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روز  نارویژی  روزنامه  یک 
تادیه  ناروی  سه شنبه نوشت که 
300 میلیون کرون )55.2 میلیون 
دالر( کمک هایش  به افغانستان را 
تا زمانی که علت ورشکستگی 
موسسه  بزرگترین  کابل بانک، 
مالی خصوصی افغانستان روشن 

شود،  متوقف ساخته است. 
کابل بانک با قرضه بسیار بزرگ 
928 میلیون دالری در سال گذشته 
سقوط کرد. پس از آن مدیریت 
به دست  مرکزی  بانک  را  آن 
تقسیم  قسمت  دو  به  و  گرفت 
و  پول  بین المللی  صندوق  شد. 
مورد  در  افغانستان  حکومت 
این که چگونه این بانک را روی 
از  دارایی های  و  کنند  ایستاد  پا 
دست رفته اش را به دست آورند، 
شده اند.  اختالف  دچار  شدیدا 
این اوضاع مناقشه برانگیز موجب 
دالر  میلیون ها  است که  آن شده 

کمک به افغانستان به تاخیر افتد.
حکومت  میان  رایزنی ها 
بین  ادارات  و  نهادها  افغانستان، 
برای  جهانی  جامعه  و  المللی 
رفع این مشکل ادامه دارد. هنوز 
است  نتوانسته  افغانستان  دولت 
قناعت جامعه جهانی را درمورد 
مبارزه با فساد اداری فراهم کند. 
کشورهای  و  جهانی  جامعه 
کمک کننده برخی از افراد بلند 
متهم  را  دولتی  ادارات  و  پایه 
رشوه ستانی  و  اداری  فساد  به 

می کند.

رایزنی ها برای 
حل کشمکش 

در پارلمان ادامه دارد
نه این 9 نفر و نه آن 9 نفر

قانون  از  ایتالف حمایت  8صبح، کابل: 
امروز  عمومی  جلسه  در  می گوید 
چهارشنبه همراه با نه تن از نمایندگان 
مجلس  وارد  شده  صالحیت  سلب 
خواهند شد و در صورتی که از سوی 
ممانعت  تانک های حکومت  و  پولیس 
همچنان  ایتالف  این  شود،  ایجاد 
به  و  خودداری  مجلس  به  ورود  از 
خواهد  ادامه  خود  مدنی  اعتراض های 

داد.
رییس جمهور  که  است  حالی  در  این 
شورای  جلسه  در  دوشنبه  روز  کرزی 
مراسم  برگزاری  با  گفت  وزیران 
جدید  اعضای  از  تن   9 تحلیف 
از  ناشی  سیاسی  بحران  مجلس، 
و  رسیده  پایان  به  پارلمانی  انتخابات 
کابینه  مانده  باقی  اعضای  است  قرار 
پارلمان  به  اعتماد  رای  گرفتن  برای 

شوند. معرفی 
می گوید  قانون  از  حمایت  ایتالف  اما 
ایتالف،  این  اعضای  حضور  بدون 
محدود  نماینده  چند  با  اصالح طلبان 
کرده  پوره  را  مجلس  نصاب 
اعتماد  دادن رای  به  قادر  و  نمی توانند 

بود.  نخواهد  نیز 
ادامه در صفحه 2

وزارت  معین  آید،  برات  اسپین 
خارجه ناروی ضمن مصاحبه ای 
موسوم  نارویژی  روزنامه  با 
سسلیف«  نیرینگ  »داگن  به 
مقامات  ناتوانی  که  است  گفته 
کردن  پیاده  در  افغانستان 
از  یکی  خوب  حکومتداری 
بزرگترین مشکالت برای ناروی 

در افغانستان می باشد. 
»هرگاه  است:  افزوده  آید  برات 
صندوق  و  افغانستان  مقامات 
بین المللی پول راه حلی نیابند، ما 
دیگر مانند آنچه تا حال معمول 
معامله  آنجا  در  است  بوده 
صورت  آن  در  نمی کنیم... 
جستجو  دیگری  راه حل  ما 

می کنیم.«
از  پول  بین المللی  صندوق 
پرداخت 70 میلیون دالر کمک 
صندوق  از  شده  پیش بینی 
افغانستان  بازسازی  به  کمک 
تحت  که  )ای آر تی اف( 
کنترول بانک جهانی قرار دارد، 

خودداری کرده است.
پرداخت  برای  افغانستان 
به  مصارفش  درصد   90 حدود 
کمک های خارجی متکی است، 
کمک کنندگان  از  بسیاری  اما 
که  می گویند  بین المللی  پولی 
آن ها در انتقال پول های کمکی 
به وزارتخانه های افغانستان دچار 
شک و تردید اند. زیرا در اینجا 
ظرفیت های الزم وجود ندارد و 

فساد شایع می باشد.

ناروی کمک هایش را به افغانستان 
متوقف ساخت

کارشناسان  از  مژده،  وحید 
آقای  اخیر  اظهارات  سیاسی 
توصیف  تعجب آور  را  ربانی 
مسوول  که  کسی  می گوید  کرده 
طالبان  با  صلح  برنامه  پیش برد 
است، با این اظهارات راه خود را 
به  به طرف طالبان بسته می کند. 
ربانی  آقای  این که  از  او،  گفته ی 
را  صلح  عالی  شورای  ریاست 
احساسات  باید  دارد،  عهده  به 
طالبان  به  نسبت  را  خود  درونی 
آقای  نمی کرد.  بیان  این گونه 
می رسد  نظر  »به  می گوید:  مژده 
از  سخت  ربانی  استاد  آقای  که 
آزرده است. چون طالبان  طالبان 
بارها گفته که شورای عالی صلح، 
است  امریکایی  شورای  یک 
مذاکره  شورا  این  با  هرگز  و 
و مذاکره ای هم صورت  نمی کنند 

نگرفته است. 

طریق  از  دنباله دار  به شکل  که  است  رادیویی  داستان های  بیاموز"  و  "بشنو 
رادیو صدای آلمان به دو زبان پشتو و دری پخش می شود. 

پخش موضوعات آموزشی-تربیتی در بخش های  "بشنو و بیاموز"  هدف برنامه 
امور زندگی اجتماعی است که به  حقوق بشر، بهداشت، محیط زیست و سایر 

شکل داستان های رادیویی تهیه و نشر می گردد. 
صدای آلمان برای تهیه دو صد بخش از این داستان های رادیویی به دو زبان 
دری و پشتو، به تعدادی ممثل رادیویی زن و مرد، برای هردو زبان، بین سنین 
این  به  لطفا  بیشتر  جزییات  دریافت  برای  دارد.   ضرورت  سال   70 الی   12

آدرس مراجعه کنید:
http://www.facebook.com/dw.dari 

اظهارات ربانی؛
پایان كار شورای عالی صلح

]در صفحه 2[
سفیر امریکا به ادامه جنگ 

با طالبان تاکید کرد

 سفیر ایاالت متحده امریکا در کابل تاکید کرده 
است که امریکا باید به جنگ علیه طالبان ادامه 
مانند  بیشتری  حمالت  تهدید  این که  یا  دهد، 
حادثه یازدهم سپتامبر سال 2001 را بپذیرد، زیرا 
به گفته ی او، طالبان رابطه خود را با القاعده قطع 

نکرده اند.
رایان کراکر، سفیر ایاالت متحده امریکا در کابل، 
به آژانس خبری رویترز گفته است که کشورش 
باید میلیاردها دالر دیگر را در سال های پیش رو 
دولتی  نیروهای  و  حکومت  از  حمایت  برای 

افغانستان به مصرف برساند.
آقای کراکر گفته است: »چیزی که ما باید انجام 
از خود صبر  است که  این  فکر می کنم  بدهیم، 
استراتژیک نشان دهیم، چیزی که برای پیروزی 

در یک جنگ درازمدت ضروری است.«
است  کرده  تشریح  امریکا  متحده  ایاالت  سفیر 
که ایجاد یک افغانستان باثبات به مفهوم »ضمانت 
نهایی برای این است که یازدهم سپتامبر دیگری 

وجود نخواهد داشت.«
رایان کراکر افزوده که کشورش باید به جنگ 
علیه طالبان ادامه دهد و اگر این ماموریت به انجام 
نرسد، طالبان دوباره به قدرت برخواهند برگشت. 
روش  در  بین المللی  جامعه  که  است  افزوده  او 
مصرف کمک ها در افغانستان دچار اشتباه شده 
است. به گفته او، این کمک ها غالبا بدون مشوره 
شریکان افغانی و بدون بازرسی به مصرف رسیده 

است.
هزار  صد  به  نزدیک  که  امریکا  متحده  ایاالت 
نیروی نظامی در افغانستان دارد، قرار است تا پایان 
سال 2014 نیروهای جنگی خود را از افغانستان 
نیروهای  را  امنیتی  مسوولیت های  و  کند  خارج 
داخلی واگذار کند. در جریان ده سال جنگ علیه 
طالبان و القاعده در افغانستان، بیش از 1600 سرباز 
امریکایی کشته شده اند و این جنگ برای امریکا 

بیش از 450 میلیارد دالر هزینه برداشته است.
از جنگ  »امریکایی ها  رایان کراکر گفته است: 
اما آنها  خسته اند، این جنگ یک دهه می شود، 
می بینند.  آینده  تحول  برای  برنامه ای  همچنان 
بنابراین، فکر می کنم همزمان به این که به سوی 
ابقای  به  قادر  ما  می رویم،  پیش  به   2014 سال 

تعهدات ضروری خواهیم بود.«
سفیر امریکا گفته است که مانع شدن از برگشت 
طالبان به قدرت برای ایاالت متحده امریکا مهم 

است.
القاعده  طالبان  با  »همراه  آقای کراکر می گوید: 
خواهد برگشت و ما باز هم با همان وضعیت مشابه 
به زمان پیش از یازدهم سپتامبر مواجه خواهیم بود 
قبول  پیامد غیرقابل  برای من، کامال یک  این  و 

است.«
حکومت  امیدواری  وجود  با  دیگر،  سوی  از 
افغانستان به مصالحه با طالبان، سفیر امریکا گفته 
است که در کوتاه مدت انتظار یک توافق سیاسی با 
طالبان را ندارد، زیرا به گفته ی او بدون فشار شدید 
نظامی، شورشیان تغییراتی را که در افغانستان ایجاد 

شده به شمول حقوق زنان، نخواهند پذیرفت.
آقای کراکر تاکید کرده است: »نیاز است تا طالبان 
بیشتر و تا نقطه ای تضعیف شوند که برای پذیرش 
شرایطی که ما و افغان ها مشترکا ایجاد کرده ایم، به 

میز مذاکره برگردند.«

ACKU            آگهی استخدام 
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نامزدان معترض 
از حرکت مدنی تا حرکت مسلحانه

به نقل از رسانه ها شماری از نامزدان معترض 
تا  تالش اند  در  و  کرده  تجمع  شهر  میدان  در 
این  گفته ی  به  شوند.  کابل  وارد  پیاده  پای  با 
می رسد.  تن  هزار  پنج  به  آنها  تعداد  نامزدان 
رسانه ها گفته اند که در میان کاندیدان معترض 
افراد مسلح نیز وجود دارند. پس از اعالم نتایج 
با  باربار  کاندیداهای معترض  انتخابات  ابتدایی 
شده  سرازیر  کابل  خیابان های  به  اتن  و  دهل 
و اعتراض های مدنی خویش را نسبت به نتایج 
یک  حتا  کاندیداها  این  داشتند.  ابراز  اعالم شده 
شب را تا صبح در مسجد ارگ ریاست جمهوری 
به تحصن سپری کردند. حکومت افغانستان بر 
به  دست  معترض  کاندیداهای  فشارهای  اثر 
نه  ایجاد محکمه ی خاص زد که فیصله های آن 
نکرد  حاصل   را  معترض  نامزدان  قناعت  تنها 
بلکه تنش ها و جدال های تازه ای را نیز خلق کرد. 
برخی منابع می گویند که کاندیداهای معترض در 
واقع هماهنگ با حکومت پروسه ی ایجاد محکمه 
افغانستان  خاص را  دنبال می کردند. حکومت  
نیازمند  پارلمان  ترکیب  در  تغییر  منظور  به 
توجیه  را  آن  اقدامات  تا  بود  فشار  گروه های 
نماید. هرچند که تصمیم نهایی رییس  جمهور و 
کاندیداهای معترض  قناعت  انتخابات  کمیسیون 
با رویکرد جدید در  اکنون  اما  را حاصل نکرد، 

شیوه مبارزات مدنی خود تغییر آورده اند. 
مدنی  مبارزه ی  از  رویکرد  با  معترض  نامزدان 
می کنند  طی  را  راهی  عمال  مسلحانه  اقدام  به 
پیش  در  مخالف  مسلح  گروه های  دیگر  که 
اقدام  برابر  در  که  نیست  معلوم  حاال  گرفته اند 
سازمان یافته و مسلحانه علیه حکومت اسالمی 
چه واکنشی از سوی مقامات صورت می گیرد. 
نیز در  این درامه  که  منابع می گویند  اما برخی 
نزدیک  حکومت  کلی  سیاست  با  کالن  سطح 
نوع  این  با  اکنون  افغانستان  حکومت  می باشد. 
مانورهای اعتراض آمیز می خواهد که فشارها را 
باالی نمایندگان مجلس افزایش دهد. در صورتی 
موج  با  نشود  قبول  جابجایی ها  و  تغییرات  که 
مسلحانه و اعتراض آمیز نامزدان معترض همراه 
که  است  این  جدی  نگرانی  اکنون  شد.  خواهد 
حکومت تسلیم این نوع مانورهای سازمان یافته 
و درامه ای شده و بار دیگر بر ادامه ی تغییر در 
سایه ی  در  آنان  کردن  وارد  و  پارلمان  ترکیب 
تانک و تفنگ تاکید نماید. برخی منابع می گویند 
که هنوز تالش ها برای آوردن چهره های جدید 
معترض  کاندیداهای  مانورهای  و  دارد  وجود 
می تواند به حکومت بهانه ی خوبی دهد تا دست 

به چنین اقدامی بزند. 
با این همه اعتراض های مدنی در چوکات قانون 
اساسی حق هر شهروند است؛ اما  اقدامات مسلح 
و حرکت هایی با هدف براندازی با هر هدفی که 

باشد نمی تواند توجیه پذیر و قابل قبول باشد. 
این  معترض  کاندیداهای  از  اساسی  انتظار 
است که با استفاده از آزادی بیان و تجمع های 
قانونی به اعتراض های مدنی خود  ادامه دهند. 
اما حرکت های مسلحانه و براندازی جز آن که 
به لشکر مخالفان بیافزاید و سبب نابودی تمام 
همراه  به  دیگری  نتیجه ی  شود،  دست آوردها 

نخواهد داشت. 

زنگ اول


مفهوم پایان کار شورای عالی صلح 
این  که  می گویند  کرده  توصیف 
با  را  شورا  این  کار  ادامه  اظهارات 

مشکل مواجه می سازد.
سیاسی  کارشناسان  از  مژده،  وحید 
را  ربانی  آقای  اخیر  اظهارات 
تعجب آور توصیف کرده می گوید 
برنامه  پیش برد  مسوول  که  کسی 
این  با  است،  طالبان  با  صلح 
طرف  به  را  خود  راه  اظهارات 
گفته ی  به  می کند.  بسته  طالبان 
ریاست  ربانی  آقای  این که  از  او، 
عهده  به  را  صلح  عالی  شورای 
خود  درونی  احساسات  باید  دارد، 
بیان  این گونه  طالبان  به  نسبت  را 
»به  می گوید:  مژده  آقای  نمی کرد. 
ربانی  استاد  آقای  که  می رسد  نظر 
است.  آزرده  طالبان  از  سخت 
بارها گفته که شورای  طالبان  چون 
امریکایی  شورای  عالی صلح، یک 
مذاکره  شورا  این  با  هرگز  و  است 
صورت  هم  مذاکره ای  و  نمی کنند 
می کنم  فکر  من  است.  نگرفته 

که  مشکالتی  و  است،  طبقه  همین 
و  انفجارها  اثر  به  ما  مردم  روزانه 
از  این که  مخصوصا  انتحاری ها 
کودکان کار گرفته می شود، مواجه 
اظهارات حقایق غریضه ی  می شوند 
استاد)ربانی(  جناب  ماست.  همه ی 
یکی از فرایض خود را امروز با این 

اظهارات ادا کرد.«
با این حال، این کارشناسان می گویند 
ناشی  ربانی  آقای  اخیر  اظهارات  که 
در  صلح  عالی  شورای  شکست  از 
عبدالحمید  است.  طالبان  با  گفتگوها 
صلح  عالی  شورای  می گوید  مبارز 
تالش کرد تا طالبان را برای مذاکره 
تغییر  عدم  اما  کند،  تشویق  دولت  با 
باعث  این راستا  سیاست پاکستان در 
تماس  در  طالبان  با  شورا  این  تا  شد 
شده نتواند. او گفت که گروه طالبان 
از  و  دارد  قرار  پاکستان  تاثیر  تحت 
برای  بار  دو  ربانی  آقای  همین رو، 
ترغیب طالبان به مذاکره، به پاکستان 

سفر کرد.
صلح  عالی  شورای  آن که  با 
نیز  بین المللی  حمایت های  از 
نتوانسته  تاحال  اما  است،  برخوردار 
گروه های  دیگر  و  طالبان  که 
دولت  مخالف  مسلح  شورشی 
دولت  با  گفتگوها  انجام  برای  را 

ترغیب کند.
که  می گویند  کارشناسان 
ربانی  برهان الدین  تند  موضع گیری 
ناکامی  مفهوم  به  طالبان،  علیه 
انجام  در  صلح  عالی  شورای 

است. مسوولیت هایش 

مبارزه ادامه داده خواهد شد که قانون 
تطبیق شود. 

تا  کرد  تالش  8صبح  حال  همین  در 
نیز در  موضع مجمع اصالح طلبان را 
این مورد بگیرد اما اعضای این مجمع 

از پاسخ دادن خودداری کردند. 
که  معلوماتی  براساس  دیگر  از سوی 
آورده  به دست  موثق  منابع  از  8صبح 
عبدالرووف  که  است  آن  از  حاکی 
ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان به 
داده  وعده  قانون  از  حمایت  ایتالف 
را  آنها مجلس عمومی  غیاب  در  که 

برگزار نخواهد کرد. 
جلسه  آنکه  از  پس  ابراهیمی  آقای 
جدید  نمایندگان  از  تن   8 تحلیف 
ایتالف  با  دیدار  در  کرد  برگزار  را 
خود  عمل  این  از  قانون  از  حمایت 

اظهار پشیمانی نموده است. 
ایتالف  منبع،  این  معلومات  براساس 
رییس  با  دیدار  در  قانون  از  حمایت 
تا  خواسته  او  از  نمایندگان  مجلس 
و  نظامی  نیروهای  از  پارلمان  اطراف 
تانک ها پاکسازی شود و همچنان از 
ورود 9 تن از نمایندگانی که جدیدا 
معرفی شده به داخل شورا جلوگیری 

گردد. 
از  حمایت  ایتالف  حال  همین  در 
مجلس  رییس  برای  را  طرحی  قانون 
ارایه کرده که براساس آن 9 نماینده 
هیچ کدام  پیشین  نماینده   9 و  جدید 
وارد مجلس نشوند و به این ترتیب به 

اختالفات کنونی پایان داده شود.

آغازشد.«
تخار  معارف  ریاست  سخنگوی 
توسط  شهرک ها  »این  افزود: 
شهرسازی  و  مسکن  وزارت 
تمام  دارای  و  گردیده  دیزاین 
عصری  شهرک های  امکانات 

» می باشد.
نمرات  این  که  کرد  اضافه  وی 
برای  رایگان  طور  رهایشی 
آموزگاران توزیع گردیده و قرار 
و  مرکز  آموزگاران  برای  است 
تخار  باقی مانده ی  ولسوالی های 
ساخته  مسکونی  شهرک های  نیز 

شود.
تخار  معارف  مسوول  مقام های 
والیت  این  در  که  می گویند 
از  آموزگار  هزار  هفت  از  بیش 
تدریس  به  اناث  و  ذکور  قشر 
عمده  اکثریت  که  مشغول اند 

می باشند. مسکن  بدون  آنان 

می باشد.  کشته شدگان 
این  افزود:  همچنان  فاریاب  والی 
ماین از سوی طالبان در این منطقه 
هنوز  تا  اما  بود.  شده  جاسازی 
به  را  رویداد  این  مسوولیت  طالبان 

نگرفته اند. عهده 
این  از  پیش  که  است  گفتنی 
پولیس  استخبارات  مقام  یک 
گفته  رسانه ها  به  شمال،  مرزی 
فعالیت های  بیشترین  که  بود 
فاریاب  والیت  در  دهشت افگنی 
از سوی سازمانی به نام »پرنده گان 
سازمان  شاخه ی  یک  که  بهشت« 
است  عراق  در  القاعده  تروریستی 

راه اندازی می شود.
ناامن  مناطق  از  قیصار  ولسوالی 
این  از  پیش  که  است  شمال  در 
و  انتحاری  حمالت  شاهد  نیز 
نیروهای  بین  مسلحانه  برخوردهای 
مسلح  مخالفان  و  افغان  امنیتی 

دولت بوده است.

کشته  فالن کوچ  موتر  عابرین  از  تن 
شده اند.«  

دیگر  حادثه  یک  در  او  گفته  به 
کروال  موتر  مسافران  از  تن  سه  هم 
موتر  که  شدند  کشته  زماني 
از  زیاد  سرعت  نسبت  حامل شان 
آقاي  گفته  به  شد.  منحرف  جاده 
این  از  که  کروال  موتروان  سیدعالم 
از  بود  برده  سالمت  به  جان  حادثه 

محل فرار کرده است.   

رایزنی ها برای...                                            ادامه از صفحه 1 توزیع زمین به 900 آموزگار در تخار

پنج تن در اثر انفجار یک ماین در فاریاب کشته شدند

 شش تن در دو حادثه ترافیكي در بغالن جان باختند

که  آنچه  برخالف  کابل:  8صبح، 
پیش از این برهان الدین ربانی رییس 
بود  امیدوار  صلح  عالی  شورای 
می تواند  شورا  این  کار  ادامه  با  که 
گروه های شورشی مخالف دولت را 
با دولت تشویق نماید، اما  به گفتگو 
عملکرد  از  دیروز  که  تندی  لحن  با 
گفته ی  به  کرد،  انتقاد  طالبان  گروه 
برخی از کارشناسان، این اظهارات به 
پایان کار شورای عالی صلح  مفهوم 

است.
بی سابقه  اظهارات  در  ربانی  آقای 
طالبان  گروه  گذشته  روز  خود، 
آفرین«  فاجعه  حرکت  »یک  را 
این  که  گفت  کرده  توصیف 
علمای  بدنامی  به  طالبان  عملکرد 

دینی نیز انجامیده است.
نام  به  »حرکتی  گفت:  ربانی  آقای 
میان  از  می آفریند،  فاجعه  طالبان، 
ادعا  و  می گیرند  سرباز  نوجوانان 

دارند که اهل مدرسه هستند.«
مدرسه،  »اهل  افزود:  ربانی  آقای 
بود،  بلخی(  )جالل الدین  موالنا 
ابوعلی سینا بلخی، جامی، ابوریحان 
علم،  دانش،  پیام  که  بود  بیرونی 
می آوردند...  را  برادری  و  اخوت 
اهل  نام  به  که  )طالبان(  این هایی 
کودکان  و  می کشند  آدم  مدرسه 
مدرسه  اهل  می کنند،  استخدام  را 
توطیه  یک  برای  )این ها(  نیستند، 
و  مدرسه  اهل  کردن  بدنام  برای  و 

علمای دینی هستند.«
کارشناسان  از  برخی  حال،  این  با 
اظهارات دیروزی آقای ربانی را به 

عالی  شورای  کار  پایان  این  که 
شورایی  بود،  خواهد  هم  صلح 
طالبان  با  رابطه  ایجاد  منظور  به  که 
بوجود آمد اما در طول این مدت با 
نتوانست کدام  وجود مصارف زیاد 

رابطه ای با طالبان برقرار بکند.«
او تاکید کرد که شورای عالی صلح 
نزدیک  خود  کار  پایان  به  »کم کم« 
می شود و اظهاراتی که قبال در مورد 
این  تالش های  بودن  موفقیت آمیز 
بیان شده  شورا از سوی آقای ربانی 

است، دور از واقعیت بوده است.
مبارز،  عبدالحمید  حال  همین  در 
عالی  شورای  اعضای  از  تن  یک 
رییس  اخیر  اظهارات  از  نیز  صلح 
پشتبانی  طالبان  مورد  در  شورا  این 
واقعیت ها  بیان  می گوید  کرده 
ربانی  آقای  و  نیست  مشکل ساز 
»یکی  طالبان،  عملکرد  از  انتقاد  با 
آقای  کرد.  ادا  را  خود  فرایض«  از 
می کنم  فکر  »من  می گوید:  مبارز 
برای  مخصوصا  حقایق  گفتن  که 
بدست  افغانستان  آینده  که  جوانان 

عبدالطیف پدرام یک تن از سخنگوی 
به  گذشته  روز  امید  و  تغییر  ایتالف 
8صبح گفت نمی شود کابینه زیر سایه 
معرفی  نظامی  نیروهای  و  تانک ها 
شوند. او گفت هنوز نیروهای نظامی 
در اطراف شورا مستقر هستند، کودتا 
وکالی  براین  بنا  دارد  ادامه  کماکان 
ایتالف حمایت از قانون به دلیل همین 
مجلس  به  رفتن  به  تمایلی  وضعیت 
توانایی  طلب  اصالح  گروه  و  ندارند 

پوره کردن نصاب را ندارند. 
پدرام گفت ایتالف حمایت از قانون 
رییس  وزیران  به  تا  گرفته  تصمیم 

جمهور کرزی رای اعتماد ندهند. 
آقای پدرام گفت قرار است در روز 
قانون  از  حمایت  ایتالف  چهارشنبه 
نامزد   9 بدون  نه  اما  بروند  مجلس  به 
با  همراه  بلکه  شده،  صالحیت  صلب 
آنها زیرا هنوز از نظر این ایتالف این 

9 تن وکیل هستند. 
نظامی  نیروهای  »اگر  گفت:  پدرام 
کماکان  ما  کنند  ایجاد  مانع  بازهم 
و  گشت  برخواهیم  ایتالف  پایگاه  به 

مبارزات خودرا ادامه خواهیم داد.«
آقای پدرام گفت افغانستان کنفرانس 
ایتالف  و  دارد  پیش رو  را  دوم  بن 
حمایت از قانون تصمیم دارد به جامعه 
جهانی بگوید که آقای کرزی در این 
کنفرانس از مردم افغانستان نمایندگی 
را  مبارزه ای  تاکید کرد  او  نمی کند. 
که این ایتالف آغاز کرده برای شش 
به  بلکه تازمانی  ماه یا چند ماه نیست 

از  900تن  برای  8صبح،تخار: 
والیت  در  بی مسکن  آموزگاران 
رهایشی  زمین  نمرات  تخار، 

شد. توزیع 
سخنگوی  فیاض  محمدابراهیم 
به  تخار  والیت  معارف  ریاست 
پالن  اساس  »به  گفت:  8صبح 
وزارت معارف، در مساحت 570 
ولسوالی های  در  زمین  جریب 
و  قلعه  دشت  بهاالدین،  خواجه 
ذکور  آموزگاران  برای  بهارک 
شهرک  ولسوالی ها  این  اناث  و 

خواهدشد.« اعمار  مسکونی 
توزیع  »کار  افزود:  او 
زمین ها  این  مالکیت  اسناد 
در  مستحق  آموزگاران  به 
روز  یادشده،  ولسوالی های 
داکتر  توسط  14سنبله  دوشنبه 
معین  حمیدی  سیدحمیداهلل 
معارف  وزارت  واداری  مالی 

برخورد  اثر  در  فاریاب:  8صبح، 
با یک ماین  یک موتر نوع سراچه 
جاسازی شده در کنار جاده ای در 
فاریاب  والیت  قیصار  ولسوالی 

فرد ملکی کشته شدند. پنج 
در  فاریاب  والی  شفق،  عبدالحق 
این  ابراز  با  تلیفونی  تماس  یک 
گفت:  8صبح  نامه  روز  به  مطلب 
روز  چاشت  از  پس  رویداد  »این 
ولسوالی  شاخ  منطقه ی  در  گذشته 
که  است  داده  رخ  هنگامی  قیصار 
را  ماینی  دولت  مسلح  مخالفان 
نیروهای  به  آسیب رسانی  برای 
جاده  یک  کنار  در  افغان،  امنیتی 

بودند.« جاسازی کرده 
رویداد  این  آقای شفق،  گفته ی  به 
زمانی رخ داد که موتر حامل افراد 
به  قیصار  ولسوالی  مرکز  از  ملکی  
حرکت  در  غوره  روستای  طرف 

بود.
شامل  نیز  خانم  یک  می شود  گفته 

8صبح، بغالن: در دو حادثه ترافیکي 
روز  زن  یک  شمول  به  تن  شش 
جان  بغالن  والیت  در  سه شنبه 

باختند. 
ترافیکي  حادثات  آمر  عالم،  سید 
8صبح  روزنامه  به  بغالن  والیت 
گفت: »حادثه اولي در منطقه گرداب 
در  که  است  داده  رخ  والیت  این 
مسافربري  بس  یک  تصادم  نتیجه 
نوع 303 با یک موتر فالن کوچ، سه 

اظهارات ربانی؛
پایان کار شورای عالی صلح
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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 
1070روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 

برادری  آتش«  و  دود  روای  »از  گزارش  در  امروز 
اصابت  اثر  در  کودکی  ایام  در  که  داریم  خود  با  را 
پارچه ی راکت در ستون فقراتش معلول شده و از این 
ناحیه دچار مشکل است. از زبان خود او می شنویم که 
چگونگی حادثه را چنین بیان می دارد: »از روزی که 
پهناور هستی گشودم، جنگ های  به جهان  من چشم 
بین دو جناح جریان داشت، یک  خونین در کشورم 
و طرف  بود  با عساکر روسی  نظام کمونیستی  طرف 
دیگر آن افغان هایی بودند که به خاطر کشور و دین 
به  روز  جنگ  این  جریان  در  هم  من  می جنگیدند. 
شد  پیروز  مجاهدین  سرانجام  و  می شدم  بزرگ  روز 
و نیروهای روسی و دولت کمونیستی شکست خورد. 
اما مدت چندی گذشت و نیروهای مجاهدین به خاطر 
تصاحب قدرت در بین خود جنگ  را آغاز نمودند که 
باعث ویرانی کشور شد. تعداد زیادی از هموطنان ما 
به بیرون از کشور هجرت نمودند و عده ی دیگری در 
همین جا باقی ماندند که در بین آنها کسانی بودند که 
جان های شان را از دست دادند و عده ی دیگر مال و 
به یغما برده شد. این جنگ ها مدت چند  دارایی شان 
سال به شدت جریان داشت و من هنوز هم طفل بودم 
که نامی از گروه تازه شنیده می شد و آنها به نام طالبان 

زیاد  جنگ های  و  مشکالت  بسیار  با  طالبان  بودند. 
توانستند که وارد کابل شوند و آهسته آهسته آنها اکثر 
والیات را تحت کنترول خود درآوردند، اما چگونه 
آنها مردم را قتل عام نمودند، باغ و خانه های مردم را 
آتش زدند و مردم را به کارهای اجباری می بردند. من 

تازه به سن 8 سالگی رسیده بودم و با سایر همقطارانم 
زندگی  از  و  می کردیم  بازی  جنگ  همین  جریان  در 
که  روزها  از  یکی  در  می بردیم.  لذت  خود  کودکانه 
در مقابل خانه با سایر هم قطارانم مصروف بازی بودم،  
ناگهان صدایی مهیب از فاصله نه چندان دور به گوش ما 

رسید و همه جا را تکان داد. ما وحشت زده به سوی خانه 
می دویدیم که لحظه بعد سوزش عجیب و درد شدید 
در ناحیه ستون فقرات خود احساس نمودم و به زمین 
افتادم، زمانی که چشم هایم را گشودم خود را در بستر 
شفاخانه یافتم، مدتی درآنجا باقی ماندم و باالخره بعد 
از خارج شدن از شفاخانه دوباره آن انسانی قبل نبودم. 
روزها می گذرد حال من 21 سال دارم و از بابت همان 
روبرو  مشکل  به  را  من  زندگی  و  هستم  متاثر  جادثه 
ساختند زیرا نمی توانم که مانند یک انسان سالم کار و 
فعالیت نمایم اما با آن هم خوشحال هستم که از طریقی 
می توانم به وطن و مردم کمک نمایم و باردوش جامعه 
نباشم. حال خواست من از دولت و جامعه ی جهانی این 
است که تا به کی به این روند ادامه می دهند و تماشاگر 
هستند.  بی گناه  انسان های  شدن  معلول  هم  یا  و  مرگ 
باید کسانی که متهم و یا هم مظنون به جنایات جنگی 
ثابت  اگر جرم شان  و  شوند  دادگاه کشانیده  به  هستند 
عادی شان  زندگی  به  وگرنه  شوند  مجازات  باید  شد 
ادامه دهند. ما صلح می خواهیم که در آن عدالت معیار 
این بار  زیرا  ندارد،  مفهوم  عدالت  بدون  صلح  و  باشد 
کسانی که حقوق شان در این پروسه پایمال شده اند آنها 
خواهند جنگید. اگر عدالت درنظر گرفته شود، زودتر 
به نتیجه می رسیم و صلح آن هم دوامدار و مفید خواهد 

بود.« 


مانندیکشخصسالمکارنمیتوانم
در یکی از روزها که در مقابل خانه با سایر هم قطارانم مصروف 

بازی بودم،  ناگهان صدایی مهیب از فاصله نه چندان دور به 
گوش ما رسید و همه جا را تکان داد. ما وحشت زده به سوی 
خانه می دویدیم که لحظه بعد سوزش عجیب و درد شدید در 
ناحیه ستون فقرات خود احساس نمودم و به زمین افتادم، 

زمانی که چشم هایم را گشودم خود را در بستر شفاخانه یافتم، 
مدتی درآنجا باقی ماندم و باالخره بعد از خارج شدن از شفاخانه 

دوباره آن انسانی قبلی نبودم.

ACKU



ای برگ قدرت تافتی تا شاخ را بشکافتی
چون رستی از زندان بگو تا من درین حبس آن کنم

»مولوی«

4

کشور های  و  عربی  دیکتاتوری های  در  جوانان  قیام های 
مورد  در  را  زیادی  پرسش های  دموکراسی  بحران زده 
ماهیت و علت های این جنبش ها برانگیخته است. یکی از 
در  امروز  جوانان  عصیان  میان  آیا  که  است  این  سوال ها 
چیلی  مصر،  تونس،  آتن،  مادرید،  دوبلین،  لیزبن،  لندن، 
و جاهای دیگر با شورش های دانشجویی سال های شصت 
و  سانفرانسیسکو  برلین،  لندن،  پاریس،  در  بیستم  قرن 

جا های دیگر همسویی هایی وجود دارند یا نه؟
بزرگ  شورش های  گذشته  قرن  شصت  سال های  در 
جوانان سراسر قاره ی اروپا و شمال امریکا را فرا گرفت. 
ویتنام،  در  که  پیوستند  وقوع  به  زمانی  در  این شورش ها 
افریقایی  کشور های  از  برخی  در  و  کمبوجیا  الووس، 
داشتند.  قرار  خود  اوج  در  رهایی بخش  جنبش های 
با  چپ گرا،  چریکی  شورش های  التین  امریکای  در 
دست  از  بودند.  جریان  در  چین  و  کوبا  انقالب  از  الهام 
گذشته ی  از  ارزیابی  در  اروپایی  دموکراسی های  دیگر، 
جنگ  جریان  در  فاشیستی  عام های  قتل  استعماری، 
این که  بدتر  و  بودند  کژروی هایی  گرفتار  جهانی  دوم 
موضوع  در  را  خود  ناتوانی  زمان  آن  در  دموکراسی ها 
تحقق آزادی های سیاسی-اجتماعی به ویژه در امر برابری 
در  تنگنا ها  این  گذاشتند.  نمایش  به  مردان  با  زنان  عینی 
مردم  نهضت  برابر  در  فرانسه  که  شدند  آشکار  شرایطی 
الجزایر به زانو در آمده بود و در جنوب شرق آسیا یک 
جنگ خونین و تجاوزکارانه از جانب ایاالت متحده در 
در  زمان،  آن  در  مشکالت  کثرت  دلیل  به  بود.  جریان 
تفاوت هایی  دانشجویی  نهضت های  نیز  ملی  قلمرو های 
جنگ  دلیل  به  بیشتر  امریکا،  در  درحالی که  داشتند. 
ویتنام، عنصر صلح طلبی و به دلیل تنگ نظری ها در روابط 
شعار هایی  با  مثال  به گونه  هیپی گری،  افراد،  خصوصی 
در  می یافت؛  تبارز  نکن«   ولی جنگ  بورز  »عشق  مانند: 
کشوری مثل آلمان برخورد با گذشته فاشیستی و زدودن 
تغییر  و  دولت  دستگاه  از  فاشیسم  ته مانده های  و  میراث 
»دموکراسی  از  دموکراسی  ارتقای  و  سیاسی  فرهنگ 
با  همراه  مشارکتی  و  سوسیال  دموکراسی  به  صدراعظم« 
مارکسیستی  و  )حاکمیت ستیزی(  انارشیستی  گرایشات 
برجستگی بیشتر داشتند. اما ویژگی مشترک این جنبش ها 

مورد این که پرولتاریا نیروی محرکه انقالب است، تجدید 
توسط  باید  بگونه ای  این رسالت  باور وی  به  و  نظر کرد 

محصالن بر آورده می شد .2
فرایند  در  شصت  سال های  جنبش  جایگاه  مورد  در 
بسیار  آن،  از  حاصله  آسیب های  یا  و  انسان  رهایی سازی 
با  تا موضوعی  نیست  این رو عادالنه  از  نوشته شده است. 
یاد  این  مانند  ژورنالیستی،  نوشته  یک  در  را  جدیت  این 
بود  پر  قرار داد. جنبش آن سال ها  ارزیابی  داشت، مورد 
این  لهیب  بهتر.  فردای  یک  به  جوانان  پرشور  عشق  از 
گیتی  در سراسر  را  روان های سرکش جوانان  دلبستگی، 
در حسرت تحقق یک دنیای ایده ال و رویایی برای آینده 
می سوزاند. در دهه های هشتاد و نود قرن گذشته با شکست 
استبداد خونین کمونیسم و پیروزی نولیبرالیسم، بسیاری، 
بردند،  سوال  زیر  را  جوانان  پرشور  تالش  و  شکوه  آن 
دولتی  چپ  میان  فکری  اشتراکات  از  عناصری  که  چرا 
و استبدادی و برخی از جوانان دهه ی شصت موجود بود. 
ابتذال  استبداد فراگیر در سراسر کشور های کمونیستی و 
و فساد و کودتا ها در جهان پسا استعمار و امکانات رشد و 
توسعه سرمایه داری در کشور های مرکز، همراه با توسعه 
مشارکتی،  دموکراسی  و  شهروندان  اجتماعی  حقوق 
»افسون زدایی«  و  رهایی  اصل  بسیاری،  تا  شدند  موجب 
از  بسیاری  تحقق  عدم  ببرند.  سوال  زیر  را  رادیکال 
انواع  خیزش  دیگر  جانب  از  و  جوانان  آن  آرمان های 
آغوش  به  پناه جستن  و  گذشته  به  فرار  فوندامنتالیسم ها، 
تبار و باور های جاویدانی و ِخَردگریز به مثابه جریان های 
نیرومند سیاسی، جانبداران آن آرمان ها را به موضع دفاعی 
راندند. بازتاب این گسست در کشور های پسا استعمار، به 
بسیاری  برای  شد.  بحران آفرین  اسالمی  کشور های  ویژه 
که در گرداب های تنگ و تیره ی جهان سومی گیر کرده 
و بحران »مدرنیته استعماری« را در کشور های شان تجربه 
کرده بودند، آسانتر بود تا به رد هر تیوری ای بپردازند و 
عدالت خواهی  بزرگ  پروژه های  طرح  برای  را  بشریت 
در  و  پیچیدن  خود  گرد  به  بدین گونه،  بدانند.  ناتوان 
را  سرخوردگی  و  حرمان  اَوراد  واحسراتا   حجره های 

تکرار کردن، بیت الغزل روزگار شد.
بررسی میراث و دست آورد های این جنبش برای جوانان 
نیستم.  نه؟ هنوز مطمین  یا  اولویت است  افغانستان دارای 
فروپاشی  امروز موجب  با جنبش هایی که  مقایسه آن  اما 
و  چپ  مردان  دولت  سیاست گریزی  و  دیکتاتور ها 
دارای  شک  بدون  می شود،  دموکراسی ها  در  راست 
اهمیت است. البته سردادن )مقایسه( جدی نیاز به زمان و 
پیشرفت جنبش های جاری در جوامع پیشرفته و استبدادی 
با در نظر داشت آنچه که امروز به وقوع  عربی دارد. اما 
سیر  و  کلی  خطوط  حدودی  تا  می توان  می پیوندد، 
را  آن  دگردیسی های  و  همسانی  جنبش ها،  این  عمومی 
ارزیابی  مورد  دانشجویی سال های شصت  با شورش های 

قرار داد.
واقعیت  در  جنبش ها،  این  هردوی  این که،  نخست 
که  امری  بودند،  جوانان  خودجوش  عصیان های 
پیشرفته ترین  در  حتا  را  جامعه شناسان  و  سیاست شناسان 
که  همان گونه  کرد.  زده  حیرت  جهان  دانشگاه های 
جهان  علمی  مجامع  کمونیسم،  سقوط  پیش بینی  در 
ناتوانی شان را به نمایش گذاشتند، در شناسایی جنبش های 
جوانان در سال های شصت قرن گذشته و امروز نیز چنین 
قذافی  معمر  با  مبارزه  در  که  سارکوزی  نیکوالی  شد. 
رادیکال ترین موضع را اتخاذ کرده است، تا چندی پیش 
لیبیایی،  صحرانشین  تن  گندمی  زنان  وی،  پاسبانان  به 
بر  را  رهبرشان  خیمه ی  الیزه  کاخ  در چمن  تا  داد  اجازه 
افرازند. برلسکونی صدراعظم ایتالیا نیز همچنین. مشاوران 
بارک اوباما نیز فکر می کردند که نظام حسنی مبارک از 
مثابه  به  را  قاهره  همین رو،  از  است،  برخوردار  استحکام 
شهری برگزیدند تا وی بتواند آن سخنرانی آشتی آمیزش 

با جهان اسالم را ایراد کند .3 
جوانان امروز، در پی ایجاد نظام سیاسی آلترناتیف نیستند، 
کاسل  دانشگاه  از  بوده4   هاینز  پروفیسور  سخن  به  بلکه 
آلمان، آنها به دلیل ناتوانی سیاستمداران و اجتناب آنها از 
سیاست و تقلیل آن به مدیریت روزمره وارد میدان شده اند. 
بدون شک، منظور وی این است که در کشور های جهان 
میانجی گری  که  اصلی شان  وظایف  از  دولت ها  معاصر، 
می باشد،  عامه  خدمات  عرضه ی  و  مردم  میان  اجتماعی 
را  وظایف شان  از  بسیاری  عرضه ی  و  کرده اند  عدول 
به  یا  دولت ها  سپرده اند.  خصوصی  بخش های  به  نیز 
اقتصاد  با  همکاری  در  چپاول  و  غارت  دستگاه های 
و  اسالم  و  عرب  جهان  مانند  شده اند،  تبدیل  خصوصی 
برخی از کشور های اروپایی، و یا تقلیل یافته اند به دستگاه 
دستیار اقتصاد خصوصی و میکانیسم های خصوصی سازی 
غیاب  در  عامه.  و خدمات  همه بخش های عرضه کاال ها 
دولت های با مسوولیت های این چنینی، دموکراسی حتا در 
دموکراسی ها خاصیت خود را از دست می دهد و سیاست 

تا  )امریکا(  داویس  انجال  از  آنها  رهبران کاریزماتیک  و 
)فرانسه(  کونباندیت  دانیل  و  دیوتچکه)آلمان(  رودی 
و  اقتصادی  نظام های  آنها  که  بود  این  همه  دیگران  و 
در  و  نمی خواستند  را  کشورهای شان  بر  حاکم  اجتماعی 
اگر  بودند.  اقتصادی  و  اجتماعی  رادیکال  تغییر  یک  پی 
روسی  کمونیسم  جانبداران  جنبش هایی  چنین  در  چه 
عقب ماندگی  دلیل  به  اینان  اما  بودند؛  فعال  نیز  چینی  و 
تیوریک شان و سرافکندگی اخالقی که از نظام سرکوب 
و زندان نظام های حاکم بر کشور های زیر سلطه کمونیسم 
بیشتر یک نقش  ناشی می شد، در جنبش های دانشجویی 
به ویژه برخورد محافظه کارانه ی کمونیسم  جانبی داشتند. 
رسمی با آزادی های سیاسی-اجتماعی، بروکراسی زدایی 
و کاهش حضور دولت در زندگی شهروندان و مهمتر از 
برابر زنان موجب  آن بریدن از رفتار های تبعیض آمیز در 
می شدند تا جوانان جانب دار کمونیسم رسمی نتوانند در 
موضوع  در  اما  کنند.  خودنمایی  دیگر  جریان های  برابر 
بر  مبتنی  نوین  نظم  یک  ایجاد  برای  تالش  که  اصلی 
آزادی های  و  دموکراسی  گسترش  پایه ای،  دموکراسی 
با یکدیگر  بود،  انسان  اجتماعی و خودارادیت  و  سیاسی 
همسو بودند. شعارهای: »یک، دو و ویتنام های بیشتر«، در 
واقعیت نشانی بود از روحیه ی انقالبی و اصالح طلبی این 
جنبش ها، بخصوص در آلمان و فرانسه. دلمردگی جوانان 
از روابط و ارزش های سنتی و دورویی های اخالقی جهان 
مسلط  فرهنگ  در  چه  خصوصی،  زندگی  در  چه  کهن، 
و  دانشگاه ها  جوانان  تا  شدند  موجب  عامه  فرهنگ  و 
خیابان ها را به تسخیر خود در آورند. در این راستا، گاهی 
یورگن  که  می گرفت  صورت  زیاده روی هایی  چنان 
هابرماس که خود یکی از الگو ها و متفکران این جنبش 
خیزش  به  نسبت  دویتچکه  رودی  با  جدال  یک  در  بود 
که  بود  این  واقعیت  ولی  داد.  هشدار  چپ«1   »فاشیسم 
روح زمانه همان عصیان گری و هجوم بر باروی ایستایی 
و نیرنگ های ایدیولوژیک کهن بود. جوانان می خواستند 
اوتوریتاریسم  قید  را در  آنها  َکپَّک زده ای که  از زندگی 
نظام دولت، جامعه و خانواده های اتوریتر نگه می داشت، 
جنبش ها  این  از  مارکوزه  هربرت  فیلسوف  یابند.  رهایی 
در  مارکس  تیوری کارل  بر  بود که  آمده  به وجد  چنان 

تقلیل می یابد به کالن مدیریت های اقتصادی، دموکراسی 
به مثابه نظام مشارکتی برخاسته از اراده مردم دچار بحران 

ساختاری می شود و مردم به تماشا بینان5  تقلیل می یابند.
خودکامه ی  حکومت های  در  چه  جوانان،  جنبش های 
عربی و چه در دموکراسی ها، مسایلی مانند کثرت گرایی 
و  اقلیت ها  حقوق  از  دفاع  فردی،  آزادی های  سیاسی، 
عربی،  در کشور های  و  نبردند  زیر سوال  را  زنان  حقوق 
رجعتی به گذشته، مانند محدودیت حقوق زنان و مخالفت 
نبود بلکه  نه تنها مطرح  با جهان شمول بودن حقوق بشر 
زنان در کشور های بسیار محافظه کار مانند مصر در صف 
تمایل شان  حق،  به  جوانان   6. داشتند  قرار  مبارزان  اول 
برای  مسوول  سیاست  اجرای  و  سیاست  احیای  برای  را 
سازماندهی پروژه های زندگی انسان ها به نمایش گذاشتند. 
جوانان در برابر ستم هایی که بر مردم روا داشته می شود و 
سیاست زور که آینده را با تکیه بر دیکتاتوری اقتصاد از 
آنها می رباید، قیام کردند. این قیام ها در متن خود بگونه ی 
میان  دارند.  مکنون  را  رهایی بخشی  پیام  انکارناپذیری 
بخاطر  ناامیدی و  و  یاس  از سر  آن فروشنده خیابانی که 
زورگویی های  برابر  در  شده  ربوده  او  از  که  جوانی ای 
یک رژیم فاسد خود را به آتش می کشد، همانگونه که 
محمد بوعزیزی در تونس این کار را کرد، و کوردلی های 
طالب های انتحاری تفاوت ژرف کیفی وجود دارد. یکی 
برای رهایی از سلطه و زور و بازگرداندن حق حاکمیت 
به  اوست، دست  زندگی که حق  در  و سهم گیری  مردم 
این کار می زند و این دیگری برای بازگرداندن بشریت به 
ماقبل تاریخ و سلب فردیت انسان و حق سیاسی او به مثابه 

موجود اجتماعی.
دستگاه های غرور و نخوت بسیاری از رهبران جهان غربی 
محافظه کاران،  تا  شده  لیبرال  سوسیال دموکرات های  از 
زمانی شکست برداشت که جوانان بی کار و بی سرنوشت، 
در لندن، مادرید، آتن، سانتیاگو، دبلین و لیزبن صدایشان 
تا  این کشور ها دیگر نمی خواهند  بلند کردند. جوانان  را 
بانک ها و شرکت های بزرگ سرمایه  بهای ورشکستگی 
و دولت های تهی شده از سیاست دموکراتیک را بپردازند 
حق  که  تحصیل  برای  چیلی  تجربه  مانند  این که  یا  و 
مسجل شده ی بشری و شهروندی آنهاست، تا گلو بدهکار 
فرادستان  فرزندان  صرف  که  بپذیرند  این که  یا  و  شوند 
این حق  از  بیستم  قرن  مانند تجربه آغاز  جامعه می توانند 

بهره ببرند.
از  بسیاری  مانند  جنبش،  این  ویژگی های  از  دیگر  یکی 
است  این  در  جهان  انقالبی  و  اصالح طلب  جنبش های 
به  که  مردانی  و  زنان  شهری،  و  میانی  طبقه  جوانان  که 
زندگی  چشمداشت  مدرن  دانش های  و  تحصیل  برکت 
مهندسی  از  جدا  خودجوش،  بگونه ی  داشتند،  را  بهتر 
نوع بلشویکی قیام و جنبش، با استفاده از وسایل رسانه ای 
قیام ها  سازماندهی  به  تویتر  و  بوک  فیس  مانند  مدرن 
پرداختند. تجربه ی دل انگیزی که جوانان از قاهره تا لندن 
ارتباطی  ابزار  بدین گونه  و  بردند  بهره  آن  از  مادرید  و 
معاصر و تکنالوژی معاصر را برخالف خرد ابزاری7  در 

خدمت رهایی انسان قرار دادند.
وقتی چنین جوانانی با بیداری و سبزجوانی خود می توانند 
لرزه  تب  به  را  منهزم  نسل  خواب برده  و  مخمور  جهان 
مرگ گرفتار کنند، جایی برای گرفتن زانوی غم در بغل 

نیست.
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 عبدالسميع محمود
به  مي سازد  صنعتي  را  خود  محيط  که  قدر  هر  بشر 
با خود  را هم  انواع آلودگي هاي محيطي  نسبت  همان 
به همراه مي آورد، گويا اين که رابطه ی تنگاتنگي ميان 
زيستي  آلودگي هاي  انواع  آفرينش  و  صنعتي شدن 
به  ما صنعتي مي شويم  نسبت که  به همان  دارد.  وجود 
همان اندازه آلوده شده و انواع آلودگي ها را با پيشرفت 
ارمغان  به  آيندگان  به  همه  از  بدتر  و  خود  به  صنعتي 
هم  را  اين  فكر  کسي  ديگر  که  گونه ای  به  مي آوريم 
رفتار هاي صنعتي  اين گونه  با خلق  نمي تواند که  کرده 
با  ما  باشد.  داشته  وجود  طبيعتي  و  آينده اي  بشر  براي 
تداوم روند صنعتي شدن عالوه از اين که اين دو جنايت 
محض را به آيندگان خود که آنان هم حق دارند، وقتي 
به دنيا مي آيند گوشه ای از يك زندگي طبيعي را ببينند 
و اميدوار باشند، آينده ی آنان طوري که آينده ی ما از 
اين که  بود، تضمين شود. عالوه  ذخاير طبيعي تضمين 
انواع استفاده هاي  با  ما  اميدواري وجود ندارد،  اين دو 
عناصر  انواع  ميان  طبيعي  چرخه ی  هرگونه  ناروا، 
در  ديگر  برده ايم.  بين  از  هم  را  طبيعت  تنظيم کننده ی 
پنجاه سال  تا  اين موهبت ها که  ما  روي کره ی خاکي 

قبل موجود بود وجود ندارد. 
با صنعتي شدن نداشته  يك: اغلب مردم دنيا طبيعت را 

و نمي شناسند. 
آنها  براي  داشت  وجود  ما  براي  که  آينده ای  دو: 
بي رحمانه  که  معادن  انواع  و  نفت  مثال  ندارد.  وجود 
بهره برداري شده و اکنون اين ذخاير يا تمام شده و يا 

هم به ته کشيده شده است. 
از قبيل هوا،  انواع مزاياي آن  از طبيعت ناب و  سه: ما 
شود،  يافت  وفور  حد  به  که  ميوه جات  سالم،  غذاي 
برخوردار هستيم، اما نسل بعدي نه تنها از اين نعمت ها 
برخوردار نيست بلكه به فقر طبيعت و انواع مزاياي او 

مواجه خواهد بود. 
وجود  بقا  براي  تضميني  طبيعي  زندگي  در  چهار: 
داشت، اما در زندگي شهري و صنعتي چنين تضميني 
وجود ندارد، مثال در زندگي طبيعي اگر کسي بي کار 
صدر  شرايط  همان  در  ماندنش  زنده  مي شد  بيمار  يا 
درصد تضمين بود، اما در زندگي شهري و تجدد چنين 
باشد  داشته  هم  وجود  اگر  يعني  ندارد.  وجود  امكاني 
آالم روحي و بيماري هاي گوناگون روح بشر را خرد 
اما  بيايد  به دست  زندگي   چنين  در  نان  شايد  مي نمايد. 

قرار، سكون و آرامش محال است گير او بيايد. 
پنج: از ذخاير طبيعت حتا براي ناداران هم در زندگي 
در  روحي  رنج  و  تشويش  لذا  بود،  امكاناتی  طبيعي 
از  صنعتي  زندگي  در  اما  نداشت،  وجود  زندگي  آن 
آنجايي که ذخيره ای در طبيعت وجود ندارد تا تضميني 
بيماري  بنابراين  باشد  داشته  وجود  همه  براي  همگاني 
روحي و روان پريشي که زاييده ی محيط هاي صنعتي و 
از عوامل تبعي آن است به شكلی دامن دارا و نادار را 
فراگرفته است. قبال در زندگي پيشا صنعتي رنج روحي 
وجود نداشت؛ چون اگر کسي چيزي نداشت و به همه 
اساس نادار بود اين بي چيزي و فقر خود را از برداشت 
طبيعت بازيافت و جبران مي کرد، ولي در دنياي صنعتي 

چنين چيزي امكان ندارد. 
زندگي  بن بست  صنعتي  زندگي  ديگر  مشكل  شش: 
امكان  صنعتي شدن  روند  تداوم  با  يعني  است. 
شيوه  اين  است.  شدن  کم  حال  در  بشر  براي  زندگي 
پشت  از  را  ما  زندگي  دست  روزي  خواهي نخواهي 
بين  رابطه ای  مالتوس  ريكاردو  قول  به  و  بست  خواهد 
بشري  مير  و  مرگ  و  منابع  کم شدن  و  نفوس  ازدياد 
وجود دارد. به همان نسبت که نفوس زياد می شود منابع 
غذاي و امكانات زندگي کم شده بنابرآن با کميت کم 
شدن مواد غذايي به عين اندازه آدم هم خواهد مرد. در 
زندگي طبيعي، بشر چنين مشكلي نداشت، چون سطح 
برداشت از طبيعت نه تنها موافق با سطح دهش بشر بود 
بلكه سخاوت طبيعت هم تا زماني که بشر صنعتي نشده 
بود، لطمه ای نخورده بود. عيب و بدي زندگي صنعتي 
به سخاوت طبيعت آسيب مي رساند.  اين است که  در 
از طبيعت فوق العاده زياد  چون در دنياي صنعتي طمع 
است. در زندگي طبعي رابطه بين انسان و طبيعت رابطه 
بود چيزهايی طبيعت  انصاف  با عدل و  مساوي و توام 

يعني  مي کرد.  اضافه  آن  به  بشر  هم  چيزکي  و  مي داد 
يك بده و بستان برابر بين بشر و طبيعت وجود داشت 
اين رابطه مصداق گفته ی »تو به من و من به تو« بود. بشر 
اگر از طبيعت چيزي اضافه هم مي ستاند با برگرداندن به 
طبيعت ولو اين که موهبت گرفته شده ضايع هم مي شد، 

دوباره به چرخه ی طبيعت بازگردانده مي شد. 
رابرت مك نامارا، رييس اسبق خزانه جهاني گفته بود، 
همواره  اجتماعي،  جاافتاده ی  نظم  و  آنجا که صلح  از 
مورد تهديد رشد بيرون از مهار جمعيت قرار مي گيرد، 
خارج  بي انظباط  توده هاي  چنگال  از  ملي  ثروت  بايد 
انظباط يافته  مردم  از  اندك،  شماري  دست  به  و  شده 
افزايش  که  بود  باور  براين  مارا،  نا  مك  شود.  سپرده 
جمعيت، جهان در حال دگرگوني ما را تهديد مي کند. 
او چنين  بيان  و آنرا مكاني غيرقابل سكونت مي سازد. 
بسيار  موضوع هاي  با  را  گفتگو  مي توانيم  »ما  است: 
در  که  همان گونه  کنيم.  آغاز  جمعيت  رشد  بااهميت 
مهم ترين  هسته اي  جنگ  کرده ام،  اشاره  ديگر  جاي 
موضوعي است که جهان در دهه هاي آينده با آن روبرو 
خواهد شد. چه اگر گرايش کنوني رشد جمعيت ادامه 
با  نقطه ی حاصل خيزي، هم سطح  به  يابد، جهان هرگز 
افزايش جمعيت که عبارت از دو فرزند در هر خانواده 

تا سال 2020 است، نخواهد رسيد.«
معناي ديگر اين بيان اين است که: »جمعيت در سطح 
ده مليارد نفر در مقايسه با شمار جمعيت جهان در زمان 

کنوني که پنج و شش مليارد است، ثابت بماند.«
»ما کوشش داريم آن را سطح ثابت جمعيت بخوانيم، 
آيا  بود؟  خواهد  امكان پذير  ثابتي  سطح  نوع  چه  اما 
مي توانيم سطح فقر، گرسنگي، فشار عصبي و افسردگي 
زني  گمانه  مي آيند  پديد  ملت ها  رشد  جريان  در  که 
از  نفر  نه  ياد شده سبب خواهند شد که  کنيم؟ عوامل 
گرفتار  مصيبت ها  بدان  زمين  کره  روي  در  نفر  ده  هر 
را  اجتماعي  ثبات  مي تواند  شرايطي  چنين  آيا  شوند، 
از  سخن  مي توان  حتا  مفهوم،  آن  در  آيا  کند؟  تامين 

ثبات نظامي به ميان آورد؟«
زندگي  جهاني  چنين  در  که  نيست  آرزومند  »کسي 
کند؟ تنها دو راه وجود دارد که بتوانيم در جهان آينده 
پايين  شتاب  با  کنوني  تولد  نرخ  بايد  يا  کنيم.  زيست 
افزايش  سرعت  به  مير  و  مرگ  نرخ  يا  و  شود  آورده 
يابد. راه ديگري به نظر نمي رسد. روشن است که براي 
باال بردن نرخ مرگ و مير راه هاي فراواني وجود دارد. 
در عصر حرارت هسته اي، جنگ مي تواند به خوبي و 
بيماري،  و  زمان  برساند.  انجام  به  را  مهم  اين  دقت  با 
رشد  زمينه ی  در  کهن  و  طبيعي  مهارکننده  عامل  دو 
جمعيت هست. هيچ يك از اين عامل ها هنوز از صحنه 

دور نشده اند.«
روساي  براي  را  پيام  اين  نامارا  مك   ،1979 سال  در 
خزانه هاي جهان تكرار کرد و در همان جلسه، توماس 
خارجه ی  امور  وزارت  بلندپايه  مقام هاي  به  ايندرس 

اياالت متحده مطالب زير را بيان داشت: 
تغيير ناپذير  اصل  يك  ما،  اقدامات  همه ی  پشت  »در 
يا  دهيم.  کاهش  را  جمعيت  رشد  بايد  يا  دارد.  وجود 
به  مي گوييم  ما  که  شيوه هايی  به  را  کاهش  اين  مردم 
گونه ی خوب و درست انجام دهند. در غير اين صورت 
مردم  که  شد  خواهند  گرفتاري هايی  چنان  دچار 
السالوادور، يا لبنان بدان مبتال هستند. هنگامي که مهار 
دولت  يك  تنها  رود،  بيرون  دست  از  جمعيت  رشد 
اراده ی  مي تواند  فاشيست  دولت  يك  شايد  و  مقتدر 

کاهش آن را داشته باشد.«
 زندگي طبيعي 

يك: بين انسان و طبيعت رابطه ی عادالنه  برقرار بود؛ 
دو: اين رابطه ی عادالنه دوطرفه بود؛ 

سه: اين رابطه خصمانه نبود؛ 
چهار: در اين رابطه ی عادالنه که خصمانه نبود طبيعت 
و انسان با هرگونه برداشتي که از هم مي نمودند مكمل 

و ممد هم بودند؛ 
پنج: چرخه ی طبيعت بين انسان و طبيعت پاره نشده و 

نگسسته بود؛ 
شش: کمبود منابع طبيعي حس نمي شد؛ 
هفت: هيچ نوع آلودگي اي هم نداشتيم. 

محاسن  اين  همه ی  صنعتي  زندگي  در  برعكس  اما 
طبيعي از بين رفته و هيچ تعادل نيم بندي هم در طبيعت 
رفته.  بين  از  طبيعت  در  نظمي  هرگونه  نمي شود.  ديده 
عادالنه  صنعتي  زندگي  در  طبيعت  و  انسان  بين  رابطه 
و  برهم خورده  کامال  دوطرفه  رابطه ی  اين  و  نيست. 
جاي خود را به چپاول و تاالن از طبيعت عوض نموده 
انسان از طبيعت بي رحمانه برداشت مي نمايد، اما حاضر 
در  نمايد.  پا  و  دست  خود  اشغال  براي  جايی  نيست 
دفن  براي  جايي  اصال  انگليس،  و  ايتاليا  به ويژه  اروپا، 
برداشت  زمين  از  بار  صد  کشاورز  ندارد.  وجود  زباله 
انبار و فضوالت حيواني و  مي نمايد ولي حاضر نيست 
به  مي آيد  به دست  زمين  از  که  خاشاکی  و  خس  بقيه 
زمين برگرداند. به اين معنا که اين رابطه خصمانه شده 
است. رابطه ی خصمانه اين  است که انسان بيشترين آز 
و  نمايد  چشم دوزي  طبيعت  از  برداشت  بر  را  طمع  و 
به  نسبت  طبيعت  که  سخاوتی  اين همه  با  آن  بر  عالوه 
به او به خرج دهد. اين  او دارد بخل و امساك نسبت 
عمليه را انسان به مرزي رسانده است که ديگر طبيعت 
از بكري و زايندگي افتاده، زمين ها عقيم شده اند. يعني 
نه انسان همكار طبيعت و نه طبيعت از بسياري دوشيده 
در  است.   انسان  نياز  کوچكترين  تامين  به  قادر  شدن 
نتيجه چرخه ی بين اين دو گسسته شده و هر دو از هم 
ديگر  گسست  هم  از  رابطه  اين  وقتي  گرفتند.  فاصله 
منابع  کمبودي  دچار  ما  و  نداشته  وجود  بستاني  و  بده 

خواهيم شد. 
اما در زندگي صنعتي چنين نيست. در زندگي صنعتي 
بشر بيشترين برداشت را از طبيعت دارد و کمترين بده و 
بازگرداندن را. در برخي مواقع اين بده و بستان به صفر 
برعكس  زندگي صنعتي  در  قضيه  مي رسد. گاهي  هم 
خلق  ضايعات  نكردن  بازيافت  با  يعني  مي شود.  هم 
اين که  براي  مي سازد.  تنگ  دوچندان  هم  را  طبيعت 
تحليل  طبيعت  توسط  دوباره  پالستيك  قطي  يك 
تجزيه و بازيافت شود سه صد سال الزم است. حاال شما 
فكرش را بكنيد که يك خانواده در يك حياط شصت 
و يا هفتاد گزي زندگي مي نمايد روزانه يك گز مربع 
طبيعت  به  اينان  مي کنند.  اشغال زايي  پالستيك  آشغال 
برداشت  اين  مي دارند.  نگه  بازيافت  براي  قدرتي  چه 
از منابع طبيعي در زندگي صنعتي آنقدر ظالمانه است 
که به فقر طبيعت و امكانات آن انجاميده است. اغلب 
معادنی که ما مي شناسيم ديگر در طبيعت وجود ندارد و 
يا هم اگر وجود داشته باشد در شرف پايان يافتن است. 
خيلي از کشورهاي اروپايي اغلب کانسار هاي خود را تا 
ته برداشت نموده ديگر چيزي به اسم آن کانسار ندارند 
کشور هاي  منابع  و  دوخته اند  ديگران  منابع  به  چشم  و 

جهان سوم هم رو به اختتام است. 

بشر  ديگر  سال  يا سي  بيست  کار  و  ساز  اين  با  خوب 
چه کار خواهد نمود. طبيعت همانقدر که سخاوت دارد 
قهر  و موجوداتش  بقاي خود  به خاطر  نسبت  به همان 
هم دارد. انتقام طبيعت از بشر هم به اندازه ی سخاوت او 
بي حد و اندازه بوده و پاياني ندارد. حاال پرسشي که در 
ذهن انسان خلق مي شود اين است که آيا طبعيت قدرت 

بازسازي و ترميم مجدد خود را دارد؟ 
 طبيعت اين قدرت را با تمام و کمال دارد يعني مي تواند 
به آني خود را در ظرف يك روز آماده نموده و بعد از 
گذشت همان روز دوباره به باز سازي دوباره خود آغاز 
نمايد اين بازسازي از آغاز قهر طبيعت شروع مي شود. 
است.  شده  شروع  اکنون  همين  از  طبيعت  سازي  باز 
نمود، مرحله  از شما دريغ  را  زماني که طبيعت چيزي 
شرايط  در  طبيعت  اما  مي شود.  شروع  آن  بازسازي 
از بس که  منابع خود  نمودن  از مرحله ی دريغ  کنوني 
و  گذشته  نموده،  رويه  بي  برداشت هاي  طبيعت  بشراز 
اين معنا که  به  يا بخل رسيده است.  به مرحله امساك 
امكانات  و  هستي  از  بشر  ندارد  دوست  ديگر  طبيعت 
خيلي  برداشت  اين  چون  نمايد.  برداشت  ذره ای  او 
برداشت  اين  اگر  است.  ظالمانه  بي نهايت  و  يك طرفه 
آن  به  چيزي  بي آن که  و  مي بود  يك طرفه  طبيعت  از 
برگردانده شود، اما بي نهايت ظالمانه ) برداشت به مرز 
و اندازه ی يغما و تاراج طبيعت ( نمي بود طبيعت ممكن 
به  امساك  اما  مي نمود.  دريغ  ما  از  را  منابعي  و  چيزها 
خاکي  کره  همين  در  بشر  عموم  بطور  نمي داد.  خرج 
بسي نعمت ها را سي سال قبل داشت که اکنون مطلقا از 
طبيعت گم شده است. اين برداشت بي رويه از طبيعت 
و  طبيعت  قانون  باالخره  است.  طبيعت  فقر  معناي  به 
فيزيك حكم مي کند که اين حلقه ی مفقوده در طبيعت 
دوباره بازسازي شده و بازيافت گردد. اين که ما خود 
شويم  نعمت ها  اين  بي خيال  و  نموده  پروا حس  بي  را 
تمام  بشر  نابودي  بهاي  به  بلكه  ندارد،  امكان  تنها  نه 
نابودي بشر  بازسازي طبيعت هم چيزي جز  مي شود و 
تعدادی  نابودي  طبيعت  بازسازي  بهاي  ندارد  بر  در  را 
کثيری انسان در کره ی خاکي براي يك مدت نامعلوم 
تا زمان بازسازي طبعيت و باز يافت قدرت طبيعي آن 
است حاال ممكن اين دوره دوصد الي پنج صد سال را 
بشر  که  بكشد  طول  هزاره  چندين  باز  و  گرفته  بر  در 
به مرزهاي کنوني خود برسد. وقتيكه يك دسته از ناز 
و نعمت ها را با برداشت بدون هنجار از طبيعت از بين 
مي بريم معناي اين را مي دهد که يك دسته از انسان ها 
از  رويه  بي  برداشت  اين  باالخره  ساخته ايم.  نابود  را 
ديگر  طبيعت  که  مي گيرد  صورت  مرزي  تا  طبيعت 
را خواهد  انسان ها  دهم  از يك  کمتر  نياز  پاسخگويي 
داشت و براي ديگران خواني به غير از مرگ و نيستي 
ندارد. اين معادله در طبيعت بسيار ساده بوده و به بسيار 

سادگي هم تنظيم و اجرا ی مي گردد. 


انواع آلودگي هاي زيستي و پيامد هاي آن
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روزها  جنجالي ترين  و  دشوارترين  از  گذشته،  ماه  نه 
هست.  طالبان  از  پس  افغانستان  سياسي   سرنوشت  در 
پارلماني،  انتخابات  مساله  برسر  جنجال  ظاهرا، 
كه  مشكلي  است.  بوده  سياه  ماه  نه  اين  اصلي  مشكل 
باالخره  و  است  شده  حاد تر  و  حاد  هرروز  با گذشت 
اين سو،  به  روز  از چند  است كه  به جايی رسيده  كار 
عمال نظام سياسي موجود در كشور، با خطر فروپاشي 
مواجه شده است. هرچند از همان اول كه نتايج نهايي 
انتظار مي رفت  اعالم شد،  پارلماني  انتخابات  برندگان 
كه حلقه ارگ نشين، يا همان حكومتي هايی به رهبري 
در  حضور شان  تضعيف   جبران  پي  در  كرزي،  حامد 
انتظار  كسي  كمتر  شايد  اما  آمد.  خواهند  بر  پارلمان، 
داشت كه جناح حكومتي، باالخره با اقدامات جبراني 
كنند  ايستادگي  آن قدر  غيرقانوني شان  خواست هاي  و 

كه نظام را در كام فروپاشي و سقوط بكشانند. 
قانون شكني هاي  و  جدال،  و  تنش  ماه  نه  اين  نتيجه 
ملتي  كه  است  شده  اين  قدرت،  به خاطر  شرم آور 
اگر  حالي كه  در  بكشانند.  پرتگاه  لبه  بر  ناخواسته  را 
و  مي كرد  كم  خودكامگي  از  جوي  حكومتي،  جناح 
به قانون مداري مي افزود، حاال افغانستان چندين گام به 
پيش رفته بود. انگار، بر تقدير اين سرزمين نوشته شده 
است، تا تاريخ هست، سرخيل روسياهي و عقب روي 
اريكه  بر  خودكامه اي  حضور  گاهي  از  هر  و  باشد. 

قدرت تجربه كند. 
اين نه ماه سياه، بحران هاي جدي و زيادی را براي ما 
خلق كرده است كه در وضعيت موجود حل هركدام 

از آنها كار حضرت فيل است. 
رویاروي سه قوه 

در اين نه ماه، شگاف ها و اختالفات جدي ميان هرسه 
اختالف  نتيجه،  در  است.  كرده  تبارز  كشور  در  قوا 
ميان هرسه قوا سبب شده است كه نظام از درون دچار 
گريبان گير  بزرگ  سردرگمي  يك  و  شود  مشكل 
كشور گردد. همچنان فرصت هاي زياد براي پيشرفت 
تا  كه  كشور  هر  است،  پيدا  ناگفته  شود.  گرفته  ما  از 
آب  از  هركسي  بشود،  بي آبي  دچار  درون  از  اين حد 
مي كند،  فرق  چه  حاال،  مي گيرد.  ماهي  گل آلودش 

طالب و پاكستان باشد، يا حزب اهلل و ايران. 
كرسي هاي خالي

اين  ناشي شده،  بحران  ماه  نه  اين  از  كه  آسيبی  ديگر 
است كه با گذشت بيش از يك سال، هنوز كرسي هاي 

مقام های وزارت انرژی و آب می گويند كه افغانستان 
كشور  اين  مردم  اما  است،  آب  سرشار  منابع  دارای 
سال هاست كه از خشك سالی رنج می برند. به گفته ی 
اين مقام ها، افغانستان سی و پنج ميليارد دالر نياز دارد 
تا بتواند از اين منابع استفاده كند و مشكالت كمبود 

آب را در كشور برطرف نمايد.
افغانستان يك كشور زراعتی است و خشك سالی های 
پيهم در چند سال اخير، به اقتصاد اين كشور شديدا 
ضربه زده است. كمبود آب زراعتی باعث شده است 
كه اكثر دهقانان از زراعت رو بگردانند و برای يافتن 
كار و گذراندن زندگی روزمره فاميل خود، به شهرها 

رو بياورند.
با اين حال، مقام های وزارت انرژی و آب می گويند 
تا زمانی كه آب های زيرزمينی در كشور مهار نشود، 
نخواهد شد.  افغانستان حل  مشكل كمبودی آب در 
محمد اسماعيل سرپرست وزارت انرژی و آب، روز 
انكشاف  و  احيا  پروژه  افتتاح  »وركشاپ  در  گذشته 
در  افغانستان  مشكل  بزرگترين  كه  گفت  آبياری« 
كشور  اين  آبی  منابع  كه  است  اين  آبياری  قسمت 
صورت  درست  استفاده  منابع  اين  از  و  نشده  مهار 
نمی گيرد. او افزود: »خوشبختانه كه افغانستان به اندازه 
زمين های زراعتی كه ما داريم، آب كافی داريم. اما 
به  آب  اين  از  كه  است  اين  داريم  مشكل  كه  آنچه 
صورت درست }استفاده نشده{ تا فعال به خاطر عدم 
با كمبود آب روبرو هستيم. يعنی ما  مهار آب ها، ما 
در فصل بهار آب بسيار زياد داريم كه هدر می رود، 
با  است،  كشت  فصل  كه  خزان  و  تابستان  فصل  در 
كمبود آب رو برو هستيم.« سرپرست وزارت انرژی 
اندازه ضرورت  به  تاكيد كرد: »آب  و آب همچنين 
زمين های ما و يا بيشتر از آن را ما داريم اما بايد اين 
را مهار كنيم اگر مهار كنيم ما با كمبود دايمی آب 
براساس  كه  گفت  اسماعيل  محمد  هستيم.«  برو  رو 
برآوردها، برای مهار آب ها در افغانستان به سی و پنج 

ميليارد دالر ضرورت است.

كرزي  حامد  رهبري  به  حكومت  وزارت خانه ي  هفت 
مي شوند.  اداره  وزيرها  سرپرست   توسط  و  است  خالي 
حضور بيش از يك سال سرپرست وزيرها بر كرسي هاي 
بزرگترين  خود  كرزي،  حكومت  خانه  وزارت  هفت 
و  دموكراتيك  كشور،  يك  در  ممكن  قانون شكني 
كرزي  حامد  حكومت  كه  اين  حاال  هست.  قانون مدار 
نيست،  دموكراتيك  ارزش هاي  به  متعهد  و  قانون مدار 

موضوعی است جدا. 
فرصت و امتياز طالیي براي دشمن

بدترين پيامد اين نه ماه سياه در سرنوشت سياسي كشور، 
است؛  نظامي  دروني  اختالفات  و  بحران ها  به  چسپيدن 
فرصت  حكم  افغانستان  مردم  دشمنان  براي  كه  امری 
در  طاليي.  امتياز هاي  و  مي رود  حساب  به  بادآورده 
درگير  آنقدر  كشور،  در  موجود  نظام  سياه،  ماه  نه  اين 
عنوان  به  طالبان  است كه گويا  بحران هاي دروني شده 
شده  برداشته  ميان  از  بالفعل  دشمن  و  بالقوه  يك خطر 
–دو  پاكستان  و  ايران  مداخله گرايانه  دست هاي  باشد. 
و  دشمن  باطن  در  و  همسايه  و  دوست  ظاهر  به  كشور 
بي مورد  از سنگ اندازي هاي   – افغانستان  مردم  بدخواه 
در  باشد.  شده  كوتاه  افغانستان  مردم  سرنوشت  در 
حالي كه از آن سو، هم طالبان و هم مداخله كشورهاي 
سود  موجود،  وضعيت  اين  از  ما  نقاب دار  همسايه هاي 

مي برند و امتياز مي گيرند. 
استخبارات خواب رفته و طالبان درون ارگ  

چيزي ديگري كه در اين نه ماه رشد كرده و به عنوان 
يك خطر جدي براي مردم افغانستان تبارز كرده است، 
قوي شدن صداهاي است كه در ضديت با نظام و منافع 
ملي، و هم چنان در ضديت با ارزش هاي دموكراتيك، 

افغانستان  در  زمينی  زير  آب های  از  اين كه  برعالوه 
استفاده ی درست صورت نمی گيرد، براساس تخمين ها 
كشورهای  به  افغانستان  آب  درصد  هفتاد  به  نزديك 
آب  و  انرژی  وزارت  اما  می شود.  سرازير  همسايه 
گرفته  روی دست  را  برنامه هايی  اكنون  كه  می گويد 
است كه با تكميل اين برنامه ها، می توان از ذخاير آبی 
محمد  گفته ی  به  كرد.  بيشتر  و  درست تر  استفاده ی 
اسماعيل، اين وزارت طی هشت سال گذشته چهار بند 

انساني و جهان شمول قرار دارند. صداهاي كه در واقع 
همسايه هاي  فرمايشات  و  طالباني  اميال  و  خواست 
نقاب دار مان را، از دهان  چهره ها و افراد به ظاهر مردمي 
و حتا از دهان چهره هاي كه دم دستار شان به سالم خانه 

رياست جمهوري مي رسد فرياد مي كنند. 
استفاده  با  دست  اين  از  افراد  و  چهره ها  واخر،  اين  در 
از شركت در برنامه هاي سياسي رسانه های داخلي، براي 
عنوان  به  مي كنند.  تالش  عمومي  افكار  كردن  گمراه 
برنامه هاي سياسي  از  باز پخش يكي  مثال، روز گذشته 
تلويزيون طلوع نيوز را مي ديدم كه در آن يكي از همين 

آبياری  و  برق  توليد  از آن در  را كه می تواند  بزرگ 
قرار  مطالعه  مورد  شود،  استفاده  زراعتی  زمين های 
افزود كه  و آب  انرژی  است. سرپرست وزارت  داده 
شده  ديزاين  آبگردان  بزرگ  بندهای  اين  از  تعدادی 
آغاز  نيز  بزرگ  بند  هفت  ساختمان  كار  هم اكنون  و 

شده است.
و  هزار  سه  تاكنون  گفت  همچنين  اسماعيل  محمد 
زمين های  آبياری  در  استفاده  برای  پروژه  دوصد 

پس  سال  ده  دست آوردهاي  و  ارزش ها  با  كه  چهره ها 
از طالبان دشمني دارد، بدون هيچ هراسی و با پر رويي 
تمام، افغانستان را كشور اشغال شده مي خواند و از اعالم 
جهاد عليه نيروهاي ناتو و آيساف در كشور، گپ مي زد. 
نظام موجود در كشور، هيچ  اين است كه  حاال، سوال 
نمي شناسد و  به رسميت  ملي  منافع  به عنوان  را  ارزشي 
به هيچ خط قرمزي كه منافع ملي و سعادت جمعي ما را 
تضمين كند باور ندارد؟ آيا، اصوال چنين چيزي ممكن 
هست كه كشور داشته باشيم بدون هيچ ارزشي به عنوان 

منافع ملي و هيچ خط قرمز تضمن كننده اين منافع؟
اگر، نظام موجود در كشور به چيزي و ارزشي به عنوان 
در  و  چيزيست  چه  ارزش ها  آن  دارد،  باور  ملي  منافع 
دستور  كجاي  در  ارزش ها  آن  از  حفاظت  و  كجاست 
كار نظام قرار دارد. اگر نظام حاكم بر كشور را به يك 
و  فاتحه خود  برماست كه  نيست،  باوري  ارزشي  چنين 
سرنوشت سياسي خود را بخوانيم، اگر نظام اين ارزش ها 
استخبارات  اداره  مسوولين  مي شناخت،  رسميت  به  را 
بيگانه  عمال  دست  مچ  كه  خوابيده اند  كجا  در  كشور 
به عمال  ما  باشد  نظام را نمي گيرد. اگر قرار  و دشمنان 
بيگانه كه در واقع صداي ايران و پاكستان و اميال طالباني 
بدهيم،  فرصت  مي كنند،  فرياد  جمعي  رسانه هاي  از  را 
مردم و ملت ما چطور مي توانند خط فاصل ميان دوست 
و دشمن افغانستان را تفكيك كنند و فريب اين صداهاي 

گمراه كننده را نخورند. 
فكر مي كنم زمان آن رسيده است كه حامد كرزي، به 
و  خودكامگي  از  دست  كشور،  جمهور  رييس  عنوان 
به سرنوشت  بردارد و كمي  رفتارهاي خودكامه گرايانه 
مردم فكر كند. چون، شواهد نشان مي دهد كه چيزي تا 

سقوط و فروپاشي نظام باقي نمانده است. 


زراعتی شناسايی شده كه از اين رقم، كار اعمار هزار 
و دوصد پروژه  تكميل شده و در طول پنج سال آينده 
كار بقيه اين پروژه ها نيز تكميل خواهد شد. او گفت 
كه دوصد و چهل و يك پروژه ديگر نيز احيای مجدد 
زمين  هزار هكتار  به هفت صد  نزديك  شده كه آب 

زراعتی را بهبود بخشيده است.
كمك  از  آب  و  انرژی  وزارت  سرپرست  همچنين 
نزديك به يك صد و چهل و نه ميليون دالری جامعه ی 
جهانی برای احيای پروژه های آبياری خبر داده گفت 
تطبيق  در  آينده  سال  پنج  طی  مبلغ  اين  از  است  قرار 
محمد  برسد.  مصرف  به  آبياری  جديد  پروژه های 
و  ميليون  هشت  و  چهل  و  »يك صد  افزود:  اسماعيل 
هفت صد هزار دالری كه فعال اين ها )جامعه ی جهانی( 
يك  می شود.  توزيع  قسمت  سه  به  پول  اين  دادند، 
ديگر  قسمت  كانال هاست،  احيای  بخاطر  آن  قسمت 
بند آن اعمار  بند كه سه  آن برای مطالعه بيست و دو 
خواهد شد، و حدود سی و شش ميليون دالر آن برای 

ارتقای ظرفيت استفاده می شود.«
 174 خريداری  از  آب  و  انرژی  وزارت  سرپرست 
اين  از جمله  نيز خبر داده گفت كه  دستگاه آب سنج 
نصب  درياها  باالی  تاحال  دستگاه   109 دستگاه ها، 
شده است. به گفته ی او، با نصب اين دستگاه ها، ميزان 
گفت  همچنين  او  می شود.  اندازه گيری  درياها  آب 
باران  ميزان ريزش برف و  برای سنجش  دستگاه هايی 
نيز در ارتفاعات نصب شده كه با نصب اين دستگاه ها 
می توان ميزان بارندگی را در كشور اندازه گيری كرد.

می برد،  رنج  زراعتی  آب  كمبود  از  افغانستان  باآنكه 
بيشترين آب های اين كشور به كشورهای همسايه  اما 
تنها  همسايه،  كشورهای  جمله  از  می شود.  سرازير 
اين كشور  از آب  استفاده  زمينه  افغانستان در  با  ايران 
به  پيش  مدت ها  توافقنامه   اين  كه  دارد  توافقنامه ای 
امضار رسيده اما تاكنون مورد تجديد نظر قرار نگرفته 

است.

خودكامگي حامد كرزي
خطری براي سقوط و فروپاشي نظام

آب در كوزه
و ما تشنه لبان می گردیم

ACKU



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

سال پنجم   شماره مسلسل 1234   چهار شنبه 16 سنبله1390   متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

به  رسیدگی  جريان  در  کندی   2.11  
قضايا

از  برخی  از  ناگزیری  و  قبلی  دالیل  وجود  با 
ریشه ای تر  و  جدی تر  و  اساسی تر  مشکل  آنها، 
برمی گردد به خود محاکم. با آن که تعداد زیادی 
از پرسونل مسلکی و اداری محاکم با دلسوزی و 
اما  می دهند،  انجام  را  خود  وظایف  عالقه مندی 
در محاکم،  دقیق  و  انضباط کاری کافی  فقدان 
و  بی بازخواستی  فرهنگ  و  اداری  فساد  وجود 
خویش خوری چالش های جدی در برابر سالمت 
کارکرد  به  مردم  باورمندی  و  قضایی  سیستم 

محاکم می باشند. 
برای  زیادی  تالش های  آن که  وجود  با 
گرفته  انجام  افغانستان  در  قضایی  اصالح سیستم 
و سطح آگاهی قضات نسبتا باال رفته است؛ ولی 
افغانستان  اداری در  بودن فساد  به دلیل ریشه دار 
زمینه های  حقوق شان  از  مردم  آگاهی  عدم  و 
رشوت خوری  گسترش  و  تداوم  برای  مناسبی 
دارد.  وجود  موقعیت  و  مقام  از  سواستفاده  و 

نتوانسته  تاکنون  اصالحی  برنامه های  متاسفانه 
است این معضل را ریشه کن نماید. 

برخی  با  مصاحبه  از  کمیسیون  که  یافته هایی 
آورده،  به دست  مطبوعات  و  مدنی  نهاد های 
این  که  انتقادهایی  بیشترین  که  می دهد  نشان 
ارتباط  در  دارند  محاکم  کارکرد  از  نهادها 
از  ناشی  معضالت  و  اداری  فساد  وجود  به 
که  مصاحبه هایی  در  آن که  با  می باشد.  آن 
روسای  یا  و  محاکم  قضات  با  کمیسیون 
اذعان  معضل  این  به  آنها کمتر  داشته  محاکم 
نموده اند؛ اما میزان نارضایتی مردم از عملکرد 
اجرای  به  آنها  کامل  اعتماد  عدم  و  محاکم 
به  آنها  بی باوری  یا  و  محاکم  توسط  عدالت 
حل و فصل به موقع و عادالنه قضایای شان در 
این  در  جدی  مشکالت  نشان دهنده  محاکم، 

زمینه می باشد.    
2.12 دسترسی و برخورداری از وکیل 

مدافع و مساعدت های حقوقی
یکی از شاخصه های مهم در بررسی وضعیت 

برخورداری  و  دسترسی  میزان  محاکم  عملکرد 
مدافع  وکیل  به  متهمین  به ویژه  مراجعه کنندگان 
و بهادادن به نقش و سهم وکیل مدافع در فرایند 
محکمه می باشد. حق داشتن وکیل مدافع، آگاهی 
داشتن متهم از این حق، استخدام وکیل مدافع از 
محرمیت  بی بضاعت،  متهم  برای  دولت  بودجه 
مکالمات، مراسالت و مکاتبات بین متهم و وکیل 
و  دوسیه  به  مدافع  وکیل  دسترسی  و  وی  مدافع 
برای  کافی  فرصت  و  زمینه  شرایط،  بودن  فراهم 
دفاع تضمین های اساسی است که در ماده سی و 
یکم قانون اساسی ، ماده یازدهم قانون تشکیالت 
به  رسیدگی  قانون  دوم  و  بیست  ماده  محاکم،  
قانون   )38 19و   ،18  ،5( مواد  و  اطفال،  تخلفات 
دیگر  و  محاکم،   برای  موقت  جزایی  اجراات 
گردیده  پیش بینی  صراحت  به  مربوطه  قوانین 

است. 
ادامه دارد



قانون  اساسی و  قانون  از  شاید مواردی را که 
محدودیت  به  رابطه  در  والیتی  شوراهای 
پست های  در  می خواهند  که  کسانی  سنی 
تذکر  نمایند،  کار  متذکره  قضایی  و  اداری 
جهان  کشورهای  از  خیلی  قوانین  در  دادیم، 
باشیم،  نیز داشته  و حتا کشورهای توسعه یافته 
عنوان  به  نحوی  به  می تواند  که  آنچه  ولی 
قانونی  فرصت های  دایره ی  در  چالش  یک 
جمعی  زندگی  در  جوانان  مشارکت  امر  در 
قانون  که  است،  تاکید جدی  آید.  به حساب 
به  است  داشته  موارد  این  در  کشور  اساسی 
مقام  در  شدن  نامزد  به  رابطه  در  خصوص 
مجلس  دو  نمایندگی  و  جمهوری  ریاست 
از  به عنوان یکی  از سن  نمایندگان و سنا که 
شده  یادآوری  نامزدشدن  معیارهای  مهم ترین 
یکی  قطع  به طور  که  تحصیالت  مورد  به  و 
حتا  است  مورد  مهم ترین  و  ضروری ترین  از 

اشاره ای هم نداشته است.
از  به دور  اگر صادقانه قضاوت کنیم  بنابراین، 

افغانی  بگوییم جامعه ی  بود که  نخواهد  واقعیت 
هنوز مبتنی بر واقعیت هایی مثل عرف و عنعنات، 
اعتماد الزم را نسبت به نسل جوان خویش نداشته 
و به نحوی خواسته یا نخواسته چالش های جدی 
را در راستای دسترسی جوانان به حق مشارکت 
در زندگی جمعی یا سهیم شدن در مدیریت های 

کالن کشور، خلق نموده است. 
ب: میزان مشارکت:

چالش ها  با  اگرچه  ما  جوانان  دیدیم  که  طوری 
در  مشارکت  امر  در  قانونی،  محدودیت های  و 
و  فعال  حضور  ولی  مواجه اند،  جمعی  زندگی 
زمینه های  تمامی  در  کشور  جوان  نسل  گسترده 
و  سیاسی  حتا  و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی، 
نظامی کشور، نشان می دهد که نسل جوان عالوه 
مهم ترین  از  یکی  متذکره  محدودیت های  بر 
محسوب  کشور  تحوالت  در  موثر  نیروهای 

می گردد.
چندین  در  جوان  نسل  فعال  و  گسترده  حضور 
انتخابات گذشته یکی از نمونه های بارز و محرز 

تاثیرگذاری نسل جوان در تحوالت کالن کشور بوده 
و ثابت نمود که نسل جوان اعتبار و جایگاه خویش را 

در تمامی تحوالت مهم کشور داشته و دارد.
سهم بزرگ و سنگین نسل جوان در اردو و پولیس 
از حضور فعال و موثر  نمونه ی دیگری  ملی کشور، 
نسل جوان در تعامالت و تحوالت مهم کشور بوده 
نسل  گرفتن  نادیده  که  می دهد  نشان  تردید  بدون  و 
جوان حتا اگر در برخی از موارد، قانونی هم باشد، 
از ورود یک  بتواند  قانون  نیست. شاید  عمال ممکن 
مقام ریاست  یا  ملی  دایره وکالی شورای  جوان در 
استره محکمه  در  عضویت  یا  کابینه  و  جمهوری 
تا  بود  خواهیم  ناگزیر  هم  باز  ولی  کند  جلوگیری 
حضور نسل جوان را در مقاطع پایین اداری و صفوف 
جاهایی  بپذیریم.  کشور،  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای 
اعتبار و  نمی توانند  که حتا بدون حضور نسل جوان 

شخصیت الزم خویش را داشته باشند.
ادامه دارد



گزارش نظارت از  وضعيت 
و عملکرد محاكم و سيستم 

قضایی در افغانستان
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان )بهار سال 1390(

مشاركت جوانان 
در زندگی جمعی



معرفی سيستم های 
عدالت »عدالت رسمي 
و عدالت غيررسمی« 

در افغانستان
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پولیس:قسمت سی و سوم
پولیس یک واژه یونانی بوده که به مفهوم نگهبان شهر و مردم می باشد. 
پولیس و ادارات مربوط آن اولین مراجعی اند که با مردم تماس نزدیک 
پولیس  به آنها مواصلت می نماید.  داشته و اطالعیه های قضایای جنایی 
عدلی، پولیسی را گویند که وظایف شان کشف جرم، تعقیب و گرفتاری 

مجرمین می باشد. 
جنایی  قضایای  کشف  کشور  اساسی  قانون   134 ماده  حکم  اساس  به 

مربوط پولیس و تحقیق آن مربوط سارنوالی می باشد. 
برخی جنبه های منفی عدالت رسمی: 

در  رسمی  عدالت  سیستم  متاسفانه  شد  اشاره  قبال  که  همان طوری 
ذیال  است که  نقاط ضعف  و  دارای محدودیت ها، مشکالت  افغانستان 

بیان می گردد. 
موجودیت فساد ادرای و رشوه ستانی در ادارات عدلی و قضایی. 

مراجعین  خسته کن  و  ممتد  سرگردانی های  باعث  که  بیروکراسی 
می گردد. 

بسیار  که  قضایی  و  عدلی  ارگان های  در  اداری  پیچیده  طرزالعمل های 
زمان گیر و پرمصرف است. 

عدم دسترسی عموم مردم به عدالت رسمی - قضايی 
جنبه  قضایی،   - عدلی  ارگان های  در  فیصله های  و  تصامیم  این که  از 
الزامی و اجباری دارد، این امر باعث خواهد شد که بعضا بر فضای روابط 

دوستانه طرفین متخاصمین، اثرات چندان خوب نداشته باشد. 
برخی جوانب مثبت و خوب عدالت رسمی: 

نظام  در  اطفال  و  زنان  به خصوص  مردم  بشری  حقوق  و  عدالت  تامین 
صورت  قانون  طبق  فیصله ها  این که  دلیل  به  قضایی/دولتی   - عدلی 

می گیرد. 
حق داشتن وکیل مدافع: 

گسترش و تحکیم حاکمیت دولتی و نزدیکی هرچه بیشتر روابط مردم 
با دولت؛ 

عدم تاثیرپذیری از زورمندان و متنفذین محلی؛ 
حاکمیت قانون، تقویت فرهنگ قانون مداری و کاهش گراف ارتکاب 

جرایم؛ 
و  برجسته  بسیار  رسمی  عدالت  سیستم  در  مساله  یک  مهم تر  همه  از 
قابل تعمق است که عبارت از تحکیم حاکمیت دولتی و حاکیت قانون 
می باشد. زیرا در سیستم عدالت رسمی اجراات براساس قانون مدون باید 
ذیل  خصوصیات  دارای  قانون  حاکمیت  شک  بدون  و  گیرد  صورت 

می باشد:
1- حاکمیت قانون قدرت دولت را تنظیم و محدود مي کند. که مطابق 
این خصیصه، جلوی خودکامگي ها و تجاوزات دولت و قدرت سیاسي 
و  آگاهانه تر  را  پالیسي هایش  و  عقالني تر  را  دولت  ثانیا  و  مي گیرد  را 

هوشمندانه تر و تصمیم گیري هایش را موشکافانه تر مي سازد. 
2- در حاکمیت قانون همه افراد با هر درجه، منزلت و مقام و قطع نظر از 
جنسیت، نژاد، تابعیت، طبقه، دارایي، منطقه، مذهب و وضعیت اجتماعي 

در برابر قانون برابراند. 
3- در حاکمیت قانون اجراي عدالت از طریق مجاري رسمي و با رعایت 

تشریفات خاص انجام مي شود. 
درحالی که در عدالت غیررسمی یا سنتی چنین خصوصیات وجود ندارد. 
بلکه سران قومی و متنفذین با تصامیم بدون قید و شرط شان بعضا باعث 

نادیده گرفتن حقوق بشری افراد مخصوصا زنان و اطفال می گردد. 
بنا دولت باید تالش نماید تا سیستم عدالت رسمی را اصالح، بازسازی 
و  باشد  آن  منفی  و  نقاط ضعف  بین بردن  از  درصدد  بخشیده  وتقویت 
زمینه را برای دسترسی تمام مردم )مخصوصا زنان و اطفال( به عدالت 
آن  سیستماتیک  و  منظم  به صورت  افراد  بشری  حقوق  تا  نماید.  فراهم 

رعایت گردیده و عدالت به طور مساوی تامین گردد. 


حقوق بشر مجموعه ی از معيار های انسانی است كه بدون آن، 
مردم قادر نخواهند بود تا به عنوان انسان، 

زندگی با كرامتی داشته باشند.
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تالش برای تامین امنیت
در هرات

 مجلس سنا:

حلقه هایی در حکومت
در قاچاق مواد مخدر

دست دارند
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 آژند ـ هرات

 فرزاد



دفاع،  وزارت های  از  با صالحیتی  هیاتی 
برای  که  ملی  امنیت  ریاست  و  داخله 
در  امنیت  تثبیت  راهکار های  بررسی 
وضعیت  آمده اند،  شهر  این  به  هرات 

امنیتی هرات را اطمینان بخش می دانند. 
می گوید  هرات  والی  صبا  داوود  داکتر 
هرات  در  روز  چند  برای  هیات  این 
خواهند ماند و روی مسایل مهم از جمله 
تثبیت  راهکار های  و  هرات  امنیت  تامین 
مسوولیت  انتقال  مرحله  از  بعد  امنیت 
براساس  شد.  خواهد  صحبت  هرات  در 
روی  هیات  این  هرات  والی  گفته های 
بحث  بیشتر  دقت  با  مساله  هر  جزییات 

خواهد کرد. 
هیاتی که برای بررسی راهکار های تثبیت 
امنیت به هرات سفر کرده است، می گوید 
نیرو های  ایجاد  روی  بیشتر  تالش  که 
امنیت  و  پولیس  و  اردو  از  که  ویژه ای 
مسیر های  است  تامین  همچنین  و  ملی 
مواصالتی چالش ساز نظیر شاهراه هرات 

ـ تورغندی می باشد. 
امنیتی  معین  رحمان  عبدالرحمان  جنرال 
هیات  این  راس  در  که  داخله  وزارت 
در  آنان  می گوید  است  آمده  هرات  به 
کنار بررسی توان نظامی نیرو های امنیتی، 
امنیت در تعدادی  تامین  برنامه های  روی 
چالش های  با  که  ولسوالی هایی  از 
کرد.  خواهند  کار  هستند  روبرو  امنیتی 
می گوید  داخله  وزرات  امنیتی  معین 
ولسوالی های چشت، اوبه و پشتون زرغون 
و  دارند  قرار  امنیت  تامین  اولویت  در 
سلما  بند  منطقه  امنیت  تامین  همچنین 
مهم ترین  از  نیز  غور   _ هرات  شاهراه  و 
مسایلی است که این هیات برای بررسی 

آن به هرات رفته است. 
بودن  بلند  از  نیز  ملی  اردوی  منسوبین 
والیت  در  ملی  اردوی  نیرو های  قابلیت 

هرات اطمینان می دهند.
همچنین جنرال مرادعلی فرمانده نیرو های 
ارزیابی ای  می گوید  ملی  اردوی  زمینی 
قابلیت های  از  هیات  این  توسط  که 
گرفت  صورت  هرات  امنیتی  نیرو های 
نشان داد که این نیرو ها دارای توان قابل 
زمینی  نیرو های  فرمانده  هستند.  توجهی 
نیرو های  »ما  می دهد:  ادامه  ملی  اردوی 
کرد  خواهیم  قوا  تجدید  هرات  امنیتی 
که  گرفت  خواهد  صورت  تالش  و 
نیرو های شورشی و مخالف به هر صورت 

ممکن در هرات تار و مار گردند.« 
شورای  در  مردم  نمایندگان  این حال  با 
از  سفر هایی  می گویند  هرات  والیتی 
بررسی  برای  هیاتی  آن  در  این دست که 
و  آمده اند  هرات  به  امنیتی  وضعیت 
وعده های برای تامین امنیت داده اند، زیاد 

در عمل پیاده نشده است. 
والیتی  شورای  رییس  فیض زاده  آقای 
این گونه  »معموال  می گوید:  هرات 
فاصله ی  کردن  عمل  تا  وعده دادن ها، 
زیاد خوشبین  همین خاطر  به  دارد،  زیاد 
نیستیم که این گونه وعده ها عملی گردد.« 
در  که  است  معتقد  فیض زاده  آقای  ولی 
میان  خوبی  هماهنگی  یک  حاضر  حال 
است؛  آمده  وجود  به  امنیتی  نیرو های 
نداشت.  وجود  گذشته  در  که  چیزی 
می دارد:  اظهار  والیتی  شورای  رییس 
تامین  دولت  از  هرات  مردم  »خواست 
مکلف  دولت  و  است  هرات  در  امنیت 

نحوه ی  از  انتقاد  با  کشور  سنای  مجلس 
مبارزه با مواد مخدر در کشور از حکومت 
کشت  از  جلوگیری  برای  تا  می خواهد 
کوکنار و قاچاق مواد مخدر زمینه ی تطبیق 

قانون را مساعد سازد.
سناتوران مجلس سنا روز گذشته در واکنش 
به برگزاری نشست چهارجانبه ی کشورهای 
افغانستان، روسیه، تاجیکستان و پاکستان که 
در  مخدر  مواد  با  مبارزه  راه های  هدف  به 
کابل برگزار شده است، می گویند که بدون 
نیست  ممکن  منطقه ای  قاچاقبران  همکاری  
جهان  کشورهای  سایر  به  مخدر  مواد  که 

فرستاده شود.
در  کوچی ها  سناتور  نظرمحمد  حاجی 
مناطقی که دولت  در  سنا می گوید  مجلس 
در  نظام  مسلح  مخالفان  و  ندارد  حاکمیت 
آنجا مستقر هستند، کوکنار کشت می شود و 
پس از آن که با مواد دریافتی از کشورهای 
همسایه به هیرویین مبدل می شود، به بیرون 

از کشور انتقال می گردد.
که  جاها  بعضی  »در  گفت:  محمد  نظر 
کوکنار  آنجاها  در  ندارد،  وجود  امنیت 
کشت می شود، در بغالن یک بته نیست، در 
کندز نیست، در سمنگان و مزار نیز یک بته 
که  نیست  امنیت  منطقه ای  همان  در  نیست. 
طالبان هستند و  در همان منطقه مواد مخدر 
»مواد  افزود:  محمد  نظر  می شود.«  کشت 
می کارند؛  افغانان  اگر  را  )کوکنار(  مخدر 
خارجی ها نیز در نیم کار دیگر آن شریک 
دهقان  می برد؟  کی  خارج  ورنه  هستند 
آنها  با  خارجی ها  ولی  می کارد  اگر  غریب 
طیاره  به  می برند،  موتر  به  هستند،  شریک 

می برند و تالشی هم نمی شوند.«
سناتوران  از  شماری  دیگر،  سوی  از 
مقام های  گفته های  باوجود  که  می گویند 
برخی  شرکت  بر  مبنی  افغانستان  دولت 
مقام های حکومتی در  تجارت مواد مخدر، 

این مقام ها تاکنون افشا نشده اند.
سناتوران تاکید می کنند که بدون همکاری 
مواد  که  نیست  ممکن  حکومتی  مقام های 
مخدر از افغانستان به بیرون از کشور انتقال 

داده شود.

دیروز  صبح  انتحاری  یک  هرات:  8صبح، 
در  را  ایتالف  های  نیرو  نظامی  کاروان 

والیت هرات هدف قرار داد. 
دفتر  سوی  از  که  خبرنامه ای  اساس  بر 
مطبوعاتی قوماندانی امنیه والیت هرات نشر 
 – هرات  شاهراه  مسیر  در  حادثه  این  شده، 
اسالم قلعه در منطقه شبش و نوآباد ولسوالی 

غوریان صورت گرفته است. 
انتحاری  حمله کننده  خبرنامه  این  اساس  بر 

انتحارکننده  پیش  8صبح، بغالن: یک فرد 
پولیس  سوي  از  برسد  هدف  به  آنکه  از 

محلي در بغالن از پا در آورده شد. 
فرماندهي  سخنگوي  بشارت  جاوید 
که  مرد  »این  گفت:  بغالن  والیت  امنیه 
یک  به  نارنجک  پرتاب  با  مي خواست 

دند  ساحه  در  محلي  پولیس  امنیتي  پوسته 
شهاب الدین وارد بیز شده و خود را انتحار 
محلي  پولیس  گلوله  با  و  شناسایي  کند، 

کشته شد.« 
به گفته آقاي بشارت هویت این مرد تا حال 

شناسایي نشده است. 

حمله انتحاری بر نیروهای 
ایتالف در هرات

یك انتحاركننده پیش ازآنكه خود را انفجار بدهد 
كشته شد

وضعیت  ممکن،  صورت  هر  به  تا  است 
امنیتی در هرات را بهبود بخشد.«

اقتصادی والیت هرات و داشتن  موقعیت 
دو مرز تجارتی مهم، این شهر را به یکی از 
قطب های اقتصادی افغانستان تبدیل کرده 
است؛ به طوری که عایدات گمرک این 
والیت درصدی باالی از عایدات عمومی 

کشور را تشکیل می دهد. 
و  هرات  استراتژیکی  موقعیت  مسلما 
همسایگی با دو کشور ایران و ترکمنستان 
برای هرات جایگاه خاصی را در افغانستان 
این  برای  نیز  دولت  و  است  کرده  ایجاد 
فعالیت های  عمده ی  بخش  که  والیت 
خود  به  را  افغانستان  عایداتی  و  تجارتی 
اختصاص داده است، به عنوان والیتی که 
می تواند در بعد اقتصادی دولت را کمک 

فراوانی کند، نقش بزرگی داده است. 
مخالف  نیرو های  موقعیت  همین  بر  بنا 
دولت تالش دارند تا با مختل کردن امنیت 
در هرات و ایجاد آشوب و ناامنی در این 
والیت، فعالیت های اقتصادی را با چالش 
شاهرگ  اصطالح  به  و  بسازند  روبرو 
این  در  و  کنند  قطع  را  دولت  اقتصادی 

مورد تا حدی هم موفق بوده اند. 
چنانچه ناامنی های چندسال اخیر خصوصا 
اختطاف های پی هم که بیشتر سرمایه داران 
باعث  می داد،  قرار  آماج  را  تاجران  و 
گردید تا برخی از سرمایه داران و تاجران 
سرمایه های خود را برداشته و از این شهر 

فرار کنند. 
کارخانه های  از  زیادی  تعداد  همچنین 
گسترده ترین  که  هرات  صنعتی  شهرک 
شهرک صنعتی در افغانستان است و بیش 
دالر سرمایه در آن ریخته  میلیارد  از یک 

شده، از فعالیت بازماند. 
هرات از جمله والیاتی بود که اولین دور 
به  خارجی  نیرو های  از  مسوولیت  انتقال 

نیرو های داخلی را تجربه کرد.
از  بعد  که  می دارد  ابراز  هرات  والی 
شهر  امنیت  تامین  مسوولیت  انتقال 
دشمنان،  داخلی  نیرو های  به  هرات 
کردن  مختل  برای  را  فوق العاده ای  فشار 
کردند  وارد  شهر  این  بر  هرات  امنیت 
خنثا  پالن ها  این  بیشترین  خوشبختانه  که 

گردید. 
آقای صبا گفت در طول زمانی که انتقال 
مسوولیت صورت گرفته است گروه های 
متالشی  یا  دستگیر  تروریستان  از  زیادی 
برهم  که  تالش شان  آخرین  و  شده اند 
زدن مراسم عید بود توسط نیرو های امنیتی 

هرات خنثا شد.
از  تعدادی  در  هرات  والی  گفته  به 
چشت  و  اوبه  نظیر  هرات  ولسوالی های 
موفقیت های زیادی توسط نیرو های امنیتی 

به دست آمده است. 
هم  هنوز  این که  با  هرات  این حال  با  اما 
به عنوان یک شهر امن یاد می گردد؛ ولی 
روبرو  امنیتی  چالش های  با  هرازگاهی 

می گردد. 
گسترده ی  موج  اواخر  این  در 
ماین گذاری ها در این والیت، نگرانی هایی 
است،  آورده  وجود  به  مردم  میان  را 
افراد  آنها  بیشتر  در  که  ماین گذاری هایی 
ملکی از بین رفته اند که نمونه ی واضح آن 
انفجار ماین در ولسوالی اوبه بود که بیش 

از سی فرد ملکی را به هالکت رساند. 


تخار  سناتور  عرفان،  عبدالوهاب  مولوی 
نشدن  تطبیق  که  می گوید  سنا  مجلس  در 
در  نافذه  قانون های  سایر  و  قانون اساسی 
تا کشت کوکنار همچنین  کشور سبب شده 
در کشور ادامه داشته باشد و قاچاقبران مواد 
تشویق  راستا  دراین  را  دهقانان  نیز  مخدر 

کنند.
به گفته ی عرفان، حکومت باید زمینه ی تطبیق 
قانون در کشور را مساعد سازد و کسانی را 
قاچاق مواد مخدر دست دارند و در  که در 
پیگرد  مورد  هستند  نیز  دولتی  بلند  رده های 

جدی قانونی قرار دهد.
مواد  قاچاق  خشکاندن  »برای  گفت:  عرفان 
بکند  برخورد  باید صادقانه  مخدر، حکومت 
فعال  حضور  نظام  بدنه ی  در  که  حلقاتی  با 
قاطعیت  با  مخدر  مواد  قاچاقبران  از  و  دارند 

حمایت می کنند.«
سناتوران همچنین شیوه مبارزه با مواد مخدر 
جلوگیری  برای  پول  پرداخت  و  کشور  در 
کشت  افزایش  زمینه ی  را  کوکنار  کشت  از 

کوکنار می دانند.
از  نیز  اعتیاد  به  کشور  شهروندان  روآوردن 
را  بود که سناتوران آن  نگرانی های دیگری 

مشکل جدی برای افغانستان خواندند.
در همین حال، فضل الهادی مسلمیار، رییس 
میلیون  طالبان 150  که  می گوید  سنا  مجلس 
سال  در  مخدر  مواد  قاچاق  درآمد  از  دالر 
دست  به  کشور  در  جنگ  ادامه ی  برای  را 

می آورند.
از گفتگوهای  این حال، مجلس سنا پس  با   
مواد  با  مبارزه  وزیر  تا  کرد  فیصله  بسیار 
مخدر، وزیر صحت عامه، معین مبارزه با مواد 
مخدر وزارت امور داخله و سارنوال دادگاه 
اختصاصی مبارزه با مواد مخدر برای توضیح 
سنا  مجلس  آینده ی  هفته   عمومی  نشست  به 

حضور یابند.
پیش این مقام های دولت افغانستان از وجود 
در  مواد مخدر  به  معتاد  میلیون  از یک  بیش 
تاکید  و  بودند  کرده  نگرانی  ابراز  کشور 
داشتند که دولت افغانستان نمی تواند بیش از 

یک درصد آن را درمان کند.

حین  را  خود  انفجاری  مواد  از  مملو  موتر 
عبور کاروان نیروهای ایتالف از مسیر انفجار 
داده است که در این حادثه خود حمله کننده 
انتحاری از بین رفته و دو فرد ملکی که یک 

تن انان زن بود زخمی شده اند. 
بر اساس این خبرنامه به نیروهای ایتالف در 
این حادثه هیچ گونه آسیبی نرسیده و صرف 
یک موتر این نیرو ها تخریب گردیده است. 
تا هنوز کسی مسوولیت این حادثه را بر عهده 
نگرفته اند و طالبان نیز که این گونه حوادث به 
آنان نسبت داده می شود در این مورد نظری 

نداده اند. 

ACKU
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نوجوانان گروگان از دولت 
پاکستان خواستند زندانیان 

طالبان را آزاد کند
 

با  که  افغانستان  شرق  در  خبرنگاران  از  شماری 
مالقات  طالبان،  گروگان  پاکستانی  نوجوانانی 
کرده اند، می گويند اين گروگان ها خواستار آزادی 

زندانيان طالبان از زندان های پاکستان هستند.
شماری از خبرنگاران که به وسيله طالبان پاکستانی 
از  که  برده شدند  نگهداری 25 کودکی  به محل 
يک هفته پيش تاکنون در گروگان طالبان هستند.

خبرنگار بی بی سی می گويد او و ديگر خبرنگاران 
او  شدند.  برده  کجا  به  که  نشدند  متوجه  دقيقا 
که  دره ای  يک  به  نهايت  در  آنها  می گويد 
جنگل های انبوه داشت، راهنمايی شدند و در آنجا 
فردی به نام داداهلل که خود را از فرماندهان طالبان 
در منطقه باجور پاکستان معرفی کرد با خبرنگاران 

ديدار کرده است.
گزارشگر بی بی سی می گويد طالبان تنها چهارتن 
نشان  آنها  به  را  گرفته شده  گروگان  کودکان  از 

دادند.
اين کودکان به خبرنگاران گفتند که آنها سرگرم 
دست  به  که  بودند  فطر  عيد  روزهای  در  تفريح 
طالبان افتادند. اين کودکان به خبرنگاران گفته اند 
که از دولت پاکستان می خواهند زندانيان طالبان را 

از زندان آزاد کنند.
خود  خانواده های  از  همچنين  کودکان  اين 
خواسته اند، دست از مخالفت با طالبان بردارند و از 
پيوستن به نيرويی که در باجور عليه طالبان تشکيل 

شده، خودداری کنند.
فرمانده  داداهلل  مال  می گويد،  بی بی سی  خبرنگار 
به  داداهلل  مال  داشت.  مشابهی  خواست  نيز  طالبان 
تازه ای  نيروی  باجور  در  که  گفت  خبرنگاران 
دولت  از  حمايت  آن  قصد  که  شده  تشکيل 
پاکستان و جنگيدن عليه طالبان است. مال داداهلل از 
مردم باجور خواست که از حمايت دولت پاکستان 

دست بکشند.
مقام های پاکستانی روز جمعه، 11 سنبله گفتند که 
پيکارجويان طالبان يک روز پيش، ده ها کودک 
حوالی  در  را  پاکستانی  ساله   15 تا   10 نوجوان  و 
از مرز رد شده و وارد خاک  به اشتباه  باجور که 

افغانستان شده بودند ربوده و با خود بردند.
کودکان  هم  می گويد  بی بی سی  خبرنگار  اما 
به  طالبان  فرمانده  هم  و  گروگان گرفته شده 
مرز  وارد  کودکان  اين  که  گفتند  خبرنگاران 
قلمرو  از  را  آنها  طالبان  و  بودند  نشده  افغانستان 

پاکستان گروگان گرفته اند.
اين  نگهداری  محل  به  که  بی بی سی  گزارشگر 
کودکان برده شده است می گويد، نه او و نه ديگر 
خبرنگاران توانستند بفهمند که محلی که در حال 
حاضر اين گروگان ها در آن نگهداری می شوند، 

جز خاک افغانستان است يا پاکستان.
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8صبح، کابل: نهادهای جامعه مدنی می گويند 
ارايه  به  تنها  نه  نهادها  اين  که کميته کاری 
پيشنهادات مشخص و معرفی نمايندگان شان 
برای حضور در کنفرانس بين المللی بن دوم 
روند  تا  دارد  تالش  بلکه  نکرده،  بسنده 
آگاهی دهی و دادخواهی در مورد حاکميت 
قانون، حکومت داری خوب، اصل مشارکت 
پس  را  اجتماعی  جريان های  در  مرد  و  زن 
و  مرکز  در  نيز  کنفرانس  اين  برگزاری  از 

واليات کشور ادامه دهد.
است  قرار  که  دوم  بن  بين المللی  کنفرانس 
در پنجم ماه دسامبر سال جاری ميالدی در 
آلمان برگزار شود، در آن مساله روند انتقال 
بين المللی  نيروهای  از  امنيتی  مسووليت های 
درازمدت  تعهدات  داخلی،  نيروهای  به 
روند  و  افغانستان  برای  جهانی  جامعه ی 

آشتی ملی و گفتگو با مخالفان دولت مورد 
بحث قرار خواهد گرفت.

آلمان  دولت  توسط  که  کنفرانس  اين 
آن،  برگزاری  از  پيش  می شود،  ميزبانی 
برای  آلمان  خاص  نماينده  شتاينر  مايکل 
کابل،  به  سفری  در  پاکستان  و  افغانستان 
افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کميسيون  از 
پيام های  ارايه  منظور  به  تا  است  خواسته 
اين  در  افغانستان  مدنی  جامعه  نهادهای 
نهادهای  مشوره دهی  روند  يک  کنفرانس، 

مدنی را راه اندازی کند.
اعالميه ای  انتشار  با  مدنی  جامعه  نهادهای 
پنجاه  از  بيش  با حضور  آنان  می گويند که 
داده  تشکيل  را  کاری  کميته  يک  نهاد، 
است. با اين حال، اين نهادها در اعالميه خود 
برگزاری  از  پيش  کميته  اين  که  می گويند 

و  مشوره دهی  برنامه های  بن دوم  کنفرانس 
نظر  در  مختلف  مراحل  در  را  دادخواهی 

گرفته است.
است:  آمده  مدنی  نهادهای  اعالميه  اين  در 
مدنی  جامعه  نهادهای  کاری  »کميته 
معرفی  و  پيام   ارايه  به  صرف  افغانستان 
بن  در  بين المللی  کنفرانس  به  نمايندگان 
بسنده نکرده، بلکه جريان های آگاهی دهی 
کنفرانس  از  بعد  را  خود  دادخواهی های  و 
نيز با هماهنگی با نهادهای جامعه مدنی در 

سطوح مرکز و واليات ادامه خواهد داد.«
کنفرانس  تدوير  مدنی  جامعه  نهادهای 
مناسب  فرصت  يک  را  بن دوم  بين المللی 
ديگر برای دولت توصيف کرده می گويند: 
تدوير  مدنی  جامعه  نهادهای  کاری  »کميته 
فرصت  يک  را  بين المللی  کنفرانس  اين 

مناسب ديگر برای دولت جمهوری اسالمی 
راستای  در  بين المللی  جامعه  و  افغانستان 
تعهدات متقابل برای توسعه، حکومت داری 
با عدالت و تالش  توام  تامين صلح  خوب، 
رنجديده ی  مردم  وضعيت  بهبود  برای 
دولت  که  دارد  توقع  و  می  بيند  افغانستان 
فرصت  اين  از  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
به  بين المللی  جامعه  عالقمندی  و  ممکن 

بهترين شکل ممکن استفاده نمايد.«
ابراز  مدنی  جامعه  نهادهای  همچنين 
در  نيز  جهانی  جامعه  که  کرده  اميدواری 
اين کنفرانس برتعهدات خود تاکيد کند و 
در زمينه های تامين صلح، حاکميت قانون و 
درازمدت  و  توسعه ای  برنامه های  گسترش 

در افغانستان ادامه بدهد.

ضد  دفاع  سيستم  استقرار  ايران  دفاع  وزير 
قرار داده  انتقاد  را مورد  ترکيه  موشکی در 
عدم  با  ارتباط  در  روسيه  از  شکايت  از  و 
کرده  دفاع   300 اس  موشک های  تحويل 

است.
روز سه شنبه، خبرگزاری فارس 
وحيدی،  احمد  با  گفتگو  متن 
کرد  منتشر  را  ايران  دفاع  وزير 
که در آن، استقرار سيستم دفاع 
اتالنتيک  پيمان  موشکی  ضد 
شمالی - ناتو - در خاک ترکيه 
داده  قرار  شديد  انتقاد  مورد  را 

است.
ناتو  موشکی  ضد  دفاع  سپر  وحيدی  آقای 
کرده  توصيف  ناامنی  عامل  را  ترکيه  در 
و  امريکايی ها  حضور  »ما  است:  گفته  و 
همواره  را  اسالمی  کشورهای  در  غربی ها 

يک عنصر مزاحم، مخل امنيت و آسيب زا 
در کشورهای اسالمی می دانيم.«

گفته  ايران،  دفاع  وزير  فارس،  گزارش  به 
و  افغانستان  و  عراق  ملت  خون  امروز  که 
همچنين فلسطين و حتا مردم ليبيا از چنگال 
و  می ريزد  غربی  کشورهای  دست های  و 
افزوده است: »ما حضور غربی ها را در هيچ 
کشوری به خصوص کشورهای اسالمی، به 

نفع اين کشورها نمی دانيم.«
روز جمعه گذشته، وزارت خارجه ی ترکيه 
ناتو بر  با  اعالم کرد که مذاکره اين کشور 
سر ايجاد يک سيستم رادار مربوط به دفاع 
کشورهای  از  که  ترکيه،  در  موشکی  ضد 

نهايی  مراحل  به  است،  سازمان  اين  عضو 
رسيده است.

تا  اين سيستم راداری امکان آن را می دهد 
مورد  هدف های  سوی  به  که  موشک هايی 
و  ردگيری  باشد  شده  پرتاب  ناتو  حفاظت 

قبل از اصابت به هدف، منهدم شود.
امريکا از چند سال پيش در صدد راه اندازی 
از  حفاظت  برای  موشکی  دفاع ضد  سامانه 
از  هدف  و  بوده  اروپا  در  خود  هم پيمانان 
موشکی  تهديدات  با  مقابله  را  اقدام  اين 
ايران  و  شمالی  کوريای  مانند  کشورهايی 

اعالم کرده بود.

گفته  که  مردی  بازداشت  از  پاکستان  ارتش 
می شود از رهبران ارشد القاعده در اين کشور 
داده  خبر  او  همدستان  از  نفر  دو  و  می باشد 
که  گفت  بيانيه ای  در  پاکستان  ارتش  است. 
يونس الموريتانی عمليات بين المللی برای اين 
شبکه تروريستی را برنامه ريزی و اجرا می کرد. 
کاخ سفيد از مقام های پاکستانی به خاطر اين 
بازداشت تمجيد کرد؛ اقدامی که ظاهرا نتيجه 
همکاری مشترک ميان دستگاه های اطالعاتی 

امريکا و پاکستان بود.
ارتش پاکستان گفته که اين مردان در حومه 
شهر کويته در جنوب غربی اين کشور به دام 
زمانی  چه  دستگيری  که  نگفته  اما  افتادند، 
آمده  پاکستان  ارتش  بيانيه ی  در  شد.  انجام 
است: »موريتانی شخصا از سوی اسامه بن الدن 
ماموريت داشت بر ضربه زدن به اهداف مهم 
امريکا،  متحده  اياالت  در  اقتصادی  نظر  از 

اروپا و استراليا تمرکز کند.«

عبدالغفار  عنوان  به  ديگر  دستگيرشده  دو  از 
الشامی و مسارا الشامی نام برده شده است.

با  عمليات  »اين  است:  آمده  بيانيه  اين  در 
اياالت  اطالعاتی  سازمان های  فنی  ياری 
داخلی  اطالعات  سازمان  که  امريکا  متحده 
آن  با  تاريخی  و  نزديک  ارتباط  }پاکستان{ 

دارد، برنامه ريزی و انجام شد.«
بزرگترين  فهرست  در  موريتانی  آقای 
تحقيقات  سازمان  تروريستی  فراری های 

پوليس فدرال امريکا )اف بی آی( قرار ندارد. 
اما يک مقام اطالعاتی غربی که از او نام برده 
تاييد  »اگر  گفت:  فرانسه  خبرگزاری  به  نشد 

شود، صيد خوبی است.«
ممکن  که  می گويند  تحليلگران  حال  اين  با 
و  او  هويت  تصديق  پيرامون  مسايلی  است 
موقعيتش در درون القاعده وجود داشته باشد و 
برخی می گويند که او به عنوان يک پيکارجو 

چهره ای شناخته شده در پاکستان نيست.

ادامه دادخواهی نهادهای جامعه مدنی پس از کنفرانس بن دوم 

انتقاد ايران از استقرار سپر دفاع موشکی ناتو در ترکیه 

يک مقام ارشد القاعده در پاکستان بازداشت شد
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