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پيمان امنيتى و اصل انسجام حقوقى (2)

خبرگزارى آوا، سرويس تحليل و پژوهش اخبار
با توجه به اصل انسجام حقوقى، نخست بايد ديد، مواد و 
مفاد پيمان به چه ميزان با قانون اساسى و ديگر قوانين كشور، 
مطابقت دارد. از اينرو بايد سند نامبرده با معيارهاى حقوقى 
توزين  اساسى  قانون  ترازوى  در  و  شود  داده  تطابق  كشور 
گردد. افزون براين پرسش بنيادين ديگر در اين خصوص، اين 
است كه آيا مفاد و محتواى پيمان با اهدافى كه در ضرورت 
و  امنيت  تقويت  بازدارنده،  تجهيز  شد؛  مى  گفته  آن  انعقاد 
مصئونيت از تهديد خارجى و مبارزه با تروريسم را محقق مى 
دنبال  به  معاهدات،  و  مفاهمات  و  قوانين  تمامى  زيرا  سازد؟ 
تحقق اهدافى است كه به منظور رفع نيازها و در چهارچوب 
و ساختار هاى حقوقى كشورها به وجود مى آيد. حال تطابق 
كه  آنچه  بررسى  و  كشور  حقوقى  ساختار  با  پيمان  اين  مفاد 
تعهدات طرف مقابل خوانده مى شود، در متن آن بازتاب يافته 
و مى تواند در آينده در خصوص عمل به تعهدات دو جانبه 
به عنوان يك سند راهبردى به لحاظ حقوقى استناد نمود؟ در 
اين بخش پرسش اين است كه آيا مفاد پيمان امنيتى با قانون 
اساسى و ساير قوانين نافذه كشور، همآهنگى دارد و به عبارتى 

ديگر، اصل انسجام حقوقى رعايت شده است؟  
هاى  همكارى  موافقتنامه  مفاد  تاييد   » پيمان  مقدمه  در 
مبناى  بر  طرفين  ميان  همكارى  اينكه  بر  مبنى  استراتيژيك 
احترام متقابل و منافع مشترك»، احترام به « قانون اساسى و 
كامل  احترام  ماده 3)، «  افغانستان» (بند1،  نافذه  قوانين  ساير 
به حاكميت افغانستان»(بند4، ماده2، بند1 ماده 4) تاكيد شده 

است. 
قانون  به  احترام  پيمان،  مبانى  از  يكى  نمايد،  مى  بديهى 
 ،(3 ماده  (بند1،  است،  كشور  نافذه»  قوانين  ساير  و  اساسى 
تطابق مفاد آن با قوانين كشور، بخش مهم تأمالت حقوقى را 

به خود اختصاص مى دهد.
قانون اساسى كشور، در مواد 2، 3 و 130، اصول حاكم بر 
تقنين را به لحاظ ماهوى تعيين كرده و آن اينكه «دين دولت 
قانونى  «هيچ  و  است  اسالم  افغانستان»  اسالمى  جمهورى 

برخالف احكام دين و معتقدات اسالمى نمى تواند باشد.» 
جمله  از  قانونى»  «هيچ  مطلق  صورت  به  اساس،  براين 
مواقتنامه هاى دوجانبه يا چند جانبه اى كه وصف قانون پيدا 
مى كند و مفاد آن الزام آور است، نبايد برخالف احكام دين 
و معتقدات دينى باشد ...               ادامه در صفحه 4

تحليلتحليل طبق يك نظر سنجى؛

امريكا  امنيتى،  پيمان  مفاد  اساس  به 
برار  در  افغانستان  از  كه  است  كرده  تعهد 
بااين  مى كند،  دفاع  خارجى  تجاوزات 
وجود، تاكنون امريكا واكنشى به حمالت 

راكتى پاكستان نشان نداده است.

نام  به  را  غرفه  يگانه  «عازم»  انتشارات 
فرانكفورت  كتاب  نمايشگاه  در  افغانستان 
زبان  به  را  كتاب  عنوان   15 و  كرده  برپا 
نمايش  به  انگليسى  و  پشتو  درى،  هاى 

گذاشته است.

افغانستان با 15 عنوان كتاب 
در نمايشگاه كتاب فرانكفورت 

شركت كرد

سخنگوى وزارت داخله:
190 راكت طى دو روز گذشته به 

كنر اصابت كرده است

32

رئيس جمهور بايد امنيت را در اولويت كار خود قرار دهد
بر اساس يك نظر سنجى انجام شده 
در كشور،  46 درصد شهروندان از رئيس 
در  را  امنيت  كه  اند  خواسته  جمهور 

اولويت كارى خود قرار دهد.
روح  سيد  آوا،  گزارى  خبر  گزارش  به 
اهللا رضوانى؛ مسئول اين نظر سنجى روز 
شنبه طى يك نشست خبرى در كابل 
گفت كه اين نظر سنجى از سوى روزنامه 
 34 در  شاخص  شش  در  صبح  هشت 
صورت  ماه  يك  مدت  به  كشور  واليت 
گرفته است. آقاى رضوانى گفت كه اين 
امنيت،  هاى  شاخص  در  سنجى  نظر 
آزادى بيان و حقوق بشر، مبارزه با فساد، 

اشتغال و معيشت، معارف و تحصيالت 
شده  انجام  خارجى  سياست  و  عالى 
نظر  اين  يافته  افزود:  رضوانى  است. 
سنجى نشان مى دهد كه 46 در صد افراد 
جامعه از رئيس جمهور خواسته اند كه 
امنيت را در اولويت كارى خود قرار دهد.

ايجاد  مردم  درصد   29 كه  افزود  وى 
و  معارف  ارتقاى  درصد   11 اشتغال، 
تحصيالت عالى، 8 درصد مبارزه با فساد 
و 2.4 درصد هم آزادى بيان و سياست 
خارجى را خواسته اند كه رئيس جمهور 

در اوليت كارى خودش قرار دهد.
وى افزود كه 65 درصد مردم موافق با 

پاسخ به حمالت راكتى پاكستان از سوى 
در  گفت:  رضوانى  آقاى  هستند.  دولت 
شاخص معارف و تحصيالت عالى در 
رابطه به تصميم وزارت تحصيالت عالى 
مبنى بر حذف آزمون كانكور از دانشگاه 
هاى دولتى 40 در صد موافق بوده و 40 

درصد هم مخالف بوده است.
رضوانى گفت كه در شاخص مبارزه با 
فساد، 90 درصد از افراد موافق اند كه بايد 
محو فساد از مقامات بلند پايه آغاز شود.
به گفته وى اين نظر سنجى قبل از 
انتخاب رئيس جمهور ( در ماه سرطان 

سال جارى ) انجام شده است.

رضوانى افزود در مجموع 6 هزار و 830 
تن در اين نظر سنجى شركت كرده است 
كه 68.3 درصد را مردان و 31.5 درصد را 

زنان تشكيل مى دهند.
وى گفت كه در اين نظر سنجى به 
ترتيب از شش واليت پرنفوس 330 تن، 
كم نفوس 200 تن و برخى واليات كم 

نفوس تر 150 تن، شركت كرده اند.
اشتراك  درصد   41 رضوانى  گفته  به 
كنندگان بى سواد، 18.9 درصد متعلمين، 
16.3 درصد داراى سند ديپلوم، 20 درصد 
تحصيالت عالى، 2.3 درصد ماستر و 4.1 

درصد هم دكترا داشته اند.

دايكندى يك كيلو متر جاده ى معيارى هم ندارد!
والى دايكندى با شكايت از بى توجهى حكومت 
مركزى در جريان سيزده سال گذشته مى گويد كه بعد از 
گذشت سال ها هنوز هم اين واليت يك كيلومتر جاده 

معيارى ندارد.
عبدالحق شفق؛ والى دايكندى به خبرگزارى آوا گفت 
كه شهروندان اين واليت در تمامى بخش ها با مشكالت 
متعددى رو برو هستند و دسترسى مردم حتى به امكانات 

ابتدايى بسيار ضعيف است.
هاى  بخش  در  تاكنون  كه  هايى  كمك  افزود:  وى 
انكشافى اين واليت صورت گرفته بسيار ناچيز مى باشد 
و قرار بود در سال جارى يك تعداد برنامه هاى انكشافى 
در راستاى صحت، معارف و ديگر بخش ها عملى شود، 
اما طوالنى شدن روند انتخابات و كم توجهى نهاد هاى 

زيربط، باعث به تعويق افتادن اين برنامه ها شد.
حمل  ماه  در  بود  قرار  دايكندى  والى  ى  گفته  به 
سال جارى يك آموزشگاه قابلگى در مركز اين واليت با 
همكارى وزارت انكشاف دهات ساخته شود، اما بخاطر 
تهيه يك نقشه معيارى از سوى وزارت صحت تاكنون 
شش ماه است كه ساخت اين آموزشگاه بخاطركندى 

روند كار ادارى وزارت صحت به تعويق افتاده است.

سال  سيزده  جريان  در  كه  گفت  شفق  عبدالحق 
گذشته برنامه هاى بنيادى كه بتواند براى رشد اقتصاد 
مردم موثر باشد انجام نشده و حتى يك كيلو متر جاده 

ى قير ريزى شده هم در اين واليت وجود ندارد.
عدم دسترسى شهروندان به اطالعات جمعى

عبدالحق شفق گفت كه عدم دسترسى شهروندان 
اين واليت به اطالعات باعث شده كه آنان با مشكالت 

جدى مواجه شوند.
آقاى شفق مى گويد كه در حال حاضر دو راديوى 

خصوصى در مركز واليت دايكندى فعاليت دارد كه اين 
دو رسانه، تنها رويدادهاى مراكز شهر اين واليت را تحت 

پوشش قرار مى دهند.
به گفته عبدالحق شفق، دايكندى يكى از امن ترين 
واليت هاى كشور به شمار مى آيد، اما اكثر باشندگان اين 
واليت به انترنت، تلويزيون، راديو و رسانه هاى چاپى و 
الكترونيكى،روزنامه و وب سايت هاى خبرى دسترسى 

ندارند و از اين گونه مشكالت به شدت رنج مى برند.
وى در ادامه گفت: به تازگى يك نمايندگى كه نشرات 
راديو و تلويزيون ملى در واليت دايكندى از آن پخش مى 
شود،آغاز به كار كرده كه به رخدادهاى دايكندى نمى 
پردازد؛ بلكه نشرات تلويزيون ملى از آن پخش مى شود.

اين مقام محلى واليت دايكندى از حكومت جديد 
خواست تا در راستاى تطبيق برنامه هاى انكشافى در اين 

واليت توجه بيشترى نمايد.
گفتنى است كه دايكندى يكى از واليت هاى دور 
دست كشور به حساب مى آيد، شهروندان اين واليت 
درتمام فصول سال بخصوص زمستان بخاطر برف بارى 
هاى زياد و نبود راه هاى ارتباطى با مشكالت زيادى رو 

برو هستند.

يادداشتيادداشت

بازى دولت وحدت ملى با 
مهره هاى قديمى

عبدالكريم محمدى

كه  مى گويد  غنى  اشرف  به  نزديك  فرد  يك 
رييس جمهور در نظر دارد كابينه  را 45 روز پس 

از مراسم تحليف تشكيل دهد.
اينسو  به  هفته  يك  از  كه  است  حالى  در  اين 
و  شده اند  سرپرست  حكومت  مقام هاى  تمامى 
مردم و كارمندان اين ادارات در انتظار وزيران و 

مقام هاى تازه اند.
به گفته فرد ياد شده، انگيزه اين تأخير وجود 
از  پس  و  است  موازى  وزارتخانه هاى  و  اداره ها 
آوردن اصالحات و ملغى سازى اداره هاى موازى، 
اعالم  تحليف  مراسم  از  پس  روز  تازه 45  كابينه 

خواهد شد.
قانون  بربنياد  كه  كرد  خاطرنشان  ادامه  در  وى 
اساسى، وزيران سرپرست تا دو ماه ديگر مى توانند 
تالش  غنى  جمهور  رئيس  اما  بمانند؛  سرپرست 

دارد كه در دو ماه آينده كابينه تازه را اعالم كند.
در همين حال وزراى سرپرست مى گويند كه 
اعالم سريع تر كابينه  تازه به سود حكومت و مردم 

است.
ادارات  از  بسيارى  در  كارمندان  آنها  گفته  به 
انتظار  در  و  نمى كنند  كار  دلبستگى  با  دولتى 

وزيران تازه هستند.
از سوى ديگر، دولت تازه به رهبرى اشرف غنى 
احمدزى اقدامات گسترده اى را در راستاى اعمال 
اصالحات ادارى، ايجاد شفافيت و حسابرسى، ...
ادامه در صفحه 2

جايگاه پاكستان در راهبرد سياست خارجى دولت تازه

سيال دارى سيال دارى 
ممنوعممنوع

كشور  و  كند  تامين  را  امنيت  كند،  مبارزه  تروريزم  با  است  مصمم  اگر  دولت  اين 
اعراب،  و  پاكستان  با  خود  رابطه  در  بايد  دهد،  قرار  پايدارى  و  ثبات  مسير  در  را 

بازانديشى كند و راه هاى تامين مالى تروريزم را مسدود نمايد

به  بدهد،  را  خارجى  نظامى  حضور  هزينه  افغانستان،  كه  نيست  عاقالنه  اين 
آنسو  از  اما  كند؛  اعطا  قضايى  مصونيت  و  پايگاه  آنها  تسليحات  و  خارجى  نيروهاى 

در صفحه 3تروريزم نيز به حيات خود ادامه دهد

در صفحه در صفحه 22

رئيس جمهور احمدزى:



بازى دولت وحدت ملى 
با مهره هاى قديمى
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يادداشت

سيستم  يك  ايجاد   / اول  صفحه  از  ادامه 
و  فساد  از  عارى  محور،  عدالت  قضايى 
پاسخگو و همچنين مبارزه با فساد راه اندازى 
باور  به  كه  است  حالى  در  اين  است؛  كرده 
كارشناسان، به نظر نمى رسد هيچيك از اين 
اقدامات در كوتاه مدت بتواند نتيجه ملموس 
و ثمربخشى به همراه داشته باشد؛ زيرا به باور 
و  ها  بحران  اين  دار  ميراث  كه  دولتى  آنها، 
معضالت محسوب مى شود هنوز پابرجاست 
به  متهم  مستقيما  خود  يا  كه  هايى  مهره  و 
دست داشتن در فسادهاى گسترده، اختالس 
ناتوانى،  دليل  به  يا  و  هستند  و...  كالن  هاى 
سوء مديريت و عدم پاسخگويى و مسئوليت 
مى  شناخته  موجود  وضعيت  عامل  شناسى، 
شوند، هنوز تحت هر نام و عنوانى كه باشد 

بر سر كار اند.
به عقيده ناظران، اقدامات آقاى احمدزى در 
زمينه هاى يادشده، زمانى مى تواند با موفقيت 
شود  روشن  كه  شود  همراه  موفقيت  عدم  يا 
او با چه تيمى كار مى كند، مهره هاى مورد 
كسانى  چه  او  رهبرى  به  دولت  در  استفاده 
هستند، مكانيزم و كارابزار دولت وحدت ملى 
برنامه  چه  چيست،  نظر  مورد  هاى  زمينه  در 
هاى عملى و بلندمدتى در اين خصوص روى 
ادارات،  براى  كه  مسئوالنى  و  است  دست 
وزارتخانه ها و... برمى گزيند از چه شاخص 

هايى برخوردار اند و...
از سوى ديگر، نبايد از ياد برد كه يكى از 
اصلى ترين معيارهاى سنجش قدرت مديريتى 
يك رييس جمهور، سرعت عمل و جديت او 
زمانى  مدت  در  كارى  تيم  يك  تشكيل  براى 

كوتاه پس از روى كارآمدن است.
در اين ميان، 45 روز كار با سرپرست ها، 
كه  كند  نمى  تداعى  را  اطمينان  و  اميد  اين 
ايجاد  براى  كافى  اندازه  به  جمهور  رييس 
و  مسئول  پاسخگو،  شايسته،  مقتدر،  دولتى 

بابرنامه، واقعا جدى است.
در اين شكى نيست كه مردم افغانستان، با 
شخص حامد كرزى مشكل شخصى نداشتند، 
را  آن  او  كه  بود  دولتى  و  تيم  اصلى،  مساله 
رهبرى مى كرد و اين تيم و دولت، ناكارآمد، 
فاسد، بى برنامه، مصلحت گرا، غير مسئول و 
آلوده بود؛ بنابراين ادامه كار با اين تيم، نمى 
تواند انتظارهايى را كه در كوتاه مدت،  مردم 

از دولت تازه دارند را برآورده كند.
آيا  ببينند  تا  اند؛  منتظر  صبرانه  بى  مردم 
با  تواند  مى  جديد،  دولت  تبليغاتى  اقدامات 
رهاوردهاى ملموس و عملى نيز همراه شود 

يانه.
چه  كه  بدانند  خواهند  مى  همچنين  آنها 
تعداد از سرپرست هاى به جا مانده از دوره 
و  يابند  مى  راه  غنى  اشرف  به دولت  كرزى، 
او با چه افسون و اعجازى مى تواند از آنها 
آن  به  كرزى  دوره  در  كه  اى  شيوه  برخالف 
عادت كرده اند، كار بگيرد و در اين راستا به 

بهبود امور كشور، مبادرت ورزد.
آقاى غنى تاكنون به هيچيك از اين پرسش 
ها، پاسخ اطمينان بخشى نداده است، به همين 
قديمى،  هاى  مهره  با  تازه  هاى  بازى  دليل، 
در  اما  دهد؛  مى  تغيير  را  ماجرا  ظاهر  فقط 
ناامنى،  سردرگمى،  بيكارى،  ركود،  عمل، 
پول  ارزش  كاهش  آينده،  به  نسبت  نااميدى 

ملى و... همچنان به قوت خود باقى است.

تحليل

خبرگزارى آوا، سرويس تحليل و پژوهش اخبار
بازسازى  امور  در  امريكا  ويژه  بازرس 
نيروهاى  كه  (SIGAR)مى گويد  افغانستان 
ارتش  به  كمكى  هواپيماى   16 امريكا  هوايى 
كرده  آهن  پارچه هاى  به  تبديل  را  افغانستان 

اند. و فروخته 
فرسودگى  دليل  به  كه  هواپيماها  اين 
هواپيمايى   20 جمله  از  بودند،  شده  زمين گير 
دالر  ميليون   486 از  بيش  ارزش  به  كه  اند 
هوايى  نيروهاى  استفاده  براى  امريكا  توسط 
 16 حاال  كه  بودند  شده  خريدارى  افغانستان 
آهن پاره  به  كابل  فرودگاه  در  آن  هواپيماى 
دالر  هزار   32 حدود  چيزى  و  شده  تبديل 

اند. شده  فروخته 
افغانستان  ارتش  به  كمكى  هواپيماهاى 
و  ايتالياست  ساخت   C222-G27 مدل  
دولت  اعتراض  از  پس  آن  ديگر  فروند   4
در  هواپيماها  اين  كهنگى  مورد  در  افغانستان 

مى شود. نگهدارى  آلمان 
اين  ملى  اردوى  مسئوالن  گذشته  سال 
ناكارآمد  و  كهنه  را  مسافربرى  هواپيماهاى 
امريكايى  نيروهاى  به  را  آنها  و  خواندند 

بازگرداندند.
در  گذشته  يكسال  در  هواپيماها  اين 
فرودگاه كابل نگهدارى و برخى از آنها بدون 

بودند. شده  زمين گير  استفاده اى  هيچ 
فرمانده  وردك؛  عبدالوهاب  جنرال 
كه  مى گويد  افغانستان  هوايى  نيروى  عمومى 
هواپيماهاى  گيرى  تحويل  انتظار  افغانستان 

«فرسوده و ترميم شده» را نداشت.
ميليون   486 كسى  كه  ماند  مى  بدان  اين 
به  دالر  هزار   32 آن،  برابر  در  و  بدهد  دالر 

دست آورد. اين واقعا احمقانه است.
مضحك  معامله  اين  تواند  مى  چيزى  چه 
ميزان  اين  متحده  اياالت  چرا  كند؟  توجيه  را 

پول را صرف خريد آهن پاره كرده است؟
ارزيابى  دانش  از  ها  امريكايى  آيا 
نبوده  برخوردار  شده  خريدارى  هواپيماهاى 
اند؟ آيا آنها واقعا در اين معامله فريب خورده 
اند؟ آيا اين پذيرفتنى و باور كردنى است كه 
و  فرسودگى  متوجه  افغانستان  دفاع  وزارت 
باشند؛  شده  هواپيمانما  هاى  پاره  آهن  كهنگى 
ندانند؟ چيزى  آن  از  پنتاگون  متخصصان  اما 

اقدام  اين  براى  منطقى  توجيه  و  دليل  هيچ 
قصد  بگيريم  نتيجه  اينكه  جز  ندارد؛  وجود 
است؛  بوده  كار  در  زمينه  اين  در  عمدى  و 
امريكا  كه  شود  وانمود  اينگونه  يكسو  از  تا 
با  افغانستان  هوايى  نيروهاى  تجهيز  براى 
دالر  ميليون  صدها  ايتاليايى،  هواپيماهاى 
خواسته  ديگر،  سوى  از  و  است  كرده  هزينه 
نشود  انجام  زمينه  اين  در  كارى  هيچ  عمال 
فاقد  همچنان  افغانستان،  هوايى  نيروى  و 

بماند. باقى  پيشرفته  تجهيزات  و  هواپيما 
گزارش  اين  كشور،  دفاع  وزارت  اگرچه 
اين  اما  است؛  كرده  اعالم  مردود  را  سيگار 
نهاد امريكايى شواهدى را در رسانه ها منتشر 

كرده است كه اين ادعا را تاييد مى كند.
دارد  وجود  اميد  اين  مساله،  اين  رغم  به 
امريكا  و  باشد  پايه  بى  واقعا  گزارش  اين  كه 
زيرا  باشد؛  نكرده  مبادرت  اقدامى  چنين  به 
شرم  شود،  ثابت  درست  گزارش  اين  اگر 
در  متحده  اياالت  كه  است  اقدامى  آورترين 

است. داده  انجام  افغانستان  قبال 
هيچ توجيهى براى اين مساله وجود ندارد. 
عبدالوهاب  جنرال  اظهارات  در  كه  همانطور 
هوايى  نيروى  عمومى  فرمانده  وردك؛ 
ممكن  افغانستان  است،  آمده  نيز  افغانستان 
يا  ايتاليا  يا  امريكا  باشد  داشته  انتظار  است 
هوايى  نيروهاى  به  ديگرى  خارجى  كشور  هر 
را  انتظار  اين  اما  نكنند؛  كمكى  هيچ  اش، 
آهن  و  فرسوده  كهنه،  هواپيماهاى  كه  ندارد 
و  كنند  واگذار  كمك  نام  زير  آنها  به  را  پاره 
هواپيماها،  اين  خريد  براى  كه  نمايند  اعالم 
اين  و  است  شده  هزينه  دالر  ميليون  صدها 
بزرگترين  امريكا؛  متحده  اياالت  «كمك» 
هوايى  نيروى  به  افغانستان  استراتژيك  متحد 
اين كشور است! اين واقعا شرم آور و توهين 
است...        ادامه در صفحه 4 آميز 

آهن پاره هايى 
به ارزش 486 ميليون دالر!

و 15  غرفه  يك  با  افغانستان 
بين  نمايشگاه  در  كتاب  عنوان 
المللى كتاب فرانكفورت شركت 

كرده است.
و  شصت  آوا،  گزارش  به 
المللى  بين  نمايشگاه  هفتمين 
با  امسال  فرانكفورت  كتاب 
و  جهان  كشور   100 اشتراك 
توسط  غرفه،  هزار  هفت  ايجاد 
وزير  ماير،  اشتاين  والتر  فرانك 
شنبه  چهار  روز  آلمان  خارجه 
(8 اكتوبر/ 16ميزان 1393) افتتاح 

شد.
يكى از دو انتشارات افغانستان 
نمايشگاه  اين  در  نتوانست 
است  حالى  در  كند.اين  شركت 
از  افغانستان  ناشران  اتحاديه  كه 
عدم همكارى وزارت اطالعات و 

فرهنگ شاكى است. 
كه  است  بارى  اولين  اين 
به  افغانستان  داخلى  انتشارات 
شكل مستقيم در اين نمايشگاه 
مى  شركت  المللى  بين  بزرگ 
كند. انتشارات «عازم» يگانه غرفه 
را به نام افغانستان در نمايشگاه 
كتاب فرانكفورت برپا كرده و 15 
عنوان كتاب را به زبان هاى درى، 
نمايش  به  انگليسى  و  پشتو 

است  ويژه  مهمان  فنالند  كشور 
در  كتاب  عنوان  از 210  بيش  و 
مورد فنالند در اين نمايشگاه به 

نمايش گذاشته شده است.
اين  هاى  ويژگى  از  يكى 
زمينه  آورى  فراهم  نمايشگاه 
خريد  براى  قراردادها  بستن 
و  نويسندگان  بين  چاپ  حق 
كشورهاى  انتشاراتى  هاى  بنگاه 
براى  بازاريابى  و  جهان  مختلف 
«يك  كتاب  امسال  است.  كتاب 
كه  موترسايكل»  يك  و  مرد 
توسط «بتى دم» هالندى در مورد 
حامدكرزى رئيس جمهور سابق 
افغانستان نوشته شده است، نيز 

به نمايش گذاشته شده است.
كتاب  المللى  بين  نمايشگاه 
يكشنبه  شام  تا  فرانكفورت  در 
روى  به  ميزان)   20 اكتوبر/   12)

بازديد كنندگان باز است.
اعظم  صدر  كهل،  هلموت   
است  قرار  نيز  كشور  اين  سابق 
در اين نمايشگاه نسخه جديدى 
از كتاب خاطراتش با عنوان «از 
دو  اتحاد  تا  برلين  ديوار  سقوط 
كشور» را معرفى كند. انتظار مى 
كم  دست  نمايشگاه  اين  از  رود 

300 هزار تن بازديد نمايند.

افغانستان با 15 عنوان كتاب
در نمايشگاه كتاب فرانكفورت شركت كرد

گذاشته است.
اتحاديه  رئيس  عازم،  اجمل 
ناشران و مسئول انتشارات «عازم» 
نيز  «خيام»  انتشارات  گويد:  مى 
قرار بود در نمايشگاه فرانكفورت 
شركت كند، اما به دليل تكميل 
نكردن اسناد مورد نياز نتوانست 

ويزاى آلمان را دريافت كند.
اين  در  افغانستان  نقش  وى 
كمرنگ  بسيار  را  نمايشگاه 
فقط  ما  گفت:امسال  و  خواند 
نشان  را  خود  حضور  خواستيم 
اين  در  هم  افغانستان  كه  دهيم 

زمينه كار مى كند.
متاسفانه  كرد:  تصريح  عازم 
وزارت اطالعات و فرهنگ حتى 
در نمايشگاه هاى ملى با ناشران 
به  رسد  چه  كند،  نمى  كمك 
نمايشگاه هاى بين المللى! آنها 
مى گويند: ما هيچ بودجه اى در 

اين زمينه نداريم. 
اين در حالى است كه وزارت 
اطالعات و فرهنگ مى گويد كه 
همواره  كشور  ناشران  اتحاديه  با 
در اين رابطه در تماس است و 
فراهم  برايشان  را  الزم  امكانات 

مى كند.
معاون  خليلى،  مصدق 

اطالعات  وزارت  فرهنگى 
هيچ  گويد:  مى  فرهنگ  و 
با  ارتباط  در  رسمى  دعوتنامه 
اين  به  فرانكفورت  نمايشگاه 
وزارت نرسيده و اگر به صورت 
مان  ناشر  كدام  به  شخصى 
رسيده باشد و قرار باشد در اين 
در  ما  كنند  شركت  نمايشگاه 

جريان نيستيم. 
وى در عين حال اظهار داشت:  
هر كدام از ناشران كه از وزارت 
هاى  زمينه  در  و  گرفته  مجوز 
مى  فعاليت  كتابدارى  و  كتاب 
كند، اگر در نمايشگاهى شركت 
همكارى  و  استقبال  ما  كند 
كرد  تصريح  خليلى  كنيم.  مى 
براى  اى  بودجه  وزارت  اين  كه 
حمايت مالى از ناشران ندارد، اما 
در دو سال گذشته توانسته است 
كتاب  المللى  بين  نمايشگاه  در 
در  كتاب  نمايشگاه  و  تهران  در 
كابل حمايت هايى براى ناشران 

افغانستان داشته باشد.
وله،  دويچه  گزارش  به 
فرانكفورت  كتاب  نمايشگاه 
كتاب  نمايشگاه  بزرگترين  آلمان 
سال  هر  كه  است  جهان  در 
امسال  دارد.  ويژه  مهمان  يك 

اتحاديه اروپا كمك يك اعشاريه 
4 ميليارد يورو را در امور انكشاف 
ميالدى   2020 سال  تا  افغانستان 

اعالن كرد.
انكشافى  امور  كمشنر 
قرارداد  گفت،  اروپايى  كميسيون 
كمك انكشافى به افغانستان خود 
نشان دهندهء تعهد كمك درازمدت 

اتحاديه اروپا به افغانستان است.
گفت،  بلگز  يى  پى  اندرس 

اجتماعى، انكشاف دهات، زراعت، 
صحت عامه و تقويت دموكراسى 
خواهد  مصرف  به  افغانستان  در 

رسيد.
كه  است  آمده  اعالميه  در 
جمله  از  هنوز  تا  افغانستان 
شمار  به  جهان  فقير  كشورهاى 
آن  مردم  درصد   80 كه  رود  مى 
دهقانى  و  زراعت  به  متكى  هنوز 
يگانه  نويسد،  مى  اعالميه  اند. 

بيكارى  افغانستان  بزرگ  مشكل 
مى باشد.

كمشنر  بلگز  يى  پى  اندرس 
اروپايى  كميسيون  انكشافى  امور 
اظهار اميدوارى كرد كه اين كمك 
براى  اروپا  اتحاديه  مالى  هاى 
افغانستان،  مردم  زندگى  بهبود 
ايجاد شغل، تقويت ادارات دولتى 
و ساير امور انكشافى به مصرف 

برسد.  

اتحاديه اروپا 1/4 ميليارد يورو به افغانستان كمك مى كند
پروژه  در  موثر  طور  به  كمك  اين 
هاى مهم و براى رفع احتياج هاى 

افغان ها به مصرف مى رسد.
انكشافى  كمك  اين  موافقتنامه 
زاخيلوال  عمر  حضرت  بين 
مشاور  و  ماليه  وزارت  سرپرست 
اقتصادى رييس جمهور افغانستان 
كمشنر  بلگز  يى  پى  اندرس  و 
اروپايى  كميسيون  انكشافى  امور 
جهانى  بانك  اجالس  حاشيه  در 

در واشنگتن به امضا رسيد.
انكشافى  امور  كمشنر 
صحبت  در  اروپايى  كميسيون 
وحدت  حكومت  ايجاد  از  خود 
آن  و  كرده  خرسندى  ابراز  ملى 
آينده  مصوون  تامين  راه  در  را 

افغانستان يك گام مهم خواند.
آمده  اروپا  اتحاديه  اعالميه  در 
بخش  در  كمك  اين  كه  است 
ثبات  تحكيم  مانند  حياتى  هاى 

پس  دارى  تعزيه  قانون  طرح 
كميسيون  در  مراحل  طى  از 
امروز  مجلس،  گانه  هجده  هاى 
به  نمايندگان  آراء  اكثريت  با 

تصويب رسيد.
آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
حاميان اين طرح كه در 4 فصل 
است،  شده  ترتيب  ماده   21 و 
مخالف  اعمال  از  جلوگيرى 
از  ممانعت  اسالمى،  قوانين  با 
اسراف و مصارف گزاف، مقابله 
با ترويج فرهنگ هاى نادرست و 
جلوگيرى از تعطيالت ادارات و 
ايجاد مشكالت براى مردم را از 
عنوان  طرح  اين  اصلى  اهداف 

مى كنند.
اين طرح درحالى به تصويب 
و  گزاف   مصارف  كه  رسيد 
كه   مختلف  محافل  كمرشكن 
خالف اصول فرهنگى و اسالمى 
مى باشد، مردم را به ستوه آورده 

بود.
اين رقابت ناسالم  بين خانواده 
كار  فقير كشورمان،  عمدتا  هاى 
را به جايى رساند كه وزارت امور 
نهادهاى  ديگر  همكارى  با  زنان 
به  اقدام  گذشته  ماه  ذيربط، 
برگزارى يك نشست علمى سه 
روزه به منظور آگهى بخشى در 

اين خصوص كرد.
وزير  غضنفر؛  بانو  حسن 

امور زنان، هدف از برگزارى اين 
كنفرانس را دريافت راه كار براى 
مصارف  از  جلوگيرى  ترويج 
گزاف عروسى به ويژه در هوتل 
تضادها  افزود:  و  كرد  عنوان  ها 
و رقابت هاى ناسالم در جامعه 
سبب تشديد مصارف محافل در 
در  وزارت  اين  و  شده  ها  هوتل 
همكارى با ساير نهادهاى مربوط 

با  اوقاف،  و  حج  وزارت  ويژه  به 
دينى  مسايل  تبيين  و  توضيح 
تالش دارد از مصارف گزاف در 

محافل جلوگيرى كند.
جمهور  رئيس  كرزى؛  حامد 
ارسال  با  نيز  كشورمان  سابق 
گفت  نشست،  اين  به  پيامى 
كه مصارف گزاف در محافل به 
يك رسم ناپسند تبديل شده و 
خانواده ها چه توان مالى دارند و 
يا ندارند؛ از روى رقابت محافل 

مجلل  هاى  هوتل  در  را  شان 
برگزار مى كنند.

 با نگاهى به تاريخ افغانستان 
هاى  حكومت  در  كه  ميابيم  در 
مقدار  ها  حكومت  نيز  گذشته 
عروسى  مراسم  برگزارى  هزينه 
كه  را  مهمانانى  تعداد  حتى  و 
بايد در اين مراسم شركت كنند، 

مشخص مى كردند.

پس  و  اخير  سال  ده  در  اما 
محدوديت  كه  طالبان  سقوط  از 
محافل  برگزارى  براى  را  هايى 
خصوصا در هوتل ها وضع كرده 
در  محدوديتى  هيچ گونه  بودند، 
برگزارى محافل به ويژه عروسى 
نداشته  وجود  هتل ها  اين  در  ها 
و زنان و مردان مى توانستند اگر 
مى خواستند در يك تاالر حضور 

داشته باشند.
مقابل  نقطه  در  كه  موضوعى 

مردم  دينى  ارزشهاى  و  عنعنات 
از  يكى  و  دارد  قرار  ما  مسلمان 
بر  تاكيد  با  جديد  قانون  مفاد 
اسالمى  هاى  ارزش  و  شريعت 
تصريح كرده است كه عروس ها 
بايد لباس هايى بپوشند كه مغاير  
زنان  و  نباشد  شريعت  احكام  با 
جداگانه  مجالس  در  مردان  و 

حضور داشته باشند.
سوى  از  طرح  اين  تصويب 
در  ارزنده  گام  يك  نمايندگان 
فرهنگ  شدن  نهادينه  راستاى 
و  باشد  مى  انسانى  و  اسالمى 
اقتصادى  وضعيت  به  توجه  با 
هزينه  كاهش  با  ها،  خانواده 
تشكيل  به  بيشتر  ها  جوان 
كه  شوند  مى  ترغيب  خانواده 
زمينه  شدن  برچيده  خود،  اين 
بسيارى از مشكالت اخالقى در 

جامعه را در پى خواهد داشت.
اما عملى شدن اين قانون  كه 
از نيازمندى هاى اساسى جامعه 
در  آن  تصويب  از  باشد،  مى  ما 
در  و  باشد  مى  مهمتر  پارلمان 
همانند   قانون  اين  حاضر  حال 
از  كه  ديگر  قوانين  از  برخى 
سوى مجلس نمايندگان تصويب 
جمهور  رئيس  امضاى  به  و 
رسيده اما به دليل عملى نشدن 
پس از گذشت چند سال، نوشته 

اى بيش بر روى كاغذ  نيست.

سيال دارى ممنوع
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صورتى  در  داد  هشدار  كرد  بلندپايه  مقام  يك 
دخالت  عدم  در  خود  كنونى  سياست  به  تركيه  كه 
دهد، با  ادامه  سوريه  كوبانى  در  موجود  جنگ  در 
«جميل  شد.  خواهد  مواجه  جديد  كردى  انقالب 
بيك» كه يكى از موسسان حزب كارگران كردستان 
و بلندمرتبه ترين مسئول اين حزب كه در خارج از 
زندان به سر مى برد،  است به شبكه اى آر دى آلمان 
اين  كه  صورتى  در  داديم.  هشدار  تركيه  به  گفت: 
ما  مبارز  گروه هاى  صورت  آن  در  يابد  ادامه  رويكرد 
جنگ دفاعى خود از ملتمان را از سر خواهند گرفت. 
وى كه اين مصاحبه را در شهر اربيل كردستان عراق 
انجام مى داد، گفت: حزب عدالت و توسعه مسئول 
تركيه  و  كوبانى  در  اكنون  هم  كه  است  چيزى  آن 

روى مى دهد.
جميل بيك اضافه كرد: تمامى مبارزان خود را كه 
از تركيه به عقب برگردانده بوديم، آنها را بازگردانديم 
تغييرى  هيچگونه  بدون  آنكارا  سياست هاى  چون 
ادامه دارد.اين مقام بلندمرتبه حزب پ ك ك به اقدام 
در  نظامى  اقدام  دادن  اجازه  در  تركيه  پارلمان  اخير 
عراق و سوريه براى مبارزه با داعش گفت: اين اقدام 

دولت تركيه با هدف كشتار پ ك ك است.
وى تاكيد كرد كه مجوز پارلمان تركيه اعالم جنگ 
با پ ك ك بوده و تركيه با اين اقدام عمليات صلح را 
به پايان رساند. تركيه كه اين روزها شاهد اعتراضات 
گسترده كردها در اعتراض به عدم حمايت دولت اين 
كشور از شهر كردنشين «عين العرب» در برابر داعش 

است، دچار ناآرامى ها در مناطق كردنشين است.

ادامه در صفحه 2

پ ك ك: تركيه رويكرد خود در را قبال كوبانى 
تغيير ندهد با انقالب ُكردى مواجه مى شود

جايگاه پاكستان در راهبرد سياست خارجى دولت تازه

شكل گيرى اين گروه ايجاد نشده 
ثروتمند  شيوخ  پاكستان،  است: 
منابع  از  ناشى  هاى  پول  و  عرب 
درآمد محلى كه البته به نظر نمى 
رسد با توجه به ميزان سلطه طالبان 
بر بخش هايى از كشور، منبع سوم 
به اندازه دو منبع نخست، ارزشمند 

و حياتى باشد.
در اين ميان، بازهم متهم رديف 
اول اين پرونده، پاكستان و به ويژه 

سازمان جاسوسى آن كشور است.
تروريزم  اصلى  حامى  پاكستان، 
اين  به  مستقيما  طالبان  و  است 
كشور، وصل اند؛ بنابراين، چگونگى 
تعامل يا تقابل با اسالم آباد، چالش 
مهم راهبرد سياست خارجى دولت 
احمدزى  غنى  اشرف  رهبرى  به 

است.
در  تاكنون  كه  احمدزى  آقاى 
ديگر زمينه ها، سعى فراوانى كرده 
جدى  و  قاطع  را  خود  تا  است؛ 
نشان دهد، هنوز در زمينه سياست 
پيمان  امضاى  جز  به  خارجى 
رويكرد  شاهد  امريكا،  با  امنيتى 

خاصى از او نبوده ايم.
هاى  پيام  و  تلفنى  گفتگوهاى 
تعيين  و  مهم  شاخص  نيز  رسمى 
رؤوس  تشخيص  براى  اى  كننده 
اساسى استراتژى سياست خارجى 

يك دولت به حساب نمى آيد.
كه  دهد  نشان  عمل  در  بايد  او 
آيا اراده و برنامه اى براى تغيير در 
به  كرزى  خارجى  سياست  راهبرد 
دست  روى  پاكستان،  قبال  در  ويژه 

دارد ياخير.
راهبرد  در  پاكستان  جايگاه 
وحدت  دولت  خارجى  سياست 

ملى، در كجاست؟
اين پرسشى است كه پاسخ آن، 
مسايل زيادى را روشن خواهد كرد.

براى  مساله،  اين  اهميت  براى 
يك  اظهارات  به  است  الزم  نمونه، 
نماينده مجلس توجه كنيم. او مى 
ائتالف  يك  كه  گويد:»همانطور 
افغانستان  از  حمايت  جهانى براى 
شكل گرفته است، يك ائتالف در 
حمايت از حلقه  هاى بيرونى براى 
دوام جنگ در افغانستان نيز وجود 

دارد».
مى   «وقتى  افزود:  ادامه  در  وى 
بيشترين  كشورها  كدام  كه  بينيم 
افغانستان برده   نفع را از جنگ در 
در  ثبات  كه  كنيد  مى   درك  اند، 
افغانستان منابع مالى آن كشورها را 
قطع مى  كند و از سال 2001 تاكنون 
بيشترين منفعت نظامى و اقتصادى 
در  جهانى  جامعه  مداخله   از  را 

افغانستان برده است».
هاى  نگرانى  و  اظهارات  اين 
مالى  تامين  زمينه  در  كه  مشابهى 
تروريزم و سودى كه از جنگ جارى 
كشورهاى  جيب  به  افغانستان  در 
منطقه و جهان مى رود، وجود دارد 
نشان مى دهد كه پشت اين پروژه، 
منفعت ها و زد و بندهاى مافيايى 
و استخباراتى پيچيده اى در جريان 
است كه به نظر نمى رسد قدرت 
مسلح  هاى  ارتش  بزرگ،  هاى 
هاى  سازمان  و  ديده  آموزش  و 
و  استخباراتى  پيچيده  و  پيشرفته 
فعال  افغانستان  در  كه  جاسوسى 
خبر  بى  امر،  اين  از  همه  هستند 

باشند.
اى  اراده  بايد  ابتدا  در  بنابراين، 
به  وضعيت،  اين  با  مبارزه  براى 
وجود بيايد. اين اراده را بايد دولت 

تازه به وجود بياورد.
بايد  ها  تروريست  مالى  منابع 
تروريزم  با  جنگ  اهداف  از  يكى 
كه  نيست  عاقالنه  اين  باشد. 

نظامى  حضور  هزينه  افغانستان، 
نيروهاى  به  بدهد،  را  خارجى 
پايگاه  آنها  تسليحات  و  خارجى 
اما  كند؛  اعطا  قضايى  مصونيت  و 
از آنسو تروريزم نيز به حيات خود 
مجارى  از  تغذيه  با  و  دهد  ادامه 
شناخته شده و معلوم الحال، هرروز 
بيشتر از پيش، فربه و تقويت شود.

اين مساله نيز هرگز قابل درك 
كه  كشورهايى  چگونه  كه  نيست 
به  كشورها  ديگر  عليه  توانند  مى 
صورت سيستماتيك و با جزئيات، 
هاى  شاهرگ  و  كنند  وضع  تحريم 
مالى و گلوگاه هاى اقتصادى شان 
توانند  نمى  دهند،  قرار  آماج  را 
هايى  تروريست  و  طالبان  بفهمند 
كه در افغانستان مى جنگند و در 
پاكستان، تعليم و آموزش مى بينند 
از كجا تقويت مى شوند و پولى كه 
اين چرخه نحس خون و خشونت 
و ترور و ناامنى را مى چرخاند از 

چه مجرايى تامين مى شود.
با  نظامى  مسايل  آگاه  يك 
منابع  اگر  شك،  بدون  اينكه  بيان 
بين  از  يا  و  كم  گروه،  يك  مالى 
شوند،  مى   تضعيف  آنها  برود 
و  امريكا  گفت:»استخبارات 
نهادهاى  بزرگترين  كه  انگليس 
استخباراتى دنيا هستند مى توانند 
مالى  منابع  تضعيف  و  قطع  كار 
انجام  را  افكن  هراس  گروه  هاى 
ضربه  آنها  مالى  منابع  به  و  دهند 

بزند».
اين  چرا  اينكه  اين،  بر  بنا 
در  تاكنون  استخباراتى  نهادهاى 
اين باره سكوت كرده و هيچ كارى 
انجام نداده اند، خود پرسشى است 

كه بايد پاسخ داده شود.
به  تازه  دولت  حال،  اين  با 
با  احمدزى  غنى  اشرف  رهبرى 

با  رابطه  در  ها،  واقعيت  اين  درك 
پاكستان و كشورهاى عرب حاشيه 
خليج فارس، كار سختى در حوزه 
خواهد  پيش  در  خارجى  سياست 

داشت.
است  مصمم  اگر  دولت  اين 
را  امنيت  كند،  مبارزه  تروريزم  با 
مسير  در  را  كشور  و  كند  تامين 
ثبات و پايدارى قرار دهد، بايد در 
اعراب،  و  پاكستان  با  خود  رابطه 
تامين  هاى  راه  و  كند  بازانديشى 

مالى تروريزم را مسدود نمايد.
پس  تروريزم،  تمويل  منع  قانون 
كشمكش،  و  جنجال  ها  مدت  از 
در اواخر دوره رييس جمهور كرزى، 
از سوى مجلس نمايندگان تصويب 
اين  ديگر،  قانون  هر  مثل  اما  شد؛ 
هاى  قفسه  در  اكنون  نيز  قانون 

وزارت عدليه خاك مى خورد.
وحدت  دولت  رود  مى  انتظار 
از  احمدزى،  آقاى  رهبرى  به  ملى 
و  كند  گردافشانى  نيز  قوانين  اين 
به  عمل  در  كاغذ  روى  از  را  آنها 
مختلفى  هاى  راه  تا  بگذارد؛  اجرا 
براى اعمال قانون، تامين امنيت و 
ايجاد  كشور،  در  تروريزم  تضعيف 
ملموس  مثبت،  اى  نتيجه  و  گردد 

و زودبازده به دست آيد.
روى  نخست  چندروز  در 
از  شمارى  تازه،  دولت  كارآمدن 
مى  وانمود  خوشحالى  با  ها  رسانه 
راكتى  حمالت  جريان  كه  كردند 
شده  قطع  افغانستان  به  پاكستان 
است و آن را از دستاوردهاى دولت 
جديد عنوان مى كردند؛ اما مقامات 
كه  گويند  مى  كنر  واليت  محلى 
راكت  فير   54 ديگر  بار  تازگى،  به 
واليت  اين  به  پاكستان  خاك  از 

اصابت كرده است.
شجاع الملك جاللى؛ سرپرست 
اصابت  كه  است  گفته  كنر  واليت 
اين راكت ها تلفات جانى در پى 
نداشته؛ اما خسارات مالى به مردم 

وارد شده است.
به گفته آقاى جاللى، در جريان 
هفت ماه گذشته، حدود هفت هزار 
به  ديورند  خط  آنسوى  از  راكت 
پرتاب  افغانستان  سرحدى  مناطق 
اين  حساب،  اين  با  است.  شده 
مى  بيشترى  جديت  اكنون  پرسش 
يابد كه جايگاه پاكستان در راهبرد 
احمدزى  دولت  خارجى  سياست 

در كجا خواهد بود.

ملى  امنيت  عمومى  رياست 
پاكستانى  نظاميان  كه  گويد  مى  
افزون بر كمك  هاى مالى به طالبان 
افكن  هراس  گروه  هاى  رهبران  به 
در خاك اين كشور خانه و پناهگاه 

داده اند.
اند  گفته  بارها  نيز  كارشناسان 
افكنان  هراس  تضعيف  براى  كه 
در  نبرد  آتش  ساختن  خاموش  و 
كشور نخست بايد منابع مالى اين 

گروه  قطع شود.
افغانستان،  ملى  امنيت  رياست 
استخبارات نظامى پاكستان را منبع 

اصلى مالى طالبان مى  داند.
سخنگوى  صديقى؛  حسيب 
رياست عمومى امنيت ملى در اين 
باره اظهار داشت:»اولين منبع مالى 
طالبان سازمان استخبارات پاكستان 
و  مالى  كمك  طالبان  به  كه  است 
منبع  دومين  كند،  مى   لجستيكى 
كه  است  گروه   اين  نماينده  هاى 
از  و  مى  روند  خليج  كشورهاى  به 

شيخ  هاى عرب پول مى  گيرند».
وى در ادامه افزود: «سومين منبع 
اين  افراد  از  شمارى  طالبان  مالى 
حاشيه   كشورهاى  به  كه  اند  گروه 
خليج فارس مى  روند و در شركت 
را  معاش  شان  و  مى  كنند  كار   ها 
جنگ  تا  مى  دهند؛  گروه  اين  به 
افغانستان  در  انسان  قاچاق  كنند. 
و پاكستان، قاچاق اسلحه، عشر و 
قريه  در  مردم  از  زورگيرى  و  زكات 
جات از ديگر منابع درآمد اين گروه 

به شمار مى  رود».
پيش از اين درآمد ساالنه طالبان 
شده  گفته  دالر  ميليون  حدود 200 
براى  بيشتر  كه  درآمدهايى  است؛ 
خرج  و  اسلحه  خريد  نيرو،  جذب 
و خوراك طالبان مصرف مى شود.

اين در نوع خود كم سابقه است 
كه يك نهاد مهم امنيتى افغانستان 
هاى  تروريست  مالى  منابع  باره  در 

طالبان، اظهار نظر مى كند. 
اين گزارش رياست امنيت ملى 
كجا  از  طالبان  كه  دهد  مى  نشان 
مى  فربه  چگونه  شوند،  مى  تغذيه 
شوند و با چه پول ها و امكاناتى 
امنيتى  نيروهاى  و  مردم  جان  عليه 

افغانستان اقدام مى كنند.
بر  كه  گويند  مى  كارشناسان 
امنيت  اداره  تازگى  به  آنچه  اساس 
ملى، ارائه كرده، تقريبا تغيير زيادى 
ابتداى  از  طالبان  مالى  منابع  در 

نظاميان  كه  مى گويد  داخله  وزارت  سخنگوى 
پاكستان در جريان دو روز گذشته، 190 راكت به 

واليت شرقى كنر شليك كرده اند.
صديقى،  صديق  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
سخنگوى اين وزارت روز شنبه در نشست خبرى 
محكوم  را  حمالت  اين  داخله  وزارت  كه  گفت 
مى كند. در جريان سال هاى اخير، نظاميان پاكستان 
كرده  پراكنى  راكت  كنر  واليت  سمت  به  همواره 
تجاوز  پاكستان  اقدام  اين  دولت،  گفته  به  كه  اند 

آشكار به افغانستان تلقى مى شود.
با وجود اعتراض هاى مكرر دولت افغانستان و 
امضاى پيمان امنيتى ميان افغانستان و امريكا، هنوز 

اين راكت پراكنى ها پايان نيافته است.
به اساس مفاد پيمان امنيتى، امريكا تعهد كرده 
خارجى  تجاوزات  برار  در  افغانستان  از  كه  است 
دفاع مى كند، بااين وجود، تاكنون امريكا واكنشى 

به حمالت راكتى پاكستان نشان نداده است.

سخنگوى وزارت داخله:
190 راكت طى دو روز گذشته به كنر اصابت 

كرده است

پاكستان، حامى اصلى 
تروريزم است و طالبان 
مستقيما به اين كشور، 

وصل اند؛ بنابراين، 
چگونگى تعامل يا تقابل 
با اسالم آباد، چالش مهم 
راهبرد سياست خارجى 
دولت به رهبرى اشرف 
غنى احمدزى است

كيفرى  درحقوق   / اول  صفحه  از  ادامه 
جرايم  «مرتكب  جزا،  قانون   1 ماده  كشور، 
حدود و قصاص و ديات، مطابق «احكام فقه 
حنفى شريعت اسالم» مجازات مي گردد» و 
قانون جزا تنها « جرايم و جزاء هاي تعزيري 

را تنظيم مي نمايد.» 
به لحاظ قلمرو تنفيذ در ماده 14 اين قانون 
كه  اشخاصي  بر  قانون  اين  احكام   » ؛  آمده 
در ساحه دولت جمهوري اسالمي افغانستان 
گردد.  مي  تطبيق  شوند،  جرم  مرتكب 
افغانستان  اسالمي  جمهوري  دولت  ساحه 
شامل هر مكاني است كه تحت سلطه آن واقع 

باشد.» به اين معنا كه هر فرد داخلى يا خارجى 
شود،  جرم  مرتكب  افغانستان  درقلمرو  كه 
اگر جرم از دسته حدود و قصاص و ديات 
مى  رسيدگى  حنفى  فقه  احكام  طبق  باشد، 
گردند،  تعزيرى  جرايم  مرتكب  اگر  و  شود 
مطابق احكام قانون جزا، رسيدگى و مجازات 

مى شوند.
وظيفه  كه  قضائيه  قوه  ديگر  سوى  از 
تعقيب، تحقيق و محاكمه را به عهده دارد، 
در ماده 122 قانون اساسى صالحيت ذاتى و 
است؛  شده  تعيين  صورت  اين  به  آن  قلمرو 
«هيچ قانون نمى تواند درهيچ حالت، قضيه 

يا ساحه يى را از دايرهء صالحيت قوه قضائيه 
به نحوى كه در اين فصل تحديد شده، خارج 
بسازد و به مقام ديگر تفويض كند.» براساس 
درقضاياى  «محاكم  اساسى،  قانون   130 ماده 
و  اساسى  قانون  اين  احكام  رسيدگى،  مورد 

ساير قوانين را تطبيق مى كنند.»
اين درحالى است كه:

امنيتى،  پيمان   13 ماده  بند1  در  الف: 
مدنى)  و  قضايى(جزايى  محاكمه  و  تعقيب 
اعضاى نظامى و بخش ملكى اياالت متحده 
به اين صورت تنظيم شده است؛ «افغانستان 
تعميل  متحده  اياالت  كه  كند  مى  توافق 
تخطى  به  رسيدگى  در  قضايى  صالحيت 
قلمرو  در  افراد  چنين  مدنى  و  جنايى  هاى 
افغانستان را حق اختصاصى خود مى داند» 
و «افغانستان به اياالت متحده اجازه ميدهد تا 
محاكمات قضايى و ساير اقدامات دسپلينى 
در  عندالضرورت  را،  قضايا  اين  به  مربوط 
قلمرو افغانستان انجام دهد.» اين يعنى نفى 
و  كشور  ملى  حاكميت  و  صالحيت، قوانين 
و  امريكا  قوانين  برمبناى  محاكمات  انجام 
قلمرو  در  كشور  آن  عدلى  نهادهاى  توسط 
افغانستان نه تنها برخالف قوانين نافذه كشور 
است كه نقض حاكميت ملى و قضايى ما 

نيز هست.
ب: سلب حق صالحيت دستگيرى مجرم؛ 

نيروهاى  است؛«اعضاى  13آمده  ماده  دربند4 
نظامى و بخش ملكى اياالت متحده توسط 
نمى  توقيف»  و  «دستگير  افغان  مقامات 
و  نظامى  نيروهاى  اعضاى  از  آنعده  شوند. 
بخش ملكى كه به هر دليلى، توسط مقامات 
افغان، بشمول مقامات تنفيذ قانون افغانستان، 
وقت  اسرع  در  شوند،  توقيف  يا  و  دستگير 
تسليم  متحده  اياالت  نيروهاى  مقامات  به 
داده مى شوند.» اين بند، به صراحت ناقض 
حاكميتى  حق  و  قضايى  صالحيت  اصل 
عدلى  نهادهاى  از  حق  اين  كه  است  كشور 
حتى  و  شده  گرفته  افغانستان  قضايى  و 
حق  مشهود،  جرايم  در  ما  عدلى  نهادهاى 
اياالت  ملكى  و  نظامى  نيروهاى  دستگيرى 
متحده را ندارد و اگر چنين اتفاقى (دستگيرى) 
شود.  امريكايى  نيروهاى  تسليم  بايد  بيفتد، 
واضح است كه آشكارا حق حاكميتى كشور 
را نقض مى كند و با احترام به حاكميت ملى 

سازگار نيست. 
ج: سلب حق رجوع به محاكم بين المللى: 
اين موضوع از آنرو براى ما اهميت دارد كه با 
قرار  مفاد  از  تخلف  كشور،  شرايط  به  توجه 
داد و يا وقوع موارد حاد جنايى مورد اختالف، 
و  وظيفه  و...،  جنگى  جنايت  كشى،  نسل 
خود  اگر  كه  است  كشور  حاكميتى  حق 
نتواند مرتكبين را محاكمه نمايد، به محاكم 

و  نمايد  رجوع   ICC مثل  المللى  بين 
تعقيب مجرمين را خواستار شود اما در بند5 
اياالت  و  افغانستان  آمده؛«  پيمان   13 ماده 
متحده موافقت مى نمايند كه اعضاى نيروهاى 
نظامى يا بخش ملكى آن بدون رضايت صريح 
المللى  بين  محكمه  هيچ  به  متحده  اياالت 
داده  انتقال  يا  تسليم  دولتى  يا  و  نهاد،  يا 
نمى شوند.» برطبق اين بند، حق دادخواهى و 
ارجاع به محاكم بين المللى به عنوان يكى از 
حقوق حاكميتى و بين المللى كشور، سلب 
مقتضاى  به  كه  كشورى  حال  است.  گرديده 
جرايم  مرتكب  مثًال  خود  نظامى  پاليسى 
محاكم  باشد،  شده  و...  كشى  نسل  جنگى، 
آن چگونه داورى عادالنه خواهد كرد. درحالى 
المللى،  بين  محاكم  وجودى  فلسفه  كه 
رسيدگى به چنين پرونده هاى بزرگ جزايى 

كشورهاست. 
د: در بند 2 ماده 13، حتى حضور نماينده 
مدافع  العموم،  مدعى  عنوان  به  كل،  دادستان 
حقوق عمومى و دعاوى اتباع كشور در اين 
پيمان پذيرفته نشده و تنها چيزى كه دولت 
به  رسانى»  «اطالع  گرفته،  عهده  به  امريكا 
دولت افغانستان از جريان و نتيجه محاكمه و 
« كوشش» مبنى بر «اجازه و تسهيل اشتراك و 
نظارت از چنين محاكمات» توسط نمايندگان 
افغانستان است...       ادامه دارد

پيمان امنيتى و اصل انسجام حقوقى ( 2 )
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اي شيعيان، مايه آبروي ما باشيد، نه باعث شرمندگي ما، با مردم به خوبي سخن 
بگوييد، زبانهايتان را نگه داريد و از بيهوده گويي و سخنان زشت گفتن بپرهيزيد

وسائل  الشيعة، ج12، ص193

َقاَل االمام الصادق (عليه السالم)

امام صادق (عليه السالم) 

رئيس  درستيز/  لوى  دمپسى؛  مارتين 
دوشنبه  روز  امريكا  اردوى  مشترك  ستاد 
نشستى با وزراى دفاع بيش از 20 كشور 
داعش  با  مقابله  محوريت  با  خارجى 

برگزار مى كند. 
امريكا  نظامى  و  ديپلوماتيك  مقامات 
نظامى  و  مالى  حمايت  جلب  پى  در 
كشورهاى مختلف براى مقابله با داعش 

هستند. 
به گزارش آوا به نقل از تسنيم، رئيس 
دوشنبه  روز  امريكا  اردوى  مشترك  ستاد 
بررسى  براى  ميزان)   22) هفته   همين 
كشور   20 دفاع  وزراى  با  داعش  تهديد 

مالقات خواهد داشت.
انگليسى  خبرگزارى  گزارش  طبق 

امور  وزير  اشتاين ماير»  والتر  فرانك 
خارجه آلمان، به خبرگزارى فرانسه گفت: 
آزادى اين شهروند آلمانى پس از 2 سال 
ربوده شدن در افغانستان سبب خوشحالى 

دولت اين كشور شده است.
براى  آلمانى  امدادگر  افزود:  وى  
بررسى هاى طبى و مشاوره تحت حمايت 
حال  و  گرفته  قرار  كشور  اين  دولت 

عمومى وى نيز خوب است.
بود  قرار  داشت:  اظهار  ماير  اشتاين 
يك  امدادگر  اين  شدن  ربوده  از  پس  كه 
«گروه بحران» براى رسيدگى به اين حادثه 
رسانه ها  از  آلمان  دولت  اما  شود  تشكيل 

«محمد صبيح» معاون دبير كل اتحاديه 
عرب در امور فلسطين و اراضى اشغالى 
كنفرانس  برگزارى  كه  گفت  ديروز  عربى 
بين المللى بازسازى نوار غزه در راستاى 
توقف  براى  مصر  هاى  تالش  تكميل 
تجاوزات اسرائيل عليه نوار غزه است كه 
زيادى نيز در اين منطقه به  خرابى هاى 
جا گذاشته و باعث تخريب زير ساخت 
ها و آوارگى هزاران نفر از فرزندان ملت 

فلسطين شده است.
اندازى  سنگ  عدم  ضرورت  بر  صبيح 
ويژه  مواد  واردات  برابر  در  اسرائيل 
گذشته  در  كه  آنگونه  غزه،  نوار  بازسازى 

هوايى  پايگاه  در  نشست  اين  رويترز، 
هنوز  اما  شد،  خواهد  برگزار  «اندروز» 
فهرست كامل كشورهاى شركت كننده در 

اين نشست منتشر نشده است.
ائتالف  يك  تشكيل  درصدد  امريكا 
بين المللى براى مقابله با گروه تروريستى 
بسيارى  عقيده  به  كه  است  بوده  داعش 
خود  سياست هاى  حاصل  ناظران  از 

واشنگتن است.
امريكايى ها تاكنون فقط به كمك چند 
كشور اروپايى و عربى، به بمباران اهداف 
داعش در سوريه و عراق پرداخته اند؛ اين 
نتوانسته  و  نبوده  تأثيرگذار  اما  بمباران ها 
به  مخصوصًا  داعش  روى  پيش  جلوى 

سمت شهر كوبانى را بگيرد.

ربوده  فرد  امنيت  حفظ  براى  تا  خواست 
شده از پوشش خبرى اين حادثه خوددارى 
مولنبخ»  «برند  كه  آلمانى  امدادگر  كنند. 
آلمان  امدادرسانى  گروه  براى  دارد  نام 
كار  گرسنگى»  با  مبارزه  جهانى  «سازمان 
مى كرد و زمانى كه براى كمك به قربانيان 
پاكستان  به  ميالدى  سال 2010  سيل هاى 
اعزام شد، توسط افراد مسلح ربوده شد. به 
گزارش روزنامه «بيلد»، نيروهاى ويژه آلمان 
امدادگر  اين  تحويل  مسئوليت   (KSK)
اين كشور را بر عهده داشتند كه تحويل 

وى بدون درگيرى انجام شد.
نظر  به  داد:  گزارش  نيز  «اشپيگل»، 

پس از برگزارى كنفرانس شرم الشيخ رخ 
داد، تاكيد كرد.

وى اشاره كرد كه نقش جامعه جهانى 
و سازمان ملل در اين زمينه مهم است.

صبيح تجاوز اخير اسرائيل عليه نوار 
نيز  زيادى  هاى  ويرانى  آن  طى  كه  غزه 
اظهار  و  كرد  محكوم  گذاشت،  جاى  بر 
كشورهاى  حمايت  با  قاهره  كه  داشت 
برقرار  غزه  در  بس  آتش  توانست  عربى 
كامل  طور  به  روند  اين  بايستى  و  سازد 
دائمى  بس  آتش  به  تا  باشد  داشته  ادامه 
به  فلسطين  اراضى  تمامى  در  فراگير  و 

منظور تحقق صلح فراگير دست يابيم.

از سويى ديگر دولت سوريه مى گويد: 
سمت  به  پول  جريان  «قطع  براى  امريكا 
بر  فشار  جاى  به  داعش»،  هاى  تكفيرى 
و  پااليشگاه ها  قطر،  مانند  كشورهايى 
را  كشور  اين  ارزشمند  زيرساخت هاى 

بمباران مى كند. 
به  هوايى  حمالت  در  امريكايى ها 
بار  اولين  براى  داعش،  تروريست هاى 
را  (اف-22)  رپتور  پنجم  نسل  جنگنده 

نيز در يك نبرد واقعى آزمايش كردند.
تروريست هاى تكفيرى داعش در حال 
حاضر، كنترول بخش هايى از شرق سوريه 
و مناطق شمال و غرب عراق را در اختيار 
شنيعى  جنايات  مناطق  اين  در  و  دارند 

مرتكب شده اند.

دزديده  را  آلمانى  امدادگر  طالبان  مى رسد 
خبر  خودشان،  ويدئويى  پيام  در  بارها  و 
آلمانى  بودند.امدادگر  داده  وى  كشتن  از 
شهر  در  خود  ايتاليايى  همكار  همراه  به 
جنورى  در 19  پاكستان  پنجاب،  «مولتان» 
«عامر  شد.  ربوده  ميالدى   2012 سال 
پس  مولتان،  پوليس  افسر  خان»  ذوالفقار 
از اين حادثه در سال 2012 ميالدى به اى 
اف پى گفت: 3 فرد مسلح پس از ورود به 
يك خانه، يك امدادگر ايتاليايى و آلمانى 
را ربودند.گفتنى است، ربودن افراد خارجى 
توسط  پاكستان  مختلف  بخش هاى  در 
افراد مسلح بسيار رايج شده كه در برخى 
گروه هاى  به  شده  ربوده  افراد  موارد،  از 

تروريستى ديگر فروخته مى شود.

وى گفت كه ثبات منطقه هرگز محقق 
دو  حل  راه  طريق  از  مگر  شد  نخواهد 
دولت و عقب نشينى اسرائيل از اراضى 

اشغالى فلسطين در سال 1967.
اظهاراتش  از  ديگرى  بخش  در  صبيح 
صلح  طرح  بر  عرب  اتحاديه  پايبندى  بر 
عربى تاكيد كرد و گفت كه اين اتحاديه 
پايبندى به اين مسئله را راهبرد خود براى 
منطقه  در  عادالنه  و  فراگير  صلح  تحقق 
«بنيامين  اينكه  از  و  داند  مى  خاورميانه 
نتانياهو» نخست وزير رژيم صهيونيستى 
عربى  صلح  طرح  زمان  كه  است  گفته 

بسر آمده است، ابراز تاسف كرد.

دمپسى با وزراى دفاع 20 كشور در اين هفته نشستى برگزار مى كند

امدادگر آلمانى ربوده شده در پاكستان، در افغانستان آزاد شد

اتحاديه عرب براى عدم تكرار تجاوز اسرائيل به غزه خواستار تضمين شد

تظاهرات،  در  شركت  با  ديگر  بارى  بحرين،  مردم 
خشم خود را از رژيم آل خليفه حاكم ابراز داشتند.

به گزارش آوا به نقل از منابع خبرى، اين تظاهرات 
در منطقه ستره و روستاى المالكيه برپاشد.

 از زمان آغاز قيام مردمى بحرين در سال دو هزار 
و يازده، مردم اين كشور به صورت مرتب تظاهرات 
ضد دولتى برپا مى كنند. اين درحالى است كه رژيم 
آل خليفه به شدت اين تظاهرات را سركوب مى كند.
شعارهايى  اخير،  تظاهرات  در  كنندگان  شركت 
را  رژيم  اين  و  دادند  مى  سر  خليفه  آل  رژيم  عليه 

آدمكش و خائن توصيف مى كردند. 
معترضان عكسى بزرگ از پادشاه بحرين را به آتش 

كشيدند كه روى آن نوشته شده بود « ديكتاتور»!
شركت كنندگان در اين تظاهرات، سرنگونى رژيم 

آل خليفه را خواستار شدند.

قريب  ورود  از  گزارشى  در  كويتى  روزنامه  يك 
الوقوع دو هزار و 300 نظامى آمريكا به واليت االنبار 
به بهانه انجام عمليات زمينى عليه داعش خبر داد. 
به گزارش آوا به نقل از خبرگزارى مهر، روزنامه 
كرد:  اعالم  خود  ديروز  شماره  در  كويت  السياسه 
جارى  ماه  اوايل  كه  آمريكا  سريع  واكنش  نيروهاى 
به  ورود  آماده  اند  شده  مستقر  كويت  در  ميالدى 

عراق در روزهاى آينده هستند. 
در اين گزارش آمده است: نيروهاى واكنش سريع 
براى  و  هستند  نفر   300 و  هزار   2 حدود  آمريكا 
شهر  در  داعش  گروه  هاى  پيشروى  از  جلوگيرى 
الرمادى، منطقه هيت و مناطق الصقالويه و الكرمه 
منتقل  االنبار  واليت  به  فلوجه  شهر  نزديكى  در 

خواهند شد. 
در ادامه گزارش گفته شده است: مشاوران نظامى 
امريكا هم اكنون براى فراهم كردن مقدمات حضور 
نيروهاى واكنش سريع آمريكا در واليت االنبار در 
پايگاه هاى الحبانيه و عين االسد مستقر هستند، 
حال  در  عراق  االنبار  استان  در  امنيتى  اوضاع  زيرا 
شمار  شود  مى  گفته  و  است  خطرناك  حاضر 
نفر  هزار   40 از  بيش  واليت  اين  در  ها  داعشى 

هستند. 
ورود اين نيروها براى عمليات زمينى در عراق در 
حالى است كه بسيارى از شخصيت هاى عراقى 
با عمليات زمينى نيروهاى بيگانه در عراق مخالف 

هستند و آن را به نوعى اشغال عراق مى دانند.

خبر نگاه

مردم بحرين يك بار ديگر عليه رژيم 
آل خليفه تظاهرات كردند

يك روزنامه كويتى خبر داد:
ورود قريب الوقوع دو هزار و 300 نظامى 

عراق، آمريكايى به استان االنبار مرجعيت  نماينده 
دخالت  هرگونه  درباره 
بيگانگان در امور سياسى اين 
كشور به بهانه مبارزه با داعش 

هشدار داد. 
از  نقل  به  آوا  گزارش  به 
احمد  «سيد  العالم،  شبكه 
اهللا  آيت  نماينده  الصافى» 
نماز  خطبه  در  سيستانى، 
امام  حرم  در  كربال  جمعه 
كلمه  وحدت  (ع)،  حسين 
در  عراق  سياسى  رهبران 
اين  كنونى  حساس  شرايط 
كشور را خواستار شد و اظهار 
هرگونه  از  بايد  ها  آن  داشت: 
ديگران  دخالِت  براى  تالش 
در امور سياسى به بهانه هاى 

خاص، جلوگيرى كنند.

است  درست  افزود:  وى 
را  جهانى  جامعه  تروريزم  كه 
دنبال  به  و  كند،  مى  تهديد 
توسعه طلبى تا گسترده ترين 

زمينه  و  است  ممكن  حد 
دستيابى  براى  مناسب  هاى 
دست  به  هم  را  هدف  اين  به 

آورده است؛ اما اين دليل نمى 
شود كه در امور عراق، دخالت 
نبايد  و  باشند  داشته  منفى 
براى  ها  تراشى  بهانه  چنين 

را  كشور  حاكميت  به  تعرض 
پذيرفت.

از  كربال  جمعه  خطيب 

از  خواست  عراق  دولت 
تامين  براى  موجود  امكانات 
نيازهاى امنيتى كشور استفاده 
كند، تا استقالل تصميم گيرى 
سياسى عراق خدشه دار نشود. 
وى با تاكيد بر اين كه تروريزم 
عراق  تمام  ها،  تروريست  و 
مقابله  كنند،  مى  تهديد  را 
جمعى  وظيفه  را  ها  آن  با 
مقابل  در  دفاع  و  دانست 
تاريخى،  مسئوليت  را  آنان 
كرد  توصيف  اخالقى  و  ملى 
اين  در  شكست  هرگونه  و 
و  شمرد  نابخشودنى  را  مجال 
خواست  متخصص  رهبران  از 
در عرصه هاى درگيرى حضور 
پيدا كنند تا به مبارزان عراقى، 

روحيه بدهند.

مخالفت مرجعيت عراق 
با دخالت خارجى به بهانه مبارزه با داعش

يك  طى  ملى  امنيت  عمومى  رياست  موظفين 
عمليات خاص، يكتن از سازمان دهندگان حمالت 
انتحارى و انفجارى را همراه با دو واسكت انتحارى 

از مربوطات شهر پلخمرى دستگير نموده اند.
اطالعيه  از  نقل  به  آوا  خبرگزارى  گزارش  به 
بازداشت  فرد  ملى،  امنيت  عمومى  رياست 
نام  الرحمن  سيف  فرزند  اميرمحمد  كه    شده 
ولسوال  لعل  مولوى  بدستور  تا  داشت  قصد  دارد، 
حمالت  مركزى  بغالن  در  طالبان  گروه  نامنهاد 
انتحارى و انفجارى را در شهر پلخمرى سازماندهى 

نمايد.
واسكت  دو  با  هدفش  شدن  عملى  از  قبل  وى 
انتحارى مملو از مواد انفجاريه و مقدار زيادى مواد 
و وسايل انفجاريه توسط نيروهاى امنيتى بازداشت 

شد. 
خونين  حادثه  چندين  از  وى   دستگيرى  با 

تروريستى در شهر پلخمرى جلوگيرى شد.

كه  است  كرده  اعالم  جهانى  صحت  سازمان 
تعداد افرادى كه در ارتباط با ابوال جان خود را از 
دست داده اند، از چهار هزار نفر فراتر رفته است.

ديويد  سى،  بى  بى  از  نقل  به  آوا  گزارش  به 
روند  كه  متحد  ملل  سازمان  ويژه  نماينده  نابارو، 
مقابله با ابوال را پيگيرى مى كند، هشدار داده است 
كه اگر تقريبا تمام كشورها عليه ابوال بسيج نشوند، 
بيمارى  اين  گرفتار  ابد  تا  جهان  كه  است  ممكن 

باشد. 
خواهان  متحد  ملل  سازمان  اين،  از  پيش 
اختصاص حدود يك ميليارد دالر منابع مالى براى 
اعالم  ولى  بود،  شده  ابوال  شيوع  بحران  با  مقابله 
مبلغ  اين  چهارم  يك  تنها  تاكنون  كه  است  شده 

تامين شده است.
و  ليبريا  گينه،  كشور  سه  گزارش ها،  براساس 
سيرالئون بدترين وضعيت را بين كشورهاى درگير 
مى دهد  نشان  داده ها  تازه ترين  و   دارند  ابوال  با 
كه تنها در اين سه كشور، چهار هزار و 24 مورد 
مرگ افرادى گزارش شده است كه يا به ابوال مبتال 
بيمارى  اين  دچار  كه  مى رفت  آن  ظن  يا  بودند 

شده باشند.
هشت مورد از مرگ افراد در ارتباط با ابوال در 
سنگال و يك مورد هم در امريكا ثبت شده است.
مورد   399 و  هزار  هشت  تاكنون  مجموع،  در 
ابتال يا مشكوك به ابتال به ابوال ثبت شده است كه 

بيشتر آنها در غرب آفريقا بوده است.
گزارش هاى مربوط به افزايش تعداد مرگ هاى 
كه  شده اند  منتشر  شرايطى  در  ابوال  با  مرتبط 
براى  نشده اند  حاضر  ليبريا  مجلس  نمايندگان 
كشور  آن  رئيس جمهور  به  ابوال  بحران  با  مقابله 

اختيارات بيشترى بدهند.
تاكنون 2 هزار و 316 نفر از مبتاليان به ابوال يا 
كسانى كه ظن آن مى رفت كه به اين بيمارى مبتال 

باشند، در ليبريا جان خود را از دست داده اند.

ادامه از صفحه 2 / البته حتى اگر اين گزارش، 
نادرست باشد و امريكا به چنين اقدامى مبادرت 
دارد  وجود  نيز  ديگرى  زياد  داليل  باشد،  نكرده 
كه نشان مى دهد امريكا تقريبا هيچ اقدامى براى 
انجام  افغانستان  هوايى  نيروهاى  تجهيز  و  احيا 
نداده است؛ البته وقتى مى گوييم «هيچ اقدام» به 
آن معناست كه با توجه به شعارهايى كه امريكا مى 
دهد، با توجه به ميزان كمك هايى كه اعالم مى 
شود و با توجه به دلگرمى و اميدى كه افغانستان 
نسبت به «بزرگترين متحد استراتژيك» خود دارد، 
اقدامات انجام شده «هيچ» محسوب مى شود. از 
و  امريكا  ميان  ساده  مقايسه  يك  در  ديگر،  سوى 
شوروى و ميزان كمك آنها به ارتش و نيروهاى 
هوايى افغانستان در دو زمان متفاوت، كامال روشن 
مى شود كه امريكا در مقايسه با شوروى، چه كارى 

براى ارتش و نيروى هوايى ما انجام داده است. 
صدها  شوروى،  زمان  در  ما  هوايى  نيروى 
زمان  آن  در  كه  داشت  روسى  جنگى  هواپيماى 
مورد استفاده ارتش روسيه بود و در منطقه، نظير 
نداشت. صدها عراده تانك داشت و ديگر ادوات 
جريان  در  ادوات  اين  نظامى؛  سبك  و  سنگين 
و  پاكستان  توسط  يا  و  شدند  نابود  يا  ها  جنگ 

ديگر همسايگان به تاراج رفتند. 
هنوز هم نيروهاى ما از ادوات و هليكوپترهاى 

به جا مانده از شوروى پيشين استفاده مى كنند!

دستگيرى يك سازمان دهنده حمالت 
انتحارى در بغالن

سازمان صحت جهانى: 
تعداد قربانيان ابوال از مرز چهار هزار نفر 

گذشت

آهن پاره هايى 
به ارزش 486 ميليون دالر!


