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ارسالن  مزارشریف:  8صبح، 
پشتونکوت  ولسوالی  سارنوال 
والیت فاریاب همراه با خانم و سه 
توسط  روزگذشته،  دیگرش  همراه 

طالبان کشته شدند.
والی  سخنگوی  بیدار،  جاوید 
»سارنوال  گفت:  8صبح  به  فاریاب 
زمانی که  روزگذشته  صبح  ارسالن 
به سوی شهر میمنه در حرکت بود، 
با کمین طالبان مواجه شد که در اثر 
آن ارسالن همراه با خانم و سه همراه 

8صبح، پروان: در نتیجه درگیری 
میان طالبان و نیروهای امنیتی افغان 
در ولسوالی تگاب والیت کاپیسا، 

سه فرد ملکی زخمی شدند.
پولیس  فرمانده   نوروز،  محمد 
ولسوالی تگاب با تایید این رویداد 
»روزگذشته یک  به 8صبح گفت: 
افغان  نیروهای  مشترک  عملیات 
برای یک روز در ولسوالی تگاب 

مزارشریف:  8صبح، 
از  دفاع  و  معاونت  انجمن 
شهر  در  را  نشستی  زن  حقوق 
مزارشریف، با حضور اعضای 
مسووالن  و  مدنی  جامعه ی 
به  رسیدگی  به منظور  محلی 
والیت  باشندگان  مشکالت 

بلخ راه اندازی کرد.
عثمانی،  روشندل  ماللی 
به  انجمن  این  مسوول 
خبرنگاران گفت: »جمع آوری 
از  مردم  مشکل های  و  نظرها 
ولسوالی ها  و  روستاها  سطح 
در  روزگذشته  و  شده  آغاز 
مسووالن  با  بلخ  والیت  سطح 
دولتی در میان نهاده شد تا در 
مشکالت  این  پالیسی های شان 

را نیز بگنجانند.«
خانم عثمانی افزود: »این سلسه 
مرکز  به  والیات  از  نشست ها 
خواهد رسید تا اعضای کابینه و 

جمهور  رییس  کرزی  حامد 
نشست  در  شرکت  برای  کشور، 
و  پاکستان  افغانستان،  جانبه  سه 

امریکا به بروکسل رفت.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری 
که  داده  خبر  اعالمیه ای  نشر  با 
راس  در  کرزی  جمهور  رییس 
شنبه  روزسه  بلندپایه  هیات  یک 
بلژیک  پایتخت  بروکسل  عازم 

شد.
جمهوری  ریاست  اعالمیه  در 
آمده که روند صلح و مشکالت 
اخیر بین پاکستان و افغانستان در 
مرزی  دروازه  تاسیس  به  ارتباط 
امتداد  در  پاکستان  ارتش  توسط 
ولسوالی گوشته  در  دیورند  خط 
والیت ننگرهار موضوعات اصلی 

این نشست هستند.
این نشست به ابتکار امریکا برگزار 

می شود.
داکتر زلمی رسول وزیر خارجه، 
جنرال بسم اهلل محمدی وزیر دفاع 
و داکتر رنگین دادفر اسپنتا مشاور 
امنیت ملی، رییس جمهور را در 

این سفر همراهی می کنند.
اجالس  حاشیه  در  نشست  این 
عضو  کشورهای  خارجه  وزیران 
ناتو در بروکسل انجام خواهد شد.

بعد  ناتو  خارجه  وزرای  نشست 
در  ناتو  مقر  در  دیروز  ظهر  از 
افغانستان  شد.  برگزار  بروکسل 
موضوعات  سوریه  در  نبردها  و 

اصلی این نشست بود.
اندرس فوگ راسموسن، دبیرکل 
این  افتتاحیه  سخنرانی  در  ناتو 
وادار  برای  که  گفت  نشست 
کردن طالبان به صلح باید به آنها 

فشار نظامی وارد شود.
»انتظار  گفت:  راسموسن  آقای 
چارچوب  نشست  این  در  دارم 
مالی  برای حمایت  ما  تالش های 
نیروهای  موثر، منسجم و مناسب 
 ۲۰۱۴ از  پس  افغان  امنیتی 

مشخص شود.«
 

شورای مشورتی پولیس که اخیرا ایجاد شده،
 در آن هجده تن از نمایندگان نهادهای جامعه مدنی، 
فعاالن حقوق بشر و تعدادی از مقام های وزارت امور 
داخله عضویت دارند. وزارت امور داخله می گوید که 
این شورا به منظور بهبود روابط پولیس با مردم، آگاه 

شدن از نگرانی های مردم و بهبود فعالیت های پولیس 
ایجاد شده است.

شورای ملی نیز صدای مردم را 
بشنوند و در رفع مشکالت شان 

همکاری کنند.«
او  ایجاد این گونه گفتگوها را 
موثر دانسته و می گوید که برای 
نظارت از تطبیق آن برنامه هایی 
وزارت های  تا  دارد  وجود 

مربوطه آن را اجرا کنند.
نشست  این  در  او،  به گفته ی 
شماری از ولسواالن، قریه داران 
اداره ها  از  برخی  مسووالن  و 
حضور داشتند تا پس از این به 
مشکالت مردم رسیدگی کنند.

این نشست  اشتراک کنندگان 
راه های  صحی،  مراکز  نبود 
مواصالتی و آب آشامیدنی را 
از مشکل های اساسی باشندگان 
والیت  ولسوالی های  از  برخی 
بلخ خواندند و مدعی شدند که 
مسووالن محلی به مشکل های 

آنان رسیدگی نمی کنند.

دیگرش کشته شدند.«
آقای بیدار افزود: »یک همراه دیگر 
و  است  زخمی  ارسالن  سارنوال 
هم چنین یک طالب که زخمی شده 
بود، از سوی پولیس بازداشت شده 

است.«
او هم چنین می گوید که یک هیات 
پشتونکوت  ولسوالی  به  میمنه  از 
قضیه  اکنون  و  است  شده  فرستاده 

زیر بررسی قرار دارد.


در  که  شد  راه اندازی  والیت  این 
نتیجه پرتاب راکت از سوی طالبان 
این ولسوالی 3فرد  در منطقه قورغ 

ملکی زخمی شدند.«
منازل  این عملیات  او در  به گفته ی 
مورد  مشکوک  افراد  از  شماری 
آن  احتمال  و  قرارگرفته  بازرسی 
نیز  طالبان  از  شماری  که  می رود 

کشته و زخمی شده باشند.

سارنوال ولسوالی پشتونکوت
 کشته شد

سه فرد ملکی در کاپیسا 
زخمی شدند

مسووالن بلخ به مشکالت مردم 
رسیدگی نمی کنند

کرزی برای دیدار با مقام های پاکستانی 
به بروکسل رفت

نشست بروکسل
 بازی دیگر 
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بروکسل نشست 
برای وقت کشی فرصتی دیگر 

قرار است در حاشیه اجالس وزیران خارجه کشورهای 
افغانستان،  سه جانبه  نشست  ناتو،  سازمان  عضو 
کرزی  رییس جمهور  شود.  برگزار  امریکا  و  پاکستان 
دیگر  با  همراه  دیروز  نشست،  این  در  شرکت  برای 

بلندپایگان دولتی، به آن شهر رفت.
و  افغانستان  میان  تنش های مرزی  و   تالش های صلح 
بروکسل خوانده شده است.  پاکستان، آجندای نشست 
سه جانبه  نشست  برخالف  کابل،  که  می رسد  به نظر 
لندن، امید چندانی به بروکسل نبسته است. ایمل فیضی، 
است  گفته  رسانه ها  به  کرزی،  رییس جمهور  سخنگوی 
امید چندانی  پاکستان در گذشته،  به رفتار  با توجه  که 

به ثمربخش بودن نشست بروکسل وجود ندارد.
مقام های  امیدوارند.  امریکایی ها  کابل،  برخالف  اما   
هم دیگر  با  اخیر  روزهای  در  پاکستانی  و  امریکایی 
مذاکره کردند. در اعالمیه رسمی دولت پاکستان آمده 
است که دو طرف روی تالش های صلح در افغانستان 
بحث کرده اند. برخی از رسانه های پاکستانی نوشته اند 
نظامیان  و  امریکایی  مقام های  اخیر،  مذاکره  در  که 
نظر  توافق  صلح  تالش های  پیشبرد  روی  پاکستانی 

دارند.
و  امریکا  سه جانبه،  نشست  در  قوی  احتمال  به 
جانب  اطالع  به  را  اخیرشان  مذاکره  پاکستان، جزییات 
سخنگوی  که  همان طور  اما  رساند.  خواهند  افغانستان 
ارتش  نمی رود  انتظار  است،  گفته  کرزی  رییس جمهور 
پاکستان در سیاست های خود تجدیدنظر کند و طالبان 

را وادار به مذاکره سازد.
و  سه جانبه  نشست های  در  شرکت  از  پاکستان  هدف 
دادن وعده های چرم و نرم، وقت کشی است. دیده شد 
به  که  کردند  وعده  پاکستانی ها  لندن،  نشست  در  که 
در  و  می کنند  کمک  کابل  در  علما  کنفرانس  برگزاری 
در  تالش های صلح  تا  می کنند  تالش  کابل  با  هماهنگی 
پس  اما  کند؛  مالحظه ای  قابل  پیشرفت  آینده،  شش ماه 
از آن، مالهای پاکستانی نه تنها از شرکت در کنفرانس 
علما در کابل خودداری کردند، بلکه رییس داراالنشای 
افغانستان  در  را  انتحار  و  جنگ  علمای شان،  شورای 

روا دانست.
از  که  است  ده سال  وعده،  خلف  و  دادن  وعده  بازی 
ارتش  می شود.  پیشبرده  به  پاکستان  ارتش  سوی 
می کنند  فکر  حاضر  حال  در  طالبان  گروه  و  پاکستان 
که با بیرون شدن قوای خارجی، فرصت می یابند  تا با 
گرم کردن میدان جنگ و افزایش خشونت، موضع خود 

را تقویت کنند.
ماشین  پاکستان،  در  حمایتی شان  شبکه های  و  طالبان 
جنگی خود را برای بعد از 2014، آماده می کنند. بسیار 
پایان  برای   ،2014 سال  از  پیش  آنان،  که  است  بعید 

کنند.  مذاکره  افغانستان،  جنگ 
که  دیگری  کشورهای  و  امریکا  ناتو،  باید  بنابراین 
برای  تالش  به جای  می کنند،  حمایت  را  افغانستان 
توانایی های  تقویت  روی  مذاکره،  به  طالبان  کشاندن 
سرمنشی  که  همان طور  کنند.  تمرکز  افغان  نیروهای 
به  باور  طالبان  زمانی که  تا  است،  گفته  ناتو  سازمان 
مشکل  حل  و  مذاکره  امکان  باشند،  داشته  پیروزی 

وجود ندارد. 
عالوه  طالبان،  جنگی  ماشین  انداختن  کار  از  برای 
افغانستان،  نیروهای  جنگی  توانایی های  تقویت  بر 
در  گروه  این  حمایتی  شبکه های  متالشی سازی 
اعضای   ناتو و  نیز ضروری است. سرمنشی  پاکستان 
در  را  طالبان  حمایتی  شبکه های  باید  سازمان،  این 

بگیرند. پاکستان جدی 
افغانستان،  جنگ  سیاسی  راه حل  عمده  مانع  واقع  در 
است.  پاکستان  در  طالبان  حمایتی  شبکه های  همین 
مهم ترین این شبکه ها، سازمان آی اس آی یا استخبارات 
ناتو،  امریکا و  تا جامعه جهانی،  نظامی پاکستان است. 

این مساله را جدی نگیرند، جنگ به پایان نمی رسد.
ممکن است پاکستان در نشست سه جانبه بروکسل نیز 
به  هرگز  اما  بدهد،  وعده هایی  افغانستان  و  امریکا  به 

این وعده ها عمل نخواهد کرد. 

زنگ اول


دادستان ها، كارمندان مستوفیت، رییس 
و اعضای شورای والیتی و رییسان بقیه 

اداره های دولتی ثبت خواهد شد.«
كاهش  در  را  فرایند  این  آغاز  زاللی، 
میزان فساد اداری موثر دانسته و افزود 
هشت  در  برنامه  این  حال،  به  تا  كه 
والیت كشور عملی شده و به زودی در 

دیگر والیت ها نیز عملی خواهد شد.

جریان  در  كه  می افزاید  زواک  آقای 
تخریب كشت زارهای كوكنار شماری 
از افراد طالبان نیز كشته و زخمی شدند.

او هم چنین می گوید تا زمانی كه منطقه 
كامال از وجود كشت زارهای كوكنار 
ادامه  عملیات  این  نشود،  پاكسازی 

خواهد یافت.
از  شماری  كه  است  درحالی  این 
حاصالت  لغمان  والیت  كشاورزان 
جمع آوری  را  خود  كوكنار  كشت 

كرده اند.

است، می گوید كه كارمندان این اداره 
پیش از این برای تشخیص آسیب دیدگان 

كارمندان به محل رفته اند.
ما  پیش  »15روز  گفت:  فایض  آقای 
ولسوالی وردوج  به  را  تیم سروی خود 
فرستاده  بودیم كه این تیم خانه به خانه 
گشته اند و متضررین را به شکل درست 
تشخیص كرده اند. ما پس از این بررسی 
بین المللی  كمیته  به  را  خود  گزارش 
در  كه  كردیم  هماهنگ  سرخ  صلیب 
این كمیته 60تن مواد غذایی  نتیجه آن 

و غیرغذایی را كمک كرد.«
در پی نا امنی های ولسوالی وردوج، ماه 
گذشته باشندگان شماری از روستاهای 
طالبان  فشار  اثر  در  ولسوالی  این 

خانه های شان را ترک كرده بودند.


8صبح کندز: اداره ی عالی مبارزه با 
پروسه ی  كشور،  اداری  فساد  و  ارتشا 
ثبت دارایی های مقام های محلی بغالن 

را آغاز كرد.
اداری  و  مالی  معین  عبدالرزاق زاللی، 
دارایی های  ثبت  به خاطر  كه  اداره  این 
است  آمده  بغالن  به  محلی  مسووالن 
دارایی های  برنامه  این  »در  گفت: 
دادگاه ها،  قاضیان  ولسواالن،  شخصی 

مسووالن  جالل آباد:  8صبح، 
می گویند  لغمان،  والیت  محلی 
نیروهای امنیتی این والیت پروسه ی 
را  كوكنار  كشت زارهای  تخریب 

آغاز كرده اند.
این مسووالن مدعی اند كه نیروهای 
جداگانه  عملیات  دو  در  امنیتی 
چهار  و  دو  ذوالفقار  به نام های 

روزگذشته، حدود 200جریب كشت 
كوكنار را در ولسوالی بادپش و مركز 

این والیت تخریب كردند.
سرحدی زواک، سخنگوی والی لغمان 
نتیجه ی عملیات  به 8صبح گفت: »در 
ذوالفقار دو در ولسوالی بادپش حدود 
كوكنار  كشت زارهای  150جریب 
عملیات  در  و  است  شده  تخریب 
لغمان  مركز والیت  مهترالم  در  چهار 
وجود  از  زمین  50جریب  حدود  نیز 

كوكنار پاكسازی شده است.«

محلی  مسووالن  فیض آباد:  8صبح، 
بدخشان، می گویند اداره جمعیت حالل 
تن   60 مقدار  روزگذشته  افغانی  احمر 
آسیب  به  را  غذایی  غیر  و  غذایی  مواد 
والیت  این  وردوج  ولسوالی  دیدگان 

كمک كرد.
وردوج  ولسوال   خاور،  محمد  دولت 
گفت: »برای 335 خانواده  ای كه در اثر 
جنگ ها آسیب دیده بودند، به هر نفر 15 
قلم مواد شامل برنج، روغن، لوبیا، وسایل 

آشپزخانه، كمپل و صابون كمک شد.«
مواد مشکالت  این  توزیع  با  او،  به گفته 
ناحیه كمبود  از  عمده ی آسیب دیدگان 
مواد اولیه مورد نیازشان برطرف می شود. 
در همین حال، عبداهلل فایض رییس اداره 
سره میاشت بدخشان كه به منظور توزیع 
وردوج سفركرده  ولسوالی  به  مواد  این 

دارایی های مقام های محلی بغالن ثبت شد

200جریب زمین از کشت کوکنار پاک شد

2014
صفحه جدید ماموریت ناتو

 در افغانستان

}ادامه از صفحه 1{ به آسیب دیدگان وردوج کمک صورت گرفت

مورد  در  »ما  گفت:  راسموسن 
انگیزه هایی كه نزد طالبان وجود 
بلکه  نمی كنیم،  گمانه زنی  دارد، 
راه حل  یک  تا  هستیم  تالش  در 
سیاسی را برای دست یابی به صلح 
جستجو كنیم.« آقای راسموسن، 
در  ناتو  شرایط  بر  دیگر  یکبار 
تاكید  صلح  گفتگوهای  روند 
موفقیت  برای  »شرایطی  كرد: 
نظر  در  دارد،  وجود  صلح  روند 
عبارتند  شرایط  این  شود:  گرفته 
از سوی  صلح  روند  رهبری  از 
گروه های  احترام  افغان ها، 
دموكراسی  به  مصالحه  طرف 
و  بشر  حقوق  ارزش های  و 
هم چنان قطع رابطه ی شورشیان با 

گروه های تروریستی جهانی.«
كه  گفت  راسموسن  آقای 
یک  افغانستان،  انتخابات 
چیزی  و  است  داخلی  مسوولیت 
برگزاری  دارد،  انتظار  ناتو  كه 
او  است.  شفاف  انتخابات  یک 
كه  مواردی  در  »ما  می گوید: 
دارد،  رابطه  انتخابات  امنیت  به 
انجام  را  الزم  حمایت های 
انتخابات  برگزاری  اما  می دهیم، 
مسوولیت  و  افغانی  روند  یک 

خود افغان هاست.« 
شورای همکاری ناتو-روسیه

وزیران  اجالس  دیگر  بخش  در 
شورای  اجالس  ناتو،  خارجه 
آقای  شد.  برگزار  ناتو-روسیه 
یک  جریان  در  كه  راسموسن 
كنفرانس خبری پس از برگزاری 
ناتو-روسیه  شورای  اجالس 
همکاری  از  می كرد،  صحبت 
روسیه با نیروهای هوایی افغانستان 
خبر داد. راسموسن گفت: »امروز 
ما دور دوم صندوق وجهی حفظ 
و مراقبت هلیکوپترهای نیروهای 
بر مبنای  افتتاح كردیم.«  افغان را 
همکاری  شورای  تصمیم،  این 
ناتو-روسیه برنامه های آموزشی را 
برای میخانیک های افغان در مورد 
فراهم  چرخبال ها  انواع  ترمیم 
می سازند و ظرفیت های نیروهای 
در كمک رسانی  را  افغان  هوایی 
می برند.  بلند  سربازان  به  طبی 
راسموسن گفت: »این پروژه یک 
راستای  در  بزرگ  سهم گیری 
افغانستان  ثبات  و  امنیت  ایجاد 
كه  پروژه  این  مبنای  بر  است. 
است،  شده  آغاز  سال2011  در 
میخانیک های  از  تن   30 تا كنون 
بلند  دیده اند.  آموزش  افغان 
میخانیک های  ظرفیت  بردن 
برای  پرزه  فراهم آوری  و  افغان 
این  اولویت های  از  چرخبال ها، 
پروژه  این  هدف  است.  پروژه 
از  مراقبت  به  افغان ها  قادرسازی 

47 چرخبال است. 

وزیران  بروکسل:  8صبح، 
سازمان  این  مقر  در  ناتو  خارجه 
در بروكسل دور هم جمع شدند 
امنیت  محوری  مسایل  روی  تا 
وانا  خانم  كنند.  گفتگو  جهانی 
النگسکو، سخنگوی این سازمان، 
دیروز سه شنبه، 3 ثور، در نشستی 
افغان  خبرنگاران  جمع  در  كه 
كه  گفت  داشت،  بروكسل  در 
امنیتی  پیشرفت های  روی  بحث 
جهانی  جامعه ی  همکاری های  و 
یکی   ،2014 از  پس  افغانستان  با 
از بحث های محوری این نشست 

خواهد بود. 
خانم وانا می گوید كه سال 2014 
به معنای پایان یافتن ماموریت ناتو 
آغاز  بلکه  نیست،  افغانستان  در 
ماموریت  از  جدیدی  صفحه ی 

ناتو در این كشور است. 
50وزیر  شركت  با  نشست  این 
عضو  كشورهای  از  خارجه 
كشورهایی  و  ناتو  سازمان 
آیساف  چارچوب  در  كه 
شد.  برگزار  دارند،  عضویت 
خارجه  وزیر  زلمی رسول،  آقای 
نشست  این  در  نیز  افغانستان 

حضور داشت.
كه  است  باور  این  به  وانا  خانم 
همکاری ناتو با افغانستان، به یک 
دارد.  شباهت  دوطرفه  خیابان 
در  نیز  افغانستان  كه  می گوید  او 
برابر به دست آوردن كمک های 
ناتو، تعهداتی را كه وعده سپرده 
با  مبارزه  می كند.  عملی  است، 
فساد، ایجاد زمینه برای حاكمیت 
قانون و حمایت از دموكراسی و 
هم چنان مبارزه با كشت و تولید 
وعده هایی  جمله  از  مخدر  مواد 
است كه افغانستان در نشست های 
در  بن  نشست  در  از جمله  قبلی، 
است.  سپرده  وعده   2011 سال 
»جامعه ی  می گوید:  وانا  خانم 
اجرای  و  تطبیق  بر  ناظر  جهانی 
تعهداتی است كه افغانستان وعده 
سپرده است.« خانم وانا می گوید 
كه تالش هایی در راستای به ثمر 
سوی  از  وعده ها  این  رساندن 
افغانستان صورت گرفته است، اما 

این تالش ها كافی نیست.
فوگ  اندرس  حال،  همین  در 
ناتو،  كل  دبیر  راسموسن، 
ناتو  فراراه  امنیتی  چالش های 
آن،  از  پس  و   2014 سال  تا 
عضو  كشورهای  با  مشورت 
آیساف، گفتگو با روسیه، مسایل 
ناشی  تهدیدهای  سوریه،  امنیتی 
شمالی،  كوریای  عملکرد  از 
شورای  جدید  دور  برگزاری 
توافق  ناتو-روسیه،  همکاری 
از  مراقبت  وجهی  صندوق  روی 
و  افغان  نیروهای  هلیکوپتر های 
پرسونل  به  مرتبط  آموزش های 
حفظ و مراقبت نیروهای هوایی را 
از محورهای مباحث این نشست 

معرفی كرد.
روند صلح و انتخابات

به  جواب  در  راسموسن  آقای 
سوالی گفت كه ناتو از دست یابی 
در  سیاسی  راه حل  یک  به 
می كند.  حمایت  مصالحه  روند 

ACKU



رسانه ها تنها مکلف به رعایت قانون هستند
 حکیم مختار
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صدیق اهلل توحیدی:

قسمت سوم
در نقش ها:

امان
رانندهایکهازکابلبهسویپاکستانحرکتمیکند.

نصروکلینر
مردجوانمسلح
رحمتمسافر

رانندهایکهامانراازمرزبهسویشهرپشاورمیبرد.
پولیس1)مردمیانهسال(
پولیس2)مردنسبتاًجوان(

کاکاصفدر50ساله
که خوانديد شما نامعلوم« »سفر درامۀ گذشته قسمت در
مورد و گرفت پاسپورت نداشتن خاطر به را امان پولیس
است. نشده تمام وی دشواریهای اما داد، قرار شکنجه

بیايیدبقیهسرگذشتویراتعقیبنمايیم.

صحنۀ یکم
)دروازۀدفتربازمیگردد(
کاکاصفدر: )با راحتی(

ـالسالمعلیکمگرانه!
پولیس 1:

ـوعلیکمالسالم!سهخبرهده....
کاکاصفدر:

ـزهصفدرنومیژم،دلتهبهفیزفورکیاوسیژم...پتانيمه،دا
خوديارلسکالکیژیچیپهپیشورکهاوسیژم...وگوره

داهمزماآیدیکارت...

رسانههای ديدهبان اجرايی ريیس توحیدی، صديقاهلل
افغانستان علمای شورای خواست به واکنش در آزاد،
که میگويد اطالعرسانی کار ساختن محدود بر مبنی
نافذه قوانین رعايت به مکلف تنها افغانستان رسانههای
کشوراند.اومیگويد،شورایعلمایافغانستانبارهااز
کار بر است خواسته هم يا و کرده انتقاد رسانهها کار

رسانههامحدوديتوضعکند.
سهشنبه، ديروز، که نشستی در توحیدی صديقاهلل
برای افغانستان، خبرنگاران فدراسیون سوی از 3ثور،
گفت: بود، شده راهاندازی اخالقی کودهای تهیه
در سانسور و محدوديت آوردن که است اين ما »باور
و است میسر قوانین درچوکات تنها اطالعرسانی کار
مساله اين به بايد میکنند تطبیق را قانون که نهادهايی
توجهداشتهباشند.آوردنهرنوعمحدويتدرمغايرت
رعايت به مکلف رسانهها و نیست پذيرفتنی قانون با
بیان آن از پس توحیدی آقای گفتههای نیستند.« آن
از مصوبهای در افغانستان علمای شورای که میشود
افراد نظرهای اظهار جلو تا خواستهاند ريیسجمهوری
در گمراهکننده و غیراسالمی برنامههای نشر و مغرض

رسانههاگرفتهشود.
درمتنمصوبهشورایعلمایچنینآمدهاست:»شورای
تحت را مغرض افراد برخی اظهارات افغانستان علمای
نامکارشناسدرمورداوضاعجاریکشوربهويژهبعداز

است، مشخص قانون در ما کار حدود میشود. رسانه
هیچمرجعديگریصالحیتآوردنمحدوديتدرکار

اطالعرسانیراندارد.«
کودهای اخالقی خبرنگاری

تهیه از افغانستان خبرنگاران فدراسیون نشست، اين در
مسودهایدرموردکودهایاخالقیخبرنگاریهمخبر
داد.دراينمسودهکودهایاخالقیبرایخبرنگاراندر
نظرگرفتهشدهاستکهپسازتکمیلمرحلهنظرخواهی

ازخبرنگاران،بهتصويبخواهدرسید.
خبرنگاران فدراسیون عضو و سفما ريیس بومیا، ضیا
موارد بسیاری در اينکه بهدلیل میگويد افغانستان،
صورت انتقاد رسانهها از مردم و حکومت سوی از
خبرنگاران برای تا شد گرفته تصمیم میگرفت،
میگويد بومیا آقای شود. ساخته اخالقی کودهای
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پولیس 1: )به آواز خشک و زننده(
ـ....مره...سهوايی؟سهخبرهده...

کاکاصفدر: )با لحن آرام(
ـزهدامانچاچايمه...هغهخونابلدهده،هیسنپوهیژی...
هغهخودمريضپوشتنهلپارهراغلیدی،هغهخوخوپشتو
همنپوهژیاوبلدندی...پهلیزردیچیراغلیدی...ز
لهتاسوسخهبخشنبهغوارم...هغهخوشیکه...هغهستودنت
ديی...پهپیشورکهنویراغلیدیاوهیسنپوهیژیچی
سنگهلهگرانهافسرانوسرهخبریوکی...چهسهغلطیهغی

نهشویدیزهبشنیغوارم....
پولیس 2: )با تندی(

ـزهمره...موژبايددهقانونترالندیچلندوکو....داسی
چیتاوايیهیسپاسیبلنشته...دیسرهنهاسنادشته...نه
آیدیکارتشتهاونهپاسپورت...نومونژدیتهسنگه

خوشیکو...
کاکاصفدر: )با خود زیر لب صحبت می کند(

ـچطوکنمچطونجاتبتمامانه،ایخويکلودگیکد
مام برو کوتاه( کد....)سکوت بند خوده پولیس کت که
– خطاب میفاممکهایپولیساچیمیخواين.....)بازاری
بهپولیس(خیردیگرانه،اوسامانخويومستیککری

ده...تاسووبخشه...
پولیس 2: )به آرامی(

ـخیردیچیدانابلدهده،زیدیتهخوشیکوم،)باخندۀ
آرام(اوتاسوهملکجیبتهالسووهه.

کاکاصفدر: )به آرامی (
ـزههمضمانتکوماوهم...)بالبخندآرامبهاومیفهامند

سال2014میالدیکهمیخواهندازاينطريقروانملت
راضعیفساختهواوضاعجاریرابیثباتجلوهدهند،
شديداتقبیحکردوآنراخالفمنافععلیایکشورو
آسیاب در آب ريختاندن و بیگانگان به خوشخدمتی
حفظ با تا میخواهد هموطنان از شورا خواند. دشمن
وحدتويکپارچگیخويشوهوشیاریکاملتحت

تاثیراينشايعهپراگنیهاقرارنگیرند.«
آقایتوحیدیمیگويد،ابرازنظردربارهمواردیچون
»امکانآن است: افغانستان سال2014حقهرشهروند
میرودکهاتفاقهایناگواردرسال2014وبعدازآن
بیافتدواظهارنظردراينموردتوجهحکومترابهاين
داشته را الزم آمادگیهای تا میکند معطوف مساله
روان و روحیه که نظرهايی اظهار میگويد، او باشد.«
اصول خالف برساند، آسیب را افغانستان مردم عامه

خبرنگاریاست.
و اطالعات وزارت مشاور نورانی، جالل همچنین
تصامیمی از حمايت در میگويد، افغانستان فرهنگ
از شود، محدود اطالعرسانی کار و بیان آزادی که
بیان آزادی طرفدار »ما نمیکنند: طرفداری حکومت
هستیم،اگرخواستهايیازسویحکومتوياشورای
علمایافغانستانصورتمیگیردکهآزادیهارامحدود

میکند،ماازآنهاطرفدارینمیکنیم.«
بايدکاری نورانیمیگويد،دربعضیموارد اما،آقای
آقای کباب.« نه و بسوزد سیخ »نه که بگیرد صورت
دولت کاری مختلف عرصههای »در گفت: نورانی
سلیقههایمختلفوجوددارد،ديدگاهيکنهادمذهبی
شايدآنقدرنباشدکهتمامشیوههاینشراتیماراتحمل
بسیار آنها خواستههای که دارد امکان بعضا بکند،
جلوگیرندهباشد.ماهمبايدبهگونهایعملکنیمکهنه

سیخبسوزدونهکباب.«
بارها افغانستان علمای شورای میگويد توحیدی آقای
چنینتالشهايیراانجامدادهاند،اماحدودکاریرسانه
درقانونمشخصاستوهیچمرجعديگریصالحیت
آوردنمحدوديتدرکاراطالعرسانیراندارد:»آنچه
گفتند، کرزی ريیسجمهور به علمای شورای که را
چندين نیست، اول اينبار میشد، نبايد که بود کاری
انتقاد يا رسانهها از مختلف مواقع در که است بار
کار باالی محدوديت وضع خواستار هم يا و میکنند

ازخبرنگاران بايد و است آماده اينکودها کهمسوده
واليتهایافغانستاننیزدراينموردنظرخواهیصورت
کودهای مساله تا است تالش در »فدراسیون بگیرد:
نسازد، منحصر کابل خبرنگاران به تنها را اخالقی
فدراسیونبهچهارواليتبزرگافغانستانسفرمیکند
موردمسودهکودهای در نیز ازخبرنگارانواليتها و
پايان به از اينمسودهپس نظرخواهیمیکند. اخالقی
رسیدنمرحلهنظرخواهیطیيکگردهمايیبزرگدر

کابلبهتصويبخواهدرسید.«
تصويب کمیته عضو رادفر، حشمت حال، همین در
کودهایاخالقیخبرنگاری،میگويدمسودهکودهای
اخالقیبرایخبرنگارانبهشمولمقدمهدرششبخش

جداگانهجادادهشدهاست.
بهشمول که اخالقی، کودهای مسوده »در گفت: او
مقدمه،ششبخشدارد،مسايلپاسخگويیخبرنگاران،
رعايتاستقاللحرفهای،رعايتتوازن،کاهشضررو

آسیبودقتدرکارخبرنگاریجادادهشدهاست.«
پیشبردکارمسودهکودهایاخالقیبهعهدهفدراسیون
رسانهای فعال نهاد 9 از که است افغانستان خبرنگاران

ساختهشدهاست.

کهبرايشپولمیدهد(...اوهمبهنورستونزوحلوو...
پولیس 2: )با خندۀ رضایت آمیز(

ـشهشه...کیژی...کیژی...هرهستونزهيوحلالرهلری...
)هردوباهمبلندمیخندند(

صحنۀ دوم
)دروازۀاتاقبازميشود(

کاکا صفدر: )به آرامی(
ـگرنگیتهسرشانیمپرتوبچیمکهپايتدردمیکنه.

عارفه)خانمصفدر(:)بانگرانیوباصدایبلند(
ـويییییی....چیخاکدهسرماباتشده...چیکدهامان

ره؟
کاکا صفدر: )به آرامی(

ـوارخطانشوعارفه،چیزینکده،پولیسایخداناترسزياد
لتوکوبشکدهپايشکمیدردمیکنه.

امان: )به آرامی(
ـسالمزنکاکا،...وارخطانشومهخوبهستم.

عارفه: )با نگرانی(
ـصدقهسرتشوم...چطووارخطانشم...ایخداناترساچرا

اقهلتوکوبتکد؟نالتدهایظالما!
امان: )در حالی که می نشیند(

ـاخ...
کاکاصفدر:

ـعارفهپشتیرهباندهپشتامان...
عارفه:

ـاينه...تکیهکوبچیم...

امان:
ـيکگیالساويخبريمبته،زنکاکا

عارفه: 
ـاينهبچیمچایبريتمیارم،اَويخنخورکهخدانخواسته

مريضنشی،بیازو،اوگاراوگاراستی...
امان:

ـکاکا،ازهموتلیفونتبهآغايميکزنگبزنکهپريشان
خوادبودن...

کاکاصفدر: 
ـاينهبچیمخودتزنگبزن...بگیر...

)اماننمرهرادايلميکند(
امان: 

ـبلی،بلیآغا؟؟؟
اسماعیل )پدر(: 

ـبلی،امانبچیم...توهستی؟
امان: 

ـبلیآغاجان!مهبخیررسیدم،اينهدهخانیکاکايمهستم...
مادرمچطوراس؟

پدر: 
ـبروشکرکهبخیررسیدی...مادرتخیلیپريشانبود،از

خاطرتوزيادتشويشکدفشارشبلندرفته...
امان: )با نگرانی – حرفش را قطع می کند(
ـحالیچطوراس؟بتیيکدفهگوشیرهبرش...

پدر:
ـحالیخوباس.داکتربريشدواداد،ازَخوکهخیست

میگمکهبرتزنگبزنه...توزيادتشويشنکو!

نمایش نامه
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بازی دیگر
نشست بروکسل

پاکستان در پی 
امتیازخواهی است

تحلیلگران:
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 بیژن فرهان

 حکیمی

آجندای  که  نوشته اند  پاکستانی  رسانه های  از  برخی 
امریکایی  مقام های  با  پاکستان  نظامیان  اخیر  مذاکرات 
از  یکی  است.  بوده  افغانستان  جنگ  سیاسی  راه حل 
نظامیان  از  امریکایی ها  که  نوشته  پاکستانی  روزنامه های 
مذاکره  سرگیری  از  برای  را  زمینه  خواسته اند  پاکستان 
میان واشنگتن و طالبان فراهم کند. به نوشته این روزنامه، 
نیز  افغانستان  حکومت  با  را  موضوع  این  امریکایی ها 

مطرح کرده اند. 
جستجو  برای  دیپلوماتیک،  ترافیک  که  می رسد  به نظر 
است.  شده  سنگین تر  افغانستان،  جنگ  سیاسی  راه حل 
برای  نیز  بروکسل  سه جانبه  نشست  که  می رسد  به نظر 
تقویت تالش های صلح برگزار شده است و نظامی های 
پاکستان، بار دیگر، بازی وقت کشی را به راه انداخته اند. 
با  لندن، در هماهنگی  پاکستانی ها مدت ها روی نشست 
بریتانیایی ها کار کردند. ماه ها وقت ضایع شد تا اجالس 
لندن هماهنگ شد و زمینه برای نشست رهبران افغانستان، 
این  برگزاری  از  پیش  گشت.  فراهم  بریتانیا  و  پاکستان 
مطلوب  نتایج  مورد  در  هر سه کشور  مقام های  نشست، 

نشست لندن ابراز امیدواری می کردند. 
و  افغانستان  که  شد  اعالم  نیز  لندن  نشست  پایان  در 
صلح  آینده،  شش ماه  ظرف  تا  می کنند  تالش  پاکستان 
بریتانیا در کابل  مقام سفارت  از آن، یک  بیاورند. پس 
نیز نسبت به تالش های صلح ابراز امیدواری کرد. یکی 
با برگزاری  از توافقات لندن، همکاری جدی پاکستان، 
کنفرانس عالمان دینی در کابل بود. قرار بود شمار قابل 
بیایند، در آن  به کابل  پاکستان  از عالمان دینی  توجهی 
انتحار  و  کنفرانس شرکت کنند و در مورد خون ریزی 
در هر دو کشور، موضع روشن بگیرند. اما عالمان دینی 
مالهای  از  یکی  کردند.  تحریم  را  نشست  این  پاکستان 
در  دینی  عالمان  کنفرانس  گفت،  پاکستانی  مشهور 
رییس جمهور  موضع  تقویت  برای  است  تالشی  کابل، 
کرزی است، به همین دلیل آنان در این نشست شرکت 

نمی کنند. 
رییس دبیرخانه شورای عالمان دینی پاکستان، آقای طاهر 
اشرفی، برخالف انتظار همه، جنگ و خون ریزی را در 
افغانستان مشروع خواند. جالب این است که این آقا، در 
تمام مذاکراتی که برای برگزاری کنفرانس عالمان دینی 
صورت گرفت، به نمایندگی از شورای علمای پاکستان 
اعضای  از  وقاد، یکی  قاضی محمدامین  حضور داشت. 
تلویزیونی گفت،  شورای عالی صلح، در یک مصاحبه 
رییس و دیگر اعضای بلندپایه شورای عالمان پاکستان، 
در حضور آقای اشرفی، به جانب افغانستان وعده کردند 
همین  به  شاید  می کنند.  کابل شرکت  کنفرانس  در  که 
مقام های  از  برخی  و  صلح  عالی  شورای  که  بود  دلیل 
شورای عالمان افغانستان، با ذوق زدگی تمام، از شرکت 
مال های پاکستانی در کنفرانس عالمان دینی در کابل خبر 

دادند. 
بیشتر  ذوق زدگی  این  لندن،  سه جانبه  نشست  از  پس 

خارجه  وزیر  با  کرزی  رییس جمهور  است  قرار 
دیدار  بروکسل  در  پاکستانی  جنراالن  و  امریکا 
این  در  که  است  گفته  ریاست جمهوری  کند. 
ساخت  پاکستان،  راکتی  حمالت  سر  بر  نشست 
تاسیسات نظامی پاکستان در نزدیک خط دیورند 
و هم چنین نقش پاکستان پس از خروج نیروهای 

ناتو، بحث شود. 
پس از آن که ارتش پاکستان دروازه مرزی را در 
گوشته  ولسوالی  در  واقع  دیورند،  خط  نزدیک 
ننگرهار ایجاد کرد، واکنش ها و انتقادهای تندی 
صورت  پارلمان  و  رسانه ها  حکومت،  سوی  از 

گرفت. 
دروازه  این  تا  داد  دستور  کرزی  رییس جمهور 
برداشته شود. مقام های امنیتی می گویند حاال این 
دروازه برداشته شده است. اما با آن هم دیوارهای 

دروازه به جای خود باقی است. 
ادامه  صورت  در  که  است  گفته  دفاع  وزارت 
پاکستان،  راکت پراکنی های  و  تعرضات 
گزینه های مختلفی را روی میز قرار داده است. اما 
تحلیلگران می گویند معلوم نیست که این گزینه ها 
افغانستان  که  مساله  مهم ترین  زیرا  کدام ها اند، 
استفاده  پاکستان  علیه  فشار  برای  آن  از  می تواند 
ولی حکومت  است  جامعه جهانی  کند، حمایت 

نتوانسته این حمایت را به دست آورد.
مقام های  که  گرفته  اوج  حالی  در  تنش ها  این 
چندی  لندن  در  بریتانیا  و  پاکستان  افغانستان، 
پیش در نشستی گفتند که تا شش ماه آینده روند 

مصالحه به نتیجه خواهد رسید. 
سیاسی  مسایل  تحلیلگر  جوینده،  میراحمد 
نرسیده  نتیجه ای  به  صلح  تالش های  می گوید 
ادامه  نیز  بروکسل  نشست  که  گفت  او  است. 

نشست بی نتیجه لندن خواهد بود. 
دارد  وجود  سوال  این  می گوید  جوینده  آقای 
ارتش  فرمانده  با  کرزی  رییس جمهور  چرا  که 
پاکستان صحبت می کند، به باور او در این نشست 
باید مقام های وزارت دفاع شرکت می کردند، نه 

رییس جمهور کرزی.
جوینده در رابطه به نشست سه جانبه در بروکسل 
باالتر  دست  پاکستانی ها  که  معتقدم  »من  گفت: 
دوستان  مدت  این  در  افغانستان  دولت  دارند. 
از  تا  نتوانسته  داده  قناعت  را  خود  بین المللی 
جلوگیری  پاکستان  راکت باران های  و  مداخالت 

کنند.« 

شد. اما اظهارات آقای طاهر اشرفی، همه را شگفت زده 
باور  اصال  عالی صلح،  مقام های شورای  از  برخی  کرد. 
نکردند که نماینده شورای عالمان پاکستان، چنین اظهار 
مالهای  اشرفی،  طاهر  اظهارت  پی  در  می کند.  نظر 
کردند.  امتناع  کابل  کنفرانس  در  شرکت  از  پاکستانی 
انفجاری  انتحاری و  عده ای فکر می کردند که حمالت 
طالبان پاکستانی در شهرهای این کشور، ارتش پاکستان 
و حلقات بنیادگرای پاکستان را به تغییر سیاست شان در 
اما حاال دیده می شود  است؛  وادار کرده  افغانستان  قبال 
که به رغم بحران امنیتی در پاکستان، ارتش این کشور، 
و  بردارد  دست  طالب پروری  سیاست  از  ندارد  قصد 

شبکه های حمایتی این گروه را متالشی کند. 
اشرفی، سخنگوی رییس جمهور  اظهارات طاهر  از  پس 
کرزی گفت که پاکستان می خواهد در بدل همکاری در 
تالش های صلح، خواست های نامشروع خود را بر کابل 
که  داشت  اظهار  رییس جمهور  سخنگوی  کند.  تحمیل 
پاکستان از افغانستان می خواهد که روابطش را با دهلی 
نو به حداقل برساند، افسران نظامی افغان را برای آموزش 
همکاری های  سند  اسالم آباد  با  و  بفرستد  پاکستان  به 
هیچ  قبول  مورد  خواست ها  این  کند.  امضا  استراتژیک 
به معنای  این خواست ها  قبول  نیست.  افغانستان  کسی در 
است.  پاکستان  پنجم  صوبه  به  افغانستان  شدن  تبدیل 
لندن، وعده های  این ها نشان می دهد که پاکستانی ها در 

میان تهی داده بودند. 
از  برخی  با  پاکستانی ها  گزارش ها  از  برخی  مبنای  بر 
افغانستان  در  حکومت،  از  خارج  سیاسی  جریان های 
تماس گرفتند و از آنان خواستند، به وساطت پاکستانی ها 
با طالبان مذاکره کنند. این ها همه نشان می دهد که ارتش 
افغانستان  جنگ  ندارد  قصد  حاضر  حال  در  پاکستان 
راه حل سیاسی بیابد. نشست بروکسل نیز تالش دیگری 

برای وقت کشی است. 
نظامیان پاکستان، گاهی امریکایی ها را تشویق به مذاکره 
سیاسی  جریان های  از  گاهی  می کنند،  طالبان  با  مستقیم 
افغانستان خواستار چنین چیزی می شوند و گاهی به آقای 
که  نظریه  این  می دهند.  خرمن  سر  وعده های  کرزی، 
پاکستانی ها پیش از سال 2014 طالبان را وادار به مذاکره 

برای ختم جنگ می کنند، غیرواقع بینانه است. 
مواد تبلیغاتی طالبان نشان می دهد که رهبران آنان خود را 
برنده جنگ با ناتو می دانند. آنان فکر می کنند که پروسه 
جنگی  ماموریت  تغییر  و  امنیتی  مسوولیت های  انتقال 
ناتو، ناشی از شکست جامعه جهانی در افغانستان است. 
بیرون  با  که  می کنند  فکر  و حامیان شان،  طالبان  رهبران 
شدن نیروهای بین المللی، می توانند با راه اندازی حمالت 
تهاجمی و تقویت موج ترور و انتحار، در موقعیت بهتری 
سال  از  پیش  که  است  بعید  بسیار  بنابراین  گیرند.  قرار 
دلیل  همین  به  شود.  پیدا  جنگ  برای  راه حلی   ،2014
الزم است تا ناتو و جامعه جهانی، به تقویت توانایی های 

نیروهای افغانستان تمرکز کنند. 

حمالت  با  پاکستانی ها  جوینده  آقای  باور  به 
از  می خواهند  نظامی  پوسته های  ایجاد  و  راکتی 
افغانستان امتیاز بگیرند و رییس جمهور کرزی را 

زیر فشارهای بیشتر قرار دهند. 
او گفت پاکستان می خواهد به حکومت افغانستان 
بقبوالند که از روابط نزدیک با هند پرهیز کند، و 
در رابطه به خط دیورند نیز افغانستان را زیر فشار 
پوسته های  آمدن  پیش  »چراغ غربی ها  قرار دهد: 
پاکستان در داخل خاک افغانستان را مانع نشدند 
و حتا این پوسته ها را برای پاکستانی ها رها کردند، 
این بیانگر این است که غربی ها نیز بی میل نیستند 
تا در  افغانستان را تحت فشار قرار دهد  تا دولت 
ارتباط به خط دیورند از خود تعامالتی داشته باشد 

و عقب نشینی هایی کند در مقابل پاکستان.«
در همین حال، عمر شریفی تحلیلگر مسایل سیاسی 
به این نظر است که راکت پراکنی های پاکستان و 
سر  بر  مذاکره  و  مرزی  دروازه  ساخت  هم چنین 
صلح  مذاکرات  که  را  اصلی  بحث  مسایل،  این 

است، به حاشیه می راند.
تا  است،  مهم  افغانستان  برای  شریفی  باور  به 
پاکستان طالبان را وادار کند که به مذاکرات صلح 
تن دهند تا این که این بحث را تحت تاثیر حمالت 

راکتی و یا تعرضات مرزی قرار دهد. 
اخیر  تنش های  گرفتن  قرار  محور  گفت  شریفی 
»این  می کند:  تقویت  را  پاکستانی ها  ادعای های 
بحث ها ادعای پاکستانی ها را قوت می بخشد که 
از داخل افغانستان باالی ما حمله می شود، بنابراین 

ما باید از خود دفاع کنیم.« 
در  گذشته  روز  افغانستان  خارجه  وزارت  معین 
مجلس سنا گفت که بحث ها، سفر ها و مذاکرات 
چندین ساله حکومت افغانستان با حکومت ملکی 
به  منطقه  در  ثبات  و  صلح  تامین  برای  پاکستان، 

نتیجه ای نرسیده است. 
به  رابطه  در  اساسی  نقش  می گوید  آقای شریفی 
ملکی  حکومت  نه  را  تروریزم  به  مربوط  مسایل 
این  تصور  »ظاهرا  دارند:  نظامی ها  بلکه  پاکستان 
بود که حکومت ملکی بر مبارزه با تروریزم تاثیر 
خواهد داشت، ولی حاال مطلقا واضح شد که هیچ 

تاثیری در این زمینه به وجود نیامد.« 
دیروز  پاکستان،  نظامیان  شریفی  آقای  باور  به 
تروریزم  با  مبارزه  به  رابطه  در  را  اصلی  حرف 
خواهند  هم  فردا  و  می گویند  امروز  گفته اند، 

گفت.

ACKU
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 به خط دیورند است
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پاکستان از سال های گذشته وجود داشته 
وزیر  اخیر،  مشکالت  آمدن  به میان  با  و 
پاکستانی  مقام های  از  افغانستان  دفاع 

توضیح خواسته است.
هرچند  کشور،  لوی درستیز  به گفته ی 
مقام های پاکستانی در دیدار هیات افغانی 
در  ایجاد شده  تاسیسات  تا  تعهد کردند 
ولسوالی گوشته را بردارند، اما به گفته ی 
منطقه  در  آن  چوکات  هنوزهم  وی، 

مرزی وجود دارد.
کریمی گفت که در حال حاضر نیز یک 
هیات افغانی به اسالم آباد رفته تا در مورد 
پاکستانی  مقام های  با  اخیر  مشکل های 

گفتگو کند.
وی هرگونه تصمیم گیری در مورد جنگ 
از صالحیت های  را،  پاکستان  با  و صلح 

شورای ملی و رییس جمهور خواند.
معین  لودین،  جاوید  حال،  همین  در 
تایید  با  خارجه،  وزارت  سیاسی 
که  گفت  کریمی  صحبت های 
گوشته  ولسوالی  از  جدید  گزارش های 
نظامیان  که  است  آن  از  حاکی  ننگرهار 
دروازه ی  ساخت  به  هم چنان  پاکستان 

مرزی در آن ولسوالی ادامه می دهند.
رییس جمهور  سفر  به  اشاره  با  لودین 
لوی درستیز  کیانی  پرویز  و  کرزی 
رییس جمهور  پیام  که  گفت  بروکسل،  به  پاکستان 
آن ها  که  است  این  پاکستانی  مقام های  به  افغانستان 
موفق  دیورند،  خط  مساله  به  افغانستان  کشاندن  در 

نخواهند شد.
نوع  هر  داشت که  بیان  معین سیاسی وزارت خارجه 
اقدام در خط دیورند، اقدام تحریک آمیز بوده و برای 

افغانستان قابل قبول نیست.
به گفته ی لودین مساله دروازه گوشته، تنها مساله مورد 
داشت  حضور  در  پاکستانی  افغان،  مقام های  بحث 

وزیر خارجه امریکا در بروکسل نیست.
لودین می گوید که پاکستان بزرگ ترین تهدیدکننده ی 
امنیت افغانستان و منطقه بوده و النه های دهشت افگنی 

هنوزهم در این کشور وجود دارد.
لودین گفت: »امروز پاکستان منبع بزرگ ترین تهدید 
است که امنیت افغانستان را مورد خطر قرار می دهد. 
آن  النه های  هنوزهم  تا  و  بوده  طور  همین  سال ها 
عناصری است که می آیند مردم ما را به خاک و خون 
می کشانند، انفجار می کنند مردم ما را شهید می کنند.«

رفتن  کنار  با  که  وزارت خارجه گفت  سیاسی  معین 
بود  امیدار  افغانستان  دولت  قدرت،  از  مشرف  پرویز 
که بتواند با تامین روابط خوب با حکومت غیرنظامی 
داده  پایان  کشور  آن  خاک  از  امنیتی  تهدیدهای  به 
شود، اما چون سیاست گذاری های اصلی در پاکستان 
به دست نظامیان است، دیپلوماسی حکومت افغانستان 

در زمینه تامین صلح نتیجه نداده است.
وی در حالی که گفتگوهای واضح در مورد ساخت 
مسایل  را  کنر  در  راکت پراکنی  گوشته،  در  دروازه 
مورد بحث در نشست سه جانبه ی افغانستان، پاکستان 
که  کرد  تاکید  اما  خواند،  بروکسل  در  امریکا  و 
عمده ترین مساله چگونگی آوردن صلح در افغانستان 

است.
است  پروسه ی صلح  مساله،  »مهم ترین  لودین گفت: 
که  هستند  حاضر  پاکستانی(  )مقام های  آن ها  آیا  که 
طالبان را باالخره از خاک خود بیرون بکنند و وادار 

به صلح بکنند؟«
 این در حالی  است که مقام های دولت افغانستان تاکید 
آماده ی  شرایطی  هر  در  افغان  نیروهای  که  کرده اند 
تهدید  هر گونه  مقابل  در  و  بوده  از کشورشان  دفاع 

ایستادگی خواهند کرد.

نشود،  برداشته  دولتی  مسووالن  سوی  از  خبرنگاران 
دست از اعتراض نخواهیم کشید.«

افزایش خشونت ها
در  خبرنگاران  مدافع  نهادهای  از  شماری  مسووالن 
هرات نیز می گویند که خشونت ها  از آغاز سال جاری 

در برابر خبرنگاران این والیت بیشتر شده است.
خبرنگاران  از  حمایت  مرکز  رییس  امیری،  خلیل 
هرات می گوید که خشونت ها علیه روزنامه نگاران در 
کشور در ماه اول سال جدید افزایش را نشان می دهد، 
زیرا در یک هفته ی گذشته، هشت مورد خشونت در 
هرات رخ  در  آن  مورد  سه  تنها  که  برابر خبرنگاران 

داده، در این مرکز به ثبت رسیده است.
آقای امیری به 8صبح گفت: »متاسفانه در چند والیت 
بیان  آزادی  نسبی  به گونه ی  هرات،  به شمول  معدود 
وجود دارد، اما آزادی پس از بیان هیچ گاه به مشاهده 

نمی رسد.«
یک  اعتراض آمیز شان  تجمع  این  در  خبرنگاران 
قطع نامه ی 5ماده ای صادر کردند که در آن از مراجع 
دولتی هرات خواسته شده هرچه زودتر جلو خشونت 
عامالن  و  گرفته  را  والیت  این  خبرنگاران  علیه 

خشونت های اخیر را بازداشت کنند.
هم  هرات  خبرنگاران  حقوق  از  مدافع  اتحادیه های 
از  تا  خواسته اند  والیت  این  گزارشگران  تمامی  از 
تا  نهادهای دولتی  هرگونه گزارش دهی کارکرد های 

زمان اجراات قانونی خودداری کنند.
به دنبال این اعتراض، خبرنگاران به خاطر تصمیم گیری 
نهاد  یک  نزدیکی  در  حقوق شان  اعاده ی  جهت  در 
برای  تا  از حقوق خبرنگاران گردم هم آمدند  مدافع 

برطرف شدن مشکالت شان خود تصمیم بگیرند.
اما رحمت اهلل صافی، فرمانده پولیس هرات، در این جا 
به جمع خبرنگاران پیوست و پس از شنیدن مشکالت 
را  جدی  بررسی های  که  سپرد  وعده  برای شان  آنان 
خشونت های  عامالن  بازداشت  و  شناسایی  به خاطر 
این  به  جدی  به گونه ی  و  گرفته  دست  روی  اخیر 

مشکالت رسیدگی خواهد کرد.
خود  وظیفه ی  را  این  »پولیس  گفت:  صافی  آقای 
حیثیت  و  جان  مصوونیت  به خاطر  که  می داند 

خبرنگاران از هیچ گونه تالشی دریغ نکند.«
هم چنین اصیل الدین جامی، معاون والی هرات، وعده 
داد که اداره ی محلی هرات برای بررسی چالش های 

موجود فرا راه خبرنگاران تالش خواهد کرد.

مقام های امنیتی و سیاسی افغانستان اعالم کرده اند که 
خط  در  تحریک آمیز  اقدام های  با  پاکستان  نظامیان 
از  به خط دیورند  دیورند، خواهان  رسمیت بخشیدن 

سوی افغانستان می باشند.
شیرمحمد کریمی، لوی درستیز و جاوید لودین، معین 
برای  سه شنبه  دیروز،  که  خارجه،  وزارت  سیاسی 
پاکستان  با  افغانستان  مرزی  مناطق  وضعیت  توضیح 
بیان داشتند که  به مجلس سنا فراخوانده شده بودند، 
افغانستان  برابر  پاکستانی تعهدات شان را در  مقام های 

عملی نکرده اند.
لوی درستیز افغانستان می گوید که پاکستان از اهداف 
همانا  که  افغانستان  برابر  در  خویش  استراتژیک 
منابع  از  استفاده  دیورند،  خط  شناختن  به رسیمت 
آبی افغانستان و کاهش روابط افغانستان با هندوستان 

می باشد، گذشتنی نیست.
مطرح  با  کرده  تالش  پاکستان  کریمی،  به گفته ی 
ساختن درخواست آموزش نیروهای ارتش افغانستان، 
با هندوستان که هزاران دانشجوی افغان در آن کشور 

تحصیل می کنند، رقابت کند.
اما لوی درستیز کشور تاکید می کند که به دلیل صادق 
نبودن پاکستان و بازی های سیاسی این کشور در برابر 
درخواست  به  تاکنون  افغانستان  حکومت  افغانستان، 
آن کشور در زمینه آموزش نیروهای افغانستان پاسخ 

مثبت نداده است.
ولسوالی  در  دروازه   ساخت  که  می گوید  کریمی 
گوشته والیت ننگرهار و پرتاب راکت به ولسوالی های 
تحمیل  هدف  به  پاکستان،  نظامیان  سوی  از  کنر 

خواست های آن کشور بر افغانستان بوده است.
نمی گذرد.  خود  اهداف  از  »پاکستان  گفت:  کریمی 
که  است  این  یکی  پاکستان  استراتژیک  اهداف  از 
این  دوم  گپ  شود.  شناخته  به رسمیت  باید  سرحد 
آبی  منابع  از  می خواهد  همیشه  پاکستان  که  است 
نیست که  استفاده کند و حاضر  افغانستان صددرصد 
در ساحات کنر و... بند ساخته شود و مردم افغانستان 
به  »انداخت ها  افزود:  کریمی  کنند.«  استفاده  آن  از 
را  ما  عکس العمل  یا  که  می شود  انجام  مقصد  همین 
ما  باالی  دارند،  آن ها  که  را  تقاضا  همان  یا  بخواهد 

تحمیل کنند.«
با  مرزی  مشکل  که  افزود  افغانستان  لوی درستیز 

گذشته،  روز  هرات  والیت  خبرنگاران  از  تن  ده ها 
تجمع  والیت  این  ساختمان  برابر  در  آن  از  پس 
یعقوبی،  اصغر  علی  که  کردند  برپا  اعتراض آمیزی 
شهر  مرکز  در  هرات  محلی  رادیوی  یک  خبرنگار 
هدف تیراندازی قرار گرفت و آمر ارتباطات ریاست 
افراد مسلح  از سوی  این والیت  اطالعات و فرهنگ 

ناشناس نیز کشته شد.
کرده،  اصابت  سینه اش  به  مرمی  که  یعقوبی  آقای 
مداوا  تحت  هرات  حوزه ای  شفاخانه ی  در  اکنون 
قراردارد و داکتران وضعیت صحی او را قناعت بخش 

اعالم کرده اند.
خبرنگاران معترض در حالی که به رسم اعتراض دهن 
هفته ی  یک  را  گذشته  هفته ی  بودند؛  بسته  را  خود 
این والیت عنوان کرده  برای خبرنگاران  خشونت بار 
مدعی شدند که در جریان چند روز گذشته، سه تن از 
خبرنگاران از سوی افراد مسلح ناشناس هدف حمله ی 
مسلحانه و یا هم از سوی پولیس مورد لت وکوب قرار 

گرفته اند.
به خاطر  تا  خواستند  معترض  خبرنگاران  هرچند 
داوودشاه  با  خبرنگاران  برابر  در  اخیر  خشونت های 
صبا، والی هرات گفتگو کنند؛ اما والی هرات تنها به 
پانزده تن از خبرنگاران برای مدت 15دقیقه وعده ی 

مالقات داد.
تحریم  را  هرات  والی  نشست  این  خبرنگاران  ولی 
به  دولتی  مسووالن  بی توجهی  را  کار  این  و  کرده 

مشکالت خبرنگاران عنوان کردند.
بین المللی  رسانه ی  یک  خبرنگار  حدید،  ولی محمد 
در هرات به 8صبح گفت: »خبرنگاران سال ها به خاطر 
اطالع رسانی در خدمت ملت و دولت قرار داشته اند، 
نیم ساعت  برای  امروز مسووالن دولتی هرات حتا  اما 
هم وقت مالقات با خبرنگاران را ندارند تا مشکالت 

این قشر را بررسی کنند.«
هرات،  والیت  دولتی  »مقام های  افزود:  حدید  آقای 
خبرنگاران  تالش های  و  شغلی  جانی،  مصوونیت  به 
انعکاس واقعیت ها هیچ گونه اهمیتی قایل  در راستای 

نیستند.«
با این حال، همایون نظری از دیگر خبرنگاران معترض 
در هرات گفت: »مسووالن دولتی تاکنون در راستای 
در  تنها  خبرنگاران  علیه  پرونده های خشونت  بررسی 
حد شعار پیشرفته اند، اما این بار ما خبرنگاران تصمیم 
مصوونیت  به خاطر  عملی  گام  زمانی که  تا  گرفته ایم 

خبرنگاران معترض در حالی که به رسم اعتراض دهن خود 
را بسته بودند؛ هفته ی گذشته را یک هفته ی خشونت بار برای 
خبرنگاران این والیت عنوان کرده مدعی شدند که در جریان 
چند روز گذشته، سه تن از خبرنگاران از سوی افراد مسلح 

ناشناس هدف حمله ی مسلحانه و یا هم از سوی پولیس مورد 
لت وکوب قرار گرفته اند.

ACKU
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به وضعیت زمین رسیدگی کنید

از  حفاظت  ملی  اداره ی  اما  می کنند،  تجلیل  زمین 
این  است،  امر  این  متولی  که  افغانستان  محیط زیست 
روز را تنها با خاموش کردن برق های این اداره برای 

یک ساعت تجلیل کرد.
سازمان ملل متحد در سال 1969به پیشنهاد جان مک 
مولن، از دانشمندان مطرح جهان، 22 اپریل را به عنوان 

روزجهانی زمین پاک اعالم کرد.
با این حال، براساس گزارش سازمان خوراکه و مواد 
هکتار  میلیون   50 ساالنه   )FAO( متحد  ملل  غذایی 
اثر  در  توسعه  حال  در  کشورهای  در  للمی  اراضی 
این  و  می رود  بین  از  اشکال  سایر  و  زمین  فرسایش 
و  گندم  تمام سطح کشت  برابر  دو  از  بیش  مساحت 
این  کشت  وسعت  برابر  سه  و  کشور ها  این  در  برنج 

محصول ها در امریکا می باشد.
از  بیش  ساالنه  که  می دهد  نشان  هم چنین  آمار  این 
علف چرها  کشاورزی،  زمین  هکتار  میلیون  دوازده 
بیایان  و  صحرا  به  جهان  سطح  در  جنگل ها  و 
بر  جبران ناپذیری  تاثیر  خود  این  که  می شود  تبدیل 

محیط زیست وارد می کند.
هم اکنون  که  می گویند  محیط زیست،  کارشناسان 
زلزله،  سیالب ها،  خشک سالی ها،  صحراگرایی، 
سایر  و  طبیعی  منابع  از  نامعقول  استفاده  آتش فشان، 
خطر  معرض  در  را  کشور  زمین های  طبیعی  حوادث 
و  محیط زیست  اداره ی  اما  است،  داده  قرار  نابودی 

وزارت زراعت در این مورد هیچ توجهی نمی کنند.
زمین  تخریب  و  فرسایش  »هم اکنون  گفت:  گوهری 
صحراگرایی،  جنگل ها،  قطع  به خاطر  افغانستان  در 
و  ساخت  کشاورزی،  زمین های  به  جنگل ها  تبدیل 
مسووالن  اما  دارد،  ادامه  به شدت  شهرها  توسعه ی 
اخیتار  سکوت  زراعت  وزارت  و  محیط زیست  اداره 

کرده اند.«
با این حال، مسووالن اداره ی محیط زیست می گویند 
که این اداره در جریان دو سال گذشته، مناطق واخان 
بدخشان، بند امیر بامیان و کول حشمت خان کابل را 
به عنوان مناطق حفاظت شده اعالم کرده و این کار، 
حیات  و  زمین  از  حفاظت  راستای  در  مهمی  گام 

وحش به شمار می رود.
به  اداره  این  اقلیم  تغییر  رییس  امیری،  غالم حسن 
8صبح گفت: »با آن که اداره ی ملی محیط زیست یک 
اداره پالیسی ساز است، اما تاکنون کارهای مهمی در 
و  محیط زیستی  آلودگی های  از  جلوگیری  راستای 
تخریب زمین انجام داده است. ما دو سال پیش مناطق 
واخان، کول حشمت خان و بند امیر را به عنوان مناطق 
همکاری  به  هم چنین  کرده ایم.  اعالم  شده  حفاظت 
در  را  عملی  گام های  مالداری  و  زراعت  وزارت 

راستای جلوگیری از صحراگرایی برداشته ایم.«
خانهانسان

آقای امیری می افزاید که زمین خانه ی انسان ها است 
اداره ی  کنند.  جلوگیری  آن  تخریب  از  همه   باید  و 
محیط زیست تالش می کند که برای مردم نیز در این 

زیستگاه  محیط زیست،  عنصرهای  مهم ترین  از  زمین 
غذایی  مواد  تامین  بستر  بهترین  و  زنده  موجودات 

انسان ها و جانوران به شمار می رود.
دانشمندان زمین را مجموعه ای از ذرات می خوانند که 
حقیقیت  در  و  می پوشاند  خاک  آن  را  خارجی  قشر 
اخذ  با  قادراند که  نبات ها  و  تمام گونه های حیوان ها 

کاربن از طبیعت، در زمین رشد و نمو کنند.
زمین، سومین سیاره ی نزدیک به  خورشید و هم چنین 
به شمار  درونی  سیاره های  میان  در  سیاره  بزرگ ترین 

می رود.
ساختار درونی زمین، مثل سایر سیاره های درونی، از 
یک هسته ی داخلی و یک هسته ی خارجی به همراه 
الیه های مذاب، نیمه مذاب و سنگی جامد تشکیل شده 

 است.
عضوی  مواد  تجزیه  و  سنگ ها  تدریجی  شدن  خرد 
عوامل  از  زنده  موجودهای  و  هوا  آب،  تاثیر  تحت 

تشکیل دهنده زمین است.
شماری از کارشناسان محیط زیست می گویند که در 
عصر کنونی و با افزایش روزافزون جمعیت در سطح 
اما  قرار گرفته،  بذر و فشار  بیشتر تحت  جهان، زمین 

به مرور زمان زمین قابلیت خود را از دست می دهد.
به باور این کارشناسان، انسان مانند سایر موجودهای 
تامین  برای  و  دارد  زمین  به  مبرم  نیازی  زنده 
نیازمندی های غذایی و دیگر احتیاج های خود به زمین 
وابسته است، در نتیجه هرچه جمعیت افزایش یابد، به 

همان اندازه فشارها بر زمین بیشتر می شود.
علی آغا گوهری، از کارشناسان محیط زیست می گوید 
سوم،  جهان  کشورهای  در  به ویژه  جمعیت  رشد  که 
باعث  موضوع  این  و  است  افزایش  حال  در  به شدت 
می شود تا اکثریت شهروندان این کشورها به دلیل نبود 
از  مهارت ها  و  مدرن  تکنالوژی های  از  برخورداری 

زمین به شکل غیرمسلکی و بی رویه استفاده کنند.
در  نفوس  »رشد  گفت:  8صبح  به  گوهری  آقای 
کشورهای جهان سوم به شکل بی پیشینه ای ادامه دارد، 
منابع طبیعی موجود و زمین  از  این کشورها  بنا مردم 
به شکل بهتر استفاده نمی کنند، در این کشورها عوامل 
مختلفی وجود دارد که باعث تخریب زمین می شود.«

در  انسان  دومیلیارد  پیش  سال  هفتاد  آمارها  براساس 
کره ی زمین زندگی می کردند، اما اکنون این رقم به 
سه برابر رسیده است، بنا زمین سه برابر غذا و نیازهای 

انسان ها را تولید می کند.
آمارها نشان می دهد که در حال حاضر 8درصد مواد 
غذایی در کشورهای توسعه یافته و 92درصد دیگر آن 
می رسد.  به مصرف  سوم  و جهان  فقیر  در کشورهای 
با این حال، 85درصد مواد غذایی توسط کشورهای 
پیشرفته و توسعه یافته نیز تولید می شود، اما کشورهای 
و  زمین  از  کافی  دانش  و  آگاهی  نبود  به خاطر  فقیر 
استفاده  بی رویه  و  غیرمسلکی  به شکل  طبیعی  منابع 
تخریب  باعث  تدریج  به  موضوع  این  که  می کنند 

زمین می شود.
کاالهای  تولید  آن که  با  می افزاید  گوهری،  آقای 
جدید برای زندگی مردم سهولت و آسایش به وجود 
فنی  و  غیرمسلکی  استخراج  و  تولید  اما  می آورد، 
محیط زیست  وضعیت  در  مدهشی  تغییرهای  معادن 

کشورها وارد می کند.
وضعیتزمیندرافغانستان

می رود  به شمار  کوهستانی  کشورهای  از  افغانستان، 
آن  25درصد  و  کوه ها  آن  را  75درصد  حدود  که 
نشیب کم  دارای  و  نیمه هموار  و  هموار  زمین های  را 
تشکیل می دهد. این کشور دارای زمین های سیاه رنگ 
و  زرد  سرخ،  ریگی،  هوموس،  معدنی،  مواد  از  غنی 

سفید می باشد. 
عضو  کشورهای  اکثر  و  متحد  ملل  سازمان  آن که  با 
روزجهانی  اپریل  از  22ماه  در  همه ساله  سازمان،  این 

راستا آگاهی  دهد.
و  مسووالن  گذشته  دوشنبه ی  روز  او،  به گفته ی 
از  به احترام و تجلیل  اداره ی محیط زیست  کارمندان 
را  اداره  این  برق های  روز جهانی زمین، یک ساعت 
خاموش و همه در فضای تاریک یک ساعت را سپری 

کردند.
ساعت  یک  برای  کار،  این  عالوه ی  »بر  افزود:  او 
اداره ی  به  شدن  خارج  و  داخل  حق  موتری  هیچ 
به  کشورها  روزها  این  از  نداشت.  را  محیط زیست 

هدف افزایش آگاهی مردم تجلیل می کنند.«
گذشته،  سال  چند  جریان  در  »متاسفانه  داد:  ادامه  او 
برخی از زمین های زراعتی و للمی کشور ما نیز ازبین 
رفته است. زلزله، سیالب های مدهش، باران های پیش 
جنگل ها،  قطح  نباتی،  فرش  رفتن  بین  از  وقت،  از 
آلودگی های  و  خاک  فرسایش  صحراگرایی، 
محیط زیستی از عوامل اساسی تخریب زمین در کشور 

به شمار می رود.«
باعث  نیز  انسانی  عوامل  که  می گوید  هم چنین  او 
در  »قدرتمندان  می شود:  کشور  در  زمین  تخریب 
جریان چند سال گذشته، برخی از زمین های دولتی را 
غصب و اکنون به  خانه های رهایشی تبدیل کرده اند، 

این خود تخریب زمین است.«
از  جهان  سطح  در  اقلیم  تغییر  موضوع  او،  به گفته ی 
چالش های اساسی فرا راه محیط زیست پاک به شمار 
می رود که اکثریت کشورها به خاطر کاهش درجه ی 
و  فقر  از  جلوگیری  و  جنگل ها  افزایش  حرارت، 
و  گرفته اند  دست  روی  را  مهم  برنامه های  گرسنگی 
آنان نیز تاکنون کارهای قابل مالحظه ای در این مورد 

انجام داده اند.
نیز می گویند که همه ساله میلیون ها  کارشنان زراعت 
به   جهان  سراسر  در  جنگل  ها  و  زراعتی  زمین  هکتار 
صحرا و یا بیابان تبدیل می شود. از بین رفتن جنگل ها 
نیز  بر محیط زیست  تاثیر مخربی  و زمین های زراعتی 

وارد می کند.

»تغییر  گفت:  زراعت  کارشناسان  از  غفاری،  جبار 
کاهش  مناطق،  از  برخی  آب وهوای  شرایط 
وقت،  از  پیش  بارندگی های  بارندگی،  میزان 
زمین،  گرم شدن  پی درپی،  خشک سالی های 
فعالیت های  توسعه ی  محیط زیستی،  آلودگی های 
ساختمانی و صنعتی در اراضی قابل کشت، طریقه های 
نادرست قلبه کردن زمین های زراعتی، زرع نبات های 
زمین  از  نامناسب  استفاده ی  نادرست،  آبیاری  مضر، 
اساسی  دلیل های  از  کاربن دای اکساید  گاز  ازدیاد  و 

صحراگرایی و تخریب زمین به شمار می رود.«
به گفته ی آقای غفاری، معدن کاری که از قدیمی ترین 
و  زمین  به  منفی  تاثیرات  بوده  بشری  فعالیت های 

محیط زیست به جا می گذارد.
که  می گویند  محیط زیست  کارشناسان  حال،  این  با 
مدرن  تکنالوژی های  بدون  معدن کاری  فعالیت های 
آلودگی های  تشدید  باعث  مختلف  مرحله های  در 

محیط زیستی می شود.
گوهری گفت: »فعالیت های معدنی در مراحل مختلف 
مانند استخراج، اکتشاف، فرآوری و در نهایت باطله ها 
می کند.  متاثر  را  محیط زیست  متروکه،  معادن  و 
آلودگی های هوا ناشی از حفاری، انفجار، بارگیری، 
تخلیه، آلودگی آب های سطحی و زیرسطحی، تجمع 
باطله های معدنی، آلودگی صوتی و مهاجرت حیات 
وحش، تخریب چشم انداز طبیعی، از جمله مهم ترین 
محسوب  محیط زیست  بر  معدن کاری  منفی  تاثیرات 

می شود.«
به گفته ی او، در صورتی که در هنگام استخراج معادن 
توجه  محیط زیست  و  اجتماعی  خدمات  بر  کشور، 
خطرناکی  تاثیرات  کار  این  نگیرد،  صورت  جدی 
سرانجام  و  وحش  حیات  منطقه،  محیط زیست  بر 

زمین های کشاورزی وارد می کند. 

کارشناسان محیط زیست، 
می گویند که هم اکنون صحراگرایی، 

خشک سالی ها، سیالب ها، زلزله، 
آتش فشان، استفاده نامعقول از 

منابع طبیعی و سایر حوادث طبیعی 
زمین های کشور را در معرض خطر 
نابودی قرار داده است، اما اداره ی 
محیط زیست و وزارت زراعت در این 

مورد هیچ توجهی نمی کنند.
گوهری گفت: »هم اکنون فرسایش 

و تخریب زمین در افغانستان 
به خاطر قطع جنگل ها، صحراگرایی، 

تبدیل جنگل ها به زمین های 
کشاورزی، ساخت و توسعه ی شهرها 
به شدت ادامه دارد، اما مسووالن 
اداره محیط زیست و وزارت زراعت 

سکوت اخیتار کرده اند.«

ACKU
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وزارت خانه  این  سخنگوی  و  ایران  خارجه  امور  وزیر 
روز سه شنبه، سوم ثور، در واکنش به دستگیری اعضای 
جعلی،  را  ایران  با  افراد  این  ارتباط  کانادا  در  القاعده 
توصیف  خصمانه«  »رویکردی  بر  مبتنی  و  »مضحک« 

کردند.
ایران واکنشی  این دو مقام در دستگاه دیپلوماسی  گفته 
است به خبری که پولیس کانادا که روز دوشنبه گذشته 
درباره طرحی تروریستی برای خارج کردن یک قطار از 

خط در این کشور منتشر کرد.
طبق اعالم پولیس کانادا، دو فرد که هنوز ملیت شان برمال 
نشده است به اتهام طراحی حمله تروریستی به یک قطار 
مسافربری بازداشت شده اند و قرار است صبح امروز در 

دادگاه حاضر شوند.
از  ساله   35 و   30 عرب  دو  این  کانادا،  پولیس  گفته  به 

حمایت »عناصر القاعده در ایران« برخوردار بوده اند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، علی اکبر 
صالحی، وزیر خارجه این کشور، روز سه شنبه در واکنش 
به این اتهام »القاعده ایران« را از »جعلیات جدید« و »واقعا 

حرفی مضحک« توصیف کرد.
مهمان پرست،  رامین  ایسنا همچنین گزارش می دهد که 
سخنگوی آقای صالحی، هم در همین روز در واکنش به 
همین خبر با اشاره به این که »هیچ مدرک مستندی« در 
مورد این افراد مظنون منتشر نشده دولت کانادا را متهم 
کرد که »پروژه ایران هراسی« را »در دستور کار خود قرار 

داده است.«
به گزارش خبرگزاری رویترز، جیمز مالیزیا، مقام پولیس 
سلطنتی کانادا، گرچه گفته است که دو فرد بازداشتی از 
طرف »عناصر القاعده در ایران« حمایت می شده اند، هیچ 
اشاره ای نکرد که طرح تروریستی آنها حمایت حکومت 

ایران را داشته است.
نیویارک،  در  سپتامبر   11 تروریستی  حمالت  دنبال  به 
عده ای از افراد ارشد از گروه القاعده به ایران پناه بردند 
تاکنون  اما  بردند،  به سر  و چند سالی در حبس خانگی 
هیچ مدرکی دال بر همکاری ایران با القاعده منتشر نشده 

است.
با این حال رویترز به نقل از یک مقام در دولت امریکا که 
به نامش اشاره نکرده می گوید که هم اکنون »شبکه ای 
شهر  در  القاعده  راه اندازهای  کار  از  بی نام ونشان  تقریبا 
زاهدان« به سر می برند که نقش واسطه و عامل کارهای 

مالی این گروه در منطقه را بر عهده دارند.
اضافه  خود  دولتی  منبع  از  نقل  به  رویترز  همه  این  با 
ایران  دولت  حمایت  از  شبکه  یا  گروه  این  که  می کند 

برخوردار نیست.

افزود  و  کرد  تاکید  پولیس  فعالیت های  از  مدنی 
از  دفاع  در  را  پولیس  می تواند  مردم  حمایت  که 
گفت:  پتنگ  مجتبی   دهد.  سوق  مدنی  ارزش های 
مدنی  جامعه  نهادهای  موجودیت  که  داریم  باور  »ما 
بیشتر  را  نهاد  این  ملی کشور،  پولیس  از  در حمایت 
به طرف یک نهاد غیروابسته، مسلکی، مدنی، مردمی 
و  دموکراتیک  ارزش های  و  باورها  از  که  نهادی  و 
مدنی دفاع کند سوق داده و جایگاه ویژه ای را برای 
پولیس ملی افغانستان بین مردم تضمین خواهد کرد.«

نیز  پولیس  مشورتی  شورای  اعضای  همین حال،  در 
کرده  تاکید  پولیس  فعالیت های  از  مردم  حمایت  بر 
می آید  به دست  صورتی   در  حمایت  این  می گویند 
عمل  خود  اصلی  وظایف  به  پولیس  ماموران  که 
می گوید:  شورا  این  اعضای  از  سعیدی  احمد  کنند. 
»پولیس ملی باید به قوانین کشور بلدیت داشته و حتا 
یک قانون دان باشد؛ یعنی بداند که کدام کار خالف 
از  پولیس  بی خبری  نیست.  کار  کدام  و  است  قانون 
قانون توجیه ناپذیر است و جرم پنداشته می شود.« وی 
هم چنین تاکید کرد: »پولیس باید آن قدر مورد اعتماد 
مردم باشد که هر راه گم کرده ای آن را به مثابه شمع 
و چراغ روشن بپذیرد و به آن پناه ببرد و مطمین باشد 
که حتما به منزل می رسد.« آقای سعیدی تاکید کرد 
تا مردم  باعث می شود  که خالف کاری های پولیس، 

بیشتر از ماموران پولیس متنفر شوند.
مستقل  کمیسیون  کمیشنر  صبحرنگ،  ثریا  داکتر 
مشورتی  اعضای شورای  از  و  افغانستان،  بشر  حقوق 
زنان  استخدام  روند  ساختن  معیاری  بر  نیز،  پولیس 
در صفوف پولیس تاکید کرد و گفت تاکنون چنین 
خانم صبحرنگ گفت:  است.  نداشته  معیاری وجود 
زنان در  استخدام  برای  این است که  »از همه مهم تر 

خانم  به گفته  بشود.«  تعیین  باید  معیار  یک  پولیس، 
پولیس  صفوف  در  خیابانی  زنان  جذب  صبحرنگ، 
به  می خواهند  که  زنانی  برای  خوب  الگوی  یک 
که  افزود  هم چنین  نیست. وی  شوند،  پولیس جذب 
برخی از شکایت ها مبنی  بر برخورد نادرست مردان با 
پولیس های زن به کمیسیون مستقل حقوق بشر رسیده 
است. خانم صبحرنگ از وزیر امور داخله خواست تا 

در این زمینه نظارت کند.
جلسه  این  در  نیز  زن  فعاالن حقوق  از  اکرمی  ماری 
بیشتری  توجه  تا  خواست  داخله  امور  وزارت  از 
نسبت به پولیس های زن داشته باشد و صالحیت های 

کاری شان را مشخص تر بسازد.
عضو  و  بشر  حقوق  فعاالن  از  نادری  نادر  هم چنین 
حالی که  در  می گوید  پولیس،  مشورتی  شورای 
حضور پولیس در محالت باید پیام آرامش و امنیت 
باعث  موارد  از  برخی  در  باشد،  داشته  همراه  به  را 
نادری گفت: »پولیس  هراس مردم شده است. آقای 
و  شده  مترادف  ترس  و  کنترول  با  موارد  بعضی  در 
تنها  خود  پولیس  از  تا  ندارند  نیاز  کشور  شهروندان 
دین  بلکه  باشند.  داشته  را  کنترول  و  ترس  تصور 
باید  افغانستان  نقطه ی  هر  در  که  است  این  پولیس 
پیامی از امنیت، آرامش و اطمینان برای مردم بدهد. 
شما  تا  است  کالن  بسیار  مسوولیت  یک  این  پس 
به وجود  داخله  امور  وزارت  در  را  بزرگی  تحول 
را  ده  ساله ای  برنامه  همان  در  استمرارش  که  بیاورید 

که ارایه کرده اید، ادامه داشته باشد.«
امیدواری  ابراز  داخله  امور  وزارت  این حال،  با 
می کند که با شنیدن انتقادها، پیشنهادها و نگرانی های 
نهادهای مدنی، بتواند روند کاری پولیس را در آینده 

بهبود بخشد.

این  که  می گوید  داخله،  امور  وزیر  پتنگ،  مجتبی 
آن  براساس  که  کرده  طرح  را  برنامه ای  وزارت 
تا  می گیرند  فرا  بهتری  آموزش های  پولیس  ماموران 
پای شان«  »تق تق  صدای  شنیدن  با  مردم  این  از  پس 

احساس مصوونیت کنند.
نخستین  در  ثور،   3 سه شنبه،  روز  که  پتنگ  آقای 
از  شماری  حضور  با  پولیس  مشورتی  شورای  جلسه 
نمایندگان نهادهای مدنی سخن می گفت، تاکید کرد 
حمایت  کامل  به صورت  نتوانسته  پولیس  هنوز  که 

مردم را جلب کند. 
شورای مشورتی پولیس که اخیرا ایجاد شده، در آن 
هجده تن از نمایندگان نهادهای جامعه مدنی، فعاالن 
حقوق بشر و تعدادی از مقام های وزارت امور داخله 
عضویت دارند. وزارت امور داخله می گوید که این 
شورا به منظور بهبود روابط پولیس با مردم، آگاه شدن 
از نگرانی های مردم و بهبود فعالیت های پولیس ایجاد 

شده است.
این  اعضای  جلسه  نخستین  در  داخله  امور  وزیر 
بهبود  به منظور  برنامه  ده ساله ای را  او  شورا گفت که 
تقویت  و  ایجاد  که  کرده  طرح  ملی  پولیس  فعالیت 
روابط میان مردم و پولیس و هم چنین مسلکی ساختن 
پولیس  ساختن  غیرنظامی  است.  آن  مشمول  پولیس 
به گفته ی  است.  برنامه  این  جزو  آینده  ده سال  طی 
و  خود  از  دفاع  به خاطر  پولیس  داخله،  امور  وزیر 
تاکید کرد که  پتنگ  مردم، مسلح شده است. آقای 
پولیس به دسته های مختلفی تقسیم خواهد شد که هر 
انجام  را  خاصی  مسوولیت های  دسته ها  این  از  یک 

خواهد داد.
ایجاد تشکیل جدیدی به منظور کنترول دیگر ماموران 
امور  وزارت  درازمدت  برنامه های  دیگر  از  پولیس، 
در  وزارت  این  می گوید  پتنگ  مجتبی   است.  داخله 
در  تا  کند  ایجاد  انظباطی  تشکل  یک  که  دارد  نظر 
تمام نقاط شهر ماموران پولیس را تحت کنترول قرار 

دهد. 
وزارت  این   « گفت:  پتنگ  مجتبی  این حال،  با 
تالش های خود را به هدف این که پولیس ملی کشور 
ملکی،  قوی،  واحد،  نیروی  یک  آینده  ده سال  تا 
مردم  پذیرش  مورد  و  انعطاف پذیر  مردمی،  مسلکی، 
باشد، ادامه خواهد داد و استفاده از شیوه های پولیس 
مردمی به منظور کسب اعتماد بیشتر مردم، مورد توجه 
جدی رهبری وزارت امور داخله قرار خواهد داشت.« 
امور  وزیر  به عنوان  »من  افزود:  پتنگ هم چنین  آقای 
داخله برای شما اطمینان می دهم که اگر این دیدگاه 
ملی  پولیس  یک  به سوی  ما  باالخره  شود،  عملی 
را  محله  پولیس  گزمه  پای  تق تق  که  رفت  خواهیم 
آرام  مردم  که  یعنی  باشد؛  داشته  خود  آغوش  در 
استراحت خواهند کرد و تق تق پای گزمه پولیس شما 

را در آرامش خواهد آورد.«
هم چنین وزیر امور داخله بر حمایت مردم و نهادهای 
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Vacancy #: 131026
Title: Operations Officer, World Bank Kabul Office
Closing date: 06 May 2013

The World Bank Afghanistan Country Office is seeking applications from 
qualified individuals interested in Operations Officer position. Interested ap-
plicants are requested to apply online through the link below. The Country 
Management Unit (CMU) of the World Bank Kabul Office is responsible for 
overseeing the formulation and implementation of the World Bank's Coun-
try Partnership Strategy and Program and managing the portfolio of Bank-
financed projects in Afghanistan. 
The CMU is seeking to hire a well-organized, proactive and motivated indi-
vidual for the position of Operations Officer in Kabul Office.  
If you are interested to know more about this job vacancy and are interested 
to apply, please follow the link below:
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTJOBSNEW/0,,conten
tMDK:23122244~menuPK:8680050~pagePK:8454306~piPK:7345678~the
SitePK:8453353,00.html

اتحادیه اروپا 
تحریم های برما را لغو کرد

اصالحات  اجرای  به  واکنش  در  اروپا  اتحادیه 
این  علیه  اقتصادی  تحریم های  برما،  در  سیاسی 

کشور و مقام های ارشد آن را لغو کرده است.
این در حالیست که سازمان دیده بان حقوق بشر، 
سال  خشونت های  با  ارتباط  در  را  برما  مقام های 
گذشته علیه اقلیت مسلمان در این کشور مسوول 

دانسته و به پاک سازی قومی متهم کرده است.
در  که  کرد  اعالم  دوشنبه  روز  اروپا  اتحادیه 
برما،  در  سیاسی  اصالحات  اجرای  به  واکنش 
کشور  این  علیه  اقتصادی  و  تجاری  تحریم های 

و مقام های ارشد آن را به طور کامل لغو می کند.
درآمده  تعلیق  حال  به  سال گذشته  تحریم ها  این 
فعال  و  مخالفان  رهبر  سوچی،  سان  آنگ  بود. 
آن ها  کامل  لغو  از  برما،  در  برجسته  دموکراسی 

حمایت کرده است.

اتحادیه  عضو  کشورهای  خارجه  امور  وزیران 
اروپا اعالم کرده اند که تصمیم آن ها شامل حال 

تحریم های تسلیحاتی نمی شود.
باید  هنوز  برما  که  است  آمده  آن ها  بیانیه  در 
»چالش های مهمی« به ویژه در مورد اقلیت مسلمان 

را برطرف کند.
کامل  رفع  با  بشر  حقوق  مدافع  سازمان های 

تحریم ها در مقطع فعلی مخالف بودند.
سازمان  آسیایی  بخش  مدیر  رابرتسون،  فیلیپ 
دیده بان حقوق بشر، تصمیم اتحادیه اروپا را زود 

هنگام و تاسف بار توصیف کرده است.
گزارشی  انتشار  با  دوشنبه  بشر  حقوق  دیده بان 
شواهد و مدارکی مبنی بر بی تفاوتی دولت برما در 
قبال پاک سازی قومی و  سال گذشته میالدی در 
جنایت علیه مسلمانان ایالت راکین را منتشر کرد.

با  از گفتگو  را  این شواهد  می گوید  سازمان  این 
منطقه  در  مستقیم  حضور  نیز  و  نفر   ۱۰۰ از  بیش 

به دست آورده است.
در  برما  امنیتی  »نیروهای  گفت:  رابرتسون  فیلیپ 
از خشونت جلوگیری  تا  مداخله کردند  مواردی 
کنند و از مسلمانانی که فرار می کردند محافظت 
را  خود  حمالت  زمان  در  اغلب  آن ها  اما  کنند، 
که  مهاجمانی  از  مستقیم  به طور  یا  کشیدند  کنار 
حمایت  می شدند،  دیگر  جرایم  و  قتل  مرتکب 

کردند.«
او افزود: »دولت برما در کمپاین پاک سازی قومی 
که  کمپاینی  است،  داشته  دخالت  روهینگیا  علیه 
و  کمک رسانی  از  ممانعت  طریق  از  امروز  تا 

محدودیت در تردد آن ها، ادامه دارد.«
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خدمات خبرهای کوتاه به وسیله تیلفون های موبایل
از روزنامه 8صبح

اگر می خواهید همه روزه خبرهای کوتاه را از 8صبح
به دست بیاورید، به رهنمود زیر عمل کنید:

شماره 8 را در پیامخانه موبایل تان بنویسید
و به شماره 824 بفرستید.

Dailyتنها دارندگان سیم کارت های اتصاالت می توانند از این خدمات مستفید شوند.
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در واکنش به سخنان محمود احمدی نژاد در 
والیت خوزستان و تهدید دوباره به افشاگری 
ایران،  حکومت  مقامات  پرونده های  درباره 
شریعتمداری،  حسین  و  فیروزآبادی  حسن 
مسلح  نیروهای  در  ایران  رهبر  منصوبان  از 
اذهان  »تشویش  به  را  او  کیهان،  روزنامه  و 
متهم  بزدلی  و  صداقت«  »عدم  عمومی«، 

کردند.
گزارش  به  و  فردا  رادیو  از  نقل  به 
حسن  ایران،  داخل  خبرگزاری های 
مسلح  نیروهای  ستاد  رییس  فیروزآبادی، 
سه شنبه،  روز  که  ویژه  بیانیه ای  در  ایران، 
سوم ثور منتشر شد، ضمن به کار بردن تعبیر 
محمود  اخیر  سخنرانی  برای  »جوسازی« 
احمدی نژاد در والیت خوزستان، گفت که 
تشویش  مایه  و  قبول  »غیرقابل  سخنان  این 

اذهان عمومی« است.
آقای فیروزآبادی در   نهایت اظهار امیدواری 
شیوه  این  به  ایران  رییس جمهور  که  کرد 

سخن گفتن خود خاتمه دهد.

که  می گویند  عراق  شمال  در  نظامی  مقام های 
دولتی  نیروهای  میان  نزاع  در  نفر   2۷ دست کم 

و معترضان سنی مخالف دولت کشته شده اند.
به گزارش بی بی سی، خشونت ها زمانی آغاز شد 
که نیروهای امنیتی به تظاهرات مخالفان دولت 
شمال  در  کرکوک  نزدیک  حویجه  شهر  در 

عراق حمله کردند.
که  است  تعیین کرده  را  کمیته ای  عراق  دولت 
درباره حوادث شهر حویجه تحقیق کند. رییس 
نخست وزیر  معاون  مطلق،  صالح  کمیته  این 

عراق است.
به  اعتراض  در  معترضان  پیش،  ماه  چند  از 
حکومت عراق هر هفته تظاهراتی را در سراسر 

کشور برگزار کرده اند.
تازه ترین درگیری ها در جریان انتخابات والیتی 

عراق اتفاق افتاد.
انتخابات والیتی و شورا ها اولین انتخابات عراق 
بود که پس از خروج نیروهای امریکایی از این 

کشور برگزار می شد.
شهر حویجه، از روز جمعه و بعد از کشته شدن 

یک افسر عراقی تحت محاصره بوده است.
نیروهای امنیتی عراق از مردم حویجه خواسته اند 
که مظنونان قتل افسر عراقی را تحویل دهند، اما 

مردم خودداری کرده اند.
روز  ارتش،  افسر  کشته شدن  از  بعد  روز  چند 
دوشنبه این هفته، تالش دیگر برای میانجی گری 
میان ارتش و مردم به درگیری دوباره منجر شد.

اما  کردند،  حمله  مردم  ابتدا  می گوید  ارتش 
خبرگزاری  به  حویجه  در  معترضان  از  شماری 
به  ناگهان  ارتش  نیروهای  که  گفته اند  رویترز 

روی افراد غیرمسلح آتش گشوده اند.
مرگ  باعث  هم  سه شنبه  روز  در  درگیری ها 
معترضان  و  امنیتی  نیروهای  از  دیگر  شماری 
می شود  گفته  اقدام،  این  تالفی  به  شد.  حویجه 
ارتش  بازرسی  ایست  به چند  مردم حویجه  که 

حمله کردند.
بین  معترضان دولت عراق را متهم می کنند که 
قایل  تبعیض  سنی  و  شیعه  مسلمانان  گروه  دو 
رد  را  این گفته ها  مالکی  آقای  دولت  می شود. 
گروه های  تاثیر  تحت  شورش ها  گفته  و  کرده 

شبه نظامی ساماندهی می شود.

ماه های  واپسین  در  که  احمدی نژاد  محمود 
به سر می برد،  دوران ریاست جمهوری خود 
سخنرانی  جریان  در  ثور،  دوم  دوشنبه،  روز 
خود در شهر هفتکل والیت خوزستان ادعا 
کرد که منتقدان او در داخل کشور تهدیدش 
زیاد  را  رویت  »اگر  که  گفته اند  و  کرده اند 

کنی، پدرت را در می آوریم.«
این  به  واکنش  در  سپس  احمدی نژاد  آقای 
اشاره   مقام آن ها  و  نام  به  بی آن که  منتقدان، 
که  گفت  و  کرد  افشاگری  به  تهدید  کند، 
بزنیم،  باال  را  پرونده تان  از  »گوشه ای  اگر 
نخواهید  ایران  ملت  بین  در  جایی  دیگر 

داشت.«
به  شدن  نزدیک  با  و  اخیر  ماه های  در 
ایران،  ریاست جمهوری  انتخابات  یازدهمین 
این  از  پیش  که  محافظه کارانی  از  بسیاری 
حامی و مدافع سرسخت محمود احمدی نژاد 
تبدیل  او  جدی  منتقدان  به  اکنون  بودند، 

شده اند.
شریعتمداری،  حسین  چهره ها  این  جمله  از 

نماینده رهبر ایران در روزنامه کیهان، است 
را  احمدی نژاد  محمود  دولت  پیش تر  که 
محبوب ترین دولت در تمام سال های پس از 

انقالب نامیده بود.
به  اما سرمقاله روز سه شنبه، روزنامه کیهان، 
شدید ترین  حاوی  شریعتمداری  آقای  قلم 
حمالت به محمود احمدی نژاد است تا جایی 
که در آن رییس جمهور ایران فردی »ترسو«، 
شده  توصیف  »بی صداقت«  و  »بلوف زن« 
است که »نگران« افشای پرونده های اطرافیان 

خود است.
حسین شریعمتداری با اشاره به سخنان آقای 
منتقدان  پرونده های  مورد  در  احمدی نژاد 
ادعای شما واقعی است...  خود گفت: »اگر 
نمی کنید؟  اعالم  را  آن ها  نشان  و  نام  چرا 
ممکن است بفرمایید از آن ها می ترسید! که 
رییس جمهور  به  عزیز  ایران  باید گفت  اوال 
ترسو نیازی ندارد. و ثانیا شما که با حرارت 
می فرمایید ملت توی دهن آن ها خواهد زد، 

دیگر از چه می ترسید؟«

شریعتمداری به احمدی نژاد: ایران به ریس جمهور ترسو نیازی ندارد  27 نفر در عراق 
کشته شدند
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