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سنای  مجلس  کابل:  8صبح، 
افغانستان با محکوم کردن حمله  ی 
تروریستی روز سه شنبه در کابل، 
امنیتی  نیروهای  و  حکومت  از 
تامین  برای  می خواهد  کشور 
در  مردم ساالری  و  ثبات  و  صلح 
برابر  در  مبارزه ی شان  به  کشور 

تروریستان ادامه  دهند.
رییس  مسلمیار،  فضل هادی 
مجلس سنای  کشور می گوید هر 
مخالفان  با  مذاکره  راه های  چند 
مسلح دولت باز است، اما دشمن، 
آن ها  از  نمی توان  و  است  دشمن 

طمع دوستی داشت.
هر چند رییس مجلس سنا نسبت 
امنیت مرکز امریکایی ها  به تامین 
که  ریاست جمهوری  نزدیکی  در 
هدف حمله ی تروریستی خوانده 
که  گفت  اما  کرد  انتقاد  شده، 

مجل سنا: 
پروسه صلح نتیجه نداده است انفجار در قندهار جان هشت زن را گرفت

امنیتی  نیروهای  و  افغانستان  مردم 
کشور به تالش های شان به هدف 
پشتیبانی از نظام ادامه خواهند داد.

که  گفت  سنا  مجلس  رییس 
به  افغانستان  مردم  دشمنان 
در  تروریستی شان  حمله های 
و  حکومت  و  افزوده اند  کشور 
در  نیز  کشور  امنیتی  نیروهای 
هدف قرار دادن مراکز تروریستان 

تالش های شانرا بیشتر سازند.
امنیتی  نیروهای  وی  گفته ی  به 
طالبان  بر  آوردن  فشار  با  کشور 
این گروه را معتقد به گفتگو  کند.
ادامه در صفحه 2

وزارت داخله از کشته شدن 
هشت زن در پی انفجار بمب 
والیت  در  جاده ای  کنار 

قندهار خبر داده است.
این  اطالعیه  یک  اساس  بر 
ساعت  انفجار  این  وزارت، 
شنبه،  سه  بامداد   ۴۵ و  هفت 
داد  روی  زمانی  سرطان،   ۴
این  حامل  مینی بس  که 
به  که  بمبی  با  غیرنظامیان 
کار  جاده  کنار  در  تازگی 
برخورد  بود،  شده  گذاشته 

کرد.
در این اطالعیه آمده که سه 
جمله  از  و  دیگر  غیرنظامی 
انفجار  این  در  کودک  دو 

زخمی شده اند.
اما مقام های محلی در والیت 
شدگان  کشته  شمار  قندهار 
نفر، شامل هشت زن و  را ۹ 
کرده  اعالم  کودک،  یک 
از  و  مرد  سه  که  گفته اند  و 

مینی بس  این  راننده  جمله 
زخمی شده اند.

وزارت  مطبوعاتی  دفتر 
را  انفجار  محل  داخله 
والیت  خاکریز  ولسوالی 

قندهار نوشته است.
که  این  بدون  داخله  وزارت 
ببرد  نام  مشخصی  گروه  از 
را  هراس افگن  گروه  یک 
و  دانسته  انفجار  این  مسوول 
بزدالنه  را  بمب گذاری  این 

توصیف کرده است.
به  گروهی  هیچ  هنوز 
مسوولیت  رسمی  صورت 
به عهده  را  این بمب گذاری 

نگرفته است.
کنار  بمب گذاری  استفاده 
جاده ای از روش های معمول 

گروه های  استفاده  مورد 
طالبان  جمله  از  و  شورشی 

است.
گروه  این  منابع  چند  هر 
از  هدف  که  می گویند 
نیروهای  بمب گذاری  چنین 
است،  دولتی  و  بین المللی 
توجهی  قابل  موارد  در  اما 
گونه  این  قربانی  غیرنظامیان 

بمبگذاری ها می شوند.
نهادهای  و  ملل  سازمان 
تلفات  بشر  حقوق  مدافع 
را محکوم کرده  غیرنظامیان 
از طرف های درگیر  بارها  و 
که  خواسته اند  کشور  در 
خرج  به  بیشتری  تالش های 
دهند تا تلفات غیرنظامیان به 

حداقل کاهش یابد.


 امریکا به نگرانی مردم 
افغانستان توجه کند

 دانشجویان علوم اجتماعی: 
اگر به خواست  ما رسیدگی نشود 

خود را آتش می زنیم

 پولیس مردمی
چهره ی جدید پولیس ملی
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رسمی  سایت  از  نقل  به 
نمایندگان  مجلس 
این  رییسان  کمیته 
فیصله  هم چنین  مجلس 
وزارت  تا  است  کرده 
داخله و پولیس ترافیک 
که  را  موترهایی  پلیت 
در آن »و.ج« نوشته شده 

را جمع آوری کند.
شمول  به  این  از  پیش 
مجلسین  اداری  هیات 
از  شماری  ملی  شورای 
از  نیز  شورای  اعضای 
پلیت های »و.ج« و»م.ج« 
که  می کردند  استفاده 
دیگری  شمار  انتقاد  با 
ملی  شورای  اعضای  از 

روبه رو شده بودند.
ادامه در صفحه 2

کابل:  8صبح، 
کمیته ی رییسان مجلس 
یک  کشور  نمایندگان 
بار دیگر عمر زاخیلوال 
به  را  کشور  مالیه  وزیر 
استیضاحیه  جلسه ای 

فراخوانده است.
کمیته ی رییسان مجلس 
که  را  آنچه  نمایندگان 
مالیه  وزیر  حضور  عدم 
استجوابیه  جلسه ی  در 
مورد  در  مجلس  این 
شده  مطرح  اتهام های 
مجلس  عضو  شش  به 
خوانده،  نمایندگان 
وزیر  استیضاح  دلیل 
دوشنبه  روز  به  مالیه 
دهم سرطان اعالم کرده 

است.

مجلس نمایندگان دوشنبه آینده 
وزیر مالیه را استیضاح می کند

 این حمله درست یک هفته بعد از باز شدن دفتر طالبان 
در قطر صورت گرفت. دفتر طالبان در قطر، روز سه شنبه هفته 

گذشته در دوحه تحت عنوان دفتر سیاسی امارت اسالمی 
افغانستان باز شد. عبارت »امارت اسالمی« و نصب پرچم این 

گروه، اعتراض دولت افغانستان را برانگیخت.

سخنگوی آقای کوین گفت، رییس کمیته
 نیروهای مسلح می خواهد بداند که حکومت چه 

برنامه ای برای زیر نظارت قراردادن زندانیان امنیتی 
پس از رهایی دارد. به گفته او، اگر برنامه ای مفصل 

برای رییس کمیته نیروهای مسلح ارایه نشود، 
نگرانی او پابرجا می ماند. 

زورآزمایی طالبان 
 پشت دروازه ارگ
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بگویید پاسخ  افکار عمومی  به 
ارگ،  دروازه  به  طالبان  گروه  دیروزی  حمله 
امنیتی  نیروهای  اطالعاتی  شکست  نشان دهنده ی 
با  امنیتی  نیروهای  که  نیست  تردیدی  بود.  کشور 
و  می کنند  مهار  را  تروریستی  رویدادهای  فداکاری 
شهرها  امنیت  و  آرامش  تا  می گذارند،  مایه   جان  از 
که  تاسف  با  اما  شود،  حفظ  کشور  روستاهای  و 
دارند.  جدی  ضعف های  اطالعاتی  کشفی  بخش های 
برخی  مدیریت  به  پیوند  در  باید  ملی  امنیت  شورای 
کند  تجدیدنظر  استخباراتی  و  کشفی  ارگان های  از 
باید به  هم چنین وزارت خانه های قوای مسلح کشور 
انتحاری ها  که  بدهند  پاسخ  عامه  افکار  سوال  این 
چگونه موفق می شوند با انباری از مواد انفجاری و 
موترهای شیک لندکروزر خود را به در وردی ارگ 
برسانند. مگر شهرما بی  در و پیکر و بی حفاظ است 
می شود،  آن  وارد  خواست  وقت  هر  کسی،  هر  و 
نیروهای  میان  در  تروریستی  شبکه های  این که  یا 
سوال  این  به  دارند؟  نیرومند  نفوذی  عوامل  امنیتی 

افکار عمومی باید پاسخی روشن داده شود. 
متاسفانه مقام های مهم امنیتی کشور از پاسخ صریح 
به این سوال طفره می روند. بی پاسخ گذاردن سوال 
نمی کند.  حل  را  مشکلی  هیچ  عمومی  افکار  برحق 
تحقیقی شان  یافته های  امنیتی  مقام های  حال  تا 
چگونگی  و  تروریستی  حوادث  به  پیوند  مورد  در 
به شدت حفاظت شده،  مناطق  به  تروریست ها  ورود 
کوچه  مردم  نساخته اند.  شریک  عمومی  افکار  با 
که  ضدگلوله ای  موترهای  که  می گویند  بازار  و 
پولیس صالحیت بازرسی آن ها را به خود نمی دهد، 
و  کوچه  مردم  می آورند.  شهر  به  را  انتحاری ها 
می کنند.  نظر  ابراز  چنین  که  نیستند  مقصر  بازار، 
به  که  هستند  امنیتی  ارشد  مقام های  مقصر  بلکه 
پرسش های مشروع و منطقی مردم جواب نمی دهند. 
مردم حق دارند بدانند که تروریست ها واقعا از چه 
انباری از مواد انفجاری  خالهای استفاده می کنند و 
می آورند.  ارگ  ورودی  در  به  را  جنگ افزار  و 
اگر  نیست.  رایج  در کشور  استعفا  فرهنگ  متاسفانه 
اتفاقات پی درپی تروریستی در یک کشور دیگر واقع 
استخبارات  رییس  دفاع،  رییس کشف وزارت  شود، 
آن  پایتخت  ملی  امنیت  رییس  و  داخله  وزارت 
کشور، داوطلبانه استعفا می دهند و از مردم پوزش 
رسوایی های  وجود  با  ما  کشور  در  اما  می خواهند. 
مهم ترین  به عنوان  ملی  امنیت  شورای  امنیتی،  مکرر 
و  امنیتی  مسایل  به  پیوند  در  تصمیم گیری  ارگان 
نه  قوا،  کل  فرمانده  به عنوان  کرزی  رییس جمهور 
کسی را تنزیل رتبه می کنند و نه مقامی را برکنار. 

این  در  سیاسی  مالحظات  که  می رسد  به نظر 
است  امید  می چربد.  دیگری  ارزش  هر  بر  سرزمین 
که شورای امنیت ملی و رییس جمهور کرزی به این 
رویه پایان دهند. استخبارات ناتو نیز در این زمینه 
تقصیر دارد و باید آنان نیز پاسخ بگویند که چگونه 
چندقدمی  در  می شوند،  موفق  انتحاری  مهاجمان 
به  دیروز  حمله  بگیرند.  سنگر  آنان  فرماندهی  مقر 
را  دیگر  نکته  یک  ریاست جمهوری،  ارگ  دروازه 
امریکا  تالش های  این که  آن  و  رساند  اثبات  به  نیز 
و  سیاسی  راه حل  یک  به  رسیدن  برای  بریتانیا  و 
افزایش  و  قطر، سبب تشدید خشونت  دفتر  بازشدن 
تصور  غلط  به  عده ای  می شود.  تروریستی  حمالت 
تالش های  افزایش  و  قطر  دفتر  بازشدن  که  می کنند 
یابد.  کاهش  خشونت ها  که  می شود  سبب  سیاسی، 

این تصور اشتباه است. 
خشونت و طالبان دو روی یک سکه هستند. طالبان 
با تشدید خشونت ها،  و حامیان شان فکر می کنند که 
بیشتر  امتیازهای  مذاکره ای  نوع  هر  در  می توانند 
حامیان  به  باید  بریتانیا  و  امریکا  بنابراین  بگیرند. 
تالش های  افزایش  کنار  در  تا  بیاروند  فشار  طالبان 

سیاسی، خشونت و کشتار را تشدید نکنند.

زنگ اول


بدخشان  سناتور  اکبری،  گاللی 
از  دور  که  گفت  سنا  مجلس  در 
خودرا  تروریستان  که  است  امکان 
ریاست جمهوری  ارگ  نزدیکی  به 
آن جا  تا  را  آن ها  وکسانی  برسانند 

نیاورده باشند.
بر  حمله  که  درحالی است  این 
نزدیکی ریاست جمهوری در شش 
درک کابل، محکومیت های ملی و 

بین المللی را به همراه داشته است.

مشکالت  به  اشاره  ضمن  احمدی 
موجود در کشور اظهار داشت: »ما 
مسایل  این  صورتی  می  توانیم  در 
ادبیات  که  کنیم  حل  را  بغرنج 
کمال  و  تمام  به  را  عدالت خواهانه 
که  دانش هایی  و  علوم  رهگذر  از 
به  وگرنه  کنیم  تکمیل  برشمردیم 
آرمانی که داریم نمی توانیم برسیم.«

باید  ما  افزود:  پایان  در  احمدی 
گفتمان  یک  به   را  ادبیات  همین 
آگاهی  یک  و  کنیم  تبدیل  مسلط 

عمو می  به وجود آوریم.
دانشگاه  رییس  غرجی،  الهام 
این  دیگر  سخنرانان  از  گوهرشاد 
ادبیات  رابطه ی  او  بود.  همایش 
علوم  دید  زاویه  از  را  عدالت  و 
و  سیاسی  علوم  به ویژه  اجتماعی 
جامعه شناسی مورد بررسی قرار داد. 
او در آغاز به تبیین جایگاه اجتماعی 
ادبیات  گفت:  و  پرداخت  ادبیات 
فرهنگی  نیاز  یک  را  می توانیم 
جامعه معرفی کنیم. ادبیات چهره ی 
غالب در هر بخشی از تاریخ جهان 
است. جامعه قبل از این که اقتصاد و 

سیاست باشد، رخداد ادبی است.
بازیگر  یک  ادبیات  گفت:  غرجی 
و  ادبیات  هم  است.  اجتماعی  فعال 
جامعه  از  مستقل  نمی تواند  هنر  هم 
زندگی کنند؛ زیرا ساختار ادبیات و 
اجتماعی  تا حد زیادی ساختار  هنر 

است.
و  ادبیات  رابطه ی  به  ادامه  در  وی 
اشاره کرد و گفت:  قدرت سیاسی 
فعال  بازیگر  یک  را  ادبیات  اگر 
یک  بگیریم،  نظر  در  اجتماعی 
بازیگر سیاسی نیز هست. به خاطری 
فرار  قدرت  روابط  از  نمی تواند  که 
کند و در برابر قدرت و نهاد قدرت 

از خود واکنش نشان دهد.
غرجی هم چنین به رابطه ی ادبیات و 
عدالت از این منظر پرداخت و اظهار 
داشت: ادبیات به صورت عموم یک 
دارد،  عدالت خواهی  ثابت  چهره ی 
جامعه  حوزه ی  در  ادبیات  که  چرا 
تعداد  یک  ما  قرار  می  گیرد.  مدنی 
آثار ماندگاری داریم که محتوایش 
از  دفاع  و  عدالت  است.  عدالت 
یگانه  بشری  و  شهروندی  حقوق 

چهره ی ثابت ادبیات است.
دانشگاه  رییس  رضایی،  حسن 
غرجستان نیز از سخنرانان دیگر این 
پیرامون  بحث  به  که  بود  همایش 
ادبیات مقاومت و رابطه ی عدالت و 
ادبیات از زاویه دید ویژه پرداخت. 

ادبیات  همایش  دومین  محفل 
چند  شعر  خوانش  با  دادخواهی 
تقدیرنامه ها  توزیع  شاعران،  از  تن 
از  خط  آثار  نمایش  و  شاعران  به 

انجمن خوش نویسان پایان یافت.

ایزدیار،  علم  همین گونه، محمد  به 
معاون اول مجلس سنا می گوید که 
با وجود درخواست های حکومت و 
یازده  شورای عالی صلح طالبان در 

سال گذشته آماده مذاکره نیستند.
از جانب دیگر، شماری از سناتوران 
در  را  حلقه هایی  و  افراد  مجلس 
و  طالبان  از  پشتیبانی  به  حکومت 
متهم  تروریستی  گروه های  سایر 

می کنند.

دومین همایش ادبیات دادخواهی 
از سوی هفته نامه ادبی سیمرغ با 
عمران،  مهرگان  بنیاد  همکاری 
دانشگاه  سینا،  ابن  دانشگاه 
غرجستان،  دانشگاه  گوهرشاد، 
عالی  لیسه  ستاره،  کورس 
بخدی،  خبرگزاری  مهرگان، 

و  سپیدار  رسانه ای  خدمات  بنیاد 
در  افغانستان  خوش نویسان  انجمن 
سینا  ابن  دانشگاه  اجتماعات  سالون 

برگزار شد.
پیرامون  همایش  این  در  سخنرانان 
از  وعدالت  ادبیات  رابطه ی 
بحث  به  مختلف  دیدگاه های 

پرداختند. 
همایش  این  دبیر  جعفری،  محمود 
و مدیر مسوول هفته نامه سیمرغ در 
از  هدف  خود،  افتتاحیه ی  سخنان 
برگزاری این همایش را تقویت بعد 
هم صدایی  بیان  و  ادبیات  اجتماعی 
اظهار  و  مردِم تحت ستم، خواند  با 
قرار  بدی  زمانه ی  در  »ما  داشت: 
برسر  منازعه  که  زمانه ای  داریم؛ 
را  انسان  توان  تمام  عدم  و  وجود 
است؛  ریخته  فرو  آن  بازوان  بر 
هریک در پی زوال دیگری علم بر 
می افرازد. هر گروه تالش می ورزد 
انکار  و  دیگری  زندگی  نفی  با  تا 
حقوق انسانی، حیات دایمی خود را 
بقا ببخشد. و این منازعه در عرصه ی   
دارد.  بیشتری  شدت  سیاست 
قدرت،  تصاحب  برسر  کشمکش 
زندگی و حقوق شهروندی بسیاری 
است.  برده  مسلخ  به  را  انسان ها   از 
نیازهای  شرایطی  چنین  در  لهذا 
فردی  نیاز ها ی  از  بیشتر  اجتماعی 
استمداد  به  را  شعر  به ویژه  ادبیات 
این  درون  از  امروز  شعر  می خواند. 
برمی افرازد.  سر  نیاز ها   و  بحران ها  
نمی شوند،  شنیده  که  صداهایی  به 

پاسخ می دهد.«
شعر  ارکان  دیگر  از  عدالت 
در  جعفری  است.  دادخواهی 
»شعر  داشت:  اظهار  ارتباط  این 
مطلوب  نظام  پی  در  دادخواهی 
در  عدالت  نظامی که  می گردد. 
به  انسان ها   کند.  حکومت  آن جا 
به همین  باشند.  حقوق خود رسیده 
فشار  سیاسی  کارگزاران  بر  سبب 
بنا  را  عادالنه« ای  »نظام  تا  می آورد 
را  مطلوب  حیات  زمینه ی    و  کنند 
فراهم آورند. شعر دادخواهی به این 
شکل می خواهد سیاست را مدیریت 
از  پیروی  به  خود  آن که  نه  کند 

سیاست به درون دربار بخزد.«
نخستین  احمدی،  محمدامین  داکتر 
به  وی  بود.  محفل  این  سخنران 
و  ادبیات  رابطه ی  پیرامون  بحث 
چند  گفت:  و  پرداخت  عدالت 
چه  که  است  مطرح  این جا  پرسش 
عدالت  به  رسیدن  برای  روش هایی 
چگونه  می توانیم  دارد؟  وجود 
چطور  و  کنیم؟  برقرار  را  عدالت 
 می توانیم میان ادبیات وعدالت رابطه 
پرسش هایی اند  این ها  کنیم؟  برقرار 

که باید به آن ها پاسخ داده شود.
ادامه از صفحه 1

مجل سنا: پروسه صلح نتیجه...

امریکا  انکشافی  اداره  طرف  از  که 
حمایت می گردد، پرداخته می شود.

این  ساختمانی  کار  که  می افزاید  او 
پایان  به  آینده،  ماه  چهار  تا  ورزشگاه 

می رسد.
آمر ورزشی بغالن گفت: » 80 درصد 
ساخت  با  بغالن،  ورزشکاران  مشکل 
این ورزشگاه، از نبود جای حل خواهد 

شد.«
چندی پیش یک ورزشگاه دیگر نیز در 
ولسوالی بغالن مرکزی والیت بغالن به 
توسط  امریکایی  دالر  هزار   ۵8۱ هزینه 
وزارت مبارزه با مواد مخدر ساخته شد.



محلی  مسووالن  کندز:  8صبح، 
که  است  قرار  می گویند  بغالن  والیت 
امریکا  متحده  ایاالت  انکشافی  اداره 
یک ورزشگاه در شهر پلخمری بسازد.
احمد شاه مومنی، آمر ورزشی والیت 
در  ورزشگاه  این  که  می گوید  بغالن 
در  زمین،  مربع  متر   ۳۴00 مساحت 
ساخته  شهر  این  پیشین  ورزشگاه  کنار 
فوتبال،  میدان های  دارای  که  می شود 
والیبال، باسکیت بال و یک خط دوش 

برای ورزش دُوش می باشد.
آقای مومنی می گوید هزینه ی ساخت 
برنامه ی  سوی  از  ورزش گاه  این 
حمایت از شهرداری ها در شمال کشور 

سنگ تهداب یک ورزشگاه در پلخمری 
گذاشته شد

عدالت و دفاع
 از حقوق شهروندی و بشری یگانه 

چهره ی ثابت ادبیات است

مقام های  مزارشریف:  8صبح، 
در  شاهین   209 اردوی  قول  فرماندهی 
نیروهای  کامل  آمادگی های  از  شمال 
آینده  سال  انتخابات  تامین  برای  امنیتی 

ریاست جمهوری خبر دادند.
جنرال زلمی ویسا فرمانده این قول اردو 
اردوی  امنیتی شمال و  »نیروهای  گفت: 
را  انتخابات  امنیت  تامین  توانایی  ملی 
انتقال  گذشته  مرحله  چهار  و  دارند 
مسوولیت های امنیتی  این مساله را ثابت 

می کند.«
در  حاضر  حال  »در  گفت:  ویسا  آقای 

باشندگان محله  8صبح، مزارشریف: 
مزارشریف  شهر  کاماز  هشت  تصدی 
خوانده  مهاجران  آنان  بیشترین  که 
می شوند، حین تخریب خانه های شان با 

پولیس درگیر شدند.
پولیس  که  دارند  ادعا  باشندگان  این   
به  حتی  و  کرده  کوب  و  لت  را  آنان 
با  را  زنان  و  کرده  شلیک  آنان  روی 

خود برده است.
نجیبه از باشندگان محل گفت: »ما را با 
زور و جبر و مرمی از خانه ها کشیدند.

هیچ سرپناهی نداریم. حتا پولیس، زنان 
را دشنام های رکیک می دهد.«

کرده  فیر  ما  باالی  »پولیس  افزود:  او 
است و بچه های ما را با خود برده است. 
می خواهند  و  هستند  زمین  مافیای  آنان 

که ما را از خانه ها بی جا کنند.«
آمر  قادری  عبدالرزاق  هم،  سویی  از 
امنیت فرماندهی پولیس بلخ گفت: »از 
مدت سه ماه برای این مردم وخت داده 
شده بود که محل را تخلیه کنند و برای 
است،  توزیع شده  زمین  شان  هر کدام 
را  این جا    که  نمی خواهند  حاال  ولی 

تخلیه کنند.«
آقای قادری می افزاید که دو روزپیش 
دادند  وعده  محل  باشندگان  )دوشنبه( 
روزگذشته  ولی  می کنند،  تخلیه  که 
یک تعداد افراد در میان شان جا گرفته 
سربازان  باالی  مکروف  با  که  است 

نمایندگان  مجلس  رییسان  کمیته ی 
رای گیری روی طرح  و  بحث  هم چنین 
قانون موسسات تحصیالت عالی و قانون 
نشست  آجندای  را  نفوس  احوال  ثبت 
امروز چهارشنبه این مجلس تعیین کرده 

است.
اقتصاد  و  عامه  فواید  وزیران  استجواب 
طی  در  موجود  مشکالت  به  رابطه  در 

زلمی ویسا: 
امنیت انتخابات را تامین می کنیم 

باشندگان تصدی بلخ با پولیس
 درگیر شدند

ادامه از صفحه 1

مجلس نمایندگان دوشنبه آینده...

توانایی  مخالفان  شمال  منطقه ای  هیچ 
را  انتخابات  پروسه  ساختن  مختل 

ندارند.«
احساس  سالم  محمد  حال،  همین  در 
آمادگی های  از  بلخ  پولیس  فرمانده 
پنجم  مرحله  برای گرفتن  پولیس شمال 
تامین  و  امنیتی  مسوولیت های  انتقال 
امنیت انتخابات اطمینان می دهد: »پولیس 
شمال آماده است که مرحله پنجم انتقال 
این  و  بپذیرد  را  امنیتی  مسووولیت های 
موفقیت پولیس و دیگر نیروهای امنیتی 
را در چهار مرحله گذشته نشان می دهد.«

پولیس فیر کرده اند و در این رویداد ۴ 
سرباز آنان زخمی شده اند.

او هم چنین گفت: »حال به تعداد ۱7 تن 
که باالی پولیس حمله کرده اند، دستگیر 
شده اند و جستجو برای دستگیری افراد 
ملکیت  زمین  این  دارد.  ادامه  مسلح 
سکتور خصوصی  برای  و  است  دولت 

به اجاره داده شده است.«
از  را  لت وکوب   و  شلیک  هرگونه  او 

سوی سربازان پولیس رد کرد.
ورثه  وکیل  طاهر  سید  حال،  همین  در 
این  که  است  مدعی  عزیزه  بی بی 
زمین  »این  است:  شخصی شان  زمین 
زمان  در  و  است  محل  باشندگان  از 
بود،  شده  گرفته  ما  از  ترکی  حکومت 
ما  برای  مجاهدان  دولت  آمدن  با  ولی 

دوباره تسلیم داده شد.«
دولت  از  »ما  گفت:  طاهر  سید 
بدهد  ما  برای  را  زمین  که  خواسته ایم 
ملکیت  از  که  نمی خواهند  مردم  این 

شخصی خود بیرون شوند.«
ساحه  این  می گوید  بلخ  پولیس  اما 
خصوصی  سکتور  به  و  است  دولتی 

اجاره داده شده است.

در آجندای  بزرگ  قراردادهای  مراحل 
استماع  و  سرطان  هشتم  شنبه،  نشست 
گزارش وزیر امور خارجه، مشاور امنیت 
شورای  رییس  و  ریاست جمهوری  ملی 
روند  چگونگی  مورد  در  صلح  عالی 
چهارشنبه  روز  نشست  آجندای  صلح، 
نمایندگان  مجلس  سرطان  دوازدهم 

تعیین شده است.

ACKU



پولیس مردمی
چهره ی جدید پولیس ملی

 حکیم مختار

3 سال هفتم   شماره مسلسل 1678   چهار شنبه 5 سرطان 1392     

صحنه هفتم
مکان: بیرونی

)کریم در حالی که در حویلی نشسته و چلم می کشد و 
گاه گاه سرفه می کند، قدوس را با صدای بلند و آمرانه 

نزد خود می خواند.(
کریم:

ـ قدوس، او بچه قدوس!
قدوس:

ـ بلی صاحب.
)قدوس بلند جواب می دهد.(

کریم:
ـ بیا اینجه.

و  می کشد  چلم  و  نشسته  حویلی  در  حالی  در  )کریم 
گاهگاه سرفه می کند، با قدوس صحبت می کند.(

قدوس:
ـ بلی الال چی می گی؟

کریم:
ـ هیچ نگفتی که احمده کجا بُردین و چی کدینش؟

قدوس:
ـ ده نژدیک خانی خلیل شان ایالیش کدیم.

کریم:
و  چیس  اس،  مرده  اس،  زنده  که  بیگی  خبر  برو  تو  ـ 

کجاس؟...
قدوس:

ـ به چشم الال!
کریم:

ـ اگه یافتیش، برش کمی مواد بتی که بکشه و یک رقم 
گرفته بیاریش که کارش دارم.

قدوس:
ـ چی می کنیش که بیالمش؟

کریم:
ـ برو تو ره غرض نیس. بیارش که مواده ببره و بفروشه، 

دیوانه تو خو ازی کار هم نشدی.
قدوس:

ـ کلیم الال مه خو حسابه بلد نیستم اگه نی می فروختم.
کریم:

ـ بِخی ایقه پر نگو! برو از خلیل بپرس که احمد کجاس؟

پولیس  برنامه  راه اندازی  با  افغانستان  امور داخله  وزارت 
مردمی تالش می کند تا در مدت ده سال چهره ی جنگی 
پولیس ملی را به چهره ملکی و همکار با مردم مبدل کند. 
وزیر امور داخله در نخستین نشست پولیس مردمی گفت 
در ده سال گذشته جنگ بر پولیس تحمیل شده است، بنا 
پولیس از اجرای وظیفه ی اصلی اش به دور مانده و چهره 

نظامی به خود گرفته است.
دیروز  سه شنبه،   داخله،  امور  وزیر  پتنگ،  مجتبی  جنرال 
»با  گفت:  مردمی  پولیس  نشست  نخستین  در  4سرطان، 
ارایه خدمات مدنی و مردمی توسط پولیس و همکاری 
نزدیک با مردم، پولیس اعتماد و حمایت مردم را جلب 
وظایف  انجام  در  پولیس  موفقیت  کلید  این،  و  می کند 
مردم،  اعتماد  با کسب  پتنگ می گوید،  آقای  می باشد.« 

مردم با پولیس همکاری خواهند کرد. 
پولیس  شدن  مردمی  صورت  در  پتنگ،  جنرال  به گفته 
از مردم  پولیس می تواند  با مردم،  ایجاد روابط خوب  و 
به دست  مجرمین  و  شورشیان  مورد  در  خوب  اطالعات 
بیاورد: »مردم بهترین منبع اطالعات و معلومات در مورد 
امن  آنانی که  و  تروریستان  شورشیان،   جنایت کاران، 
به دست  با  پولیس  و  می باشد  می زنند،  برهم  را  جامعه 

آوردن این معلومات می تواند بهتر مبارزه کند.« 
او گفت: »در ده سال گذشته جنگ باالی پولیس تحمیل 

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

قدوس:
ـ کلیم الال خلیل گفته دیگه پشت خانی شان نلم و اگه 

کالش داشتم بلش ژنگ بژنم.
کریم:

ـ بیگی خی زنگ بزن.
ـ حالی خلیل ام ایقه شده؛ باش باز مه کتیش می فامم.

قدوس:
ـ خو اِنه الال

)قدوس شماره خلیل را دایل می کند.(
ـ بلی خلیل...

 
سرنوشت احمد

قسمت هشتم
نویسنده: محمدشفیع ضرغام

شخصیت ها:

احمد: 18 ساله
خلیل: 18 ساله )همصنفی احمد(

اخترمحمد: 41 ساله )داکتر، پدر احمد(
معلمه: 35 ساله )مادر احمد(

انیسه: 14 ساله )خواهر دومی احمد(
مونسه: 12 ساله )خواهر سومی احمد(
محمود: 22 ساله )برادر بزرگ احمد(

جمال: 20ساله پسر کاکای احمد
مسعود: مربی تیم فوتبال

کریم: 31 ساله )رییس باند(
قدوس: 27 ساله یکی از افراد کریم

جبار: یکی از افراد کریم

یک  که  رسید  اینجا  به  احمد  داستان  قبل  قسمتهای  در 
تریاک  کشیدن  به  را  احمد  احمد،  منحرف  همصنفی 
فروش  و  قاچاق  کار  به  را  وی  سپس  و  می سازد  وادار 
مواد مخدر می کشاند. روزی هنگام هجوم پولیس، بستۀ 
را تحت  و کریم وی  احمد گم می شود  نزد  از  مخدره 
فشار قرار می دهد که حتّی به قیمت دزدی از خانه، پول 

مواد را بپردازد.
و  می دزدد.  پول  خانه  از  که  می بیند  خواب  در  احمد 

قرار داشت  مقدم جنگ  ملی در خط  پولیس  بود،  شده 
و بیشتر شکل نظامی را به خود گرفته بود.« آقای پتنگ 
جنگی  چهره های  ملی،  پولیس  جنگی  چهره  می گوید، 
شهرها و وظایف جنگی پولیس باعث شده تا میان پولیس 

و مردم فاصله ایجاد شود.
پولیس  مورد  در  داخله  امور  وزارت  ده ساله  دیدگاه  در 
در  با  کشور  ملی  »پولیس  است:  شده  گفته  مردمی 
مردم  مشروع  حقوق  از  کشور  نافذه  قوانین  نظرداشت 
مسوولیت های  و  وظایف  و  کرده  محافظت  افغانستان 
خویش را با در نظرداشت اساسات مسلکی بدون تبعیض، 
بی طرف، حسابده و قابل اعتماد به پیش می برد.« به گفته 
آقای پتنگ: »با در نظرداشت این که پولیس مردمی نقش 
بازی  مردم  اعتبار  و  اعتماد  کسب  در  اساسی  و  اصلی 
می کند، این مساله در دیدگاه ده ساله وزارت داخله قرار 
گرفت تا بتواند پولیس و مردم به حیث نقطه اتصال با هم 

یک جا کار کنند.« 
جنرال پتنگ، هدف از ایجاد ریاست پولیس مردمی در 
بازدید  و  دید  کردن  فراهم  را  داخله  وزارت  چوکات 
مستقیم با مردم، برگزاری نشست های دوره ای در هر ماه 
به شکل  مردم  انتقاد  پذیرفتن  مردم،  نمایندگان  با  بار  دو 
پولیس،  نیروهای  به  حقوقی  آموزش های  ارایه  روبه رو، 
ایجاد دفاتر معلوماتی جهت ایجاد سهولت دسترسی مردم 

باالخره باند کریم، احمد را جهت وصول پول اختطاف 
می کنند و وقتی تصور می کنند که وی در حالت مردن 
است وی را در گوشه ای رها می کنند. خانوادۀ احمد که 
در جستجوی وی است، احمد را در حالت نیمه جان یافته 
و به شفاخانه می برند. احمد پس از چند روز تداوی از 
پسر کاکای خود می خواهد تا وی را از شفاخانه خارج 

کرده و به خانه برگرداند.

صحنۀ اول
مکان: داخلی

)خلیل و قدوس تلیفونی با هم گپ می زنند.(
خلیل:
ـ بلی

قدوس:
ـ سالم خلیل چطول استی؟

خلیل:
ـ ها قدوس سالم، خوب استم تو چطور استی؟

ـ کریم الال خوب اس؟
قدوس:

ـ خوب اس؛ همینجه شیشته.
خلیل:

ـ سالم  مه برش برسان.
قدوس:

ـ والیکم! خلیل از احمد خبل دالی؟ کلیم الال کالش داله.
خلیل:

ـ ده شفاخانه بسترش کدن.
قدوس:

ـ خو، الس می گی؟
خلیل:

ـ ها، راس می گم.
قدوس:

ـ خو بلو خداحافظ.
خلیل:

ـ خداحافظ.
کریم:

ـ چی شد، خبر داره؟
قدوس:

و  مردم  میان  آموزشی  برنامه های  راه اندازی  پولیس،  به 
پولیس، آموزش قوانین ترافیکی و اطفایه برای شاگردان 

مکتب  بیان کرد.
پولیس  سرپرست  و  معاون  پیتر،  جنرال  حال  همین  در 
اتحادیه اروپا می گوید که نیاز است تا پولیس از حالت 
جنگی بیرون شود و با مردم نزدیک گردد. او می گوید، 
مجرمان  و  شورشیان  با  مبارزه  پولیس  شدن  مردمی  با 
در  مقام ها  از  »بعضی  می گیرد:  صورت  بهتر  به شکل 
تشویش اند که اگر پولیس مردمی شود، آن ها از مبارزه 
با شورشیان و تروریستان بیرون خواهند شد،  اما این طور 
می تواند  مردم  همکاری  طریق  از  پولیس  بلکه  نیست، 
به شکل بهتر با شورشیان و تروریستان مبارزه کند.« آقای 
طریق  از  که  را  معلوماتی  مردمی  پولیس  می گوید،   پیتر 
مردم به دست می آورد، مبارزه با جرایم را آسان می سازد.

پولیس  رییس  عبدالرحیم زی،  محمود  شاه  سمونوال 
مردمی می گوید، برنامه پولیس مردمی از سال 2009 به 

ـ ها خبل داله گفت ده شفاخانه بستل اس.
کریم:

ـ ده کدام شفاخانه؟
قدوس:

ـ اوله نپلسیدم.
کریم:

ـ او دیوانه زنگ بزن بپرس که ده کدام شفاخانه اس...
ـ تو چقه دیوانه استی.

قدوس:
ـ خو اِنه الال،

)قدوس دوباره شماره خلیل را دایل می کند.(
ـ الو خلیل!

خلیل:
ـ باز چی گپ اس؟

قدوس:
ـ ده کدام شفاخانه اس؟

خلیل:
ـ مه نمی فامم.

قدوس:
ـ خو تو خبل بیگی که ده کدام شفاخانه اس که کالش 

دالم. مه نی، کلیم الال کال داله.
خلیل:

ـ خو مه می پرسم؛ باز برت زنگ می زنم.
قدوس:

ـ خو خداحافظ.
خلیل:

ـ خداحافظ.
کریم:

ـ چی گفت؟
قدوس:

ـ گفت که خبل نداله، خو پلسان می کنه.
کریم:

ـ هروقت که زنگ زد و نام شفاخانه ره گفت، باز به جبار 
زنگ بزن ببی که ده شفاخانه کسی ره می شناسه یا نی؟

قدوس:
ـ خو الال به چشم.

کریم:
ـ یعنی به جبار خودم زنگ می زنم تو نزن.

این سو، به همکاری مالی اتحادیه اروپا در سطح والیات 
و ولسوالی های زون شمال و شمال شرق به گونه آزمایشی 
می گوید،  او  دارد.  خوبی  نتایج  که  بود  شده  راه اندازی 
هدف از راه اندازی این سمینار، عرضه خدمات پولیس به 
مردم، انعکاس نیازمندی ها و اولویت های مردم افغانستان 

می باشد. 
امور  وزارت  همین حال صدیق صدیقی، سخنگوی  در 
هشت  در  مردمی  پولیس  ایجاد  که  می گوید  داخله، 
بلخ،  کندز،  هرات،  جالل آباد،  کابل،  جمله  از  والیت 
بغالن و هلمند در سال 1392 از برنامه های وزارت داخله 

است.
رییس پولیس مردمی از جامعه جهانی خواست تا برنامه 
راستا  این  در  و  کنند  حمایت  را  پولیس  مردمی سازی 
پیتر  جنرال  حال  همین  در  رسانند.  یاری  داخله  وزارت 
معاون و سرپرست پولیس اتحادیه اروپا با وزارت داخله 

وعده سپرد که به این برنامه کمک مالی می کنند.
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امریکا به نگرانی مردم افغانستان 
توجه کند

 موسی محمودی

مذاکره با طالبان امروزه از دیدگاه های مختلف مورد 
مختلف  دولت های  سیاست  می گیرد.  قرار  ارزیابی 
با  مذاکره  مورد  در  امریکا  متحده  ایاالت  به شمول 
طالبان، مبتنی بر منافع امنیت ملی آن ها است. امریکا 
فراهم آوری  پی  در  بیشتر  ناتو  عضو  کشورهای  و 
نیروهای  آبرومندانه ی  خروج  و  جنگ  ختم  زمینه 
بین المللی از افغانستان اند. دیدگاه دیگر هم، دیدگاه 
این  است.  پاکستان  و  ایران  مثل  منطقه  کشورهای 
کشورها نیز در پی به دست آوردن منافع و استفاده 
به  درگیر  اطراف  وادارسازی  برای  موقعیت شان  از 

بیرون رفتن از افغانستان هستند. 
با  نیز  قطر  و  عربستان  مثل  دورتری  کشورهای 
حداکثر  گسترش  پی  در  منطقه ای  جاه طلبی های 
ایجاد  می باشند.  اسالمی  کشورهای  در  نفوذشان 
پیوند با نیروهای بنیادگرای اسالمی در یک کمربند 
گسترده ای از کشورهای اسالمی که بتواند پوشش 
ضعف های قدرت نظامی سخت افزارانه آن ها باشد، 

از مقاصد آن ها به شمار می رود. 
قادر  یا  و  حاضر  کشوری  کم تر  میان،  این  در  اما 
مردم  خود  عمده ی  نگرانی های  و  نیازها  فهم  به 
افغانستان است؛ مردمی که هم قربانی اند و هم متاثر 

از عواقب پروسه های سیاسی. 
مثل  افغانستان  هم پیمان  کشورهای  ساده اندیشی 
امریکا برای مصالحه با طالبان که اینک خود را به 
صورت بی پرده امارت اسالمی افغانستان می خوانند، 
افغان ها  احتیاجات  و  نیازها  نظرداشت  در  بدون 
زیان باری  نتایج  و  آثار  بالقوه  و  بالفعل  به صورت 
بازسازی،  پروسه های  افغانستان،  آینده  برای  را 

ملت سازی و دولت سازی در پی دارد. 
هم چنین این موضوع بر اقدامات روبه رشد جامعه 
بشر  به سوی دموکراسی، حقوق  افغانستان  و دولت 
اثرات  آسیب پذیر،  اقشار  و  زنان  حقوق  رعایت  و 
است.  خطرناک  لحاظ  بسیاری  از  و  داشته  منفی 
بیانیه ها  در  تنها  افغان  شهروندان  نیازهای  تضمین 
شود،  خالصه  نمی تواند  تبلیغانی  صحبت های  یا  و 
بلکه تعهدات و تضمین های قاطع تر و عملی تری را 

نیازمند است.
این که طالبان در بیانیه شان در روز افتتاح دفتر قطر 
و  حقوق  باره  در  مواضع شان  هم  یا  و  تعهدات  از 
ارزش های انسانی، دموکراسی و آزادی های مندرج 
در قانون اساسی و میثاق های بین المللی نامی نبردند 
مردم  حساسیت های  به  امریکا  دولت  این که  و 

امور عامه به صورت مستقیم و یا از طریق نمایندگان 
مشروع شان به اعمال حاکمیت شان بپردازند.

به عنوان  نه  را  صلح  افغانستان  مردم  اساس  این  به 
به  رسیدن  برای  وسیله ای  بلکه  مجرد  هدف  یک 
حقوق  و  کرامت  و  عزت  انسانی،  خوشبختی های 
جامعه  در  عدالت  و  معیشتی  رفاه  و  آزادی ها  و 

افغانستان می دانند.
و  دوست  به عنوان  امریکا  تا  است  الزم  بنابراین، 
نظر  مد  که  مهمی  موضوعات  به  افغانستان  متحد 
پروسه آغاز شده سیاسی  مردم است، خصوصا در 
توجه کند. این موضوعات تامین کننده منافع هر دو 
طرف بوده و سبب استحکام ارزش های مشترک دو 
کشور و روابط آن ها در زمان فعلی و آینده خواهد 

شد.
که  کند  درک  باید  امریکا  متحده  ایاالت  اول، 
اندازه  به  افغانستان  مردم  نیازهای  صلح  پروسه  در 
نیازهای امنیت ملی آن کشور از اهمیت برخوردار 
است. با درک این موضوع می تواند براساس و بنیاد 
دستیابی به صلح نه تنها از زاویه خواست واشنگتن 
و  افغان ها  نیازهای  دید  مشترک  زاویه  از  بلکه 

امریکایی ها تاکید داشته باشد.
دوم، وارد شدن از دریچه ی دید پاکستان و یا قطر به 
تعامل با طالبان و دیگر گروه های سیاسی نمی تواند 
باشد.  افغانستان  در  موثر  و  پایدار  صلح  راهگشای 
دید  دریچه ی  که  کرد  اعتراف  باید  هم چنان 
مکدر  صلح،  به  نسبت  نیز  افغانستان  دولت مردان 
که  افغانستان  مردم  همه  جمعی  نظرات  بنا  است. 
دانشگاهی،  مختلف  گفتمان های  در  آن  تبلور 
و  بشری  حقوق  مدافع  گروه های  مدنی،  جامعه 
گروه های  حقوق  حامی  مدنی  گروه های  زنان، 
احزاب  صنایع،  و  تجارت  صاحبان  آسیب پذیر، 
نهادهای  باالخره  و  اجتماعی  گروه های  و  سیاسی 
می تواند  است،  آمده  به میان  کشور  دموکراتیک 
سیاسی  پروسه  یک  تحقق  به سوی  حرکت  اساس 
ارزش های  و  اصول  باشد.  صلح  به  رسیدن  برای 
بشری،  حقوق  عدالت،  محورهای  بر  شده  ارایه 
قوانین  از  تبعیت  دموکراسی و آزادی های مدنی و 
آزاد و عادالنه مدنی است که می توان بر آن تاکید 

داشت.
گروه  یک  با  گفتگو  طریق  از  تنها  صلح  سوم، 
بی ثباتی  افغانستان شاهد  نمی آید.  به دست  شورشی 
طوالنی بوده که افراد، گروه ها و نهادهای مختلف 

افغانستان نسبت به یادآوری نام امارت اسالمی که 
نماد اجحاف، تبعیض، نقض حقوق بشری مردان و 
زنان این کشور، کشتارها و نابودسازی های گسترده 
و  عکس العمل  بوده،  گذشته  در  سیاسی  رژیم  آن 
که  است  جدی  هشداری  نداده،  نشان  قبلی  توجه 

مردم افغانستان را به شدت نگران می سازد.
گریستن  و  زیستن  حافظه ی  افغانستان  شهروندان 
آن  نماد  که  را  اسالمی  امارت  حاکمیت  زیر  در 
شالق، کشتار و انکار و نقض حقوق بشری مردان 
و زنان کشور بود، هنوز با خود دارند. این حافظه تا 
اجرای  و  گذشته  جنایات  برای  طالبان  پاسخگویی 
انتظار  شود.  زدوده  نمی تواند  موردشان  در  عدالت 
شهروندان افغانستان هم این است که جامعه جهانی 
و  پاسخ گوکردن همه گروه ها  به  امریکا  خصوصا 
گروه  خصوصا  و  بشری  حقوق  ناقض  رژیم های 
باقی  متعهد  افغانستان  شهروندان  برابر  در  طالبان 

بمانند.
ساده اندیشانه  سیاسی  اقدامات  و  متناقض  نظرات 
به  جستن  توسل  در  امریکا  متحده  ایاالت  کشور 
به  طالبان  کشاندن  طریق  آن  از  و  پاکستان  کمک 
توجه  عدم  و  بی پروایی  نشان دهنده  مذاکره،  میز 
و  افغانستان  مردم  تاریخی  حافظه  به  کشور  آن 
واقعیت های سی سال جنگ در کشور است. حمایت 
با  از قطری ها و دادن دست باز به آن ها، در تعامل 
مختلف  کشورهای  در  بنیادگرا  اسالمی  گروه های 
امر است که  این  نشان دهنده  نیز  افغانستان  اینک  و 
افغانستان  مردم  نیازهای  به درک  قادر  امریکایی ها 

در رهایی از هیوالی دوران خشونت نمی باشند.
امریکا  سیاست مداران  از  بیشتر  افغانستان  مردم 
قربانی  دیگری  کسی  هر  از  بیشتر  آنان  نیازمندند. 
متحمل  را  منازعه  و  جنگ  تلخی های  و  داده 
شده اند. برعالوه سه دوره خون بار جنگ و کشتار، 
تنها در چند سال گذشته بیش از 14000 فرد ملکی 
در افغانستان قربانی منازعه و جنگ بوده است. اما 
مردم  صورت  هیچ  به  نمی تواند  صلح  به  نیاز  این 
امنیت و صلحی کند  پذیرش  به  را وادار  افغانستان 
مردم  باشد.  بردهگان  هم  یا  و  مرد گان  شایسته  که 
که  باکرامت اند  و  باعزت  آزاد،  مردم  افغانستان 
آن  در  که  کنند  زندگی  صلحی  در  می خواهند 
شهروندی  آزادی های  و  حقوق  قانون،  حاکمیت 
و رفاه اقتصادی تامین شده باشد. آن ها می خواهند 
صلحی را به دست بیاورند که در پناه آن با قدرت در 

در آن به صورت های مختلف نقش بازی کرده اند. 
عرصه های  در  کشور  عمده  زیرساخت های  اگر 
دولت داری و حکومت داری خوب، تامین و اجرای 
عدالت، تقویت حاکمیت قانون، ارایه خدمات عامه، 
رفع کلیه تبعیضات، رعایت احترام و حمایت حقوق 
و آزادی های شهروندان و تقویت دموکراسی بیشتر 
مستحکم نگردد، دستیابی به یک صلح پایدار بسیار 

سخت و دشوار خواهد بود. 
نبود فرصت های اقتصادی، نبود اراده برای محو فساد 
ونهادهای  قانون  حاکمیت  موثریت  عدم  و  اداری 
قانونی در کشور، موانع بزرگ برای ایجاد فضایی 
می شود.  خوانده  پایدار  صلح  زمینه ساز  که  است 
امریکا  خصوصا  و  بین المللی  جامعه  بر  بنابراین، 
است که بر تعهداتش برای کمک به دولت و مردم 
افغانستان مطابق به چارچوب های موافقه شده توکیو 

و دیگر کنفرانس های بین المللی عمل کند.
بر  تاکید  با  که  دارد  مکلفیت  نیز  افغانستان  دولت 
تنش  از  اجتناب  با  و  افغانستان  مردم  نیازمندی های 
با جامعه  یا فدا کردن روابط خوب و درازمدت  و 
را  امریکا، خود  متحده  ایاالت  بین المللی خصوصا 
در حاشیه و یا انزوا قرار نداده بلکه با تعریف و تبیین 
دیدگاه های واضح برای منافع امنیت ملی و حقوق 
و آزادی های شهروندانش، به رهبری تالش ها برای 

رسیدن به صلح بپردازد.
جامعه  و  زنان  گروه های  بشری،  حقوق  مدافعان 
مدنی در پهلوی اصناف و متشبثین خصوصی کشور 
نیز باید با صدای بلند به آموزش و بلند بردن آگاهی 
مردم از پروسه های دموکراتیک بپردازند. تاکید بر 
ارزش ها، مشارکت و سهیم بودن گسترده آن ها در 
پروسه های سیاسی یک امر الزمی و حیاتی به شمار 

می رود.
باید درک کنند که چسپیدن  نیز  باالخره طالبان  و 
ادامه  و  گذشته  ایدیولوژی های  و  سمبول ها  به 
خشونت، کشتار و بمب گذاری در کشور نمی تواند 
آنان را موفق سازد. آنان باید برای تحقق صلح در 
این  در  زیادی  تغییرات  که  کنند  قبول  افغانستان 
پیش  روبه  تغییرات  این  و  پیوسته  به وقوع  کشور 
در  می توانند  یا  آن ها  است.  بازگشت  غیرقابل  و 
و  شهروندان  به عنوان  افغانستان  آینده  موفقیت های 
ادامه کشتار  با  یا هم  و  گروه مسول شریک شوند 
و خشونت به انزوا و نفرت بیشتر از خود در جامعه 

افغانستان و نزد جهانیان کمک کنند.

نظرات متناقض و اقدامات 
سیاسی ساده اندیشانه 

کشور ایاالت متحده 
امریکا در توسل جستن 

به کمک پاکستان و از آن 
طریق کشاندن طالبان به 

میز مذاکره، نشان دهنده 
بی پروایی و عدم توجه آن 

کشور به حافظه تاریخی مردم 
افغانستان و واقعیت های 

سی سال جنگ در کشور 
است. حمایت از قطری ها و 

دادن دست باز به آن ها، در 
تعامل با گروه های اسالمی 

بنیادگرا در کشورهای مختلف 
و اینک افغانستان نیز 

نشان دهنده این امر است 
که امریکایی ها قادر به درک 

نیازهای مردم افغانستان 
در رهایی از هیوالی دوران 

خشونت نمی باشند.
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اگر به خواست  ما رسیدگی نشود 
خود را آتش می زنیم

دانشجویان علوم اجتماعی:

 احسان اهلل بکتاش

رهایی زندانیان
محور اصلی گفتگو با طالبان

 منبع: نیویارک تایمز
 نویسنده: چارلی سیویج
 مترجم: فردوس کاوش

زندانی اند.  گوانتانامو  در  طالبان  ارشد  و  مهم  فرمانده  دو 
این فرماندهان، به کشتار هزاران مسلمان شیعه در افغانستان 
متهم هستند. کسی که از آن ها بازجویی کرده، می گوید که 

می گویند  و  نیستند  پشیمان  کرده شان  از  فرماندهان  این 
بر  مبتنی  دولت  تاسیس  برای  که  کرده اند  کاری  که 
آرمان های شان، مناسب بوده است. دو زندانی مهم دیگر 
نیز در گوانتانامو نگهداری می شوند. یکی معاون  طالبان 
استخبارات  آن ها در زمان حاکمیت شان است که گفته 
می شود روابط محکم با سازمان های گوناگون شبه نظامی 
پیشین  داخله  وزیر  دیگری  و  دارد  القاعده  نظیر  افراطی 
از  کمک  دریافت  پی  در  می شود  گفته  که  گروه،  این 
متحدانش  و  امریکا  متحده  ایاالت  با  جنگ  برای  ایران 
از  طالبان  زمان  نیز که در  زندانی دیگر  است. یک  بوده 

مقام های کلیدی بوده است، در گوانتانامو به سر می برد. 
کلیدی  محورهای  از  یکی  زندانی  پنچ  این  سرنوشت 
گفتگوهایی است که ایاالت متحده، می خواهد با طالبان 
انجام دهد. تا هنوز روشن نیست که این گفتگوها انجام 
روز  به  قطر  در  طالبان  نمایندگان  از  یکی  نه.  یا  می شود 

پنج شنبه گفت، تبادله زندانیان طالب با خردضابط برگدال، 
تنها امریکایی اسیر جنگی که از سال 2009، به این سو در 
قید طالبان است، سبب اعتمادسازی می شود و بستر مناسب 

برای گفتگوهای صلح فراهم می کند.
ماه گذشته، رییس جمهور اوباما در یک سخنرانی، آرزویش 
را برای بستن زندان گوانتانامو بیان کرد. اما یک مقام دولتی 
که با این مسایل آشنایی دارد گفت، مبادله زندانیان افغان، با 
آرزوی بستن زندان گوانتانامو ربطی ندارد. رییس جهمهور 
اوباما می خواهد، این زندان از زندانی های سطح متوسط و 

کم اهمیت خالی شود. 
به نظر می رسد که پنچ زندانی طالبان در گوانتامو، از جمله 
نگهداری  آن جا  در  که  هستند  کلیدی  و  مهم  شبه نظامیان 
می شوند. پیشنهاد اخیر طالبان از آدرس دفتر این گروه در 
مذاکرات  در  است.   2011 سال  مذاکرات  یادآور  دوحه، 
سال 2011 نیز طالبان خواستار رهایی پنج زندانی مهم شان 
شده بودند، اما به دلیل مخالفت کنگره و شرایط سخت اداره 
اوباما برای رهایی زندانیان امنیتی، این زندانیان رها نشدند. 
زندانیان  رهایی  که  است  این  اوباما  اداره  شروط  از  یکی 
طالب باید مبتنی بر تضمینی باشد که براساس آن، زندانیان 
رها شده در قطر بمانند و به هیچ وجه آن جا را ترک نکنند. 
شروط اداره اوباما، با محدودیت هایی قانونی سازگار است 
که کنگره برای جلوگیری از برگشت زندانیان رهاشده، به 
با  نیست که طالبان  میدان جنگ وضع کرده است. روشن 
این شروط موافقت می کنند، یا مثل گذشته خواستار آزادی 

بدون قید و شرط هستند.
زندانی ای  هیچ  رهایی  می گویند،  امریکایی  مقام های 
قریب الوقوع نیست. براساس قانونی که کنگره وضع کرده، 
باید 30 روز پیش از رهایی هر زندانی امنیتی، به نمایندگان 
برای  یادداشتی  اوباما، هیچ  اداره  تا هنوز  اطالع داده شود. 
حکومتی  مقام های  است.  نفرستاده  مورد  این  در  کنگره 
مورد  این  در  دیپلوماتیک،  و  سیاسی  نزاکت های  به دلیل 

به صراحت سخن نمی گویند.
یکی از نمایندگان مهم کنگره که در مورد رهایی زندانیان 
نیروهای  کمیته  رییس  کوین  هاوارد  آقای  دارد،  نگرانی 
مسلح کنگره است. به روز پنج شنبه سخنگوی آقای کوین 
که  بداند  می خواهد  مسلح  نیروهای  کمیته  رییس  گفت، 
قراردادن زندانیان  نظارت  برای زیر  برنامه ای  حکومت چه 
امنیتی پس از رهایی دارد. به گفته سخنگوی آقای کوین، 
اگر برنامه ای مفصل برای رییس کمیته نیروهای مسلح ارایه 

نشود، نگرانی او پابرجا می ماند. 
پس  طالبان،  مهم  زندانی  پنج  مورد  در  اوباما  اداره  نظر 
توسط  آن،  اسناد  که  شد  مطرح  عمومی  عرصه  در  آن  از 

ویکی لیکس افشا گردید. 
مهم  مقام های  از  یکی  رسمی،  اسناد  در  عمری  محمدنبی 
محمدنبی  اسناد،  این  مبنای  بر  است.  شده  معرفی  طالبان 
عمری روابط عملیاتی با سازمان های شبه نظامی مانند القاعده 
داشته و هم چنین عضو سلولی بوده که به پایگاه امریکایی ها 

ده ها تن از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی 
دانشگاه کابل که نزدیک به یک ماه پیش دست 
تطبیق  خواهان  بودند،  زده  غذایی  اعتصاب  به 
هشدار  و  شده  اعتصاب شان  هشتم  روز  فیصله 
خواست های شان  به  صورتی که  در  می دهند 
تحصیالت  وزارت  مقابل  در  نشود،  رسیدگی 

عالی خود را آتش خواهند زد.
بیش از هشتاد تن از دانشجویان دانشکده علوم 
جوزا  ماه  اوایل  در  کابل،  دانشگاه  اجتماعی 
دست  ملی  شورای  ورودی  دروازه  مقابل  در 
اعتصاب  این  که  زدند  غذایی  اعتصاب  به 
دانشجویان  این  یافت.  ادامه  روز  هشت  برای 
یک  امین  فیصل  و  رییس  عبداهلل  فاروق  غالم 
به  را  اجتماعی  علوم  دانشکده  استادان  از  تن 
برخوردهای قومی متهم کرده و در اعتراض به 
حضور این دو نفر در دانشکده علوم اجتماعی، 

دست به اعتصاب غذایی زده بودند. 
ملی،  امنیت  مشاور  سپنتا،  دادفر  رنگین  داکتر 
رییس جمهور  مشاور  وزیر  شهرانی،  نعمت اهلل 
روز  عالی،  تحصیالت  وزیر  عبید،  عبیداهلل  و 
دوشنبه، ششم جوزا، در هشتمین روز اعتصاب 
حضور  اعتصاب  محل  به  دانشجویان  غذایی 
که  کردند  اعالم  دانشجویان  برای  و  یافته 
پذیرفته  حکومت  توسط  خواست های شان 
اعتصاب  محل  در  شهرانی  آقای  است.  شده 
شده  قبول  شما  خواسته های  »تمام  گفت: 
هیچ  تصمیم  این  در  می شود.  عملی  فردا  و 
خالفی وجود ندارد. خواهش ما این است که 
دانشجویان همین  دقیقه چیزی نوش جان کنند 
به درس های شان حاضر شوند.«  از فردا  و سر 
به  اعتصاب کننده  دانشجویان  اعالم،  این  با 

اعتصاب هشت روزه خود پایان دادند.
اعتصاب  براساس فیصله ای که در روز هشتم 
غالم  گرفت،  صورت  دانشجویان  غذایی 
دانشکده  از  امین  فیصل  و  عبداهلل  فاروق 
از  پس  اما،  شدند.  تبدیل  اجتماعی  علوم 
وزارت  و  شد  لغو  فیصله  این  کوتاهی  مدت 
آقایان  که  کرد  اعالم  نیز  عالی  تحصیالت 

فاروق و امین منفک نشده اند. 
اما با گذشت بیش از یک ماه از اعالم پذیرش 
توسط  اعتصاب کننده  دانشجویان  خواست 
دانشجویان  این  حکومتی،  ارشد  مقام های 
رسیدگی  خواست های شان  به  که  می گویند 
دانشجویان که روز سه شنبه،  این  است.  نشده 
محل  از  دورتر  قدم  چند  سرطان،  چهارم 
دروازه  نزدیکی  در  هشت روزه  اعتصاب 
بودند،  کرده  تجمع  ملی  شورای  ورودی 
هشدار دادند که دست از تعقیب خواست های 
خود بر نمی دارند و با دوختن دهن ها و آتش 

در خوست حمله کرده است. اسناد نشان می دهد که این آقا 
در قاچاق سالح و جنگجویان دست داشته است و هم چنین 

ذخایر سالح دارد. 
از مال نوراهلل نوری، یکی از والیان پیشین طالبان نیز به عنوان 
برده می شود.  نام  اسناد  این گروه در  از اعضای مهم  یکی 
با امریکا و  از فرماندهان مهم در جنگ  او هم چنین، یکی 

متحدانش در سال 2001 بود.
زندانی دیگر به نام مالفضل احمد است که بر مبنای اسناد، 
معاون وزیر دفاع در رژیم طالبان بوده است. او متهم است 
که نیروهایش در افغانستان، هزاران مسلمان شیعه را به قتل 
رسانده اند. این واقعه مربوط به پیش از سقوط طالبان است. 
اسناد،  مبنای  بر  که  است  وثیق  عبدالحق  چهارم،  زندانی 
وظیفه داشته است روابط طالبان را با دیگر گروه های افراطی 
مسلح محکم سازد، تا در کنار طالبان، علیه نیروهای ایتالف 
بین المللی بجنگند. او به کمک القاعده، جنگجویان طالبان 
پنجم،  زندانی  است.  داده  نظامی  و  اطالعاتی  آموزش  را 
مالخیراهلل خیرخواه است که در رژیم طالبان، وزیر داخله 
مواد  قاچاقچیان  از  یکی  اسناد،  مبنای  بر  هم چنین  او  بود. 
نزدیک  ارتباط  بازجویی ها  در  او  می شود.  شناخته  مخدر 
او هم چنین گفته است  اسامه بن الدن را رد کرده است.  با 
به اهداف  تا رسیدن  بیشتر در پی خدمات رسانی بوده،  که 
این  رهایی  خواستار  کرزی،  رییس جمهور  ایدیولوژیک. 

فرد است.
این پنج زندانی، مشمول 18 زندانی افغان زندان گوانتانامو 
هستند. 13 زندانی دیگر متهم به جرایم موردی و مشخص 
هستند؛ به بیان دیگر ارزش آن ها در حدی نیست که روی 

آنان در مذاکرات چانه زده شود.
و  اوباما  اداره  اضافه  به  نبرد  میدان  در  امریکایی  سربازان 
شده،  رها  امنیتی  زندانیان  مبادا  که  این اند  نگران  کنگره 
آزادی  اما  شوند.  میدان  وارد  بیشتر  حمالت  تنظیم  برای 
خردضابط برگدال تنها اسیر جنگی امریکایی چیزی است 
که محاسبات را پیچیده تر کرده است. این نظریه وجود دارد 
بمانند  به شرط این که در قطر  این پنچ زندانی  که آزادی 
اسیر  بدل آزادی  نروند، در  به جای دیگر  تا ختم جنگ  و 

جنگی امریکایی اقدامی مناسب است.
اداره  که  می گوید  کنگره  جمهوری خواه  نماینده  یک 
زندانیان،  تبادله  مورد  در  مشرحی  برنامه ی  حال  تا  اوباما، 
ارایه نکرده است. یک مقام حکومتی می گوید که مشوره 
با نمایندگان کنگره و قانون گذارها پیش از چنین معامله ای، 

نیازی اساسی است. 
مورد  در  تصمیمی  »اگر  می گوید:  اوباما  اداره  عضو  یک 
زندانانیان می گیریم، باید با کنگره مشوره کنیم، همان طور 
که در دیگر مسایل با کنگره به مشوره می پردازیم« هم چنین 
عجله  به  نمی خواهیم،  »ما  می گوید:  حکومت  عضو  این 
نباشد.  آن  جریان  در  کنگره  که  دهیم  انجام  را  کاری 
مطمین  آن  پیامد  از  که  کنیم  کاری  نمی خواهیم  هم چنین 

نباشیم.«

که  کرد  خواهند  ثابت  دنیا  به  خود،  زدن 
گوش شنوا و چشم بینایی در افغانستان وجود 
ندارد. دانشجویان معترض با حمل شعارهایی 
هشتم  روز  فیصله  های  تطبیق  خواهان  »ما 
چرا؟  خالفی  وعده  اسپنتا!  هستیم؛  اعتصاب 
روحانی؟  و  ایمانی  تعهد  شد  کجا  شهرانی! 
در  شکایت«،  تو  از  داریم  بی کفایت!  عبید 
حرکت های  به  که  کردند  اعالم  قطع نامه ای 
مدنی خود تا رسیدن به خواست های شان ادامه 

می دهند.
اجتماعی  علوم  دانشکده  معترض  دانشجویان 
می گویند:  خود  قطع نامه  در  کابل  دانشگاه 
در  نشود،  توجه  مدنی  حرکت های  به  »اگر 
آن صورت ما حاضر هستیم از راه های دیگر 
خواست های صنفی خویش را ادامه دهیم. از 
انفکاک  به  اقدام  دانشجویان  ما  این که  جمله 
از دانشگاه نموده و در قدم  تحصیلی خویش 
تعداد  و  دوخته  را  خویش  دهن های  بعدی 
تحصیالت  وزارت  مقابل  در  ما  از  دیگری 
عالی خویشتن را به آتش خواهند زد تا برای 
و  بیدار  وجدان های  و  دهیم  نشان  دنیا  تمام 
در  که  سازیم  آگاه  را  عدالت خواهان  همه ی 
بینایی وجود  این جا هیچ گوش شنوا و چشم 
ندارد که به صدای عدالت خواهانه و حق طلبانه 

دانشجویان توجه کند.«
هم چنین این دانشجویان می گویند که توسط 
غالم فاروق عبداهلل و فیصل امین مورد تحقیر 
می گویند  آنان  گرفته اند.  قرار  توهین  و 
اجتماعی،  علوم  دانشکده  استاد  دو  این  که 
پل  زیر  »پودری های  را  اعتصاب کنندگان 
به  خارجی  کشورهای  جاسوسان  و  سوخته« 
در  دانشجویان  این  خوانده اند.  ایران  ویژه 
قطع نامه خود می افزایند که غالم فاروق عبداهلل 
و فیصل امین باید ادعای مطرح شده در مورد 
کنند  ثابت  را  دانشجویان  این  بودن  جاسوس 
باید از دانشجویان در  و در غیر این صورت، 

برابر رسانه ها معذرت  بخواهند.
فیصله  و  دانشجویان  غذایی  اعتصاب  پایان 
استادان  از  تن  دو  تبدیلی  مورد  در  حکومت 
اعتراض های  اجتماعی،  علوم  دانشکده 
اعالم  از  پس  داشت.  قبال  در  را  گسترده ای 
دانشجویان  و  استادان  از  شماری  فیصله ،  این 
دانشگاه کابل دست به اعتصاب درسی زده و 
روز گذشته با تعیین یک ضرب االجل زمانی، 
به  معترضین  این  کشیدند.  اعتراض  از  دست 
رمضان  ماه  آخر  تا  عالی  تحصیالت  وزارت 
وقت داده که به خواست شان رسیدگی کند. 
برکناری  معترضین  این  خواست های  از  یکی 

وزیر تحصیالت عالی است.

5 سال هفتم   شماره مسلسل 1678   چهار شنبه 5 سرطان 1392     
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پکتیا و گردیز به همین سبب تالش می کنند که 
به قطع جنگل ها ادامه دهند.

قیمت  »افزایش  گفت:  ستانکزی  محمدتواب 
چوب سوخت باعث شده است که قطع جنگل ها 
ادامه یابد. پیش از این بهای هر تن چوب حدود 
2هزار افغانی بود، اما در جریان دو سال گذشته 
این رقم به حدود هفت هزار افغانی رسیده است.«

بخش  در  که  می کنند  تالش  آنان  او،  به گفته 
حفاظت از جنگل ها با همکاری مردم و وزارت 
قوریه های  به ویژه  جنگل ها،  قوریه های  زراعت 

جنگل های مثمر مانند جلغوزه را ایجاد کنند.
ولسوالی   14 از  که  می افزاید  او  حال،  این  با 
والیت پکتیا، در 10 ولسوالی آن در کنار قطع 
باعث  اوقات  برخی  نیز  سیالب ها  جنگل ها، 

تخریب جنگل های این والیت می شود.
ستانکزی می گوید که مردم از درختان جلغوزه  
به شکل  نیز  والیت های خوست، پکتیا و گردیز 
بسیار  به  »مردم  می کنند:  استفاده  غیرفنی 
بی رحمانه از حاصالت درختان جلغوزه استفاده 
شیوه های  مردم  که  می کنیم  تالش  ما  می کنند. 
یاد  را  جلغوزه  حاصالت  جمع آوری  درست 

بگیرند.«
اهمیتجنگل

جنگل باعث رشد پرندگان، حیوانات و پوشش 
گیاهی می شود. بیشترین حیوانات و پرندگان در 

جنگل ها زندگی می کنند. 
کارشناسان محیط زیست می گویند که با تخریب 
معرض  در  محیط زیست  حقیقت  در  جنگل ها، 
جنگل ها  زمانی که  چون  می گیرد؛  قرار  نابودی 
و  می شوند  و حیوانات کم  پرندگان  قطع شود، 
بیشتر  محیط زیستی  آلودگی های  آهسته آهسته 

می شود.
و  است  برابر سیالب ها  در  مانع خوبی  جنگل ها 
از آلودگی های میحط زیستی، فرسایش خاک و 
زمین و نابودی تنوع حیات جلوگیری می کند و 

باعث آرامش مردم نیز می شود.
با آن که افغانستان از جمله کشورهای کوهستانی 
مطالعات  براساس  و  می رود  به شمار  خشک  و 
دانشمندان، گرما در سرزمین های خشک بیش از 
دیگر کشورها شدید است، اما افزایش جنگل ها 
در کنار جلوگیری از آلودگی های محیط زیستی، 
از گرمایش زمین، فرسایش خاک، صحراگرایی 

و بیابان زدایی نیز جلوگیری می کند.
هکتار  هر  دانشمندان،  پژوهش های  مبنای  بر 
ذخیره  آب  مترمکعب  2هزار  تا   ۵00 جنگل 
جنگل  در  آب  لیتر  یک  نفوذ  زمان  و  می کند 

نسبت به زمین های زراعتی بیشتر است.

شماری از نهادهای مدافع محیط زیست می گویند 
که در جریان چند سال گذشته قطع جنگل ها در 

برخی از والیت ها  افزایش یافته است.
حال  در  که  می افزایند  نهادها  این  مسووالن 
والیت های  در  جنگل ها  وضعیت  حاضر 
غور،  کنر،  نورستان،  پکتیا،  گردیز،  خوست، 
بدخشان، بادغیس، لغمان و برخی از والیت های 
دیگر نگران کننده است و شماری از افراد در این 
مناطق  جنگل های  که  می کنند  تالش  والیت ها 

خود را قطع کنند.
گام  در  افراد  از  شماری  که  می افزایند  آنان 
و  قطع  را  غیرمثمر  و  مثمر  جنگل های  نخست 
والیت های  به  فروش  برای  را  آن  چوب  سپس 

مختلف قاچاق می کنند.
محمدتواب ستانکزی، مسوول بخش تنظیم منابع 
به گفته ی خودش یک  »ارتباط« که  طبیعی دفتر 
والیت   جنگل های  وضعیت  مورد  در  را  تحقیق 
ادامه قطع جنگل های  از  انجام داده اند،  خوست 

این والیت ها به شدت انتقاد می کند.
آقای ستانکزی می گوید که پیش از این شماری 
از باشندگان والیت خوست تنها جنگل هایی را 
که در اطراف کوه ها قرار داشتند، قطع می کردند، 
اما اکنون تالش می کنند که جنگل های اطراف 

جاده ها و سرک های عمومی را نیز قطع کنند.
جنگل های  »وضعیت  گفت:  8صبح  به  او 
این  از  پیش  است،  نگران کننده  والیت خوست 
اما  می کردند،  قطع  را  کوه ها  طرف  جنگل های 
اکنون جنگل های اطراف سرک های عمومی را 

می زنند؛ حتا درختان ناجو را قطع می کنند.«
داده  انجام  ارتباط  اداره ی  که  تحقیقی  براساس 
است، سال گذشته تنها از منطقه دوه منده والیت 
خوست، 181هزار تن چوب جمع آوری شده و 

در دیگر والیت ها به فروش رسیده است.
از  سال  ربع  چهار  »در  گفت:  ستانکزی  آقای 
چوب  تن  181هزار  خوست،  دوه منده  منطقه 
به دست آمده و بعدا به فروش رسیده است. اگر 
تهدید  یابد،  ادامه  منوال  همین  به  قطع جنگل ها 

بزرگ به محیط زیست خواهد بود.«
در  جنگل زدایی  آمار  بیشترین  او،  به گفته ی 
والیت های کنر، نورستان و ننگرهار وجود دارد.

در  اداری  گسترده ی  فساد  مدنی،  نهادهای 
اداره های دولتی را در کنار نبود امنیت، حاکمیت 
قانون، نبود هماهنگی بین  ارگان های ذی ربط از 
و  قطع  افزایش  باعث  که  می خوانند  دلیل هایی 

قاچاق چوب جنگل های کشور شده است.
جستجوبرایانرژیبدیل

با این حال، مسووالن انجمن کلب سبز می گویند 
باید  قطع جنگل های کشور  توقف  به خاطر  که 

انرژی های بدیل افزایش یابد.
احمدصمیم هوشمند، از مسووالن این انجمن به 
و  به خاطر جلوگیری  راه  »بهترین  8صبح گفت: 
است،  بدیل  انرژی های  جنگل ها،  قطع  کاهش 
جنگل  چوب  از  مردم  حاضر  حال  در  چون 
از  به  غیر  می کنند.  استفاده  سوخت  تامین  برای 
برای  دیگر  انرژی  مردم  چوب،  و  زغال سنگ 

سوخت ندارند.«
آگاهی   نبود  زغال سنگ،  چوب،  بهای  افزایش 
مردم از اهمیت جنگل، نبود امنیت و عدم تطبیق 
جنگل ها  قطع  ادامه ی  اساسی  عوامل  از  قانون 

به شمار می رود.
مسووالن دفتر ارتباط، می گویند بهای چوب در 
جریان دو سال گذشته، به شکل بی سابقه  افزایش 
خوست،  والیت های  باشندگان  و  است  یافته 

استفاده  پایدار  به شکل  جنگل ها  از  می تواند 
کند؛ چون این کمیته ها اکنون از قطع جنگل ها 

جلوگیری می کنند.«
آقای امانیار می افزاید که کمیته های ایجاده شده 
اجتماعی  و  مدنی  نهادهای  بزرگان،  از  متشکل 
والیت هااند که حق استفاده ی دوامدار و موثر از 

جنگل ها را دارند.
به  والیت ها  از  شماری  »مردم  داد:  ادامه  او 
وزارت زراعت تعهد کرده اند که از جنگل های 
نیز  مردم  اکثریت  می کنند.  حفاظت  منطقه خود 
بخش های  در  جنگل  که  یافتند  آگاهی  اکنون 

مختلف برای مردم مفید واقع می شود.«
نیز در مورد  نهادهای مدنی می گویند که مردم 
توجه  کشور  جنگل های  و  نهال ها  نگهداری 
نمی کنند و تا زمانی که مردم آنان را در راستای 
نکنند،  کمک   و  حمایت  جنگل ها  نگهداری 

جلوگیری از جنگل زدایی دشوار است.
حال  در  زراعت،  وزارت  آمارهای  براساس 
حاضر حدود 1.۹میلیون هکتار جنگل در کشور 

وجود دارد.
با آن که پیش از این مسووالن وزارت زراعت، به 
8صبح گفته بودند که در جریان سه دهه جنگ، 
از میان 1.۹ میلیون هکتار زمین، حدود ۷00هزار 

هکتار آن تخریب شده است.
براساس  که  می گوید  اکنون  اما  امانیار،  آقای 
احصاییه اداره مواد غذایی سازمان ملل متحد، در 
حال حاضر وضعیت 1.۷ میلیون هکتار جنگل در 

کشور بهتر شده است.
او هم چنین می گوید که وزارت زراعت براساس 
مصوبه شورای وزیران برنامه های مشخصی را در 
شناسایی  و  جنگل ها  قطع  از  جلوگیری  راستای 

عامالن قطع جنگل ها روی دست گرفته اند.
را  پنج ساله  پالن  زراعت  »وزارت  گفت:  او 
رییس جمهوری   4۵ شماره  فرمان  براساس 
ترتیب کرده و قرار است که تا پنح سال آینده 
حدود 400 کمیته و انجمن را برای حفاظت از 

جنگل های کشور ایجاد می کنیم.«
در  زراعت  وزارت  که  قراراست  او،  به گفته 
برخی از والیت های کشور حدود 3هزار جنگل 

پسته را احیا کند.

کارشناسان 
محیط زیست می گویند 
که با تخریب جنگل ها، 
در حقیقت محیط زیست 
در معرض نابودی قرار 
می گیرد؛ چون زمانی که 

جنگل ها قطع شود، 
پرندگان و حیوانات کم 
می شوند و آهسته آهسته 
آلودگی های محیط زیستی 

بیشتر می شود.
جنگل ها مانع خوبی در 

برابر سیالب ها است و از 
آلودگی های میحط زیستی، 

فرسایش خاک و زمین 
و نابودی تنوع حیات 

جلوگیری می کند و باعث 
آرامش مردم نیز 

می شود.

سبز  کلب  مسووالن  از  هوشمند،  احمدصمیم 
هوا،  تصفیه ی  کنار  در  جنگل  که  می گوید 
برای ساخت وساز،  و  دارد  نیز  اقتصادی  اهمیت 
در  و  دواسازی  چرم،  تجارت،  سوخت،  چوب 

کل زیستگاه حیوانات و پرندگان مفید است.
جنگل ها  افغانستان،  »در  گفت:  هوشمند  آقای 
روزبه روز کاهش  و  نمی شوند  مدیریت  درست 
است.  نگرانی  قابل  موضوع  این  که  می یابند 
نه  تنها  جنگل ها  حد  از  بیش  استفاده  متاسفانه 
بل  می کند،  وارد  تاثیر  محیط زیست  بر  این که 

تاثیر منفی بر اقتصاد کشور نیز دارد.«
و  مردم  توسط  جنگل ها  قانون  او،  به گفته 
زراعت  وزارت  و  نمی شود  عملی  دولت مردان 
باید برای حفاظت و استفاده مناسب از جنگل ها 
برنامه ها و پالیسی های درست روی دست بگیرد.

شکل  که  تنها  نه  جنگل ها  »قطع  افزود:  او 
بل  می دهد،  تغییر  را  کشور  یک  ظاهری 
آلودگی های  و  اقتصادی  مشکل های  می تواند 
از  جنگل ها  بخشد.  تشدید  را  محیط زیستی 
جلوگیری  هوا  و  آب  صوتی،  آلودگی های 

می کند.«
سبز،  کلب  انجمن  که  می گوید  هم چنین  او 
والیت های  از  برخی  و  کابل  سرسبزی  برای 
دیگر، حدود یک میلیون نهال را در والیت های 
مختلف غرس کرده است: »اگر کشور ما سرسبز 
باشد، توریست های بیشتر را جذب می کند و این 
موضوع در شکوفایی اقتصاد کشور رول اساسی 

دارد.«
براساس پژوهش های اداره ی خوراک و زراعت 
۵0درصد  حاضر  حال  در  متحد،  ملل  سازمان 
جنگل های افغانستان به دالیل مختلف از بین رفته 

است.
از  حفاظت  ملی  اداره ی  آمار  هم چنین، 
جریان  در  که  می دهد  نشان  محیط زیست 
جنگ های گذشته، حدود ۵0درصد جنگل های 

کشور تخریب شده است.
که  می گویند  زراعت  وزارت  مسووالن  اما 
افزایش  به دلیل  گذشته،  سال  چند  جریان  در 
مردمی  کمیته های  ایجاد  و  مردم  آگاهی های 
حفاظت از جنگل ها، تا اندازه ای از قطع جنگل ها 

جلوگیری شده است.
این  جنگل های  انکشاف  رییس  امانیار،  امان اهلل 
 1381 سال  از  زراعت  »وزارت  گفت:  وزارت 
تاکنون حدود 400 کمیته حفاظتی برای جنگل ها 
این  قانون،  براساس  و  است  کرده  شناسایی  را 
هر  می کنند.  پیدا  حقوقی  شخصیت  کمیته ها 
اطراف جنگل ها زندگی می کند،  فردی که در 

نگرانیازقطعجنگلها
اکبررستمی
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امیر قطر قدرت را به 
پسرش واگذار کرد

خود  سمت  از  کشور  این  ولیعهد  نفع  به  قطر  امیر 
کناره گیری کرده است.

ثانی،  آل  خلیفه  بن  حمد  شیخ  بی بی سی،  گزارش  به 
امیر قطر، روز سه شنبه ۴ سرطان، در یک سخنرانی که 
از تلویزیون دولتی این کشور پخش شد، رسما اعالم 
کرد که به نفع پسرش شیخ تمیم بن حمد، از مقامش 

استعفا داده و قدرت را به او واگذار کرده است.
امیر قطر مشخص نکرد که دوره زمامداری امیر جدید 
از چه زمانی آغاز می شود، اما به نقل از منابع نزدیک 
اعالم  با  که  است  شده  گزارش  کشور  این  دولت  به 
آغاز  را  خود  کار  جدید  امیر  کناره گیری،  رسمی 

می کند.
شیخ حمد، که شصت و یک سال سن دارد، در این 
سخنرانی خطاب به مردم قطر گفت که »قدرت را به 
شیخ تمیم بن حمد آل ثانی می سپارم زیرا به توانایی او 

اطمینان کامل دارم.«
وی در توجیه تصمیم خود گفت »زمان آن فرا رسیده 
ما ورق  تا برگ جدیدی در سیر حرکت ملت  است 
مبتکرانه خود،  با دیدگاه های  نسل جدیدی  و  بخورد 

عهده دار مسوولیت شود.«
برخی از ناظران گفته اند که شیخ حمد از وضع جسمی 
که  نداده اند  احتمال  اما  نیست  برخوردار  مساعدی 

بیماری دلیل کناره گیری او باشد.
تلویزیون  حمد،  شیخ  دقیقه ای  هفت  پیام  پایان  در 
مالقات  و  امیری  کاخ  از  را  تصاویری  قطر  دولتی 
این  جدید  و  قدیم  امیران  با  شهروندان  از  گروهی 

کشور پخش کرد.
پیشتر، گفته شده بود که همزمان با اعالم کناره گیری 
بن  حمد  شیخ  امیری،  مقام  از  خلیفه  بن  حمد  شیخ 
جاسم آل خلیفه، نخست وزیر و وزیر امور خارجه این 

کشور نیز از مقام خود استعفا خواهد داد.
به چنین  تلویزیونی خود  پیام  در  قطر  امیر  این همه،  با 
تغییر و تحولی اشاره نکرد و از نخست وزیر نیز هنوز 

در این مورد اظهار نظری پخش نشده است.
شیخ حمد بن جاسم، نخست وزیر پنجاه و چهار ساله 
اعتراضی  حرکت  آغاز  زمان  از  خصوص  به  قطر، 
این  اکثر  از  قطر  حمایت  و  عربی«  »بهار  به  موسوم 
مجامع  در  شده  شناخته  چهره ای  به  اعتراض ها، 

بین المللی تبدیل شده است.
دست  در  را  وزارت خارجه  سمت   ١٩٩٢ سال  از  او 
گرفت، در سال ٢٠٠٣ عهده دار معاونت نخست وزیر 
شد و از سال ٢٠٠٧ تا کنون، سمت های نخست وزیری 

و وزارت امور خارجه را برعهده داشته است.
شیخ تمیم بن حمد، امیر جدید قطر، سی وسه سال دارد 
از دومین همسر شیخ حمد است. شیخ  و دومین پسر 
حمد سه همسر و در مجموع، یازده پسر و سیزده دختر 

دارد.
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صلح  گفتگوهای  آغاز  برای  تالش ها  حالی که  در 
مهمی  محالت  طالبان  جنگجویان  است،  یافته  شدت 
سازمان  محلی  دفتر  ریاست جمهوری،  ارگ  جمله  از 
دفاع  وزارت  و  کابل  در  متحده  ایاالت  استخباراتی 

کشور را مورد حمالت تهاجمی قرار دادند.
وزارت امور داخله می گوید که یک گروه پنج  نفری 
ساعت  بودند،  مهجز  جنگ افزار  با  که  انتحارکننده 
سرطان،  چهار   ۴ سه شنبه،  روز  صبح  شش ونیم 
تیراندازی  به  و  شده  کابل  درک  شش  منطقه  وارد 
مقام های  به گفته ی  که  جنگجویان  .این  پرداختند 
داشت،  جعلی  ورودی  کارت  موتری که  با  امنیتی 
خود را در نزدیکی یکی از دروازه های ورودی ارگ 
ارگ  نگهبانان  با  بودند،  رسانیده  ریاست جمهوری 
ایاالت  استخبارات  سازمان  اداره  و  ریاست جمهوری 
داخله،  امور  وزارت  به گفته  شدند.  درگیر  متحده 
با  و  یافت  دوام  ساعت  یک  از  کم تر  درگیری  این 
کشته شدن تمام مهاجمان به پایان رسید. این وزارت با 
انتشار اعالمیه ای گفته است: »این درگیری که کم تر از 
یک ساعت ادامه داشت، نیروهای پولیس ملی توانستند 
دشمنان  وحشیانه  حمله  این  فرصت  کم ترین  در  که 
افغانستان را که یگانه هدف شان ایجاد وحشت، ترس 
مهاجمان  تمام  و  دفع  بی گناه می باشد،  افراد  و کشتار 

انتحاری را از پا در آورند.«
وزارت امور داخله افزوده که در این حمله و درگیری 
سه تن کشته و یک تن زخمی شده که تمامی قربانیان 

نگهبانان همین ساحه بودند. 
بود  قرار  که  گرفت  صورت  حالی  در  حمله  این 
در  کشور  رییس جمهور  کرزی  حامد  بعد  ساعاتی 
که  خبرنگارانی  کند.  شرکت  خبری  کنفرانس  یک 
برای پوشش خبری کنفرانس مطبوعاتی آقای کرزی 
نیز،  بودند  شده  دعوت  ریاست جمهوری  ارگ  به 
داشتند.  حضور  درگیری  و  انفجار  محل  نزدیکی  در 
مهاجمان  این که  از  پس  خبرنگاران،  این  به گفته ی 
موتر  از  ریاست جمهوری  ارگ  نگهبانان  نزدیکی  در 

  ظفرشاه رويی

را  امریکایی ها  که  است  بیرونی  مسایل  از  یکی  ایران 
دست وپاچه ساخته است. به گفته  ی او، قبل از این سفر، 
تنها در گرو  طالبان  متحده تصور می کرد که  ایاالت 
پاکستان هستند و هر زمانی که خواسته باشند می تواند 
باره معامله کند. آقای مژده عالوه  این  با پاکستان در 
کرد که ایاالت متحده نگران تماس های بیشتر طالبان 
ایران است و از همین رو، تالش دارد که به طالبان  با 

امتیاز بیشتر بدهد. 
طالبان،  اخیر  حمالت  که  است  معتقد  مژده  وحید 
و  داد  خواهد  قرار  تاثیر  تحت  را  صلح  تالش های 
طالبان از دست وپاچگی ایاالت متحده امریکا استفاده 
طالبان  با  که  حرفی   »من  گفت:  او  کرد.  خواهند 
به شدت  امریکایی ها  مورد  این  در  که  گفتند  داشتم 
دست وپاچه و نگران وضعیت هستند. خود امریکایی ها 
بودند که  امتیاز  ما )طالبان( آماده ی دادن  به  به حدی 
گفتند هیچ محدودیتی در مورد باز شدن دفتر شما در 
قطر نداریم و شما فقط دفتر را باز کنید. به همین دلیل 
هم بود که طالبان پرچم خود را باال کردند و این مساله 
را امریکایی ها حتا به قطری ها هم نگفته بودند.« آقای 
طالبان،  یافتن حمالت  که شدت  می کند  تاکید  مژده 

امریکایی ها را بیشتر دست وپاچه خواهد ساخت.
حمالت  می گوید  صلح  عالی  شورای  همین حال  در 
دیروزی طالبان به ارگ ریاست جمهوری، تالش های 

صلح را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
شورا،  این  ارشد  اعضای  از  قاسمیار،  محمداسماعیل 
آغاز  برای  شورا  این  شرایط  از  یکی  که  می گوید 
او  خون ریزی هاست.  به  دادن  پایان  صلح  گفتگوهای 
گفت که شورای عالی صلح در باره تالش هایش برای 

آغاز مذاکرات تجدید نظر می کند.
گفت  هم چنین  صلح  عالی  شورای  عضوی  این 
مذاکرات  آغاز  برای  طالبان  جانب  از  نمایندگانی که 
خشونت ها  تشدید  در  می برند،  به سر  قطر  در  صلح 
باز  روز  در  گروه  این  او،  به گفته ی  دارند.  دست 
با آغاز  شدن دفتر خود رسما اعالم کرد که هم زمان 

مذاکرات صلح، به جنگ نیز ادامه می دهد.
وزیران  شورای  جلسه  در  کرزی  رییس جمهور  اما 
گفته که به خاطر پایان دادن به جنگ و خون ریزی به 
مذاکرات صلح ادامه می دهد مشروط بر این که از دفتر 
استفاده شود.  مذاکرات صلح  پیش برد  برای  تنها  قطر 
حمایت  رییس جمهور  تصمیم  این  از  وزیران  شورای 

کرده است.
در همین حال، حزب حق و عدالت با انتشار اعالمیه ای 
انجام  گفته است که حمالتی که روز سه شنبه طالبان 
و  نفرت  بلکه  نمی کند  کمک  صلح  روند  به  دادند، 
می کند.  تقویت  را  گروه  این  به  نسبت  مردم  انزجار 
با  توام  «صلح  می افزاید:   خود  اعالمیه  در  حزب  این 
و  جان  از  گرفتن  قربانی  و  هراس افگنی  خشونت ، 
مال مردم بی گناه افغانستان نه تنها ممکن نیست، بلکه 
افغانستان  مسلمان  مردم  با  طالبان  دشمنی  اثبات کننده 
هم چنان  و  اسالم  مقدس  دین  دستاتیر  با  دشمنی  و 
خواست  های  به  طالبان  سرسپردگی  اثبات کننده 

دشمنان بیرون مرزی افغانستان است.« 
حمالت  یافته،  شدت  صلح  تالش های  که  هرگاهی 
به گفته ی  است.  یافته  افزایش  نیز  طالبان  تروریستی 
آگاهان، طالبان می خواهند با شدت بخشیدن حمالت 

خود، امتیازات بیشتری بگیرند.

خود پایین شدند، فورا اقدام به تیراندازی کردند. آنان 
آغاز  پی  در  نیز  را  انفجار  چند  صدای  که  می گویند 

درگیری ها و تیراندازی ها شنیده اند.
دفتر  شدن  باز  از  بعد  هفته  یک  درست  حمله  این 
قطر،  در  طالبان  دفتر  گرفت.  صورت  قطر  در  طالبان 
روز سه شنبه هفته گذشته در دوحه تحت عنوان دفتر 
عبارت  شد.  باز  افغانستان  اسالمی  امارت  سیاسی 
اعتراض  گروه،  این  پرچم  نصب  و  اسالمی«  »امارت 

دولت افغانستان را برانگیخت.
حمله  که  می گویند  کارشناسان  از  برخی  این حال،  با 
توسط  ریاست  جمهوری  ارگ  باالی  سه شنبه  روز 
متحده  ایاالت  از  بیشتر  امتیازات  برای گرفتن  طالبان، 

و ضعیف جلوه دادن دولت افغانستان است.
با  طالبان  می گوید که  سیاسی  آگاهان  از  مژده  وحید 
مهم ترین  به  که  دادند  نشان  خود  دیروزی  حمالت 
مژده  باشند. آقای  داشته  محل هم می توانند دسترسی 
افزود که معموال با آغاز مذاکرات صلح، درگیری ها 
میان طرف های درگیر به منظور گرفتن امتیازات بیشتر 
ارگ  به  طالبان  حمله  او،  به گفته ای  می یابد.  شدت 
ریاست جمهوری نیز نمایش دادن قدرت است. وحید 
مژده گفت: »کاری که امروز باالی ریاست جمهوری 
پیام  یک  که  می کنم  فکر  من  گرفت،  صورت 
طالبان  بود که  امریکا  متحده  ایاالت  به  طالبان  روشن 
امریکا مذاکره کنند. آن ها  با  اول  می خواهند در قدم 
در  بی کفایت  دولت  یک  که  بگویند  می خواهند 
افغانستان است که حتا توان دفاع از خود را هم ندارد و 
بنابراین شما )امریکا( باید با ما )طالبان( مذاکره کنید.« 
وحید مژده افزود که طالبان با شدت بخشیدن حمالت 
خود می توانند امتیازات بیشتری از امریکا بگیرند. وی 
تماس  در  )طالبان(  آن ها  با  من  جایی که  »تا  گفت: 
شدم، می گویند که بعضی از مسایلی به نظر می رسد به 
میان آمده که امریکایی ها را بسیار دست وپاچه ساخته 
بوده  افغانستان  داخل  و  خارج  در  کارها  این  است. 
به  طالبان  هیات  سفر  که  می افزاید  مژده  آقای  است.« 

ACKU
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یک  نتایج  »پیو«  تحقیقاتی  موسسه 
که  کرده  منتشر  را  تازه  نظرسنجی 
 ۴۲ میانگین  طور  به  می دهد  نشان 
درصد از مردم جهان برنامه هسته ای 
اصلی  تهدیدهای  از  یکی  را  ایران 

علیه کشور خود قلمداد می کنند.
بنابراین  و  فردا  رادیو  از  نقل  به 
مردم  از  درصد   ۵۴ نظرسنجی، 
ایاالت متحده و به طور میانگین ۵۶ 
درصد از مردم اروپا برنامه هسته ای 
جمهوری اسالمی ایران را تهدیدی 

علیه کشور خود می دانند.
مردم  از  درصد   ۸۵ حال  همین  در 
و  لبنانی ها،  از  درصد   ۵۱ اسراییل، 
تهدید  از  مصری ها  از  درصد   ۴۲
کشور  علیه  ایران  هسته ای  برنامه 

خود نگران اند.
از  اروپا  مردم  نگرانی  درصد 
برای  ایران  هسته ای  برنامه  تهدید 
ایتالیا ۷۰ درصد، در  کشورشان در 
 ۵۸ فرانسه  در  درصد،   ۶۴ یونان 
در  و  درصد   ۵۷ آلمان  در  درصد، 

پولند ۵۶ درصد است.
این نظرسنجی توسط موسسه  »پیو« 
در ۳۹ کشور و با پرسش از بیش از 

۳۷ هزار فرد انجام شده است.
در این نظرسنجی از پاسخ دهندگان 
به عنوان  مورد  هشت  با  ارتباط  در 
کشور«  علیه  اصلی  »تهدیدهای 

سوال شده است.
از:  عبارتند  مورد  هشت  این 
تغییرات آب وهوای جهان، بی ثباتی 
تندروی  گروه های  جهان،  مالی 
ایران،  هسته ای  برنامه  اسالم گرا، 
شمالی،  کوریای  هسته ای  برنامه 
متحده،  ایاالت  نفوذ  و  قدرت 
قدرت و نفوذ چین، بی ثباتی سیاسی 

پاکستان.
به  نظرسنجی،  این  نتایج  بر  بنا 
تمامی  از  درصد   ۵۴ میانگین  طور 

پاسخ دهندگان، تغییرات آب وهوای 
جهان را تهدیدی برای کشور خود 
پایین ترین  می آورند.  شمار  به  
به  مربوط  خصوص  این   در  درصد 
پس  و  درصد   ۴۰ با  متحده  ایاالت 
از آن خاورمیانه با ۴۲ درصد است.

بی ثباتی مالی جهان برای ۵۲ درصد 
از پاسخ دهندگان منشا نگرانی بوده 
و تهدیدی برای کشورشان به شمار 

می آید.
این درصد برای گروه های تندروی 
کوریای  هسته ای  برنامه  اسالم گرا، 
ایاالت  نفوذ  و  قدرت  شمالی، 
و  چین،  نفوذ  و  قدرت  متحده، 
بی ثباتی سیاسی پاکستان. به ترتیب 
۴۹، ۴۲، ۲۷، ۲۷، و ۲۲ درصد است.
می دهد  نشان  نظرسنجی  این  نتایج 
از  اسالمی  افراط گرایی  که 
نگرانی های جدی در بیشتر کشورها 
و  اروپا،  متحده،  ایاالت  در  به ویژه 
بزرگ  صحرای  جنوب  کشورهای 

افریقا است.
از  کمی  نسبتا  تعداد  مقابل،  در 
نفوذ  و  قدرت  پاسخ دهندگان 
یک  عنوان  به  را  چین  یا  امریکا 
خود  کشورهای  علیه  عمده  تهدید 

به  شمار می آورند.
هوا  و  آب  تغییر  مورد  در  نگرانی 
امریکای  در  به خصوص  جهان  در 
جنوب  کشورهای  و  اروپا،  التین، 
آسیا- منطقه  و  افریقا  صحرای 
اقیانوسیه شایع است، اما اکثریت در 
لبنان، تونس، و کانادا نیز می گویند 
که تغییرات آب و هوایی تهدیدی 

عمده برای کشورشان است.
مورد  در  امریکایی ها  مقابل،  در 
جهانی  هوایی  و  آب  تغییرات 
نفر   ۱۰ هر  از  هستند.  بی اعتنا  نسبتا 
این  در  نفر  چهار  تنها  امریکایی 

زمینه نگرانی دارد.

نگرانی ۴۲ درصد مردم جهان 
از برنامه اتومی ایران  
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خدمات خبرهاي کوتاه به وسيله تيلفون هاي موبایل
از روزنامه 8صبح

اگر مي خواهید همه روزه خبرهاي کوتاه را از ۸صبح
به دست بیاورید، به رهنمود زیر عمل کنید:

شماره 8 را در پيامخانه موبایل تان بنویسيد
و به شماره 824 بفرستيد.

Dailyتنها دارندگان سیم کارت هاي اتصاالت مي توانند از این خدمات مستفید شوند.
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روزنامه8صبحبرايسال1392مشترکميپذيرد
نهـادهايداخـلي

آدرس: کوچه شماره 5،  کارته سه، کابل
naakbl@gmail.com :شماره تليفون: 0797530589ايميل

موسساتخـارجي
یک سالهیک ساله ۳۵۰ دالـر۸۰۰۰ هزار افغاني
شش ماههشش ماهه

سه ماههسه ماهه
۲۰۰ دالـر۴۰۰۰هزار افغاني
۱۰۰ دالـر۳۰۰۰هزار افغاني

به  ایتالیا  پیشین  نخست وزیر  برلوسکونی،  سیلویو 
اتهام پرداخت پول در قبال رابطه جنسی با دختری 
که به سن قانونی نرسیده بود به هفت سال زندان و 
خروج از سیاست همگانی برای تمام عمر محکوم 

شد.
حال  عین  در  دادگاه  فردا،  رادیو  گزارش  به 
نخست وزیر پیشین ایتالیا را به تالش و فشار برای 

پوشاندن این جرم متهم کرده است.
درخواست  حکم  این  علیه  می تواند  برلوسکونی 

تجدید نظر کند.
دختری  »روبی«،  به  معروف  المحروق  کریمه 
از  دوری  و  زندان  سال  هفت  او  با  رابطه  که 
چهره های  مشهورترین  از  یکی  برای  را  سیاست 
مراکش  زاده  داشته،  همراه  ایتالیا  معاصر  سیاسی 
به  تن فروشی  زمان  در  می گوید  دادگاه  و  است 
سن  که  داشته  سن  سال  هفده  ایتالیا  نخست وزیر 

قانونی برای این رابطه به شمار نمی رود.
از  ایتالیا  نخست وزیر  که  نیست  بار  نخستین  این 
او طی  دادگاهی در آن کشور حکمی می گیرد. 

سال های گذشته به اتهام های گوناگونی از جمله 
فساد به دادگاه رفته است.

یک ماه پیش دادگاه تجدید نظر در ایتالیا حکم 
چهار سال زندان و پنج سال محرومیت از تصدی 
مناصب دولتی از سوی سیلویو برلوسکونی، را به 

اتهام »فرار مالیاتی« تایید کرد.
رابطه جنسی ای که برلوسکونی در آن متهم شده 
است در ایتالیا به نام جریان »بونگا بونگا« شهرت 
و  همگانی  محافل  نقل  که  مدت هاست  و  دارد 

رسانه ای ست.
صفحه  هزار   ۲۰ به  جمله  از  است  شده  گفته 
مدرک و شهادت دست کم چهل زن در مورد 

برلوسکونی رسیدگی شده است.
البته سه سال پیش زمانی که این پرونده در دادگاه 
در حال رسیدگی بود دولت ایتالیا همچنان توانسته 

بود از مجلس آن کشور رای اعتماد بگیرد.
او در نهایت پس از سال ها فراز و نشیب سیاسی و 
رهبری دولت ایتالیا، در ماه عقرب سال ۱۳۹۰ از 

قدرت کناره گرفت.

ACKUبرلوسکونی به جرم رابطه جنسی محکوم به حبس شد
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