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پرونده مهاجم کابل بانک به دادگاه فرستاده می شود

تمامی نیرو های سیاسی که تفکر ضدطالبانی دارند در محاسبات بلند 
ملی و بین المللی در حاشیه قرار دارند. آنها شامل در مشوره های 
»چه باید کرد؟« امریکا قرار ندارند. امریکایی ها با تمام مشکالتی 
با  را  کاری  رابطه  نزدیک ترین  هم  هنوز  هست  رابطه شان  در  که 
رییس جمهور افغانستان دارند و رییس جمهور خود خواهان توقف 

عملیات ها و خواهان سازش با طالبان است. 

ادامه ی گفتگوهای امریکا با افغانستان در مورد همکاری های استراتژیک

که  است  کرده  اعالم  سارنوالی  لوی 
به  حمله  اصلی  طراحان  از  یکی  پرونده 
به دادگاه فرستاده  به زودی  بانک  کابل 

می شود.
شمالی  وزیرستان  ساکنان  از  جان  زرا 
پس  که  است  مهاجمی  یگانه  پاکستان، 
جالل  شهر  در  بانک  کابل  به  حمله  از 

آباد از سوی پولیس بازداشت شد.
مهاجم  هفت  دلو(   ۳۰( حمله  این  در 
آن  اثر  بر  و  داشتند  شرکت  انتحاری 
دیگر  شماری  و  کشته  نفر   ۴۰ از  بیش 

شدند. زخمی 
این  جریان  از  که  ویدیویی  تصاویر  در 
در  بانک  کابل  والیتی  شعبه  به  حمله 
که  فردی  شده،  منتشر  آباد  جالل  شهر 
بعد از این حمله بازداشت شد به شماری 

غیرنظامی شلیک می کند. افراد  از 
به دنبال انتشار این تصاویر حامد کرزی 
عالی  دادگاه  از  کشور  جمهور  رییس 
را  شده  بازداشت  مهاجم  تا  خواست 

می گوید  کابل  در  امریکا  سفارت 
همکاری های  مورد  در  گفتگوها  که 
و  افغانستان  حکومت  میان  استراتیژیک 

ایاالت متحده همچنان ادامه دارد. 
با  پنجشنبه  روز  کابل  در  امریکا  سفارت 
بخشی  که  است  گفته  اعالمیه ای  انتشار 
و  سیزدهم  روزهای  به  گفتگوها  این  از 
کابل  در  میالدی  جاری  ماه  چهاردهم 

امریکا  انکشافی  بودجه 
افغانستان  برای 

است  یافته  کاهش 
ایاالت  انکشافی  نهاد  مسوول  کابل:  8صبح، 
در  کاهش  از  افغانستان  در  امریکا  متحده 
بودجه این نهاد در سال 2۰11 خبر داده است. 
خبرنگاران  به  پنج شنبه  روز  گاست،  اریل 
 ۴ به  گذشته  سال  در  نهاد  این  بودجه  گفت 
از  جاری  سال  برای  اما  می رسید  دالر  میلیارد 
کنگره بودجه ای به مبلغ 2.6 میلیارد دالر تقاضا 

شده است. 
ایاالت متحده، امریکا در  به گفته ی این مقام 
نظر دارد که تا سال 2۰12، 5۰ درصد کمک ها 
مصرف  به  افغانستان  حکومت  طریق  از  را 
این  که  گفت  ادامه  در  گاست  اریل  رساند. 
نهاد قبال از طریق قراردادی ها کار می کرد اما 
حاال تصمیم گرفته اند تا بیشتر کارها از طریق  

حکومت افغانستان به انجام رسد. 
وی گفت بعضی برنامه های که نتایج مثبتی به 
همراه نداشته است لغو می شود و فعالیت های 
نظارتی نیز از کارهای این نهاد بیشتر می گردد. 
مسوول نهاد انکشافی ایاالت متحده امریکا در 
بخشی از سخنان خود گفت که ایاالت متحده 
انکشاف  عرصه  در  افغانستان  عمده  شریک 
اعالمیه مشترک  مساله در   این  و  بود  خواهد 

میان دو کشور نیز ذکر خواهد شد. 
تالش  انکشافی  اداره  که  گفت  ادامه  در  وی 
و  استعداد  از  برنامه ها  اجرای  در  تا  دارد 
وی  شود.  استفاده  افغان ها  خود  توانایی های 
مختلف  عرصه های  در  ما  که  گفت  پایان  در 
فعالیت  داشته ایم و اگر امنیت در بند کجکی 
تامین گردد توربین سومی را نیز نصب خواهیم 

کرد. 

محکوم  مرگ  یعنی  مجازات«  »اشد  به 
کند.

پرونده  که  است  گفته  سارنوالی  لوی 
دست آوردن  به  برای  مهاجم  فرد 
با  که  کسانی  باره  در  بیشتر  اطالعات 
دادگاه  به  هنوز  داشته اند،  ارتباط  او 

است. نشده  فرستاده 
است:  گفته  سارنوالی  لوی  سخنگوی 
پرونده  بررسی  است.  )او( مشهود  »جرم 
این خاطر کمی وقت گرفت  به  فقط  او 
طور  به  جرم  این  در  او  با  که  کسانی  تا 

راه اندازی شده بود. 
به  گفتگوها  این  که  افزوده  اعالمیه  این 
همکاری های  سر  بر  کلی  توافق  منظور 
آینده  ماه  تا  دوکشور،  میان  استراتیژیک 

ادامه خواهد یافت. 
جمهور  رییس  سخنگوی  این  از  پیش 
میان  گفتگوها  ادامه  بر  نیز  افغانستان 
و  داشته  تاکید  امریکا  و  داخلی  مقام های 

بودند،  شریک  غیرمستقیم  یا  مستقیم 
دستگیر  امنیتی  نیروهای  توسط  بتوانیم 
پیشرفت های  ما  مورد  این  در  کنیم. 

داشته ایم.« خوبی 
علیه  که  مجرم،  این  »دوسیه  افزود:  او 
در  ضدبشری  جنایت  ما  هموطنان 
بررسی  حال  در  داده  انجام  ننگرهار 
روز  هفت  تا  پنج  جریان  در  و  است 
خواهد  گسیل  مربوط  محکمه  به  آینده 

شد.«
اصلی  طراحان  از  بازداشت شده  فرد 
حمله به نمایندگی کابل بانک در جالل 

آباد خوانده شده است.
اهلل مشعل، سخنگوی  این حال لطف  در 
از  تن   ۳ بازداشت  از  ملی  امنیت  اداره 
داده  خبر  حمله  این  دهندگان  سازمان 

است.
حمله  این  که  است  گفته  مشعل  آقای 
پیشاور  شورای  و  حقانی  شبکه  سوی  از 

بود. سازمان دهی شده 

پایگاه های  ایجاد  موضوع  که  بود  افزوده 
این  از  بخشی  افغانستان،  در  امریکا  دایمی 

گفتگوها خواهد بود. 
این  به  آگاهان  از  شماری  حال  همین  در 
همکاری های  سند  موجودیت  که  باور اند 
در  امریکا،  و  افغانستان  میان  استراتیژیک 
کمک  کشور  این  ثبات  و  اقتصادی  رشد 

می کند. 
  

عناوین 
مطالب امروز:

وسط طالیی
خروج  و  حضور  مساله ی 
عنوان  به  بین المللی  نیروهای 
امروز  برای  مساله  حیاتی ترین 
به  افغانستان،  فردای  و 
شورای ملی افغانستان واگذار 
این  شورا  طوریکه،  به  گردد؛ 
سال  دو  هر  حداکثر  را  مساله 
یک بار مورد بحث قرار دهد و 
نیازمندی و یا عدم ضرورت به 
سازد.  مشخص  را  آنان  حضور 
»حضور  طرح  با  ملی  شورای 
نیروهای  مشروط«  و  دوره ای 
حضور  می تواند  بین المللی، 
در  امریکا  دایمی  پایگاه های 
اعالن  منتفی  را  افغانستان 

نماید.
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شکست استراتژیک طالبان 
مستلزم بسیج ملی است

مقاله ای از امراهلل صالح، رییس پیشین امنیت ملی

تلویزیون سبا                  
نشرات خبری بیست وچهار ساعته تلویزیون سبا، در سال 2۰۰8 میالدی آغاز و درحال حاضر سیزده والیت بزرگ کشور را از طریق دو کانال خود تحت پوشش نشراتی دارد. تلویزیون سبا در نظر دارد تا هفت والیت دیگر را نیز 

در زودترین فرصت تحت پوشش نشراتی در آورده و پوشش خبری تمام والیت های کشور از اهداف نهایی است. 
تلویزیون سبا، به هدف اطالع رسانی برای مردم درمناطق دور دست کشور فعالیت نموده و تالش دارد تا با گسترش ساحه فعالیت در سایر نقاط، برنامه های آموزشی، تفریحی، پژوهشی و گزارش هایی را با توجه با نیاز عامه در 

بخش های مختلف، آماده وبدست نشر بسپارد. 
برنامه های چون، درجه صفر؛ که موارد پیچیده وبزرگ فساد اداری درکشور را به کاوش می گیرد. نهایت ما؛ که در مورد مداخله کشورهای خارجی در امور افغانستان، حفظ منافع ملی و روابط بین المللی افغانستان، می چرخد. امید؛ 
که یک مجموعه مستند تحقیقی_ معلوماتی درمورد نسل آینده کشور می باشد. نوبت گفتگو؛ که تصمیم گیرندگان کشور را به پیشگاه ملت کشیده وموضوعات ضروری و مهم را زیر بحث می گیرد. دیدبان؛ که متمرکز برکارهای 
انکشافی درمناطق دور دست کشور، مشکالت، چالشها وخواست های مردم این مناطق می باشد. گذر؛ درمورد شخصیت های مهم کشور و هویدا سازی حقایق وزار های تاریخی ی که از انظار عامه دورمانده متمرکز است. زمین؛ 

طبیعت زیبای کشور را به تصویر می گیرد. کوی وبرزن؛ که در مورد فرهنگ و عنعنه محلی در مناطق مختلف کشور روشنی می اندازد. و چندین برنامه مهم وارزشمند دیگر را تهیه و به دست نشر می سپارد.
تلویزیون سبا، مفتخر به کسب جوایز ملی وبین المللی، به دلیل انتشار برنامه های موثر نیز می باشد، عالوه براین، ندای مردمی از یاد رفته در ولسوالی ها و دهکده های دور دست را فریاد، و برای مورد توجه قرار گرفتن این مناطق، از موضوعات گونه گون 

گزارش های مفصل وتحقیقی را با اشتراک مردم، مقام های محلی ودیگر جوانب تهیه و به آنتن های نشراتی خود سپرده است.
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راهکارهای منطقه ای...

جهان عرب...

مقاومت مذهبی...
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احمد ضیا مسعود معاون پیشین رییس 
گفت  پنج شنبه  روز  کرزی  جمهور 
حکومت  کنونی  سیاست های  که 
اثرگذار  ثبات در کشور  تامین  برای 
در  اگر  که  داد  هشدار  او  و  نیست 
این سیاست ها تغییراتی به میان نیاید، 
و  سیاسی  بحران  یک  با  افغانستان 

اجتماعی رو به رو خواهد شد.
آقای مسعود که از بدتر شدن اوضاع 
گفت  کرد،  نگرانی  ابراز  کشور  در 
که حکومت تاکنون در تامین ثبات 

سرک سازی  انجنیران  از  تن  پنج 
متحد  ملل  سازمان  انکشافی  برنامه 
درشاهراه سرپل – شبرغان از سوی 

افراد مسلح ناشناس ربوده شدند.
امنیت  آمر  ابراهیم  محمد  سمونوال 
جوزجان  والیت  امنیه  قوماندانی 
که   گفته  پژواک  خبری  آژانس  به 
ناشناس  مسلح  افراد  جمعه  شب 

ارزگان  والیت  محلی  مسووالن 
آتش سوزی  اثر  در  که  می گویند 
خارجی  نیروهای  تیل  تانکرهای 
پنج شنبه در شهر ترینکوت مرکز این 
و  تن کشته و زخمی  والیت، هشت 

چهار تن دیگر ناپدید شده اند. 
به نقل از صبح بخیر افغانستان، میالد 
ارزگان  والی  سخنگوی  مدثر  احمد 
است  گفته  رسانه ها  به  پنج شنبه  روز 
که این تانکرها حامل تیل )تی یک( 

رهبری  به  منطقوی  امنیت  هیات  یک 
که  است  زود  هنوز  است  گفته  روسیه 

نیروهای ناتو از افغانستان خارج شوند.
عمومی  منشی  بوردیوزا،  نیکوالی 
سازمان امنیت گروهی در یک کنفرانس 
»افغانستان  تاجیکستان گفت:  در  خبری 
نمی تواند به تنهایی با تهدیدهای موجود 

مقابله کند.«
قرغیز،  تاجیک،  جوانان  که  افزود  وی 

ویژه  دادگاه  رییس  حقیق  اهلل  صدیق 
انتخاباتی  شکایت های  به  رسیدگی 
می گوید این دادگاه کماکان به کارش 

ادامه می دهد تا عدالت تامین شود.
نهایی  نتایج  اعالم  از  پس  دادگاه  این 
»فرمان  اساس  بر  و  پارلمانی  انتخابات 

تقنینی« رییس جمهور ایجاد شد.
در روزهای اخیر گزارش هایی در برخی 
از رسانه ها منتشر شد مبنی براینکه آقای 
با هیاتی از نمایندگان  کرزی در دیدار 
مجلس گفته است دادگاه ویژه رسیدگی 

به شکایات انتخاباتی را لغو می کند.
حاال صدیق اهلل حقیق رییس این دادگاه 
قانونی  براساس  دادگاه  »این  می گوید: 
که کار خود را شروع کرده، به کارش 
ادامه می دهد تا عدالت را برقرار کند و 
پیامی  ذیصالحی  نهاد  هیچ  از  تاکنون 

افزایش فساد اداری و معامله گری ها 
که  می افزاید  و  گفته  سخن 
ناکام  تاکنون  حکومت  سیاست های 

بوده است.
نیوز، آقای مسعود  به گزارش طلوع 
گفت: »شرایط امنیتی برای کشور و 
اگر در  نبوده و  قابل تحمل  ما  مردم 
پالیسی های حکومت تغییر وارد نشود 
سبب  باالخره  ناگوار  شرایط  این 
و  اجتماعی  بزرگ  مشکالت  ایجاد 

سیاسی در کشور خواهد شد.«

هدف شبرغان ترک نمودند.
انجنیران ربوده شده از دو ماه به این 
پروژه سرک سازی  مصروف  طرف 
سرپل  والیت  در  بلخاب  ولسوالی 

بودند.
فرد  یا  و  گروه  کدام  تاکنون 
به  را  انجنیران  این  مسوولیت ربودن 

عهده نگرفته است.

این  مسوولیت  طالبان  حال  همین  در 
ادعا  و  گرفته  عهده  به  را  رویداد 
 12 رویداد،  این  در  که  کرده اند 
بین  از  تیل  تانکر   16 و  کشته  راننده 

رفته است. 
استرالیایی  نیروهای  سخنگوی  اما 
گفته  رسانه ها  به  ارزگان  در  مستقر 
شکل  به  رویداد  این  که  است 
طالبان  کار  و  رخ داده  تصادفی 

نیست.

خواهد آورد.
قزاقستان،  ارمنستان،  بالروس،  روسیه، 
ازبکستان  و  تاجیکستان  قرغزستان، 

شامل این پیمان می شوند.
قبل،  روز  چند  که  است  حالی  در  این 
تا  اروپا خواست  اتحادیه  از  تاجیکستان 
قسمت  در  عاجل  به طور  را  این کشور 
افغانستان  با  سرحداتش  نگاهداری 

کمک کند.

حل می کند.
مجلس  نمایندگان  از  یکی  انجنیرغفار 
با  وکال  هیات  یک  ترکیب  در  که 
لغو  مورد  در  کرزی  جمهور  رییس 
گفتگو  و  دیدار  انتخابات  ویژه  دادگاه 
که  دیداری  در  »ما  است:  گفته  کرده 
به  خطاب  او  داشتیم  جمهور  رییس  با 
زیادی  کارهای  شما  گفت  نمایندگان 
مهم  امور  به  و  بروید  دارید،  پیش  در 
من  را  ویژه  دادگاه  مساله  برسید،  خود 
با رییس دادگاه عالی حل می کنم. البته 
کار  به  را  لغو  کلمه  جمهور  رییس  که 
به فکر دادگاه ویژه  اما گفت شما  نبرد 

نباشید. حل می شود.«
معترض  نامزدهای  حال  همین  در 
یابند  راه  مجلس  به  نتوانسته  اند  که 
صالحیت  مرجعی  هیچ  که  می گویند 
ندارد.  را  انتخابات  ویژه  دادگاه  لغو 
نامزدهای  از  یکی  سلطانزوی  داوود 
دادگاه  که  زمانی  تا  می گوید  معترض 
ویژه انتخابات ماموریتش را تمام نکرده 
این  نمی تواند  نیز  رییس جمهور  است، 

دادگاه را لغو کند.
ایجاد دادگاه حقوقی انتخابات از همان 
تنش  ایجاد  باعث  نخست  روزهای 
قوای سه گانه دولت شد. مجلس  میان 
آغاز  روزهای  نخستین  در  نمایندگان 
این  کار  ادامه  مصوبه ای  در  کارش، 

دادگاه را غیر قانونی خواند.

اتخاذ تدابیر 
شدید امنیتی در 

شاهراه های منتهی 
به مزارشریف

مقامات امنیتی والیات بغالن و سمنگان 
از چند روز بدین سو تالش دارند تا با 
در  امنیتی  جدید  پوسته های  ایجاد 
مزارشریف،  به  منتهی  شاهراه های 
امنیت مسافرین را به گونه ی بهتر تامین 

کنند.
پاسوال  مل  آزادی،  رادیو  از  نقل  به 
امنیه  قوماندان  رحیمی  عبدالرحمان 
صد  دو  که  می گوید  بغالن  والیت 
آنان  میان  در  که  پولیس  مامور 
همراه  می باشند  شامل  نیز  زن  پولیس 
با تجهیزاتی مانند اطفاییه و پوسته های 
سیار صحی در مسیر شاهراه های بغالن 
که 90 درصد مسافرین از همین مسیر 
توظیف  می روند،  مزارشریف  به 

شده اند.

سالنگ  شاهراه  در  »ما  می گوید:  وی 
سمنگان  و  پلخمری  کندز،  پلخمری، 
و  سوق  محل  سه  بر  افزون  پلخمری 
و  سیار  مجهز  پوسته  چندین  اداره، 
ایجاد آن  با  ایجاد کرده ایم که  را  ثابت 
می توانیم به درستی نقاط آسیب پذیر را 

زیر کنترول خود داشته باشیم.«
بغالن  در  امنیت  می گوید،  وی 
تامین  کامال  آن  شاهراه های  به خصوص 
است و آنها این پوسته های سیار و ثابت 
مسافرین  تا  نموده اند  ایجاد  آن  برای  را 

با خاطر آرام از این والیت عبور کنند.
ایلخانی  عبدالرزاق  جنرال  همچنین 
گفت،  سمنگان  والیت  امنیه  قوماندان 
امنیتی  پوسته  چندین  ایجاد  با  نیز  آنها 
سمنگان  شاهراه  ثابت  و  سیار  صحی  و 
مزارشریف را زیر کنترول شدید امنیتی 

خود قرار داده اند.
در همین حال ریاست صحت عامه بغالن 
و سمنگان گفته اند که به خاطر رسیدگی 
حادثات  از  ناشی  احتمالی  حوادث  به 
ثابت  و  سیار  پوسته  چندین  ترافیکی 
به  صحی را در مسیر شاهراه های منتهی 

مزارشریف ایجاد نموده اند.
و  حفظ  ریاست  از  گزارش ها  همچنین 
مراقبت سالنگ ها حاکی از آن است که 
شده  اتخاذ  را  ویژه  تدابیر  مسیر  این  در 

است.
که  دادند  تذکر  همچنین  منابع  این 
ختم  تا  فوق العاده شان  ماموریت  این 
راهی  دوباره  مسافرین  که  نوروز  میله 

خانه های شان می شوند، ادامه می یابد.

مجلس نمایندگان 
امریکا قطعنامه 
خروج سربازان 

امریکایی را رد کرد 
مجلس نمایندگان ایاالت متحده امریکا 
قطعنامه ای را که در آن خواهان خروج 
 2011 سال  پایان  تا  امریکایی  نیروهای 
میالدی از افغانستان شده بود، با اکثریت 

مطلق رد کرده است.
کریس گیبسن سناتور امریکایی از حزب 
پهلوی  در  باید  که  جمهوریخواه گفت 
نیروهای  و  امریکا  عمومی  قوماندان 
امریکایی در افغانستان ایستاد شویم و این 

ماموریت را به پایان برسانیم.
این قطعنامه که از سوی برخی از سناتوران 
پیشنهاد شده بود، از رییس جمهور امریکا 
پایان  از  قبل  را  قوایش  تا  می خواست 

امسال از افغانستان بیرون کند.

و رسیدگی به مشکالت مردم چنانچه 
که الزم بوده، کاری نکرده است.

از  جمهور  رییس  پیشین  معاون 

پنج تن از انجنیران   اداره انکشافی 
شهر  بسوی  زمانی که  را  متحد  ملل 
شبرغان در حرکت بودند، اختطاف 

نموده اند.
بدون  انجنیران  این  که  افزود  وی 
را  امنیتی جوزجان  مسوولین  این که 
در جریان بگذارند، شب جمعه بعد 
به  را  از ختم کارشان والیت سرپل 

بود  خارجی  نیروهای  برای  هواپیما 
این  پی آرتی  مرکز  مقابل  در  که 

والیت پارک شده بودند. 
آتش سوزی  که  افزوده  مدثر  آقای 
در  شده  جاسازی  بم  انفجار  اثر  در 
یک تانکر رخ داده که در نتیجه 12 
تانکر تیل به آتش کشیده شده است. 
به گفته وی در این رویداد دو راننده 
تانکر کشته، شش تن زخمی و چهار 

تن دیگر ناپدید شده اند. 

آموزش  افغانستان  در  قزاق  و  ازبک 
داده می شوند، بعدا از طریق سرحد وارد 
کشورهای شان می شوند و حکومت های 

سیکوالرشان را تهدید می کنند.
نیروهای  خروج  گفت،  مقام  این 
به  حاضر  حال  در  افغانستان  از  خارجی 
مشکالت  با  افغانستان  که  معناست  این 
را  تهدید  و  شد  خواهد  مواجه  بزرگ 
به وجود  مرکزی  منطقه آسیای  تمام  به 

دادگاه  این  به  آنها  کار  توقف  بر  مبنی 
نرسیده است.«

آقای حقیق همچنین گفته است که اگر 
قوانین  »روشنایی  در  و  قانون  بر  مبتنی 
دادگاه  این  مورد  در  کشور«،  نافذه 
قانون  به  آنها  شود،  گرفته  تصمیمی 

احترام می گذارند.
دادگاه  در  منبع  یک  حال  همین  در 
عالی نیز که نخواسته نامش گرفته شود 
دادگاه  در  که  است  گفته  بی بی سی  به 
لغو  بر  مبنی  تصمیمی  هیچ  هنوز  عالی 
دادگاه ویژه انتخابات اتخاذ نشده است.

که  می گویند  مجلس  نمایندگان  اما 
رییس جمهور کرزی در دیدار با هیاتی 
او  با  اخیرا  که  نمایندگان  مجلس  از 
دیداری داشته اند، گفته است که مساله 
را  انتخابات  حقوقی  دادگاه  به  مربوط 

انتقاد احمد ضیا مسعود از سیاست های دولت

پنج تن از انجنیران سرک سازی ربوده شدند

آتش سوزی در تانکرهای تیل، هشت کشته و زخمی برجا گذاشت

روسیه: 
افغانستان نمی تواند به تنهایی با تهدیدهای موجود مقابله کند

دادگاه ویژه لغو نمی شود
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رد قطعنامه ای که خواستار 
خروج سربازان بود

که  به قطع نامه ای  متفقا  امریکا  نمایندگان  مجلس 
در آن پیشنهاد می شد خروج نیروهای امریکایی 
از افغانستان تا پایان سال 2011 میالدی صورت 
بگیرد، پاسخ منفی داد. کریس گیبسون، سناتور 
پهلوی  در  باید  که  است  گفته  جمهوری خواه 
امریکایی  نیروهای  و  امریکا  عمومی  فرمانده 
را  ماموریت  این  و  شویم  ایستاد  افغانستان  در 
رییس  از  قطع نامه  این  ظاهرا  برسانیم.  پایان  به 
از  قبل  را  قوایش  تا  می خواست  امریکا  جمهور 
پایان سال جاری از افغانستان خارج کند. با رد 
این قطع نامه توسط مجلس نمایندگان امریکا، این 
فرصت برای دولت افغانستان به دست آمده است 
که با آمادگی بیشتر برای زمان خروج نیروهای 
این  از  و  شود  آماده  افغانستان  از  امریکایی 
فرصت حداکثر استفاده را ببرد. به خصوص که 
نفس اعالم این موضوع، گروه طالبان را که برای 
افغانستان  از  امریکایی  نیروهای  خروج  زمان 

آمادگی می گرفتند، به انفعال بیشتر می کشاند. 
آمادگی  خروج،  لحظه ی  و  روز  برای  طالبان 
گرفته اند، در حالی که بعید به نظر می رسد دولت 
برای چنین روزی کامال آماده شده باشد. اطالعات 
در  طالبان  که  است  آن  از  حاکی  غور  والیت  از 
غور  طریق  از  را  نیروهای شان  تا  هستند  صدد 
به سمت شمال انتقال دهند؛ چرا که مناطق شمال 
اهمیت  اشغالگرانه ی شان  استراتژی  در  کشور 
نیرومند  دست های  می رود  گمان  و  دارد  زیادی 
دارد.  رابطه همنوایی  دراین  آنان  با  نیز  خارجی 
مقامات غور اعالم کرده اند که اگر دولت نیروی 
مورد ضرورت را به این منطقه نفرستد، طالبان 
اوضاع  با  برسند.  اهداف شان  به  می توانند 
به  امکان  از  خاورمیانه،  تنش  از  پر  و  پرآشوب 
دور نخواهد بود که بر شورشیان عرب جانبدار 
طالبان و القاعده افزوده گردد، درحالی که دولت 
نخواهد  آنان  از  جلوگیری  به  قادر  افغانستان 
بود؛ چنانچه تا حال نبوده است. برعالوه این که 
حکومت پاکستان نیز برای ورود آنان به صفوف 
طالبان نقش همیشگی اش را خواهد داشت و قادر 
آنان  آمدن  برای  قبل  سال ها  مانند  شد  خواهد 
را  الزم  مساعدت های  و  تسهیالت  افغانستان  به 

آماده سازد. 
از  امریکایی  سربازان  موقع  از  قبل  خروج 
افغانستان، میدان را به نفع اشغالگران پاکستانی 
بازتر خواهد ساخت و آنها از طریق لشکر طالبان 
سیاسی  و  نظامی  مانور  به  شد  خواهند  قادر 
این  به  بسته  چیز  همه  صورت  درهر  بپردازند. 
از  تا چه حد می تواند  افغانستان  است که دولت 
یا  گیرد،  بهره  بیشتر  آمادگی  برای  فرصت  این 
مانند قبل به انتظار بنشیند. حمالت پاکستانی ها و 
آتش باری آنان بر مناطق مرزی افغانستان نشان 
داد که پاکستان در حال آماده شدن برای حمالت 
بیشتر است و گرچه گفته می شود معذرت خواهی 
این  در  که  می رسد  نظر  به  بعید  است،  کرده 
نه  و  طالبان  نه  باشد.  صادق  معذرت خواهی 
برخورد  صادقانه  هرگز  پاکستانی شان  اربابان 
نکرده اند و نمی کنند. همین چند روز قبل بود که 
قتل و  از  به فرمان ستاد رهبری شان  اعالم شد 
ولی  برداشته اند.  دست  غیرنظامی  مردم  کشتار 
در عمل دیدیم که بیشترین حمالت انتحاری آنان 
متوجه اهداف غیرنظامی بود. طالبی که گفت من 
از کشتن انسان ها لذت می برم، در واقع حقیقتی 
بیان داشت که شامل همه ي طالبان می شود.  را 
گروه سادیست و روانی ای که پاکستان پرورده 

است. 

زنگ اول
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»از ورای دود و آتش« سلسله گزارش هایی است که بر اساس گفته های  قربانیان 
جنگ های سه دهه اخیر افغانستان تهیه شده است. این گزارشها که  بدون 

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 
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جنگهایمیانگروهیمعلومنبودکهکیباکیمیجنگد
وراکتومرمیازهرطرفباالیمناطقمسکونیشلیک
از خالی جنگها همین خاطر به شهر نقاط اکثر میشد.
ایجاد منطقه هر در هرگروه پوستههای سکنهشد،چون
شدندوباعثتهدیدشدیدبرایخانوادههابودند.جنگ
بدونوقفهجریانداشتوگاهیشدیدوگاهیازشدت
در شدیدی جنگ روزها از یکی در میشد. کاسته آن
منطقهمادرگرفتودرنتیجهآنشوهرمکهدرآنزمان
25سالداشتوتازهعروسینمودهبودیم،درمسیرراه
به راکت اصابت اثر در منطقه از شدن بیرون حالت در
شهادترسیدومانتوانستیمکهجنازهاوراباخودحمل
نماییم.امابعدزمانیکهدریکیازنقاطدیگرشهرجابجا
از پیوستند، ما به بعدا که ما دوستان از تعدادی شدیم،
شوهرم جنازه که دادند؛ خبر ما به دلخراشتری حادثه
طعمهسگاندرندهشدهاست.آیامیشودکهاینجنایات
تا نشست دست روی دست و نمود، فراموش را عظیم
انسانبیگناهبدونمحکمهبخشیدهشوند! قاتالنهزاران
اینظلموعدالترازیرپاگذاشتناست.ماخواهانصلح
هستیمکهدرآنعدالتتامینگرددوتمامجوانبمدنظر
گرفتهشود.مننمیتوانمکهجنایتکارانراعفونمایم.«



خانمیامروزدرگزارش»ازورایدودوآتش«شکایتهایی
بابتبهاورسیدهرا اززمانجنگوبدبختیهاییکهازاین
سخنانش کلمات این با او بگذارد. میان در ما با میخواهد
سراب یک مانند زندگیمان خوش »روزهای نمود: آغاز را
گذشتورفتکهنمیشوددوبارهبهیادآنخاطرههاگریست
وحسرتخورد.حسرتخوردنماازایناستکهچراعمرما
بیهودهمیگذردومااززمانیکهخوبوبدرادرکنمودیم،
در است. بوده روان ووحشت همیشهخشونت دراینکشور
آنروزهاییکهنظاماستبدادیکمونیستیحکمرانیمینمود،
مردمافغانستانعزیزانشانرابهخاطراخراجنیروهایاشغالگر
روسیوشکستدولتکمونیستیبااشتیاقبهجبهاتجنگ
تعداد دهند. نجات بدبختی این از را کشور تا میفرستادند،
زیادیدراینراهجانهایشانراازدستدادندوسرنوشت
کشوررارقمزدند.روسهاشکستخوردندوکشورراترک
بیرون در قبال که اسالمی نام به دولتی مدتی از بعد کردند.
ازمرزهایکشورطرحریزیشدهبود،زمامامورکشوررابه
دستگرفت.مردمهمازاینروندبسیارخوشبودندکهدیگر
جنگخاتمهیافتهوکشورماهمازاشغالبیرونشدهاست.اما
اینخوشیهابسیارزودازبینرفتزیراکسانیکهتادیروز
درمقابلنیروهایبیگانهصفبستهبودند،درمقابلهمدیگر
جنگهای و ایستادند بیشتر مقام و قدرت کسب خاطر به
میانگروهیدرگرفت.مردمدوبارهآوارهودربدرگشتند.در

اکثر نقاط شهر به خاطر همین جنگ ها خالی 
از سکنه شد، چون پوسته های هر گروه 
در هر منطقه ایجاد شدند و باعث تهدید 
جنگ   بودند.  خانواده ها  برای  شدید 
بدون وقفه جریان داشت و گاهی شدید 
و گاهی از شدت آن کاسته می شد. در 
یکی از روزها جنگ شدیدی در منطقه ما 
درگرفت و در نتیجه آن شوهرم که در 
آن زمان 25 سال داشت و تازه عروسی 
حالت  در  راه  مسیر  در  بودیم،  نموده 
اصابت  اثر  در  منطقه  از  شدن  بیرون 
راکت به شهادت رسید و ما نتوانستیم 
اما  نماییم.  با خود حمل  را  او  جنازه  که 
دیگر  نقاط  از  یکی  در  که  زمانی  بعد 
دوستان  از  تعدادی  شدیم،  جابجا  شهر 
حادثه  از  پیوستند،  ما  به  بعدا  که  ما 
دلخراش تری به ما خبر دادند؛ که جنازه 
شوهرم طعمه سگان درنده شده است.

بدینسو سال چندین از تخار: صبح،   8
ادبی برنامههای و ها کار سایر پهلوی در
–فرهنگیدرتخاراینکدومجموعهیشعر
از ازشاعرانتخارویکمجموعهیداستان
بهچاپ دریاچه فرهنگی  – ادبی بستر سوی
سردبیر برزگر فرید گفتهی به است. رسیده
نامکتابی  باران« »سرانجام ماهنامهیدریاچه
ماه میانه در که ویژه زیوری ازذبیحاهلل است
بسترادبی ازنشانهی خورشیدی 1389 دلو
این رسید. ونشر چاپ به دریاچه -فرهنگی
باقطعوصحافتزیبادرهشتادوپنج کتاب

یکصد از بیشتر که کتاب این میباشد. دریاچه شاعر
برآمد. ازچاپ زیبا ودهبرگدارددرقطعوصحافت
اینکتابدرکنارشعرهایازاینشاعرانزندگینامهی
کوتاهوتصویرهایآنهارانیزدربردارد.گفتنیاستکه
اینچهارمینکتابازنشانیبسترادبی-فرهنگیدریاچه
بهنشررسیدهاست.شاعرانونویسندگانبستر استکه
تقوا عبدالجبار از وسیله این به دریاچه فرهنگی ادبی-
بهدوشکشیده،سپاسگزاری را اینکتاب هزینهی که
میکنند.بسترادبی-فرهنگیدریاچهیگانهمرکزیاست
کهرویروندادبیاتجواندرتخارکارمینمایدواز4
برنامههایگوناگونوچاپ  تدویر با اینطرف به سال
جوانان و نموده تالش ادبی نشریات و کتابها انتشار و

زیادیراگردهمآوردهاست.



انتقال هلیکوپتر با شرنه پایگاه به وشوهرش زن سهشنبه
دادهشدندوازآنجاباطیارهبهپولندرفتند.ایناولینبار
افغانی ملکی مردم به پولندی اردوی داکتران که نیست
کارمندان و نیروها جنوری ماه اوایل در کردند. کمک
طبیازپایگاهوریارزندگییکمادروبچهاشرانجات
دادند.قبالداکترانپولندیوامریکایییکدختر8ساله
و شورشیان بین تیراندازی یک جریان در اتفاقا که را
بود، ملکیدرجنوبغزنیمجروحشده قطار محافظان

نجاتدادند.


میرود. باال مهارتم روز به روز اما
آموزش   برای  که را وقتی حتما
اختصاصمیدهمبینتیجهنخواهدبود.
دست به اینجا در که مهارتهایی از
خدمت زمان در توانم می میآورم

)ماموریت(استفادهکنم.«
فراگیری شامل آموزشی برنامه این
دو رانندگی و نگهداری مهارتهای
نظامیاست.واسطه نوعواسطهخاص
اول)لیفتربامارکفرکلیفتر(وواسطه
دومکامیون)مارکانترنشنل(است.به
دوره این کنندگان اشتراک دلیل این
شده تقسیم گروپ دو به آموزشی
بودندزیراهرگروپمهارتاستفادهازیکنوعواسطه

رافرامیگرفتند.
پسازآنکهسربازانهردوگروپمهارتهایرانندگی
تغییر اندازهکافیآموختند،گروپهاجایشانرا به را
میدهندوهرکدامشیوههایاستفادهازهردونوعواسطه

رافرامیگیرند.
ایندورهآموزشیسببشدتاسربازانافغانمهارتهای
وسایط از و بیاموزند را نظامی ویژه وسایط از استفاده
ایندوره ازبرگزاری پیشرفتهنظامیاستفادهکنند.پیش
آموزشیوسایطویژهدرقرارگاهنظامیپارکبودولی
افغانشیوههایاستفادهورانندگی ازآنکهسربازان پس
مره روز فعالیتهای در آن از آموختند، را وسایط این
در زیادی اندازه تا بود شده سبب و کردند می استفاده

تامینامنیتکمککنند.


بخش استاد عالمی نعیم سید الحاج پوهاند مقدمه با برگ
پارسیدریدانشکدهیزبانوادبیاتدانشگاهتعلیموتربیه
کابلازچاپبرآمدهاست.اینمجموعهزیوریویژهشامل

غزل،دوبیتیوتجربههایسپیداومیباشد.
از کوتاه داستانهای مجموعهی  سرگور« های »برف
اوست داستانی مجموعهی مین دو که شریفی عبدالحسیب
درآخرینروزهایحوت1389خورشیدیبهچاپرسید.
اینمجموعهکهدرنزدیکبهپنجاهبرگبهچاپرسیدهده
داستانکوتاهازآقایشریفیراداردکهکارهایبعدازکتاب
دور کوچه »چند او نخست مجموعهی میباشد. نخستاش
تر«درزمستان1387خورشیدیبهنشررسیدهبود.»چشمه
واپسینروزهایسال1389 در استکه کتابی نام چنار« و
زینتچاپیافت.چشمهوچنار»گزیینهیشعرامروزتخار«
بههزینهمالیعبدالجبارتقوا،والیتخارازنشانیبسترادبی

سیزده شعرهای شامل که رسیده نشر به دریاچه فرهنگی -

اثر نیروهایپولندیدرغزنی،زنیراکهپایشدر داکتران
بودودرداخل بعدعفونیشده و سوختگیشدید،زخمی
افغانستانبهجزقطعکردنپایاوامکانتداویوجودنداشت

برایمعالجهبهپولندفرستادند.
داکتران به میکرد کار ایتالف نیروهای برای که ترجمانی
پایگاه افغاندر پولندیگزارشدادکهزنیککارمندان
به نیاز شده، زخمی سوختگی اثر در  که غزنی در نظامی
کمکهرچه.رودتردارد.براساساینگزارشاینزندر
هنگامپختننانضعفکردهوپایشدراجاقسوختهبود.

بهتمامشفاخانههای اوتقریبا برایتداوی اینزن وابستگان
اماپسازسههفتهتالش کابلوغزنیمراجعهکردهبودند
باالخرهبهایننتیجهرسیدندکهعالجاینزندرهیچشفاخانه
ایامکانندارد.شوهرزنزخمیتوسطترجمانازدکتران
پولندیدرپایگاهنظامیغزنیخواهشکردتابهزنشکمک
به نیزدررابطه پولندیدرغزنی نیروهای اماداکتران کنند.
تداویاینزنبامشکلمواجهشدند.دکترربرتپوستولکا
پاک از »پس میگویند: غزنی در پولندی داکتران از یکی
بهزندوادادیمو مانسجمردهرارفعکردیم. کردنزخم
با  بود. اوراآغازکردیمچونحالشخیلیضعیف تداوی
توجهبهاینکهشفاخانهیدرغزنیتجهیزاتمناسبندارد
دکتراننمیتوانستندآزمایشتشخیصرااجراکنندوعالج
پولندتماس باداکتراندرورشودر بعدآنها ادامهدهند. را
گرفتند.درجریانبحثوگفتگوهایشانمعلومشدکهامکان
عالجدرموسسهنظامیصحیوجوددارداماضرورتاست
تاهرچهزودتراورابهورشوانتقالدهند.ربرتپرزوسکی
میگوید:عالجدرورشوتنهافرصتیستتاپایاینزنقطع
دارد. حریان وقت با مبارزه واقع در حاضر حال در  نشود.
روز صبح دارد. وجود زن پای قطع تهدید وقت تمام طی

آموزش منظور به را آموزشیای دوره پولندی مربیهای
مهارتهایرانندگیوبهرهگیریازوسایطنقلیهمخصوص
اردویملیدراواسطماهجدی1389برایشماریازافسران

اردویافغانستانبرگزارکردند.
و تنچوک زبیگنیوف بریدمل پولند، نظامی افسران از دوتن
بریدملارتورپپوسکیمسوولیتآموزشافسرانافغانرادر
پایگاهولکنکهیگانهمکاندارایمجوزرانندگیاینوسایط
نظامیخاصهستند،بهعهدهداشتند.ایندومربیعضوتیم
مشاورتیوتجربی)آملت(هستند.ایندورهآموزشیبرای
سربازانیکهواحدهاینظامیشانمجهزبهوسایطنقلیهویژه
مسلکی دانش ارتقای آن اصلی هدف و شد برگزار است
این از بهرهبرداری و رانندگی مسوولیت که بود سربازانی

وسایطرابدوشمیگرفتند.
کورس این در اشتراکم »از میگوید: بودین میس بریدمل
خیلیخوشحالهستم.تمریناتعملیدرمیدانسختاست

شوهرم 
طعمه سگان 

درنده شد

چاپ دو مجموعه ی شعر و یک مجموعه ی داستان در تخار

تالش برای تداوی زنی که عالجش در افغانستان امکان ندارد سربازان افغان مهارت های رانندگی 
وسایط ویژه نظامی را می آموزند
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استراتژی نظامی امریکا برای افغانستان بعد از به قدرت 
که  بود  استوار  مرحله  چهار  بر  اوباما  باراک  رسیدن 

عبارتند از: 
1( شکل دهی ذهنیت 

2( عملیات های تصفیوی نظامی 
3( حفظ ساحه 

4( انکشاف اقتصادی و اداری. 
به نظر من مرحله اول این استراتژی مهم ترین بخش آن 
بود.  قبل از آغاز عملیات ها باید تمامی نیرو های سیاسی 
افغانستان ـ جامعه مدنی و دولت افغانستان می پذیرفتند 
راه  ناامن  نقاط  در  مجدد  ثبات  آوردن  به خاطر  که 
دیگری جز از افزایش قوا وجود ندارد.  عملیات هایی 
که اکنون ادامه دارد باید از پشتیبانی سیاسی این نیرو ها 
همان  از  می بود.  برخوردار  محلی  و  ملی  سطح  در 
آغازین روز هایی که امریکایی ها خواستند تجربه عراق 
در  سیاسی  نیروی  هیچ  سازند،  پیاده  افغانستان  در  را 
سطح جامعه افغانستان، دولت و کشور های منطقه از آن 
پشتیانی نکردند. علت اساسی که این حمایت ساخته نشد 
برمی گردد به تفکر ارگ که نمی خواست و نمی خواهد 
تالش هایی  بخورند.  شکست  نظامی  مجرای  از  طالبان 
منطقه  کشور های  به  تا  گرفت  صورت  پیهم  و  جدی 
هم گفته شود که این نسخه امریکایی ها مال خودشان 
است و دولت افغانستان در آن خود را شریک نمی داند. 
به  این صورت این برنامه عظیم که شامل ابعاد مختلف 
می شد در کابل راهکار سیاسی  پیدا نکرد. مرحله دوم 
قدیمی ترین  از  یکی  بود.  خام  آغازش  استراتژی  این 
نظریه های سیاسی که حاال جزو الفبای استراتژی جنگ 
شمرده می شود حکم می نماید که قبل از ساختن قلعه و 
برد.  نباید  تهاجم  به  سیاسی، دست  قوی  پایگاه  داشتن 
به دهکده های جنوب و شرق کشور ـ جایی که  رفتن 
این  ـ  نمایند  هسته گذاری  مجددا  بودند  توانسته  طالبان 
صحنه  همانا  که  سیاسی  قلعه  گذاشت.  پا  زیر  را  اصل 
ملی سیاسی بود ازین اقدام حمایت علنی نکرد و جنگ 
بدون برنامه سیاسی آغاز گردید. اکنون از آغاز مرحله 

و  می گذرد  ماه ها  استراتژی  این  دوم 
طالبان  پایگاه  به  تبدیل  که  نقاط  بعضی 
گردیدند.  تصفیه  دوباره  بودند،  شده 
جنرال پتریوس در جهت همسو ساختن 
با  افغانستان  دولت  رییس  حامد کرزی، 
به  را در سفر  او  بار  برنامه ها دو سه  این 
کندهار ترغیب کرد و همراهی اش نمود 
برای  سیاسی  بستر  کدام  سفر ها  این  اما 

موثریت  عدم  نیاورد.  به وجود  نیز  نظامی  عملیات های 
این سفر ها نشان می دهد که زعامت دولتی دیگر توان 
ایجاد شبکه های سیاسی را در آن مناطق ندارد یا عمدا  
به  از جنگ دست  در حمایت  نخواست  دولت  رییس 
بسیج  نسبی  طور  به  را  مردم  تا  بزند  سیاسی  ابتکارات 

نماید.
شدند  مجبور  امریکایی ها  موضوع،  دو  این  درک  با 
ساختن  شامل  که  بزنند  خودی  ابتکارات  به  دست 
نیرو های محلی پولیس و ایجاد شورا های معاش بگیر در 
افغانستان در یک  سطح ولسوالی ها است. چون دولت 
عمل انجام شده قرار گرفت، مجبور شد نیرو های ساخته 
داخله  وزارت  در چوکات  را  امریکایی ها  توسط  شده 
شامل سازد اما شورا های معاش بگیر هنوز معلوم نیست 
خواهد  تبدیل  سیاسی  سوم  نیروی  یک  به  باالخره  که 
که  دارد  وجود  ضعیفی  بسیار  تالش های  خیر.  یا  شد 
افغانستان رابطه  بقیه  نیرو های سیاسی در  با  این شورا ها 

تا  که  است  معلومدار  اما  نمایند  ایجاد 
حرکت های سیاسی بومی نباشند، مشکل 
گیرند.  قرار  مردم  اعتماد  مورد  است 
دید  از  امریکا  استراتژی  دوم  مرحله 
نظامی  بسیار به خوبی پیش می رود ولی 
آنها نمی دانند به نمایندگی از چه کسانی 
والیت  در  می سازند.  تصفیه  را  ساحه 

کندهار این محدودیت ها تا حدی است که امریکایی ها 
رفته  حاشیه  به  چهره های  از  تعدادی  با  شدند  مجبور 
دوباره وارد کار و معامله شوند. همان چهره هایی که تا 
دیروز به عنوان ناقص حقوق بشر، قاچاقبر، بی سواد و یا 

هم بی کفایت دور شده بودند.
بدون  استراتژی  این  دوم  مرحله  شد  گفته  چنانچه 
ادعا می شود که  حمایت سیاسی آغاز گردید، هرچند 
این  اثر  در  طالبان  میان رتبه  فرماندهان  از  تعداد کثیری 

شکل گیری بن بست وقتی هویدا خواهد شد که طرفین 
توان آزار دادن یک دیگر را خواهند داشت ولی امید به 
از دست خواهند داد. تجاربی وجود  پیروزی مطلق را 
ابتکارات  با  بازهم  آزاردهنده  بن بست های  که  دارد 
سریالنکا،  مانند  شکسته اند،  دولت ها  نفع  به  نظامی 
برای شکستن  افغانستان  برمی آید که در  قراین  از  ولی 
بن بست استراتژیک راه نظامی جستجو نخواهد گردید. 
ناتو  که  است  تخمین  و  پیش بینی  همین  روی  دقیقا 
می خواهد قبل از رسیدن به بن بست استراتژیک آخرین 
ضربه هایی را که می تواند، با هماهنگی یا بی هماهنگی 
با ارگ، بر طالبان وارد نماید تا آنها در مرحله بن بست 
ضعیف باشند. به اساس تخمین ها فرضیه من این است 
که از امروز الی 18 ماه دیگر ما به بن بست استراتژیک 
می رسیم. هیچ امکان ندارد که ناتو افزایش قوا را برای 
قوا در  این که سطح موجود  یا  و  نماید  تجویز  بار دوم 
ماه  از  بعد  که  مجبوراند  آنها  کند.  حفظ  را  افغانستان 
جوالی قوای خود را کاهش دهند. تحوالت شرق میانه 

نیز اولویت های جدیدی را به وجود آورده و چند ساحه 
اخیر  سال  ده  در  که  جهانی   روشن  سایه  در  را  دیگر 

صرفا مال ما بود، شریک ساخته است.
که  استراتژیک  بن بست  فرضیه  به  می پردازم  مختصر 
اوال  گرفت:  خواهد  شکل  دیگر  ماه   18 تا  امروز  از 
در  دموکراسی  و  ناتو  می خواهند  که  کشور هایی 
خواهند  کوشش  شوند،  مواجه  شکست  با  افغانستان 
تضعیف  یا  و  طالبان  استراتژیک  شکست  از  که  کرد 
از  آن عده  یعنی  نمایند.  جلوگیری  طالبان  استراتژیک 
گروه اند  این  بین  در  اعتبار  دارای  که  طالبان  رهبران 
محافظت خواهند شد و اجازه نخواهند یافت تا با ارگ 
مذاکره مستقیم ویا غیرمستقیم بامفهوم را آغاز نمایند. 
به  متوصل  و  نگردد  مایوس  ارگ  این که  به خاطر  اما 
معامالت کوچک  از  سلسله  یک  نشود  دیگری  برنامه 
هیچ  که  کوچک  معامالت  این  داد.  خواهند  انجام  را 
تحول بنیادی را در پی نخواهند داشت، باعث خواهند 

بی باوری  و  گردد  ضعیف  جامعه  روحیه  که  گردید 
بی باوری  این  از  طالبان  یابد.  افزایش  دولت  به  نسبت 
زمان  عین  در  ولی  نمود  خواهند  بزرگی  بهره گیری 
از  تا  آمد  به وجود خواهند  دیگر خودجوشی  نیرو های 
قرار  نیرو ها  این  برای  اما  نمایند.  دفاع  ارزش ها  سقوط 
گرفتن تحت تهدید مضاعف دولت و طالبان مشکالت 
بن بستی که  به وجود خواهد آورد. شکستن  را  عظیمی 

سوم  مرحله  از  سخن  حاال  رفته اند.  بین  از  عملیات ها 
تصفیه  یعنی حفظ ساحه  است؛  میان  در  استراتژی  این 
باید  ناتو  نیرو های  این کار در مرحله اول توسط  شده. 
نیرو های  توسط  مستقالنه  دفاع  بعد  و  گیرد  صورت 
که  داشت  تردید  نباید  این  در  شود.  عملی  افغانستان 
باشد،  که  بهانه ای  هر  به  بیگانه  نیروی  دوامدار  حضور 
خواهد  پی  در  را  مردم  منفی  واکنش  دهکده ها  در 
داشت و باید نیرو های افغانستان جای آنها را بگیرند. اما 
نیرو های افغانستان نیز با همین سوال ابتدایی مواجه اند؛ 
سیاسی  برنامه  و  دیدگاه  کدام  از  نمایندگی  به  یعنی 
این بود که مرحله سوم  می رزمند؟! منطقی ترین روش 
می بود  سیاسی  برنامه های  بر  استوار  مرحله  یک  کال 
به قوای  اتکا  بازهم  این که  به عوض  یعنی حفظ ساحه 
نظامی می داشت و در اصل با یک تفکر و برنامه سیاسی 
حفظ می گردید. چنانچه معلوم است هیچ تفکر دیگری 
جز ارزش های دینی و تباری در دهکده های افغانستان 
جایگاهی ندارد و با درنظرداشت تحوالت ده سال اخیر 
و شدت گرفتن تنش های قومی، برای کابل ایجاد بسیج 
قومی کار مشکلی است. توصل به ارزش های دینی هم 
ضرورت به یک نیروی فکری دارد که خود اعتقاد به 
تفکر دینی داشته باشد، نه این که از آن به عنوان یک 
وسیله استفاده نماید. ارزش های دیگری که تالش شد 
و  دموکراسی  مانند  بسازد  خود   برای  حمایتی  بستر 
مردم ساالری بنابر گسترده بودن فساد و فردساالری، در 
سیاست های اداره والیتی ریشه نگرفتند و جامعه مدنی  
هم که نمی شود در چنین فضای اختناق و تشنجی جان 
بگیرد. به پیش بینی من، مرحله سوم به عوض این که راه 
را برای انکشاف اقتصادی و اداری باز نماید، به احتمال 
بسیار قوی به یک بن بست می انجامد. یعنی ما به مرحله 
این که  به عوض  مرحله چهارم  رسید.  نخواهیم  چهارم 
رشد اقتصادی و اداری را دربرداشته باشد یک بن بست 
خواهد بود و من قراین و دالیل این تخمین خویش را 

ذیال می نگارم.
نیرو های سیاسی که تفکر ضدطالبانی دارند در  تمامی 

دارند.  قرار  بین المللی در حاشیه  و  ملی  بلند  محاسبات 
امریکا  کرد؟«  باید  »چه  مشوره های  در  شامل  آنها 
در  که  مشکالتی  تمام  با  امریکایی ها  ندارند.  قرار 
رابطه شان هست هنوز هم نزدیک ترین رابطه کاری را 
با رییس جمهور افغانستان دارند و رییس جمهور خود 
طالبان  با  سازش  خواهان  و  عملیات ها  توقف  خواهان 
افغانستان  در  امروز  تا  که  را  برنامه ای  هر  ناتو  است.  
در  بنیادی  تغییر  کدام  اساس  در  است،  کرده  تطبیق 
پاکستان است،  از  زیربنای حمایوی طالبان که عبارت 
و  ندارد  قرار  فشار  تحت  طالبان  رهبری  است.  نیاورده 
زیربنای  با  توام  آنها  پول رسانی  و  اکماالتی  شبکه های 
فعال اند.  ناتو  تفنگ های  از  دور  پاکستان  در  حمایوی 
و  نظام  بودن  همسو  از  است  عبارت  حمایوی  زیربنای 
ناتو. تا  با طالبان به خاطر شکست دادن  جامعه پاکستان 
بین نرود،  از  امتیاز سیاسی  یا  این همسویی تحت فشار 
طالبان شکست ها و رنج های تاکتیکی زیادی را متحمل 

نخواهند خورد.   استراتژیک  خواهند شد ولی شکست 
در  ملی  بسیج  مستلزم  طالبان  استراتژیک  شکست 
افغانستان و تقویت تفکر ضد طالبان در سطح ملی است 
که اکنون ارگ به آن اعتقادی ندارد. روی همین دلیل 
است که در ادبیات طالبان تغییری نیامده و آنها هنوز هم 
از خشونت حرف می زنند و از جنگ. لهذا ما در 18 ماه 
آینده شاهد خونین ترین خشونت ها خواهیم بود تا این 

بن بست شکل بگیرد.

مذاکره،  مجرای  از  نمودم  تشریح  را  آن  احتماالت 
ساخت.  خواهد  افغانستان  متوجه  را  بزرگی  خطرات 
خطر در این است که نیرویی که به نیابت از پاکستانی ها 
علیه وطن خود می جنگند، فرصت های عظیم انکشافی 
را برای افغانستان از بین ببرند و ما مجبور شویم تحت 
نام صلح، در اصل سرحدات وزیرستان را تا سینه کابل 
پهن بسازیم. خطر دوم سقوط دستاورد های آسیب پذیر 
سال های اخیر است. مگر این که نیرو هایی که در اصل 
کثرت گرا  و  پررنگ  افغانستان  یک  به  خود  ذات  و 
می اندیشند و در تفکر با طالبان مخالف اند، در برابر این 
معامله قیام نمایند. اگر دولت افغانستان منافع ملی را به 
با طالبان زیر پا نماید، احتمال  خاطر انجام یک معامله 
بسیار وجود دارد که کنترول مرکزی فرو ریزد و مردم 
به خاطر دفاع از شرف، عزت، تاریخ و ارزش ها پناه به 

نهاد هایی غیر از دولت ببرند.
وجود  بن بست  از  جلوگیری  برای  راهی  آیا 

دارد؟
اکثریت قاطع ملت افغانستان از هرتبار و 
قومی که استند، نمی خواهند طالبان مسلط 
شوند. این اکثریت فاقد چتر سیاسی اند و 
من یقین دارم که توصل به اکثریت قاطع 
و  اساسی  برنامه  یک  با  افغانستان  ملت 
حاشیه  به  را  طالبان  سیاسی،  هدفمند 
می برد. کاری که تا حال نشده است. این 
بعد ها  اما  گرفت  صورت  اوایل  در  کار 
اتکا به برنامه های دیگری شد و خال را در بعضی نقاط 
می شود  ترویج  فکر  این  که  گاهی  ساختند.  پر  طالبان 
بعضی ها فکر می کنند که شاید من از خط تباری حرف 
را که  بزرگی  را رد می نمایم. جفای  بزنم که کال آن 
طالبان در سال های اخیر در حق جنوب و شرق کشور 
دیگر  در  جنایت شان  از  است  شدیدتر  داده اند،  انجام 
مردم  بسیج  وسایل  یا  و  توانایی  ارگ  این که  مناطق. 
را ندارد به این معنی نیست که ما برای جنوب و شرق 
کشور خود هویت طالبانی بدهیم. اگر این نیروی عظیم 
شبکه های  حمایت  از  است  نظام  اختیار  در  که  نظامی 
سیاسی در سطح محالت برخوردار گردد، ما می توانیم 
از رفتن به بن بست جلوگیری نماییم و طالبان را به عنوان 
پاکستان  در  پناهگاه شان  به  شکست خورده  گروه  یک 
بین  باید  می گیرد  صورت  مذاکره  اگر  آن گاه  برانیم. 
معضالت  روی  پاکستانی ها  و  افغانی  قوی  دولت  یک 
بزرگ بین دو کشور صورت گیرد. ما باید تالش نماییم 
که با پنجابی ها معضله خود را حل نماییم 
مذاکره  میز  در  آنها  نماینده  این که  نه 
فریبنده مذهبی  قبای  با  لنگوته پوش  یک 
و  شانس ها  هنوز  باشد.  ما  خود  تبار  از 
فرصت ها از بین نرفته اند و می شود از آنها 
فرصت ها  این  از  یکی  ملی گرفت.  بهره 
مملکت  امروز  که  است  عظیمی  مراوده 
که  سال هاست  دارد.  بیرون  دنیای  با  ما 
ما گالیه از نداشتن دسترسی به سیاستگذار های بزرگ 
افغانستان  در  اصطالحی  داشتیم.  غربی ها  به خصوص 
رایج شده بود که گویا غرب همیشه از عینک پاکستان 
به ما نگاه کرده است. اما اکنون ده سال است که غرب 
یا  آگاهانه  ما   دولت  و  است  تماس  در  مستقیم  ما  با 
ناآگاهانه دارد به آنها می گوید که بروید و باز از عینک 

پاکستان به ما نگاه کنید.

شکست استراتژیک طالبان، مستلزم بسیج ملی است
 امراهلل صالح

ادامه از صفحه 1

ما می توانیم از رفتن به بن بست جلوگیری نماییم و طالبان را به عنوان یک گروه شکست خورده به پناهگاه شان در 
پاکستان برانیم. آن گاه اگر مذاکره صورت می گیرد باید بین یک دولت قوی افغانی و پاکستانی ها روی معضالت بزرگ 

بین دو کشور صورت گیرد. ما باید تالش نماییم که با پنجابی ها معضله خود را حل نماییم نه این که نماینده آنها در میز 
مذاکره یک لنگوته پوش با قبای فریبنده مذهبی از تبار خود ما باشد.

خطر دوم سقوط دستاورد های آسیب پذیر سال های اخیر است. مگر این که نیرو هایی که در اصل و ذات خود به یک 
افغانستان پررنگ و کثرت گرا می اندیشند و در تفکر با طالبان مخالف اند، در برابر این معامله قیام نمایند. اگر دولت 
افغانستان منافع ملی را به خاطر انجام یک معامله با طالبان زیر پا نماید، احتمال بسیار وجود دارد که کنترول مرکزی 

ACKUفرو ریزد و مردم به خاطر دفاع از شرف، عزت، تاریخ و ارزش ها پناه به نهاد هایی غیر از دولت ببرند.
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از  واقع چهل روز پس  بین المللی در  نیروهای  از  بخشی 
افغانستان  وارد  واشنگتن  و  نیویارک  به  القاعده  حمله ی 
شدند. این بخش که نیروهای »ایتالف به رهبری امریکا« 
که  بودند  هجومی  و  رزمی  نیروهای  می شود،  خوانده 
هدف خود را نابودی القاعده و حامیان شان در افغانستان 
طور  به  ابتدا  ایتالف  نیروهای  کردند.  عنوان  منطقه  و 
مستقل، سپس با هماهنگی با نیروهای جبهه ی متحد سابق 
حکومت  براندازی  به  موفق  شمال(  ایتالف  به  )معروف 

طالبان و راندن آنان و القاعده از افغانستان گردیدند.
موافقت نامه ی  را  بین المللی  نیروهای  دیگر  بخش 
وظایف  عمدتا  بخش  این  فراخواند.  افغانستان  به  بن 
البته مفاد  برقراری امنیت و بازسازی را به عهده گرفت. 
موافقت نامه ی مذکور را شورای امنیت سازمان ملل متحد 
با آن که مبحث قانونمند  مورد تایید و حمایت قرار داد. 
جانب  از  افغانستان  در  بین المللی  نیروهای  حضور  شدن 
اساسی  قانون  تصویب  لویه جرگه ی  اعضای  از  بعضی 
اساسی  قانون  و  گردید،  عنوان  جانب(  این  )مشخصا 
چنین  به  نودم  ماده ی   5 فقره ی  در  مشخصی  به طور  نیز 
مواردی پرداخته بود، اما به دالیلی، هیچ یک از دو طرف 
عالقمند  تنها  نه  جهانی(،  جامعه ی  و  افغانستان  )دولت 
بلکه آن را خصمانه و  نشدند،  این موضوع  دنبال کردن 
به معنای مخالفت با حضور جامعه ی جهانی تلقی نمودند. 
شدن  »قانونمند  مقوله ی  که  حینی  بعد،  سال  دو  چنانکه 
یک  اهداف  از  فقره ای  بین المللی«  نیروهای  حضور 
ایتالف سیاسی را تشکیل داد، هر دو جانب واکنش منفی 
از دیوارها  این شعار را  امنیت ملی،  نشان دادند. ریاست 
پاک کرد، و یوناما طی اعالمیه ای، گویندگان آن را به 

فهم نادرست از قوانین بین المللی متهم کرد.
در  دموکرات ها  رسیدن  قدرت  به  از  پس  این حال  با 
علمبردار  افغانستان، خود  دولت  وزیران  امریکا، شورای 
طرف  از  که  افغانستان  دولت  زیرا،  گردید.  شعار  این 
اوباما مورد انتقاد شدید قرار گرفته بود، به دست آویزی، 
طرح  از  قسمت  یک  داشت.  نیاز  متقابل  حمله ی  برای 
ارایه شده توسط ایتالف سیاسی مورد اشاره، که حاوی 

این جهت سال خونین  از  سال 1389 هجری خورشیدی، 
می باشد که هم در ماه آخر این سال شاهد حمالت متعدد 
حمله  هم  سویی  از  و  عامه  مراکز  بر  انفجاری  و  انتحاری 
از سوی دیگر در گزارش  بر غیرنظامیان در کنر بودیم و 
از سوی سازمان ملل متحد و کمیسیون حقوق  منتشرشده 
بشر افغانستان، اعالم شد که در این سال تلفات غیرنظامیان 

بسیار زیاد بوده است.
این سال از این جهت سال ناهماهنگی است که برگزاری 
نتیجه  اعالم  از  بعد  بندهای  و  زد  و  پارلمانی  انتخابات 
قدرت  پنهان  شاهد یک جنگ  تا  باعث گردید  انتخابات 
موضع گیری های  دیگر  سوی  از  باشیم.  دولت  درون  در 

تلفات  مساله ی  بود،  بین المللی  نیروهای  شدن  قانونمند 
غیرنظامیان را دربرمی گرفت. دولت افغانستان همین مساله 
قانونمند شدن حضور  و خواهان  داد  قرار  را دست آویز 
نیروهای بین المللی گردید. با این حال، فقط در این اواخر 
بود که پس از مطرح شدن »پایگاه های دایمی امریکا در 
افغانستان«، رییس جمهور کرزی از احاله ی این مبحث به 
لویه جرگه- سخن  برگزاری  امکان  حتا  و  ملی-  شورای 

به میان آورد. 
نیروهای  خروج  آغاز،  همان  از  دولت،  مسلح  مخالفین 
بین المللی را شرط مذاکره با دولت رییس جمهور کرزی 
خروج  از  پس  که  می دانند  روشنی  به  آنان  دادند.  قرار 
به  می کنند.  پر  آنها  را  آمده  به وجود  نیروها، خالی  این 
اول  نیمه ی  سال های  حوادث  تکرار  با  دیگر،  عباره ی 
دهه ی نود قرن بیست، طالبان بار دیگر به قدرت خواهند 
رسید. البته این حقیقت را همگان می دانند: هم جامعه ی 
جمهور  رییس  دولت  هم  بین المللی،  نیروهای  و  جهانی 
کرزی، و هم کشورهای منطقه که عموما با حضور این 
با حضور دایمی آنان، مخالف اند. در  نیروها، مخصوصا 
این صورت آیا می توان باور داشت که کشورهای منطقه، 
به طور عموم، افغانستان زیر سلطه ی طالبان را بر افغانستان 

مختلف در رابطه با نوع رابطه با امریکا نیز نشان داد که ما 
در چند دستگی و ناهماهنگی قرار داریم.

بگذاریم.  نام  می توانیم  نیز  دست رفته  از  سال  را  سال  این 
کابل  لندن،  در  جلسه هایی  سال  این  در  که  جهت  این  از 
در  هم  چیزهایی  و  شد  برگزار  افغانستان  برای  لیسبون  و 
این  دستاورد  به  رابطه  در  اما  شد.  گفته  کنفرانس ها  این 
کنفرانس ها نمی توان گفت که چه چیزی به دست آمد و 

چه چیزی از دست رفت.
این موارد تنها بخشی از زوایایی است که می توان از آنها 
به افغانستان در سال 1389 نگاه کرد. این تنها زوایای قابل 
بحث در مورد این سال نیستند و در کنار این زوایا از ده ها 

زیر سلطه ی نیروهای بین المللی به رهبری امریکا ترجیح 
می دهند؟ نیز، آیا دولت افغانستان با طرح خروج نیروهای 
خود،  کردن«  خالی  پا  »زیر  امر  در  نوعی  به  بین المللی، 
و زمینه سازی برای برگشت طالبان مشارکت نمی نماید؟ 
البته این سواالت جواب هایی یکدست ندارند. برخی از 
در  زیرا  طالبان اند،  برگشت  خواهان  منطقه  کشورهای 
داشت.  را در دست خواهند  امور  زمام  آن صورت خود 
اما برخی از کشورهای دیگر مثل هند و روسیه، به شدت 
مخالف اند.  عقب گرایی  این  با  واقع  در  رویداد،  این  با 
حضور  نگران  روسیه،  مخصوصا  اینان،  درحالی که 
هستند.  نیز  افغانستان  در  امریکا  دایمی  یا  درازمدت 
همین طور، درحالی که رییس جمهور کرزی عدم حضور 
نیروهای بین المللی را با اسقاط نظام خود یکی می داند، به 
شدت می کوشد تا راه تفاهم با طالبان را از طریق تبریه ی 
نیروهای  خروج  از  پس  چندان که  سازد،  فراهم  آنان 
بین المللی، امکان سازش و تشکیل دولت مشترک با آنان 

مساعد گردد. 
جمله-  آن  از  افغانستان-  مردم  از  عظیمی  بخش  ولی 
روشنفکران با چنین تقسیماتی ناموافق اند؛ اکثریت مردم 
بین المللی  نیروهای  شرط  و  بالقید  خروج  با  افغانستان 

زاویه ی دیگر نیز می توان به این سال نگاه کرد.
سال خونین:

سازمان  نمایندگی  سوی  از  چندی پیش  که  گزارشی  در 
ملل در افغانستان و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
برگزار شد، اعالم گردید که 2777 غیرنظامی در افغانستان 
را  میالدی  این گزارش سال 2010  اگرچه  کشته شده اند. 
احتوا می کرد، اما با توجه به این که بیشترین بخش هایی از 
در  دیگر  از سوی  و  دارد  قرار  در سال 1389  سال 2010 
انتحارها،  از  زیادی  موارد   1389 سال  اخیر  دوماه  جریان 
حمالت گروهی، انفجارها و هم چنین حمله هوایی ناتو در 
کنر صورت گرفت، می توان گفت سال 1389 یک  سال 

بسیار خونین بوده است.
یکی از مصیبت بارترین بخش از خونین بودن این سال ناشی 
و  غیرنظامی  مراکز  به  حمله  در  طالبان  جدید  رویکرد  از 
در  بانک  یک  به  حمالتی  جریان  در  طالبان  است.  عامه 
جالل آباد و یک اداره عمومی در کندز، رویکرد جدیدی 
تیز  نوک  رویکرد،  این  در  که  گذاشتند  نمایش  به  را 

حمالت خویش را به سوی غیرنظامیان نشانه رفته اند.
آنچه  که  می باشند  باور  این  به  کارشناسان  از  برخی 
داشته  را  رفتاری  چنین  طالبان  تا  است  گردیده  باعث 

غیرقانونمند  و  دایمی  حضور  با  درحالی که  مخالف اند؛ 
نگرانی های  به  توجه  عدم  بوده اند.  مخالف  نیز  آنان 
آورد.  خواهد  بار  را  انسانی  عظیم  فاجعه های  مذکور، 
زمینه های  بین المللی،  نیروهای  حضور  همان طوری که 
توسط  را  واپسگرا  عناصر  دایمی  تحریک  و  تخریش 
ادامه ی بحران  کشورهای منطقه فراهم می سازد و باعث 
انسانی  اسقاط حقوق  سبب  آنان  عدم حضور  می گردد، 
اکثریت مردم گردیده، زمینه ی رشد القاعده و حاکمیت 

طالبانیزم را فراهم می سازد.
نیروهای  و خروج  قبال حضور  در  نگرانی ها  مجموعه ی 

بین المللی را این طور خالصه می کنیم:
الف- در صورت حضور:

- نقض دوامدار حاکمیت ملی افغانستان؛
مخصوصا  منطقه،  کشورهای  تحریک  و  تخریش   -

همسایگان افغانستان؛
- استفاده ی انحصاری تیم حاکم از حضور نیروها غرض 
اشخاص  از  خارجی ها  حمایت  یا  حاکمیت؛  ادامه ی 
به جای حمایت از نهادسازی ها و پروسه های دموکراتیک؛

- تحریک احساسات و باورهای خاص دینی اقشار معین 
جامعه ی بدوی و قبیلوی؛

ب- در صورت خروج:
- ایجاد خالی امنیتی در کشور و خطر بازگشت طالبان و 

سایر نیروهای واپسگرا؛
در  ساکن  اقوام  و  اشخاص  انسانی  آزادی های  سلب   -

افغانستان؛
زنجیری  تجزیه ی  و خطر  داخلی  از سر گیری جنگ   -

کشورهای منطقه؛
خروج  از  قبل  که  می گردد  پیشنهاد  بنابراین، 
پرداخته  آتی  مراتب  به  بین المللی،  نیروهای 

شود:
1. طی سه سال آینده با ایجاد پُست صدارت، زمینه های 

تمرکززدایی و دوری از اقتدارگرایی فراهم آید؛ 
در  والیتی  شوراهای  ادغام  طریق  از  امنیتی  زون های   .2
یکدیگر و ایجاد شوراهای زون، به زون های اداری تبدیل 
حقوق  حفظ  برای  تضمینی  می تواند  مساله  این  گردند؛ 
نیروهای  خروج  از  بعد  افغانستان  در  قومی  اقلیت های 

بین المللی باشد؛
3. با فراهم آوری زمینه های حل مسایل مرزی با پاکستان 

تنش های منطقوی کاهش داده شود؛ 
4. معاهده ای در خصوص امنیت افغانستان، میان افغانستان 
و کشورهای همسایه و منطقه، زیر نظر سازمان ملل متحد 

به امضا برسد؛
5. مساله ی حضور و خروج نیروهای بین المللی به عنوان 
به  افغانستان،  فردای  و  امروز  برای  مساله  حیاتی ترین 
شورا  طوریکه،  به  واگذار گردد؛  افغانستان  ملی  شورای 
این مساله را حداکثر هر دو سال یک بار مورد بحث قرار 
را  آنان  حضور  به  ضرورت  عدم  یا  و  نیازمندی  و  دهد 
و  دوره ای  »حضور  طرح  با  ملی  شورای  سازد.  مشخص 
مشروط« نیروهای بین المللی، می تواند حضور پایگاه های 

دایمی امریکا در افغانستان را منتفی اعالن نماید.


طالبان  عملیات های  به  نسبت  توجیه گری هایی  باشند، 
و  طالبان  گروه  آن که  از  بعد  می باشد.  کشور  داخل  در 
در  انفجار  مسوولیت  هم زمان  به صورت  اسالمی  حزب 
از  و  به عهده گرفتند  را  کابل  فروشگاه های شهر  از  یکی 
باعث کشته شدن  این حمله  این که  به  با توجه  سوی دیگر 
از  یکی  قربانی شدن  آن  با  همزمان  و  شد  غیرنظامیان 
اعضای کمیسیون حقوق بشر باعث گردید تا این حمله با 
نکوهش زیادی مواجه شود، عده ای در درون دولت دست 
حزب  و  طالبان  به  حمله  این  انتساب  و  توجیه گری زده  به 

اسالمی را جعلی خواندند.
از سوی  به خصوص  و  توجیه گری ها در درون جامعه  این 
افراد و اشخاصی که دارای جایگاه های رسمی در جامعه 
فشار  تحت  رویکرد  در  طالبان  تا  گردید  باعث  می باشند، 
همین  گردند.  جسورتر  و  جری تر  غیرنظامیان  دادن  قرار 
موضوع بود که دیده شد فشار طالبان بر غیرنظامیان شدت 
گرفت. حمله بر کابل بانک در جالل آباد، حمله بر مرکز 
اداره احوال و نفوس در کندز از مواردی بود که نشان داد 
قرارداده و فشار  تا غیرنظامیان را هدف  طالبان می کوشند 

روانی بر جامعه وارد سازند.
ادامه در صفحه 8

 احسان اهلل دولت مرادی

وسط طالیی

سال خونین، سال ناهماهنگی و سال از دست رفته

)طرحیدربارهیچگونگیحضورنیروهایبینالمللی
درافغانستان(

 داکتر محی الدین مهدی

ACKU
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اتحادبارقبایبینالمللیاش
1الف-خواستویاانتظاراتامریکا-غربازپیامداین

بحران
- امریکا بینالمللی رقبای انتظارات یا خواست - الف 2

غربازپیآمداینبحران
1ب-خواستیاانتظاراتخودکشورهایدرگیربحران
2ب-خواستیاانتظاراتنیروهایمخالفیاقیامکننده

علیهرژیمهایدرگیربحرانشرقمیانه
زیر فرمول دو در جاری بحران نتایج از من کوتاه بیان

خالصهخواهدشد:
یک-1الف+2ب
دو-2الف+2ب

حال در یا موجود رژیمهای حلقات برخی اگر - سه
در و نپیوندند مخالف نیروهای از حلقاتی با فروریزی
طرفین همه اشتراک و سهم دروازههای ظاهرا نتیجه
این یا ننمایند،  باز الزم اندازههای به را رقیب بینالمللی
- بینجامد جداییطلبانه تالشهای به جاری بحران که
قبایل بربر، عرب، )کرد، اتنیکی اختالفات اساس به مثاال
مذهب اختالف اساس به هم یا ).. جنوبغربی. صحرای
در  کوپت...(،  – کاتولیک مسیحی سنی، شیعه، )اسالم
پیشبینیکسب غیرقابل و دیگر ابعاد بحران اینصورت

خواهدکرد.
میانه شرق جاری بحران جوانب ساختار درنظرداشت با
یک با  رفت، تذکار باال در که افریقا( )شمال بزرگ
دیدگذرابهگذشته،میتوانتالشهایاحتمالیبرونیو
درونیانگیزهدادنبهبروزرویدادهایجاریراتشخیص
نمود.همچنینبادرنظرداشتاینساختاربایدبایکدید
ژرفوجامع،شکلگیریجریاناتآیندهیاینمنطقهرا

پیشبینیکرد.
اگرماامروزمطلقاادعاکنیمکهاینیکسناریویازقبل
ساختهشدهبودهاست،یکدیدسطحی،پرشتابوافغانی
ارایهکردهایم.ولیاگردیدگاهخودراازنتیجهیمطالعات
با ارایهمیکنیمدرآنصورت احتمالی نسبیوفرضیو
قضیهبرخوردواقعبینانهداشتهایم.اگربادرنظرداشتعامل
تاریخی،جوموجودسیاسیمنطقهوگرایشهایتحوالت
پویایسیاسی-اقتصادیامروزجهانومنطقهبهقضایای
شرقمیانهنگاهکنیم،شایدبتوانیمنسبتانزدیکبهواقعیت

را متعددی پرسشهای عرب، جهان در اخیر رویدادهای
درموردحالوآیندهیکشورهایاینمنطقهوتاثیراتو

پیامدهایآنبرایجهانمطرحساختهاند.
حسنی و علی بن توانستند مصر و تونس در معترضان
مبارکراازمسندقدرتبراندازند.دراردن،الجزایر،یمن،
ناگزیر را خود حاکمان سعودی، عربستان حتا و مراکش
یافتندتادراینیاآنحداصالحاتیراوعدهبدهند.قذافی
رادرگیرجنگ لیبیا اعتراضات، برایسرکوب درتالش
ناگزیرشد قدرت برایحفظ بحرین امیر داخلیساخت.
تاازعربستانسعودیاستمدادبجوید.ماشینسرکوبدر
سوریههنوزتوانستهاستتاجلومظاهراتوسیعمعترضان
رابگیرد.خیزشهادرجهانعرب،منجربهتحرکتازهی
»جنبشسبز«درایرانوقاطعیتبیشترحاکمیتآنکشور

درسرکوباینجنبشگردیدهاست.
آیاجهانعرببهسویدموکراسیخواهدرفت-آنهم
بدوندردزایمانـویااینکهدزدانقافلهرادزدیدهوبه

بیراههخواهندبرد؟!
روابط بر تاثیراتی چه عرب، جهان در اوضاع انکشاف
قدرتهای با آنها روابط و  کشورها این میان متقابل
برجاخواهد منطقهای رقیب قدرتهای و جهانیذینفع

نهاد؟
ما منطقه بر را تاثیراتی چه عربی کشورهای در تحوالت

واردخواهدکرد؟
ماطیگفتوشنودیباکارشناسانوصاحبنظرانافغانو
نیزشماریازژورنالیستانکوشیدهایمتارویبرخیجهات

اساسیمسایلمطروحهدرحدممکنروشنیبیندازیم.
اینگفتوشنودبهطورهمزماندرروزنامهی8صبحو

سایتآسماییمنتشرمیشود.
مقیم  آسمایی،  مسوول  )مدیر  عبیدی  حمید 

آلمان(:
مطالعات پژوهشگر حیث به شما چون نعیم، آقایحکیم
شرقمیانهدردانشگاهبرکلیکالیفورنیاکارمیکنید،پس
بهجاخواهدبودتابحثراازشماآغازکنیم.تحوالتدر

تونس،مصرولیبیاراچهمیتواننامید:
-انقالب

-خیزشناراضیان
-شورش

ویاچیزدیگر؟
حکیم نعیم:

بهشکل بردید، نام استکشورهاییکهشما بهتر خوب،
قرارگیرند.بدونشکخیزشهای جداگانهموردمطالعه
انقالب به زیادی شباهتهای مصر و تونس در مردمی
داشتندودارند.مخصوصاآنچهکهدرمصراتفاقافتاد.
برعکس ولی است؛ بحثیجداگانه میشود، کهچه این
درکمعمولوقبولشده،مردممصریکالترناتیفیرابرای
»افراطگرایی دیکتاتوری،کهگفتهمیشدیگانهبدیلآن
اسالمی«است،ارایهکردندکهخودیکانقالباست.در
تونسهمتغییراتمهمیبهوجودآمدهاست،اینکهنتیجه

چهخواهدشد،بحثوتحلیلجداگانهمیطلبد.
وامادرلیبیاروندتحوالت،چهازنگاهساختاروچههماز
نقطهنظرجایگاهاینکشوردرمنطقهوجهان،شکلیمتفاوت
ونگرانکنندهبهخودگرفتهاست.هیچشکیوجودندارد
کهمردمتونسومصرالهامدهندهیخیزشهایمردمیدر
و قذافی دیوانهوار بنابرعملکرد فقط وهستند. بودند لیبیا
همعملیاتپنهاناستخباراتیغرب،بهخواستهایمردم
برایتغییر،سمتوسویدیگریدادهشدومیشود؛زیرا
برایقدرتحاکمدرغرب،ثباتدرلیبیاهدفنیستو

ساختارهایداخلیلیبیاهمخیلیشکنندهاند.
حمید عبیدی:

»شکستن عنوان تحت که  شما تحلیل برهکی، آقای
حاشیهی در یادداشتی - میانه شرق در انجماد فصلهای
منتشر آسمایی در  افغانستان« و میانه شرق رویدادهای
هستید معتقد شما که شود تعبیر میتواند هم چنین شده،
بروز قبلی سناریوی یک راستای در گویا تحوالت این
کردهاند؛آیااینبرداشتازتحلیلشمادرستاستویا

اینکهتزشماطوردیگریاست؟
مقیم  نویسنده ی  و  )ژورنالیست  بره کی  آصف 

کانادا(:
زمانیکهرویرویدادهایجاریشرقمیانهبزرگ)شمال
آفریقا(حرفمیزنیم،اصوالبایستدوجانبیکقضیه

چندینجانبهرادرنظربگیریم:
)چین، بینالمللیاش رقبای و غرب ـ امریکا نقش 1-

روسیه،ایران(باسودوزیاندرازمدتشاندرمنطقه
-2نقشکشورهایمنطقهدراتحادباامریکا-غربیادر

باشیم.
هدفمنایناستکههرگونهمطلقسازیدرموردعوامل
وپیآمدهایقضایایامروزشرقمیانه،ماراازدیدنوبیان
پیشزمینههای مورد در اگر ساخت. خواهد دور واقعیت
داشتهام اشاره کوتاه بسیار میانه شرق امروز رویدادهای
ازنوعدیگری نیازمندتحرکی بودهکهمنطقه معنا این به
بوده؛یعنیآوردنتحرکبانیروهایمحرکهیجدیدکه
باشد،طوریکهمسیرتحرک میتواندشاملچندمرحله
جاریرابهسمتیکامالمتفاوتازآنچهآرمانیمطرح

شدهاست،بکشاند.اینمراحلعبارتخواهندبوداز:
• مرحلهنخست:آغازتحرککهدرتونس،سوریه،یمن،
الجزایروحتامراکشآغازگردیده،جریان لیبیا،بحرین،

داردیانشانههایآغازآنمشهوداند؛
نتیجه در قدرت نیروهای جدید آرایش  دوم: مرحله  •

تحرک؛
قدرت در شامل  جدید نیروهای تبلور سوم: مرحله  •

سیاسیکشورهایموردنظر؛
• مرحلهچهارم:تحققدگرگونیهاکهنظربهآنهاشاید
پسانهااینتحرکات،انقالب،قیام،شورشو...نامبگیرند.
نوع آن یا این از مطلقسازانه نتیجهگیریهای به اگر
کنونی قیام یا کنونی بحران در که کنیم ادعا و پرداخته
اینیک یادارد،شاید و ندارد میانه،رهبریوجود شرق
دیدشتابزدهیناشیازتجربهبدبینانهیافغانیباشدویاهم
ازدیدخوشبینانهناشیازتجربهیاروپایشرقیدرپایان
دهههشتادوآغازدههنودباشد.برایروشنشدنصحتو
سقمادعاهایباالدراینزمینهبایدسهمثالازسطحپختگی
فرهنگسیاسیوبلوغفکریجوامعرادرنظرگرفتکه

درپایینارایهخواهندشد:
میراث با )برخورد بزرگ میانه شرق سیاسی فرهنگ  •

استعماریترکعثمانی،بریتانیاوفرانسه(
اتحاد تهاجم با )برخورد افغانی خاص سیاسی فرهنگ  •
شوروی،تهاجمغیرمستقیمپاکستانزمانطالبانوتهاجم

جارینیروهایبینالمللیبرایصلحوامنیت(
• فرهنگسیاسیاروپایشرق)برخوردبامیراثاستعمار
در تداخل جدید پدیده با برخورد و اتحادشوروی نو

ساختارهایاقتصادی،سیاسیاروپاییوبینالمللی(
حمید عبیدی:

این در تحوالتی است ممکن اصوال آیا  آهنگ، آقای
مقیاسبراساسسناریویازقبلساختهشدهبهراهانداخته

شوندویاحتادرمسیرمعینیسوقدادهشوند؟
مقیم  نویسنده ی  و  )جامعه شناس  آهنگ  کاوه 

آلمان(: 
منفعت اساس بر سناریویی چنین میتواند که یقینا
ترتیبگردد،درصورتیکهآمادگیجنبش ابرقدرتها
و امریکا اگر مثال طور به باشد. داشته وجود جامعه در
جهانغرب،شاهایرانراتنهانمیگذاشتند،تاریخایرانچه
مسیریراطیمیکرد؟بههمینسانمیتوانبهحرکتامیر
حبیباهللکلکانیدرمقابلشاهاماناهللخانویااخیراهم

جهادملتافغانستاناشارهکرد.
واینبارنیزبهوضاحتدیدیمکهامریکاواسراییلهیچ
به اما و نکردند. مبارک، »وفادار«شان، دوست به کمکی
به یکی  تفکیککرد: ازهم باید را مندوموضوع نظر
بادست بهستوهآمدهو پاخاستنمردماستکهباالخره
خالیدرمقابلقدرتمسلححرکتمیکنند،سختقابل

قدراست؛ودومموضوعمنافعابرقدرتهادراینجوامع.
آرمانگرایانه استبداد، مقابل در قیام برای مردم آمادگی
نتیجه که این اما و دارد نظر در را عمومی منافع و است
چهمیشودارتباطمیگیردبهسطحآگاهیمردمازمسایل
سیاسیوملیبودنرهبرانقیام.درمورداینکهانقالبات
افریقایشمالیوقسماکشورهایعربیبراساسسناریوی
گفته چیزی باشند، پیوسته وقوع به شده ترتیب قبل از
نمیتوانموهرنوعپیشداورینیزعجوالنهودورازمنطق
امااینملتهاعمالنشاندادندکهاگرمردم خواهدبود.
برایمنافعمشترک،براساسدردمشترکبهپاخیزند،هیچ

مستبدیتابمقاومتنخواهدآورد.
حمید عبیدی:

نو »مصدرها نام تحت تحلیلتان در شما  روغ، آقای
میشوند«اینباوررابیانداشتهایدکهغربغافلگیرشدهو
درنتیجهاینتحوالتیکیازمهمترینمناطقاستراتژیک
واقعا استکه این میدهد.حاالسوال ازدست را جهان
»مصدرهانومیشوند«ویامعبرهانومیشوند؟!بهاینمعنا
ثبات  طریق از  گذشته مانند منافع تامین ادامه چون که
متکیبراستبدادواختناقممکننبودوبرعکس،آنوضع،
زمینهیتوسعهیافراطگراییاسالمیرافراهممیساخت،
اکنونباایجادیکچهارچوبثباتدینامیکنزدیکبه

غربمنافعاستراتژیکغرببهترتامینخواهدشد؟
حمیداهلل روغ )پژوهشگر مقیم آلمان(:

غرب برای حقیقتا عربی، تمدن حوزهی در انقالب
غیرمنتظرهبود.

مشخصهیاینانقالب،ایننیستکهکیچیزیراازدست
میدهدوکیچیزیبهدستمیآورد؛بلایناستکهاین
انقالب،مهمترینحادثهیچندسالاخیرراواردمرحلهی
قاطعمیسازد:جهانازسیطرهطلبییکقطبیفراترمیرود؛
چندین سوی به برمیدارد اساسی و جدید گامی جهان

جانبهشدن.
و ساختارها بل جهانی، بازی میدانهای و معبرها تنها نه

قواعدبازیجهانینومیشوند:مصدرهانومیشوند.
نظامهایدستنشاندهیقبلیدرحوزهیعربی،نهعاملو
یامانعتوسعهیبنیادگراییاسالمیستیبودهاندونهمصروف
تعریف وجه و رژیمها، این اصلی عملکرد آن. سرکوب
بنیادگرایی صدور از عبارت غرب-اسراییل-عرب، مثلث
این غرب و بود؛ افغانستان »جهاد« به عربی حوزهی از
ژیواستراتژیکخوددر اهداف برایتحقق را »صادرات«

حوزهیتمدنیمابهکارمیگرفت.
یک گذشته- سال 30 خاصتا و گذشته- سال 50 درطی
رژیمهای باطل، دور این طریق از شد. ایجاد باطل دور
دستنشاندهیعربیکوشیدندکهحوزهیتمدنیمارابه
آن در را خود داخلی مشکالت که بسازند مبدل تنوری

تنوربسوزانند.
اینکایندورباطلازهممیگسلد.

اینراکهغربمنافعاستراتژیکخودرادرحوزهیعربی
به میگذاریم وا نمیدارد، نگه یا و میدارد، نگه چگونه
میدانهاینوتعاملمیانغربوعرب؛وامامسلماست
کهاینکباتغییرنظامهایسیاسیدرحوزهیعربی،ماشین

اصلیجنگدرافغانستاندرهمشکستهاست.
یک تاسیس  امکان  شرایط از افغانستان در صلح تامین
میکانیزمنوموازنهکنندهممکنمیشود،کهیکتوافقنو

گلوبالرانهادینهمیسازد.
خود دور به که مییابد مجال اینک ما، تمدنی حوزهی
بچرخدتابهسویظهورخودگامبگذارد؛افغانستانمرکز
تاسیساینحرکتدورانیبرایاینظهورقرارمیگیرد:

مصدرهانومیشوند!!

به کدام سو می رود؟جهان عرب
تهیهوترتیب:حمیدعبیدی
قسمتاول

نظام های دست نشانده ی قبلی در حوزه ی 
عربی، نه عامل و یا مانع توسعه ی بنیادگرایی 
اسالمیستی بوده اند و نه مصروف سرکوب 

آن. عملکرد اصلی این رژیم ها، و وجه تعریف  
مثلث غرب-اسراییل-عرب، عبارت از 

صدور بنیادگرایی از حوزه ی عربی به »جهاد« 
افغانستان بود؛ و غرب این »صادرات« را 
برای تحقق اهداف ژیواستراتژیک خود در 

حوزه ی تمدنی ما به کار می گرفت.
درطی 50 سال گذشته- و خاصتا 30 سال 
گذشته- یک دور باطل ایجاد شد. از طریق 

این دور باطل، رژیم های دست نشانده ی عربی 
کوشیدند که حوزه ی تمدنی ما را به تنوری 
مبدل بسازند که مشکالت داخلی خود را در 

آن تنور بسوزانند. 

ACKU
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

جنبش  در  که  زن  فعاالن  از  یکی  کرمان،  توکل 
اعتراضی زنان در صنعا شرکت کرده است.

انقالب  یک  درعین زمان  »ای��ن  می افزاید:  او 
اجتماعی بود، زیرا نقش زنان را در کمک به ایجاد 
جامعه جدید نشان داد. انقالب یمن به زنان کمک 

کرد تا به جایگاه بهتری ارتقا یابند.« 
نبود که صدای زنان طنین  تنها در جاده ها  این  اما 
مختلف  مشاغل  به  وابسته  زنان  که  همین  افگند. 
جوان  بخش  یک  پیوستند،  اعتراض  به  اجتماعی 
رسانه های  به سوی  نیز  جامعه  کردگان  تحصیل  و 
کشورهای  در  را  تحولی  تا  آوردند،  روی  جدید 

شان ایجاد کنند. 

حمل ۱۳۸۴ ه� .ش.
2- داکتر غالم دستگیر حضرتي، ماهنامه حقوق بشر، شماره 

۸ سال ۱۳۸۶ه�.ش.
 حقوق بشر در افغانستان، معیارهاي ملي و بین المللي حقوقي، 
کابل، تهیه کنندگان: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و 
کمیساري عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان،2۰۰۶م/ 

۱۳۸۵ه�.ش،کابل، صفحه ۷۷.
۳- »تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه لیسانس 
در موسسات تعلیمي دولتي به صورت رایگان از طرف دولت 

تامین مي گردد.«
 دولت مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف در تمام 
موثر  پروگرام  اجباري،  متوسطه  تعلیمات  تامین  افغانستان، 
طرح و تطبیق نماید و زمینه تدریس زبان هاي مادري را در 

مناطقي که به آنها تکلم مي کنند فراهم کند.«
۴- »اتباع جمهوري اسالمي افغانستان بدون هیچ نوع تبعیض 

داراي حق مساوي تعلیم و تربیت مي باشند.«
طفل:  حقوق  کنوانسیون  هشتم  و  بیست  ماده  اول  بند   -۵
به  را  طفل  تربیه  و  تعلیم  حق  کنوانسیون  طرف  »دولت هاي 
رسمیت مي شناسند.« و قسمتي از بند اول ماده سیزدهم: میثاق 
حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي: »کشورهاي  طرف  این  
میثاق  حق  هرکس  را به  تعلیم و تربیت  به  رسمیت  مي شناسند. 
کشورهاي  مزبور موافقت  دارند که  هدف  تعلیم و تربیت  باید 
نموی کامل  شخصیت  انساني  و احساس  حیثیت  آن  و تقویت  

احترام  حقوق  بشر و آزادي هاي  اساسي  باشد.« 
و سایر اسناد مرتبط ...

۶- داکترغالم دستگیرحضرتي و عبدالحق دانشمل، آموزش 
افغانستان،  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  ناشر:  طفل،  حقوق 

چاپ سوم، ۱۳۸۴ ه�.ش، کابل، صفحه ۸۶

ادامه دارد


2 – کلیات و مفاهیم
2-۱ تعريف طفل

کسي  طفل  اطفال،  تخلفات  به  رسیدگي  قانون  طبق 
و  باشد۱  نکرده  تکمیل  را  ۱۸سالگي  سن  که  است 
تصریح  چنین  اطفال،  حقوق  کنوانسیون  اول  ماده 
هر  طفل  کنوانسیون،  این  مقاصد  به  »نظر  م��ي دارد: 
داشته  قرار  سال   ۱۸ از  پایین تر  که  است  انساني  فرد 
اطفال،  به  منطبق  قانون  تحت  که  این  مگر  باشد 
دیدگاه  از  همچنین  برسند.«  بلوغ  به  زودتر  اکثریت 
تربیت: »طفل کسي است که در  تعلیم و  دانشمندان 
مراحل ابتدایي طفولیت، کارکردشان با کالن سال ها 
متفاوت باشد و در ساحه زندگي، دانش و تجربه او 
و  حقیقت  از  زندگي اش  محیط  بوده،  محدود  بسیار 

پاکي پر باشد.«2 
2-2 حق تعلیم و تربیت

مظاهر حقوق  از  یکي  ذات خود  در  تربیت  و  تعلیم 
جهت  )ضروري(،  جدایي ناپذیر  وسیله  هم  و  بشري 
تربیت  و  »تعلیم  مي باشد.  بشري  حقوق  سایر  تحقق 
اساسي  وسیله  صالحیت دهنده،  حق  یک  به مثابه 
لحاظ  از  که  اطفالي  و  جوانان  آن  توسط  که  است 
مي توانند  دارند،  قرار  انزوا  در  اجتماعي  و  اقتصادي 
به  رسیدن  طرق  به  و  داده  رهایي  غربت  از  را  خود 
و  تعلیم  یابند.  دست  جوامع شان  در  کامل  مشارکت 
تربیت در توانایي بخشیدن به زنان، حفاظت اطفال از 
کار استثماري و پرمخاطره و استثمار جنسي، ارتقاي 
معیارهاي حقوق بشر و دموکراسي۳ و...نقش ارزنده 

دارد.« 
ماده  و  اساسي۴  قانون  چهل وسوم  ماده  در  حق  این 
اسناد  در  همچنین  کشور۵  معارف  قانون  س��وم 

نیز  پذیرفته  را  افغانستان آن  بشر۶ که  ین المللي حقوق 
به رسمیت شناخته شده است.

2-3 تنبیه جسمي چیست؟   
آزاردهنده  محرک  یک  ارایه  از  است  عبارت  تنبیه 
)نامطلوب(  دنبال یک سلوک  به  منفي(  )تشویق کننده 
به گونه  سلوک.  آن  انجام  احتمال  کاهش دادن  براي 
مثال: اگر بعد از انجام سلوک نامطلوب از سوي طفل، 
محرک  یک  ارایه  با  زشت،  حرف  یک  گفتن  مانند 
که  باشیم  خواسته  او،  به  سیلي زدن  چون  آزاردهنده 
احتمال بروز سلوک نامطلوب را در او کاهش دهیم، او 
را تنبیه کرده ایم.  در این مثال سیلي محرک یا رویداد 
آزاردهنده است و سیلي زدن معلم بعد از حرف زشت 
از  یکي  که  نظرداشت  در  باید  دارد.  نام  تنبیه  طفل، 
نواقص و مشکالت تنبیه، عوارض جانبي آن است که از 
نظر تربیتي بسیار نامطلوب است. یکي از عوارض جانبي 
از  حاصل  ناخوشایند  احساس  که  است  این  عمل  این 
از طریق شرطي شدن  تنبیه شدن،  لحظه  در  ]بدني[  تنبیه 
کالسیک که اکثر معلمان آن را مي دانند باشرط تنبیهي 
و شخص یا اشخاص تنبیه کننده تداعي مي شود و سبب 
به  مي گردد.  تنبیه کننده  از  تنبیه شونده  نفرت  و  انزجار 
و  خیر  به  تنبیه  که  بداند  تنبیه شونده  اگر  که  معنا  این 
تنبیه  را  او  دلسوزي  از روي  تنبیه کننده  و  اوست  فالح 
مي کند، بازهم احساس ناپسند حاصل از تنبیه به صورت 
پاسخ شرطي در مي آید و شخص تنبیه شونده نسبت به 

تنبیه کننده احساس انزجار مي کند. 
پی نوشت ها:

به تخلفات  قانون رسیدگي  ماده ۴  فقره ۱  به  ۱-رجوع کنید 
اطفال کشور، جریده رسمي، نشریه وزارت عدلیه جمهوري 
اسالمي افغانستان، شماره فوق العاده، شماره مسلسل: ۸۴۶، ۳ 

از  استفاده  با  که  مصری  جوان  زن  محفوظ،  اسما 
ویدیوبالگ اش مردم را به قیام علیه حکومت دعوت 
می کرد، چنان بر جامعه تاثیرگذار بود که الهام بخش 
حاکمیت  به  توجه  بدون  تا  شد  مصری ها  بسیاری 

طوالنی یک رژیم خودکامه به جاده ها برآمدند. 
ویدیوها  این  »من  می گوید:  حجاب پوش  فعال  این 
این  بفرستم و آن  پیام  تا یک  تهیه کردم  برای آن  را 
که: اگر می خواهیم هنوز هم عزتی داشته باشیم، اگر 
می خواهیم در کشورمان با حیثیت زندگی کنیم، الزم 
برآییم.  به سرک ها  فبروری  پنج  و  بیست  تا در  است 
آنانی که همواره می گویند زنان نباید اعتراض بکنند... 
اگر قدرت کافی مردانگی دارند، روز بیست و پنجم 

فبروری با من به سرک ها بیایند.« 

گفته می شود که صدای اعتراض زنان از عربستان 
سعودی نیز شنیده می شود، کشوری که زنان در 
حال  تا  و  روبه رواند  محدودیت ها  انواع  با  آن 
این  است.  نبوده  نیز  بزرگی  اعتراض های  شاهد 
شبکه های  طریق  از  زنانه  نام های  با  اعتراض ها 
بیرون  به  آن جا  از  تویتر  و  فیس بوک   مجازی 

می زنند.
پیام  چنین  تویتر  شبکه  در  سعودی  زنان  جنبش 
می کنم  تقاضا  سعودی  زنان  از  »من  می دهد: 
مدعی اند  ما  برادران  بزنند.  دست به عمل  اکنون 
ناوقت  که  آن  از  پیش  اکنون  ترسوییم.  ما  که 

شود، دست به عمل بزنید.« 
روشن  هنوز  منطقه  سیاسی  آینده  که  حالی  در 
قیام ها  این  که  نظرند  این  به  کارشناسان  نیست، 
نشان می دهند که مردم هم با نظام سیاسی موجود 

و هم با ساختار اجتماعی موجود موافق نیستند. 
پیشین  نامزد  و  دانشگاهی  یک  فخره،  منیره 
این  »از  می گوید:  بحرین  در  پارلمانی  انتخابات 
زنان سخن  از جنبش جداگانه ی  نمی توان  به بعد 
گفت.  اهمیت قیام ها در مصر و لیبیا به طور مثال 
صرفا در آن نیست که باید جلو رهبر حکومت را 
گرفت و یا دیکتاتوری را برکنار کرد. این برای 
»سکیسم«  از  »ایسم« ها  انواع  همه  که  است  آن 
یعنی  کانفسیونلیزم  تا   گرفته  جنیست گرایی  یا 
اختالط دین و سیاست و سایر »ایسم« ها را از این 

منطقه عقب افتاده دور سازد.« 
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زنان عرب، نیروی 
محرکه قیام ها 

در کشورهای عربی 

بررسي تنبیه جسمي اطفال 
در مکتب هاي افغانستان 

1388
قسمت سومبخش دوم مباحث نظري

منبع: دویچه ولهقسمت دوم و پایانی

بند دال، ماده 22 اعالمیه اسالمی حقوق بشر:

برانگیختن احساسات قومی یا مذهبی و یا چیزی که منجر به 
برانگیختن هر نوع حس تبعیض نژادی گردد، جایز نیست.
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در  افغان،  وبالگ نویس  سامانیان،  سهراب 
یک انجو کار می نماید که وظیفه اش آموزش 
می باشد.  حقوق شان  از  آگاهی  برای  زنان 
که  نوشت  خود  وبالگ  در  بار  آخرین  او 
کست فروشی  کراچی  یک  نزدیک  از 
ریش بلند،  کست فروش  که  می گذشت 
کست های  جمله  از  مختلفی،  کست های 
وعظ اسالمی، به مشتریان می فروخت، و دور 
تا دورش مردان زیادی جمع شده و به سخنان 

»واعظ شهر« با اشتیاق گوش می دادند.
مشتری  جلب  و  مفاد  برای  فروش  کست 
بیشتر، کست های مذهبی خود را توسط یک 
صدا  چنین  آن  از  و  می نمود  پخش  بلندگو 

بیرون می آمد:
به  را  زنان شان  و  دختران  که  آنانی  از   ...«
مکتب می فرستند بپرسید که دست آورد شان 
ما  برای  که  مکتب هایی  این  آیا  چیست؟ 
ساخته اند تا ما مسلمانان دختران مان را شامل 
ناموس تان  اخالق  باالی  سو  تاثیر  کنیم، 
ندارد؟… خارجی ها با این مراکز به اصطالح 

تربیتی، دختران را به فحشا می کشانند.«
به  مذهب  لباس  که  زن  ضد  سخنان  این 
را  سامانیان  خشم  بود،  شده  پوشانده  تنش 
ساخته  دست اش  از  کاری  اما  برانگیخت، 
نبود. او در وبالگ خود با تعجب می نویسد 
که آیا این سخنان خطرناک به خاطر آزادی 
بیان قابل توجیه است، یعنی هر چه دل تنگت 
از  بعضی  سخنان  این  آیا  بگوی؟  می خواهد 
سازمان های  و  حکومت  که  را  زنان  حقوق 
نهادینه کردن اش هستند،  در حال  غیردولتی 
تضعیف نمی نماید؟ اما زمانی که سامانیان این 

موضوع را با دفاتر مربوطه در میان گذاشت، 
بی تفاوتی روبرو شده و حتا مسوول یکی  با 
از نهادهای فعال حقوق زنان پاسخ داد: »این 

گونه گپ ها جایی را نمی گیرد.«
این  بالقوه ی  تاثیرات  مورد  در  که  حالی  در 
سهراب  با  حق  مخرب  سخنرانی های  گونه 
با  مذهبی  علمای  مخالفت  است،  سامانیان 
دورتر،  سال های  به  حتا  معارف  جدید  نظام 
برمی گردد؛  میالدی   1910 دهه  به  یعنی 
یک قرن پیش تر از این که جامعه جهانی در 
افغانستان مکتب بسازد و یا زنان را تشویق به 

تعلیم و تربیه نماید. 
زمان،  آن  روزنامه های  از  یکی  گزارش  در 
1915 میالدی، در مورد ایجاد مکاتب ابتدایی 
این  مخالفت  دلیل  حکومت،  نظارت  تحت 

دسته از علما چنین آمده است:
مطرح  را  درخواستی  مالها  از  »تعدادی 
مکاتب  از  قبل  می گویند:  آنها  کرده اند. 
جدید، اطفال برای درس نزد آنها می آمدند. 
اکنون آنها مجبور هستند که مکتب بروند، و 
ما جز همین پیشه کار دیگری را بلد نیستیم، 

بدون شغل و معاش باقی می مانیم.«
این مثال نشان می دهد که مخالفت آن دسته 
از مالها با مکاتب جدید کدام انگیزه ی دینی 
به جز همان نگرانی از معاش و کار نداشت. 
معرفی  با  افغانستان،  شاه  خان،  حبیب اهلل  امیر 
را  آن  پیامدهای  اصالحات،  از  سلسله  یک 
از جامعه بود، مدنظر  که بی کاری یک قشر 
نگرفت؛ قشری که با استفاده از اعتبار مذهبی 
قدرت اثرگذاری باالی مردم جهت مخالفت 

با اصالحات را داشت.

زمان  آن  رسمی  مقامات 
دست به سازش زدند. مالهای 
تدریس  به  شرطی  به  نامبرده 
ادامه  مساجد  در  کودکان 
دایره ی  از  که  می توانند  داده 
شده ی  تایید  تعلیمی  نصاب 
و  نگذارند  فراتر  را  پا  دولت، 
مساجد شان  کردند  چنین  اگر 
سیاست  با  می شود.  تخریب 
قادر  دولت  تهدید،  و  توافق 
کنترول  در  را  روند  که  شد 

خود داشته باشد.
نرم  مخالفت  امر  واقعیت  در 
فراتر  جدید  مکاتب  با  مالها 
بود.  معاش  و  کار  موضوع  از 
نخستین  توسط  که  مقاالتی 
جدید  مکاتب  دانش آموزان 
میالدی،   1920 سال های  در 
نگاشته شده، انعکاس دهنده ی 
از  آنها  عمیق  نگرانی های 
مشروعیت نظام جدید معارف بود. شاگردی 
در مقاله ای به زبان پشتو یک پاراگراف را به 
توجیه این مساله که خواندن و نوشتن به زبان 
اختصاص  ندارد،  اسالم  با  مخالفتی  مادری 

داد. 
شاگرد دیگر متنی را در مورد دین اسالم از 
بدهد که  نشان  تا  انگلیسی ترجمه کرد  زبان 
کافر  را  کسی  اروپایی  زبان  یک  یادگیری 

نمی سازد. 
که  می شود  روشن  مقاالت،  این  خواندن  با 
یک قرن پیش در افغانستان باید دانش آموزان 
تعلیم و تربیه در مکاتب جدید دولتی را برای 
واضح  می نمودند.  توجیه  مذهبی  علمای 
است که علمای مذهبی آن زمان نظام جدید 
معارف را به عنوان یک خطر فرض کرده و با 
یگانه سالحی که در اختیار داشتند، به جنگ 

آن رفتند: سالح اعتبار مذهبی. 
کست فروش،  آن  که  این  از  قبل  آنها 
در  خارجی  مشاوران  و  دختر  دانش آموزان 
جدید  نظام  با  مخالفت  به  باشند،  افغانستان 
علیه  رجزخوانی  این  برخواستند.  معارف 
معارف جدید که در وبالگ سامانیان بازتاب 

یافت، قصه ای کهنه در شکلی جدید است.
را  مشکلی  تاریخی،  سابقه ی  این  به  توجه  با 
به  ربطی  نه  است،  داده  تشخیص  سامان  که 
نوع  به  بلکه  مذهب.  نه  و  دارد  دموکراسی 
دولت  سوی  از  اصالحات  اجرای  و  طرح 
محروم  مانند  کار  عواقب  به  که  برمی گردد 
به آن،  الترناتیف  ندادن  و  کردن یک گروه 

توجه نمی نماید.
که  مالهایی  به  دولت  پیش  سده  یک  در 
می گرفتند  نادیده  را  رسمی  تعلیمی  نصاب 
اخطار به تخریب مساجد شان داد، ولی امروز 
که  است  خود  کندن  جان  غم  در  حکومت 
حتا فرصت جدی گرفتن نطق های ضد زنان 

را نیز ندارد. 
دولت  بین  در  افغان  تحصیل کرده ی  زنان 
درخودمانده و مالهای بی رحمی که آنها را 
بدون  می خوانند،  درس خوانده«  »فاحشه های 
رها  کلمات  زشت  جنگ  میانه ی  در  مدافع 
سیستم  با  ستیز  در  مالها  این  تا  که  شده اند 

مدرن تعلیمی به بقای خود ادامه بدهند.

تا طالبان  باعث گردید  باور هستند که آنچه  این  به  از کارشناسان  برخي 
حمالت خود را بر غیرنظامیان بیشتر کنند، تحرکات انفعالي شدید از سوي 
دولت بود. این حرکت انفعالي از جرگه صلح آغاز گردید. اگرچه هدف 
از برگزاري این جرگه کمک به روند صلح بود، اما دستاورد آن تحمیل 
خواسته هاي مردم بر طالبان نبود، بلکه زمینه سازي براي پذیرش ناز بیشتر 
طالبان را فراهم کرد. این جرگه روند آزادسازي شماري از افراد وابسته به 
طالبان از بازداشتگاه ها را فراهم کرد و شوراي عالي صلح را براي باج دهي 

بیشتر به طالبان و بین المللي سازي هویت طالبان ایجاد کرد.
تاریخ  از  روزه  مشورتي صلح سه  برگزاري جرگه ي  توان گفت که  مي 
وارد  را عمال  دولت  کابل  در شهر  تا 14 جوزاي 1389 خورشیدي،   12
بازي باج پردازانه به طالبان ساخت. این جرگه باعث گردید تا در خصوص 
مذاکره با مخالفان مسلح دولت راه جدیدي گشوده شود که در این راه 
بیشتر طالبان سود مي بردند. زیرا زنداني هاي طالبان آزاد مي گردید  و در 
تالش براي حذف نام رهبران طالبان از لیست سیاه شوراي امنیت سازمان 

ملل صورت مي گرفت.
یکي از درخواست هایي که از سوي جرگه صلح در قالب قطعنامه ي این 
جرگه مطرح گردید، درخواست آزادي زندانیان طالبان و حذف نام بعضي 
از مهره هاي مخالف مسلح دولت از لیست سیاه شوراي امنیت سازمان ملل 

بود.
طرح این دو خواست باعث گردید تا طالبان نسبت به تاثیرگذاري هاي بیشتر 
بر سیاست رسمي دولت افغانستان امیدوار شوند. یکي از اقدامات شوراي 
مخالفان  براي  سوم  کشور  یک  در  مي خواهد  که  است  این  صلح  عالي 
مسلح دولت نمایندگي رسمي ایجاد کند. این موضوع باعث گردیده است 
تا رهبران طالبان اعضاي تحت رهبري خود را به قدرت نمایي بیشتر تشویق 
کنند. اما آنچه خسته کننده و رنج دهنده است این که قدرت نمایي بیشتر از 
سوي طالبان در قالب حمله به مراکز عامه و کشتار غیرنظامیان به نمایش 

گذاشته مي شود.
البته در رقم زدن سال خونین خصوصا براي غیرنظامیان، نیروهاي بین المللي 
کنر  در  جاري  سال  حوت  ماه  در  که  عملیاتي  اند.  نبوده  بي مداخله  نیز 
قرباني  که  برسد  اثبات  به  واقعیت  این  تا  گردید  باعث  گرفت،  صورت 

اصلي جنگ در افغانستان غیرنظامیان مي باشند. 
سال	نا	هماهنگي:	

برگزاري انتخابات پارلماني و حوادث بعد از آن باعث گردید تا سال 1389 
کنار  در  البته  بگذارد.  نمایش  به  را  افغانستان  در  سیاسي  ناهماهنگي  اوج 
انتخابات پارلماني، اظهارنظرهاي توام با جنجالي که برخي از منابع رسمي 
در خصوص نحوه تعامل افغانستان با امریکا صورت دادند، نیز بخشي از 
ناهماهنگي هاي موجود در سال 1389 در افغانستان محسوب مي گردد. در 
کنار آن اظهارات بعضا تند رییس جمهور کرزي در زمان هاي مختلف، 
علیه کشورهاي غربي و ایاالت متحده امریکا نیز مي تواند در قالب همین 

عدم هماهنگي سیاسي در افغانستان به بحث گرفته شود.

سال خونين
 سال ناهماهنگي و
سال از دست رفته

مه	از	صفحه	5
ادا

 يکي از اقدامات شوراي عالي صلح اين 
است كه مي خواهد در يك كشور سوم 
براي مخالفان مسلح دولت نمايندگي 
رسمي ايجاد كند. اين موضوع باعث 

گرديده است تا رهبران طالبان اعضاي 
تحت رهبري خود را به قدرت نمايي 

بيشتر تشويق كنند. اما آنچه خسته كننده 
و رنج دهنده است اين كه قدرت نمايي 

بيشتر از سوي طالبان در قالب حمله به 
مراكز عامه و كشتار غيرنظاميان به نمايش 

گذاشته مي شود.

در گزارش يکی از روزنامه های آن زمان، 1915 
ميالدی، در مورد ايجاد مکاتب ابتدايی تحت نظارت 

حکومت، دليل مخالفت اين دسته از علما چنين آمده 
است:

»تعدادی از مالها درخواستی را مطرح كرده اند. آنها 
می گويند: قبل از مکاتب جديد، اطفال برای درس 

نزد آنها می آمدند. اكنون آنها مجبور هستند كه مکتب 
بروند، و ما جز همين پيشه كار ديگری را بلد نيستيم، 

بدون شغل و معاش باقی می مانيم.«

 مقاومت مذهبی در برابر
نظام جدید معارف

برگردان:	8	صبح

منبع:	گاردین

 ارباب زاره
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راهکاری منطقه ای 
برای دموکراسی در خاورمیانه 

آمانو از جاپان خواست اطالعات بیشتری 
از بحران اتومی در اختیار کشورها 

بگذارد 
 

 

 
هدف خنک  با  فوکوشيما  رآکتورهای  روی  آب پاشی  که  حالی  در 
جمعه  روز  اتومی  انرژی  آژانس  دارد،  ادامه  سوخت  ميله های  کردن 
اطالعات  کشور  اين  اتومی  بحران  درباره  خواست  جاپان  مقامات  از 

بيشتری در اختيار ديگر کشورها بگذارند.
به دنبال زلزله مهيب روز جمعه هفته گذشته و سونامی شديد ناشی از 
آن سامانه خنک کننده رآکتورهای هسته ای نيروگاه فوکوشيما به دليل 

قطع برق يکی پس از ديگری از کار افتاد.
بر اثر باال رفتن دمای ميله های سوخت هسته ای، تاکنون سه انفجار در 
رآکتورهای شماره يک، دو و سه روی داده که به ويران شدن جداره 
خارجی اين رآکتورها منجر شده است. رآکتور چهارم اين نيروگاه نيز 

به دنبال طعمه آتش  شدن منبع انتشار مواد راديواکتيو بوده است.
آژانس  سخنگويان  از  يکی  از  نقل  به  گاردين  بريتانيايی  روزنامه 
به دفن کردن  نهايت  در  مقامات  است  اتومی جاپان می گويد ممکن 
رآکتورهای آسيب ديده زير شن و ماسه و بتون متوسل شوند. گاردين 
می گويد اين تمهيد در سال 1986 برای نيروگاه چرنوبيل اوکرايين نيز 

پياده شده است.
نيروگاه  اطراف  مناطق  در  هوا  در  راديواکتيو  مواد  انتشار  ميزان 
جمله  از  کشورها  اغلب  که  است  بوده  حدی  به  جاپان  فوکوشيمای 
امريکا از شهروندان خود خواسته اند يا جاپان را ترک کنند يا به مناطق 

دورتر از نيروگاه بروند.
با در نظر گرفتن اين وضعيت وخيم بود که مديرکل آژانس بين المللی 
بحران  درباره  که  خواست  جاپان  دولت  از  جمعه  روز  اتومی  انرژی 
»بسيار جدی« در اين کشور اطالعات بيشتری در اختيار اين سازمان و 

ديگر کشورها بگذارد.
به گزارش روزنامه گاردين، يوکيا آمانو که هم اکنون در توکيو به سر 
خاطرنشان  جاپان،  وزير  نخست  کان،  نائوتو  با  گفت وگو  در  می برد 
ساخت: »برخی در جامعه بين الملل اين نظر را دارند که بايد اطالعات 

بيشتر و مشروح تری در اختيار همه گذاشت.«
چندين  نظامی،  هلی کوپترهای  با  آب پاشی  بر  عالوه  حال  همين  در 
ماشين آتش نشانی در هر ساعت چندين تن آب روی رآکتور نيروگاه 

فوکوشيما داييچی می پاشند.
اين در حالی است که مقامات جاپان هشدار داده اند که بحران اتومی 
اين کشور بر عمليات کمک رسانی به بازماندگان زلزله و سونامی هفته 
گذشته به شدت اثر منفی داشته و حتا گزارش شده است که برخی از 

رانندگان تمايلی به رفتن منطقه نزديک به نيروگاه ندارند.
بيرون  به  از جمله کانادا هم مجبور  از کشورها  برخی  از سوی ديگر 
کشيدن نيروهای کمکی خود از منطقه شده اند. گروه امدادی کشور 
و  زمين لرزه  قربانيان  يافتن  برای  خود  عمليات  پنج شنبه  روز  کانادا 

سونامی را ناتمام رها کرد و به ونکوور بازگشت.
در حالی که طبق آمار رسمی حادثه طبيعی هفته گذشته در جاپان بيش 
از 6400 نفر کشته بر جای گذاشته، مقامات جاپان می گويند هنوز از 

سرنوشت ده ها هزار نفر ديگر اطالعی در دست نيست.

سازمان  و  عراق  در  امريکا  اسبق  سفير  زلمی خليل زاد، 
مطالعات  »مرکز  پژوهشگران  از  يکی  و  متحد،  ملل 
روزنامه  در  مقاله ای  در  بين المللی«  و  استراتژيک 
»واشنگتن پست«، ديدگاه های خود را در مورد سياست 
امريکا در قبال تحوالت سياسی اخير در خاورميانه ارايه 

داده است.
آقای خليل زاد در مقدمه تحليل خود خاطر نشان می کند 
که ظاهرا دولت امريکا در واکنش به اين حوادث برای 
هر کشور معينی در خاورميانه يک راهکار جداگانه در 
نظر دارد. اما چنين برخوردی هم از نظر چالش ها و هم 
بحران  اين  از  برآمده  فرصت های  به کارگيری  نظر  از 

گسترده نامناسب است.
دولت  برخورد  امريکايی  سياستمدار  اين  اعتقاد  به 
منفی  دستاوردهای  حالت  بهترين  در  تاکنون  امريکا 
که  گفت  می توان  مثبت  نگاه  از  است.  داشته  مثبتی  و 
ديکتاتورهای مصر و تونس تقريبا به شکل مسالمت آميز 
سقوط کردند. به نظر می رسد که با وجود ادامه بی ثباتی 
ادامه  کشور  دو  اين  در  دموکراسی  به  انتقال  روند  اما 

دارد.
در مورد بحرين نيز فشارهای اوليه دولت امريکا باعث 
شد که خاندان سلطنتی اين کشور از شدت عمل در قبال 
بگيرد.  پيش  در  را  گفت وگو  روش  و  بکاهد  مخالفان 
ادامه خواهد  تا کی  اين وضعيت  نيست که  ولی معلوم 
يافت و حکومت بحرين تا چه حد فضای سياسی کشور 

را آزاد کند.
اما در ساير کشورها روند حوادث به شدت نگران کننده 
در  امريکا  عليه حکومت های دوست  اعتراض ها  است. 
يمن، الجزاير، عربستان سعودی، مراکش، اردن و برخی 
است.  افزايش  به  رو  فارس  از کشورهای حاشيه خليج 
فعال تر  دخالت  بدون  حکومت ها  اين  که  نيست  معلوم 

امريکا قادر باشند که با مخالفان خود به توافق برسند.

نظامی  نيروهای  ورود  که  است  معتقد  خليل زاد  آقای 
دولت  که  می دهد  نشان  بحرين  به  سعودی  عربستان 
امريکا تاثيرگذاری خود بر حوادث بحرين را از دست 
داده است. عالوه بر اين دولت امريکا تاکنون به شکل 
حکومت های  عليه  مخالفان  مبارزه  از  مناسبی  و  فعال 
مخالف امريکا مانند ليبيا حمايت نکرده و در نمونه های 
اعتراض های مردم ايران و سوريه عليه حکومت های آن 

دو کشور نيز واشنگتن به حد کافی فعال نبوده است.
استراتژی های  پيشبرد  و  تنظيم  که  می دهد  ادامه  وی 
جداگانه برای برخورد با بحران در هر کشور اين حسن 
را دارد امريکا به دخالت در امور داخلی کشورها متهم 
نشده و به قول پرزيدنت اوباما طبيعت »کامال خودجوش« 
اين ديدگاه در  قيام ها محترم شمرده می شود. ولی  اين 

عين حال دو نقطه ضعف بزرگ دارد.
نقطه ضعف اول اين است که ارتباط بين سياست امريکا 
در يک کشور با پيامدهای حوادث در کشورهای ديگر 
را کاهش می دهد. همانطور که خيزش مردم در تونس 
الهام بخش قيام در کشورهای ديگر شد، نحوه برخورد 
امريکا با هر يک از اين کشورها نيز در کشورهای ديگر 

تاثير خواهد داشت.
استراتژی است.  اين  نقطه ضعف دوم خصلت غيرفعال 
براساس اين استراتژی امريکا قادر خواهد بود در برابر 
از  يک  هر  سياسی  رويدادهای  در  غيرمنتظره  تغييرات 
از  حال  عين  در  ولی  دهد  نشان  واکنش  کشورها  اين 
کاسته  حوادث  روند  به  شکل دادن  برای  توانايی اش 

می شود.
آقای خليل زاد يادآور شده است که امريکا برای پرهيز 
از بروز بی ثباتی گسترده در کل منطقه و در عين حال 
تضعيف رژيم های دشمن خود، نياز به نوعی استراتژی 

دارد که در آن ابتکار عمل با واشنگتن باشد.
واشنگتن  در  خود  تحليل  ادامه  در  خليل زاد  آقای 

يک  در پيش گرفتن  با  امريکا  که  می کند  تاکيد  پست 
استراتژی »مداخله فعال« بايد بين سه گروه از کشورها 
يعنی حکومت های در حال انتقال، دولت های خودکامه 
ولی دوست امريکا و حکومت های ديکتاتوری دشمن 

امريکا تفاوت قايل شود.
در مورد سه کشور عراق، تونس و مصر که در حال 
هستند،  دموکراتيک  حکومتی  سيستم های  به  گذار 
حمايت  روند  اين  از  امکانات  تمام  با  بايد  امريکا 
کند. محور اصلی اين استراتژی حمايت از گروه های 
گروه های  مقابل  در  مدنی  نهادهای  و  دموکراتيک 
ايران  نظير  امريکا  دشمن  دولت های  وابسته  و  تندرو 

است.
در مورد دولت های خودکامه ولی دوست امريکا، بايد 
انجام اصالحات سياسی و  برای  خاندان های حاکم را 
گشايش فضای جامعه تحت فشار قرار داد. کشورهايی 
بايد  فارس  منطقه خليج  دولت های  يا  و  مراکش  نظير 
و  کنند  حرکت  مشروطه  سلطنتی  نظام های  سمت  به 
بايد  پارلمانی  نظام  الجزاير  و  يمن  مثل  نمونه هايی  در 
اين  تمام  صورت  اين  غير  در  چراکه  شود،  تقويت 

کشورها با خطر افزايش بی ثباتی روبه رو هستند.
تحوالت  از  بخش  مهم ترين  خليل زاد  آقای  اعتقاد  به 
و  اعتراض ها  امريکا  منافع  نگاه  از  خاورميانه  در  فعلی 
قيام های موجود عليه نظام های ديکتاتوری در کشورهای 
دشمن امريکا مثل نمونه ليبی است. وی به دولت امريکا 
توصيه می کند که موضوع برقراری منطقه ممنوعه پرواز 
در آسمان ليبی را با جديت تعقيب و در کنار آن از تمام 
روش های موجود برای کمک های بشردوستانه به مناطق 
آزاد شده و برقراری مناسبات نزديک با شورشيان اين 

کشور استفاده کند.
وی يادآور شده است که اگر معمر قذافی بتواند مخالفان 
رژيم های  بدهد  شکست  و  کرده  سرکوب  را  خود 
ديکتاتوری ديگر از اين نمونه سرمشق خواهند گرفت و 
عدم دخالت فعال امريکا در شرايط فعلی باعث خواهد 
شد که در آينده بهای سنگين تری برای مقابله با پيامدهای 
آن بپردازد. در مقابل اگر حکومت معمر قذافی سرنگون 
کل  در  دموکراسی  طرفداران  و  ميانه روها  موضع  شود 
منطقه تقويت خواهد شد و برخالف تبليغات حکومت 
ايران ثابت خواهد شد که هدف قيام های فعلی در منطقه 

فقط رژيم های متحد امريکا نيست.
و  ايران  نمونه  به  خود  تحليل  پايان  در  خليل زاد  زلمی 
سوريه اشاره کرده و تاکيد می کند که حکومت امريکا 
در  دموکراتيک  انقالب های  از  بايد  عملی  اقدامات  با 
آقای  گفته  به  اقدامات  اين  کند.  اين کشورها حمايت 
خليل زاد عبارتند از: آموزش و حمايت نيروهای مخالف 
حکومت در داخل و خارج از اين کشورها، اعمال فشار 
بيشتر بر نهادها و مقاماتی که مسوول سرکوب و حمالت 
از  از خارج  رسانه های  پوشش  تقويت  هستند،  مردم  به 
کشور، اختصاص کمک مالی به کارگران و کارمندان 
مقامات  تشويق  برای  پنهانی  عمليات  انجام  و  اعتصابی 

دولتی و امنيتی به جدا شدن از حکومت ها.

منبع: فردا
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انتقادتندپاکستانازحملههواپیماهایبدونسرنشینامریکادرعملیاتنیروهایبینالمللیعلیهنیروهاینظامیلیبیابهزودیآغازمیشود
وزیرستانشمالی آغاز  دیگر  ساعت  چند  تا  لیبیا  علیه  نظامی  عملیات 

فرانسه،  دولت  سخنگوی  اظهارات  براساس  و  می شود 
این کشور اولین کشوری خواهد بود که دست به حمله 

نظامی خواهد زد.
تصویب  با  پنج شنبه  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
لیبیا  به  هوایی  حمالت  آغاز  برای  را  راه  قطعنامه ای، 
هموار کرد و اتخاذ همه تدابیر الزم برای اعمال مقررات 
پرواز ممنوع بر فراز آسمان این کشور را مجاز دانست.

تلیفونی  تماس  در  امریکا،  رییس جمهور  اوباما،  باراک 
با رهبران بریتانیا و فرانسه نحوه اجرای قطعنامه شورای 

امنیت را مورد بررسی قرار داد.
برای  نظامی  عملیات  به  توسل  اجازه  شامل  قطعنامه  این 

لیبیا در برابر حمالت نیروهای  حفاظت از جان غیرنظامیان در 
معمر قذافی است.

قطعنامه شورای امنیت در عین حال، به طور اخص استفاده از 
نیروهای زمینی خارجی در لیبیا را ممنوع کرده است.

سه رهبر در گفتگوی تلیفونی توافق کرده اند که دولت لیبیا باید 
تمام مواد قطعنامه را بپذیرد و تمام خشونت ها علیه غیرنظامیان 
تصویب  در صورتی  امنیت  قطعنامه شورای  متوقف شود.  باید 
می شد که دست کم 9 رای موافق را کسب کند؛ در رای گیری 
روز پنجشنبه 10 کشور عضو این شورا با قطعنامه موافقت کردند 
و روسیه و چین به جای استفاده از حق وتوی خود، به آن رای 
ممتنع دادند. برخی از خبرنگاران می گویند فرانسوی ها به لحاظ 

نظامی، چند روز است که آماده حمله هوایی به لیبیا هستند.
صبح روز جمعه فرانسوا بارویین، سخنگوی دولت فرانسه، در 
رادیوی فرانسه اعالم کرد که زمان چندانی تا انجام حمالت باقی 
نمانده است. گزارش های تایید نشده ای منتشر شده مبنی بر این 
بریتانیایی و  تورنادوی  از چهار جنگنده  استفاده  با  که حمالت 

چهار جنگنده میراژ فرانسوی آغاز خواهد شد.
که  می گفت  پیشتر  فرانسه،  جمهور  رییس  سارکوزی،  نیکوال 
حمالت هوایی باید از اهداف به خصوصی، مثال سیستم رادار و 

سنگرهای کنترول نیروهای قذافی شروع شود.
این  هوایی  پایگاه های  از  است  ممکن  فرانسوی  جنگنده های 
کشور در جزیره کرس و کنار دریای مدیترانه، پروازهای خود 

را آغاز کنند.
انجام حمالت به لحاظ سیاسی برای آقای سارکوزی یک پیروزی 
است چون دولت او به دلیل حمایت نکردن از قیام در تونس 

مورد انتقاد قرار گرفته بود.
برای تصویب  مذاکرات  اول  در خط  فرانسه  لیبیا،  مورد  در  اما 
قطعنامه پرواز ممنوع قرار گرفت و پیش از رای گیری پر تنش 
در شورای امنیت، صحن جلسه به آلن ژوپ، وزیر امور خارجه 

فرانسه، واگذار شد.
به گفته ی خبرنگاران، حتا تا دقایق پیش از رای گیری، مقامات 
گفتگو  سرگرم  ملل  سازمان  سالن  در  فرانسوی  و  امریکایی 

بودند.

فرمانده کل ارتش پاکستان تازه ترین عملیات هواپیماهای 
بدون سرنشین امریکایی را به عنوان حرکتی »غیرموجه 

و غیرقابل تحمل« محکوم کرده است.
شدیداللحن  بیانیه  یک  در  کیانی  پرویز  اشفاق  جنرال 
گفت که این حمله که حدود 40 نفر در آن کشته شدند، 

»کامال ناقض حقوق بشر« است.
بودند  غیرنظامیانی  قربانیان  بیشتر  که  می شود  تصور 
که در یک نشست قبیله ای در نزدیکی میرانشاه، مرکز 

منطقه وزیرستان شمالی، شرکت داشتند.
در  پاکستان  و  امریکا  میان  تنش ها  اخیر  هفته های  در 

حال افزایش بوده است.
سرنشین  بدون  هواپیماهای  با  امریکا  هوایی  حمالت 
پاکستان را جریحه دار  همواره احساسات عمومی در 
مخفی  مامور   - دیویس  ریموند  تبریه  اما  است،  کرده 
سازمان اطالعات مرکزی امریکا - از اتهام قتل باعث 

تظاهرات در چند نقطه پاکستان شده است.
ارتش پاکستان در چنین مواردی معموال طی بیانیه هایی 
مرگ غیرنظامیان را مایه تاسف می خواند، اما به ندرت 
از حمالت انتقاد می کند. با این حال جنرال کیانی گفت 
که چنین »اقدامات خشونت باری« مقابله با تروریزم را 
دشوارتر می کند. او گفت: »بسیار مایه تاسف است که 
نشست صلح آمیز شهروندان از جمله بزرگان ناحیه با 
بی دقتی و بی رحمی و با بی اعتنایی کامل به جان مردم، 
هدف گرفته شد.« او افزود: »قبال به روشنی مشخص 
شده است که اینگونه پرخاشگری ها علیه مردم پاکستان 

تحت هر شرایطی غیرموجه و غیرقابل تحمل است.«

سازمان امنیت پاکستان اغلب متهم به همدستی در این 
حمالت هوایی می شود؛ چه از طریق پشتیانی از آنها یا 
دادن اجازه انجام آنها. حمله روز پنجشنبه مرگبارترین 

مورد از سال 2006 تاکنون بوده است.
در  سرنشین  بدون  هواپیمای  دو  که  می گویند  مقام ها 
حمله ناحیه »دتا کهیل« در 40 کیلومتری غرب میرانشاه 

شرکت داشتند.
حامل  نقلیه  وسیله  یک  سوی  به  موشک  یک 
پیکارجویان شلیک شد. اهالی قبایل محلی می گویند که 
این هواپیماها سپس سه موشک دیگر به نشستی که در 

فضای باز برگزار می شد شلیک کردند.
به گفته ی خبرنگاران، یک موتری که در نزدیکی محل 
برگزاری این جرگه حرکت می کرد و موشک ها عالوه 

بر این موتر، به محل نشست برخورد کرد.

دادگاهویژهانتخاباتلغونمیشود!

دادگاه ویژه رسیدگی به 
شکایات  انتخاباتی افغانستان

صدیقاهللحقیقرییسدادگاهویژهشکایاتانتخاباتی:
اگرمبتنیبرقانونودرروشناییقوانیننافذهکشوردرموردایندادگاهتصمیمیگرفتهشود،بهقانون

احتراممیگذاریم.
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