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مرحله چهارم مذاکرات پیمان امنیتی 
آغاز می شود
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8صبح، کابل: در حالی که حامد 
کشور  جمهور  رییس  کرزی 
در  صلح  زمانی که  تا  می گوید 
تمویل گاه ها  بر  و  تامین  افغانستان 
پاکستان  در  تروریستی  النه های  و 
با  امنیتی  پیمان  نشود  آورده  فشار 
ایاالت متحده امریکا امضا نخواهد 
خارجه  امور  وزارت  اما  شد، 
مرحله  زودی  به  که  می گوید 
کشور  دو  میان  مذاکرات  چهارم 
آغاز  پیمان  این  متن  تهیه  برای 

می شود.
سخنگوی  موسی زی  جانان 
می گوید  خارجه  امور  وزارت 
امضای  برای  مذاکرات  که 
به  مثبت  فضای  در  امنیتی  پیمان 
در  گذشته  روز  او  می رود.  پیش 
خود  هفتگی  خبری  کنفرانس 
نهایی  برای  مذاکرات  که  گفت 
ساختن این پیمان ادامه دارد. آقای 
پیش نویس  که  گفت  موسی زی 
این پیمان برای تایید به لویه جرگه 

مقامات محلی والیت نورستان می گویند 
دو  به  حمله  برای  مسلح  جنگجویان 
ولسوالی این والیت آمادگی می گیرند.

تمیم نورستانی، والی نورستان به بی بی سی 
گفته که بیشتر از هزار جنگجوی مسلح 
و  کامدیش  ولسوالی های  اشغال  قصد 

برگمتال را دارند.
مقامات  که  است  گفته  نورستانی  آقای 
برای  را  محلی  پولیس  دو صد  نورستان 
محل  به  کامدیش  ولسوالی  از  حفاظت 
کابل  مقامات  از  او  اما  فرستاده اند 

درخواست کمک بیشتر کرد.
او گفت: »دو سال می شود که آنها تالش 
دارند کامدیش و برگمتال را بگیرند اما 
پاکستانی ها  باز  حاال  نشده اند.  موفق 
و  می کنند  توزیع  پول  و  آمده اند 
تصرف  به  تشویق  را  جنگجویان 
آماده هستیم.  ما هم  کامدیش می کنند. 

صدها جنگجو برای حمله به نورستان 
آمادگی می گیرند

واکنش ها در برابر »اعالم جهاد« 
علیه رسانه ها

ارایه خواهد شد. او افزود که زمان 
تاکنون  نیز  جرگه  لویه  برگزاری 

مشخص نشده است.
این اظهارات در حالی بیان می شود 
تا  گفت  کرزی  حامد  اخیرا  که 
در  ثبات  و  صلح  تامین  زمانی که 
سند  او  نشود،  تضمین  افغانستان 
امضا  را  امنیتی  همکاری های 

نخواهد کرد.
در همین حال، برخی از رسانه های 
حامد  که  داده  گزارش  امریکایی 
تاخیر  به  با  کرزی در تالش است 
انداختن زمان امضای پیمان امنیتی 
با ایاالت متحده، دوره کاری خود 
را تمدید و یا امریکا را وادار سازد 
تا در انتخابات آینده از کاندیدای 

مورد نظر او حمایت جدی کند.

پیش از این نیروهای ما کم بود اما حاال 
اما همسایه ها، ما را  نیروی کافی داریم. 
را  حمله  این  دستور  و  نمی گذارد  آرام 

هم ملیشه های پاکستانی داده اند.«
مقامات نورستان می گویند که نیروهای 
امنیتی از این حمله بزرگ با خبر شده اند 
و آنها حاال در وضعیت آماده باش قرار 

دارند.
ولسوالی های  گذشته  سال  چند  در 
جنگ های  شاهد  برگمتال  و  کامدیش 
شدید میان نیروهای داخلی و جنگجویان 

طالبان بوده است.
نیروهای امریکایی در سال ۲۰۱۰ پایگاه 
آنجا  از  و  بستند  را  کامدیش  در  خود 

بیرون شدند.
را  نبردها  بیشتر  تابحال  زمان  آن  از 
نیروهای پولیس محلی و اردوی ملی در 

این منطقه به عهده داشته اند.

حامی  نهادها  کابل:  8صبح، 
رسانه ها و خبرنگاران، در برابر اعالم 
جهاد علیه رسانه ها توسط یک تن از 
اعضای مجلس نمایندگان، مخالفت 
که  می گویند  داده  نشان  شدیدی 
نماینده  این  توسط  جهاد  اعالم 

دیدگاه تاریک او را نشان می دهد.
روز شنبه، زمانی که وزیر اطالعات 
و فرهنگ که برای ارایه توضیحات 
رسانه ها  نشرات  چگونگی  مورد  در 
فراخوانده  نمایندگان  مجلس  در 
شده بود، عبدالستار خواصی یک تن 
رسانه هایی  علیه  مجلس  اعضای  از 
و  متبذل  نشرات  او،  گفته ی  به  که 

غیراخالقی دارند، اعالم جهاد کرد.
رسانه های  کننده  حمایت  نی،  اما، 
آزاد با انتشار اعالمیه ای اعالم جهاد 
توسط آقای خواصی را خالف مواد 
که  می گوید  خوانده  اساسی  قانون 
دیدگاه  از  ناشی  مساله  این  اعالم 
اطالعات  وزیر  دسیسه  و  او  تاریک 

و فرهنگ است.

سوی  از  که  اعالمیه ای  براساس 
صدیق اهلل  شده،  منتشر  اداره  این 
رسانه ها  دیده بان  مسول  توحیدی 
»اعالن  است:  »نی« گفته  موسسه  در 
کار  نه  است  مفتی  کار  جهاد 
باشد  قرار  اگر  نمایندگان.  مجلس 
نخست در  باید  نماییم،  اعالن جهاد 
قتل های  تروریستی،  حمالت  برابر 
فساد  جنسی،  تجاوزهای  زنجیره  ای، 
اداری و ... اعالن جهاد نماییم، نه در 
برابر کسانی که از این جنایات پرده 

بر می دارند.«
افزایش اعمال فشارها بر  از  دفتر نی 
رسانه ها ابراز نگرانی کرده و واکنش 
نمایندگان  مجلس  عضو  یک  اخیر 

این نگرانی ها را بیشتر ساخته است.
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سوالبرانگیز گزینش
رییس و تیم رهبری کمیسیون مستقل حقوق بشر 
اساسی،  قانون   64 ماده  مطابق  شدند.  انتخاب 
حقوق  مستقل  کمیسیون  اعضای  و  رییس  انتخاب 

بشر از صالحیت های رییس جمهور است.
در میان اعضای برگزیده شده، چند چهره ی جدید 
رییس جمهور  آن که  با  می خوردند.  چشم  به  نیز 
چگونگی  مورد  در  فراوانی  رای زنی های  کرزی 
انتخاب اعضای کمیسیون با نهادهای مدنی داشت، 
حمایت  از  معرفی شده  چهره های  برخی  ظاهرا  اما 

نیستند. برخوردار  مدنی  نهادهای 
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  قبلی  تیم  اعضای 
چهره های  از  حکیم  فهیم  و  نادری  آقایان  به ویژه 
از  خارج  و  داخل  در  بااعتباری  و  موثر  کارآمد، 
فعالیت  با  تا  شد  موفق  تیم  این  بودند.  کشور 
به عنوان  را  بشری  حقوق  ارزش  خستگی ناپذیر، 
حقوق  نهاد  و  کند  معرفی  جامعه  در  فرهنگ  یک 
بشر را به عنوان یک نهاد کارا، با ظرفیت های قوی 
حقوق  ارزش های  به  باورمند  و  انسانی  نیروی 
بشری ارتقا بخشد. برخورد حکومت با چهره های 
از منظر  باید  نهادهای معتبر  و  نظام  موثر در یک 
قبلی  تیم  مورد  در  متاسفانه  گیرد.  صورت  مثبت 
متاثر  نهاد، حکومت سلیقه ای و  این  و  حقوق بشر 
است.  کرده  عمل  ارگ  حلقه ی  در  حاکم  فضای  از 
برخی  گزینش  که  است  این  اساسی  سوال  اکنون 
پاریس  اصول نامه  با  مطابقت  در  جدید  چهره های 
نهاد حقوق  و معیارهای موجود برای کار در یک 

بشری صورت گرفته است یا خیر؟
که  می دهد  نشان  جدید  اعضای  از  برخی  کارنامه 
آنان نه تنها تجربه ی کار در عرصه ی حقوق بشر 
را ندارند بلکه روی باورمندی آنان به حقوق بشر 

نیز شک و تردیدهایی وجود دارد.
که  دیده می شوند  افرادی  اعضای جدید،  میان  در 
وابسته به ارگ اند و یا هم از جنگ ساالران نمایندگی 
در خلق رویدادهای چند  که خود  افرادی  می کنند. 
مردم  آواز  می توانند  چگونه  بوده اند،  سهیم  دهه 
به  بوده اند،  آنان  عملکرد  مستقیم  قربانی  که  را 
قربانی  نسل  این  از  دادخواهی  به  و  ثبت رسانیده 

بپردازند.
معیارهای  به  باید  افراد  گزینش  در  کرزی  آقای 
پیشنهادهای  و  پاریس  اصول نامه  در  مندرج 

نهادهای مدنی عمل می کرد.
نمایندگان  که  است  این  اساسی  نگرانی  امروز 
در  را  بشر  حقوق  کمیسیون  جنگ ساالران، 
مسیری سوق دهند که مطابق به خواست و سالیق 

باشند. رهبران شان 
نهادی که اکنون از اقتدار و اعتبار باالیی نزد افکار 
عامه برخوردار است، ناگهان به نهادی بدل نشود 
که به ارزش های حقوق بشر پشت کند و همه چیز 

را در تبانی و هماهنگی با ارگ گزارش  دهد.
حکومت در نخست تالش می کند تا نهادهای موثر 
عضویت  یا  و  کند  اداره  سرپرست  به صورت  را 
این  تعلیق درآورد.  به حالت  برخی اعضای آن را 
نوع رفتارها سبب می شود تا از کارایی و موثریت 
و چهره های  کاسته شود  معتبر  و  فعال  اداره های 

موثر نیز انگیزه کاری شان را از دست دهند.
از  یکی  بشر  حقوق  کمیسیون  شک  بدون 
می باشد.  بن  توافق  از  پس  مهم  دست آوردهای 
توصیه های  و  گزارش ها  به  حکومت  که  هرچند 
این کمیسیون توجه الزم نکرده است، اما این نهاد 
و  مردم  برای  معتبر  مرجع  یک  عنوان  به  تاکنون 
سوال  اکنون  می باشد.  مطرح  بین المللی  نهادهای 
می تواند  نهاد  این  جدید،  ترکیب  با  که  است  این 
پاسخ  بشری  حقوق  نهادهای  و  مردم  توقعات  به 

دهد؟ 

زنگ اول


دانشکده علوم اجتماعی شده بودند.
فرستادن  با  رییس جمهور  چند  هر 
و  سپنتا  دادفر  وسیله ی  به  پیامی 
از  خویش  مشاور  دو  شهرانی 
خبر  شان  خواسته های  پذیرفته شدن 
از  گروهی  که  آن  از  پس  ولی  داد 
این  به  نسبت  دانشجویان  و  استادان 
و  عالی  تحصیالت  وزارت  تصمیم 
کردند،  اعتراض  ریاست جمهوری 
ادامه ی  از  عالی  تحصیالت  وزارت 
علوم  دانشکده  استاد  و  رییس  کار 

اجتماعی سخن گفت.
وزیر  عبید،  عبید اهلل  همین گونه،  به 
گفت  سناتوران  به  عالی  تحصیالت 
و  حقیقت یاب  کمیسیون  دو  که 
مصالحه برای حل مشکل دانشجویان 
ایجاد  کابل  دانشگاه  در  استادان  و 
بررسی های  نتایج  به زودی  و  شده 

شان را اعالم خواهند کرد.
که  گفت  عالی  تحصیالت  وزیر 
استادان  از  گروهی  دوشنبه  روز  به 
علمی  شورای  اعضای  و  معترض 
نیز  جمهور  رییس  با  کابل  دانشگاه 

در زمینه گفتگو خواهند کرد.
»دست هایی«  گفت  اما  عبید  آقای 
دانشگاه  در  اخیر  تنش های  دنبال 
با  نیز  کسانی  و  داشته  وجود  کابل 
تحصیلی  نظام  در  شان  مداخله های 
جلو  تا  می کنند  تالش  افغانستان 
را  کشور  عالی  تحصیالت  توسعه 

بگیرند.
استادانی  از  شماری  عبید  گفته ی  به 
جمع  در  اول  مرحله ی  در  که 
اکنون  بودند،  متحصن  دانشجویان 
و  دانشجویان  جمع  در  حضور  با 
استادان دیگر که مخالف گروه اول 
تحصن کننده هستند، مانع ادامه درس 

دانشجویان دانشگاه کابل شده اند.

علیه رسانه ها دست به اقدامی بزند.
که  این  به  اذعان  با  اتحادیه  این 
کشور  در  رسانه  ای  فعالیت های 
زندگی  دیگر  ابعاد  فعالیت های  مانند 
مواجه  مشکالتی  با  افغانستان  در 
بیشتر  قانونمندی  برای  تالش  است، 
کشور  در  رسانه  ای  فعالیت های 
اتحادیه  می داند.  پذیرش  قابل  را 
»ما  می گوید:  ژورنالیستان  ملی 
از  عمده ای  بخش  که  داریم  باور 
ناشی  کشور،  در  رسانه  ای  مشکالت 
وزیر  شخص  قانون شکنی های  از 
این  است.«  فرهنگ  و  اطالعات 
اطالعات  وزیر  که  افزوده  اتحادیه 
که  سالی  سه  از  بیشتر  در  فرهنگ  و 
استفاده  با  بوده،  وزارت  این  متصدی 
است  نداده  اجازه  مختلف  وسایل  از 
اهمیت  پر  بسیار  مواد  از  برخی  که 
قانون رسانه های همگانی، زمینه تطبیق 

مسلح  طالبان  دیگر  خبر  بنیاد یک  بر 
ازاعضای  تن   4 یک شنبه،  شب 
در  نیز  را  اجرستان  ولسوال  خانواده 

مقابل منزلش تیرباران کرده اند.
پولیس  فرماندهی  امنیت  آمر  به گفته 
به  طالبان  یک شنبه،  شب  غزنی، 
شمول برادر ولسوال اجرستان 4 تن از 
اعضای خانواده او را با ضرب گلوله 

به قتل رسانده اند.
ناامن ترین  و  دور ترین  از  اجرستان 
می رود  به شمار  غزنی  ولسوالی های 
طالبان  دست  به  بار  چند  حال  تا  که 

افتاده است.

8صبح، کابل: مجلس سنای کشور 
خواسته  عالی  تحصیالت  وزیر  از 
و  قومی  تعصب های  جلو  تا  است 
مذهبی در دانشگاه های افغانستان را، 

بگیرد.
در نشست روز یک شنبه ی مجلس سنا 
تحصیالت  وزیر  عبید  عبیداهلل  که 
توضیحات  ارایه  منظور  به  عالی 
فراخوانده  کابل  دانشگاه   وضعیت 
شده بود، شماری از سناتوران نسبت 
درسی  صنف های  شدن  مسدود  به 
و  دانشجویان  اعتراض  نتیجه ی  در 

استادان انتقاد کردند.
اول  معاون  ایزدیار،  علم  محمد 
که  گفت  کشور  سنای  مجلس 
دانش  فراگیری  محل  دانشگاه ها 
به  عالی  تحصیالت  وزارت  و  بوده 
اکادمیک  و  مشروع  خواسته های 
دانشگاه کابل  استادان  و  دانشجویان 

رسید گی کند.
معاون اول مجلس سنا در حالی که 
میان  موجود  دشواری های  حل  بر 
دو گروهی از دانشجویان و استادان 
سخن  اکادمیک  نهادهای  طریق  از 
پایان  در  رییس جمهور  نقش  گفت، 
دادن به معضل دانشجویان و استادان 

را مهم خواند.
وزارت  که  گفت  هم چنین  ایزدیار 
و  قوانین  باتطبیق  عالی  تحصیالت 
جلو  تحصیلی  نهادهای  در  انضباط 

تعصب های قومی و مذهبی بگیرد.
و  دانشجویان  اعتراض  و  تحصن 
آن  از  پس  کابل  دانشگاه  استادان 
از دانشجویان  آغاز شد که گروهی 
دانشگاه   اجتماعی  علوم  دانشکده 

برای 8 روز دست به اعتصاب زدند.
دانشجویان یاد شده خواهان برکناری 
در  اصالحات  و  رییس  استاد،  یک 

خواصی  عبدالستار  آقای  از  نی 
آزادی  به  رابطه  در  آنچه  تا  خواسته 
بیان و رسانه ها ابراز داشته است، ابراز 
صورت  آن  غیر  در  و  کند  ندامت 
در  رسانه ها  برابر  در  جهاد  اعالن 
اسف باری  نتایج  می تواند  افغانستان 
در قبال داشته باشد که در آن صورت 
آقای خواصی مسوول آن خواهد بود. 
ژورنالیستان  ملی  اتحادیه  هم چنین 
در  را  خواصی  عبدالستار  اظهارات 
تناقض آشکار با قوانین نافذ در کشور 
همگانی  رسانه های  قانون  ویژه  به  و 
اظهارات  که  می گوید  خوانده 
نگرانی های  ایجاد  باعث  این  چنینی، 
جدی در پیوند با آینده کار رسانه ای 

در کشور می شود.
این اداره با انتشار اعالمیه ای گفته که 
هیچ فرد و گروهی نمی تواند و نباید، 
فراتر از احکام قوانینی که برای تنظیم 
امور رسانه ای در کشور وجود دارد، 

غزنی  والیت  در  امنیتی  مقام های 
اعضای خانواده  طالبان  می گویند که 
در  را  محلی  پولیس  سرباز  یک 
تیرباران  والیت  این  ده یک  ولسوالی 
و  کشته  زن  یک  نتیجه  در  که  کرده 
دو تن از اعضای این خانواده زخمی 

شده اند.
فرماندهی  امنیت  آمر  انصافی  اسداهلل 
طالبان  می گوید  درغزنی  پولیس 
به منزل سرباز پولیس محلی پس از آن 
پولیس  سرباز  این  که  بردند  یوریش 
و  کرده  بی توجهی  آنان  خواست  به 

وظیفه اش را ترک نگفته است.

مجلس سنا:

 جلو تعصب  قومی و مذهبی در 
دانشگاه گرفته شود

}از صفحه 1{

واکنش ها در برابر »اعالم جهاد«...

اعضای خانواده یک پولیس محلی
 در غزنی تیرباران شدند

دارند اما تاحال میزان تلفات این درگیری 
مشخص نشده است.

با  عملیات  این  که  کرد  ضافه  خاور 
که  چرا  دارد  تفاوت  گذشته  عملیات 
درگذشته مخالفان مقاومت باال را در برابر 
طالبان  دراین  اما  داشتند،  امنیتی  نیروهای 

مقاومت کرده نمی توانند.
بدخشان  ارام  نا  ازولسوالی های  وردوج 
است که  به گفته  مقام های محلی مخالفان 
این  روستای   12 در  اکنون  هم  مسلح 
ولسوالی حضور دارند و تالش می کنند تا 
از  را  ولسوالی  این  این عملیات  اجرای  با 

وجود طالبان پاکسازی کنند.

محلی  مسووالن  فیض آباد:  8صبح، 
مشترک  عملیات  که  می گویند  بدخشان 
پاکسازی  به خاطر  امنیتی،  نیروهای 
در  گذشته  روز  وردوج،  ولسوالی 
ولسوالی  این  غچان  و  خوچ  روستاهای 

شد.
به  وردوج  ولسوال  خاور  محمد  دولت 
ابتدا  درگیری  »دراین  گفت:  8صبح 
مقاومت  کدام  بدون  امنیتی  نیروهای 
درحال پیشروی بودند اما بعدا با مقاومت 
این  هم  وهنوز  شدند  مواجه  طالبان 

درگیری ادامه دارد.«
سربازان  عملیات  این  در  او  گفته  به 
اشتراک  ملی  امنیت  و  اردو  پولیس، 

عملیات برای پاکسازی ولسوالی 
وردوج آغاز شد

ACKU
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صحنۀ پنجم
مکان: داخلی

)تلیفون احمد به صدا در می آید.(
احمد: )آهسته و با صدای لرزان(

ـ بلی خلیل
خلیل: )آهسته(

ـ الو احمد؟!
احمد: )با صدای آهسته(

ـ بلی
خلیل:

ـ مه ده پشت دروازه تان استم.
ـ کسی خو خانه نیس؟

احمد:
ـ نی حالی مه دروازه ره واز می کنم.

)دروازه حویلی باز می شود و خلیل داخل می شود.(
خلیل:

ـ کسی نیس؟
فقط  که  می کنند  صحبت  طوری  خلیل  و  )احمد 

خودشان می شنوند.(
احمد:

ـ نی بیا که کم وقت داریم.
ـ ببینم که ده بکس پدرم پیسه اس یا نی؟

خلیل:
ـ بکس پدرت ده کجاس؟

احمد:
ـ ده اتاق خودش.

خلیل:
ـ ای اتاق کیس؟

احمد:
ـ اتاق خودم اس.

خلیل:

به دنبال معرفی چهار تن از کمیشنران کمیسیون مستقل 
نسبت  مدنی  فعاالن  از  افغانستان، شماری  بشر  حقوق 
این  می کنند.  نگرانی  ابراز  کمیسیون  این  آینده  به 
فعاالن می گویند برخی از افرادی که جدیدا به عنوان 
کمیشنران کمیسیون مستقل حقوق بشر تعیین شده اند، 
را  و گروه های جهادی ای  طالبان  با گروه  کار  سابقه 

دارند که خود در نقض حقوق بشر سهم داشته اند. 
پرست،  یزدان  قدریه  هوتک،  عبدالرحمان  مولوی 
روز  نورستانی  علم  حوا  و  اصیل  ایوب  سترجنرال 
شنبه از سوی رییس جمهور کرزی به عنوان کمیشنران 

جدید کمیسیون حقوق بشر معرفی شدند. 

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

برنامه های بشنو بیاموز را می توانید روی امواج 90.5 اف ام و 93.5 اف ام بشنوید

شماره پیام گیر ما: 0049228429164806

نامدیم که ده  اینجه چی می کنی؟ مهمانی خو  ـ خی 
اتاق خودت آوردیم!
ـ بریم ده اتاق پدرت.

پدر  اتاق  به  احتیاط  با  و  آرام  خیلی  خلیل  و  )احمد 
احمد می روند.(

)احمد خم می شود و زیر تختخواب پدر و مادرش را 
به خلیل نشان می دهد.(

احمد:
ـ اِنه بکس پدرم زیر تخت اس.

خلیل:
ـ خو بکشش.

احمد:
ـ اِنه کشیدم.

خلیل:
ـ وازش کو

احمد:
ـ ِکلی شه ندارم، تو واز کده نمی تانی؟

خلیل:
ـ یک سیخک نداری؟ صبر کو مه یک کلِّی دارم اگه 

واز شوه؟!
باز  را  بکس  کلیدش  با  که  می کند  کوشش  )خلیل 

کند.(
احمد:

ـ واز شد؟
خلیل:

ـ نی تو کمی کش بیگی.
احمد:

ـ فکرته بیگی که قلف بکسه خراب نکنی!
خلیل:

ـ نمی شه یک کمی دیگه تو کش بیگی سر بکسه.
احمد:

اِنه باش همی  ـ بس بس واز شد؛ کش نکو صبر کو 

کمیسیون  رییس  به عنوان  هم چنان  سمر  سیما  داکتر 
حمیدی،  محمدفرید  و  کرد  خواهد  وظیفه  ایفای 
در  صبحرنگ  ثریا  داکتر  لنگری،  احمدضیا  سید 
مستقل  کمیسیون  کمیشنران  به عنوان  پست های شان 

حقوق بشر ابقا شده اند. 
فعاالن جامعه مدنی می گویند کمیشنران کمیسیون های 
حقوق بشر در تمام کشورها براساس اصول نامه پاریس 
کسانی  می گوید  اصول نامه  این  می شوند.  معرفی 
فعالیت  بشر  حقوق  کمیشنران  به عنوان  می توانند 
کنند که تجارب و تخصص کافی کار حقوق بشری 
حکومت  مدنی  فعاالن  به گفته  اما  باشند.  داشته  را 

افغانستان با معرفی کمیشنران جدید، اصول نامه پاریس 
را نقض کرده است. 

افغانستان،  مدنی  جامعه  مجتمع  رییس  رفیعی،  عزیز 
کمیشنر  به عنوان  جدیدا  که  آنانی  همه  به  می گوید 
افراد  این  از  هیچ یک  ولی  دارد،  احترام  شده  معرفی 
در  گزینش  به منظور  که  مدنی  نهادهای  فهرست  در 
داده  کرزی  رییس جمهور  به  بشر  حقوق  کمیسیون 

شده بود، وجود ندارند. 
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  می گوید  رفیعی  آقای 
به  است«  حساس  و  تخصصی  تخنیکی،  »فوق العاده 
را  افرادی  می بایست  کرزی  رییس جمهور  دلیل  این 
به عنوان کمیشنران جدید این کمیسیون معرفی می کرد 
فعالیت های  عرصه  در  تجربه  و  تخصص  دارای  که 

حقوق بشری هستند. 
دولت  که  می رفت  انتظار  می گوید  مدنی  فعال  این 
مستقل  کمیسیون  از  اخیر  یازده سال  در  افغانستان 
حقوق بشر برای تحت فشار قرار دادن دشمنان داخلی 

و خارجی افغانستان استفاده می کرد، اما چنین نشد. 
در  که  جدیدی  تیم  »امیدارم  گفت:  رفیعی  آقای 
بتواند  می شود،  ایجاد  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
خالی به وجود آمده در یک ونیم سال اخیر را پر کند 
نقض  و  مظالم  برابر  در  قوی  بسیار  استوانه  به عنوان  و 

حقوق بشری مردم افغانستان عمل کند.«
جامعه  شبکه  مسووالن  از  نظری  نعیم  حال  همین  در 
که حکومت  می گوید  افغانستان  بشر  حقوق  و  مدنی 

کمیشنرهای  معرفی  برای  مدنی  نهادهای  خواست 
جدید کمیسیون حقوق بشر را عملی نکرده است. 

آقای نظری گفت: »چهار فردی که به عنوان کمیشنر 
معرفی شده اند، متاسفانه یک تعداد آن ها تجربه بودن با 
حاکمیت طالبان را که به عنوان یکی از خطرناک ترین 
شناخته  جهان  سطح  در  بشر  حقوق  نقض  جریانات 

می شود، دارند.«
به باور آقای نظری برخی از کمیشنرهایی که جدیدا 
عرصه  در  را  الزم  تخصص  و  توان  شده اند،  معرفی 
»یک  افزود:  او  ندارند.  بشری  حقوق  فعالیت های 
تعداد افرادی در این جمع دیده می شوند که وابستگی 
می گوید  مدنی  فعال  این  دارند.«  سیاسی  احزاب  به 
رییس جمهور  توسط  پاریس  اصول نامه  پرنسیپ های 

افغانستان در نظر گرفته نشده است.
مهم  اسناد  که  دارد  وجود  نیز  نگرانی  این  گفت  او 
نقض حقوق بشری که در یازده سال اخیر در کمیسیون 
آمدن  با  شده اند،  گردآوردی  بشر  حقوق  مستقل 

کمیشنرهای جدید از بین بروند. 
مهم ترین سندی که کمیسیون حقوق بشر افغانستان در 
رابطه به نقض حقوق بشری مردم افغانستان تهیه کرده 
تمام  سند  این  است.  منازعه«  »ترسیم  گزارش  است، 
دهه  سه  در  افغانستان  در  بشری  حقوقی  تخطی های 

اخیر را مستند کرده است. 
حکیم  فهیم  و  نادری  نادر  که  است  حالی  در  این 
از  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  پیشین  کمیشنران 
به  اعتبار بخشی  توانمندی و  بودند که در  چهره هایی 
کمیسیون نقش برازنده ای داشتند و از اعتبار باالیی در 

سطح داخلی و بین المللی برخوردار بودند. 
مستقل  کمیسیون  کمیشنر  کلیدی ترین  نادری  آقای 
موثر  فعالیت های  به دلیل  و  بود  افغانستان  بشر  حقوق 
بین المللی را دریافت  حقوق بشری اش چندین جایزه 
چهره  ده  کتاب  در  او  نام  جاری  سال  در  کرد. 

تاثیرگذار جهان نیز ثبت شد. 

بندله بِگیرم!
)در این لحظه دروازه حویلی باز می شود و خواهر و 

مادر احمد داخل خانه می شوند.(
خلیل:

ـ کسی آمد؟
احمد:

ـ وای خدایا چطو کنم مادرم شان آمدن.
می گیم  ما  دیدن،  اگه  خودم.  اتاق  ده  بریم  شو  تیز  ـ 

درس می خواندیم.
خلیل:

ـ خی تیز بکسه سر جایش تیله کو!
ـ تیز اما با صدای آهسته و اسرارآمیز

)هر دو با سرعت و روی پنجۀ پا به اتاق احمد می روند.(
مادر احمد:

ـ چرا ایطو دروازه واز بود کی آمده؟
)مادر و خواهر احمد که به خانه برگشته و از بازبودن 

در ورودی متحیر هستند.(
انیسه:

ـ شاید پدرم آمده باشه.
مادر احمد:

ـ دروازه اتاق مام واز است. ها شاید پدر محمود جان 
آمده!

استقبال  به  ظاهراً  و  آمده  بیرون  خود  اتاق  از  )احمد 
مادر و خواهر خود می رود.(

احمد:
ـ سالم!

مادر احمد:
ـ والیکم تو مکتب نرفتی؟

احمد: )با صدای لرزان(
همرای  امتحانا  خاطر  به  بودیم  رخصت  امروز  نی  ـ 

خلیل درس می خواندیم.
خلیل:

ـ سالم خاله جان!
انیسه: )با تمسخر(

ـ چیقه درسخوان شده؟!
خلیل:

ـ احمد جان مه می رم.
احمد: )با صدای لرزان(

ـ باش مام همرایت میایم.
مادرش  به  تند  تند  و  وارخطایی  حالتی  با  )احمد 

می گوید:(
ـ مام می رم تا خانه خلیل شان و دو سات باد پس میایم

صحنۀ ششم
مکان: داخلی

احمد:
ـ تو می ری داخل، مه اینجه باشم یا مام بیایم؟

خلیل: 
ـ نی بیا.

احمد:
ـ چطو هیچ کس نیس؟

خلیل:
ـ بیا حتماً ده داخل استن.

ـ بگریز احمد که پولیس اس!
)احمد و خلیل فرار می کنند.(

پولیس 1: )با صدای محکم و آمرانه(
ـ شور نخورین

احمد: )با صدای لرزان(
ـ خلیل بدو که بگریزیم 

پولیس 2: )با صدای محکم و آمرانه از سمت دیگر(
ـ جایی رفته نمی تانین. شما ده محاصره استین.

احمد: )با صدای بلند و لرزان(
ـ به خدا ما بیگناه استیم، ما بیگناه استیم.

نمایش نامه
246

آگهی

منت منایش نامه های رادیویی از دویچه وله

بیاموز و  بشنو 

 حکیمی

ACKU
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واکنش غیرمنتظره سیاسی
نگاهی به موضع کرزی در قبال

حمالت هواپیماهای بدون سرنشین امریکا در پاکستان

روحانی چه خواهد کرد؟
مختار مسرور

 ملک ستیز

میانه رو،  جناح  از  روحانی  حسن  ایران،  انتخابات  در 
به صورت  اصول گرا  جناح  انتخابات،  این  در  شد.  برنده 
غیرمترقبه ای شکست خورد. روحانی در حالی پیروزی اش 
را جشن می گیرد که ایران با مشکالت عدیده ای دست به 
تورم و  نرخ  پرونده هسته ای سنگین است.  گریبان است. 
ایران  اقتصاد  بین المللی  تحریم های  و  است  باال  بی کاری 
دیگر،  جانب  از  است.  کشانده  نفس گیر  رکود  به  را 
بنیادگرایی  رشد  سوریه،  بحران  مثل  منطقه ای  تحوالت 
جامعه جهانی  و حضور  پاکستان  در  انتخابات  منطقه،  در 
در افغانستان شرایط پیچیده ای را در برابر ایران قرار داده 
است. در سیاست داخلی ایران، مشکالت جدی ساختاری 
وجود دارد و اصول گرایان در ساختار حکومتی- امنیتی- 
هرگونه  که  هستند  برخوردار  جدی  قدرت  از  اقتصادی 
به  را  ایران  سیاسی  نظام  اصول  و  ساختار  در  اصالحات 

مشکالت جدی مواجه ساخته است. 
اقتصاد ایران به دست جناح اصول گراها، به خصوص سپاه 
پاسداران است. این خود نوعی مافیای اقتصادی را در نظام 
جامعه  در  اجتماعی  بحران  است.  کرده  ساختارمند  ایران 
ایران روبه افزایش می باشد؛ نسل جدید خواهان تغییرات 
اساسی و فراگیر است؛ حجم انتظارات سیاسی- اقتصادی 
انزوای  یک  در  ایران  است.  افزایش  حال  در  شدت  به 
بین المللی به سر می برد و با همسایگانش روابط دوستانه ای 
همه  این  با  روحانی  حسن  که  است  این  سوال  ندارد. 

مشکالت چه کاری خواهد کرد؟
انتظارات داخلی، منطقه ای و بین المللی از حسن روحانی 
تغییرات  ایران  سیاسی  رویکردهای  در  که  است  این 
جامعه  و  ایران  روابط  هم  بیاورد؛  به وجود  چشم گیری 
جهانی را بهبود بخشد و ایران را از زیر فشار تحریم های 
به  نسبت  متفاوتی  رویکردهای  هم  و  کند  بیرون  سنگین 
خوب  همسایگانش  با  را  روابطش  داشته  منطقه  بحران 
بسازد. در طی این سال ها، چهره بین المللی ایران به شدت 
ضربه خورده است، بازسازی چهره ایران در منطقه و جهان 

نیازمند تدابیر جدی دموکراتیک است. 
شاکی  ایران  از حکومت  همسایه ها  سال ها،  این  طول  در 
افغانستان  ایران در قبال  هستند. در این میان، سیاست های 
به  نسبت  تبعیض  است.  نبوده  رضایت بخش  هنوز  تا 
جمله  از  آن ها  اجتماعی  تحقیر  یا  و  افغان  پناهجویان 
تاثیر  کشور  دو  روابط  بر  که  است  حساسی  موضوعات 
گذاشته است؛ هنوز اعدام افغان ها در ایران متوقف نشده 
به عنوان  افغان  پناهجویان  از  ایران،  همین گونه  است. 
فشارهای سیاسی علیه دولت افغانستان استفاده کرده است. 
به  نسبت  را  دوگانه ای  سیاست های  ایران  آن،  بر  افزون 
امنیت و ثبات افغانستان بازی کرده و بارها متهم به حمایت 

از طالبان شده است. 
ایران چندی پیش میزبان هیات سیاسی طالبان بود که برای 
زمان،  عین  در  بود.  سوال برانگیز  افغانستان  سیاسی  جامعه 
مساله تجارت و سرمایه گذاری میان دو کشور مطرح است 
که در روابط دوجانبه و چارچوب همکاری های منطقه ای، 
پیروزی حسن  با  اما  است.  نکرده  پیشرفت های چشم گیر 
مثبت  تغییرات  متذکره  مسایل  در  می رود  انتظار  روحانی 

رخ بدهد. 

اوباما  بارک  روان،  سال  جون  هفتم  تاریخ  به 
راهکار  امریکا،  متحده  ایاالت  رییس جمهور 
دولتش  بیشتر  تعهِد  باره  در  را  خویش  بازنگری شده 
کرد.  اعالم  بین المللی  هراس افگنی  با  مبارزه  ادامه  در 
هدف اصلی اوباما را تشریک مساعی جامعه بین المللی 
و کسب مشروعیت بیشتر برنامه های امریکا در مبارزه 
را  سخنرانی اش  او  می داد.  شکل  هراس افگنی  ضد  بر 
نخست،  بخش  در  بود:  کرده  بخش بندی  این گونه 
با  بین المللی  جامعه  مبارزه  و  تعهد  ضرورت  بر  اوباما 
هراس افگنی تاکید کرد. به باور وی، هم گرایی جامعه 
بین المللی در مبارزه با هراس افگنی، پیش زمینه ای برای 
جهانی شدن و هماهنگی مناسبات بین المللی است. این 
به ویژه دولت هایی  تعهد سیاسی دولت  ها-  به  نیاز  امر، 
 )Strategic Partner( استراتژیک  شرکای  که 
این  دوم  بخش  دارد.  هستند-  امریکا  متحده  ایاالت 
ویژه  هراس افگنی  با  مبارزه  تاکتیک های  به  سخنرانی 
امریکایی،  استراتژیست های  باور  به  بود.  گردیده 
ابزار  موثر ترین  بدون سرنشین،  هواپیماهای  از  استفاده 
حمالت،  این  می رود.  به شمار  هراس افگنی  با  مبارزه 
و  القاعده  گروه  چهره های  کلیدی ترین  نابودی  سبب 
طالبان گردیده است. این حمالت، سبب شده تا رهبران 
در  مستمری  جایگاه  از  نتوانند  بین المللی  هراس افگنی 
برخوردار  خویش  برنامه های  رهبری  و  سازمان دهی 
گردند. نکته سوم سخنرانی اوباما، به نقش دولت های 
برنامه های  تقویت  افغانستان و هندوستان در  پاکستان، 
ناتو،  به ویژه  جهانی،  جامعه  استراتژی  مشترک 
که  کرد  مطرح  به صراحت  اوباما  بود.  یافته  اختصاص 
حمایت این سه کشور در راه اندازی و سازمان دهی این 
رویکرد جدید استراتژیک در منطقه، نقش استراتژیک 
نیروهای هراس افگن را در جهان محدود ساخته و این 
واکنشی  و  عملیاتی  ساختار  یک  به  را  خطرساز  نهاد 
مبدل می  گرداند. رویکرد جدید امریکا به زودی مورد 
حمایت اتحادیه اروپا و سایر دولت های شریک در امر 

مبارزه با هراس افگنی بین المللی قرار گرفت. 
بازنگری شده  رویکرِد  این  از  به زودی  هندوستان 
جهانی شدن  هند،  کرد.  استقبال  امریکا  استراتژیک 
امنیت  برای  راه  یگانه  را  هراس افگنی  با  مبارزه  روند 
بین المللی در شرایط کنونی دانست و از تاکتیک های 
رزمی  هواپیماهای  حمالت  ادامه  جمله  از  نبرد، 
بدون سرنشین امریکا در منطقه، حمایت بی دریغ کرد. 
نوازشریف،  رهبری  به  جدید  حکومت  پاکستان،  در 
را  بدون سرنشین  رزمی  هواپیماهای  عملیات   ادامه 
قطع  بر  و  دانست  ملی کشور خویش  امنیت  برخالف 
این حمالت تاکید کرد. این در حالی است که پاکستان 
به مثابه عضو ایتالف بین المللی مبارزه با هراس افگنی، 
تعهداتی با جامعه بین المللی دارد. از سوی دیگر، این 
دولت بر بنیاد قطع نامه شماره ۱۳۸۶ مبنی بر نقش جامعه 
بین المللی در مبارزه علیه هراس افگنی بین المللی متعهد 

می باشد. 
و اما موضع گیری دولت افغانستان که بیشترینه از حضور 
را  همه  می برد،  رنج  بین المللی  هراس افگنی  فعالیت  و 
حمایت  به جای  کرزی  آقای  کرد.  غافل گیر  و  متحیر 
ایاالت  یعنی  خویش،  استراتژیک  عمده  شریک  از 
را  و تخصصی  مادی  منابع گسترده  که  امریکا  متحده 
حکومت  موضع  از  حمایت  به  می کند،  جذب  آن  از 
هواپیماهای  عملیاتی  برنامه های  قطع  بر  مبنی  پاکستان 
است.  پرداخته  منطقه  در  امریکا  بدون سرنشین  رزمی 

تنش های  دارد،  اهمیت  افغان ها  برای  مهم دیگر که  نکته 
بوده  تالش  در  تاکنون  ایران  که  است  مذهبی  فرقه ای- 
افراط گرایی  به تقویت  افغانستان دست  است تا در داخل 
بزرگ  شهرهای  در  را  فرقه ای  تنش های  و  بزند  مذهبی 
مثابه  به  روحانی  حسن  پیروزی  با  کند.  خلق  افغانستان 
این  در  که  می رود  انتظار  میانه رو،  سیاست مدار  یک 
راستا تغییرات مثبت به وجود آید و ایران دست از تقویت 
بنیادگرایی مذهبی بردارد و پول نفت ایران را در راستای 
یک  وارد  بلکه  نرسانده،  به مصرف  بنیادگرایی  مظاهر 
همکاری مثبت با دولت افغانستان شود که به نفع دو طرف 

و منطقه باشد. 
اما بخش زیادی از همکاری های ایران و افغانستان، تحت 
ایران،  با  غرب  روابط  به خصوص  و  بین المللی  شرایط 
فشار  ایران،  اتومی  پرونده  در  بحران  است.  گرفته  قرار 
فشارها  این  است.  کرده  وارد  ایران  مردم  بر  را  سنگین 
در  اجتماعی  بحران  به  بلکه  ندارند،  اقتصادی  جنبه  تنها 
در  روحانی  حسن  پیروزی  است.  زده  دامن  نیز  ایران 
خلق  بین المللی  محافل  در  را  خوش بینی  این  انتخابات، 
کرده است که شاید به زودی بحران پرونده اتومی ایران، 
بیرون شده  بین المللی  انزوایی  از  ایران  پیدا کرده  راه حل 
و به رویکردهای منفی در منطقه نیز پایان بدهد. بهبودی 
روابط ایران با غرب، بر روابط ایران و منطقه، به خصوص 
رویکردهای  تاکنون  می گذارد.  مثبت  تاثیرات  افغانستان 
ایدیولوژیک ایران با کشورهای منطقه و مجامع بین المللی، 
نفعی برای مردم ایران نداشته است. پس انتظار می رود که 
ایران منافعش را در چارچوب های دموکراتیک و دوستانه 

تعریف کند. 
نسبت  خود  حسن نیت  همواره  افغانستان  دیگر،  جانب  از 
ایران  برابر  در  و  است  داده  نشان  مکررا  را  ایران  به 
سیاست های دوستی را در آجندا قرار داده است. با وجود 
افغانستان  حکومت  افغانستان،  در  جهانی  جامعه  حضور 
خاص،  به صورت  ایران  برای  و  کل،  در  همسایه ها  برای 
با امریکا، اطمنان داده است  از امضای پیمان استراتژیک 
که منافع ایران را آسیب پذیر نخواهد کرد. به این ترتیب، 
انتظار می رود که حسن روحانی سیاست کشورش را در 
برابر افغانستان نیز تغییر داده رویکردهای مثبت و مبتنی بر 
که  است  قابل درک  این  کند.  پیشه  را  همجواری  حسن 
اسالمی  جمهوری  ایدیولوژیک  رویکردهای  در  تغییر 
سیاست های  برای  ایران  است.  دشوار  بسیار  ایران، کاری 
اما  پرداخته است.  ایدیولوژیک خود، هزینه های سنگینی 
زمان آن فرارسیده است که از سیاست های ایدیولوژیک 
با  با یک رویکرد عقالنی و دموکراتیک  برداشته،  دست 
مثبت  تعامل  با همسایه هایش  به خصوص  و  جامعه جهانی 
بکند. امید می رود که حسن روحانی سیاست اصالحی را 
با موفقیت به پیش ببرد که هم به نفع مردم ایران باشد و هم 

به نفع منطقه و کشورهای همسایه ایران. 
نشان می دهد که رویکردهای  ایران  تاریخ سیاسی  تجربه 
باشد  عیار  خاص  ایدیولوژی  بنیادهای  بر  یا  که  سیاسی 
نوع  یک  و  کاذب  خودبزرگ بینی  بنیادهای  بر  هم  یا 
باشد،  استوار  غیرواقعی  رضایت بخش  خودشیفتگی 

نمی تواند منجر به توسعه و پیشرفت ایران و منطقه شود. 

واقعیت این  است که هراس افگنی بین المللی تهدیدی 
جدی است در برابر منافع و امنیت ملی هر دو ملت و 
دولت، یعنی امریکا و افغانستان. چگونه می توان انتظار 
این  نتواند  افغانستان  سیاسی  نظام  رهبری  که  داشت 

اهمیت استراتژیک را درک کند. 
آیا ما با دولت پاکستان هیچ مشکل سیاسی نداریم؟ آیا 
ما با دولت پاکستان هیچ مشکلی در مفکوره استراتژیک 
مرزی  دشواری  همسایه،  دولت  این  با  ما  آیا  نداریم؟ 
یا جمعیتی  از دید دموگرافی  ما  نداریم؟ آیا  و ارضی 
عرصه  در  ما  آیا  نداریم؟  مشکلی  پاکستان  دولت  با 
این  با  خویش  بین المللی  مناسبات  و  خارجی  سیاست 
دولت بحث برانگیز مشکلی نداریم؟ آیا به قول شورای 
امنیت ملی افغانستان، روزانه ده ها تن از هم میهنان ما در 
اثر حمالت سازمان یافته همین دولت همسایه به خاک 
و خون کشانیده نمی شوند؟ اگر پاسخ به این پرسش ها 
دولت  موضع گیری  آن صورت  در  است،  منفی 
شود.  حمایت  آن  از  باید  و  بوده  واقع بینانه  افغانستان 
اگر چیز دیگری است، من موضع آقای کرزی  اما  و 
هم گرایی  و  امنیت  ملی  ملی،  ارزش های  برخالف  را 
این  به  و  می دانم  بین المللی  جامعه  با  افغانستان  دولت 
باور نزدیک تر می گردم که آقای کرزی و تیم امنیت 
سیاسی  برخورد  افغانستان،  ملی  باورهای  با  ملی اش، 
کرده و آن را در چارچوب حضور سیاسی خویش در 

قدرت سیاسی امروز و آینده می بیند. 
حمایت  و  بین المللی  هم گرایی  نیازمند  شدیدا  که  ما 
دوره  این  می توانیم  چگونه  هستیم،  جهانی  جامعه 
خویش  سیاسی  برنامه های  فدای  را  سرنوشت ساز 
خواهد  محکوم  را  رویکرد ها  این  تاریخ،  گردانیم. 
کرد. آیا آقای کرزی تاریخ حداقل دو سه دهه گذشته 
کشور خویش را فراموش کرده است؟ آیا همین آقای 
نبود  نواز  شاخه  مسلم لیگ  حاکمیت  و  نوازشریف 
نابود  را  افغانستان  استراتژیک  که ساختارهای رزمی- 
کرد و از این بابت به شخصیت قهرمان و جنبش ملی 
ظرفیت  و  قدرت  که  دولتی  گردید؟  مبدل  پاکستان 
و  رزمی  نیروهای  ضعف  در  را  خویش  استراتژیک 
استراتژیک دولت های منطقه می بیند، چگونه می تواند 
سزاوار چنین حمایتی از سوی رهبری دولت افغانستان 

باشد؟ تکان دهنده است و اسف ناک.

آیا به قول شورای امنیت ملی افغانستان، روزانه ده ها تن از هم میهنان ما در اثر 
حمالت سازمان یافته همین دولت همسایه به خاک و خون کشانیده نمی شوند؟ اگر 

پاسخ به این پرسش ها منفی است، در آن صورت موضع گیری دولت افغانستان 
واقع بینانه بوده و باید از آن حمایت شود. و اما اگر چیز دیگری است، من موضع 
آقای کرزی را برخالف ارزش های ملی، امنیت  ملی و هم گرایی دولت افغانستان 

با جامعه بین المللی می دانم و به این باور نزدیک تر می گردم که آقای کرزی و تیم 
امنیت ملی اش، با باورهای ملی افغانستان، برخورد سیاسی کرده و آن را در چارچوب 

حضور سیاسی خویش در قدرت سیاسی امروز و آینده می بیند.



ACKU



5 سال هفتم   شماره مسلسل 1671   دو شنبه 27 جوزا 1392     

ترسازرسانهها
ترسازحقیقت

بررسیحقوقیبیانیهمارشالمحمدقسیمفهیم

 محمد هاشم قیام

 احمدضیا رفعت

فرهنگ  و  اطالعات  وزیر  استجواب  جلسه  جریان  در 
در  متفاوتی  موضع گیری های  نمایندگان،  مجلس  در 
برخی  شد.  دیده  آن  فعالیت  شیوه  و  رسانه ها  خصوص 
از نمایندگان رسانه ها را چنان خطرناک خواندند که از 
جهاد در برابر آن سخن گفتند و برخی دیگر نیز از این 
پدیده حمایت کردند و آن را راهکاری برای مبارزه با 

نابه سامانی های کشور عنوان کردند.
فرهنگ  و  اطالعات  وزیر  رهین،  مخدوم  سید  داکتر 
اوضاع  به  نسبت  نمایندگان،  عمومی مجلس  جلسه  در 
رسانه های غیروابسته ابراز نگرانی کرده و گفته است که 
از مدتی به این طرف، رسانه  هایی که فقیراند و وابستگی 
ندارند رو به سقوط می باشند. او گفته است که وزارتش 
هیچ پولی برای کمک به رسانه ها در اختیار ندارد تا جلو 

اول ریاست جمهوری،  معاون  فهیم،  مارشال محمدقسیم 
بیانیه ای در جمع  روز سه شنبه هفته ی گذشته )21جوزا( 
و  سیاسی  محفل های  در  که  کرد  ایراد  کشور  والیان 
این  آن که  با  شد.  بحث برانگیز  توده،  حتا  و  رسانه ای، 
در  اما  است؛  تامل  قابل  گوناگونی  زاویه های  از  بیانیه 
نکته های  از  بعضی  حقوقی  جنبه های  به  تنها  نوشته  این 
بغضی  و  حب  هیچ  بدون  و  فشرده  به صورت  بیانیه  این 
می نماید  ضروری  هم  توضیح  این  است.  شده  پرداخته 
موضوع های  کردن  عنوان  در  غیرمسوولی  فرد  اگر  که 
قابل  جایی  تا  شود،  لغزش  دچار  کشوری  مهم  بسیار 
اظهار  بلندپایه ای  مقام  اگر  ولی  بود،  خواهد  اغماض 
کنار  از  نمی توان  باشد،  داشته  پرسش برانگیز  نظر هایی 
آن بی اعتنا گذشت؛ به ویژه این که در آستانه ی انتخابات 
مسوولیت های  انتقال  و  ریاست جمهوری  سرنوشت ساز 
سوی  از  کم ترسنجش شده  بیانیه ای  هرگونه  امنیتی، 
رویداد  دو  این  بر  می تواند  دولتی  بلندپایه ی  مقام های 

صدمه وارد کند. 
در چنین وضعی مسوولیت ملی هر منتقد بی غرض است 
که به نقد حرف و حدیث هایی از این دست بپردازد تا 

خدای نکرده مردم گرفتار انحراف و کژتابی نشوند. 
1- آقای فهیم گفت که از رییس جمهور خواسته است 
نظام ریاستی را به صدارتی تغییر دهد. ایشان بهتر از هر 
سیاسی  نظام  تغییر  که  باشند  متوجه  باید  دیگری  کس 
رسیدن  برای  نیست.  رییس جمهور  صالحیت های  از 
تصمیم  اساسی  لویه جرگه ی  قانون  باید  هدفی  چنین  به 
مجلس  صالحیت های  از  هم  لویه جرگه  دعوت  بگیرد. 
میسر  هم  لویه جرگه  برگزاری  امکان  است.  نمایندگان 
انتخابات  نشدن  برگزار  به دلیل  تاکنون  چون  نیست 
شورای ولسوالی ها، نمایندگان ولسوالی ها را، که بخش 

عمده ی عضو های این جرگه می باشند، با خود نداریم. 
2- آقای فهیم گفت که اگر وضع به میل شان انکشاف 
نکند، چاره ای جز به کوه رفتن ندارد. پرسشی که پیش 
می آید این است که در یک نظام اسالمی و دموکراتیک 
که شرط رسیدن به قدرت از طریق انتخابات است، دیگر 
جایی برای توسل به زور و خشونت باقی می ماند؟ حرف 

سقوط رادیوها و رسانه های چاپی را بگیرد. 
که  گفت  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  رهین  آقای 
افراد شریف  به  اتهام بندی  انسانی،  بی احترامی به کرامت 
شخصیت ها  به  توهین  و  غیرمودبانه  لحن  از  استفاده  و 
رسانه ها سبب خواهد شد که وضعیت  از  برخی  توسط 
حال،  این  با  شود.  خدشه دار  افغانستان  در  بیان  آزادی 
اظهارات برخی از نمایندگان در برابر رسانه ها جالب بود. 
نمایندگان  مجلس  اعضای  از  یکی  خواصی،  عبدالستار 
گفت که شماری از رسانه ها، کشور را به بحران برده  اند 
و نیاز است که در برابر این گونه رسانه ها جهاد صورت 
این  از  ناشی  آقای خواصی  تند  اظهارات  اگرچه  گیرد. 
بود که گویا شکایاتی به وی رسیده است که در برخی 
آورده  رقص  به  افغان  زنان  و  دختران  تلویزیون ها  از 

دیگر این که کسی یا گروهی که در برابر نظام اسالمی 
دست به سالح ببرد، از لحاظ شرعی یاغی و باغی خوانده 
وفاق،  به  را  مردم  این که  به جای  مسووالن  می شود. 
اساسی  شرط  که  صلح  تامین  برای  انسجام  و  مشارکت 
توسعه و پیشرفت کشور است، دعوت کنند، نباید تشویق 
به جنگ کنند. این درست است که شاید گروه خاصی و 
محدود کسانی از جنگ به نوایی برسند؛ ولی سرنوشت 
ملی یک سرزمین چیزی نیست که باید برای خواست ها 

و منفعت های کوچک و شخصی به بازی گرفته شود. 
3- آقای فهیم گفت که بیشتر مجاهدان سالح های خود 
را تسلیم نکرده اند و پنهان نگاه داشته اند. نکته های قابل 
بحث این است که اگر ایشان به عنوان مرد شماره دوی 
یا  اختیار شخص  از وجود سالح غیرقانونی در  کشور، 
گروه هایی خبر دارند، چرا به حکم وظیفه و مسوولیت 
یکی  مگر  نکرده اند.  آن  جمع آوری  به  اقدام  کنون  تا 
نیست؟  قانون  اجرای  اصلی هر حکومتی  از وظیفه های 
حرف دیگر این که روند خلع سالح مجاهدان و دیگر 
گروه های غیرمسوول به دستور و امضای ایشان در زمانی 
صادر شد که ایشان متصدی معاونت ریاست جمهوری و 
وزارت دفاع بودند. از این معلوم می شود که ایشان در 
زمانی که مسوولیت مستقیم جمع آوری سالح را داشتند 
نیز، به وظیفه ی خود درست عمل نکردند. حرف آخر 
سوی  از  واردشده  اتهام  جهادی  گروه های  آیا  این که 
از تسلیم  امتناع  با  ایشان را می پذیرند و قبول دارند که 
سالح، مرتکب قانون گریزی شده اند؟ در این مورد باید 

نهاد های مسوول تحقیق کنند.
4- آقای فهیم گفت که آقای خلیلزاد و برادران کرزی 
آیا  که  نمی دانم  خلیلزاد  آقای  مورد  در  امریکایی اند؟ 
آن چه  خیر؛  یا  است  کرده  ترک  را  افغانستان  تابعیت 
تایید  هنوز  تا  موثقی  منبع  هیچ  که  است  این  می دانم 
نکرده است که خلیلزاد تابعیت افغانستان را ترک کرده 
این  است  معلوم  آن چه  کرزی  برادران  مورد  در  باشد. 
است که محمود کرزی چندی پیش علنی در رسانه ها 
کرده  ترک  را  خود  امریکایی  تابعیت  که  کرد  اظهار 
نیز گفته است که قیوم کرزی تا کنون تابعیت  است و 

از  دیگر  شماری  واکنش  با  وی  گفته های  اما  شده اند، 
یکی  سیاووش،  بکتاش  آقای  شد.  روبه رو  نمایندگان 
گفته های  برابر  در  نمایندگان  مجلس  اعضای  از  دیگر 

آقای خواصی واکنش نشان داد.
و  رسانه ها  در  تا  شد  باعث  خواصی  آقای  اظهارات   
شود.  داده  نشان  واکنش  بدان  نیز  اجتماعی  صفحات 
پرسیده اند  او  گفته های  به  واکنش  در  مردم  از  شماری 
که آیا ضرر و خطر رسانه ها بیشتر از ضرر و خطر انفجار 
مردم  از  شماری  سوی  از  هم چنین  می باشد.  انتحار  و 
این پرسش مطرح شده است که چرا این افراد در برابر 
واکنش  گروهی  حمالت  و  انفجار  و  انتحار  موج های 
نشان نمی دهند که صرفا در برابر رسانه ها و فعالیت های 

رسانه ای اعالم موضع می کنند.
نقش  در  رسانه  که  باورند  این  به  رسانه ها  حامیان 
گاهی  از  هر  و  کرده  عمل  جامعه  غیررسمی در  ناظر 
نشر  است.  زده  فریاد  را  جامعه  در  موجود  نارسایی های 
گزارش های تحقیقی در موضوعات مختلف باعث شده 
است که بسیاری از نابه سامانی هایی که در تاریکی قرار 

رسانه ها هرگز جنگی را شروع نکرده اند که برای دفع آن نیاز به جنگ باشد. 
رسانه ها از کاستی ها و کجی ها پرده برداشته و در برخی موارد راه حل هایی نیز ارایه 
کرده اند. از این رو ضرورتی نیست که در پی خاموش کردن صدای رسای رسانه ها 
بود. بهترین راه این است که امکانات برای حل مشکالت به کار گرفته شود تا دیگر 
مبحث منفی برای درج در رسانه ها پیدا نشود و رسانه ها نیز ناگزیر زبان به تمجید 

از کارهای مثبت در جامعه بگشایند.

افغانستان  تابعیت  دارای  تنها  و  نکرده  اخذ  امریکایی 
است. باز این موضوع چه ربطی به اظهارنظر های این ها 
در مورد بعضی از موضوع های سیاسی دارد؟ کسانی که 
یاد کرده است، در سیاست دارای  از آن ها  فهیم  آقای 
آن ها  از  بخواهیم  که  حقوقی  نه  و  حقیقی اند  جایگاه 
نامزدان  به عنوان  این ها  به  اگر  بگیریم.  پس  حساب 
که  نیست  معلوم  هنوز  کنیم،  نگاه  انتخابات  بالقوه ی 
کدام شان دارای صالحیت نامزدی اند و کدام شان نامزد 
ریاست جمهوری خواهند شد. و اگر کسی یا کسانی از 
این میان نامزد شوند، یگانه مرجعی که به لحاظ قانونی 
دارد،  را  تابعیت شان  مورد  در  رای  صدور  صالحیت 
آن  به  وقتش  در  که  است  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
می پردازد. هرگونه داوری از سوی مقام های مسوول و 
نامزدان  اهلیت و شخصیت  مورد  در  رییس جمهور  تیم 
انتخابات  در  حکومت  مداخله ی  معنای  به  احتمالی 
قانونی  پی گرد  تحت  باید  متخلفان  و  می شود  شمرده 
قرار گیرند؛ زیرا بر مبنای قانون، دولت حق مداخله در 

داشته اند برمال شود. همین وضعیت سبب شده است که 
نیز به رسانه ها اعتماد کنند. وقتی مردم  بسیاری از مردم 
این  به  می نگارند  نامه  رسانه ها  به  مشکالت شان  باره  در 

معنا است که مردم نیز به رسانه ها اعتماد کرده اند.
در چنین صورتی جنگ، در برابر رسانه ها راه حل نیست. 
دفع  برای  که  نکرده اند  را شروع  هرگز جنگی  رسانه ها 
از کاستی ها و کجی ها  باشد. رسانه ها  به جنگ  نیاز  آن 
ارایه  نیز  راه حل هایی  موارد  برخی  در  و  برداشته  پرده 
کرده اند. از این رو ضرورتی نیست که در پی خاموش 
است  این  راه  بهترین  بود.  کردن صدای رسای رسانه ها 
تا  شود  گرفته  به کار  مشکالت  حل  برای  امکانات  که 
و  نشود  پیدا  رسانه ها  در  درج  برای  منفی  مبحث  دیگر 
مثبت در  از کارهای  به تمجید  زبان  ناگزیر  نیز  رسانه ها 

جامعه بگشایند.
شکی نیست که اگر دولت و دولت مردان افغانستان تالش 
کنند که نابه سامانی ها را از بین ببرند، دیگر رسانه ها نیز 
ضرورتی ندارند که لب به انتقاد بگشایند، اما امروزه و با 
توجه به فراگیری فساد اداری، غصب زمین، مواد مخدر 
و... چگونه می توان از رسانه ها انتظار داشت که زبان به 

تمجید بگشایند و از ناکرده های دولت ستایش کنند.
که  است  حقوقی  از  یکی  بیان  آزادی  دیگر  سوی  از 
نیز  رسانه ها  و  است  شده  شناخته  رسمیت  به  جامعه  در 
می توانند از این حق استفاده کرده و واقعیت های موجود 
در جامعه را بیان کنند. راه حل این نیست که با نکوهش 
نابه سامانی ها  تا  گیرد  صورت  تالش  رسانه ها  کارکرد 
جلوه گر نشوند. راه حل این است که از رسانه ها به عنوان 
در  و  گیرد  بهینه صورت  استفاده  مفید  بسیار  ابزار  یک 

راستای جبران کمبود ها و نقص ها کار انجام شود.

انتخابات را ندارد.
کار  روی  بر  کس  فالن  اگر  که  گفت  فهیم  آقای   -5
دستار  و  ریش  با  کسی  که  داد  نخواهد  اجازه  بیاید 
از  پیش  نامزد  هر  که  باشد  ملتفت  ایشان  شود.  والی 
و  کرد  خواهد  بیان  را  خود  برنامه ی حکومت  پیروزی 
نیز به پرسش های مردم در زمینه ی سیاست هایش پاسخ 
خواهد داد و نیز هیچ قانونی که خالف شرعیت اسالمی 
باشد، نمی تواند وضع و اجرا شود. پس تا نامزدی خود 
نگفته باشد که اگر پیروز شوم ریش و دستاردار را والی 
مقرر نمی کنم، چه کسی حق دارد وی را متهم به گناهی 
نکرده کند؟ مردم تصمیم می گیرند که کی را با کدام 
سیاست هایش انتخاب کنند. پس نباید در مورد انتخاب 
مردم و سیاست های اعالم ناشده ا  ی نامزدان پیش داوری 
کرد. این گونه داوری ها حق هیچ کسی نیست و باز اگر 
گیرد،  صورت  حکومتی  بلندپایه ی  مسووالن  طرف  از 
انتخابات  در  حکومت  بی طرفی  اصل  آشکار  نقض 

شمرده می شود.
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زنان افغان در مراسمی که از سوی وزارت امور زنان 
به مناسبت روز مادر برگزار شده بود، می گویند که 
وضعیت  بهبود  در  گذشته  12سال  دست آورد های 
باید حفظ شوند. این زنان می گویند، در راه رسیدن 
رسیده  به مصرف  زیادی  پول  دست آورد ها  این  به 

است.
خانم راهبه یکی از مادرانی که در بزرگداشت از 
حکومت  می گوید  بود  کرده  اشتراک  مادر  روز 
وضعیت  بهبود  برای  جهانی  جامعه  و  افغانستان 
این  و  داده اند  انجام  زیادی  کار های  افغان  زنان 
 2014 سال  چون  سروصدا هایی  با  دست آورد ها 
قبال  که  هستیم  شاهد  ما  »همه  بروند:  بین  از  نباید 
چه  در  حاال  و  داشتند  قرار  وضعیت  چه  در  زنان 
وضع قرار دارند. وزارت امور زنان دست آورد های 
زیادی دارد و این دست آورد ها نباید به حرف هایی 
مثل سال 2014 و مذاکره با طالبان از دست روند.«

حکومت  اداره های  از  یکی  در  که  راهبه  خانم 
وظیفه دارد، می گوید که زنان برای از دست دادن 
از  و  نگران اند  گذشته  12سال  دست آورد های 
حکومت و جامعه بین المللی می خواهند برای حفظ 

آن برنامه ریزی و تالش کنند.
داکتر حبیبه سرابی، والی بامیان هم چنین می گوید 
که شرایط برای زنان دشوار است،  اما در 12 سال 
»ما در  نیز داشته اند:  گذشت زنان دست آورد هایی 

بار ها  فاریاب  والیت  محلی  مقام های  آن که  با 
گفته اند که کشت کوکنار در این والیت صفر شده 
کشت  کوکنار  والیت  این  منطقه  هیچ  در  و  است 
کشت  موجودیت  بر  دال  شواهدی  ولی  نمی شود، 

کوکنار در والیت فاریاب وجود دارد.
زبان  از  کوکنار  کشت  سروصدای  اواخر  این  در 
است،  شده  شنیده  نیز  فاریاب  والیت  مقام های 
مالداری،  و  زراعت  رییس  بهار  اسد اهلل  چنان که 
محمد اهلل بتاش، والی و محمداسحاق شمسی، رییس 
مبارزه با مواد مخدر والیت فاریاب، گفته اند که در 

بعضی مناطق فاریاب کوکنار کشت می شود.
فاریاب  والیت  دوردست  روستاهای  کشاورزان 
مدعی اند که در مناطق شان کوکنار به گونه گسترده 
کشت می شود و دولت توان مبارزه با آن را ندارد 
به گونه  دارد،  هم  را  مبارزه  توان  در جاهایی که  و 

سطحی مبارزه می کند.
محو  بدل  در  دولت  که  می گویند  هم چنان  آن ها 
گیاه  هیچ گونه  والیت  این  در  کوکنار  مزارع 

جایگزین را برای شان نداده است.
فاریاب  والیت  قیصار  ولسوالی  از  امام الدین 
می گوید: »منطقه ما ناامن است و مخالفان هم هستند 
اگر  ندارد،  را  مخدر  مواد  با  مبارزه  توان  دولت  و 
کشت و کار ما را هم تخریب کند هیچ بدیل برای 

آن ندارد.«
کشت  کوکنار  که  استیم  مجبور  »ما  می گوید:  او 
کنیم چون غله بازار خوب ندارد و هم چنان به آب 
بازار  هم  کوکنار  ولی  دارد،  ضرورت  زیاد  خیلی 

خوب دارد و هم به آب کم نیاز دارد.«
»دولت  می گوید:  قیصار  باشنده  دیگر  عبداالحد 
زعفران را می گوید که جایگزین کوکنار شود ولی 
نیاز دارد  زعفران به کشت علمی و پرورش خوب 
با دادن مقداری زعفران نمی شود که آن را  تنها  و 

جایگزین کوکنار کنیم.«
فاریاب  والی  بتاش،  محمداهلل  حال،  همین  در 
بودن کشت  افتخار صفر  ما  »خوشبختانه  می گوید: 

امور زنان در تمام والیات می باشند.
با  تفاهم  امور زنان می گوید که در  هم چنین وزیر 
موسسات ملی و بین المللی زمینه توسعه و انکشاف 
فراهم  تا سال 2018،  زنان  امور  برنامه های وزارت 

گردیده است. 
که  می گوید  زنان  امور  وزیر  غضنفر،   بانو  حسن 
بخش های  در  زنان  تفاهم نامه ها  برخی  براساس 
عقد  طریق  »از  می شوند:  توانمند  اقتصادی 
برای  بین المللی  و  ملی  موسسات  با  تفاهم نامه ها 

مناطق ناامن می باشد مثل ولسوالی غورماچ که عمال 
ناامن است و حتما کوکنار نیز کشت می شود.«

آقای بهار می گوید: »ما می خواهیم سهولت هایی را 
برای دهقانان خود مهیا بسازیم که دست از کشت 
رو  سودمند  و  حالل  کشت  به  و  بکشند  کوکنار 

بیاورند.«
او از توزیع تراکتور های کوچک، تخم های بذری 

انکشاف  و  توسعه  زمینه   2018 تا   2013 سال های 
است.  گردیده  فراهم  والیات  در  برنامه ها  برخی 
بخش های  در  زنان  والیات  تمام  در  آن  براساس 
توانمندی زنان  توانمند می شوند، تقویت  اقتصادی 
و  حقوقی  مطالعات  مراکز  ایجاد  روستا ها،  در 
آموزش حقوق شرعی و قانونی زنان از طریق علما 
در  زنان  ظرفیت  ارتقای  مسجدها،   خطیب های  و 
داده  انکشاف  اداره،  و  رهبری  تجارت،  رشته های 
می شود.« خانم غضنفر می گوید، وزارت زنان پس 
زمینه ساز  تا  است  کنون تالش کرده  تا  تاسیس  از 
خوبی برای ایجاد فضای مصوون برای مادران باشد.

است که  گفته  پیامی  در  هم  رییس جمهور کرزی 
زندگی  ساختن  بهتر  در  باید  زنان  امور  وزارت 
زنان تالش کند: »وزارت امور زنان باید برای بهتر 
برای  و  بردارد  موثر  زنان گام های  زندگی  ساختن 
به  را  خانواده  نفقه  تامین  مسوولیت  که  مادرانی 
کار کردن  کند.  فراهم  را  کار  زمینه  دارند،  عهده 
برای بهبود وضعیت مادران قدردانی از مقام مادران 
شده  گفته  هم چنین  رییس جمهور  پیام  در  است.« 
افغانستان،  در  بین المللی  و  ملی  نهادهای  که  است 
برای بهبود وضعیت مادران بی بضاعت، برنامه های 

موثر را روی دست گیرند.

رییس جمهور کرزی در پیامی گفته 
است که وزارت امور زنان باید در 

بهتر ساختن زندگی زنان تالش کند: 
»وزارت امور زنان باید برای بهتر 
ساختن زندگی زنان گام های موثر 

بردارد و برای مادرانی که مسوولیت 
تامین نفقه خانواده را به عهده دارند، 

زمینه کار را فراهم کند. کار کردن 
برای بهبود وضعیت مادران قدردانی 

از مقام مادران است.«

توزیع  از  و  زراعت  بخش  در  کیمیاوی  کود  و 
نهال های میوه دار برای باغداران در بخش باغداری 
به عنوان سهولت هایی یاد کرد که می تواند از کشت 

کوکنار جلوگیری کند.
به عنوان  زعفران  گیاه  از  فاریاب  زراعت  رییس 
کرده  یاد  نیز  کوکنار  بدل  در  خوبی  جایگزین 
می گوید: »ما از 5 سال پیش ترویج زعفران را آغاز 
کرده ایم و تا حال بیش از 65 متریک تن زعفران را 

میان کشاورزان توزیع کرده ایم.« 
جایگزین  می تواند  هم  زعفران  ترویج  افزود  او 
کشت کوکنار شود و هم می تواند محصول خوبی 
به  بار  فقط دو  این گیاه در سال  باشد. چون  داشته 
آب نیاز دارد و هم می تواند زمینه های کار را برای 

جوانان مهیا کند.
انگیزه  فاریاب  والیت  مالداری  و  زراعت  رییس 
را  فاریاب  والیت  کشاورزان  آوردن  روی  دوباره 
کشاورزان،  سواد  پایین  سطح  کوکنار  کشت  به 
کم توجهی دولت و کار و فعالیت دالل های بزرگ 

مواد مخدر روی کشاورزان می داند.
در همین مورد محمداسحاق شمسی، رییس مبارزه 
از  دقیقی  آمار  می گوید:  فاریاب  مخدر  مواد  با 
کوکنار  فاریاب  والیت  در  که  زمین هایی  مقدار 
کشت می شود در دست نیست ولی در مجموع در 
مناطقی کشت می شود که ناامن است و یا زیر تسلط 

مخالفان مسلح دولت.
با  مبارزه  ریاست  می گوید:  هم چنان  شمسی  آقای 
مواد مخدر برنامه های آگاهی دهی وسیعی دارد در 
همکاری با ریاست حج و اوقاف، ریاست معارف، 
ریاست دانشگاه فاریاب و رادیو و تلویزیون دولتی 
حرام  و  مخدر  مواد  اضرار  از  را  مردم  که  فاریاب 
بودن کشت آن از دیدگاه دین اسالم آگاه بسازند.

موجودیت مزارع کوکنار در حالی از سوی بعضی 
مقام های محلی والیت فاریاب در آن والیت فاش 
می شود که اکثرا در بیانیه های رسمی موجودیت آن 

از سوی مقام های آن والیت رد شده است.

زندگی  دشواری  شرایط 
در  که  شرایطی  می کنیم، 
ما  از  زمان  و  عصر  این 
دارد  مضاعف  خواسته های 
می خواهد  مضاعف  کار  و 
تا  هستیم  در جدال  و سخت 
شخصی،  زندگی  بین  بتوانیم 
اجتماعی و کاری خود یک 
خانم  کنیم.«  برقرار  تعادل 
سرابی گفت: »ما نمی خواهیم 
و  افتخارات  این  که 
دست  از  را  دست آورد ها 

بدهیم.«
دستآوردها

آن  از  زنان  امور  وزارت  که  دست آورد هایی 
زنان  برای  ملی  کاری  پالن  ساخت  می کند،  یاد 
قانون  زن،  علیه  خشونت  محو  قانون  افغانستان، 
مقرره  خانواده،  قانون  یتیم،  کودکان  سرپرستی 
مراکز حمایتی زنان آسیب پذیر، طرح پالیسی بهبود 
برای  ایجاد مراکز آموزشی  وضعیت زنان زندانی، 
مارکیت های  کتاب خانه ها،  زنانه،  باغ های  زنان، 
برای ریاست های  فروش صنایع دستی و ساختمان 

کوکنار در والیت فاریاب را داریم و از چند سال به 
این سو مواد مخدر در این والیت صفر شده است.«

والی فاریاب اما، می گوید: »امسال هم گزارش هایی 
که  است  رسیده  فاریاب  والیت  مناطق  بعضی  از 
ما  و  است  شده  کشت  مناطق  آن  در  مخدر  مواد 
والیت  در  امنیتی  نیروهای  ولی  داریم  را  آن  نقشه 
کوکنار  مزارع  محو  مصروف  همین اکنون  فاریاب 

می باشند.«
آقای بتاش افزود: »در بعضی نقاط دوردست و ناامن 
والیت فاریاب مواد مخدر کشت شده است، ولی ما 
در این والیت مصمم استیم که آن را تخریب کنیم، 
در  عمومی  به صورت  هم کشت کوکنار  آن  با  اما 

والیت فاریاب صفر است.«
و  قیصار  ولسوالی های  »در  گفت:  فاریاب  والی 
پشتونکوت والیت فاریاب عمال کار تخریب مزارع 
کوکنار جریان دارد و در آینده نزدیک در ولسوالی 
محو  پروسه  است  سرد  هوا  حاال  که  کوهستانات 

مزارع کوکنار آغاز خواهد شد.«
از سویی هم اسداهلل بهار رییس زراعت و مالداری 
والیت  در  مخدر  مواد  »کشت  می گوید:  فاریاب 
بعضی  در  است  هم  اگر  و  می باشد  صفر  فاریاب 

حکیممختار



زنان در تجلیل از روز مادر:

دست آورد های 12ساله را
 باید حفظ کنیم

در بعضی مناطق فاریاب 
کوکنار کشت می شود 

ACKUوالی فاریاب:



کوریای شمالی خواستار 
گفتگو با امریکا شد

کمیسیون دفاع ملی کوریای شمالی خواستار انجام 
گفتگو در باالترین سطح با امریکا شد.

به گزارش اسوشیتدپرس این نهاد عالی در حکومت 
کرده  امیدواری  ابراز  بیانیه ای  در  شمالی  کوریای 
است که گفتگوها بتواند تنش های موجود میان دو 
کشور را از میان بردارد و منجر به صلح و امنیت در 

شبه جزیره کوریا شود.
امریکا  که  می دهد  هشدار  حال  عین  در  بیانیه  این 
مطرح  گفتگوها  انجام  برای  پیش شرطی  هیچ  نباید 

کند.
نشان  واکنشی  پیشنهاد  این  به  هنوز  متحده  ایاالت 

نداده است.

فرود اضطراری یک 
هواپیمای مصری در اسکاتلند

قاهره-  مسیر  در  مصری  مسافربری  هواپیمای  یک 
با  مشکوک  یادداشتی  شدن  پیدا  از  پس  نیویارک 
اضطراری  فرود  اسکاتلند  گالسکو  در  مسیر  تغییر 

کرد.
پرواز  این  در  که  بی بی سی  خبرنگار  توفیق،  ندا 
در  که  دیده  را  یادداشتی  می گوید  داشته  حضور 
آتش  به  را  هواپیما  این  »من  بود:  شده  نوشته  آن 

می کشم.«
پرواز شماره ۹۸۵ ایجپت ایر )خطوط هوایی مصر( 
شهر  کندی  اف  جان  هوایی  میدان  مقصد  به  که 
نیویارک در حرکت بود حدود ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه 
در  گالسگو  محلی  وقت  به  جوزا(   ۲۵( شنبه  روز 

میدان هوایی پرتزویک این شهر به زمین نشست.
یکی از شاهدان عینی گفته که دو جت جنگنده را 
دیده که بویینگ ۷۷۷ خطوط هوایی مصر را پیش 

از فرود اضطراری همراهی می کردند.
مورد  در  گزارشی  هیچ  هنوز  اسکاتلند  پولیس 
احتمال »خرابکاری« در این هواپیما منتشر نکرده و 
این  در  بیشتر  تحقیقات  هنگام  تا  است  کرده  اعالم 

مورد گمانه زنی نمی کند.
به گزارش پولیس اسکاتلند این هواپیمای مسافربری 
که ۳۲۶ سرنشین داشته با تصمیم تیم پروازی مسیر 
خود را تغییر داده و تصمیم به فرود اضطراری گرفته 

است.
مسافران این هواپیما حدود ۳ ساعت پس از بر زمین 

نشستن از هواپیما خارج شدند.
در  دوساله اش  کودک  همراه  به  که  توفیق  خانم 
خطی  دست  با  یادداشتی  می گوید  بود  هواپیما  این 
دستمال  به  شبیه  چیزی  روی  که  دیده  را  مبتدیانه 
کاغذی نوشته شده بود و متن آن به سرعت مسافران 

را مضطرب و نگران کرد.
پولیس اسکاتلند هم وجود چنین یادداشتی را تایید 
پرواز  مسافران  تمامی  با  باره  این  در  گفته  و  کرده 

مصاحبه خواهد شد.
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• چهارراهي آمریت، جنب کمیساري سابقه، تلیفون: ۰۷۹۷۴۱۶۰۶۲	 هــرات:  
• پسته خانه مرکزي صندوق پستي ۱۹۱۱، کابل، افغانستان	 آدرس پستي:  
• آدرس دفتر مرکزي: کوچه شماره ۵،  کارته سه، کابل 	
• پذیرش اعالن و اشتراک:  ۰۷۰۸۱۴۴۰۴۷	
• ۸صبح 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  ۰۷۰۰۲۲۸۹۸۸  پرویز کاوه مدیر مسوول:  
• شاه حسین مرتضوي  ۰۷۹۹۰۳۷۰۸۳	 ســردبیر:  
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سال هفتم   شماره مسلسل 1671  دو  شنبه 27 جوزا 1392     

حسن  که  کرده  امیدواری  ابراز  افغانستان  دولت 
روحانی رییس جمهور جدید ایران، بتواند مشکالت 
با کشورهای  اتومی اش  بر سر مساله  به وجود آمده 
غربی را از طریق مذاکره  و گفتگوهای سیاسی حل 

کند.
سر  بر  غربی  کشورهای  و  ایران  میان  تنش ها 
محمود  حکومت  دوران  در  ایرن،  هسته ای  مساله 
تشدید  باعث  تنش ها  این  و  شد  بیشتر  احمدی نژاد 
غربی  کشورهای  سوی  از  گسترده  تحریم های 
کشورهای  با  ایران  حال  تا  است.  شده  ایران  علیه 
گذاشته،  پشت سر  را  مذاکره  دور  چندین  غربی 
برای حل  باعث توافق دو طرف  این مذاکرات  اما 
صلح آمیز مساله هسته ای ایران نشده است. برخی از 
با روی کار آمدن  امیدوارند که  کشورهای غربی 
کنار  کشور  این  با  بتوانند  ایران،  در  جدید  دولت 

بیایند.
ابراز  نیز  افغانستان  با این حال، وزارت امور خارجه 
بتواند  ایران  جدید  دولت  که  کرده  امیدواری 
طریق  از  غربی  کشورهای  با  را  خود  مشکالت 

گفتگوهای سیاسی و مذاکره حل وفصل کند. 
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  موسی زی،  جانان 
کنفرانس  در  جوزا،   ۲۶ یک شنبه،  روز  افغانستان، 
خبری هفتگی خود ضمن این که خواستار گسترش 
امیدواری  ابراز  شد،  ایران  و  افغانستان  میان  روابط 
کرد که پس از این ایران و کشورهای غربی بتوانند 
طریق  از  را  ایران  هسته ای  مساله  سر  بر  تنش ها 
گفتگوهای سیاسی بر طرف کنند. آقای موسی زی 
و  رفع  خواستار  همیشه  افغانستان  »دولت  افزود: 
بین  منازعه  و  مناقشه  مورد  مسایل  تمام  حل وفصل 
ایران و غرب از راه های سیاسی بوده است. ما هرگز 
و به هیچ صورتی طرفدار و یا خواهان افزایش تنش 
که  هستیم  امیدوار  نیستیم.  منطقه  در  منازعه  یا  و 

 ظفرشاه رویی

جمهوری اسالمی ایران و کشورهای غربی که در 
بتوانند  دارند  چالش هایی  و  مشکالت  روابط خود 
این مشکالت و چالش ها را از طریق مذاکره و در 

کل از راه های سیاسی حل کنند.«
هم چنین سخنگوی وزارت امور خارجه گفت که 
روابط  از  تا  است  خواسته  بارها  افغانستان  دولت 
میانجی  نقش  ایران،  و  غربی  کشورهای  با  خود 
افغانستان  باشد.  ایران داشته  در حل مساله هسته ای 
متحده  ایاالت  جمله  از  غربی،  مهم  کشورهای  با 
کشورهای  از  که  آلمان  و  فرانسه  بریتانیا،  امریکا، 
شدیدا مخالف پیش برد برنامه هسته ای ایران هستند، 
هم چنین  دارد.  درازمدت  استراتژیک  روابط 
اخیر  سال های  طی  ایران  و  افغانستان  میان  روابط 
ولی  داشته،  خوبی  گسترش  مختلفی  زمینه های  در 
دولت افغانستان تاکنون در قبال برنامه هسته ای ایران 

از خود واکنشی نشان نداده است.
کشورهای  با  ایران  که  می  گوید  موسی زی  جانان 
غربی به ویژه  ایاالت متحده امریکا روابط تنش آلود 
طی  که  است  توانسته  افغانستان  دولت  ولی  دارد، 
و  خوب  روابط  طرف  دو  با  اخیر  سال  دوازده 
متوازن برقرار کند. او گفت: »ما توانستیم که توازن 
معقولی را با روابط با دو طرف حفظ بکنیم. در عین  
توافق نامه  یک  امریکا  متحده  ایاالت  با  زمانی که 
توانستیم  کردیم،  امضا  استراتژیک  همکاری های 
با  را  خود  دوستانه  و  نزدیک  بسیار  روابط  که 

جمهوری اسالمی ایران هم حفظ بکنیم.«
در  می گویند  آگاهان  از  برخی  این حال،  با 
اختالفاتش  بتواند  ایران  جدید  دولت  صورتی که 
را با کشورهای غربی حل وفصل کند، این موضوع 
در  افغانستان  مهاجران  با  برخوردها  روی  می تواند 
ایران و هم چنین بهبود وضع امنیتی در کشور تاثیر 
دالیل  از  یکی  آگاهان،  این  به گفته ی  بگذارد. 

دخالت ایران در افغانستان و حمایت آن کشور از 
گروه های مسلح مخالف دولت، به چالش کشیدن 
است.  افغانستان  در  مستقر  بین المللی  نیروهای 
اخراج  با  ایران  می افزایند که دولت  آنان  هم چنین 
و تهدید کردن مهاجران در آن کشور، می خواهد 
باالی دولت افغانستان فشار وارد کند تا از نزدیکی 

با کشورهای غربی دوری کند.
آرزوی سعادت

گسترش  به  امیدواری ها  روحانی  حسن  پیروزی 
روابط و همکاری ها در افغانستان را نیز بیشتر کرده 
است. حامد کرزی رییس جمهور کشور، با تبریک 
گفتن پیروزی حسن روحانی به مردم و رهبر ایران، 
و  افغانستان  میان  روابط  که  کرده  امیدواری  ابراز 

ایران در دوره جدید بیشتر گسترش یابد.
براساس اعالمیه ای که از سوی دفتر ریاست جمهوری 
یک  به عنوان  ایران  از  کرزی  آقای  شده،  منتشر 
پیروزی حسن  و  برده  نام  برادر«  و  »دوست  کشور 
روحانی را برای مردم آن کشور تبریک گفته است. 
در اعالمیه دفتر ریاست جمهوری که لحاظاتی پس 
رییس جمهور  به عنوان  روحانی  حسن  اعالم  از 
منتخب ایران منتشر شد، آمده است: »حامد کرزی 
با آگاهی از اعالم نتایج انتخابات ریاست جمهوری 
پیروزی  افغانستان  مردم  و  خود  جانب  از  ایران، 
جمهوری  دولت  رییس  به حیث  را  روحانی  حسن 
اسالمی ایران به مقام محترم رهبری، دولت و مردم 

آن کشور تبریک گفت.«
آقای کرزی برای حسن روحانی آرزوی موفقیت 
امیدوار  او  که  افزوده  هم چنین  و  کرده  سعادت  و 
گسترش  بیشتر  ایران  و  افغانستان  روابط  تا  است 
یابد. حامد کرزی نخستین رییس جمهور است که 

پیروزی حسن روحانی را تبریک گفته است.
آرای  نتایج  اعالم  از  پیش  افغانستان  رییس جمهور 
موفقانه  برگزاری  نیز،  ایران  ریاست  انتخابات 
آقای  بود.  گفته  تبریک  را  کشور  آن  انتخابات 
کرزی در پیامی برگزاری موفقانه انتخابات ایران را 
گامی برای تقویت هرچه بیشتر مردم ساالری در آن 

کشور توصیف کرده بود.
و گسترش  بهبود  به  امور خارجه  وزارت  هم چنین 
روابط میان افغانستان و ایران ابراز امیدواری کرده 
می گوید که دولت افغانستان انتظار دارد که روابط 
آقای روحانی  دوران حکومت  در  دو کشور  میان 

گسترش بیشتر یابد.
به  نزدیک  چهره های  از  روحانی،  حسن 
اصالح طلبان، در انتخابات روز جمعه ایران توانست 
اختصاص  به خود  را  رای دهندگان  آرای  اکثریت 
باهم  نامزد  شش  ایران،  اخیر  انتخابات  در  دهد. 
چهره های  از  نامزدان  اکثریت  که  داشتند  رقابت 

اصول گرایان و نزدیک به رهبر آن کشور بودند.
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خدمات خبرهاي کوتاه به وسيله تيلفون هاي موبايل
از روزنامه 8صبح

اگر مي خواهيد همه روزه خبرهاي کوتاه را از 8صبح
به دست بياوريد، به رهنمود زير عمل کنيد:

شماره 8 را در پيامخانه موبايل تان بنويسيد
و به شماره 824 بفرستيد.

Dailyتنها دارندگان سيم کارت هاي اتصاالت مي توانند از اين خدمات مستفيد شوند.

8

Stay updated with latest news by sending "8" to "824"
Only Etisalat users can subscribe.

درگيری معترضان ترکيه با پوليس

انفجارها در عراق ۳۰ کشته برجای گذاشت

پوتين و کامرون در باره سوريه گفتگو می کنند

واکنش ها به پيروزی حسن روحانی در انتخابات ايران 
افراد معترض در استانبول، پس از اخراج شدن 
درگير  ضدشورش  پوليس  با  گزی  پارک  از 

شده اند.
خارج  برای  پوليس  بی بی سی،  گزارش  به 
کردن معترضان از پارک گزی از دستگاه های 
استفاده  و گاز اشک آور  قوی  فشار  آب پاش 
اطراف  جاده های  در  معترضان  اما  بود  کرده 
پارک آتش درست کرده و پشت موانعی که 

خود ايجاد کردند، سنگر گرفتند.
شب  ناآرامی های  که  گفته اند  شاهدان 
يک شنبه از زمان آغاز اعتراضات )در ١8 روز 

پيش( يکی از بدترين شب ها بوده است.
هزاران نفر در آنکارا، پايتخت ترکيه، نيز در 
به جاده ها  استانبول  از معترضين شهر  حمايت 

رفتند.

به  عراق  شهر  هشت  در  بمب  چند  انفجار 
کشته شدن دست کم ۳۰ نفر منجر شده است.
که  عراق  جنوب  بی بی سی،  گزارش  به 
شاهد  می رود،  به شمار  امن  مناطق  از  نسبتا 

مرگبارترين حمالت بوده است.
با توجه به اين که بمب گذاری ها در بازارهای 
مزدحم در شهرهای بصره و ناصريه صورت 
بمب گذاری های  اين  هدف  ظاهرا  گرفته، 

غيرنظاميان بوده اند.
نيروهای  دريافتی  گزارش های  براساس 
و  موصل  شهرهای  در  به ويژه  امنيتی 
قرار  ديروز  حمالت  هدف  صالح الدين 

گرفته اند.

از  پيش  بريتانيا،  نخست وزير  کامرون،  ديويد 
آغاز مذاکرات رسمی رهبران عضو گروه 8 - 
شامل هشت کشور صنعتی جهان - با والديمير 
ديدار  لندن  در  روسيه،  رييس جمهور  پوتين 

خواهد کرد.
اين  ديدار  می رود  انتظار  بی بی سی،  از  نقل  به 
آن  آينده  و  سوريه  بحران  خصوص  در  دو 
کشور باشد. هر دو رهبر سپس برای شرکت در 
اجالس گروه 8 به ايرلند شمالی پرواز خواهند 

کرد.
ارسال  برای  امريکا  مخالف طرح  پوتين  آقای 

تسليحات به شورشيان سوريه است.
مذاکرات سران گروه  از  پيش  ديويد کامرون 
8 با باراک اوباما نيز به طور خصوصی مالقات 

خواهد کرد.
کشورهای  بريتانيا،  و  روسيه  امريکا،  بر  عالوه 
ديگر  جاپان  و  فرانسه  آلمان،  ايتاليا،  کانادا، 

اعضای گروه 8 هستند.
سوريه  در  اسد  بشار  دولت  حامی  که  روسيه 

انتخابات  در  روحانی  حسن  پيروزی 
جهانی  واکنش های  ايران،  رياست جمهوری 
امريکا،  داشت.  همراه  به  را  گسترده ای 
کشورهای  و  آلمان  روسيه،  فرانسه،  بريتانيا، 
بهبود  امکان  به  نسبت  فارس  خليج  حوزه 
روابط با ايران ابراز اميدواری کرده اند، حال 
آن که اسراييل می گويد اين انتخابات تغييری 

در برنامه هسته ای ايران ايجاد نمی کند.
گزارش  به  و  فردا  راديو  از  نقل  به 
حسن  بريتانيا  خارجه  وزارت  خبرگزاری  ها، 
جمهوری  تا  است  کرده  تشويق  را  روحانی 
و  دهد  قرار  متفاوتی«  مسير  »در  را  اسالمی 
ابراز اميدواری کرده که وی ضمن برقراری 
رابطه سازنده با جامعه جهانی، به نگرانی ها در 
مورد فعاليت های هسته ای ايران پاسخ داده و 
در عين حال شرايط سياسی و حقوق بشری 

درون ايران را بهبود بخشد.
جان کری، وزير خارجه امريکا، در بيانيه ای 
نتايج  به  اشاره  با  شد،  منتشر  جوزا   ۲۵ که 
گفت:  ايران  در  رياست جمهوری  انتخابات 
پای  فضا  اين  در  که  را  ايرانيان  شهامت  »ما 
و  می ستاييم«  را  رای  رفتند  صندوق های 
»برای گفتگو و تعامل با دولت و مردم ايران« 
به منظور رسيدن به راه حل سياسی آماده  است.

فضايی  در  گفت  امريکا  خارجه  امور  وزير 
که آزادی بيان و برپايی اجتماعات به شدت 
که  مردمی  شهامت  است،  شده  کنترول 
صدای خود را به گوش همه رساندند ستايش 

می کند.
خود  متبوع  دولت  آمادگی  حال  عين  در  او 

کارکنان  صنفی  اتحاديه های  کنفدراسيون 
امروز  که  است  گفته  ترکيه  عمومی  بخش 

دوشنبه اعالم اعتصاب خواهد کرد.
با  مخالفت  برای  ابتدا  در  ترکيه  در  تظاهرات 
گزی  پارک  در  تجاری  مجتمع  يک  ساخت 
سياست های  عليه  تظاهرات  به  اما  شد  آغاز 
نخست وزير  اردوغان،  طيب  رجب  دولت 

ترکيه، تبديل شد.
خصوص  در  که  است  گفته  اردوغان  آقای 

در  عمدتا  بمب گذاری های  اين  هرچند 
مناطق شيعه نشين صورت گرفته، اما خبرنگار 
بی بی سی می گويد که مناطق سنی نشين هم 

از حمالت ديروز در امان نمانده اند.
پوليس  از  نقل  به  اسوشيتدپرس  خبرگزاری 
در  حمالت  اين  مرگبارترين  است  گفته 
که  افتاده  اتفاق  کوت  شهر  مرکز  نزديکی 
شده  گذاری  بمب  موتر  دو  حمله  اين  در 
کارگران  گردهمايی  و  صنعتی  منطقه  يک 

ساختمانی را هدف قرار داده بود.
اين  مسووليت  گروهی  هيچ  تاکنون 
اغلب  اما  است،  نگرفته  برعهده  را  حمالت 
القاعده  به  مرتبط  سنی  تندرو  گروه های  از 

مورد  در  غرب  ادعاهای  خصوص  در  است 
شورشيان  عليه  شيميايی  سالح های  از  استفاده 

سوريه ترديد دارد.
به  تسليحات  ارسال  به  اقدام غرب  در صورت 
سالح های  می تواند  روسيه  سوری،  شورشيان 
پيشرفته تری، از جمله سامانه های موشکی دفاع 

هوايی را در اختيار دولت آن کشور بگذارد.
اجالس سران گروه 8، طی دو روز دوشنبه و 
سه شنبه در کنار درياچه الخ آرن در مجاورت 
شهر انيسکيلن در ايرلند شمالی برگزار خواهد 

شد.
روز شنبه تظاهرات کارگری در ايرلند شمالی 
عليه اجالس گروه 8 با تحت مراقبت گسترده 

نيروهای پوليس برگزار شد.

را همراه با هم پيمانان جهانی، برای گفتگو و 
تعامل با دولت و مردم ايران برای رسيدن به 
نگرانی های  پايان دهنده  که  سياسی  راه حلی 
اين  اتومی  برنامه  مورد  در  بين الملل  جامعه 

کشور است، اعالم کرده است.
نيز گفته  فابيوس، وزير خارجه فرانسه  لوران 
است که کشورش آماده است با دولت حسن 
روحانی کار کند. وی افزوده است: »انتظارات 
جامعه جهانی از ايران، به ويژه در مورد برنامه 
سوريه،  ناآرامی های  در  دخالتش  و  هسته ای 

حايز اهميت است.«
امور  وزير  وستروله،  گيدو  حال  عين  در 
روحانی  حسن  پيروزی  از  نيز  آلمان  خارجه 
در انتخابات استقبال کرده است و آن را رای 
مردم ايران به »اصالحات و سياست خارجی 

سازنده« تعبير کرده است.
نيز در  والديمير پوتين، رييس جمهور روسيه 
قوی تری  موجب  را  روحانی  انتخاب  پيامی، 

شدن روابط ايران و روسيه دانسته است.
سازمان  دبيرکل  کی مون،  بان  دفتر  هم چنين 
روحانی  حسن  انتخاب  پيامی  در  متحد  ملل 
را تبريک گفته و بر لزوم تعامل با جمهوری 
اسالمی برای رسيدگی به مسايل حايز اهميت 
رفاه  به  توجه  برای جامعه جهانی و هم چنين 

مردم ايران تاکيد کرده است.
رياست جمهوری  دوره  يازدهمين  انتخابات 
روحانی  حسن   شد.  برگزار  جوزا   ۲۴ ايران 
مجموع   از  رای  ميليون   ١8 از  بيش  با کسب 
۳۶ ميليون و ۷۰۴ هزار رای، به عنوان هفتمين 

رييس جمهوری ايران انتخاب شد.

همه پرسی  يک  تجاری  مجتمع  ساخت  طرح 
در استانبول برگزار خواهد کرد.

که  است  گفته  هم  ترکيه  دولت  سخنگوی 
طرح ساخت مجتمع تجاری در پارک گزی 
به طور موقت تا زمانی که دادگاه درباره قانونی 
بودن يا نبودن آن حکم دهد، متوقف می شود.

اما معترضان گفته اند که جنبش اعتراضی آن ها 
فراتر از يک اعتراض محيط زيستی است.

نخست  به  خطاب  معترضان  از  تعدادی  شعار 
وزير »طيب استعفا« بوده است.

پيشرفت های  از  اردوغان  آقای  حال،  اين  با 
و  کرده  ستايش  خود  دولت  اقتصادی 
به خصوص  ترکيه،  در  شده  برگزار  تظاهرات 
شهر استانبول را بخشی از يک برنامه سازمان 

يافته عليه خود عنوان کرده است.

به عنوان عامل اين حمالت ياد می شود.
خشونت های  صحنه  اخير  ماه های  در  عراق 

شديدی بوده است.
بيم آن می رود که اين حمالت بار ديگر به 
بروز درگيری های فرقه ای نظير آن چه که در 
سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ کشور با آن روبه رو 

بود، منجر شود.
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لشکر جنگوی مسووليت حمله 
کويته را به عهده گرفت

يک گروه شبه نظامی پاکستانی، مسووليت 
جنوب  در  کويته  شهر  در  حمله  دو 

پاکستان را به عهده گرفت.
شنبه  روز  در  جنگوی«  »لشکر  حمالت 
گذاشت.  جای  بر  کشته   ۲۴ دست کم 
در  بمب  انفجار  حمالت  اين  از  يکی  در 
يک بس حامل زنان دانشجو دست کم ١۴ 

کشته بر جای گذاشت.
در  انتحاری  بمب گذار  يک  آن  از  پس 
کرد.  منفجر  را  خود  شفاخانه  يک  کنار 
کشته  ده  دست کم  شفاخانه  اين  به  حمله 
مسلحانه  درگيری  به  و  گذاشت  جای  بر 

شبه نظاميان با نيروهای دولتی انجاميد.
بين  درگيری ها  مراکز  از  يکی  کويته 
لشگر  است.  شيعه  اقليت  و  سنی  اکثريت 
جنگوی پيشتر نيز حمالتی را عليه شيعيان 

انجام داده است.

ACKU


	8am
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




