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محلی  مقام های 
والیت  در 
غزنی می گویند 
یکشنبه  شب 
مامور  شش 
محلی  پولیس 
ولسوالی  در 
والیت  ده یک 

غزنی کشته شدند.
والی  سخنگوی  نبی،  غالم 
غزنی روز یکشنبه به بی بی سی 
گذشته  »شب  است:  گفته 
سربازان  از  یکی  عبدالرازق 
پولیس محلی با طالبان سازش 
پوسته  به  را  طالبان  و  کرده 
پولیس  نتیجه شش  آورده. در 
کشته شده و یک پولیس دیگر 

زخمی شده.«
او می گوید که عبدالرازق پس 
فرار  طالبان  با  رویداد  این  از 

کرده است.
این رویداد در روستای تاسنگ 
ولسوالی ده یک والیت غزنی 

رخ داده است.

مرکزی  شفاخانه   مسووالن 
شدن  مسموم  از  تخار  والیت 
دست کم ۵۲ دانش آموز دختر 

خبر داده اند.
سرپرست  فروتن،  عبدالجمیل 
تالقان  شهر  مرکزی  شفاخانه 
دانش آموزانی  است  گفته  تخار 
شدند،  منتقل  شفاخانه  به  که 
تنگی  نفس  و  تهوع  حالت 

داشته اند.
آقای فروتن گفت که زود است 
که بگویند دختران واقعا مسموم 
مسووالن  که  گفت  او  شده اند. 
صحی در مرکز، بررسی می کنند 
دگرگونی  اصلی  عامل  که 
وضعیت صحی دختران چه بوده 

است.
مسمومیت  قضیه  دومین  این 
والیت  در  دختر  دانش  آموزان 

تخار در سه روز گذشته است.
در  نیز  حمل   ۲۹ پنجشنبه  روز 
رویداد مشابهی ۲۰ دانش آموز 

سنگ تهداب یک شفاخانه 
در تخار گذاشته شد

8صبح، کندز: سنگ تهداب یک شفاخانه، 
مسووالن  سوی  از  مراسمی  در  روزگذشته 
در شهر  آلمان  نماینده   و  تخار  محلی والیت 

تالقان گذاشته شد.
هزینه   به  بستر   ۲۰۰ گنجایش  با  شفاخانه  این 
ساخته  آلمان  کمک های  از  دالر  میلیون   ۹

می شود.
احمد فیصل بیک زاد، والی تخار در مورد این 
پروژه به 8صبح گفت که ساختمان شفاخانه ی 
۲۰۰ بستر در مساحت ۲۰جریب زمین ساخته 

می شود که در برگیرنده ی ۵ بالک است.
تخار  برای  آلمان،  کمک های  از  او 
کشور  این  که  گفت  و  کرده  سپاس گزاری 
بخش های  در  گذشته،  سال  چند  جریان  در 
همکاری  را  والیت  این  توسعه ای  مختلف 

کرده است.
شفاخانه ی  رییس  صافی،  حفیظ اهلل  داکتر 
والیتی تخار گفت: »از ۵ بالک این شفاخانه، 
۳ بالک آن در ۲ طبقه و ۲ بالک دیگر آن در 
۱ طبقه اعمار می گردد که کار ساختمانی آن، 

تا پایان سال ۲۰۱۴ تکمیل خواهد شد.«
شفاخانه،  این  کار  آغاز  مراسم  در  بود  قرار 
وزیر صحت عامه شرکت کند، اما بنابر دالیل 

نامعلوم حضور نیافت.

اعالمیه ای  نشر  با  هم  طالبان 
را  افراد  این  قتل  مسوولیت 
ذبیح اهلل  گرفته  اند.  عهده  بر 
گروه  این  سخنگوی  مجاهد 
ادعا می کند که در این رویداد 

سیزده نفر را کشتند.
زیر  نیروهای  از  پولیس محلی 
فرمان وزارت امور داخله است 
که برای تامین امنیت محالت 

ایجاد شده است.
صفوف  در  مخالفان  نفوذ 
نیروهای امنیتی، در این اواخر 
شده  تبدیل  چالش  یک  به 
در  خودی  حمله های  است. 
ماه های اخیر تلفاتی از نیروهای 
امنیتی بین المللی و داخلی بر جا 

گذاشته است.

والیت  در  دخترانه  مکتب  یک 
مسمومیت  نوعی  دچار  تخار 

شدند.
از  بی بی سی  گزارش  به 
شده،  مسموم  دختران  تخار، 
دخترانه  مکتب  دانش آموزان 
مکتب  هستند.  مریم  بی بی 
از  نزدیک  فاصله  بی بی مریم در 
حوزه دوم امنیتی تخار موقعیت 

دارد.
مسووالن شفاخانه تخار، گفته اند 
که احتماال تعداد مسموم شده ها 
این  داکتر  یک  است.  زیاد 
از  بیش  ابتدا  شفاخانه گفت که 
حالت  با  دختر  دانش آموز   ۴۱
نا مناسبی به شفاخانه منتقل شدند 
و بعدا تعداد دانش آموزان به ۵۲ 

نفر رسید.

از  بعضی  که  است  شده  گفته 
و  مراکز  به  هم  دانش آموزان 
نزدیک  صحی  کلینیک های 
منتقل  مریم،  بی بی  مکتب  به 

شده اند.
دانش آموزان  خانوده های 
تخار  والیت  معارف  مسووالن 
را به بی توجهی به فرزندان خود 
متهم کرده و هشدار داده اند که 
دانش آموزان  مسمومیت  اگر 
تکرار شود، به دختران شان اجازه 

رفتن به مکتب را نخواهند داد.
اما وهاب ظفری رییس معارف 
»بحث  که  گفت  تخار  والیت 
مسمومیت و موضوع دگرگونی 
دختران  روحی  وضعیت 
این  مکاتب  در  دانش آموز 
است.«  جدا  مساله  دو  والیت، 
از  گزارش  هر نوع  ظفری  آقای 
دانش آموز  دختران  مسوممیت 

را رد کرد.
ادامه در صفحه 2

در سازش پولیس محلی با طالبان 
شش پولیس کشته شدند

بیش از 50 دانش  آموز دختر در تخار مسموم شدند

اجالس ناتو، فرصتی برای 
مذاکره روی اختالف ها 

تجلیل از روز جهانی 
سرکس در کابل 
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 معاون شهرداری کابل اما می گوید که در سال جاری کار سرک های قلعه ی 
زمان خان، پل سوخته- داراالمان، شش درک و برخی از سرک های دیگر 

شهر کابل آغاز می شود.
علومی گفت: »قیرریزی سرک پل سوحته- داراالمان را یک شرکت ترکی 

شروع می کند و باید در همین ماه شروع کند، در سرک دشت برچی 
همین اکنون کار جریان دارد و در ضمن کار سرک قلعه ی زمان خان ماه 

آینده آغاز می شود.«

 تحلیلگران: 
ثبات افغانستان به همکاری 

ناتو وابسته است
جانان موسی زی،  سخنگوی وزارت امور خارجه، دیروز  یک شنبه  

اول ثور،  به رسانه ها  گفت که وزیر خارجه افغانستان در 
نشست وزاری خارجه ناتو، قرار است موقف رسمی  حکومت 

افغانستان را در مورد  همکاری ها ی درازمدت افغانستان با ناتو 
بیان کند: »قرار است که وزیر خارجه به تاریخ سوم ثور در 

کنفرانس وزرای خارجه ناتو که در بروکسل راه اندازی می شود 
اشتراک کند.  در این نشست وزیر خارجه موقف رسمی  حکومت 

افغانستان در مورد همکاری درازمدت با ناتو را بیان می کند.« او 
می گوید، افغانستان خواهان ایجاد روابط نزدیک با ناتو است.
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شروعدوبارهمسمومسازی
مسموم سازی  ضدانسانی  روند  که  می رسد  به نظر 
شده  آغاز  دیگر  بار  تخار،  در  دختر  دانش آموزان 
گذشته،  روز  خبری،  گزارش های  مبنای  بر  است. 
»بی بی  دخترانه  مکتب  در  دختر  شاگرد   52 حدود 
نیز  این  از  پیش  شدند.  مسموم  تخار،  والیت   مریم« 
شاگردان دختر یک مکتب دیگر در تخار نیز مسموم 
شده بودند. در بهار سال گذشته، روند مسموم سازی 
شدت  تخار  والیت  مکتب های  در  دختر  شاگردان 
مسموم سازی  حادثه  مورد  چندین  زمان  آن  یافت. 

شاگردان مکتب های دخترانه گزارش شد. 
که  است  گفته  رسانه ها  به  تخار  معارف  رییس 
مردم  میان  در  گذشته،  سال  مسموم سازی های 
همین  به  و  کرده  ایجاد  ترس  مکتب ها  شاگردان  و 
رعب  بی اهمیت،  و  کوچک  ولو  واقعه ای،  هر  دلیل، 
خلق  دانش آموز  دختران  برای  شدید  وحشت  و 
از  شماری  ملی  امنیت  ریاست  گذشته  سال  می کند. 
تخار  مکتب های  شاگردان  مسموم سازی  عامالن 
ملی،  امنیت  ریاست  زمان  آن  در  کرد.  بازداشت  را 
شبکه های مربوط به گروه طالبان را متهم کرد که در 
هماهنگی با برخی از افراد در محل، روند ضدانسانی 
والیت  دخترانه  مکتب های  شاگردان  مسموم سازی 
تخار را به پیش می برند. اما بعدا وزیر معارف آقای 
شد  ظاهر  طالبان  سخنگوی  نقش  در  وردک،  فاروق 
مبرا  مکتب ها  مسموم سازی  اتهام  از  را  گروه  این  و 

دانست. 
معارف  وزیر  که  است  نشده  روشن   نیز  حال  تا 
موضع  برخالف  مدارک،  و  اطالعات  کدام  مبنای  بر 
و  گفت  سخن  کشور،  ملی  امنیت  ریاست  رسمی 
انکار کرد.  نقش طالبان را در مسموم سازی مکتب ها 
را  مکتب ها  طالبان،  که  گفتند  نیز  پیش  چندی  ایشان 
نمی سوزانند. انگار آقای فاروق وردک، وزیر معارف 
متاسفانه  است.  طالبان  سخنگوی  بل  نه،  افغانستان 
میزان همدردی حکومت با دانش آموزان والیت تخار 

و خانواده های شان، کم تر از حد انتظار بوده است. 
سال گذشته در پی مسموم سازی زنجیره ای شاگردان 
رییس جمهور  نه  تخار،  والیت  در  دخترانه  مکتب های 
تا  معارف  وزیر  نه  و  کرد  آن والیت سفر  به  کرزی 
دل جویی  خانواده های شان  و  دختر  دانش آموزان  از 
چنین  نیز  افغانستان  سیاست مداران  دیگر  کنند. 
منحصر  نماینده  را  خود  که  سیاست مدارنی  نکردند. 
از  دل جویی  برای  می دانند،  افغانستان  مردم  فرد  به 
خانواده های دختران دانش آموز مسموم شده، به آن 

والیت سفر نکردند. امسال نیز قضیه چنین است. 
مورد  دو  به  افغانستان  معارف  وزارت  واکنش 
مسموم سازی شاگردان مکتب های دخترانه در تخار، 
وزارت،  این  بلندپایه  مقام  هیچ  بود.  ضعیف  بسیار 
هست  الزم  و  بود  الزم  است.  نکرده  سفر  تخار  به 
نمایندگان  و  سیاست مدارن  حکومتی،  بلندپایگان  که 
تخار  مردم  از  و  بروند  تخار  به  مدنی،  نهاد های 
والیت  آن  دانش آموزان  شجاعت  و  کنند  دل جویی 
را که به رغم تهدید مسموم سازی به مکتب های شان 

بستایند.  می شوند،  حاضر 
و  کشف  با  که  بودند  کرده  فکر  امنیتی  مقام های 
در  گذشته  سال  مسموم سازی  عوامل  بازداشت 
دو  اما  است.  شده  متالشی  شبکه  این  تخار،  والیت 
شاید  که  می دهد  نشان  اخیر  مسموم سازی  مورد 
مکتب  شاگردان  کردن  مسموم  برای  جدیدی،  شبکه 
در والیت تخار و برهم زدن روند تعلیم و تربیه در 
این والیت، به میان آمده باشد. بنابراین باید نیروهای 

امنیتی برای متالشی سازی این شبکه تالش کنند. 
طالبان و گروه های افراطی از گسترش روند تعلیم و 
تربیه و سواد می ترسند. بقای این گروه ها را ناآگاهی 
و عقب ماندگی فرهنگی تضمین می کند. به همین دلیل، 
را  مکتب های شان  و  می سازند  مسموم  را  شاگردان 
فرافکنی  به جای  معارف  وزارت  رهبری  می سوزانند. 
بردارد  گام هایی  طالبان،  از  نیابت  به  موضع گیری  و 
پایان  مکتب ها  زنجیره ای  مسموم سازی های  به  تا 

داده شود. 

زنگ اول


تخار  والیت  پولیس  فرمانده   با  خبرنگاران 
این خبرنگاران،  نیست، آن گونه که  خوب 
بارها از عدم دست رسی به منابع و تهدیدهای 

فرمانده  پولیس این والیت سخن  گفته اند.
در همین حال، ولی آرین خبرنگار تلویزیون 
تهدیده  مسلح  افراد  سوی  از  نیز  طلوع نیوز 

شده است.
ژورنالیستان  ملی  اتحادیه  اعالمیه  براساس 
افغانستان، ولی آرین پس از آن که گزارشی 
پروان  والیت  در  تن  سه  قتل  مورد  در 
گزارش تهیه کرده مورد تهدید قرار گرفته 
است. اعالمیه گفته است که خانواده آقای 

آرین نیز تهدید شده است.

می نویسد که سال 2011 میالدی پس از آغاز 
حمالت نیروهای بین المللی به رهبری امریکا 
در سال 2001 که در نتیجه آن رژیم طالبان 
سرنگون شد، یکی از مرگبار ترین سال برای 

قوای خارجی در افغانستان به شمار می رود.
گفته  شده  منتشر  تازه  که  گزارش  این  در 
به  خارجی  نیروهای  حالی که  در  شده 
افغانستان  از  در حال خروج  امریکا  رهبری 
می باشند، از ماه جنوری تا مارچ امسال، 73 
درصد حمالت بر سربازان افغان، 10 درصد 
نیروهای  بر  درصد   4 فقط  و  غیرنظامیان  بر 

خارجی، صورت گرفته اند.
از  افغانستان که  انجوها در  اداره مصوونیت 
انکشافی سویس  اداره  اروپا،  اتحادیه  سوی 
و وزارت خارجه ناروی حمایت و پشتیبانی 
سازمان های  مصوونیت  مورد  در  می شود، 
را  تحقیقات  و  مطالعات  بعضی  غیر دولتی 

انجام می دهد.
افغانستان هم افزایش حمالت  وزارت دفاع 
طالبان بر نیروهای اردوی ملی را تایید کرده 
است. اما اداره اینسو، ارقام ارایه شده وزارت 
خوانده  برانگیز  جنجال  را  افغانستان  دفاع 

است.
دفاع  وزارت  سخنگوی  عظیمی  ظاهر 
تلفات  مورد  در  که  می گوید  افغانستان 
و  گزارش  نزدیک  آینده  در  ملی  اردوی 

ارقام دقیق به نشر می رسد.

یک طبقه به گونه ی پخته ساخته شده که 
دارای 6 صنف آموزشی و سه اتاق اداری 

می باشد.
پیش از این، دانش آموزان مکتب روستای 
در  مرکزی  بغالن  ولسوالی  چپ سای 
فضای باز درس می  خواندند که با گشایش 
جای  نبود  مشکل  مکتب،  این  ساختمان 
این  دانش آموز  از  تن   ۵30 از  بیش  برای 

مکتب برطرف شده است.

گفت:  بلخ  در  المپیک  ملی  کمیته  نشراتی 
»ما برای ورزش بانوان در بلخ با جامعه سنتی 
و مشکل نبود جای مواجه هستیم و یکی از 
کشیدن  هم  مسابقه  این  راه اندازی  اهداف 
دختر خانم ها به سوی ورزش بود که بتوانند 

به ورزش روی بیاورند.«
آقای عالمی افزود: »در آینده برنامه داریم که 
مسابقات فوتبال، والیبال، بسکتبال و شطرنج 
را در میان خانم ها برگزار کنیم تا بتوانند رشد 

کنند و چهره های برتر به تیم ملی راه یابند.«
باشگاه   ۵ تنها  حاضر  حال  در  او  به گفته ی 
مختلف  رشته های  در  بلخ  در  ورزشی 

ورزشی برای زنان فعال است.
این  نخست  مقام  که  محمدی  مبارکه 
مسووالن  از  است  گرفته  را  مسابقات 
حکومت خواست که برای رشد ورزش در 

میان زنان تالش کنند.
برای  که  داریم  تقاضا  دولت  »از  افزود:  او 
کند  تالش  خانم ها  میان  در  ورزش  رشد 
نیز در متن اجتماع حضور داشته  تا خانم ها 

باشند.«

8صبح، کندز: نصیر احمد صادق خبرنگار 
تلویزیون خصوصی 1، توسط پولیس والیت 

تخار، مورد لت وکوب قرار گرفت.
پولیس  فرماندهی  سربازان  از  شماری 
دیگر  و  کامره  موتر،  شیشه های  تخار 
از  نیز  را   صادق  آقای  خبرنگاری  وسایل 

شکستانده اند.
مامور  یک  که  است  گفته  صادق  آقای 
محمد  خیر  دستور  به  روزگذشته  پولیس 
برخورد  او  با  تخار  پولیس  فرمانده   تیمور 
را  اش  خبرنگاری  وسایل  و  کرده  فزیکی 

شکستانده است.
از  شماری  روابط  که  حالی است  در  این 

یک نهاد مستقل بین المللی با انتشار گزارشی 
حکومت  مسلح  مخالفین  که  می گوید 
افغانستان در سه ماه اول سال جاری میالدی، 
داده  انجام  را  از 2000 مورد حمله  اضافه تر 
که هدف این حمالت بیشتر نیروهای امنیتی 

داخلی بوده است.
مسلح  گروه های  دیگر  و  طالبان  حمالت 
سال  اول  ماه  سه  به  نسبت  دولت،  مخالف 
این  و  می دهد  نشان  را  بیشتر  رقم  گذشته 
مساله نگرانی هایی را در مورد این که امسال 
یک سال پر از خشونت خواهد بود، افزایش 

داده است.
به نقل از رادیو آزادی و بر اساس گزارش 
یا  انجوها  اداره مصوونیت  به  نهادی موسوم 
»اینسو« در این حمالت بیشتر نیروهای امنیتی 

داخلی هدف قرار گرفته اند.
بین المللی در  نیروهای  این در حالیست که 
افغانستان در جریان امسال از خط مقدم جبهه 
عقب رفته، جای خود را به نیروهای داخلی 
آمادگی  افغانستان  از  خروج  برای  و  داده 

می گیرند.
در گزارش اداره »اینسو« آمده است که افراد 
مسلح تندرو در ماه های بین جنوری و مارچ 
که  داده اند  انجام  حمله  مورد   2331 امسال 
این رقم نسبت همین مدت در سال گذشته 

افزایش 47 درصد را نشان می دهد.
فرانسه در گزارشی  همچنین آژانس خبری 

مکتب  یک  ساختمان  کندز:  8صبح، 
ابتدایی در والیت بغالن، به هزینه ی 66هزار 
به  آلمان،  کمک های  از  امریکایی  دالر 

بهره برداری سپرده شد.
»چپ سای«  روستای  در  ساختمان،  این 
بغالن،  والیت  مرکزی  بغالن  ولسوالی 

موقعیت دارد.
ولسوالی  معارف  آمر  صمیمی،  انار گل 
بغالن مرکزی می گوید که این مکتب، در 

آزاد  دوش  مسابقه  مزارشریف:  8صبح، 
بانوان برای نخستین بار با اشتراک 1۵0 دختر 
راه اندازی  مزارشریف  در شهر  روزگذشته، 

شد.
فرزانه رحیمی، مسوول راه اندازی این مسابقه 
به خبرنگاران گفت: »برای اولین بار است که 
انجمن  سوی  از  مسابقات  این گونه  بلخ  در 
جوانان سرخ بابا یادگار، انجمن جوانان نوآباد 
ترکمن آباد و مقام والیت بلخ برای خانم ها 

راه اندازی می شود.«
این  راه اندازی  از  هدف  رحیمی،  خانم 
محو  اداری،  فساد  با  مبارزه  را  مسابقات 
خشونت علیه زنان، مبارزه با آلودگی محیط 

زیستی و مبارزه با مواد مخدر می خواند.
به گفته ی او، راه اندازی این گونه مسابقات و 
با مشکالت  حرکت های مدنی برای مبارزه 
مردم  به  که  راهپیمایی های  جای  به  جامعه 
زیان وارد کند، خیلی موثر واقع خواهد شد 
اعتراض  صدای  وجه  بهترین  به  می توان  و 

خود را از این طریق به گوش دولت رساند.
از سویی هم، محمد آصف عالمی مسوول 

دو خبرنگار تهدید و لت و کوب شدند

حمالت افراد مسلح 47 درصد افزایش یافته است 

ساختمان یک مکتب در بغالن به بهره برداری 
سپرده شد

مسابقه دوش بانوان در مزارشریف راه اندازی شد 

عملی  افغانستان  سراسر  در 
به اساس گزارش ها  اما  می گردد، 
دست  دور  مناطق  از  بسیاری  در 
به  خانواده ها  از  برخی  کشور 
تا  نیستند  حاضر  مختلف  دالیل 

اطفال شان را واکسین کنند.
در همین حال برخی از عالمان دین 
از خانواده ها  می گویند که برخی 
به دلیل پایین بودن سطح آگاهی 
کمپاین  این  که  نمی گذارند  شان 

تطبیق شود.
که  می گویند  هم  عالمان  این  اما 
امامان مساجد در قریه  و  باید مال 
استادان در مکاتب جهت آگاهی 
مردم و کودکان در این زمینه تبلیغ 

نمایند.
عامه  صحت  وزارت  مسووالن 
می گویند که بیماری فلج کودکان 
در  گذشته  سال های  به  نسبت 

افغانستان کاهش یافته است.
بر اساس ارقام ارایه شده از سوی 
این وزارت، هشتاد واقعه پولیو در 
هفت  و  سی  میالدی   2011 سال 
واقعه در سال 2012 و در سه ماه 
مثبت  واقعه  دو   2013 سال  اول 

دراین وزارت ثبت شده است.
عامه،  صحت  وزارت  گفته  به 
از  نایجیریا  و  پاکستان  افغانستان، 
فلج  هم  هنوز  که  کشورهایی اند 

کودکان در آن ها وجود دارد.


در تخار، موضوع تازه ای نیست، 
از هفتصد  بیش  نیز  سال گذشته 
مکاتب  در  دختر  دانش آموز 
مسموم  تخار  والیت  مختلف 

شدند.
فرد  تاکنون  امنیتی  مسووالن 
ارتباط  در  را  گروهی  یا  و 
دانش آموزان  مسمومیت  به 
بازداشت و یا هم شناسایی نکرده 
اند اما سال گذشته حدود 11 تن 
پیوند  در  دختر  یک  شمول  به 
مسمومیت  در  داشتن  دست  به 

دانش آموزان بازداشت شده اند.

وزارت صحت عامه روز یکشنبه 
کمپاین سراسری واکسین پولیو را 
در کابل و تمام والیات آغاز کرد.

مساجد،  امامان  ازمال  وزارت  این 
مکاتب  استادان  امنیه،  فرماندهان 
کارکنان  تا  خواسته  خانواده ها  و 
برنامه  تطبیق  جهت  را  صحی 

واکسین پولیو همکاری نمایند.
به نقل از رادیو آزادی، این وزارت 
روز یکشنبه برنامه واکسین پولیو را 
به گونه رسمی همزمان در کابل و 

تمام والیات آغاز کرد.
داکتر ثریا دلیل وزیر صحت عامه 
کابل  در  خبری  نشست  یک  در 
گفت که در این کمپاین بیش از 
هشت میلیون کودک زیر سن پنج 

سال واکسین می شوند.
در  ما  »امروز  افزود:  دلیل  خانم 
برنامه سه روزه  افغانستان  سرتاسر 
فلج  ویروس  محو  ملی  کمپاین 
این  می نمایم.  آغاز  را  اطفال 
ثور  الی سوم  اول  تاریخ  از  برنامه 
در  دارد.  ادامه  کشور  تمام  در 
این برنامه تمام کودکان افغانستان 
واکسین  سال  پنج  الی  نوازد  از 
می شوند. این واکسین برای وقایه 
اطفال  فلج  مرض  پیش گیری  و 

تاثیر اساسی و مهم دارد.«
که  کرد  اضافه  صحت  وزیر 
کمپاین واکسین پولیو در افغانستان 
تطبیق  دوره  چهار  در  همه ساله 
می گردد که دو دور آن در فصل 
بهار و دو دور دیگر آن در فصل 

خزان اجرا خواهد شد.
وزارت  این  مسووالن  هر چند 
می گویند که این کمپاین همه ساله 

او گفت که دختران دانش آموز 
تلقین شده اند.

گفت  تخار  معارف  رییس 
افرادی هستند که به نفع دشمنان 
را  توطیه هایی  چنین  افغانستان 
سازمان می دهند تا دانش آموزان 
از رفتن به مکاتب دل سرد شوند.

پیش  روز  چهار  رویداد  در 
سخنگوی والی تخار تایید کرده 
در  دانش آموز،  دختران  که  بود 
جریان ساعت درسی دچار نوعی 

مسمومیت شده بودند.
دانش آموز  دختران  مسمومیت 

جلوگیری کرده است.
سخنگوی  حسینی،  سرور  سید 
فرماندهی پولیس کندز، می گوید 
روزگذشته یک حلقه ماین ساخته 
شده در داخل یک تایپ موتر که 
به سیستم مبایل توسط طالبان عیار 

شده بود، کشف و خنثا شد.
به گفته ی آقای حسینی، این ماین 
موترسایکل  خورجین  داخل  در 
یکی از افراد که در حال خریدن 
نان از بازار بود، جابه جا شده بود.

کندز،  باشندگان  که  گفت  او 
به  را  نان  هنگامی که می خواسته 
بگذارد،  موترسایکل  خورجین 
خورجینش  داخل  که  می بیند 

ماین جاسازی شده است
او گفت که گروه مهندسی ماین 
سازی  خنثا  در  پیاده،  دوم  لوای 

این ماین، همکاری کرده است.

مقام های  کندز:  8صبح، 
بغالن،  والیت  پولیس  فرماندهی 
در  ماین ساز  دو  کشته شدن  از 
خبر  خود شان  ماین  انفجار  پی 

می دهند.
پولیس  فرمانده  شیرزاد،  اسد اهلل 
تن،  دو  این  که  می گوید  بغالن 
جدید  شهر  در  شنبه  یک  شِب 
ولسوالی بغالن مرکزی، زمانی که 
می خواستند ماین را آماده  کنند، 

در انفجار آن کشته شدند.
ر ویداد،  این  »در  گفت:  شیرزاد 
شده  زخمی  نیز  کودک  یک 

است.
 یک حلقه ماین دیگر نیز در محل 
دست  به  که  مانده  جا  به  انفجار 

پولیس افتاده است.«
در یک خبر دیگر، پولیس کندز 
با کشف و خنثا کردن یک ماین، 
کندز  شهر  در  انفجار  یک  از 

کمپاین سراسری پولیو آغاز شد

}ادامه از صفحه 1{

بیش از 50 دانش آموز دختر...

 دو ماین ساز در بغالن کشته شدند

ACKU
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رویارویی دو مجلس شورای ملی

)صحنۀ یکم(
امان: )با آواز بلند و با ترس(

ـ خیر باشه؛ ای مردمای مسلح کی هستن که، که...، که 
روی خوده کت لنگی های خود پیچاندن؟؟؟

راننده: )با تهدید( 
خو  ره  تو  هستن  آدم  انداختی،  راه  صدا  و  سر  چی  ـ 

نمی کشن که رنگت کاغذواری سفید شده.
امان: )با التماس(

ـ قربانت شوم خلیفه، بگو بریشان که مسافر هستیم... که 
ایالی ما کنن.

نصرو:
ـ نترس امان بیادر... نصرو که کتت باشه از شیر نترس ... 

آدمه خو بان، ها وله 
)مردان مسلح چند مرمي به سمت زمین فیر مي کنند(

مرد مسلح: )باخشم(
ـ  برایین از موتر...

نصرو: )از ترس زیاد با لکنت زبان(
ـ وی... وی... وی... امان تاشو.... بگی دست مه که پایایم 

می لرزه...
رحمت:

ـ تا پیشتره ماره دل می دادی، حالی خودت نزدیک اس 
زاریت بکفه...

راننده: )باخشم(
ـ پایین شوین ... طال نتین که ده کدام بال نریم...

نزدیک  مسلح  مردان  به  که  حالی  )در  راننده: 
می شود – به آهستگی(

ـ همی دو نفر بچای مسافر هستن.... فکرتانه بگیرین که 
که  چقه  هر  دارم...  دست  کتتان  که  نکنن  مه شک  سر 

داشتن نصف اس.
مرد مسلح: )با آواز بلند و خشن(

ـ بکشین پیسایتانه ...

در  سنا  مجلس  اعضای  از  شماری 
گفتند  گذشته  روز  عمومی  جلسه 
بیشرین فساد مالی و اداری در مجلس 

نمایندگان صورت می گیرد.
فضل هادی مسلم  یار، رییس مجلس 
سنا گفت که در تمام ادارات دولتی 
و  دارد  وجود  فساد  غیردولتی  و 

پارلمان هم جز آنها است.
مسلم  یار تاکید کرد که مجلس سنا و 
شورای ملی در برابر مردم مسوولیت 
مجلس  هردو  باید  و  دارند  بزرگ 

برای از بین بردن فساد تالش کنند. 
جلسه  در  سنا  اعضای  از  شماری 
عمومی اعالم کردند که بیشرین فساد 
صورت  پارلمان  در  اداری  و  مالی 

می گیرد.
عبدالوهاب عرفان، یکی از سناتوران 
نمایندگان  مجلس  کارکردهای  از 
ملی  »شورای  گفت:  و  کرد  انتقاد 
مهم  مسایل  به  گذشته  سال  چند  در 

کشور بی توجهی کرده است.«
مجلس  می گوید  عرفان  آقای 
و  فقر  بین بردن  از  برای  نمایندگان 
فساد اداری در سال های گذشته یک 
برنامه مشخص و ملی را ارایه نکرده 
همین  در  فساد  بیشتر  او  گفته  به  و 

مجلس صورت می گیرد.
او گفت: »یکی از مسووالن بلندرتبه 
حکومتی که از ذکر نامش خودداری 
کرده به ما گفته که 60 تا 70 درصد 
برخی  تاثیر  کارهای حکومت تحت 

نمایندگان پارلمان قرار دارد.« 
می شود  بیان  حالی  در  اظهارات  این 
که هفته گذشته )چهارشنبه( شماری 
مجلس  در  مردم  نمایندگان  از 

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

www.dw.de/pashto

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

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

به ما ایمیل بفرستید:
dari@dw.de

 Pashto@dw.de
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نصرو: )با گریه(
ـ قربانت شوم ... بگی تالشی کو ... مه کلینر استم. نخته 

و تنگه کتیم نیس.
مرد مسلح: )با خشم در حالی که سیلی محکمی 

به نصرو می زند(
ـ گم شو  از اینجه..

امان: )با لحن آرام و اضطراب شدید(
می رم  اقتصادی  مشکالت  همی  خاطر  از  مه  بیادر  ـ 
پاکستان که یگان غریبی کنم ... هموقه پیسه دارم که ...

مرد مسلح: )حرفش را قطع می کند و با قنداق 
تفنگ به لت و کوبش می پردازد(

ـ تو از مه پیسه ره پُت می کنی..
امان: 

ـ اخ ... نزن ... وخ خ خ ... مه کی اطو گفتم .... اینه بگی ..
مرد مسلح: )با تهدید(

ـ بته پیسا ره ... که ده یک دقه قصه ته مفت می سازم ...
راننده: )با لحن مکارانه و دلسوزانه(

امان بچیم ضد نکو، خیر اس، مه کتت هستم... پشت  ـ 
پیسه نگرد...

امان: )با صدای گریه آلود(
ـ ... خدا انصاف بته شما ره... وخ خ خ ... اینه ... به خدا 
قسم که ای پیسارام قرض کده بودم...)با خود زیر لب( 
پت  بیک  بغول  بغل  ده  پیسایمه  دگه  برو خوب شد که 

کدیم...
مرد مسلح: )با تندی(

ـ حرکت کنین برین از اینجه 
)مسافران سوار موتر مي شوند(

راننده: )در حالی که موتر را روشن می کند(
ـ برو شکر که بخیر گذشت، بال بود و برکتش نی... ری 

نزنین می گن سر زنده باشه کال زیاد اس...

برای  که  کردند  پیشنهاد  نمایندگان 
سنا،  مجلس  اعضای  ثلث  یک 

انتخابات برگزار شود.
از  شماری  اگر  می گویند  آنان 
غیرقانونی  سنا  مجلس  در  سناتوران 
انتقاد  مورد  پارلمان  کنند،  کار 

حکومت قرار می گیرد.
سناتوران  از  شماری  حال  این  با 
در  موارد  این  تمام  که  می گویند 
و  شده  ذکر  کشور  اساسی  قانون 
مورد  این  در  نمایندگان  مجلس 

هیچ گونه حق قانونی ندارد.
سناتوران  از  یکی  رهایی،  عنایت اهلل 
همیشه  نمایندگان  مجلس  که  گفت 
با مجلس سنا سلیقه ای برخورد کرده 

است.
سناتوران  تمام  از  رهایی  آقای 
برابر  در  بار  این  که  خواست 
و  نباشند  آرام  مجلس  نمایندگان 
فسادی که در پارلمان وجود دارد را، 

افشا کند.

اعضای  از  برخی  حال  همین  در 
مشرانو  برخورد  از  ولسی جرگه 
انتقاد کردند و گفتند که این  جرگه 
باالی  که  است  بزرگ  خطای  یک 

یکدیگر اتهام وارد شود.
مردم  نماینده  نادری،  زهرا  فرخنده 
می گوید  نمایندگان  مجلس  در 
برای  نمایندگان  و  سنا  مجلس  که 
کشور  در  اداری  فساد  از  جلوگیری 

باید یک طرح مشخص ایجاد کنند.
بخدی  خبرگزاری  به  نادری  خانم 
دردناک  پدیده  یک  »فساد  گفت: 
را ضعیف  افغانستان  است که دولت 
که  است  دلیل  همین  به  و  کرده 
پارلمان نتوانسته جواب گوی نیازهای 

مردم کشور باشد.«
این نماینده مردم در پارلمان می گوید 
یکدیگر  باالی  واردکردن  اتهام  که 
مشکل  کار  این  با  و  نیست  درست 
افزایش  افغانستان  مردم  و  دولت 

می یابد.

)صحنۀ دوم( 
)موتر حامل امان توقف می کند(

راننده:
ـ تا شوین دگه .... زودشین که راه ره نشانتان بتم ...

امان: )با تعجب و پریشانی(
ـ اینجه خو مکمل دشت اس.

راننده:
اونو   . کو  سی  چپته  طرف  اونه  داری،  سی  ره  کجا  ـ 
سرک اس... مردم از همی راه قاچاقی می رن که پولیس 
نگیریش.... مه از خاطر تو از ای راه آمدم که پاسپورت 

نداشتی... برین دگه هله....
رحمت:

ـ خلیفه!... پیسای ما ره خو ده راه دزا گرفتن .... مه خو 
دگه چیز ندارم اینه همی مبایلمه بگی ... باز از مرز که تیر 

شدم، غم ندارم خانه هموجس...
امان: )با زهرخند(

ـ برو شکر که بیک مه نپالیدن ... مه یک مقدار پیسه ره ده 
بین کاالیم نگاه کده بودم.... اینه استاد اینی هم کرایت...

راننده: )در حالی که می خندد(
ـ اینه وله از دزا کده تو چاالک برآمدی ... اونو راه اس 

ده سرک که رسیدین موترا پیدا می شه...
همه باهم:

راه  )همه  خلیفه...  بتیت  خیر  خدا  خداحافظ...  برو  ـ 
می افتند(

راننده: )در حالی که به موتر می نشیند با صدای 
بلند فریاد می زند(

ـ اووو ... هوشتانه بگیرین که ای راه مین داره ... از جایای 
نشانی شده برین...

همه باهم: )با حیرت و اضطراب(
ـ  چی می گی خلیفه دریور مین اس ده ای راه...؟

رحمت: )با قهر و غضب(

ـ خی چرا از ای راه خطرناک ماره آوردی او خانه خراب؟ 
تو کت جان ما بازی می کنی؟

راننده: )در حالی که موتر را راه می اندازد – با 
لحن بی تفاوتی(

ـ دلتان بود که بی پاسپورت ده طیاره می بوردمتان. برین 
خدا یارتان.

امان: 
ـ بیا پناه به خدا، اینه جایای که مین داره کت رنگ سرخ 
نشانی کده گیس. خدا گفته می ریم ده راه ... اونه سرک 

مالوم می شه.
همه باهم:

ـ یا اهلل حرکت کنین بخیر... چیزی که ده قسمت ما بود 
همطو می شه.

امان:
احتیاط  به  که  حالی  ...)در  اس  شرط  احتیاط  مگم  ها  ـ 
.... رحمت....  فریاد(  با  و  بلند  با صدای   – می زنند  قدم 

هوشته بگی.
رحمت: )با ترس و اضطراف(

ـ وای ... چی گپ اس؟؟؟ چی شده؟؟
امان:

 ... می شه  مالوم  َمین  مثل  چیز  پایت یک  نزدیک  اونه  ـ 
خوب شد که سرش پای نماندی اگه نی گیلم هر دوی 

ماجم شده بود...
رحمت: )در حالی که از ترس صدایش می لرزد(

ـ وای ... خی چطو کنم از کدام راه برم....؟
امان:

 ..... کو  برگشت  دور  دوباره  امدی  که  پایت  جای  از  ـ 
اینه اینجه پل پایت مالوم می شه ... بیا... برو خوب شد که 
بال بود و برکتش نی،... اینه از اینی راه دست راس مردم 
رفت و آمد کدن ... سی کو جایای پایشان مالوم می شه... 

توکل به خدا از همی راه می ریم...
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فرصتی برای مذاکره
روی اختالف ها

اجالس ناتو
ثبات افغانستان

به همکاری ناتو وابسته است

تحلیلگران: 

4 سال هفتم   شماره مسلسل 1632   دو شنبه 2 ثور 1392     

 فریدون ایرج
 حکیمی

عضو  کشورهای  خارجه  وزیران  اجالس  است  قرار 
ناتو در مورد افغانستان به تاریخ 23 اپریل، در بروکسل 
که  است  گفته  کشور  خارجه  وزارت  شود.  برگزار 
در  نیز  رسول  زلمی  آقای  افغانستان،  خارجه  وزیر 
ناتو  نشست  این اجالس شرکت می کند. در آخرین 
در سال گذشته میالدی اعالم شد که این سازمان به 
ماموریت حمایتی و آموزشی خود در افغانستان، پس 
از کشورهای  برخی  ادامه می دهد.  نیز  از سال 2014 
ناتو، از جمله آلمان، به روشنی اعالم کرده اند  عضو 
که عالقه دارند شماری از نظامیان خود را برای پیشبرد 
افغانستان  در  ناتو پس سال 2014  پشتیبانی  ماموریت 
می خواهد  نیز  امریکا  متحده  ایاالت  بگذارند.  باقی 
ماموریت  ناتو،  عضو  کشورهای  دیگر  با  همراه  که 

افغانستان  پس از سال 2014 را به پیش ببرد. 
همکاری های  پیمان  امضای  برای  حاضر  حال  در 
امنیتی میان کابل و واشنگتن مذاکره در جریان است. 
محدود  حضور  حقوقی  چارچوب  موافقت نامه،  این 
نیرو های امریکایی در افغانستان پس از سال 2014 را 
ناتو و  میان سازمان  به نظر می رسد که  تعیین می کند. 
حکومت افغانستان نیز، در مورد چگونگی ماموریت 
این سازمان پس از سال 2014، مذاکره جریان دارد. 
اما موضع حکومت افغانستان این است که هر کشوری 
که می خواهد پس از سال 2014، به ماموریتش ادامه 
امضا  امنیتی  همکاری های  سند  کابل،  با  باید  دهد، 

کند. 
امضای  به  تنها  افغانستان  که حکومت  می رسد  به نظر 
یک موافقت نامه با سازمان پیمان اتالنتیک شمالی قانع 
به صورت  سازمان  این  عضو  هر  می خواهد  و  نیست 
حضور  چگونگی  مورد  در  کابل  با  جداگانه، 
نظامی اش، موافقت نامه امضا کند. چنین می نماید که 
امریکا،  و  افغانستان  میان  امنیتی  دوجانبه  موافقت نامه 
که هنوز نهایی نشده، برای کابل یک الگو است. کابل 
می خواهد هر کشور عضو ناتو مانند امریکا، به صورت 
جداگانه با افغانستان در مورد امضای موافقت نامه های 
امنیتی مذاکره کند. اما تاکنون، کشورهای عضو ناتو 
به این درخواست حکومت افغانستان پاسخی روشن و 
مشخص نداده اند. در سفرهای دبیرکل ناتو به کابل نیز 

این موضوع مشخص نشد. 
احتمال این وجود دارد که در نشست وزیران خارجه 
شود.  بحث  مساله  این  روی  ناتو،  عضو  کشورهای 
روی  مذاکره  برای  نیز  افغانستان  خارجه  وزیر  شاید 
همین مساله رهسپار بروکسل می شود. در این تردیدی 
نیست که افغانستان به پشتیبانی ناتو پس از سال 2014 
نیاز دارد. تاهنوز صنوف هوایی، زرهی، استخباراتی و 
فنی نیروهای افغانستان به صورت کامل بازسازی نشده 

است. 

در  کشور،  خارجه  وزیر  رسول،  زلمی  است  قرار 
این  کند.  شرکت  ناتو  خارجه  وزیران  نشست 
برگزار  بروکسل  در  اپریل   23 تاریخ  به  نشست 
باره  در  نشست  این  در  خارجه  وزیر  می شود. 
روابط درازمدت افغانستان و ناتو صحبت می کند. 
افغانستان  برای  نشست  این  می گویند  تحلیلگران 
با  باید روابط درازمدتش  بسیار مهم است و کابل 
ناتو را طوری تنظیم کند که از انزوای کشور پس 

از سال 2014 جلوگیری شود. 
روز  خارجه،  وزارت  موسی زی، سخنگوی  جانان 
گذشته در یک نشست خبری در کابل گفت وزیر 
خارجه در این سفر موقف رسمی روابط درازمدت 
افغانستان با ناتو را تشریح می کند. موسی زی گفت، 
افغانستان خواستار روابط درازمدت با ناتو می باشد 
امنیت  ثبات،  صلح،  نفع  به  روابط  این  طوری که 

منطقه ای و تقویت نیروهای امنیتی باشد. 
مشوره  حال  در  ناتو  و  افغانستان  گفت  موسی زی 
باره حضور  در  گفتگوها  و  می باشند  نظر  تبادل  و 
ناتو و هم چنین روابط استراتژیک درازمدت با این 

پیمان جریان دارد. 
در  افغانستان  می گویند  تحلیلگران  حال  همین  در 
شرایط حساسی قرار دارد و نجات از بحران نیاز به 

روابط نزدیک با ناتو دارد. 
نظامی،  مسایل  تحلیلگر  خالد،  عبدالهادی  جنرال 
بزرگ  سازمان  به عنوان  ناتو  ماموریت  می گوید 
تروریزم  با  مبارزه  برای  جهان  سیاسی  نظامی– 
ثبات  می گوید  خالد  نیست.  تکمیل  افغانستان  در 
سیاسی افغانستان و جلوگیری از تبدیل شدن کشور 
به النه تروریزم، با همکاری درازمدت ناتو ممکن 

است.
این تحلیلگر نظامی تاکید می کند که وزیر خارجه 
باید  ناتو  خارجه  وزیران  نشست  در  افغانستان 
واقعیت های کشور را اعتراف کند. خالد در رابطه 
این واقعیت ها می گوید: »آن طور که گفته می شود 
که افغانستان به خودکفایی رسیده این یک ادعای 
وسط  در  ما  و  ندارد  واقعیت  این  است.  کاذب 
منطقه ای  در  ما  هستیم.  خودکفایی  به  رسیدن  راه 
هستیم که هنوز مداخله از سوی دو همسایه بزرگ 
با  ناتو  کمک  بدون  نمی توانیم  ما  دارد.  جریان  ما 
ملی  حاکمیت  متوجه  که  خطراتی  و  تهدیدات 

افغانستان است، مقابله کنیم.« 

بنابراین برای تقویت این بخش های ارتش و نیروهای 
نیاز است. هم چنین،  ناتو  امنیتی به ماموریت پشتیبانی 
در جنگ های پس از سال 2014 نیز، ارتش و پولیس 
اطالعاتی  و  لوژستیکی  هوایی،  به حمایت  افغانستان، 
که  است  ممکن   ،2014 سال  از  پس  دارد.  نیاز  ناتو 
قرارگاه های  و  پوسته ها  به  طالبان  تهاجمی  حمالت 
به ویژه در مناطق سرحدی  افغانستان،  امنیتی  نیروهای 
این  دفع  برای  شود.  بیشتر  دوردست  ولسوالی های  و 
حمالت به آتش توپخانه و حمایت هوایی نیاز است. 
بنابراین ضروری است که شمار محدودی از نیروهای 
تا  افغانستان حضور داشته باشند،  ناتو در  امریکایی و 

این امکانات را به نیروهای داخلی فراهم کنند. 
افغانستان،  امنیتی  نیروهای  تقویت  با  روشن است که 
بر  عالوه  می یابد.  کاهش  ناتو  نیروهای  به  نیاز 
ایاالت  و  ناتو  امنیتی، حضور  و  نظامی  ضرورت های 
متحده، موضع افغانستان را در منطقه تقویت می کند. 
رابطه گسترده با جامعه جهانی، در حال حاضر یگانه 
است.  همسایه  کشور  برابر  در  افغانستان  قوت  نقطه 
بدون رابطه گسترده با جهان، نقطه قوت دیگری که 
کشورهای  با  قدرت  موضع  از  بتوانیم  آن،  به  اتکا  با 

منطقه برخورد کنیم، وجود دارد. 
نظر  از  افغانستان،  همسایه  حال حاضر کشورهای  در 
افغانستان  از  به مراتب قدرتمند تر  اقتصادی،  نظامی و 
هستند. افغانستان در حال حاضر نه دارای منابع انسانی 
است  منابع طبیعی اش در حدی  نه  و  است  نیاز  مورد 
بنابراین  کند.  تامین  را  خود  نیازمندی های  بتواند  که 
فقر اقتصادی نیز، ضرورت حفظ روابط با کشورهای 
توجیه  را  ناتو  چون  سازمان هایی  و  جهان  قدرتمند 
محدود  حضور  که  می خواهد  افغانستان  اما  می کند. 
به گونه ای   ،2014 سال  از  پس  امریکا  و  ناتو  نظامیان 

باشد که حق حاکمیت ملی کشور را نقض نکند. 
حکومت در حال حاضر به وضعیت حقوقی نیروهای 
آقای  است.  حساس  امریکا  و  ناتو  نظامی  محدود 
کرزی می خواهد که برای دادن مصوونیت قضایی به 
از گروه های سیاسی و اجتماعی  بین المللی،  نیروهای 
نمی خواهد  او  کند.  نظرخواهی  حکومت،  از  بیرون 
به گردن بگیرد. هم چنین  این مسوولیت را  تنهایی  به 
رییس جمهور کرزی می خواهد که نیروهای بین المللی 
نوع  هیچ  راه اندازی  صالحیت   2014 سال  از  پس 
عملیاتی را در قلمرو افغانستان نداشته باشند، اما به نظر 
پس  می خواهند  امریکا  نظامی  مقام های  که  می رسد 
از سال 2014 نیز برای مبارزه با القاعده اندکی دست 
اما  دارند.  را  خود  مالحظات  آن ها  باشند.  داشته  باز 
باید در مذاکراتی که روی این موضوعات  دوطرف 
انجام می دهند، بر مبنای عقالنیت سیاسی رفتار کنند و 

این اختالف ها را سیاسی نسازند.

می تواند  که  راهی  یگانه  خالد  آقای  باور  به 
همسایه اش  کشورهای  تهدیدهای  از  را  افغانستان 
همکاری  نگهدارد،  ایران  و  پاکستان  به خصوص 
می گوید  او  می باشد.  ناتو  با  درازمدت  روابط  و 
افغانستان در حال حاضر نمی تواند برای حفظ ثبات 
سیاسی و نظامی خود خواستار همکاری کشورهای 
منطقه شود، زیر این کشورها با استفاده از خالهای 
و  مذهبی  سیاسی،  اختالفات  از  آمده  به وجود 

ایدیولوژیک در امور افغانستان مداخله می کنند. 
ناهید فرید، عضو کمیسیون امور بین المللی مجلس 
نمایندگان، می گوید افغانستان در موقعیت حساس 
جغرافیایی و زمانی قرار دارد و گره مشکل زمانی 
باز می شود که افغانستان با حوزه های قدرت جهان 

روابط خوب داشته باشد. 
حوزه های  مهم ترین  از  »یکی  گفت:  فرید  خانم 
ده سال  از  بیشتر  حضور  با  ناتو  است.  ناتو  قدرت 
توانسته افغانستان را از چالش های منطقه ای نجات 

دهد.« 
امنیتی  سیستم های  با  افغانستان  فرید  خانم  باور  به 
سیستم ها  این  از  نتوانسته  اما  شده  احاطه  اطرافش 
نفع ببرد. او می گوید افغانستان قربانی سیاست های 
نظامی و امنیتی کشورهای منطقه شده و زمانی این 
نظامی  سازمان های  با  که  می شوند  رفع  تهدیدها 
داشته  استراتژیک  روابط  ناتو  مانند  قدرتمندی 

باشد. 
شرایط  افغانستان  می گوید  پارلمان  نماینده  این 
تا  است  نیاز  و  می کند  تجربه  را  انتقال  حساس 
شود  حفظ  تنها  نه  ده ساله  امنیتی  دست آوردهای 
نیز  دست آوردها  این  بقای  برای  ضمانتی  بلکه 

وجود داشته باشد. 
تعریف  خارجه  وزیر  »امیدوارم  گفت:  فرید  خانم 
برای  افغانستان  نیازهای  و  وضعیت  از  روشنی 
بتوانند  آن ها  تا  کند  ارایه  ناتو  عضو  کشورهای 
رابطه ای را با افغانستان تعریف کنند که استراتژیک 

و درازمدت باشد.« 
از   2014 سال  در  خارجی  نیروهای  است  قرار 
و  پیمان ها  به  حاال  مردم  شوند.  خارج  افغانستان 
نیروهای  خروج  با  که  دوخته اند  چشم  روابطی 
با چالش های بزرگی مواجه  خارجی، نظام کنونی 

نشود و دست آوردهای یازده ساله هدر نروند. 
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قیس حسن:

شهردار کابل برکنار شود

انتظار برای تصویب
قانون انتخابات

سال هفتم   شماره مسلسل 1632  دو شنبه 2ثور 1392     

در  می کند.  دوگانه  برخورد  کابل  شهردار  است؛ 
جاهایی که مردم فقیر زندگی می کنند و با مشکالت 
روبه رو هستند و همه روزه خاک می خورند، شهردار 

به آن مناطق توجه نمی کند.«
کمیسیون  بررسی های  که  می گوید  صدیقی 
شهرداری  که  می دهد  نشان  مخابرات  و  مواصالت 
کابل برای بازسازی و قیرریزی سرک های این شهر 
را  بودجه  این  اما  دارد،  اختیار  در  کافی  بودجه ی 

به  مصرف نمی رساند.
او افزود: »براساس بررسی ما شهرداری کابل بودجه ی 
کافی در اخیتار دارد؛ تنها مدیریت ترافیک کابل در 
سال 1391، حدود 400میلیون افغانی را از بابت جواز 
سیر و تکس خدمات شهری به شهرداری کابل انتقال 
داده است، اما از این پول ها استفاده درست صورت 

نمی گیرد.«
طریق  از  که  پول هایی  می گوید  نیز،  حسن  قیس 
مدیریت ترافیک کابل به شهرداری مواصلت کرده، 

استفاده درست نشده است.
طریق  از  که  پول هایی  »یقینا  گفت:  حسن  آقای 
استفاده ی  کرده،  مواصلت  شهرداری  به  ترافیک 
مشخص  آن  دلیل  و  است  نگرفته  صورت  درست 

نیست که چرا شهردار کار نمی کند.«
رد  با  کابل  شهرداری  مسووالن  هم،  سویی  از 
گفته های نمایندگان، مدعی اند که پول های مدیریت 

ترافیک به صورت درست مصرف شده است.
قیرریزی  برای  ترافیک  اداره ی  »پول  گفت:  علومی 
تمام سرک های کابل که 1500کیلومتر است، کافی 
یک  ترافیک  پول  و  دارد  نیاز  زمان  به  این  نیست. 

سرک را قیرریزی نمی کند.«
اما آقای حسن می گوید که شهردار کابل برخی از 
سرک ها را که در اطراف وزارت خانه ها قرار دارد، 

قیرریزی کرده است.
دوگانه  برخورد  متاسفانه  کابل  »شهردار  افزود:  او 
می کند، مسیرهایی را که اراکین و مسووالن دولتی 
از آن جا رفت وآمد می کنند، قیرریزی شده است و 
باالی سرک هایی که از ریاست ها و وزارت ها دورتر 
است کار صورت نگرفته است؛ یعنی در مناطقی که 
مردم مسکن و فقیر زندگی می کنند شهرداری هیچ 

کاری نمی کند.«
سال  در  که  می گوید  اما  کابل  شهرداری  معاون 
جاری کار سرک های قلعه ی زمان خان، پل سوخته- 
دیگر  سرک های  از  برخی  و  شش درک  داراالمان، 

شهر کابل آغاز می شود.
علومی گفت: »قیرریزی سرک پل سوحته- داراالمان 
را یک شرکت ترکی شروع می کند و باید در همین 
ماه شروع کند، در سرک دشت برچی همین اکنون 
قلعه ی  سرک  کار  ضمن  در  و  دارد  جریان  کار 

زمان خان ماه آینده آغاز می شود.«
باشندگان دشت  برچی و چهارقلعه ی  از  اما شماری 
جریان  در  نواندیش  آقای  که  می گویند  کابل  شهر 

چند سال گذشته آنان را فریب داده است.
مربوطات  در  برچی  باشندگان دشت  از  محمدعلی، 
غرب کابل گفت: »قرار بود که سرک دشت برچی- 
اما  پایان سال 1391 تکمیل شود،  تا  پغمان  دوراهی 

تاکنون کار اساسی باالی آن آغاز نشده است.«
این در حالی است که آقای علومی می گوید که در 
جریان سه سال گذشته سیمای شهر کابل تغییر کرده 

و آنان این شهر را سبز ساخته اند.
یک  جریان  در  ما  که  نیست  معجزه  »این  افزود:  او 
در  اکنون  کنیم.  قیرریزی  را  سرک ها  تمام  سال 
است.  سبز شده  و شهر  آمده  تغییرات  چهره ی شهر 
شهرداری شش پل ساخته و باالی پل هفتم کار آن 

جریان دارد.«
آقای علومی می گوید که شهرداری کابل در جریان 
را  سرک  کیلومتر   360 از  بیش  گذشته،  سال  دو 

قیرریزی کرده است.

سند  آخرین  که   1388 سال  در  شده  صادر  تقنینی 
برگزار  می باشد،  انتخابات  بر  حاکم  شده  صادر 
سال  مصوب  تقنینی  فرمان  حاکمیت  شد.  خواهد 
1388 شورای وزیران در زمان صدور خود با واکنش 
مخالفت آمیز نمایندگان مردم در مجلس نمایندگان 
تقنینی را رد  این فرمان  نمایندگان  روبه رو شد. حتا 

کردند. اما این فرمان قدرت خود را حفظ کرد.
از این رو انتظار می رود که قانون انتخابات از سوی 
سوی  از  توشیح  با  و  رسد  تصویب  به  ملی  شورای 
انتخابات  بر  حاکم  حقوقی  وضعیت  رییس جمهور 
مورد  چندین  ما  کشور  در  این که  با  شود.  روشن 
از موارد  اما هیچ یک  برگزار شده است،  انتخابات 
نبوده  قانون  حاکمیت  تحت  شده  برگزار  انتخاباتی 
و  انجام  تقنینی  فرمان های  حاکمیت  تحت  بلکه 

برگزار شده است.
این در حالی است که انتخابات یک پروسه ی ملی 
بسیار مهم و سرنوشت ساز است و باید ساز و کار های 
حاکمیت  تحت  مهمی  پروسه ی  چنین  به  مربوط 
افغانستان،  اساسی  قانون  در  شود.  برگزار  قانون 
قانون به عنوان سندی تعریف شده است که از سوی 
مجلسین شورای ملی تصویب شده باشد و از سوی 
رییس جمهور توشیح گردیده و در جریده رسمی به 
نشر رسیده باشد. این در حالی است که اسناد حاکم 
در  افغانستان  در  انتخابات  مورد  شش  برگزارش  بر 
دوره زمانی 12ساله گذشته هرگز در شورای ملی به 
تصویب نرسیده است. تمامی موارد انتخاباتی برگزار 
 ،1383 ریاست جمهوری  انتخابات  جمله  از  شده 
انتخابات پارلمانی و شوراهای والیتی در سال 1384 
، انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای والیتی در 
سال 1388 و انتخابات پارلمانی سال 1389 در سایه 

فرامین تقنینی برگزار شده است.
قانون  انتخابات،  حقوقی  وضعیت  تعیین  برای  وقتی 
مهم  پروسه ی  این  و  باشد  نداشته  وجود  انتخابات 
برگزار شود،  تقنینی  فرامین  ملی در سایه حاکمیت 
که  می آید  به میان  عامه  اذهان  میان  در  تصور  این 
تطبیق  پروسه  ندارد  عالقه  افغانستان  دولت  گویا 
پیش  استاندارد  به صورت  کشور  در  دموکراسی 
برود. یکی از موارد اصلی تحقق دموکراسی در هر 
است.  قانون محوری  افغانستان،  به شمول  کشوری، 
وقتی در رابطه به انتخابات قانون وجود نداشته باشد، 
چگونه می توان گفت که حاکمیت قانون در کشور 

محقق شده است؟ 

انجنیر  سویس،  جینوای  بین المللی  دانشگاه  آن که  با 
نواندیش، شهردار کابل را در فهرست  محمدیونس 
شانزده شهردار ممتاز و برتر جهان قرار داده است، اما 
شماری از اعضای کمیسیون مواصالت، مخابرات و 
نمایندگان روز گذشته،  امور شهرداری های مجلس 
کابل،  شهر  سرک های  از  برخی  از  بازدید  حین 
خواهان برکناری نواندیش از سمت شهرداری کابل 

شدند.
مجلس،  مخابرات  و  مواصالت  کمیسیون  اعضای 
مسووالن ریاست ترافیک، مقام های شهرداری کابل 
از  که  هوانوردی  و  حمل ونقل  وزارت  مسووالن  و 
دیدن  کابل  شهر  سرک های  از  شماری  وضعیت 
می کردند، مدعی شدند که اکثریت سرک های این 
شهر قیرریزی نشده و شماری هم بی کیفیت قیرریزی 

شده است.
قیس حسن، رییس کمیسیون مواصالت، مخابرات و 
از  »ما  نمایندگان گفت:  امور شهرداری های مجلس 
شهرداری کابل راضی نیستیم و صدها بار با مسووالن 
شاروالی کابل گفته هایی داشته ایم، اما قناعت های ما 
تاکنون فراهم نشده است؛ حتا امروز نیز او )نواندیش( 
کابل  ادامه ی کار شهردار  من خواستار  نشد.  حاضر 
نیستم؛ چون شهردار براساس بوجه ی موجود، توانایی 

ادامه ی کار را ندارد و باید برکنار شود.«
از  شماری  که  می گوید  هم چنین  حسن،  آقای 
از  به  این سو  سال  چند  از  کابل،  شهر  باشندگان 
کم کاری ها و نبود جاده های قیرریزی شده شکایت 
این  بارها  کابل  شهرداری  مسووالن  اما  می کنند، 

مشکالت را رد کرده اند.
او افزود: »ما پس از شکایت های مردم، از سرک ها 
را  مردم  مشکالت  خود  چشم  به  تا  کردیم  دیدن 
بارها  به خاطری که مقام های شهرداری کابل  ببینیم، 
ما  اما  ندارد،  وجود  شهر  در  مشکالت  که  گفته اند 
امروز شاهد وضعیت بد سرک ها بودیم که متاسفانه 

اکثریت سرک ها بی کیفیت ساخته شده است.«
سرک ها  از  شماری  بودجه ی  آن که  با  او  به گفته ی 

منظور شده، اما کار آن تاکنون آغاز نشده است.
کمیسیون  اعضای  از  شماری  حال،  همین  در 
می گویند  نمایندگان  مجلس  مخابرات  و  مواصالت 
آلوده  اداری  فساد  به  کابل  شهرداری  مسووالن  که 

هستند.
فرهاد صدیقی، معاون این کمیسیون گفت: »شهردار 
در  چون  است؛  آغشته  اداری  فساد  به  صددرصد 
راس برنامه های شهرداری کابل قرار دارد. ما تقاضا 
بی کیفیت  را  سرک ها  که  شرکت هایی  کرده ایم 
از  شهردار  اما  شوند،  معرفی  سارنوالی  به  ساخته اند 
اساسی در خود  این کار خودداری می کند. مشکل 
رسانه  و  مردم  به  همیشه  که  است  کابل  شهرداری 
گفته است که سرک ها را می سازیم، اما سرک ها را 

بی کیفیت ساخته اند.«
او افزود: »ما تا امروز منتظر بودیم که شهردار برای 
قناعت ما اسناد ارایه کند؛ اما تاکنون سند و مدرکی 
رییس جمهور  از  ما  است.  نداده  قرار  ما  اختیار  در 
انتخابی  را  کابل  شهرداری  که  می کنیم  خواهش 
کند و زمانی که شهردار از میان مردم انتخاب شود، 

احساس مسوولیت می کند.«
اما خوژمن علومی، معاون خدمات شهری شهرداری 
قسمت  »در  گفت:  نمایندگان  ادعاهای  رد  با  کابل، 
اما  شود،  سوال  شهردار  خود  از  باید  اداری  فساد 
کار  روز  و  شب  و  نکرده ایم  کم کاری  تاکنون  ما 
به  می کنیم، کابل یک شهر بزرگ است و کار آن 

یک ماه و دوماه تکمیل نمی شود.«
برخورد دوگانه

نمایندگان مردم در مجلس،  از  این حال، شماری  با 
بازسازی  روند  در  نواندیش  آقای  که  مدعی اند 

ناحیه های شهر کابل، برخورد دوگانه می کند.
درست  نیز  مردم  »گپ های  گفت:  صدیقی  فرهاد 

قانون  این  سرنوشت  و  انتخابات  قانون  روزها  این 
به عنوان یکی از بحث های اصلی در رسانه ها مطرح 
می باشد. بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان سیاسی 
این پرسش را مطرح می کنند که زمان تصویب این 
قانون کی فرا خواهد رسید. با تصویب قانون تشکیل 
انتظار  اکنون  انتخابات،  کمیسیون های  صالحیت  و 
می رود که نمایندگان مردم در مجلس شورای ملی، 
موفق شوند قانون انتخابات را نیز به تصویب برسانند.

والیتی  شوراهای  و  ریاست جمهوری  انتخابات 
سال  حمل  ماه  شانزدهم  به تاریخ  است  قرار  کشور 
زمان  به  سال  یک  از  کم تر  شود.  برگزار  آینده 
یکی  اما  است.  مانده  باقی  انتخابات  این  برگزاری 
سال  انتخابات  که  است  این  اصلی  دغدغه های  از 
برگزار خواهد شد. عدم  قانونی  1393 در سایه چه 
حقوقی  مهم  چالش های  از  یکی  قانون  موجودیت 
مربوط به انتخابات است. انتظار جدی این است که 
قانون  شوند  موفق  سنا  مجلس  و  نمایندگان  مجلس 
انتخابات را به تصویب برسانند تا یکی از مهم ترین 
چالش های حقوقی قابل تصور در رابطه به انتخابات 

رفع شود.
اگر قانون انتخابات به تصویب برسد، ساز و کارهای 
مربوط به انتخابات روشن خواهد شد و این هم برای 
کاندیداهای  برای  هم  رای دهنده،  به عنوان  مردم 
برای  هم  و  انتخاباتی  رقابت های  در  شرکت کننده 
مدیریت کننده  نهاد  به عنوان  انتخابات  کمیسیون 
و  شرکت کنندگان  زیرا  است.  مهم  انتخابات 
کمیسیون می دانند که براساس چه ساز و کاری باید 

برنامه های مربوط به انتخابات را عیار کنند.
تاخیر در تصویب قانون انتخابات باعث می شود که 
مردم و به خصوص فعاالن سیاسی که عالقه مندند در 
قرار  نوعی سر درگمی  در  کنند،  انتخابات شرکت 
پروسه  در  مشارکت  به  عالقه مندان  باشند.  داشته 
انتخابات نمی دانند که براساس چه قانونی قرار است 
سوی  از  شود.  عیار  انتخابات  به  مربوط  برنامه های 
قابل  سردرگمی  همین  نیز  کمیسیون  برای  دیگر 
به  انتخابات  قانون  زمانی که  تا  و  هنوز  است.  تصور 
سوال  این  انتخابات  برای کمیسیون  نرسد،  تصویب 
وجود دارد که چه قانونی بر انتخابات حاکم خواهد 
بود و این کمیسیون باید برنامه های خود را مطابق به 

کدام قانون عیار کند.
انتخابات  نرسد،  تصویب  به  انتخابات  قانون  اگر 
فرمان  در  شده  تعیین  کار  و  ساز  براساس  احتماال 
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    ظفرشاه رویی

تجلیل از روز جهانی سرکس در کابل

افغانستان خواهان
روابط درازمدت با ناتو است

حکیم مختار

حضور دارند که همه شان هنرمند و ورزشکار هستند، 
آموزش می بینند و برنامه اجرا می کنند. ما برنامه های 
برگزار  برای شان  را  مختلفی  تفریحی  و  آموزشی 
یک هفته ای  ورکشاپ  یک  هم چنین  و  می کنیم 
برای شان تدویر می نماییم و در اخیر هفته خودشان 
برای  که  است  این  ما  هدف  می کنند.  اجرا  نمایش 
برنامه هایی  در  تا  بسازیم  هنری  تیم  مکتب یک  هر 
اجرا  نمایش  برگزار کنند، خودشان  که می خواهند 

کنند.«
 2002 سال  در  کودکان  تربیوی  و  تعلیمی  سرکس 
میالدی در افغانستان آغاز به فعالیت کرد. به گفته ی 
و  دومیلیون  اخیر،  ده سال  طی  روحان،  حمید 
سرکس  طریق  از  جوان  و  کودک  هفت صدهزار 
و  آموزشی  برنامه های  تحت  تربیوی  و  تعلیمی 
که  می گوید  روهان  آقای  گرفته اند.  قرار  تفریحی 
اکثر برنامه های سرکس تعلیمی و تربیوی، آموزنده 
و تفریحی است تا کودکان بتوانند از طریق فراگیری 

آن دیگران را شاد بسازند.
احمد شمشاد از شاگردان سرکس تعلیمی و تربیوی 
را  کمدی  نقش های  بیشتر  که  افغانستان  کودکان 
فلم  چندین  تاکنون  او  که  می گوید  می کند،  بازی 
برای  که  احمد شمشاد  است.  ساخته  کوتاه  کمدی 
می افزاید:  است،  کشیده  سیاه  بروت  و  ریش  خود 
»من در این جا سرکس را کار می کنم و نقش کمدی 

دارم.«
تربیوی  و  تعلیمی  سرکس  در  که  کودکانی  بیشتر 
هستند.  مکاتب  شاگردان  دارند،  حضور  کودکان 
درس  مکتب  در  هم زمان  که  ده ساله ای  دختر  پری 
هم می خواند، می گوید او از زمانی که در این مرکز 
شامل شده، توب بازی، ریسمان بازی و جاگلینگ را 
دیگر  به  نسبت  را  توب بازی  پری  است.  گرفته  یاد 
هم زمان  که  می گوید  و  می دهد  ترجیح  بازی ها 

می تواند با سه دانه توب بازی کند.

ایجاد روابط و همکاری ها ی درازمدت به نتیجه ای برسد 
درازمدت  روابط  نفع  به  هم  و  افغانستان  نفع  به  هم  که 

افغانستان و ناتو باشد.« 
روابط  ایجاد  از  حالی  در  افغانستان  خارجه  وزارت 
میان  امنیتی  پیمان  مساله  که  می زند  حرف  درازمدت 
قرار  مذاکره  در حال  امریکا  متحده  ایاالت  و  افغانستان 
تازه ترین سخنانش گفته است  دارد و رییس جمهور در 
موافقت نامه  این  امضای  برای  افغانستان  حکومت  که 

عجله ندارد.
یک  عقد  طرفدار  افغانستان  می گوید  موسی زی  جانان 

روز  سرکس،  جهانی  روز  اپریل،  بیست ویکم  از 
سرکس  توسط  کودک  ده ها  هنرنمایی  با  یک شنبه 
کابل  در  افغانستان  کودکان  تربیوی  و  تعلیمی 
و  جاگلینگ  اکروباتیک،  توب بازی ،  شد.  تجلیل 
مراسم  در  که  بود  هنرهایی  جمله  از  جمناستیک 

تجلیل از روز جهانی سرکس در کابل اجرا شد.
سرکس  مراسم،  این  برگزارکنندگان  به گفته ی 
ترکیبی از سرعت عمل، شجاعت، تمرکز هواس و 
تسلط و کنترول کامل بر بدن و هم چنین هماهنگی 
و سازمان دهی بین اعضای تیم هنرمندان می باشد که 
به آن به عنوان ترکیبی از هنر و ورزش نگاه می شود.

طوالنی  سابقه  افغانستان  در  سرکس  نمایش های 
والیات  از  برخی  در  اخیر  ده سال  تنها طی  و  ندارد 
با  اجرا گذاشته شده است.  به  به ویژه در شهر کابل 
آن که سرکس برای اکثریتی از شهروندان افغانستان 
و  کودکان  اما  می رسد،  به نظر  بیگانه  و  واژه جدید 
که  توانسته اند  خود  هنرنمایی  با  افغان  نوجوانان  
که  پیشرفته ای  کشورهای  ردیف  در  را  افغانستان 

بازی های سرکس در آن جا رواج دارد، قرار دهند.
تربیوی  و  تعلیمی  سرکس  مسووالن  طوری که 
جهانی  نقشه  طبق  می گویند،  افغانستان  کودکان 
افغانستان  شرکت کنندگان در روز جهانی سرکس، 
پا به پای کشورهای پیشرفته ای چون امریکا، استرالیا، 
جاپان و آلمان از جمله 39 کشوری است که توانایی 
این  در  شرکت  جهت  را  الزم  تخنیکی  و  هنری 
رویداد جهانی دارد. به گفته ی آنان، تاهنوز هیچ یک 
موقعیتی  چنین  به  افغانستان  همسایه  کشورهای  از 
دست نیافته  است. آنان می افزایند که تاکنون تیم های 
سرکس افغانستان به چندین کشور، از جمله جاپان، 
اجرای  با  و  کرده  سفر  آلمان  و  ایتالیا  دنمارک، 
نمایش هایی در این کشورها، دست آوردهای هنری 

و فرهنگی خوب داشته اند.
تربیوی  و  تعلیمی  سرکس  مسوول  روحان،  حمید 
کودکان افغانستان، می گوید کسانی که در این مرکز 
آموزشی  مختلف  برنامه های  تحت  می شوند،  شامل 
قرار می گیرند. به گفته  ی او، در حال حاضر سرکس 
به  نزدیک  افغانستان  کودکان  تربیوی  و  تعلیمی 
120 شاگرد دارد که »همه شان هنرمند و ورزشکار 
هستند.« وی گفت: »در این جا در حدود 120 شاگرد 

نشست  در  که  می گوید  کشور  خارجه  امور  وزارت 
وزاری خارجه ناتو در 23 اپریل در بروکسل، افغانستان 
با  درازمدت  همکاری  مورد  در  را  خود  رسمی   موقف 

ناتو اعالم می کند. 
خارجه،  امور  وزارت  سخنگوی  موسی زی،   جانان 
وزیر  که  گفت  رسانه ها   به  ثور،   اول  یک شنبه   دیروز  
قرار  ناتو،  خارجه  وزاری  نشست  در  افغانستان  خارجه 
مورد   در  را  افغانستان  رسمی  حکومت  موقف  است 
همکاری ها ی درازمدت افغانستان با ناتو بیان کند: »قرار 
کنفرانس  در  ثور  تاریخ سوم  به  وزیر خارجه  است که 
می شود  راه اندازی  بروکسل  در  ناتو که  وزرای خارجه 
اشتراک کند.  در این نشست وزیر خارجه موقف رسمی 
ناتو  با  افغانستان در مورد همکاری درازمدت   حکومت 
ایجاد  خواهان  افغانستان  می گوید،  او  می کند.«  بیان  را 

روابط نزدیک با ناتو است.
که  است  گفته  بار ها   هم  رییس جمهور  او،   به گفته ی 
با  درازمدت  و  نزدیک  روابط  افغانستان خواهان   دولت 
ناتو می باشد، اما در این روابط، باید منافع ملی افغانستان، 
تامین  و  صلح  آوردن  امنیتی،  نیروهای  ساختن  توانمند 

امنیت به شکل جدی در نظر گرفته شود.
هم چنین آقای موسی زی افزود،  مقام ها ی افغان با سران 
درازمدت  همکاری ها ی  و  روابط  ایجاد  مورد  در  ناتو 
مراحل  در  ما  »حال  گفت:  او  هستند.  گفتگو  حال  در 
که  هستیم  امیدوار  داریم،  قرار  ناتو  رهبری  با  گفتگو 
در  ما  گفتگو ها ی  و  بحث ها   آینده  ماه ها ی  و  هفته ها   تا 
و  افغانستان  در  ناتو  نیروهای  حضور  چگونگی  مورد 

تعلیمی  سرکس  شاگردان  دیگر  از  رحمان  امیر 
طی  نیز  او  که  است  افغانستان  کودکان  تربیوی  و 
چهار سال شاگردی در این مرکز، بازی با توب های 
کوچک، و اکروبات را فراگرفته است. امیر رحمان 
هم زمان  »من  می گوید:  دارد،  سن  سال  سیزده  که 

می توانم با پنج دانه توب بازی کنم.«
کودکان از جمله آسیب پذیرترین قشر در افغانستان 

ایاالت  و  افغانستان  میان  دوجانبه  امنیتی  موافقت نامه ی 
متحده امریکا است، مشروط بر این که در آن به حاکمیت 
گفت:  موسی زی  آقای  شود.  احترام  افغانستان  ملی 
»افغانستان خواهان و طرفدار عقد یک موافقت نامه امنیتی 
دوجانبه با ایاالت متحده امریکا است، موافقت نامه ای که 
در آن به حاکمیت ملی افغانستان، منافع ملی افغانستان، 
در  و  باشد  شده  احترام  افغانستان  در  صلح  تامین  به 
یک  همچو  طرفدار  ما  باشد.  شده  داده  جا  موافقت نامه 

موافقت نامه دوجانبه هستیم.« 
تا حاال در باره موافقت نامه امنیتی سه بار مذاکره صورت 

شناخته می شوند. طی سال های اخیر کم ترین توجه 
به این قشر آسیب پذیر شده است. چندی قبل، ده ها 
سرکس  در  کشور  مختلف  والیات  از  کودک 
مشکالت  تا  بودند  آمده  گردهم  تربیوی  و  تعلیمی 
با  رفع شان  برای  و  توحید  را  کودکان  به  مربوط 

مقام های مسوول دیدار کنند.

به زودی آغاز شود.  گرفته و قرار است دور چهارم آن 
حکیمی   اکلیل  را  مذاکرات  این  افغانی  هیات  ریاست 
متحده  ایاالت  جانب  از  و  واشنگتن  در  افغانستان  سفیر 
برای  کشور  آن  خاص  نماینده  معاون  وارلیک  جیمز 
موافقت نامه  در  دارند.  عهده  به  پاکستان  و  افغانستان 
مساله مصوونیت قضایی سربازان امریکایی تا هنوز حل 
نشده است. رییس جمهور کرزی پیش از این گفته بود 
که در مورد دادن مصوونیت قضایی به سربازان امریکا 

لویه جرگه دایر خواهد کرد.
موافقت نامه  امور خارجه می گوید که  هم چنین وزارت 
امنیتی میان افغانستان و امریکا برای مرحله پس از انتقال 
است و برای امضای این موافقت نامه زمانی کافی وجود 

دارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه هم چنین از اشتراک وزیر 
خارجه در سومین نشست وزاری خارجه کشور ها ی قلب 
آسیا که به تاریخ 5 و 6 ثور در آلماتای قزاقستان برگزار 

می شود، خبر داد.
در  که  آسیا  قلب  کشورهای  گذشته  نشست  دو  در 
استانبول و کابل برگزار شد،  روی 6 تدبیر اعتمادسازی 
در  تدابیر  این  است  قرار  که  گرفت  صورت  موافقت 

نشست آلماتا به تصویب برسد.
مبارزه علیه تروریزم که مسوولیت آن را افغانستان،  ترکیه 
و امارات متحد عربی به عهده دارند؛  فرصت ها ی تجاری 
و سرمایه گذاری که از سوی هند رهبری می شود؛  تعلیم 
ایران رهبری می شود؛ تدبیر مبارزه  و تربیه که از سوی 
با آفات طبیعی که از سوی پاکستان و قزاقستان رهبری 
می شود؛  تدبیر ساختن زیربناها در منطقه که رهبری آن 
را ترکمنستان و آذربایجان به عهده دارند و تدبیر مبارزه 
با مواد مخدر که رهبری آن را به شکل مشترک روسیه 
و آذربایجان به عهده دارند،  در دو نشست گذشته مورد 

توافق قرار گرفت.
نیز  برنامه هایی  مورد،  شش  این  کردن  اجرایی  برای 

ساخته شده است.

احمد شمشاد از شاگردان سرکس تعلیمی و تربیوی 
کودکان افغانستان که بیشتر نقش های کمدی را بازی 
می کند، می گوید که او تاکنون چندین فلم کمدی کوتاه 
ساخته است. احمد شمشاد که برای خود ریش و بروت 

سیاه کشیده است، می افزاید: »من در این جا سرکس را کار 
می کنم و نقش کمدی دارم.«
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• احمدضیا محمدی	 وب سایت:  
• مارکیت هاشم  برات، تلیفون: 0795367967	 مزارشریف:  
• چهارراهی آمریت، جنب کمیساری سابقه، تلیفون: 0797416062	 هــرات:   
• پسته خانه مرکزي صندوق پستي 1911، کابل، افغانستان	 آدرس پستي:  
• کوچه شماره 5،  کارته سه، کابل 	 آدرس دفتر مرکزی:  
• پذیرش اعالن و اشتراک:  0708144047	
• 8صبح در ویرایش و پیرایش مطالب وارده دست باز دارد. 	
• مقاالت وارده مسترد نمي گردد.	
• به جز سرمقاله، آراي مطرح شده در مقاالت به نویسندگان آنها بر مي گردد.	
• 	Afghanistan_8am@yahoo.com :ایمیل

• 	sanjarsohail@yahoo.com  سنجر سهیل صاحب امتیاز:  
• 	 parwiz_kawa@yahoo.com  0700228988  پرویز کاوه مدیر مسوول:  
• شاه حسین مرتضوي  0799037083	 ســردبیر:   
• اکبر رستمی،  قدرت اهلل جاوید، فریدون آژند، شجاع الحق نوری، ظاهر شکوهمند	 خبرنگاران:  
• سید مجتبی هاشمی و فردوس کاوش	 ویراستاران:  
• ظفر شاه رویي  0799319534	 هماهنگی خبر:  
• حبیب بهزاد - رضا مرادی ـ مصطفی سروری- مهدی فرهاد	 وب سایت: www.8am.afصفحه آرایي:  
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برخی  و  جبرئیل  منطقه  بزرگان  بیانیه 
مطلب  پیرامون  اطراف،  قریه جات 
تحت   1392 حمل   19 تاریخ  نشرشده 
به وزارت معارف در  نامه سرگشاده  نام 

روزنامه 8صبح
بر  معارف،  قوت  نقاط  بیان  با  )بیایید 

افتخارات کشورمان بیافزاییم(
جنبه  بیشتر  که  سروصداهایی  اخیرا 
زیر  خاطر  به  دارد  تبلیغاتی  و  رسانه ای 
و  مقدس  و  بزرگ  خانواده  بردن  سوال 

پویای معارف هرات به راه افتاده است.
نامه  نام  تحت  نوشته ای  میان  این  در 
افغانستان  معارف  وزارت  به  سرگشاده 
مکاتب  مشکالت  انعکاس  به منظور 
منطقه جبرئیل توسط شخصی که به اقرار 
جبرئیل  به  رخصتی  برای  که  خودش 

آمده، توجه مان را برانگیخته است.
نبود  قبیل  از  درست است که مشکالتی 
کمبود  مناسب،  و  معیاری  درسی  جای 
در  مسلکی  معلم  نبود  و  درسی  کتاب 
این  اما  دارد،  وجود  جبرئیل  مکاتب 
جبرئیل  منطقه  مشکل  تنها  مشکالت 
و  هرات  نقاط  تمامی  در  بلکه  نبوده 
بسا  چه  و  مشکالت  نوع  این  از  والیات 

بدتر از آن می باشد.
دستاوردهای  محترم  نویسنده  کاش  ای 
بزرگان  و  معارف  ریاست  چندین ساله 
نامه خود  از  در گوشه ای  را  منطقه  این 
هیچ  متاسفانه  که  می نمود  یادآوری 
بلکه  است،  نداشته  آن  به  اشاره ای 
به گونه ای تحریر شده که مردم این محل 
و  آموزشی  نهادهای  ادارات  مسوولین 
مسوولین ریاست معارف هرات در قبال 
این مشکالت هیچ اقدامی نکرده و شاید 
راهکار  ارایه  منتظر  و  نداشته  راهکاری 
از جانب افراد و اشخاص مختلف بوده 

باشند.
نخیر، بلکه همه از این مشکالت باخبرند 
معارف  دوشادوش  محل  این  مردم  و 
مشکالت  این  برداشتن  میان  از  برای 
تالش می نمایند، اما گاها مشکالت حتی 
از عهده و توان مردم و وزارت معارف 
دست اندرکاران  به  رسد  چه  است  بلند 

معارف هرات.
نهاد   25 از  بیش  جبرئیل  شهرک  در 
تعلیمی خصوصی و دولتی وجود دارد، 
توسط  دایمی  به طور  مراکز  این  که 
اعضای نظارت معارف به طور دلسوزانه 
می گیرند  قرار  نظارت  و  ارزیابی  مورد 
که نتیجه تالش آنان و معلمین گرانقدر 
گذشت  که  سالی  در  مکاتب  این 

دستاوردهای زیادی داشته باشد.
در حال حاضر مستقیما 16500 شاگرد 

نداشته و همواره بر رعایت اصل عدالت 
این  در  معارف  ریاست  اجراآت  در 
خدا  شکر  که  است  داشته  تاکید  ناحیه 

تاحال همان گونه بوده است.
تحریر  را  نامه  این  که  مسافری  شخص 
مسوولین  محیط،  بزرگان  با  نموده 
مکاتب هیچ نوع مشوره نداشته است و 
ارایه اعداد و ارقام شاگردان و تطبیق آن 
با نورم های بین المللی کاری ناآگاهانه و 
غیرمسووالنه بوده است. معارف و مردم 
تالش های  و  زحمات  عمال  هیچ،  که 
دلسوز  معلمین  خصوصا  را  همگان 

مکاتب دولتی در این نامه نادید گرفته.
اگر هدف از تحریر این نامه سرگشاده 
تاکیدی بر معارف متوازن، غیرسیاسی و 
باید خاطرنشان  است،  تبعیض  از  عاری 
آقای  شخص  موجودیت  با  که  نماییم 
وزارت  معارف،  فعلی  رییس  طاهری 
این  از تحقق  این دیار  معارف و مردم  

امر هیچ واهمه ای نخواهند داشت.
اندیشه  و  قلم  صاحبان  که  امیدواریم 
ناآگاهی  و  غرض  نوع  هر  از  دور  به 
قلم  معارف  پویایی  و  رشد  جهت  به 
نمایند  تالش  و  بنویسند  و  بردارند 
مشکالت معارف را با ارایه راهکارهای 
شرایط  با  متناسب  منطقی  و  عملی 
را  معارف  مسوولین  و  مردم  ما  موجود 

راهنمایی کنند.
سودمند  مشوره های  ارایه  با  که  باشد 
ما  پشتوانه  و  حمایت  اجرا،  قابل  عملی 
و  وزارت  محترم  مقامات  دلسوزی  و 
به  را  عزیزمان  کشور  معارف،  ریاست 

سوی رشد و ترقی به پیش ببریم.

بداند که اگر با حق ما برای دریافت تسلیحات 
که  است  نشستی  آخرین  این  نکند،  موافقت 
شرکت  آن  در  سوریه  حکومت  مخالفان 
نشستی  هیچ  در  دیگر  این  از  بعد  ما  می کند. 
حاضر نمی شویم.« فرانسه و برخی از نمایندگان 

کنگره امریکا توقع دارند.
یک چهره ارشد دیگر از مخالفان بشار اسد در 
گفتگو با رویترز گفته است: »جامعه بین المللی 
تصمیم گرفتن  بخواهد.  چیزی  ما  از  نمی تواند 
درباره این که ما بعد از بشار اسد چه کشوری 
داشته باشیم، به ما مردم سوریه ربط دارد و نه به 

جامعه بین المللی.«
اسد  بشار  مخالفان  میان  در  ارشد  مقام  این 
که  حاال  و  سال  دو  از  »بعد  است:  گفته 
اسکاد  موشک های  از  دارد  سوریه  حکومت 
از  و  می کند  استفاده  شیمیایی  سالح های  و 
این ها )جامعه  ایران و روسیه کمک می گیرد، 
بین المللی( آمده اند می گویند که از ما ضمانت 

می خواهند؟ چه طور می توانند؟«
استفاده  درباره  مخالفان  اتهام  حکومت سوریه 
از سالح های شیمیایی را رد کرده و در مقابل، 
متهم  تسلیحات  این  از  استفاده  به  را  شورشیان 

کرده است.
امیدواری  ابراز  پیش تر  اسد  بشار  مخالفان 
بتواند  استانبول  نشست  که  بودند  کرده 
راه  بهترین  که  شود  ضمنی  توافقی  زمینه ساز 
ارسال  اسد،  بشار  حکومت  به  پایان دادن  برای 

تسلیحات به گروه های شورشی است.
از  و  نظامی  فرمانده  ادریس،  سلیم  شنبه  روز 
نشست  حاشیه  در  سوریه،  شورشیان  رهبران 
راه حلی  »هیچ  گفت:  خبرنگاران  به  استانبول 
وجود  مذاکره  طریق  از  حکومت  تغییر  برای 
ندارد. این بحران با هیچ راهی جز توسل به زور 

آرام نمی شود.«

حمایت های  از  معارف  چتر  زیر 
معارف  ریاست  مسوولین  دلسوزانه 

برخوردار می باشد.
که در مقایسه با سال 1381 دوازده برابر 
مراتب  همین  به  که  است  داشته  رشد 
تشکیل و صنف درسی اقتضا می نموده 
است که شکر خدا با دلسوزی مسوولین 
مالحظه ای  قابل  اندازه  تا  محترم 

مشکالت مرفوع گردیده است.
دستاوردهای  همه  این  از  نمی توان 
برخی  بیان  با  و  علمی چشم پوشی کرد 
زحمات  نتایج  کمبودات،  و  نارسایی ها 
هیچ  در  ضرب  را  مسوولین  و  مردم 
به شما معلوم است که چندین  دانست. 
دهه جنگ زیر ساخت اساسی افغانستان 
نورم های  به  تا رسیدن  برده و  بین  از  را 

بین المللی راه درازی را باید پیمود.
الزم به ذکر است در اطراف این منطقه 
که  دارد  وجود  زیادی  غصبات  و  قرا 
در تمامی آن ها مکتب رسمی یا محلی 
اناث  طبقه   خصوصا  شاگردان  برای 

ایجاد شده است.
مردم این شهرک و سایر قرا و قصبات 
طریق  از  را  خودشان  صدای  می توانند 
شورای  در  نمایندگان شان  و  خویش 
مسوولین  به  ملی  شورای  و  والیتی 
عده ای  که  نیست  الزم  دیگر  برسانند 
که معلوم نیست روی چه اغراضی چنین 
و  معارف  آرام  فضای  در  را  نامه هایی 
مردم ما به نشر می رسانند، رساننده پیام 

مردم ما باشد.
بزرگان  و  مردم  می گوییم  صراحت  به 
جبرئیل توقع بلندتر از سایر نقاط هرات 

در نشست مخالفان حکومت سوریه در 
استانبول، آلمان بار دیگر بر مخالفت با 
ارسال تسلیحات برای شورشیان سوری 
فاصله گرفتن  خواستار  و  کرد  تاکید 
و  »افراط گرایان  از  مخالفان  این 

تروریست ها« شد.
به گزارش رادیو فردا، نشست مخالفان 
اصلی  کشور   11 و  سوریه  حکومت 
دوستان  »نشست  عنوان  با  آنان  حامی 
سوریه« در استانبول ترکیه برگزار شد 
سوری  شورشیان  آن چه  خالف  بر  اما 
ارسال  سر  بر  توافقی  داشتند،  انتظار 

تسلیحات به مخالفان بشار اسد حاصل نشد.
چهره های  نشست  این  در  رویترز،  گزارش  به 
خود  خارجی  حامیان  از  اسد  بشار  مخالف 
ناامید به نظر می رسیدند. در این نشست آلمان 
»نیروهای  از  است  خواسته   سوری  مخالفان  از 

افراط گرا و تروریست« فاصله بگیرند.
این  در  وستروله،  گیدو  آلمان،  خارجه  وزیر 
تامین  درباره  کشورش  که  است  گفته  نشسته 
اسلحه برای شورشیان تردید دارد،  ولی اضافه 
اتحادیه  در  باید  موضوع  این  که  است  کرده 

اروپا بررسی شود.
رویترز نوشته است 11 کشور »گروه هسته« از 
بشار  کنارزدن  نحوه  سر  بر  سوریه«،  »دوستان 
شامل  کشورها  این  رسیده اند.  بن بست  به  اسد 
و  اروپایی  قدرت های  امریکا،  متحده  ایاالت 
چند کشور عربی از جمله عربستان سعودی و 

قطر هستند.
بحران سوریه که از دو سال پیش و با سرکوب 
اعتراضات علیه حکومت آغاز شد، در ماه های 
داخلی  جنگی  به  و  است  گرفته  باالتر  گذشته 

تبدیل شده است.
سازمان ملل برآورد می کند که این درگیری ها 
تاکنون بیش از 70 هزار کشته بر جای گذاشته 

است.
رویترز نوشته است یک چهره ارشد از مخالفان 
در  فروردین   31 نشست  حاشیه  در  سوریه 
این خبرگزاری گفته است که همین  استانبول 
بشار  مخالفان  برای  کشورها  برخی  هم  حاال 
به رسمیت شناختن  ولی  می فرستند  سالح  اسد، 
کشورهایی  به  نشست،  این  در  کمک ها  این 
همچون عربستان سعودی و قطر اجازه می دهد 

آشکارا این کمک ها را به شورشیان برسانند.
باید  »جهان  است:  گفته  مخالف  چهره  ACKUاین 
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تجاوز به اعتراض در هندی شهروند صدها
دهلی در پنجساله دختر یک به جنسی
دو گذشته هفته دختر این کردند. تظاهرات
روزحبسبودوموردتجاوزوشکنجهقرار
گرفت.طبقگزارشهاپولیسازثبتدوسیه

ایندخترخودداریکردهبود.
بهگزارشصدایآلمان،دخترقربانیدوروز
بعدتوسطهمسایههادراتاقهمانساختمانی
میکردند. زندگی او خانواده که شد یافت
این والدین که میگویند اجتماعی فعاالن
روز فرزندانشان آنکه از پس قربانی دختر
پولیس به شد، ناپدید گذشته هفته دوشنبه
مراجعهکردند،اماپولیسازثبتایندوسیه

امتناعنمود.
زنان حقوق فعال یک کوماری، رانجانا
آنها نکرد. هیچکاری »پولیس میگوید:
آغاز از پیش اول گام که را شکایت یک
میافزاید: او نکردند.« ثبت بررسیهاست،
میکرد، شروع را تحقیقات پولیس »اگر
جلوگیری فجیع جنایت این از بود ممکن

شود.«
دخترپنجسالهدرحالییافتشدکهتنهادر

است حاکی ایران خبرگزاریهای گزارش
این ارتش هواپیماهای از فروند یک که
کشورروزیکشنبهدرحوالیشهرآبدانان
والیتایالمبراثربرخوردباکوهسقوطکرد

ودوخلبانآنکشتهشدهاند.
این مهر خبرگزاری فردا، رادیو از نقل به
هواپیماراازنوعجنگندهاف-5ذکرمیکند

امریکا بشر حقوق وضعیت از چین
انتقادکردهوگفتهاستکهعملیات
نقضحقوق باعث اینکشور نظامی
مالی کمکهای و خارج در بشر
سبب امریکا داخل در سیاسی و
داخل در دموکراسی خنثاسازی

امریکاشدهاند.
چین آلمان، صدای گزارش به
بشر حقوق گزارش به واکنش در
ثور، 1 یکشنبه، روز متحده ایاالت
به آن در و کرد منتشر گزارشی
متحده ایاالت در مسلحانه خشونت
بشر نقضحقوق از نمونهای بهعنوان
اشارهکردهاست.چینگفتهاستکه
علیه جدی تهدید مسلحانه خشونت
امریکا شهروندان امنیت و زندگی

است.
گزارش در که است حالی در این
سال در متحده ایاالت بشر حقوق
2012آمدهاستحکومتاینکشور
تقویتمیکند را مردمش بر نظارت
کمپاینهای به مالی کمکهای و
انتخاباتیتاثیربیشازحدبرسیاست

امریکادارد.
به اشاره با خود گزارش در چین
انتخابات در مردم اشتراک کاهش
در متحده ایاالت ریاستجمهوری
»شهروندان است: گفته ،2012 سال
برابر واقعا رای حق از امریکایی
سال انتخابات در نیستند.« برخوردار
شرایط واجدان 57.5 امریکا 2012

رایدهیشرکتکردند.
دفتر سوی از که گزارش این
اطالعاتشورایدولتیاکابینهچین
منتشرشده،غالباازاخباررسانههانقل
گفته گزارش در است. کرده قول
شدهاستکهتبعیضجدیجنسیتی،
نژادیودینیدرایاالتمتحدهوجود

پولیس فرانسه، خبرگزاری گزارش به
معترضان با یکشنبه، روز بحرین
است. شده درگیر کشور این در
پیش ساعاتی تنها درگیریها این
یک« »فرمول مسابقات برگزاری از

گزارششدهاست.
شاهدان از نقل به فرانسه خبرگزاری
عینینوشتهاستشامگاهشنبه،پولیس
میدادند، شعار که معترضانی بهسوی

گازاشکآورپرتابکردهاست.
بازداشت از بشر حقوق دیدهبان پیشتر

صحی وضعیت بود. شده زندانی اتاق یک
داخلی،وخیم بهدلیلجراحتهای ایندختر
دهلی در شفاخانه یک در اکنون او است.
جدیدبستریاست.بهگفتهکوماری،بریدگی
کودک این چهره در نیز جویدگیهایی و

مشاهدهمیشوند.
میکرد زندگی اتاقی در 24ساله مرد یک
کهقربانیدرآنیافتشد،روزشنبهدرشهر
»مظفرپور«درایالتبیهاردستگیرشد.اوفورا
در مقامات دستور به و شد منتقل دهلی به

بازداشتپولیسبهسرمیبرد.
وارده اتهامات مورد در تاکنون هند پولیس
مبنیبرتاخیرونپذیرفتندوسیهگمشدناین
دخترپنجساله،سکوتکردهاست.اماشوشی
کومارشینده،وزیرداخلههندروزشنبه،31

از نقل به ایسنا خبرگزاری همینحال در و
ساقط هواپیمای ارتش، اطالعرسانی پایگاه
شدهرا»یکهواپیمایآموزشی«مینامدکه
درحینتمریناتآموزشیسقوطکردهاست.
ولسوالآبدانانایالمبهخبرگزاریمهرگفته
کهاینهواپیمادربرخوردباکوهفیلماندر
منطقهولسوالیآبدانانسقوطکردهودونفر

سرنشینآندردمجانسپردند.
به متعلق هواپیما این که افزود ناصری مراد
بوده دزفول وحدتی شکاری چهارم پایگاه
و امدادی نیروهای اظهارداشتکه و است
امنیتیدرحالبررسیعلتحادثهدرمنطقه

هستند.
به سانحه این درباره آبدانان ولسوال

داردواینکشوربهطورجدیحقوق
بشردیگرکشورهاراازطریقعملیات
یمن و پاکستان افغانستان، در نظامی

نقضکردهاست.
گزارشساالنهحقوقبشرامریکاکه
خارجه وزارت سوی از جمعه روز
اینکشورمنتشرشد،گفتهاستچین
گروههایی ظهور از جلوگیری برای
اینکشور استحکومت ممکن که
راباچالشروبهروکنند،تدابیرجدید
کرده تحمیل را نامنویسی و ثبت
است.درگزارشهمچنانآمدهاست
تا میکند تالش چین حکومت که
خاموش را وکیالن و سیاسی فعاالن
در دهد. قرار ارعاب مورد و کند
ادامهاینگزارشآمدهاستکهچین
اقداماتفوققانونیرامانند»ناپدید«
از جلوگیری بهمنظور فعاالن ساختن

بروزنظراتمستقلبهکارمیبرد.
به همچنان امریکا ساالنه گزارش
افراد و اقلیتها زنان، علیه تبعیض
اجباری، کار انسان، قاچاق معلول،
عقیمسازیاجباریوفسادگستردهدر
چیناشارهکردهاست.حکومتچین
همچنانکنترولشدیدبرآزادیبیان
دینیوضعکرده و سیاسی فعالیت و
از متحده ایاالت که اقداماتی است؛
یاد بشر حقوق نقض بهعنوان آنان

میکند.

20فعالسیاسیدربحرینودرارتباط
بامسابقاتفرمولیکخبردادهبود.

این برگزاری جریان در گذشته سال
مسابقات،اعتراضاتشدیدیدرمحل
دولت مخالفان سوی از آن برگزاری
سال اعتراضات شد. انجام بحرین
با معترضان درگیری به منجر گذشته،
نیروهایامنیتیوشلیکگازاشکآور
خشمگین که شد معترضانی بهسوی
بهسوینیروهایامنیتیبمبدستساز

پرتابمیکردند.

این حملگفتدستوریکتحقیقدرمورد
موضوعصادرشدهاست.

نخستوزیر سینگ منموهن حال، همین در
پولیسرا»کامال بیانیهای،رفتار انتشار با هند
مقامات از و کرد توصیف قبول« غیرقابل
را اقدامممکن تا»شدیدترین دهلیخواست

علیهمسووالنخاطی]پولیس[انجامدهند.«
دوسیه این مورد در اعتراضآمیز تظاهرات
روزجمعهآغازشد،اماپسازنشریکفلم
ویدیوییتشدیدیافت.درفلمویدیویییک
پولیسمردیکزنمعترضراسیلیمیزند.
بازرسان که میشود گفته این، بر عالوه
37 معادل روپیه 2000 قربانی خانواده به
دوسیه پیگیری از تا کردهاند پیشنهاد دالر

صرفنظرکند.
در پنجساله کودک به جنسی تجاوز دوسیه
حالیمطرحشدهاستکهچندماهپیشیک
در گروهی تجاوز مورد 23ساله جوان دختر
دهلینوقرارگرفتوبراثرجراحاتوارده
درگذشت.ازآنزمانتاکنون،مسالهخشونت
برزنان،بهشدتموردتوجهقرارگرفتهاست.



حادثه این که گفت نیز ایرنا خبرگزاری
کیلومتری 35 در صبح ۹ ساعت حوالی
ارتفاعات در آبدانان شهر شمالشرقی

کبیرکوهبهوقوعپیوستهاست.
جوی شرایط بودن نامساعد که افزود وی
ارتفاعات در غبار و گرد وجود و منطقه
حادثه این وقوع احتمالی علت کبیرکوه

است.
اف-5جنگندهایاستکه51سالپیشدر
تنها حال و شد گرفته کار به امریکا ارتش
امریکا،چین،کوریای ارتشکشورهای در

جنوبیوایراناستفادهمیشود.
سوانحهواییدرایرانامریپرسابقهاستکه

درسالهایاخیربهکراترخدادهاست.

تجاوز به یک دختر پنج ساله، خشم هندی ها را برانگیخت

یک فروند هواپیمای اف-۵ ایران سقوط کرد

انتقاد چین از وضعیت حقوق بشر در امریکا

پولیس بحرین با معترضان این کشور درگیر شد
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