»برادر  است:  گفته  جمهور  رییس  است.  افغانستان  مردم 
تمام  زندگی  این  شد.  شهید  خانه اش  در  امروز  من  خورد 
مردم افغانستان است؛ من امیدوارم که این بدبختی ها که هر 

خانواده ی افغان با آن روبروست، یک روز به پایان برسد.«
ایتالف حمایت از قانون که متشکل از نزدیک به دوصد تن 
از اعضای مجلس نمایندگان است، در بیانیه ای در واکنش 
به این قتل اعالن کرد »دشمنان قسم خورده« مردم افغانستان 

صورت  اقدام  هیچ  هنوز  تا  اما  داده اند،  خبر  کشور  عالی 
نگرفته است. 

می گوید:  غزنی  در  آب  تنظیم  رییس  روان  ضیا  انجنیر 
ساحات  از  بخشی  امنیتی  و  محیطی  وضعیت  به  »نسبت 
پروژه ی بند سرده در تصرف اشخاص و افراد زورمند قرار 

گرفته است.«
این  »ما  می دارد:  اظهار  غزنی  در  آب  تنظیم  مسوول  این 
ذی صالح  مقامات  و  آب  و  انرژی  وزارت  به  را  موضوع 
والیت خبر دادیم، اما تا هنوز در این قسمت تصمیم خاص 

به اعمال ناجوانمردانه ی خود ادامه می دهند.
حاجی عبدالظاهر قدیر رییس ایتالف حمایت از قانون، این 
قتل را به شدت محکوم کرد و گفت که دشمنان مردم این 
کشور به جز جنگ دیگر راهی را نمی شناسند. او همچنین 
از دولت خواست تا صف خودرا در برابر دوست و دشمن 

مشخص سازد.
در همین حال داکتر عبداهلل عبداهلل، رهبر ایتالف ملی تغییر 
امید، در پیامی عنوانی رییس جمهور کرزی، از کشته شدن 
رییس شورای والیتی قندهار ابراز تاسف کرده و آن را یک 
حادثه ی هولناک خوانده است. آقای عبداهلل در بیانیه خود 
ولی  احمد  محترم  شهادت  هولناک  »حادثه ی  است:  گفته 
خان کرزی برادر عزیزتان و رییس شورای والیتی قندهار 
به دست عوامل تروریستی دشمن مایه تاسف و تاثر عمیق 
محکوم  شدت  به  را  نابخشودنی  جنایت  این  من  گردید. 
می کنم و آن را یک عمل خاینانه ، ضد ملی و ناشی از عمق 
شخصیت های  با  افغانستان  مردم  دشمنان  خصومت  و  کینه 
ولی  احمد  مرحوم  می دانم.  کشورمان  خدمتگذار  و  ملی 
خان کرزی یک شخصیت ملی مستقل، خدمتگذار و دلسوز 
کشور بود که به خوبی ماهیت تروریستان را می شناخت و با 

قاطعیت و شجاعت علیه آنان مبارزه می کرد.«
سفارت ایاالت متحده امریکا در کابل نیز با انتشار اعالمیه ای 
با  را  کرزی  ولی  احمد  قتل  امریکا  دولت  که  است  گفته 
شدیدترین الفاظ محکوم می نماید. این سفارت به خانواده 
آقای کرزی و مردم والیت کندهار ابراز تسلیت و همدردی 

کرده است.
نیروهای  عمومی  فرمانده  پتریوس  دیوید  جنرال  همچنین 
ولی  احمد  کشته شدن  از  نیز  کشور  در  مستقر  بین المللی 
و خانواده ی  رییس جمهور  به  و  تاسف کرده  ابراز  کرزی 

وی ابراز تسلیت کرده است.
تلیفونی  نیز طی تماس  من موهن سینگ، نخست وزیر هند 
قندهار  والیتی  شورای  رییس  شدن  کشته  کرزی  حامد  به 
را تسلیت گفته است. آقای سینگ کشته شدن احمد ولی 
او  که  است  گفته  و  خوانده  بزرگ  ضایعه  یک  را  کرزی 

یکی از شخصیت های برجسته افغانستان بود. 
سفری  در  نیز  فرانسه  جمهور  رییس  سارکوزی  نیکوال 
جمهور  رییس  به  و  کرده  محکوم  را  قتل  این  افغانستان  به 

تسلیت گفت. 
در همین حال آصف علی زرداری رییس جمهور و یوسف 
رضا گیالنی نخست وزیر پاکستان نیز در تماس تلیفونی با 
رییس جمهور کشور، این قتل را محکوم کرده  و آن را یک 

عمل تروریستی خوانده اند.


گرفته نشده است.«
زمین های  استرداد  کمیته  عضو  گیرووال  نادرخان  حاجی 
غضب شده ی دولتی و عضو شورای والیتی غزنی نیز ضمن 
تایید این گفته ها می گوید: »بعد از شکست حکومت داکتر 
به  اموال پروژه ی فارم خواجه نور  از  تا هنوز بخشی  نجیب 
این  اطراف  زمین های  از  قسمتی  است،  شده  برده  غارت 

پروژه نیز توسط زورمندان غصب شده است.«
بند سرده یکی از مهم ترین پروژه های اقتصادی زراعتی در 
غزنی به شمار می رفت که هزاران خانواده در آن مصروف 

گذشتاندن روزگارشان بودند.
در زمان حکومت ظاهرشاه و داوودخان در بند سرده حدود 
افغانستان مشغول کار بودند،  سه تا چهار هزار نفر از تمام 
سیلوی گندم، تولید شکر و سبزیجات در بند سرده وجود 
داشت، دولت آن زمان چندین آپارتمان برای بود و باش 
کارمندان این بند ساخته بود، اما حدود سی سال است که 

دیگر در این بند کار وجود ندارد.
حاجی نادر که از باشندگان این ناحیه است گفت که حتا 
دو تونل خروجی آب این بند چون پاک کاری نشده است 
فعال کور می باشد، جوی های اطراف بند چندین سال است 

که پاک نشده است.
بند  این  اگر  باشنده، در سال های خشک سالی  این  باور  به 

فعال باشد، زراعت مردم آسیب نمی بیند. 
بند سرده در 28 کیلومتری جنوب شهر غزنی در ولسوالی 
اندر موقعیت دارد و ظرفیت 259 میلیون متر مکعب آب را 
تا 20 هزار هکتار زمین را زیر  دارا می باشد و حدود  18 

پوشش آبی قرار می دهد.

احمد ولی کرزی کشته شد

کار پروژه »بند سرده«
ACKUاز سی سال بدین سو متوقف است
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افغانستان 
منبع قاچاق 

زنان و کودکان

و  هزار  دو  به  نزدیک  با  که  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
آنان در  انسان و خانواده های  قاچاق  قربانیان  از  تن  پنج صد 
بیست والیت عمدتا مرزی کشور مصاحبه کرده در گزارش 
آسیب  پذیر  اف��راد  را  قربانیان  اکثریت  که  می گوید  خود 
بخش  کمیشنر  صبحرنگ،  ثریا  داکتر  می دهند.  تشکیل 
مستقل حقوق  کمیسیون  در  زن  انکشاف حقوق  و  حمایت 
بشر، روز گذشته با ارایه ی یافته های این کمیسیون در مورد 
انسان  قاچاق  که  گفت  افغانستان،  در  انسان  قاچاق  عوامل 
پس از قاچاق مواد مخدر و اسلحه در جهان، به عنوان یکی 
صبحرنگ  خانم  می رود.  شمار  به  جنایت  پردرآمدترین  از 
در  افغانستان،  در  کودکان  و  زنان  قاچاق  که  کرد  تاکید 
گفته ی  به  که  می گیرد  صورت  کشور  از  بیرون  و  داخل 
می گیرند.  قرار  متعدد  سواستفاده های  مورد  آن  قربانیان  او، 
داکتر ثریا صبحرنگ با ابراز نگرانی شدید از موارد قاچاق 
داده  نشان  ما  »تحقیق  افزود:  افغانستان  در  کودکان  و  زنان 
که بیش از پنجاه درصد قربانیان قاچاق انسان کودکان زیر 
سن هجده سال هستند که تعداد زیادی از این ها را دختران 
هستند که  قربانیان کودکانی  این  میان  در  می دهند.  تشکیل 
نیرنگ  و  فریب  از شیوه های  استفاده  با  و  ناآگاهی  به علت 
این که  بر  تاکید کرد: »عالوه  قاچاق شده اند.« وی همچنین 
ما در افغانستان امروز منبع قاچاق هستیم، مسیر عبور قاچاق 

افغانستان، از افزایش  مقام های کمیسیون مستقل حقوق بشر 
موارد قاچاق زنان و کودکان در کشور شدیدا ابراز نگرانی 
کرده می گویند که اکنون این کشور به عنوان مهم ترین منبع 
انسان  قاچاقچیان  مسیر  همچنین  و  کودکان  و  زنان  قاچاق 

تبدیل شده است.
عوامل  مورد  در  گزارشی  انتشار  با  کمیسیون  این  مقام های 
و  فساد  بیکاری،  فقر،  که  می افزایند  انسان  قاچاق  افزایش 
می روند.  شمار  به  انسان  قاچاق  مهم  عوامل  از جمله  ناامنی 
برای  را  مناسبی  فرصت  عوامل  این  مقام ها،  این  گفته ی  به 
این  از  استفاده  با  آنان  و  ساخته  مساعد  جنایات  عامالن 
زنان  یعنی  اقشار جامعه،  قاچاق آسیب پذیرترین  به  فرصت، 

و کودکان رو آورده اند.
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  رییس  سمر،  سیما  داکتر 
افغانستان، در اعالمیه ای در این مورد گفته است: »علی رغم 
تعهدات، استراتژی ها و سیاست های موجود برای حمایت از 
از  بسیاری  تاکنون  آنان،  وضعیت  بهبود  و  کودکان  و  زنان 
زنان و کودکان بدالیل مشکالتی همچو فقر، بیکاری، فساد، 
ناامنی، ازدواج های زودهنگام و اجباری و غیره، قربانی نقض 
این رو،  از  انسان می شوند.  قاچاق  قربانی  به ویژه  بشر  حقوق 
عامالن  جزایی  تعقیب  و  پیشگیری  مبارزه،  بر  عالوه  دولت 
جدی  صورت  به  پدیده  این  قربانیان  از  باید  جنایت،  این 

حمایت کند.«

هم قرار گرفته ایم. زنان و کودکانی که از ایران و تاجیکستان 
یا  و  دوبی  پاکستان،  به  افغانستان  از طریق  می شوند،  قاچاق 

کشورهای اروپایی منتقل می شوند.«
گرچند آمار مشخصی در مورد تعداد قربانیان قاچاق انسان 
مستقل  کمیسیون  گزارش  در  اما  نشده،  ارایه  افغانستان  در 
قربانیان  از  پنجاه و چهار درصد  بشر آمده است که  حقوق 
قاچاق انسان کسانی هستند که از حمایت پدر و مادر محروم 
از  بوده اند. همچنین این گزارش می افزاید که هفده درصد 
گداها،  دیگر  درصد  هفت  خانم ها،  انسان  قاچاق  قربانیان 
هستند  افرادی  بقیه  و  آشغال  جمع کنندگان  و  دستفروشان 
که دانش آموز، آموزگار، کارمند دولت، دوکاندار، خیاط، 

قالین باف، همکار پدر و مادر بوده اند.
قاچاقچیان انسان، برای رسیدن به اهداف شان بیشتر از فریب 
طبق  که  کرده  استفاده  زور  و  تهدید  همچنین  و  نیرنگ  و 
یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر، سی و پنج درصد از 
قربانیان با فریب، سی و یک درصد از طریق اعمال تهدید و 
زور، دوازده درصد با توافق والدین یا همسر و بیشتر از بیست 
و دو درصد دیگر هم به رضایت خود شان قربانی قاچاقچیان 
انسان شده اند. همچنین در این گزارش آمده است: »عامالن 
و  تهدید  و  زور  از  استفاده  چون  مسایلی  بر  عالوه  قاچاق، 
ازدواج،  پول،  دادن  چون  پیشنهادهایی  نیرنگ،  و  فریب  یا 

انتقال به خارج از کشور را نیز به عنوان وسایلی برای قاچاق 
استفاده می کنند.« هفتاد و پنچ درصد از موارد قاچاق انسان، 
به  انتقال دختران  پیشنهاد دادن پول، ازدواج و  از  با استفاده 

خارج از کشور صورت گرفته است.
قاچاق برای اجرای حمالت انتحاری

در گزارش خود  بشر  مستقل حقوق  این حال، کمیسیون  با 
کشور  داخل  در  انسان  قاچاق  قربانیان  بیشتر  که  می گوید 
می شوند.  بهره کشی  مختلفی  گونه های  به  آنان  از  و  هستند 
در این گزارش آمده است که بیش از شصت درصد قاچاق 
زنان و کودکان در افغانستان، قاچاق داخلی است که از یک 
منطقه به منطقه ی دیگری یا از یک والیت به والیت دیگر 
بیرون  به  به چهل درصد  نزدیک  می شوند. همچنین  قاچاق 
پاکستان  و  ایران  همسایه  کشورهای  در  عمدتا  و  کشور  از 
قربانیان  که  است  آمده  گزارش  این  در  می شوند.  قاچاق 
قاچاق انسان در بیرون از مرزهای کشور، نظر به بهره کشی 
قربانیان متفاوت است. هفتاد درصد قربانیان قاچاق انسان به 
سوی ایران را پسران تشکیل می دهند که برای کار در خانه، 
دهقانی، روزمزدی و فروشندگی گماشته می شوند. همچنین 
از  بیش  و  جنسی  سواستفاده ی  برای  درصد  شش  از  بیش 
نوزده درصد هم برای توزیع و فروش مواد مخدر در ایران 

قاچاق می شوند.
کسانی  اکثر  می دهد  نشان  گزارش  این  یافته های  همچنین 
که به پاکستان قاچاق می شوند، دختران و زنان هستند که به 
منظور سواستفاده های جنسی، کار در خانه و انجام حمالت 
از گزارش  انتحاری صورت می گیرد. در بخشی  تخریبی و 
نه  و  سی  »حدود  است:  آمده  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
به پاکستان را زنان، سی و هشت  درصد قربانیان منتقل شده 
تشکیل  پسران  را  درص��د  سه  و  بیست  و  دختران  درص��د 
خانه  کارهای  برای  بیشتر  قربانیان  این  پاکستان  در  داده اند. 
بعد  قرار می گیرند.  استثمار  مورد  آنان دختران اند  بیشتر  که 
از آن، بهره گیری جنسی، استفاده برای عملیات های تخریبی 
و انتحاری، توزیع و فروش مواد مخدر، کارهای روزمزدی، 

فرشندگی و گدایی قرار دارند.«
تاکنون 1889  که  دارد  تاکید  بشر  مستقل حقوق  کمیسیون 
مورد قضیه قاچاق زنان و کودکان گزارش شده که از میان 
آنان سی و هشت درصد آنان زن، سی و پنج درصد دختر 
و بیست و هفت درصد دیگر پسران هستند. این کمیسیون با 
ابراز نگرانی شدید از افزایش موارد قاچاق زنان و کودکان 
در کشور، از دولت افغانستان خواست تا برای جلوگیری از 
قاچاق انسان، اقدامات جدی نماید و پروتوکول »پالرمو« را 
قاچاق  از  جلوگیری  زمینه  در  بین المللی  مهم  اسناد  از  که 

انسان است، امضا نماید.



: ظفرشاه رویی

نشان می دهد  این گزارش  یافته های 
قاچاق  پاکستان  به  که  کسانی  اکثر 
هستند  زن��ان  و  دختران  می شوند، 
جنسی،  سواستفاده های  منظور  به  که 
کار در خانه و انجام حمالت تخریبی و 
انتحاری صورت می گیرد. در بخشی از 
گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر 
درصد  نه  و  سی  »حدود  است:  آمده 
را  پاکستان  به  منتقل شده  قربانیان 
و  زنان، سی و هشت درصد دختران 
بیست و سه درصد را پسران تشکیل 
قربانیان  این  پاکستان  در  داده ان��د. 
بیشتر  که  خانه  کارهای  برای  بیشتر 
قرار  استثمار  مورد  دختران اند  آنان 
می گیرند. بعد از آن، بهره گیری جنسی، 
و  تخریبی  عملیات های  برای  استفاده 
انتحاری، توزیع و فروش مواد مخدر، 
کارهای روزمزدی، فرشندگی و گدایی 

قرار دارند.«
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پناهجويان  که  داستان هايی  همچنين  او 
چه  آن  از  نقل  به  ترکيه  خاک  در  سوری 
که در کشورشان رخ می دهد را به رسانه ها 
توصيف  خطرناک«  »بسيار  را  می گويند 

کرد.
در  سوريه  ارتش  نظامی  عمليات  آغاز  با 
نزديک  کشور،  اين  شمالی  واليت های 
خاک  به  منطقه  مردم  از  نفر  هزار   15 به 
در  را  آنها  ترکيه  دولت  گريختند.  ترکيه 
داد.  اسکان  مرزی  مناطق  در  اردوگاه هايی 
بهانه مقام های سوری از انجام اين عمليات 

منطقه  در  مسلح  ترويست  گروه های  به  مبارزه 
رد  سوری  معترضان  را  آن  که  روايتی  است؛ 

می کنند.
ادامه  در  اروپا  اتحاديه  خارجی  سياست  مسوول 
دادن  و  سوريه  در  خشونت ها  پايان  خواستار 

آزادی تعيين سرنوشت به مردم اين کشور شد.
در حمله به سفارت خانه امريکا در دمشق تنها به 
ساختمان آن آسيب رسيد. اما بنا بر اعالم وزارت 
امور خارجه فرانسه در حمله به سفارت خانه اين 
از کارمندان آن زخمی  کشور در دمشق سه تن 
سفرای  فرانسه  و  امريکا  وزارتخانه های  شدند. 
سوريه در کشور هايشان را احضار و نسبت به اين 

حادثه اعتراض کردند.
تشکیل دولت سايه در دمشق

اپوزيسيون  شخصيت های  از  يکی  المالح  هيثم 
نيروهای  کنفرانس  کرد  اعالم  دوشنبه  سوريه 
از  اپوزيسيون  در دمشق دولتی در سايه متشکل 
زمينه  منظور  به  مستقل«  سياسی  غير  »کار شناسان 
تشکيل  اسد  بشار  دولت  سرنگونی  برای  سازی 

خواهد داد.
زندانيان  جمله  از  دارد  سن  سال   81 که  المالح 
جز  او  شد.  آزاد  مارچ گذشته  که  است  سياسی 
به  بر سوريه  اولين گروهی است که نظام حاکم 

منظور آرام کردم اوضاع آنها را آزاد کرد.
بود  قاضی  گذشته  دور  سال های  در  که  المالح 
است  سوريه  اپوزيسيون  شخصيت   50 ميان  از 
که دعوت اسد برای حضور در نشست مشورتی 
هفته گذشته در  او  نپذيرفت.  را  ملی«  »گفتگوی 
بيانيه ای طرحی برای تشکيل »دولت نجات ملی« 

ارايه داده بود.
شخصيت  اين  رويترز  خبرگزاری  گزارش  به 
کنفرانسی  اعالم کرد  اپوزيسيون سوريه  برجسته 
را  سايه  وزرای  جاری  جوالی   16 دمشق  در 
انتخاب خواهد کرد. او در اين باره اظهار داشت: 
»دولتی متمرکز نخواهد بود، بلکه دولتی منطقه ای 
در  رهبری  آن  در  وزير  هر  که  داشت  خواهيم 

منطقه خود را بر عهده خواهند کرد.«
سايه  دولت  اين  از  هدف  که  کرد  تاکيد  المالح 
خط دهی به اعتراض ها است و تضمينی بر وجود 
بشار  نظام  فروپاشی  با  همزمان  »آلترناتيو«  دولتی 

اسد خواهد بود.
پايان نشست مشورتی »گفتگوی ملی«

سخنان هيثم المالح همزمان شد با پايان نشست دو 
روزه مشورتی »گفتگوی ملی« در دمشق. در پيش 

اين نشست که شخصيت های  پايانی  بيانيه  نويس 
تشکيل  بر  بودند،  آن  بزرگ  غايبان  اپوزيسيون 
اصول  تمام  در  بازنگری  برای  حقوقی  کميته ای 

قانون اساسی سوريه تاکيد شد.
نشست مشورتی گفتگوی ملی سوريه، برای حل 
و فصل بحران اين کشور، يکشنبه 12 تيرماه آغاز 
شد. در اين نشست 200 تن از نمايندگان مستقل 
پارلمان، شخصيت های منتقد مستقل، و نمايندگان 
شخصيت های  دارند.  حضور  حاکم  بعث  حزب 
از  معترضان  سرکوب  ادامه  دليل  به  اپوزيسيون 

شرکت در اين گفتگو امتناع کردند.
همان گونه که تلويزيون دولتی سوريه نقل کرد، 
»کميته  است:  آمده  پايانی  بيانيه  پيش نويس  در 
پيشنهادهايی  همچنين  اساسی  قانون  بازنگری 
متکثر  و  قانونی  دموکرات،  نظامی  برپايی  برای 
که عدالت اجتماعی را تضمين کند ارايه خواهد 

داد.«
حقوق  »ضامن  پيش رو  نظام  پيش نويس  بنابراين 
توانمند  را  زنان  بود،  خواهد  انسان  اساسی 
برای جوانان  پيشرفت  زمينه های  خواهد ساخت، 
وظايف  و  کرد  خواهد  فراهم  را  کودکان  و 
تبعيض  بدون  و  مساوی  شکلی  به  شهروندان 

خواهد بود.«
اصالح قانون اساسی از جمله وعده های بشار اسد 
بيانيه  است  قرار  است.  سوريه  بحران  مهار  برای 
پايانی نشست دو روزه دمشق که به گفته برگزار 
پيشنهاد های  ارايه  با  همراه  »مفصل  کنندگان 

مشخص« خواهد بود، سه شنبه صادر شود.
تانک های  يورش  از  گزارش ها  ديگر  سوی  از 
البياضه  و  السباع  بابا  محله های  به  سوريه  ارتش 
در استان مرکزی ادلب حکايت دارند. نيروهای 
گسترده ای  شکل  به  حمص  شهر  در  نيز  امنيتی 

مستقر شده اند.
ديدبان حقوق بشر سوريه در سايت خود از کشته 
شدن يک نفر و زخمی شدن 20 تن از شهروندان 
نيروهای  گلوله  ضرب  به  يورش  اين  در  حمص 

امنيتی و ارتش خبر داده است.
رويترز نيز گزارش داده است که نيروهای امنيتی 
با يورش به خانه ها در حمات اقدام به دستگيری 
شهرهای  است.  کرده  شهر  در  جوانان  گسترده 
حمات  با  مشابه  وضعيتی  نيز  الزور  دير  و  درعا 

داشتند. 
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درخواست ديدبان حقوق بشر از اوباما برای تحقیق در مورد شکنجه در دوران بوش 
رييس  اوباما،  باراک  از  بشر  حقوق  ديدبان 
تحقيقات  دستور  تا  خواسته  امريکا  جمهور 
جنايی در باره جورج بوش، رييس جمهور 
سابق امريکا و اعضای بلندپايه دولت او در 

باره اتهامات شکنجه را صادر کند.
شواهد  می گويد  بشری  حقوق  سازمان  اين 
چشمگيری دال بر شکنجه در دوران رياست 

جمهوری بوش وجود دارد.
ديدبان حقوق بشر می گويد روش القا حس 
مخفی  زندان های  از  استفاده  شدن،  غرق 
انتقال  و  )سيا(  مرکزی  اطالعات  سازمان 
از  شکنجه  برای  کشورها  ساير  به  زندانيان 

جمله اين موارد است. 
از  او  دولت  مقامات  ساير  و  بوش  آقای 
اقدامات خود دفاع کرده و گفته اند که اين 
به  حمالت  از  مانع  و  بوده  قانونی  اقدامات 

اياالت متحده شده است.
پيش از اين هم درخواست هايی برای انجام 
سابق  جمهور  رييس  عليه  جنايی  تحقيقات 
صدور  به  مربوط  ادعاهای  باره  در  امريکا 

دستور شکنجه صورت گرفته بود.
خود  جمهور  رياست  زمان  در  بوش  آقای 
القا حس  تکنيک  از  استفاده  شخصا دستور 

غرق شدن در جريان بازجويی از متهمان را 
داده بود.

او گفته است مشاوران حقوقی اش به او گفته 
مورد  در  روش  اين  از  استفاده  که  بودند 

زندانيان گوانتانامو، قانونی است.
استفاده از اين روش يکی از بحث انگيزترين 
دوره  در  بوش  جورج  که  بود  تصميماتی 

رياست جمهوری خود اتخاذ کرد.
اين  از  استفاده  پيش گفت  بوش سال  آقای 
از  و  شد  مردم  جان  نجات  موجب  روش ها 

حمالت تروريستی جلوگيری کرد.
اين روش در  از  استفاده  متحد  ملل  سازمان 

بازجويی را نوعی شکنجه می خواند.

دولت باراک اوباما تحقيقاتی را در باره مرگ 
افراد در زندان های سيا و ساير »فعاليت های 

بدون مجوز« را آغاز کرده است.
تحقيقات،  اين  بشر می گويد  ديدبان حقوق 
طرف  از  که  نمی شود  فعاليت هايی  شامل 
انجام  دستور  بوش،  جورج  دوران  مقامات 

آنها داده شده بود.
تحقيق  خواهان  بشری  حقوق  سازمان  اين 
سابق  معاون  چنی،  ديک  بوش،  جورج  از 
دفاع  وزير  رامسفلد،  دونالد  رييس جمهور، 
دوران بوش و جورج تنت، رييس سابق سيا 

شده است.
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کلینتون: 
اسد سخت در اشتباه است 

متحده  ایاالت  خارجه  امور  وزیر  کلینتون  هیالری 
امریکا در موضعی بی سابقه از زمان آغاز اعتراض های 
این کشور  اسد رییس جمهور  بشار  سوریه گفت که 

مشروعیت خود را از دست داده است.
حمله  از  پس  ساعاتی  کلینتون  خانم  سخنان  این 
هواداران بشار اسد به سفارت خانه های امریکا و بریتانیا 
و همچنین منزل سفیر امریکا در دمشق پایتخت سوریه 
و  پنج شنبه  سفر  به  بود  واکنشی  حمله  این  شد.  ایراد 
جمعه گذشته سفرای این دو کشور به حمات، شهری 
که در آن تظاهرات نیم میلیون نفری برپا شد. سوریه 
با  اعتراض های خیابانی  پیش شاهد  ماه  پنج  از حدود 

خواست سرنگونی نظام بشار اسد است.
هیالری کلینتون که دوشنبه در یک کنفرانس خبری 
خارجی  سیاست  مسوول  اشتون  کا ترین  با  مشترک 
تاکید  می گفت  سخن  واشنگتن  در  اروپا  اتحادیه 
نمایندگی های  از  محافظت  در  سوریه  نظام  که  کرد 
نکرد  اقدامی  دمشق  در  فرانسه  و  امریکا  دیپلوماتیک 
و بشار اسد به دلیل واکنش خشونت آمیز خود در برابر 
از دست  را  مشروعیت خود  مردم کشورش  خواست 

داده است.
نیروهای  برخورد  سوریه  بشری  حقوق  منابع  گفته  به 
امنیتی با تظاهرات در شهرهای مختلف تا کنون بیش 
از ۱۳۰۰ کشته بر جای گذاشته است. همچنین هزاران 

نفر از تظاهرکنندگان در زندان ها به سر می برند.
با  اسد  نظام  که  داد  ادامه  امریکا  خارجه  امور  وزیر 
جهان  توجه  نمی تواند  دیپلوماتیک  دفا تر  به   حمله 
دور  می دهد  روی  سوریه  در  که  آنچه  حقیقت  از  را 
نگاه دارد. او افزود: »اینجا دیگر مساله امریکا و فرانسه 
مطرح نیست بلکه خواست های مردم سوریه است برای 

دستیابی به کرامت، حقوق خود و حاکمیت قانون.«
با  آمیز  خشونت  برخورد  این که  بر  تاکید  با  کلینتون 
برای  ایجاد رعب و وحشت  و  بازداشت ها  معترضان، 
مقابله با مردم سوریه »باید متوقف شود« او افزود: »نه 
و  نیمه کاره  حل های  راه  جهانی  جامعه  نه  و  امریکا 

سخنرانی های غرا را از نظام اسد نمی پذیرند.«
نیست  اسد کسی  بشار  این که  بر  تاکید  با  او همچنین 
متحده  ایاالت  و  پوشید  چشم  او  وجود  از  نتوان  که 
کرد:  خاطرنشان  نیست  قدرت  در  او  ابقای  صدد  در 
»هدف اول ما این است که اراده مردم سوریه در تغییر 

دموکراتیک محقق شود.«
»چنانچه  گفت:  ادامه  در  امریکا  خارجه  امور  وزیر 
ایاالت  که  کند  گمان  اسد  خود  جمله  از  هرکس 
به  نا آرامی  این  از  سوریه  نظام  است  امیدوار  متحده 
سخت  دهد،  ادامه  خود  وحشیگری های  به  تا  درآید 

در اشتباه است.«
او همچنین خاطرنشان کرد که رییس جمهور سوریه 
در وفا کردن به قول هایی که داده بود ناکام ماند و به 
به او در سرکوب  تا  ایرانی ها رفت  جای آن به سوی 

مردم کشورش یاری کنند.
گفت  خبری  کنفرانس  این  در  نیز  اشتون  کا ترین 
اتحادیه اروپا با استفاده از فشارهای سیاسی و اقتصادی 
در تالش است خشونت را در سوریه به پایان برساند. 

ادامه در صفحه 9

حمله هواداران بشار اسد 
به سفارت امریکا و فرانسه 

در دمشق 
سوریه  جمهور  رییس  اسد  بشار  هواداران 
منزل  و  دمشق  در  فرانسه  و  امریکا  سفارتخانه های 

سفیر امریکا را مورد حمله قرار دادند.
این حمله در واکنش به سفر سفرای امریکا و فرانسه 
به شهر حمات در روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته 

صورت گرفت.
حمات جمعه شاهد تظاهرات نزدیک به نیم میلیون 
بیانیه ای  در  امریکا  سفارت  بود.  معترضان  از  نفر 
هدف از این سفر را دیدن اعتراض ها از نزدیک و 
اعالم همبستگی ایاالت متحده با خواسته های تظاهر 
حدود  از  بود.  کرده  اعالم  مسالمت آمیز  کنندگان 
با  معترضان  تظاهرات  شاهد  سوریه  پیش  ماه  پنج 

خواست سرنگونی نظام حاکم است.
و  مسووالن  فرانسه،  و  امریکا  سفرای  اقدام  این 
هواداران نظام حاکم در سوریه خوش را به واکنش 
واداشت. وزارت خارجه سوریه در واکنش به این 
بیانیه ای اعالم کرده بود که حضور بدون  اقدام در 
مجوز رابرت فورد سفیر امریکا در شهر حمات نشان 
نا آرامی های سوریه و  ایاالت متحده در  از دخالت 
بی ثباتی  و  آشوب  ادامه  برای  کشور  این  تالش 

دارد.
فرانسه  و  امریکا  دوشنبه ۲۰ سرطان سفارتخانه های 
در دمشق مورد تعرض هواداران اسد قرار گرفتند.  
رادیو  خبرنگار  با  گفتگو  در  محلی  منابع  از  برخی 
هوادران  از حدود ساعت ۱۰ صبح،  گفته اند،  فردا 
سفارتخانه های  روبروی  را  خود  تجمع  اسد،  بشار 

امریکا و فرانسه در دمشق آغاز کردند.
محاصره  به  اقدام  کنندگان  تجمع  ظهر،  از  بعد  در 
آنها  سمت  به  سنگ  پرتاب  سپس  و  سفارتخانه ها 
از تجمع کنندگان در صدد  کردند. سپس شماری 

حمله به ساختمان سفارتخانه ها بر آمدند.
سفارت  در  منابعی  از  نقل  به  رویترز  خبرگزاری 
سفارتخانه  به  حمله  که  داد  گزارش  امریکا 
گزارش  بنابراین  داشت.  بر  در  مالی  خسارت های 
به در ها  پنجره ها شکسته شد و  از  شیشه های برخی 

آسیب نرسید اما کسی از کارکنان آسیبی ندید.
پیش  اقدام های  امریکا  است سفارت  گزارش شده 
کارکنان  اعظم  بخش  و  بود  اتخاذ کرده  گیرانه ای 

ساختمان سفارتخانه را ترک کرده بودند.

هند از قطع بخشی از کمک های امریکا به پاکستان استقبال کرد

ایران برای ادامه همکاری 
با آژانس بین المللی انرژی اتومی شرط گذاشت 

کمک های  قطع  از  امریکا  تصمیم  از  هند 
نظامی این کشور به پاکستان استقبال کرده 

است.
که  رابطه گفت  این  در  هند  خارجه  وزیر 

این کمک ها توازن منطقه را به هم می زد.
عباس،  اطهر  جنرال  که  درحالیست  این 
سخنگوی ارتش پاکستان پیشتر در واکنش 
این کمک ها  »قطع  امریکا گفت:  اقدام  به 
توانایی کشورش برای مبارزه با تروریزم را 

تضعیف نخواهد کرد.«
جوالی(   ۱۰( یکشنبه  روز  امریکا  دولت 
از  سوم  یک  حدود  در  که  کرد  تایید 
پاکستان،  به  این کشور  ساالنه  کمک های 
به ارزش هشت صد میلیون دالر را به حالت 

تعلیق درخواهد آورد.
گزارشی  در  تایمز  نیویارک  نیز  پیشتر 
نوشته بود که واشنگتن قطع این کمک ها 
را به دلیل تنبیه پاکستان برای اخراج مربیان 
همچنین  و  کشور  این  از  امریکا  آموزشی 
مقابله  برای  پاکستان  گذاشتن  فشار  در 

موثرتر با شورشیان انجام داده است.

باراک  دفتر  رییس  دیلی  بیل 
امریکا،  جمهور  رییس  اوباما، 
گفت:  باره  این  در  یکشنبه  روز 
مهم  از  یکی  پاکستان  »هرچند 
جنگ  در  ما  پیمانان  هم  ترین 
دلیل  به  اما  است،  تروریزم  علیه 
اقداماتی که اخیرا پاکستان انجام 
داده، تصمیم گرفتیم که بعضی از 

این کمک ها را متوقف کنیم.«
عملیات  که  افزود  همچنین  دیلی  آقای 
القاعده که در  امریکا علیه بن الدن، رهبر 
در  آباد  ابیت  روستای  در  گذشته  می  ماه 
در  را  نارضایتی هایی  شد،  انجام  پاکستان 

بین مقامات این کشور ایجاد کرد.
بهبود  افزوده  اوباما  باراک  دفتر  رییس 
گذشت  نیازمند  پاکستان  و  امریکا  روابط 

زمان است.
»تا زمان رفع مشکالت  او همچنین گفت: 
که  می دهیم  ترجیح  ما  کشور،  دو  بین 
امریکایی  دهندگان  مالیات  پول  از  بخشی 

را به آنها بپردازیم.«

و  پاکستان  بین  روابط  تیرگی  ادامه  در 
رییس  مولن،  مایک  دریاساالر  امریکا، 
هفته گذشته  امریکا،  ارتش  مشترک  ستاد 
گفته بود که دولت پاکستان دستور کشتن 
ماه  در  را  پاکستانی  خبرنگار  شهزاد  سلیم 

می  داده بود.
اطالعات  وزیر  که  است  حالی  در  این 
»بسیار  را  مولن  آقای  سخنان  پاکستان 

غیرمسووالنه و تاسف آور« خواند.
روابط امریکا- پاکستان بویژه از زمان حمله 
امریکا به محل زندگی اسامه بن الدن رو به 

تیرگی گرایید.

خارجه  امور  وزیر  صالحی،  علی اکبر 
با  دیدار  از  پس  ایران،  اسالمی  جمهوری 
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتومی، 
اعالم کرد، ایران آماده همکاری با آژانس 
برای یافتن »مکانیزم های تازه ای« به منظور 
آن  به شرط  است،  باقی  مانده  مسایل  حل 
که آژانس اعالم کند که مسایل پیشین حل 

و فصل شده است.
علی اکبر صالحی روز سه شنبه پس از دیدار 
تهران  آمادگی  از  وین،  در  آمانو  یوکیا  با 
آژانس  با  نزدیک تر  همکاری های  برای 

خبر داده است.
»نتیجه  داشت:  اظهار  باره  این  در  وی 
این  در  و  بود  خوبی  نتیجه  مذاکرات 
دو  کارشناسان  شد،  گرفته  تصمیم  دیدار 
با  ارتباط  در  مکانیزمی  و  بنشینند  طرف 
هسته ای  موضوع  در  بیشتر  همکاری های 

ایران پیدا کنند که سوتفاهم های موجود را 
به نحو شایسته ای حل و فصل کنند.«

وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی در عین 
آژانس  آن  از  قبل  »اما  است:  افزوده  حال 
نخست  مرحله  که  کند  اعالم  رسما  باید 
باقی مانده حل  موضوع  و شش  یافته  پایان 

و فصل شده است.«
که  است  توافقی  به  صالحی  آقای  اشاره 
برای  آژانس  و  ایران  میان   ۲۰۰۷ سال  در 
گرفته  صورت  ایران  هسته ای  مساله  حل 
مسایل  که  بود  شده  توافق  آن  براساس  و 
قالب  در  ایران  هسته ای  پرونده  به  مربوط 
قرار  بررسی  مورد  اصلی  موضوع  شش 
گیرد. علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در 
درباره  هسته ای  انرژی  بین المللی  آژانس 
این توافق گفته بود: »اگر آژانس موضوع 
اعالم کند، در صورتی  را مختومه  مدالیته 

مطرح  مدالیته  از  بعد  دیگری  ابهامات  که 
شود، ایران آمادگی پاسخ به مسایل جدید 
امریکا،  به ویژه  دارد.« کشورهای غربی و 
می کنند  متهم  را  ایران  اسالمی  جمهوری 
به  خود  هسته ای  برنامه  پوشش  در  که 
دنبال دستیابی به قابلیت  الزم برای ساخت 

جنگ افزارهای هسته ای است.
می کند  رد  را  اتهام ها  این  ایران  مقابل  در 
صلح آمیز  را  خود  هسته ای  برنامه  و 

می خواند. 
مدیر  آمانو،  یوکیا  است که  در حالی  این 
در  هسته ای  انرژی  بین المللی  آژانس  کل 
اوایل ماه جوزا در تازه ترین گزارش خود 
کرده  اعالم  ایران  هسته ای  برنامه  درباره 
ابعاد  تازه ای درباره  بود، آژانس اطالعات 
در  ایران  اتومی  برنامه  احتمالی  نظامی 

گذشته و زمان حال دریافت کرده است.
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