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خوانندگان محترم 
روزنامه 8صبح

حمل   25 تاریخ  از  8صبح،  روزنامه 
توزیع رایگان را قطع می کند. 

در  می شود  تقاضا  محترم  خوانندگان  از 
اسرع وقت برای اشتراک اقدام کنند.

شماره تماس:
0708144047
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گفته اند  چهارشنبه  روز  دولتی  مقامات 
شرق  در  ناتو  پایگاه  یک  بر  حمله  در  که 
کشور، سربازان افغانستان ونیروهای ناتو 7 

تن از افراد طالبان را کشته اند.
تیم جیمز سخنگوی نیروهای آیساف گفته 
بر  این حمله شان  افراد طالبان در  است که 
میدان هوایی  در حومه شهرجالل آباد واقع 
و  سبک  سالح های  از  کشور،  شرق  در 

نارنجک انداز استفاده کرده اند.
این حمله اندکی پیش از نیمه شب سه شنبه 
اتفاق افتاده و نیروهای افغان و ناتو در این 

حادثه تلفاتی نداشته اند.
علی شاه پکتیاوال قوماندان پولیس والیت 
پولیس  »نیروهای  است:  گفته  ننگرهار 
منطقه  در  حادثه،  این  وقوع  از  بعد  فورا 
عملیات شان را به راه انداخته و شورشیان را 

دیوید  جنرال  با  بلخ  والی  نور،  عطامحمد 
در  ناتو  نیروهای  کل  فرمانده  پتریوس، 
حمل   12 تظاهرات  با  رابطه  در  افغانستان 
تماس گرفته و از انکشافات به وجود آمده 
و  فرصت طلب  افراد  دستگیری  پیرامون 
دست های دیگر مانند طالبان و بقایای حزب 

اسالمی گفتگو نمودند. 
برای  بعدی  تدابیر  مورد  در  نور  آقای 
صحبت  خشونت ها  و  ناامنی  از  جلوگیری 
تظاهرات  هیچ  »دیگر  گفت:  نموده 

خشونت آمیز صورت نخواهد گرفت.«
را  مشخصی  پیشنهادات  بلخ  والی  همچنان 
جنرال  برای  امنیتی،  خوب  تدابیر  منظور  به 
»پیشنهاد  گفت:  داشته،  پیشکش  پترویوس 
می نماییم که پولیس ضدشورش در والیت 
پولیس محلی در  ایجاد گردد، تشکیل  بلخ 
آن  مبنای  بر  تا  نماید  مواصلت  بلخ  والیت 
سطح  در  را  محلی  پولیس  باشیم  توانسته 

در  ناتو  ملکی  نماینده  سیدویل  مارک 
روند  پیروزی  برای  می گوید  افغانستان، 
نیروهای  به  امنیتی  مسوولیت های  انتقال 
کشور  این  پولیس  وضعیت  در  داخلی، 
آنها  تا  رونما شود  جانبه  همه  بهبود  باید 

بتوانند اعتماد مردم را بخود جلب کنند.
رادیو  با  گفتگو  در  سیدویل  مارک 
کرد  تاکید  نیز  موضوع  این  بر  آزادی 
امنیتی  مسوولیت های  گرفتن  برای  که 
امنیتی  نیروهای  ظرفیت  بلندبردن  تنها 
افغانستان کافی نیست، بلکه به گفته ی او، 
تغیراتی رونما  نیز  باید در عرصه سیاسی 

شود.

والی  که  می گویند  ناتو  نیروهای 
سرپل،  والیت  برای  طالبان  تعیین شده 
وی  بازداشت  برای  که  عملیاتی  در 

راه اندازی شده بود، کشته شد.
در  عملیات  این  ناتو  مقامات  گفته  به 
قوای  توسط  سه شنبه  روز  اول  ساعات 
والیت  این  در  داخلی  و  ناتو  مشترک 

انجام شد.
در  دیگر  نفر  چندین  که  می گوید  ناتو 
این عملیات دستگیر شده اند، اما در این 

مورد توضیحات بیشتر ارایه نکرده اند.
می گوید  سرپل  والی  رحمتی  انور  سید 
ولسوالی  باغ  پشت  دره  در  عملیات  که 

محاصره کردند. اجساد هر هفت تن اکنون 
در شفاخانه وجود دارند.«

امتداد  در  کشور  شرق  در  طالبان  حمالت 
از  پاکستان، پس  با  افغانستان  مرز مشترک 
یافته  افزایش  برجنوب،  ناتو  آغاز حمالت 

است.
را  جنگجویان  آیساف  و  داخلی  نیروهای 
بیرون  کشور  جنوب  در  وسیعی  ازمناطق 

کشیده اند.

خاطر  به  می باشد،  ناامن  که  ولسوالی هایی 
تشکیل  نماییم.  اعزام  بهتر  امنیت  آوردن 
برای  باید  و  بوده  اندک  ما  ملی  پولیس 
ویژه  قطعه  دولتی  تاسیسات  و  دفاتر  امنیت 

امنیتی ایجاد گردد.
در همین حال جنرال پتریوس گفت: »ما در 
یک  عمل  لحن،  شدیدترین  با  امر  نهایت 
را  قرآن  نسخه  که  امریکایی  کشیش  نفر 
آتش زده، تقبیح می نماییم و همچنان به خاطر 
کشته و زخمی شدن چندین تن از کارمندان 
دفتر یوناما و مردم این والیت در اثر تظاهرات 

خشونت آمیز، اظهار تاسف می نمایم.«
حمایت  خاطر  »به  کرد:  اضافه  پترویوس 
می  و  آمده ایم  بلخ  در  شما  با  همکاری  و 
راستای  در  شما  تالش  این  که  خواهیم 
یک  ساختن   و  هراس  افگنی  با  مبارزه 
افغانستان نوین، مرفه و با ثبات، موفقیت های 

بیشتری را در پی داشته باشد.«

امنیت  تقویه  راه  »بهترین  می گوید:  وی 
شود،  رفع  مردم  شکایات  که  است  این 
مخالفت ها  این  چه  شود  رفع  مخالفت ها 
و  نژادی  یا گروه های  و  باشد  قوم ها  بین 
از طرز کار  حتا در بعضی حاالت مردم 
بعضی  در  زیرا  شده اند؛  خسته  حکومت 
حکومت  افغانستان  جنوب  در  جاها 
خدمتگار مردم نیست بلکه به یک گروه 

خاص خدمت می کند.«
آقای سیدویل به طور مثال از مارجه یاد 
آوری می کند که به گفته ی او، مردم در 
از  بلکه  نداشتند  طالبان شکایت  از  اینجا 
از  قبل  که  داشتند  شکایت  گروه هایی 
اینجا حاکم بودند. وی گفت  طالبان در 
قبلی  پولیس  اگر  که  می گویند  طالبان 
اسلحه  دوباره  برگردد  منطقه  این  به 
به دست می گیرند. از این رو به گفته آقای 
این  به  باید  حکومت  تالش  سیدویل، 
موضوع متمرکز باشد که خود حکومت 
از جمله اداره پولیس آن برای خدمت به 
مردم می باشد و در عمل و اصول باید این 

موضوع را ثابت بسازد.

گفت،  او  شد.  انجام  والیت  این  صیاد 
قوماندان طالبان که در این عملیات کشته 
شده، مال منهاج نام داشت. به گفته والی 
سرپل در این عملیات شش نفر دیگر نیز 

کشته و سه نفر هم دستگیر شدند.
اما قبل از این مقامات سرپل گفته بودند 
ملکی  نفر   5 ناتو  قوای  عملیات  در  که 
کشته شده و قوای ناتو 5 تن دیگر را با 

خود برده اند.
اردوی  قول  قوماندان  ویسا  زلمی 
بود  گفته  مزارشریف  در  شاهین   209
یک  صیاد  ولسوالی  در  ناتو  قوای  که 

عملیات خود سرانه را انجام داده اند.

نماینده ملکی ناتو 
خواستار تغييرات سياسی در انتقال قدرت شد

والی طالبان برای والیت سرپل کشته شد

هفت طالب در حمله به پایگاه ناتو 
در شرق کشور کشته شدند

جنرال پتریوس: 

سوزاندن قرآن را با شدیدترین لحن تقبيح می نمایيم

داخله  وزیر  محمدی،  بسم اهلل 
سالح هایی  می گوید  افغانستان 
افغانستان  پولیس  که  را 
استفاده   مورد  حاضر  درحال 
غیرقابل  »کهنه،  می دهند  قرار 
و  است«  ناکارآمد  و  استفاده 
ناتو  نیروهای  که  صورتی  در 
این  کند،  ترک  را  افغانستان 
امنیت  تامین  توانمندی  نیروها 

افغانستان را ندارند.

عناوین 
مطالب امروز:

سرنوشت مشابه
 داکتر نجیب اهلل
و حامد  کرزی؟

هیات  افغانستان،  طرف  در 
حاکمه در جریان جنگ 10 ساله 
و  ناامید  بی نهایت ضعیف،  اخیر 
می کند  فکر  و  شده  روحیه  بی 
سیاسی  بقای  جنگ  تداوم  که 
خطر  به  را  اقتصادی اش  و 
می اندازد. در راس آنها، شخص 
حامد کرزی قرار دارد که به طرز 
شکست  دولت  یک  وحشتناکی 
یک  و  گرفت  تحویل  را  خورده 
حکومت ناکام را دو باره بنا کرد. 
بی نهایت  طالبان  برابر  در  او 
فکر  و  می نماید  ضعف  احساس 
یک  صلح  مذاکرات  که  می کند 
جلوگیری  برای  آبرومند  راه 
حامد  است.  حکومت اش  سقوط 
سرنوشت  به  نمی خواهد  کرزی 
خفت بار  عاقبت  و  نجیب  داکتر 

سیاسی اش، مبتال گردد.
ادامه در صفحه 4
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لسوالی  در  زمین  اثر حرکت  در 
به  نزدیک  بلخ،  والیت  مارمل 
شده  تخریب  کامال  منزل  هفتاد 
و با شندگان این محل می گویند 
نیاز  عاجل  کمک های  به  که 

دارند.
می گویند،  محل  باشندگان 
از ساعت چهار صبح روز  زمین 
پایین  پرواز  قریه  در  چهارشنبه 
نموده  حرکت  مارمل  ولسوالی 
ویران  را  مسکونی  منزل   ٧٠ و 

نموده است.
پژواک،  خبری  آژانس  گزارش  به 
مارمل  ولسوال  ابوطارق  محمد  شیر 
این  و وسایل  اموال  تمام  می گوید که 

منازل به خاک یکسان شده است.
براساس این گزارش، در این قریه ٢٠٠ 
منزل   ١٣٠ که   دارد  خانواده سکونت 
دیگر قسما تخریب شده و ساکنان آن 

به قریه های همجوار فرار کرده اند.

8صبح، غزنی: صبح دیروز یک موتر 
با  اندر غزنی  اردوی ملی در ولسوالی 
نموده است.  ماین کنار جاده برخورد 
این  تایید  غزنی ضمن  پولیس  فرمانده 
خبر گفت در اثر این انفجار سه سرباز 
سوی  از  شدند.  زخمی  ملی  اردوی 
غزنی  پولیس  فرمانده  گفته  به  دیگر 

از  آلمان،  کشور  کندز:  8صبح، 
شهرداری  برای  آغاخان  بنیاد  طریق 
دوگانگی  زباله دانی   ٣٠٠ کندز 

کمک کرد.
کندز  شهردار  عمرخیل،  نجیب اهلل 
گماشته  پست  این  به  تازه گی  به  که 
کمک  این  مورد  در  شده است، 
خاطر  به  که  آلمان  کشور  پی آر تی 
کندز  شهرداری  وضعیت  بهبود 
 ٣٠٠« گفت:  گرفته است،  صورت 
کشور  سوی  از  زباله دانی  جفت 
آغاخان  بنیاد  واسطه ی  به  و  آلمان 
شده،  کمک  کندز  شهرداری  برای 
ریاست  به  آن  جفت   ١٠٠ امروز  که 
داده شد  به گونه ی کمک  شهرداری 
دیده  نیاز  که  شهر  از  جاهایی  در  و 

می شد، جایگزاری گردیدند.«
عمرخیل هزینه ی همه ی این کمک را 
بیش از 6٠٠٠٠ دالر خواند. قرار است 
زباله دان   ٢٠٠ نیز  نزدیک  آینده ی  در 
هست،  کمک  همین  شامل  که  دیگر 
شهر  نیازمند  جاهای   در  و  دریافت 

شهرداری  مسووالن  تخار:  8صبح، 
تالقان می گویند که عایدات این اداره 
میلیون  از ١٠  بیش  در سال  گذشته،  
افغانی افزایش داشته است. به گفته ی 
مدیرعمومی  غوثی  محمد  سلطان 
شهرداری  عواید  تالقان،  شهرداری 
بیش  به  گذشت  که  سالی  در  تالقان 
از بیست و هشت میلیون و ٢5٠ هزار 
می گوید:  وی  است.   رسیده  افغانی 
شهرداری  عایداتی  منابع  »مهم ترین 
مندوی ها،  اجاره داری  را   تالقان 
مردم،  حویلی های  صفایی  گرفتن 
شخصی  ملکیت های  اصناف،  جواز 
تالقان  بازار  اجاره ی  و  شهرداری 

تشکیل می دهد.«
مال گدا محمد یک تن از برنج فروشان 
شهر تالقان می گوید : »ما از شهرداری 
باال  عایدات شان  که  می کنیم  تضا 
بخش های  در  را  عایدات  این  رفته 
صفایی شهر، ساختن پل وپلچک ها  و 
به  کثافات  وجود  از  شهر  پاک کاری 

مصرف برساند.«
اجاره داران  از  تن  یک  عبدالقدیر 
مندوی شهر می گوید که امسال نسبت 

وضعیت  در  و  سرپناه  بدون 
به سر  نگران کننده ای 

می برند.
خود  خانواده ی  با  عبدالستار 
در یک دشت به سر می برد، 
اتاق  هشت  »من  می گوید: 
زمین  زیر  تمامش  که  داشتم 

شد.«
قریه  در  زمین   حرکت 
از  بعد   ٢ ساعت  پایین  پرواز 
اما  یافت  خاتمه  دیروز  ظهر 
 ١٢٠ کوتی  باغ  قریه  در  حرکت  این 
 ١٠٠ باال  پرواز  قریه  در  و  خانواده 
خانواده  را  با خطر مواجه ساخته است.

از این دو قریه حاال تمام مردم در حال 
فرار هستند.

اثر  در  که  می گویند  محل  باشندگان 
از  نیز  چشمه  چهار  طبیعی،  حادثه  این 
بین رفته و مردم هر سه قریه با نبود آب 

مواجه اند. آشامیدنی 

آزادی  برای  تا  می خواهند  کشور 
طالبان  دست  از  ولسوالی  این 
گفته  به  تا  کنند  اتخاذ  جدی  تصمیم 
پروژه های  از  هم  آنها  مردم  این 
جهانی  جامعه  کمک های  بازسازی، 
اضطرار  حاالت  کمیته  کمک های  و 

بهره مند شوند. 

تامین امنیت بدون 
همکاری مردم 
ناممکن است 

در  غزنی  والی  غزنی:  8صبح، 
زندانیان  از  تن  دو  آزادی  محفل 
شورای  دفتر  تالش های  اثر  به  که  
از  غزنی  والیت  در  صلح  عالی 
غزنی  مردم  به  شدند،  رها  بند 
همکاری  عدم  صورت  در  گفت 
امنیت  تامین  در  فعال شان  سهم  و 
والیت،  این  ولسوالی های  و  شهر 

وی  است.  ممکن  نا  امنیت  تامین 
قدرت  پر  و  اصلی  نیروی  را  مردم 
خواست  آنان  از  و  خواند  جامعه 
نیروهای  با  امنیت  تامین  در  تا 
نمایند.  همکاری  و  کمک  امنیتی 
صورتی که  در  افزود  همچنان  وی 
یا  و  ولسوالی  یک  باشندگان 
تامین  در  فعال  سهم  والیت  یک 
با  همه جانبه  همکاری  و  امنیت 
هیچ  باشند،  داشته  امنیتی  نیروهای 
در  خارجی ها  حضور  برای  دلیلی 

نمی ماند.  باقی  والیت شان 
حبیب اهلل  قاضی  محفل  این  در 
صلح،  عالی  شورای  عضو  فوزی 
قوماندان  شجاع  مرجان  جنرال 
دفاع،  وزارت  قانون  انفاذ  عمومی 
صلح  شورای  اعضای  از  شماری 
بزرگان  و  علما  غزنی،  والیت 
قره باغ  ولسوالی  مردم  از  شماری 

داشتند.  اشتراک  نیز 
مناطق  از  زندانیان  این  است  گفتی 
ولسوالی  خیل  خالو  و  بادرگی 
نیروهای  توسط  قبل  چندی  قره باغ 
شده  زندانی  و  دستگیر  ایتالف 
افغان  نیروهای  به  اخیرا  که  بودند 
تحقیقات  از  بعد  و  شدند  سپرده 
دیروز  ظهر  از  قبل  و  آزاد  دوباره 
داده  تسلیم  خانواده های شان  به 

شدند.  

خصومت های 
خانوادگی در بغالن 

جان هشت تن را گرفت
رویداد  دو  در  بغالن:  8صبح، 
تن  بغالن هشت  جداگانه در والیت 
کشته و دو تن دیگر زخمی شده اند.

والی  سخنگوی  حقمل  محمود 
والیت بغالن، در مورد این حوادث 
١٢شب  ساعت  »حوالی  می گوید: 
هجران  خواجه  قریه  در  شنبه  سه 
اعضای  از  تن  هفت  جلگه  ولسوالی 
به  ناشناس  افراد  توسط  فامیل  یک 
کشته  این  جمع  در  که  رسیدند  قتل 
کودک  چند  و  زن  یک  شده ها 
به  است.  نیز  دختر  یک  شمول  به 
بنابر  زشت  عمل  این  قوی  احتمال 
یافته  انجام  شخصی  خصومت های 

است.«
از  هیاتی  گفت  همچنان  وی 
جهت  بغالن  والیت  امنیه  قوماندانی 
شناسایی  و  قضیه  ساختن  روشن 
محل  به  جمعی  قتل  این  عاملین 

اعزام گردیده است.
یک  در  حقمل،  گفته های  قرار 
حوزه  مربوطات  در  دیگر  رویداد 
پلخمری  شهر  پولیس  امنیتی  اول 
از کالشینکوف  استفاده  با  مرد  یک 
دیگر  تن  دو  و  کشته  را  تن  یک 
سخنگوی  است.  نموده  زخمی  را 
این مرد  این که  افزود  والیت بغالن 

موفق به فرار شده است.

انتقادها  این  پذیرفتن  از  پرسونل،  و 
شانه خالی کرده است.

نجیب اهلل  تاز گی،  به  که  اینک  اما 
کندز  شهردار  پست  به  عمرخیل، 
می سپارد  وعده  شده است،  برگزیده 
را  شهرداری  هوای  و  حال  که 

دگرگون خواهد ساخت.
تاز گی یک  به  که  می گوید  عمرخیل 
زباله بارکن )اسکواتور( را محمد انور 
پول  از  کندز  والیت  والی  جگدلک 
مبارزه  وزارت  کوکنار  کشت  بدیل 
کرده است  خریداری  مخدر  مواد  با 
کمک  شهر  وضع  شدن  بهتر  در  که 
آقای  همچنان  کرد.  خواهد  بزرگی 
خارجی  نیروهای  که  گفت  عمرخیل 
سه  در  تا  کرده اند  وعده  کندز  در 
جاده   5 قیرریزی  کار  آینده،  هفته ی 

را آغاز کنند.
جاده ها،  این  عمرخیل،  گفته ی  به 
جاده ی  دانشگاه،  جاده ی  شامل 
لیسه ی  جاده ی  و  باالحصار 

می شود. فاطمه الزهرا 

علت  وی  برساند.  افغانی  میلیون   4٠
تالقان  شهرداری  عایدات  افزایش 
برابرشدن  دو  مالیات،  بلند بردن  را 
صفایی منازل، انکشاف شهر و افزایش 
منازل مسکونی در تالقان می داند. وی 
همچنان اضافه نمود: »سال های گذشته 
افغانی   ٧5٠ ما  تالقان  در  خانه  هر  از 
می گرفتم که حاال از هرخانه در تالقان 

١5٠٠ افغانی صفایی می گیریم.«
بدل   در  مردم  که  است  حالی  در  این 
بلند خواهان کارکرد  پرداخت عواید 
تنظیف،  قسمت  در  شهرداری  بهتر 
سایر  و  تفریحی  پارک های  اعمار 
هستند  تالقان  در  شهری  سهولت های 
زمینه ها  این  به  چندانی  توجه  که 

صورت نگرفته است. 

به  تپه  آنکه  بر  عالوه  حادثه،  این  در 
برخی  در  نموده،  لغزش  خانه ها  سوی 
از قسمت های زمین نیز درز ایجاد شده 

است.
پنج متر  تا   زمین در بعضی جاها یک 
و در برخی ساحات دیگر، تا پنجاه متر 
زراعتی  زمین  ٢٠٠ جریب  و  رفته  فرو 

و باغ  نیز از بین رفته است.
دشت،  یک  در  دیگر  خانواده   ٣٠

در  ایتالف  نیروهای  عملیات  طی 
کشته  طالب  سه  غزنی  ناوه  ولسوالی 

شده اند. 
چهار  از  که  است  حالی  در  این 
در  غزنی  ناوه  ولسوالی  بدینسو  سال 
باشندگان  دارد.  قرار  طالبان  تسلط 
امنیتی  مقامات  از  ولسوالی  این 

کندز جا داده شوند.
می گویند  کندز  شهرداری  مسووالن 
این  اثرگذاری  و  اهمیت  که 
نحو  به  دارد  بستگی  زباله دان ها، 
استفاده از آن و باید باشندگان کندز، 
از این زباله دان ها به شکل درست آن 

کار بگیرند.
نیز  کندز  باشندگان  همین گونه 
می گویند که تنها گذاشتن زباله دان ها 
را  شهر  ناپاکی  دشواری  نمی تواند 
که  می گویند  آنان  بردارد.  میان  از 
و  پاک کاری  برای  باید  شهرداری 
از داخل زباله دان ها زود  بردن زباله ها 
اقدام کند و نگذارد که شهر  و سریع 

به حالت اولی باقی بماند.
کم کاری  خاطر  به  کندز،  باشندگان 
بارها  والیت،  این  در  شهرداری 
آلوده  و  ناکاره گی  به  را  شهرداری 
از  و  کرده اند  متهم  فساد  به  بودن 
شهر  در  حد  از  بیش  زباله های  وجود 
با  شهرداری  ولی  کرده اند،  شکایت 
امکانات  نبود  چون  دلیل های  آوردن 

از  را  بیشتری  عایدات  به سال گذشته 
به  و  کرده  جمع آوری  اجاره داری 

شهرداری تالقان تسلیم داده است.
به نظر ذبیح اهلل یک تن از دوکاندران 
شهر تالقان، شهرداری باید در قسمت 
مارکیت های بزرگ تجارتی به خاطر 
به  را  جدی  تالش های  تجارت  رشد 
تخار  که  می  گوید  وی  دهد.  خرج 
بوده،  عایداتی  شهرهای  از  یکی 
سطح  بردن  بلند  خاطر  به  تاحاال  اما 
صورت  هیچ کاری  مردم  تجارت 

نگرفته است.
شهرداری  اداری  مدیر  حال  این  در 
شهرداری  که  می گوید  تالقان 
سال  در  که  است  تالش  در  تالقان 
از  بیش  به  را  شهرداری  عایدات   9٠

حرکت زمین در بلخ ده ها منزل را تخریب کرد

سه طالب در ولسوالی ناوه غزنی کشته شدند

نیروهای آلمانی به شهرداری کندز 300 جفت زباله دان کمک کرد

افزایش در عواید شهرداری تالقان
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باوجود ناتوانمندی، 
برنامه  انتقال مسوولیت 

بر گشت ناپذیر است
توضیح  برای  که  کشور  امنیتی  مقامات 
پروسه ی انتقال به مجلس نمایندگان فراخوانده 
شده بودند، گفته اند که درحال حاضر توانمندی 
نیروهای  از  امنیتی  مسوولیت های  انتقال 
تا  تالش اند  در  ولی  ندارند،  را  بین المللی 
با  کنند.  پیدا  را  این کار  برای  الزم  ظرفیت های 
وجود آن هم رییس جمهور کشور و هم وزیر 
بودن  برگشت ناپذیر  از  تمام  قاطعیت  با  دفاع 
مقامات  وقتی  می گویند.  انتقال سخن  برنامه ی 
پذیرش  برای  آمادگی شان  عدم  از  مسوول 
امنیتی سخن می گویند و اظهار  مسوولیت های 
نگرانی می کنند، به این معنا است که در صورت 
ترک افغانستان توسط نیروهای ناتو، افغانستان 
به تصرف گروه تروریستی طالبان در می آید. 
تالش  ده سال  از  پس  که  معناست  بدان  این 
نقطه ای  همان  به  دوباره  پرغوغا  کوشش  و 
محمدی  بسم اهلل  آقای  بودیم!  که  برگشته ایم 
وزیر داخله افغانستان گفته است که سالح های 
کهنه  درحال حاضر  پولیس  استفاده ی  مورد 
در  و  است  نا کارآمد  و  استفاده  غیرقابل  و 
ترک  را  افغانستان  ناتو  نیروهای  صورتی که 
را  امنیت  تامین  توانمندی  افغان  نیروهای  کند، 
که  است  شده  یاد آور  وی  درعین حال  ندارند. 
مقامات  با  گفتگو  حال  در  افغانستان  حکومت 
امریکایی برای تمویل، تقویت و تجهیز نیروهای 
امنیتی می باشد. اما آیا اطمینانی وجود دارد که 
این خواست تا سال 2014 برآورده خواهد شد 
یا نه؟ معلوم نیست. آقای نبیل سرپرست امنیت 
ملی، حکومت داری ضعیف، بازبودن سرحدات، 
کشور های  در  تروریستی  النه های  موجودیت 
برشمرد  ازتهدیداتی  آن را  نظایر   ... و  همسایه 
که در برابر دولت افغانستان وجود دارد و پس 
از آن ضمن طبقه بندی طالبان به سه بخش و 
باالخره این که براساس آخرین اطالعات ایشان 
شمار مخالفین مسلح دولت بین 30 الی 32 هزار 
نفر تخمین زده می شود، اظهاراتش را پایان داد. 
آقای وزیر دفاع کشور سرعت و موفقیت انتقال 
مسوولیت را منوط به همکاری مردم افغانستان، 
حمایت جامعه ی بین المللی در تقویت نیروهای 
افغانی و همکاری کشورهای منطقه و باالخره 
پیروزی برنامه ی مصالحه ی دولت و مخالفین 
مسلح دانست. با این وضع روشن می شود که 
هیچ اطمینان و امیدی برای موفقیت آمیز بودن 
ندارد. در  نزد هیچکس وجود  انتقال،  برنامه ی 
ناشی می  شود که  از آن جا  واقع مشکل عمدتا 
دولت هیچ عزم و قصد و نیتی برای مبارزه با 
آنان را مخالفین مسلح خود معرفی  کسانی که 
گمراه کننده  و  مبهم  و  گنگ  تعریفی  می کرد، 
پاکستان  به  نداشت. جنگ علیه طالبان وابسته 
بلکه  نبود  مطرح  برایش  اجنبی  استخبارات  و 
مصالحه و معامله و آشتی با کسانی در دستور 
و  تضرع  و  زاری  با  می شد  فکر  که  بود  کار 
خواهش حاضر به کنار گذاشتن اسلحه خواهند 
کرام  طالبان  می کرد  فکر  افغانستان  دولت  شد. 
واقعا و از روی حسن نیت آدم می کشند، کشور 
کارهای  و  می نمایند  قتل  عام  می کنند،  ویران  را 
ناراضیانی  فقط  نیستند،  تروریست  آنها  دیگر. 
استمالت  و  دلجویی  مورد  باید  که  هستند 
قرارگیرند و... این کارهم مربوط به خود مقامات 

حاکم است ومردم در آن نقشی ندارند.  

زنگ اول


ACKU



ری
حرا

 . ا
س آتش و  دود  ورای  از 

»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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امیدیکهشاید به تعدادی بودندو نموده رها
آنهاراکسیکارنداشتهباشددرهمانجاباقی
جبهه نیروهای که روزها از یکی در ماندند.
در هم آنها نمود، عملیات طالبان باالی متحد
عوضمردمملکیکهدرمنطقهباقیماندهبود،
آنهارابهطوربسیاربیرحمانهوفجیعقتلعام
نمودند،دربیناینکشتهشدگاندوکاکایمنیز
شاملبودکهیکیآنها42سالهودیگرش40
سالازعمرخویشراسپرینمودهبودوآنها
اینمدت بودندکهبدیشانرادر افرادملکی
کسیندیدهبود.منهیچگاهیآنحادثهشوم
زمانی بهخصوص نمایم، فراموش نتوانستم را
کهباالیمزارشهدامیرومویاهمبهجاهایی
کهاجسادافرادافتادهبود،نظرمیاندازمبسیار
آن عامالن به و میشود تمام سخت برایم
رویدادنفرینمیفرستموازخداوندبرایشان
کسانی هیچگاهی من میخواهم، الهی عذاب
هستند آغشته مردم خون به دستانشان که

نمیتوانمببخشم.«



مجاهدینواردمعرکهوکارزارحکومتداریشدند.
نظامحکومتقبالبیناحزابتقسیمشدهبودکهکی
درکدامسمتوظیفهایفانمایدومدتزمانایشان
همین بهخاطر مدتی از بعد که بود شده تعیین نیز
بعضی حقتلفیهای و حد از بیش قدرتطلبیهای
تا تنظیمهایدیگرسببگردید ازجانب احزاب از
آغازگردد.روزهایسخت میانگروهی جنگهای
زندگیمیگذشتومادرآنجاگرچندآرامبودیم،
نمیتوانستیمکه بد اینوضعیت در مردمخودرا اما
اکثر شنیدیم که زمانی بهخصوص نماییم، فراموش
انسانها بسیار تبدیلشدو بهویرانه نقاطشهرکابل
شهید،معلول،یاهمبیخانمانشدهاند.اینجنگها
بیخبری خدا از و سیاهدل گروه که گردید باعث
بهنامطالبانپیداشودوعلیهاینگروههاجنگهایی
رابهراهاندازدکهاینجنگهاخالیازدستگیریها
وقتلهانبود.تااینکهنیروهایطالباندیگراحزاب
این بقایخویش بهخاطر و راند کابل شهر از را
احزابجبههمتحدراساختند.طالبانهرروزپیشروی
و وحشیانهتر دیروز از بیشتر روز هر و مینمودند
بیباکانهترعملمینمودند.تاباالخربهمناطقماهم
رسیدندوازبختبدتعدادمردمقبالخانههایشانرا

درگزارش»ازورایدودوآتش«هماندردینهفته
استکهروحوروانهمهیانسانهایرویزمینبه
خصوصروحملتمظلوموغمدیدهمارامیآزارد
واینحقیقتیاستکهنمیشودازآنباچشمانبسته
گذشتونادیدهگرفت.امروزدرکنارخودبرادری
راداریمکهدوکاکایشرادرزمانطالبانازدست
دادهوچنینمیگوید:»درمناطقماکهیکیازنقاط
سردکشوراستوتقریبازندگیفالکتباریرامردم
آنمحلسپریمینمایند،زیراحاصالتزمینمابه
دلیلسردیهواچندانخوبنیست،زیراحاصالت
با اما میگیریم. سختی به بسیار هم را فصل یک
از آنهممجبوربودیمکهچرخهزندگیخویشرا
ایستادننجاتدهیم.تازمانیکهحکومتکمونیستی
اکثر ما مناطق بودند جنایتکارشان همدستان و
روسی جت طیارههای حمالتهوایی مورد اوقات
قرارمیگرفت،چوننیروهایمجاهدیندرآنمناطق
هرچند ما خانههای که میشد باعث این میآمدند،
بازهمآنرااعمار باردوبارهخرابشودوما وقت
ادامه روند این بود ما زندگی برنامه جز این نماییم.
داشتتازمانیکهنیروهایروسیشکستخوردندو
نظامکمونیستیهمبعدازمدتیازهمپاشیدونیروهای

با گذشت هر روز 
وحشیانه تر 

عمل می کردند

در داکتران میگویند عامه صحت وزارت مقامهای
ضد ادویههای از غیردولتی و دولتی درمانی مراکز
میتواند مساله این و میکنند استفاده بیشتر میکروب

عواقبخطرناکیرادرپیداشتهباشد.
روز عامه، صحت وزارت سرپرست دلیل ثریا داکتر
گفت صحت جهانی روز از تجلیل مراسم در گذشته
است، گرفته صورت کشور در که مطالعاتی براساس
نود به غیردولتی و دولتی درمانی مراکز در داکتران
درصدبیمارانداخلبسترادویههایضدمیکروبتجویز
کاهش به صحت، جهانی روز امسال شعار کردهاند.
استفادهازادویههایضدمیکروباختصاصیافتهاست.
بهگفتهیمقامهایوزارتصحت،استفادهازادویههای
ضدمیکروبدرتمامکشورهاروبهافزایشاستواین

مسالهباعثنگرانینهادهایصحیشدهاست.
تجویز در داکتران که افزود دلیل خانم حال، این با
داروهایضدمیکروبافراطکردهوتجویزغیرضروری
سرپرست دارد. بهدنبال ناگواری عواقب داروه��ا این
که مطالعاتی ما کشور »در گفت: عامه وزارتصحت
بدخشان و بلخ ننگرهار، هرات، کابل، والیت پنج در
صورتگرفتهاست،نشانمیدهدکهدرمراکزاساسی
صحیدرحدود58درصدمریضانادویهضدمیکروبی
شفاخانههای بهشمول شفاخانهها در کردهاند. اخذ
ادویه داخلبستر مریضان نوددرصد درحدود شخصی

ضدمیکروباخذکردهاند.«
ضد داروه��ای زیاد تجویز که کرد تاکید دلیل خانم
پایین امراض مقابل در را بیماران مقاومت میکروب،
آوردهوباعثبهوجودآمدنبیماریهایدیگرمیشود.
ضد ادوی��ه یک از بیشتر واقعات اکثر »در گفت: او
تفاوت گرچند است. شده تجویز مریضان به میکروب
چندانیمیانشفاخانههایدولتیوخصوصیدرتجویز
دواهایضدمیکروبدیدهنشدهاست،ولیهردومرجع
افراط آن، تعدد و میکروب ضد ادویههای تجویز در
کردهاند.«اوافزودبهترینشیوهتداویمریضانآناست

کهباکمترینادویهصورتبگیرد.
دواها، از نادرست استفاده که میگوید وزارتصحت
جدی »خیلی عواقب میکروبی ضد دواه��ای ویژه به
اکثر وزارت، این گفتهی به دارد. بدنبال را ناگوار« و
بیماریهاییکهدراثرویروسهابهوجودمیآیند،برای
نیز میکروبی ضد ادویههای از زیاد استفاده آن تداوی

جوابگونخواهدبود.
میکنند تاکید صحت وزارت مقامهای حال، این با
ضد داروه��ای از زیاد استفاده از جلوگیری برای که
میکروب،برنامههاییرارویدستگرفتهاست.چنانچه
جمهوری عامه صحت »وزارت میگوید: دلیل ثریا
اسالمیافغانستاندرروشنیرهنمونهایسازمانصحی
این متوجه وظیفوی مسوولیت درنظرداشت با و جهان
مشکلبزرگوفزایندهبودهوازطریقیکیازبرنامههای
میباشد، دوای��ی سکتور حمایت از عبارت که مهم

فعالیتهاییرابهراهانداختهاست.«

کمیسیون رییس فایق نقیباهلل داکتر حال، همین در
که میگوید نمایندگان مجلس جوانان امور و صحت
خانهها معاینه و ادویهجات کنندگان وارد از شماری
هستند خودشان ب��رای سرمایهاندوزی فکر به بیشتر
میافزاید: فایق آقای نیستند. مردم صحت متوجه و
و خانهها معاینه در ما داکتران از تعدادی »متاسفانه

انتی غلط و نادرست تجویز با خصوصی شفاخانههای
بیماریشانمیکروبها بهمریضانیکهعامل بیوتیکها
بودهاست،مانندمریضانشکرهرهفتهوهرماهبهخاطر
برایشایجادنمودهنزد مقاومتدواییکهداکترمعالج
اینداکترانمراجعهمینمایند.اینداکترانوشفاخانهها

باالیمریضانبیچارهتجارتمیکنند.«

رییسکمیسیونصحتوامورجوانانمجلسنمایندگان
بیماران از برخی است شده دیده بارها که کرد تاکید
ازدست را نادرستدواهاجانهایخود تجویز اثر در
دادهاند.ویگفت:»بهتکراردیدهشدهاستکهتعدادی
مریضی عامل سبب از کردهاند، وفات مریضانیکه از
یعنیمیکروبنه،بلکهدراثرتطبیقنادرستدواازسوی
توجه عدم و دوا بیکیفیتبودن بهخاطر یا و داکتران
نیز دوا کننده وارد تاجران رفتهاند. بین از ما همکاران
ما بهصحتمردم بودهوکمتر بهفکرسودخود بیشتر

میاندیشند.«
همچنینشادولاحمدسرپرستسازمانصحیجهاندر
دواهایضد از زیاد استفاده اثر در میگوید افغانستان،
میکروب،مقاومتویروسهانیزبلندمیرودواینمساله
باعثمیشودکهپسازآندواهاکمترتاثیرگذارباشد.
کابل در صحت جهانی روز از تجلیل مراسم در وی
که ادویههایی مقابل در میکروبها »مقاومت گفت:
برایکنترولامراضمیکروبیازآناستفادهمیگردد،به
حدیرسیدهاستکهجهانراطوریتهدیدمینمایدکه
بهحالتقبلازکشفادویهضدمیکروببرگردد.حالت
پیشگیرانه اقدامات به ضرورت مقاومتدوایی موجود
اینموضوعسازمان اهمیت بادرنظرداشت دارد. فوری
صحیجهانمبارزهعلیهمقاومتدواییرابهحیثشعار

روزجهانیصحتدرسالجاریانتخابنمود.«
در تا خواست داکتران از مقامهایصحی حال، این با
آیندهازتجویزادویههایضدمیکروببیشازضرورت

بهبیمارانتجویزنکنند.



وزارت صحت:

 دوا های ضد میکروب
 عواقب خطر  ناک دارد

:ظفرشاهرویی
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اعالم کرده است  افغانستان  وزارت تحصیالت عالی 
برای  اضافی  نمره های   1389 سال  کانکور  در  که 
است.  شده  گرفته  نظر  در  ناامن  مناطق  داوطلبان 
براساس گزارش ها برای پسران مناطق ناامن 15 نمره 
اضافی و برای دختران این مناطق، 20 نمره اضافی داده 
شده است. نشر این خبر باعث گردیده تا واکنش های 
متعددی در جامعه بروز داده شود. بخشش نمره های 
است  ممکن  که  اجتماعی  حساسیت های  و  اضافی 
که  است  موضوعی  شود،  داده  نشان  آن  به  نسبت 
در  جامعه  در  جاری  سیاست  چوکات  در  می توان 

رابطه به آن بحث کرد.
زمینه سازی برای بهره مندی برابر از خدمات اجتماعی 
در  اما  می باشد.  پسندیده  بسیار  امر  یک  عمومی  و 
پسندیدگی  عین  در  افغانستان  قومی  چند  جامعه ی 
می تواند حساسیت  برانگیز باشد. امروزه صاحب نظران 
تاکید  موضوع  این  به  اخالق  و  فلسفه  عرصه ی  در 
و  برخورداری  برابرسازی  عرصه  در  که  می کنند 
عدالت  بایستی  اجتماعی،  امتیازات  از  بهره مندی 
جبرانی به اجرا در آید. اما چیزی که در این خصوص 
و  کجا  جبرانی  عدالت  که  است  این  می باشد،  مهم 
چگونه باید به کار گرفته شود تا پیامد سو نداشته باشد.

مبارزه  در  برنامه های شبه عدالت جبرانی که  از  یکی 
با مواد مخدر از سوی دولت روی دست گرفته شد، 
نتیجه ی سو در پی داشت. دولت در سال های گذشته 
برنامه ای را روی دست گرفت که در قالب آن تصمیم 
به دهقانان  تا در بدل تخریب مزارع کوکنار  گرفت 
کشت  افزایش  روند  برنامه  این  کند.  پرداخت  پول 
کوکنار را در پی داشت. مردم برای دسترسی به پول 
قرار  کوکنار  کشت  تحت  را  بیشتری  اراضی  بیشتر، 

دادند.
و  نمره دهی  که  دارد  وجود  تشویش  این  نیز  اکنون 
تا  گردد  باعث  ناامن،  مناطق  برای  امتیاز  قایل شدن 
مخدر  مواد  با  مبارزه  راستای  در  که  نتیجه ای  همان 
وجود  نگرانی  این  گردد.  نصیب  شد،  جامعه  نصیب 
دیگر،  مناطق  ساکنان  از  دیگر  عده ای  که  دارد 
بیشتر،  امتیازات  از  برخورداری  برای  کنند  کوشش 
قایم کنند  با مخالفان مسلح دولت  را  رابطه جدیدی 
دولت  نزد  در  بیشتری  امتیازات  از  طریق  این  از  تا 

برخوردار گردند.
برخی از کارشناسان به این باور می باشند که اگر به 
روند گسترش مناطق ناامن در سطح کشور دیده شود، 
است  بوده  این  زمینه  این  در  موجود  عوامل  از  یکی 
خودرا  دارایی  و  بودجه  از  اعظمی  بخش  دولت  که 
به مناطق ناامن متمرکز کرده و همین باعث گردیده 
است تا یک رقابت منفی برای دسترسی به امتیازات 
در  مردم  و  بیاید  به وجود  مختلف  مناطق  بین  دولتی 
مناطق مختلف کوشش کنند تا برای برخورداری از 
امتیازات دولتی، از مخالفان دولت استقبال کنند و یا 

در  ملل  سازمان  ویژه  نماینده  دی میستورا،  استیفن  آقای 
جاری  سال  انگلیسی،  بی بی سی  با  گفتگویی  در  افغانستان 

و  تالش ها  سال  را  کشور  در 
حل  برای  سیاسی  تحرکات 
افغانستان  کنونی  منازعه ی 
خواند. یوناما، یکی از جناح هایی 
مختلف  فرماندهان  با  که  است 
است.  شده  مذاکره  وارد  طالبان 
تصریح  دی میستورا  آقای  البته 
می نماید که تماس های شان با این 
گروه به اطالع حکومت افغانستان 

می رسد.
رییس  گفته های  در  که  آنچه 
یوناما برجسته است، این است که 
همه وارد جریان گفتگو با طالبان 
هستند. ولی، فعال این گفتگوها از 
تشدید جنگ در کشور نکاسته و 
نفس  به  اعتماد  بر  دیگر  از سوی 
افزوده  طالبان  نظامی  و  سیاسی 
مزارشریف  حادثه  به  تنها  است. 
نگاهی بیندازید. مقامات حکومتی 
کارمندان  قتل  به  متهم  را  طالبان 
در  ولی  می کنند.  ملل  سازمان 
قضیه  دیگر  روی  حال،  عین 
طالبان  قدرت  مورد  در  اغراق 

است، یعنی مقامات حکومتی به صورت روانی باور کرده اند 
که این گروه حتا در آرام ترین منطقه ی کشور نیز به صورت 
آسانی توانایی ایجاد آشوب و بدنامی حکومت افغانستان را 
دارند. جالب این جاست که از الف تا یای مقامات حکومتی 
ولی  اند.  کرده  پیدا  باور  طالبان  قدرت شگفت انگیز  این  به 
بدنامی خشونت ورزی  این است که  آنها  در حقیقت تالش 
به  که  زدوده  مزاری  تظاهرکنندگان  پیشانی  از  را  سبعیت  و 
دستور مالی مسجد که فتوای جهاد علیه خارجی ها را صادر 
کرده بود، به سرک ها برآمدند، به سازمان ملل حمله کردند 
و انتقام خود را از چند کارمند بیگناه این سازمان به صورت 
با این خیال هرچه که خارجی است  وحشیانه گرفتند. آنهم 

امریکایی و طرفدار سوزاندن قرآن شریف.
افغانستان 1991 و افغانستان 2014

تاکید  بی بی سی   با  خود  گفتگوی  در  دی میستورا  آقای 
حکومت  زمان  مانند  را  افغانستان  جهان،  نباید  که  می دارد 
بینی  خوش  اما،  کند.  رها  تنها  مجاهدین  و  نجبیب  داکتر 
آقای دی میستورا دست کمی از خوش بینی آقای پتروس غالی 
نماینده ملل متحد در سال 1991 ندارد، آن زمانی که سازمان 
شد  پیش قدم  صلح  مذاکرات  امر  در  ناپخته  به صورت  ملل 

وجود  به  بحران  که  زمانی  و 
ناتوان  نهاد  یک  به عنوان  آمد، 
قضایا پس کشید.  از  پای خودرا 
فشارهای  از  بخشی  ملل  سازمان 
جهانی باالی داکتر نجیب جهت 
که  حالی  در  بود،  قدرت  ترک 
کشور های  نه  و  ملل  سازمان  نه 
غربی به فکر فردای کشور پس از 
طرفدار  آخرین حکومت  سقوط 
لزومی  و  نبودند  سابق  شوروی 
محو  از  پس  که  نمی دیدند  نیز 
حکومت مذکور، خود را درگیر 
تنظیم های  سیاسی  منازعات 
جهادی که جنگ داخلی خونین 

را آغاز کرده بودند، نمایند.
از این رو، به عنوان یک افغان، هیچ 
اعتبار و جایگاهی به سازمان ملل 
در امر تحکیم صلح در افغانستان 
این  زیرا  نمی توانم.  بوده  قایل 
تاثیرگذاری  قدرت  از  سازمان 
کلیدی  کشور های  باالی  اندک 
منازعات  حل  امر  در  غربی 

تسلیم  روند  در  ملل  سازمان  که  حالی  در  است.  برخوردار 
قدرت از داکتر نجیب به مجاهدین نقش کلیدی را به دوش 
نتوانست  کرده  متقاعد  را  غربی  حکومت های  ولی  گرفت، 

مخالفت  و  مقاومت  آنان  تحرکات  برابر  در  حداقل 
نکنند.

چنانچه بار بار در گزارش هایی که در رابطه به روابط 
امن  و  مرکزی  مناطق  ساکنان  و  دولت  بین  موجود 
تهیه شده، این نظر به نقل از ساکنان این مناطق ذکر 
برای جلب  که  می بینند  ناچار  را  آنان خود  شده که 
خوش  روی  دولت  مسلح  مخالفان  به  دولت،  توجه 
تیوریسن ها و تحلیلگران  اینکه  با وصف  نشان دهند. 
نظامی دولت می گویند که نا امنی در شمال ریشه در 
دارد،  جنوب  در  مسلح  مخالفان  به  ضربه  واردشدن 
که  می باشند  باور  این  به  کارشناسان  از  برخی  اما 
باج  ناامن شدن شمال، توجه  از دلیل های اصلی  یکی 

پردازانه ی دولت به مناطق ناامن می باشد.
تاکید  کارشناسان  از  بسیاری  که  حالیست  در  این 
این  دولت  از سوی  تدبیر  نتیجه بخش ترین  که  دارند 
می باشد که بجای عطف توجه افراطی به مناطق ناامن 
مسلح  مخالفان  به  مستقیم  غیر  باج پردازی  نوعی  که 
الگوسازی  راستای  در  می گردد،  محسوب  دولت 
مثبت در مناطق امن سرمایه گذاری کند. بسیاری از 
کارشناسان به این باور می باشند که اگر دولت بجای 
برای سوختن در جنوب، خانه ای را  ساختن تعمیری 
برای زیستن در مناطق مرکزی آباد می کرد، نتیجه ای 
بهتری در راستای اعتمادسازی در میان مردم بدست 

می آورد.
رفتار خاص جبرانی و مبتنی بر توجه افراطی به مناطق 
منفی  حساسیت  نوعی  تا  است  گردیده  باعث  ناامن 
افغانستان  مناطق  دیگر  ساکنان  عمومی  اذهان  در 
ایجاد شود. باید این واقعیت را پذیرفت که افغانستان 
باید  دیگر  از سوی  است.  قومی  یک سرزمین  چند 
دولت های  گذشته  در  که  کرد  قبول  را  واقعیت  این 
افغانستان رفتار برابر با تمام اتباع کشور را نداشته اند. 
روی دست  را  جبرانی  رفتار  دولت  وقتی  این رو  از 
داشته  توجه  نیز  حساسیت ها  این  به  باید  می گیرد، 
باشد، تا این ذهنیت به وجود نیاید که دولت در نوعی 
به  را  امتیازات  بیشترین  می خواهد  اعالم نشده  تعامل 
مردم خاص اختصاص دهد. البته باید به این نکته نیز 
روی دست  نیز  جبرانی  سیاست  اگر  که  کرد  تاکید 
گرفته شود، نباید به گونه ای باشد که به فرصت سوزی 

نسبت به سایر مردم منجر شود.
از سوی دیگر امنیت و تحصیالت عالی دو مقوله ای 
برخی  می بیند،  دولت  وقتی  می باشد.  هم  از  جدا 
تاثیر  تحت  کشور  مناطق  از  بعضی  در  خدماتش  از 
بایستی  می گیرد،  قرار  نامناسب  امنیتی  وضعیت 
امنیت  بر  را  خود  سیاستگذاری  تا  کند  کوشش 
امنیت  می خواهد عدم  دولت  وقتی  اما  کند.  متمرکز 
در برخی از مناطق را با ضایع سازی فرصت تحصیل از 
سایر مناطق جبران کند، برای بسیاری ها سوال برانگیز 

می باشد.

فشار خود  اهرم های  و  منابع  از  که 
میان  منازعه  از  جلوگیری  جهت 
استفاده  افغان  جهادی  تنظیم های 
به یک  کند و در عین حال تبدیل 
میان  صلح  ضعیف  میانجی  و  ناظر 

جناح های درگیر افغان شد.
اشتباهات  تکرار  از  این خاطر  از 
به  می نمایم.  خطر  احساس  گذشته 
نظر من، توافقات صلح میان کرزی 
به  بهانه  یک  غرب  برای  طالبان  و 
بین المللی  نیروهای  خروج  منظور 
حکومت های  است.  افغانستان  از 
مردم خود  از سوی  به شدت  غربی 
زیر فشار بوده تا نیروهای خود را از 
سیاستمداران  بکشند.  بیرون  این جا 
و حلقات فکری غربی با یک دید 
برتری جویانه افغانها را مردم عادت 
کرده به جنگ و ستیزه جویی فرض 
می کنند که از مدنیت جدید به دلیل 
خود،  قبیله ای  و  اسالمی  سنت های 
خوش شان نمی آید. بسیاری از این 
را  طالبان  که  ندارند  ابایی  گروه ها 
افغانستان  جامعه ی  حقیقی  نماینده 
فعلی  به گفتارهای  اعتمادکردن  بپندارند. در چنین شرایطی 

غرب دشوار است.
 10 جنگ  جریان  در  حاکمه  هیات  افغانستان،  طرف  در 
ساله اخیر بی نهایت ضعیف، ناامید و بی روحیه شده و فکر 
به  را  اقتصادی اش  و  سیاسی  بقای  تداوم جنگ  که  می کند 
خطر می اندازد. در راس آنها، شخص حامد کرزی قرار دارد 
که به طرز وحشتناکی یک دولت شکست خورده را تحویل 
گرفت و یک حکومت ناکام را دو باره بنا کرد. او در برابر 
طالبان بی نهایت احساس ضعف می نماید و فکر می کند که 
سقوط  جلوگیری  برای  آبرومند  راه  یک  صلح  مذاکرات 
سرنوشت  به  نمی خواهد  کرزی  حامد  است.  حکومت اش 

داکتر نجیب و عاقبت خفت بار سیاسی اش، مبتال گردد.
ولی کرزی نیز دارد دانه به دانه اشتباهات و ناکامی های داکتر 
نجیب را تعقیب می نماید. در حکومت او هیچ الترناتیفی در 
به شدت  او  بر  و  دور  نیروهای  ندارد.  وجود  طالبان  برابر 
فاقد یک  و  فاقد جرات سیاسی، خصم یک دیگر  متشتت، 
اجندای سیاسی به منظور نجات دولت و کشوراند. در مقابل، 
طالبان به اندازه کافی از انگیزه، نیرو و اجندای تسخیر قدرت 

به شکل بی رحمانه و خونین در افغانستان برخورداراند.
موقعیتی،  و  وضعیت  چنین  در 
صلح   مذاکرات  حالی  در  کرزی 
بقای  که  کرده  آغاز  را  طالبان  با 
دولت و کشور با خطر یک جنگ 
طالبان  خونین  تسلط  یا  و  داخلی 
میستورا  آقای دی  از  است.  مواجه 
سناریوی  یک  افغان ها  تمام  سوال 
منظور  به  پشتوانه  با  و  واقعی 
مذاکرات  موثربودن  و  عملی شدن 
که  می دانند  همه  است.  صلح 
طالبان از مذاکرات صلح و خروج 
حربه  یک  به عنوان  غربی  نیروهای 
جهت به دست گرفتن مجدد قدرت 
خاطر،  همین  به  می نمایند.  استفاده 
تصور ما این است که سازمان ملل 
نباید اشتباهات سال 1990 میالدی 
آقای  کند.  تکرار  افغانستان  در  را 
داشته  ذهن  در  باید  میستورا  دی 
نیروهای نظامی و سیاسی  باشد که 
بی رحمانه ای  صورت  به  افغان 
حاضر به آغاز یک درگیری جدید  
همچنان   . می باشند  کشور  در 
مذاکرات صلح چیزی از قدرت و بلندپروازی طالبان جهت 

انحصار کامل قدرت در افغانستان را کم نمی نماید.

 محمد هاشم قیام

نمره های اضافی
و حساسیت های اجتماعی 

 نویسنده- واصف قندهاری

داکتر نجیب اهلل و حامد  کرزی؟ 
سرنوشت مشابه
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امیدواری ها  وجود  با  می گویند  افغانستان  امنیتی  مقام های 
برای انتقال مسوولیت از نیروهای خارجی به نیروهای افغان، 
هنوزهم افغانستان با تهدید های گوناگون داخلی و خارجی 

روبرو می باشد.
به  انتقال  پروسه  توضیح  برای  که  کشور  امنیتی  مقام های 
که  می گویند  بودند،  شده  فراخوانده  نمایندگان  مجلس 
انتقال  توانمندی  حاضر  درحال  کشور  امنیتی  نیروهای 
مسوولیت امنیتی از نیروهای بین المللی را نداشته ودر تالش  
درسال  مسوولیت  انتقال  پروسه ی  پایان  تا  سازی  ظرفیت 

2014 می باشند.
بسم اهلل محمدی، وزیر داخله افغانستان می گوید سالح هایی 
قرار  استفاده   مورد  حاضر  درحال  افغانستان  پولیس  که  را 
در  و  است«  ناکارآمد  و  استفاده  غیرقابل  »کهنه،  می دهند 
صورتی که نیروهای ناتو افغانستان را ترک کند، این نیروها 

توانمندی تامین امنیت افغانستان را ندارند.
با  گفتگو  درحال  افغانستان  حکومت  که  کرد  تاکید  وی   
نیروهای  تقویت  تجهیزو  تمویل،  برای  امریکایی  مقام های 

امنیتی می باشد.
 آقای محمدی گفت: »متاسفانه بحث انتقال مسوولیت مطرح 
می شود، ما توانمندی را به تنهایی هنوز نداریم. همان طوری 
که وزیر صاحب دفاع گفتند نه اردوی شما، نه پولیس شما 
همین لحظه ی که صحبت می کنیم ما توانمندی آنرا که ناتو 
به ما تعلق بگیرد، نداریم. خوبی  ایالی ما کند و مسوولیت 

این است که انتقال تا سه سال صورت می گیرد.«
وی آموزش نیروهای پولیس را از عمده ترین برنامه ی وزارت 
به گفته ی وی  و  پولیس خواند  ارتقای ظرفیت  برای  داخله 

افغانستان قرار دارند  با دولت  مخالفین است که در دشمنی 
استخباراتی  سازمان های  توسط  همسایه   کشورهای  در  و 
که  شعوری  وافراد  فرماندهان  دومی  می شوند.  حمایت 
افرادی اند که به دالیل  نبرد هستند و گروه سومی  عمال در 
نیروهای  مقابل  در  و  ناراض شده اند  از حکومت  گوناگون 

دولتی می جنگند.
وی گفت براساس آخرین اطالعاتی که امنیت ملی به دست 
تن  هزار   32 تا   30 از  دولت  مسلح  مخالفان  شمار  آورده 

می رسد.
جریان  در  ما  که  معلوماتی  آخرین  اساس  »به  گفت:  نبیل   
 2200 درحدود  مسلح(  )مخالفین  داشتیم  خود  پالن گذاری 
این  الی 32 هزار است که  بین 30  گروپ تخمین می شود، 

 

با آن که والیت تخار در سال های جنگ بیشترین صدمات 
را دیده است، اما به خاطر رفاه و آرامش مردم این والیت 
و  داشتن آب  با  تخار  است.  نگرفته  توجه چنداني صورت 
از داشتن یك  منابع سرشار طبیعي، هنوز  هواي مناسب و 
پارک تفریحي که بتواند در ساعات تعطیلي شهروندانش را 
به خود مشغول نماید محروم است. چمن شهرداري تالقان از 
مکان های مزدحمی است که در ساعات عصر و شام مردم 
در آن به گردش و تفریح می آیند. در دروازه ي جنوبي این 
چمن در لوحه اي نوشته شده است »پارک زینتي تالقان« اما 
وقتي داخل این پارک شوید به زودي در می یابید که نه تنها 
این جا پارک تفریحي نیست که محل تجمع عریضه نویسان 
و توقف گاه وسایط است. در این اواخر ریاست شهرداري 
تالقان در اقدامي این پارک را تبدیل به توقف گاه موتر ها 
نموده است. بر روي سبزه زار های این چمن زیبا سنگ و 
ریك هموار شده و روزانه شمار زیادي موتر های شان را در 

این محل پارک می نمایند.
اظهار  با  تالقان  باشندگان  از  یکي  نبي زاده،  محمد  جان 
نگراني از این موضوع می گوید: »گرچه شهر تالقان به دلیل 
برخورداربودن از آب فراواني که در جوي های سطح این 
و  بزرگ  پارک  و شمایل یك  باید شکل  شهر جاریست 
زیستی  محیط  بی نظمي های  هرگونه  از  عاري  و  سرسبز 
داشته باشد؛ با آن هم مسوولین شهرداري می توانند قدري 
بیشتر از گذشته همت به خرج دهند و هر نقطه ي این شهر 

را تبدیل به پارک سبز کنند.
 وي می افزاید: »من بار ها شاهد بوده ام که رهگذران هنگام 
رفع  آن  از  گوشه اي  در  شهرداري  چمن  پارک  از  عبور 
به  پارک  از  بخشي  حاال  بدین ترتیب  و  کرده اند  حاجت 

از  نامي  نخواست  که  تالقان  باشنده های  از  دیگر  یکي 
سرسبزی،  فروان،  آب  این  از  »اگر  گفت:  شود  برده  وي 
درختان زیبا و صد ها خوبی دیگر این شهر در این همه وقت 
شهر  حال  می گرفت،  صورت  استفاده  درست  صورت  به 
تالقان به یکی از زیباترین و دیدنی ترین شهر های افغانستان 

مبدل می شد.« 
سید کریم احمدي، می گوید: »این شهر نیازمند افراد مدیر 
با  مسوول  افراد  و  اشخاص  هنوز  تا  که  است  کارکشته  و 

سید کریم احمدي، می گوید: »این شهر نیازمند افراد مدیر و کارکشته است که تا هنوز اشخاص 
و افراد مسوول با چنین اوصافی وجود ندارند. وی اضافه می کند که مردم تخار در سال های جهاد 
و مقاومت بیشترین زجر و مشقت را متحمل شده اند در این زمان امید داشتند و امید دارند در 
پیشاپیش کاروان بازسازی قرار گیرند؛ اما تخار عزیز را چون کاروان بی ساربان متاسفانه کسی 

نیست تا به سرمنزل مقصود رهنمون شود.« 

همان سه کتگوری مختلف راشامل می شود.« 
 سرپرست ریاست امنیت  ملی دریافت پول از سوی سازمان 
افراطی کشورهای اسالمی،   های استخباراتی و سازمان های 
قیمتی،  سنگ های  قاچاق  ربایی،  آدم  مخدر،  مواد  قاچاق 
از  پول  اخذ  خصوصی،  امنیتی  کمپنی های  از  پول  دریافت 
تمویل  منابع عمده  از  شرکت های مخابراتی و سرک سازی 

مخالفان مسلح دولت می داند.
در  افغانستان  دفاع  وزیر  عبدالرحیم وردگ  دیگر  جانب  از 
و  سرعت  گفت  نمایندگان  مجلس  گذشته ی  روز  نشست 
مردم  همکاری  به  وابسته  مسوولیت  انتقال  برنامه  موفقیت 
امنیتی  نیروهای  از  بین المللی  جامعه ی  حمایت  افغانستان، 
برنامه ی  پیروزی  و  منطقه  کشورهای  همکاری  افغان،  

مصالحه ی دولت با مخالفان مسلح است.
وردک گفت مخالفان مسلح دولت درزمان انتقال مسوولیت 
کرد  خواهند  تالش  امن  والیت های  در  ناامنی  ایجاد  با 
رشد  جلو  و  کنند  را مصروف  ناتو  و  افغان  امنیتی  نیروهای 

نیروهای امنیتی را بگیرند.
ترور مقام های دولتی و نفوذ در مناطقی که سربازان خارجی 
مسلح  مخالفان  دیگر  برنامه های  از  می شوند  بیرون  ازآن جا 

دولت خواهد بود.
را  افغان  نیروهای  به  مسوولیت  انتقال  برنامه ی  وی   

برگشت ناپذیر خواند.
کاهش  با  طالبان  است  ممکن  افزود  افغانستان  دفاع   وزیر 
غافلگیر  را  جهانی  جامعه  و  افغانستان  دولت  حمالت شان  
شدت  به  خارجی  نیروهای  بیرون شدن  با  و  بسازند 

حمالت شان بپردازند.
 آقای وردک گفت: »مخالفین ما با حامیان شان یك روندی 
را اختیار نکنند که به ما به صورت واهی و بی بنیاد احساس 
کامیابی بدهند. یعنی خودشان فعالیت  های خودرا کم کنند 
آن ها  شده  بهتر  امنیتی  وضع  که  شوند  مطمین  خارجی ها  و 
خارج شوند و پس از آن با تمام قدرت خود که دارند وارد 
عمل شوند واین کاری است که زیاد ایجاب می کند که ما 
را  الزم  وتدابیر  کنیم  غور  درباره اش  و  کنیم  تاکید  سرش 

برای چاره اش داشته باشیم.«
را  تلفات سنگینی  طالبان    وی گفت هر چند سال گذشته 
متحمل شده اند ولی تا سه ماه آینده مشخص خواهد شد که  

تهدیدهای طالبان تا چه اندازه عملی خواهد بود.
تا سه  انتقال مسوولیت  تاکید کرد که  افغانستان   وزیر دفاع 
و  برده خواهد شد  پیش  به  تدریجی  به صورت  آینده  سال 
جامعه جهانی پس از سال 2014 همچنان دولت افغانستان را 

کمك خواهد کرد.

بدون هیچ عذاب  مردم  تبدیل شده که  متروکي  گوشه ي 
وجداني به قضاي حاجت می پردازند«. به گفته این باشنده ، 
فضاي  یك  که  می بینند  مردم  وقتي  دارند؛  هم  حق  تخار 
وسیعي مقابل چشمان شان قرار دارد که در یك گوشه اش 
موتر های سبك و سنگین متوقف است و قسمتي دیگر را 
میز و چوکي های چوبي و کهنه و بدشکل و سایه بان های 
مندرس و پاره پاره ي کسبه کاران در اشغال خود در آورده 
است  جمع  کثافات  ازبس که  دیگرش  قسمت  یك  در  و 
هیچ کسي به آن طرف نمی رود و خلوت است، این کار را 
می کنند؛ حال آن که اگر هر شخصي عوامي که از پارک 
چمن شهرداري عبور کند و آن جا را یك باغ زیبا و سرسبز 
با پیاده رو های موزاییکی و گلدان های گل و فواره های آب 
ببیند هیچ وقت به خود اجازه ي آلوده ساختن آن مکان را 

نخواهد داد.«

مردم  اضافه می کند که  ندارند. وی  اوصافی وجود  چنین 
تخار در سال های جهاد و مقاومت بیشترین زجر و مشقت 
را متحمل شده اند در این زمان امید داشتند و امید دارند در 
را  عزیز  تخار  اما  گیرند؛  قرار  بازسازی  کاروان  پیشاپیش 
چون کاروان بی ساربان متاسفانه کسی نیست تا به سرمنزل 
مقصود رهنمون شود.«  به گفته ی وی »طبیعت این والیت 
که از هر لحاظ زمینه رشد را نسبت به سایر والیات داراست 

بدبختانه امیدی برای شگوفا کردن آن وجود ندارد.«
باشندگان طالبان در ساعات نزدیك به عصر به این چمن 
اما جایی  بپردازند؛  تفریح  و  به گردش  دقایقی  تا  می آیند 
نگاه کنی جز  به هرطرف که  نمی شود.  پیدا  نشستن  برای 

کثافات، و تعفن چیزی دیگر به چشم نمی خورد. 
اما  به گفته ي آغاگل قطغني، شهردار تالقان، در این مورد 
تفریحي  پارک  ملکیت  متذکره  مکان  و  شده  غلط فهمي 
اعمار  شهرداري  تجارتي  بالک های  آن  در  و  نیست 
بالک ها  این  اعمار  عملي  »کار  می گوید:  وي  می شود. 
شامل  قبل  از  موضوع  این  که  می شود  آغاز  ثور  ماه  در 
ماسترپالن شهري گردیده است. بسیاري مردم این منطقه را 
به نام چمن شاروالي یاد می کنند، اما این جا در اصل براي 
بالک های شاروالي اختصاص داده شده است. مجموعا 4 
بالک در این محل ساخته می شود که یك آن را شهرداري 
به سکتور خصوصي  اعمار می کند و  سه دیگرش  تالقان 
تفریحي  پارک   «   : گفت  تالقان  شهردار  می شود.«  سپرده 
ورزشي  چمن  در  یعني  بالک ها  همین  جوار  در  تالقان 
تالقان اعمار خواهد شد که احتماال در همین سال بیشترین 
کار های ساختماني پارک تفریحي مرکزي تالقان به پایه ي 

اکمال خواهد رسید.« 
وعده ها  این گونه  با  که  است  سالیان درازي  تالقان  مردم 
عملي  وعده  این  این بارهم  می گویند  و  کرده اند  عادت 

نخواهد شد. 

بی سوادی بزرگترین چالش برای وزارت داخله بوده است.
عمومی  ریاست  سرپرست  نبیل،  اهلل  رحمت  حال  همین  در 
باتهدیدهای  در  افغانستان  که  می گوید  ملی  امنیت 

استراتیژیك از داخل و خارج از کشور روبرو می باشد.
داری  حکومت  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  سرپرست   
ضعیف، بازبودن سرحدات، جرایم سازمان یافته، موجودیت 
وحمایت  همسایه  کشورهای  در  تروریستی  النه های 
سازمان های استخباراتی آن ها از مخالفان مسلح دولت، عدم 
کشورهای  با  آبی  منابع  مشکالت  و  استراتیژیك  تعهدات 

همسایه از جمله تهدیدهای استراتیژیك افغانستان خواند.
بخش  سه  به  را  افغانستان  دولت  مسلح  مخالفان  نبیل  آقای 
اعتقادی  رهبران  اول  دسته  او  گفته ی  به  که  کرد  تقسیم 

سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی:

مخالفین مسلح بین 30  تا 32 هزار نفر هستند
وزیر داخله:

توانمندی انتقال مسوولیت را نداریم
 قدرت اهلل جاوید

 عبدالحسيب شریفي

شهروندان تالقان: 

پارك تفریحي ما 
ACKUتبدیل به توقف گاه موتر ها شده است
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بدخشان  عالی  تحصیالت  که  بدین سو  چند سال  مدت  از 
باالی  افراد رده ی  فعالیت های سیاسی  برای  مناسب  میدان 
این ریاست بوده و تبلیغات گسترده ای برای جلب و جذب 
دانشجویان به حزب اسالمی توسط رییس تحصیالت عالی 

در این والیت صورت می گیرد.
گفته می شود عده ای از دانشجویان از ترس این که نشود در 
آزمون دانشگاهی ناکام و یا از امتیازات آن محروم شوند 
به عضویت در این حزب تن می دهند اما عده ای دیگری 
ناکامی، اخراج و  به قیمت  این حزب ندارند  به  که عالقه 
تبدیل اجباری به والیات دیگر از عضویت در این حزب 

ابا می ورزند.
دردآور از همه این که چندین دانشجو بنا بر دالیل مختلف 
طی چند سال اخیر اخراج و یا به والیات دیگر به صورت 
با وساطت وکالی شورای  که  بودند  تبدیل شده  اجباری 
ملی و برخی حلقات دیگر دوباره به تحصیالت عالی این 

والیت برگشتند.
رهبران  از  یکی  مقاله ی  دلیل خواندن  به  دانشجویی  اخیرا 
سیاسی در جریان تحصیل قبل از برگزاری آزمون از سوی 
رییس تحصیالت عالی تهدید شده بود که او را در جریان 
امتحانات به دادش می رسد که سرانجام در همان مضمون 
می کرد  تدریس  عالی  تحصیالت  رییس  شخص  که 
گزارش دهی  جلسه  در  که  ماند  ناکام  مذکور  دانشجوی 
عمده ترین  والیتی،  شورای  به  عالی  تحصیالت  ریاست 
به  سیاسی  فعالیت های  موضوع  مردم  نمایندگان  پرسش 

صورت اجباری در تحصیالت عالی به شمار می رفت.
دانشکده  از  که  دانشجویان  از  تن  یک  حکیمی،  سدید 
آموزش و پرورش اخراج شده است می گوید: »در جریان 
از  تحصیل زمانی که رییس تحصیالت عالی مقاله ی یکی 
با  که  نمود  تهدید  مرا  دید  دستم  در  را  سیاسی   رهبران 
خواندن مقاله این بی دینان تو را در امتحان اجازه نخواهم 

داد تا به سمستر بعدی راه پیدا نمایی.«
به گفته وی صف بندی های سیاسی در تحصیالت عالی به 

صف بندی های سیاسی در تحصیالت 
عالی به حدی است که افراد 

غیروابسته به جریان حزب اسالمی حتا 
از امتیازات خوابگاه محروم هستند.
وی می افزاید از این که پشتوانه 

رییس تحصیالت از مرکز بسیار قوی 
هست در چندین مورد موفق شده تا 
خواسته هایش را باالی دانشجویان 
تحمیل نماید. لهذا برای دانشجویان 
دشوار است تا علیه بی عدالتی ها و 
بی دادگری ها در این اداره مبارزه 

نمایند.

حدی است که افراد غیروابسته به جریان حزب اسالمی حتا 
از امتیازات خوابگاه محروم هستند.

از  تحصیالت  رییس  پشتوانه  این که  از  می افزاید  وی 
تا  شده  موفق  مورد  چندین  در  هست  قوی  بسیار  مرکز 
خواسته هایش را باالی دانشجویان تحمیل نماید. لهذا برای 
دانشجویان دشوار است تا علیه بی عدالتی ها و بی دادگری ها 

در این اداره مبارزه نمایند.
با این حال عبدالقدیر مهان رییس تحصیالت عالی بدخشان 
می گوید:  اداره  آن  در  سیاسی اش  فعالیت های  تایید  با 
»دانشگاه ها همیشه میدان سیاست بوده است و در این راستا 
وجود  ما  سیاسی  فعالیت های  عدم  بر  مبنی  ممانعتی  هیچ 
همیشه  سرنوشت ساز  و  رهایی بخش  حرکت  های  و  ندارد 
از دانشگاه ها آغاز شده است که نمونه های بارز آن استاد 

ربانی، استاد سیاف و رهبران دیگر می باشد.«
اجباری  دعوت  بر  مبنی  را  دانشجویان  بعضی  ادعا های  او 

آنها به حزب اسالمی رد نموده می افزاید که افراد وابسته به 
جریان های دیگر را هیچ گاهی به صورت اجباری دعوت 
نکرده  و تنها افراد مغرض، استفاده جو و بی دین را اخراج 
نموده   تبدیل  دیگر  والیت های  به  اجباری  به صورت  یا  و 

است.
در همین حال مولوی ذبیح اهلل عتیق رییس شورای والیتی 
ادعاهای رییس تحصیالت عالی می گوید:  با رد  بدخشان 
تکرار  افغانستان  در  بدبختی ها  دیگر  که  نمی خواهیم  »ما 
صنف های  و  نهاد ها  درون  به  سیاسی  زدوبند های  و  شود 
درسی در دانشگاه راه پیدا کند بلکه مکاتب و دانشگاه باید 

مجزا از سیاست باشند.«
به گفته او زمانی که سیاست بازی و صف بندی های سیاسی 
در داخل صنف درسی از طرف مسوول اداره تحصیالت 
ناگواری خواهد داشت.  بد و  عالی صورت گیرد عواقب 
را  خود  حرف های  خردمندانه  باید  ما  مسوولین  گفت  او 
ارایه کنند و هم چنان از ریاست تحصیالت عالی خواست 
تا با تشریک مساعی این مسایل را پشت سر گذاشته و علیه 
تا  نماید  مبارزه  دارد  ناگوار  پیامد های  که  صف بندی ها 
بتوانند یک تحصیالت عالی مجزا از حزب و حزب بازی 
داشته باشند.                                                                                                                             

این مقام شورای والیتی می گوید: »ما فعالیت های سیاسی 
را نفی نمی کنیم اما در شیوه ای این فعالیت در تحصیالت 
اکراه صورت  و  جبر  با  اکثرا  که  هستیم چرا  نگران  عالی 
می گیرد و عالمی از شکایت های مردمی را به دنبال دارد.« 
به باور او هر زمانی که دانشجویان و مسوولین این اداره از 
چوکات درسی شان بیرون شدند حق مشروع شان هست که 

به فعالیت های سیاسی دست بزنند.« 
را  بدخشان  عالی  تحصیالت  ریاست  ادعای  عتیق  آقای 
مبنی براین که  فعالیت های سیاسی حق آنها است، بی اساس 
خوانده می گوید که مبارزات چند سال پیش که به هدف 
رهایی کشور از اشغال بیگانگان صورت گرفت با شرایط 
فعلی که ایشان به نفع یک حزب مشخص و سنگردار در 
مقابل حکومت افغانستان فعالیت  می نمایند متفاوت ازهم 

است. 

به دنبال عقب کشیدن بی  سروصدای 
آسمان  از  امریکایی  هواپیماهای 
لیبیا در روز های شنبه و یک شنبه، 
ماموریت  واگذاری  و  اپریل،   ۳
فراز  بر  ممنوع  پرواز  منطقه  حفظ 
و  فرانسوی  هواپیماهای  به  بنغازی 
بریتانیایی، پیمان آتالنتیک شمالی، 
ناتو، با اصرار خواستار ادامه حضور 
دست کم  لیبیا  آسمان  در  امریکا 

برای ۴۸ ساعت دیگر شد. 
هم اکنون جبهه های جنگ در لیبیا 
مخالفان  بین  متوازن  صورت  به 
اختیار  در  را  بنغازی  که  قذافی 
دارند، و وفاداران او که عمدتا در 
طرابلس جمع شده اند، تقسیم شده 

است. 
گذشته از ذخایر و تاسیسات نفتی که عمدتا در اختیار 
شهر  پیرامون  نبرد  دارد،  قرار  قذافی  مخالف  نیروهای 
شهرهای  حاشیه  در  همچنین  و  قذافی،  زادگاه  سیرت، 

بریقه، عقیله و اجدابیا همچنان جریان دارد. 
در  ناتو  و  امریکایی  نیروهای  هوایی  حمالت  وجود  با 
نیروهای قذافی، ظرفیت عملیاتی  دو هفته گذشته علیه 
آن ها تنها تا حدود ۲۰ درصد کاهش یافته و در نتیجه، 
قرار  حمالت هوایی  هدف  که  صورتی  در  نیرو ها  این 
نگیرند، همچنان قادر خواهند بود در طول نوار ساحلی 

بین طرابلس و بنغازی علیه شورشیان وارد عمل شوند. 
در حال حاضر نیروهای وفادار به قذافی ترجیح می دهند 
که به جای حرکت به سمت بنغازی، از مواضع خود در 
طرابلس و شهرهای کوچک در غرب آن کشور دفاع 
به توافق  کنند. در میان مدت، هدف قذافی دست یافتن 

سیاسی با بریتانیا و فرانسه است. 
مشکالت رییس جمهور

تاکنون  امریکا،  جمهور  رییس  اوباما،  باراک  اگرچه 
لیبیا  در  نظامی  عملیات  از  دفاع  و  توجیه  در  همواره 
مصمم ظاهر شده، در عین حال عالقه مند بوده است که 
با محدود نگاه داشتن زمان مشارکت نیروهای امریکایی 
یک  در  واشنگتن  نظامی  حضور  نظامی،  عملیات  در 

کشور مسلمان دیگر را کم رنگ جلوه دهد. 
از این لحاظ، واگذاری مسوولیت اجرای قطعنامه ۱۹۷۳ 
شورای امنیت و کنترل منطقه ممنوع پرواز بر فراز لیبیا، 
خروج  استراتژی  از  بخشی  ابتدا،  از  ناتو،  نیروهای  به 
امریکا از صحنه جنگ، و قناعت به ایفای نقش حمایتی، 
پشت سر نیروهای اروپایی ناتو، محسوب می شده است. 
در  جنگ  ادامه  از  ناشی  خارجی  مالحظات  بر  عالوه 
ارتباط  امریکا در  افغانستان و حضور در عراق، دولت 
با جنگ لیبیا، با فشار های داخلی نیز روبه رو بوده است. 
چهره های  و  رسانه ای  و  مطالعاتی  مراکز  سو  یک  از 
حضور  امریکا  در  راست  میانه  به  متمایل  سیاسی 
زمینی  امریکا در جنگ، مشارکت در عملیات  قوی تر 
تشویق  را  قذافی  مخالف  نیروهای  مسلح ساختن  و 
می کنند، و در نقطه مقابل، محافل و چهره های متمایل به 
میانه چپ خواستار محدود نگاه داشتن عملیات نظامی 
و پرهیز از گسترش دامنه مداخله نیرو های امریکایی در 

یک جنگ تازه اند. 
برای شرکت  نامزدی  نزدیک شدن زمان اعالم رسمی 
در انتخابات آینده رییس جمهوری امریکا از یک سو، 
تغییر  احتمال  از  ناشی  نگرانی های  دیگر  سوی  از  و 
در  به خصوص  امنیت  ضریب  کاهش  و  قدرت  موازنه 
منطقه خلیج فارس، در نتیجه گسترش خارج از کنترل 
جنبش هایی که ادامه وضع موجود در بحرین، عربستان 
اوباما  داده اند،  قرار  تهدید  مورد  را  امارات  و  سعودی 
با  با مسایل خارجی  را وادار ساخته است که در رابطه 

احتیاط بیشتری عمل کند. 
خطر های موجود در لیبیا

یکی از مالحظات اصلی در لیبیا خاتمه دادن به حکومت 
قذافی قبل از یافتن یک مدیریت منسجم برای جانشینی 
او است. بی شک نیروهای افراطی در داخل و خارج از 
لیبیا تالش خواهند کرد از خالی ناشی خروج او استفاده 
کرده و نا آرامی های پیامد سقوط قذافی در طرابلس را 

در غرب به مصر، و در شرق به تونس سرایت دهند. 
ادامه وضع موجود در جبهه های جنگ و طوالنی شدن 
بن بست کنونی بین نیرو های مخالفین و وفاداران قذافی 
نیز عالوه بر افزایش هزینه های جنگ، به افزایش میزان 

تلفات غیرنظامیان منجر شده و موج تبلیغاتی تازه ای را 
خواهد  ایجاد  لیبیا  در  جنگ  هدف های  و  غرب  علیه 
لیبیا  بحران  ابتدای  از  از گزارش ها  پاره ای  کرد. مطابق 
نفر در آن کشور جان خود  تا ۱۰۰۰  بین ۶۰۰  تاکنون 

را از دست داده اند. 
از این لحاظ، واشنگتن ترجیح می دهد که تاحد مقدور 
نقش خودرا در صحنه جنگ کاهش داده و در لیبیا به 
ایفای نقش حمایتی بسنده کند. اما مشکل اصلی اجرای 
این طرح، محدودیت های نیروهای فرانسوی و بریتانیایی 
برای عهده دار شدن نقش جانشین نظامی امریکا است. 

به این دلیل ناتو روز یک شنبه به صورت اضطراری از 
به  ساعت   ۴۸ تا  دست کم  که  کرد  درخواست  امریکا 
دهد.  ادامه  لیبیا  فراز  بر  خود  نظامی  هواپیماهای  پرواز 
در این فاصله ناتو امیدوار به افزایش تعداد هواپیماهای 
اروپایی و رسیدن نیروهای کمکی بیشتر از کشور های 

عربی است. 
یک صد  امریکا  هوایی  نیروی  اپریل   ۲ شنبه  روز  در 
و  تاندربال  هواپیماهای  از جمله  خود  نظامی  هواپیمای 
اقدام  این  لیبیا عقب کشید.  از آسمان  را  ای-سی ۱۳۰ 
و  ناتو  نیروهای  هوایی  عملیات  ظرفیت  درصد   ۸۰ تا 

متحدان آن را در لیبیا کاهش داد. 
 ۱۴۳ حاضر  حال  در  لیبیا  در  ایتالف  نیروهای  سایر 
هواپیمای نظامی در اختیار دارند. ولی مطابق گزارش ها، 
تنها نیمی از این تعداد دارای قابلیت شرکت در عملیات 
و  شناسایی  مسوولیت های  انجام  به  تنها  بقیه  و  نظامی 

حمل و نقل مشغولند. 
همزمان با فراخواندن هواپیماهای نظامی از آسمان لیبیا، 
امریکا ظاهرا عقب کشیدن ناوهای جنگی خود را نیز از 
سواحل لیبیا در دستورکار قرار داده است. از روز ۱۹ ماه 
مارس و آغاز عملیات نظامی در لیبیا، امریکا ۱۲ کشتی 
جنگی خود را در سواحل آن کشور مستقر ساخته بود. 
حمله  در  که  پراویدنس  به  موسوم  اتمی  زیردریایی 
موشکی به لیبیا شرکت جست از جمله این واحد هاست. 
پاره ای از گزارش ها حاکی است که پس از عقب کشیدن 
نیرو های هوایی و دریایی امریکا از جبهه های جنگ در 
لیبیا، واشنگتن می تواند در داخل آن کشور و بر روی 
زمین عملیات اعالم نشده ای را آغاز کند. بعضی از منابع 
خبری حتا از آغاز این عملیات، با هدف آموزش دادن 

و تجهیز نیروهای مخالف قذافی گزارش می دهند. 
تحرکات سیاسی اروپا

در  امریکا  نظامی  رسمی  مشارکت  کاهش  با  همزمان 
جنگ لیبیا، حرک های سیاسی فرانسه و بریتانیا در رابطه 
عبدالعاطی  خروج  است.  یافته  افزایش  لیبیا  بحران  با 
لیبیا،  اروپا در وزارت خارجه  امور  العبیدی، سرپرست 
از راه تونس به یونان، ۴ روز پس از خروج موسی کوسا 
این  نتیجه  جمله  از  طرابلس،  از  قذافی  خارجه  وزیر 

اقدامات بوده است. 
العبیدی در دهه ۷۰ عهده دار منصب نخست وزیری لیبیا 
بر عهده  را  لیبیا  از آن ریاست شورای خلق  بعد  و  بود 
داشته است. گفته می شود که در حدود ۱۲ مقام ارشد 
دولتی و نظامی نزدیک به قذافی در صف خروج از لیبیا 

قرار گرفته اند. 
پاریس،  لندن و  هدف اصلی تالش های جاری سیاسی 
و  وی،  خانواده  و  قذافی  پناه جستن  برای  محلی  یافتن 
همزمان شکل دادن به یک دولت موقت برای جانشینی 
غیبت  تالش ها،  این  حاشیه  در  چشمگیر  نکته  اوست. 
در  او  حضور  عدم  و  قذافی  گذشته  هفته  یک  کامل 

صحنه سیاسی و خبری لیبیا است.

همیشه میدان سیاست بوده اند
منبع:فردا

عقبنشینینظامیدانشگاهها
بحثانگیزامریکاازلیبیا

 سیحون
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___________________ منبع: صدای امریکا ___________________

    `

کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

را  کشور  دوازده  ن��ام  امریکا  ک��ار  وزارت 
از  که  کرد  اضافه  کشورهایی  فهرست  به 
یا  و  کاال  تولید  برای  کودکان  کار  نیروی 
استفاده  بین المللی  بازار های  در  خدمات  ارایه 

می کنند. از این دوازده کشور، یازده کشور در 
قاره افریقا است.

وزارت کار امریکا روز چهارشنبه )16 مارچ( 
سه گزارش در ارتباط با نیروی کار و کودکان 

امریکا  کار  وزیر  سولیس،  هیلدا  کرد.  منتشر 
در واشنگتن گفت 1۲۸ محصول از ۷۰ کشور 
که  می شود  تولید  کاری  نیروی  از  استفاده  با 

ناقض استانداردهای جهانی است.
از  می دهد  نشان  گرفته  ص��ورت  تحقیقات 
پنبه،  تولید  برای  بیشتر  کودکان  کار  نیروی 
پرورش  و  برنج  قهوه،  تنباکو،  شکر،  نیشکر 

گاو استفاده می شود.
منتشر  گزارش های  گفت  امریکا  کار  وزیر 
در  مناطق  کدام  می دهد  نشان  همچنین  شده 
جهان نیاز به قوانین بیشتر و سیاست های جدید 
و برنامه های اجتماعی مرتبط دارند تا با بدترین 

اشکال نیروی کار کودک برخورد کنند.
میالدی،  جاری  سال  پایان  تا  گفت  سولیس 
برای  دالر  میلیون   ۷۴۰ امریکا  کار  وزارت 
مبارزه با اقدامات مربوط به نیروی کار کودک 
جهان  کشور   ۸۰ از  بیش  در  اجباری  کار  و 

اختصاص می دهد.
چاد،  مرکزی،  افریقای  جمهوری  آنگوال، 
ماداگاسکار،  لسوتو،  اتیوپی،  السالوادور، 
زیمبابوه  و  زامبیا  رواندا،  مامبیا،  موزامبیک، 
فهرست  به  تازگی  به  که  هستند  کشورهایی 

جدید وزارت کار امریکا اضافه شده اند.



و  جسمي  تنبیه  خفت  و  شدت    6-3
تاثیرات ناگوار آن روي بدن اطفال

در  ک��ه  مطالعه  م���ورد  اط��ف��ال  مجموع  از 
جسمي  م��ج��ازات  م���ورد  م��ک��ت��ب ه��اي ش��ان 
گفته اند  اطفال  این  صد  در   ۲۴ قرارگرفته اند؛ 
تنبیهی که به آن ها داده شده است سطحي بوده 
بوده،  متوسط  که  گفته اند  درص��د   ۴1 اس��ت، 
۳1 درصد آن را شدید و ۴ درصد آن بسیار شدید 

ارزیابي کرده اند. 
آمار فوق نشان مي دهد که در صدي درجه تنبیه 
و  بوده  کم  مکتب ها  در  اطفال  سطحي  جسمي 
میزان تنبیه شدید در سطح باال به نظر مي رسد و 
این وضعیت نگراني عمیقي را به میان مي آورد. 
اطفال  روان  و  ب��دن  روي  جسمي  تنبیه  زی��را 
این  مجموع  از  مي آورد.  به بار  را  بدي  تاثیرات 
اطفال بعد از تنبیه جسمي در مکتب، ۲.1 درصد 
)۰.۳ درصد دختران و 1.۸ درصد( جهت درمان 
اطفال  مجموع  از  نموده اند.   مراجعه  داکتر  به 
تنبیه شده، ۷۷.۵ درصد گفته اند که آن ها احساس 
روي  که  گفته اند  درصد   1۳.۲ مي کنند،  درد 
است،  مانده  باقي  تنبیه  اثر  و  داغ  بدن شان  جلد 
6.۹ درصد گفته اند که آن ها در وقت تنبیه شدن 
عضو  که  درصد گفته اند  کرده اند، 1.۴  ضعف 
است،  داشته  زخمي شده/خونریزي  آن ها  بدن 
روبه رو  جمجمه  شکستگي  با  گفته  درصد   ۰.۲
جسمي  تنبیه  که  گفته اند  درصد   ۰.1 شده اند. 
باعث شکستن استخوان بدن آن ها شده است و 
۰.6 درصد سایر موارد بوده است. این در حالي 
قانون  پنجاه وچهارم  ماده  دوم  فقره  که  است 
اساسي کشور نیز، دولت را مکلف نموده که به 
منظور سالمت جسمي و روحي طفل، تدابیر الزم 
اما چنان که دیده مي شود، هنوز  نماید.  اتخاذ  را 
آمار  و  است  نشده  گرفته  نظر  در  عملي  تدابیر 
اطفال  به سالمت جسمي  فوق نشان مي دهد که 
در مکتب ها که مورد تنبیه جسمي قرارگرفته اند، 
ضربه هایی را وارد ساخته و بدون شک، این عمل 
معارف  قانون  و  اساسي   قانون  حکم  مخالف 

کشور مي باشد. 
ادامه دارد
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 دوازده کشور
 به لیست استفاده

 کنند گان از نیروی
 کار کودکان

اضافه شد

بررسي تنبیه جسمي 
اطفال درمکتب هاي 

 افغانستان  
1388

����������������������������������  قسمت سیزدهم ����������������������������������

حقوق شهروندی 
در قانون اساسی 

افغانستان با رویکرد 
تحلیل فصل دوم 

قانون اساسی

کنوانسیون حذف کلیه  اشکال تبعیض علیه زنان
 ابعاد کیفری تبعیض

اشخاص  شامل  اطالق،  این  و  دارد  اطالق  اساسی  قانون   ۲۲ ماده ی  لحن 
حقیقی و حقوقی می گردد. به طور مثال اگر شهروند افغانستانی در پروسه ی 
تبعیض گردید،  با  مواجهه  اداره ای  یعنی  از سوی شخص حقوقی  استخدام 
جرم تبعیض تحقق یافته است نیز درست است که در ماده ی ۲۲ قانون اساسی 
و حقوقی که حق  اشخاص حقیقی  از  دسته  مجازات آن  و  کیفر  افغانستان 
تساوی شهروندی را مراعات نمی کند، پیش بینی نشده است، اما عمل افراد 
آن وقت مصداق جرم واقع می شود که ترک فعل یا انجام فعلی را دربرداشته 
باشد. در مورد تبعیض هم ترک فعل محقق است و هم انجام فعل. ترک فعل 
در صورتی است که کسی حق تساوی شهروندی را ترک کند. انجام فعل 
در صورتی است که شخص حقوقی یا حقیقی مرتکب امتیاز فردی به فرد 
دیگر به خاطر ویژگی های خاص شود. مانند خصوصیات نژادی، جنیسیتی، 

مذهبی و زبانی و غیره.

ضمانت اجراهای بین المللی تبعیض
همان گونه که حق تساوی شهروندی در برخورداری از امتیازات شهروندی 
حقوق  و  امتیازات  از  بهره مندی  در  افراد  برابری  معنای  به  تبعیض  منع  یا 
که  است  به حدی  آن  اهمیت  است،  ملی  اجرای  دارای ضمانت  شهروندی 
ضمانت اجرایی بین المللی نیز پیدا کرده است. روی این حساسیت و اهمیت 
و  منفردا  که  شده اند  متعهد  متحد  ملل  عضو  کشورهای  کلیه ی  که  است 
متحد  ملل  از هدف هاي  یکي  به  نیل  براي  این سازمان  با همکاري  مشترکا 
برابر و آزادي هاي  به حقوق  واقعي  احترام جهاني و  تشویق  توسعه و  یعني 
اساسي براي همگان بدون تمایز نژاد یا جنس یا زبان یا مذهب اقدام کنند.«11

کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض نژادی
پس با توجه به مفاد متذکره ی اسناد بین المللی، حق تساوی شهروندی مندرج 
برخورداری شهروند  از  افغانستان عبارت است  اساسی  قانون  در ماده ی ۲۲ 
مذهبی،  جنسیتی،  مالک های  بدون  شهروندی  امتیازات  کلیه  از  افغانستانی 

زبانی و نژادی.
ادامه دارد



_____________ علی پیام _____________
قسمت چهارم   

ماده سوم اعالمیه جهانی حقوق بشر:
تمام انسان ها حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی را دارند.

نمودار آمار شدت و خفت تنبيه جسمی از ديد شاگردانی  
که در مکتب های شان تنبيه جسمی را متحمل شده اند

متوسط; %41

سرسری; %24

بسيار شديد; %4

شديد; %31
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نظارت ساحوي  ماهانه  ماموريت های  تعقيب  درپي 
و  پرخوف  از جاده های  كيلومتر  ده ها  پيمودن  با  و 
نظارت  منظور  به  و  صعب العبور  و  روستايي  خطر 
فرهنگي، مدني و  اجتماعي،  اقتصادي،  از وضعيت 
سياسي مردمان دوردست در قريه ها و ولسوالي سفر 
می نماييم. باالخره پس از چند ساعت سفر با موتر 
ازمركز ولسوالي و گذر از ميان رمه گوسفندي در 
گذر گاه قريه، به روستای مورد نظر وارد می شويم. 
حس كنجكاوي مردم محل با ديدن موتر كميسيون 
همه،  می شود!  انگيخته  بر  بشر،  حقوق  مستقل 
و  نزديك  ما  سوي  به  زنان  قدم  كالن  و  خورد  از 
نه  قريه ای  به  را  ما  آمدن  هدف  تا  شده؛  نزديكتر 
درك  گلي شان  و  محقر  خانه های  با  آباد،  چندان 

كنند. 
پايين  موتر  از  قريه  مردم  احترام  به  مرد،  همكاران 
كنند.  بيان  آنان  براي  را  ما  آمدن  هدف  تا  شدند؛ 
اما من ترجيح دادم كه در داخل موتر بمانم تا بعد 
اين  با ريش سفيدان ومردان  از هماهنگي الزم، كه 
با كمك  و  از آن  من پس  می گيرد؛  قريه صورت 
كدام زني به خانه ها رفته و مصاحبه هايم را با زنان 
قريه آغاز نمايم. از دريچه موتر تصاوير را مشاهده 
بي آاليش  و  ساده  بسيار  را  قريه  مردمان  می كنم 
می بينم. آنها ساده، شاد و خندان می باشند. در هنگام 
ما، شادي  با همكاران  احوالپرسي  مصاحفه، قول و 
معمول  طبق  مي بارند.  سروصورت شان  از  سرور  و 
همكاران دفتر واليتي غور خود شان را به مردم قريه 

معرفي می كنند.
مردم قريه، بعد از درك مطلب صميمانه سر  صحبت 
با  بتوانند  تا چطور  شدند  تكاپو  در  و  نموده  باز  را 
هيات نظارتي كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان 

)دفتر واليتي غور( كمك و همكاري نمايند.
براي  خانمي  همكاري،  اين  نخست  قدم  در   
مي دهم  سالم  آمد.  استقبالم  به  خوش آمدگويي 
به عالمت قول پيش می كنم  به سويش  را  و دستم 
پنجاه  به  نزديك  زني  استخواني  و  درشت  دستان 
می كنم.  احساس  فشردن  هنگام  دستم  در  را  ساله 
از  نشانه  اولين  زن،  اين  دست  درشتي  و  زمختي 

زحماتي  است كه اين زن كشيده است.
و  خشك  پوستش  می اندازم:  صورتش  به  نگاهي   
تكه  بااليي  كه  چرمه دوزي  چادر  است  سياهرنگ 
راه  دنبالش  به  دارد.  برسر  را  شده  دوخته  مخمل 
می افتم؛ او پيشاپيشم حركت می كند؛  قدش خميده 
است وچادر بلندش تمام اعضاي بدنش را پوشانيده 
است. اماثابت قدم واستوار به پيش می رود؛ تا مرا به 
جايي برساند كه بتوانم مقصد آمدنم را براي زنان 

قريه بازگو كنم.
می گيرم كه شگفت  قرار  زناني  از  ميان جمعي  در 
احترام  رسم  با  اند.  نموده  حلقه  را  برم  و  دور  زده 
تا جايي ممكن با تك تك شان دست داده؛ احوال 
زبان  به  را  ماموريتم  هدف  و  خودم  نموده؛  پرسي 
به  نگاه هايم  اما  می دهم.  توضيح  براي شان  ساده 
زنان  اين  رواني   و  روحي  موجود  وضعيت  مطالعه 

پرداخته است.
با نگاه اول وضعيت اقتصادي شان از ظاهر شان قابل 
تشخيص است سر و صداي كودكان از چهار طرف 

به گوش می رسد. 
در خانه ای نشسته ام كه نصف اتاق دوازده متره آن، 
و نصف  پوشانيده شده  رفته  رو  و  موكت رنگ  با 
آن  كوچك  دريچه  از  نور  است.  برهنه  آن  ديگر 
نگاهي  نظارتي ام می تابد و  برگه های  بر روي  خانه 
كه  خانمي  از  و  می اندازم  سواالتم  گزينه های  به 

نموده  را جلب  توجه ام  او  درابتدا وضعيت ظاهري 
بقيه  و  بماند  كنارم  در  او  فقط  كه  می كنم  تقاضا 
به  من  تا  برگردند  خانه های شان  به  قريه  خانم هاي 
تنهايي ومطابق به اصول مصاحبه، با او صحبت كنم. 
زنان با لبخند های تمسخر  آميز به هم ديگر می بينند 
»خووار  می زند:  داد  ميان  از  مسني  زني  سرانجام  و 
می پرسي هم از ما بپرس! اين زن كه ديوانه است و 

هوش خوبي ندارد.«
می كنم،  آنها  از  كه  دوباره ای  خواهش  با   
كنند؛   رها  را  خانه  اين  تا  می گيرم  را  رضايت شان 
تازه واردان با كنجكاوي می پرسند: »داكتر است؟« 
 ديگري می گويد: »شايد كمك به ما آورده باشد.«

 من دوباره هدفم را به نو واردان توضيح می دهم و 
قناعت شان را حاصل می كنم؛ تا ما را تنها بگذارند 
ومن قول می دهم كه با تعدادي ديگري از زنان قريه  

نيز به صورت انفرادي مصاحبه می كنم.

از  كه  آفتاب  نور  با  از گردو خاك  ريزي  ذرات   
قابل  هم  مسلح  غير  چشم  به  تابيده  اتاق  به  پنجره 
مشاهده است و با برخاستن زنان و رفتن شان از اتاق 
مقدار ذرات گرد خاك بيش از پيش شده و تصوير 
در  است،  مانده  منتظر  من  خواست  به  كه  را  زني 

جلوي چشمانم مبهم می بينم.
بعد از لحظه ای كه سكوت در اتاق فراهم می شود 
گره  نگاه هايم  با  نگاه هايش  می اندازم  نظري  او  به 
موج  فرواني  رنج های  نگاه هايش  پشت  می خورد 
آفتاب  چادر  و  دارد  تن  در  كهنه ای  لباس  می زند. 
زده، رنگ ورو رفته و بيش از بار ها شتشو شده را 
بر سرش داشته و گوشه آن را بر روي پاهاي لخت 

چهكسيراستمیگويد؟!

تا بوده اين بوده است!

طفلي كه در حال شير خوردنست، می كشد. 
بي مقدمه اولين شكايتش را برايم می گويد: »خووار 
چه از وضعيت ما می پرسي؟ شوهرم زن ديگر گرفته 
و مرا با اطفالم در يك خانه كه مثل ويرانه است رها 
كرده و همراه خشويم زندگي می كنم كه مرا خيلي 

اذيت و آزار می دهد.«
او  گار  روز  تلخي های  آنقدر  كه  می شوم  متوجه   
را در چنگالش فشرده كه مملو از حرف های نگفته 
است. اينك با ديدن نماينده كميسيون مستقل حقوق 
از اشك  بغضش می تركد و سيالبي  بشرافغانستان، 
سياهش  چشمان  از 
را  او  می شود.  جاري 
می كنم  به صبر دعوت 
هرچه  می خواهم  و 
می خواهد  دلش  كه 
فورمه  من  تا  بگويد؛ 
آماده  را  مصاحبه ام 
در  صدايش  بسازم. 
»من  می رسد:  گوشم 
سالگي  سيزده  سن  در 
اكنون  و  ازدواج كردم 
طفل  شش  داشتن  با 
بيماري  از  به شيره  شير 
پاهايم  ناحيه  در  كه 
در  می برم.«  رنج  دارم 
تنبانش  پاچه  لحظه  اين 
می كشد  باال  كمي  را 
راستي رگ های  به  كه 
در  رنگي  تيره  برجسته  
هايش  زانو  زير  ناحيه 
كه  می گردد  مشاهده 
من  را  بيماري  اين 
خداي  می شناختم. 
)واريس(  اين  من 
وزن  به دليل  كه  بود! 
سنگين  برداري های 
از  بيش  فعاليت  و 
حاملگي  دوران  حد 
است.  آمده  به وجود 
مريضي ای  تنها  اين  اما 
آن  از  او  كه  نبود 
بالفاصله  می برد.  رنج 
ديگرش  بيماري  از 
شكايت می نمايد: »من هر از گاهي ضعف می كنم 
مشكل  اين  و  می افتم  جا  هر  به  بي خبر  از خودم  و 
باعث شد كه شوهرم بر سرم زن ديگري بگيرد و به 
من می گويد كه مريضي هستم، ديوانه هستم، كار 
وضعيت  با  حالي كه  در  هستم  بيكاره  و  نمی توانم 
مشكالت  با  زندگي ام  امورات  تمام  در  موجود 
پس  می كشم  كه  جسمي  ناراحتي های  و  فرواني 
قرار  خشو  كوب  و  لت  مورد  هم  باز  اما  نمی مانم. 
كار  چرا  كه  می كند.  كنك  مو  مرا  و  می گيرم 
از  هيزم  و  درو كنم  دارد كه علف  توقع  نمی كنم. 
كوه بكنم كه از من ساخته نيست. و بار ها به همين 

دليل لت و كوب می شوم.« از او می پرسم.

بعد از لحظه ای كه سكوت در اتاق فراهم 
می شود به او نظري می اندازم نگاه هايش 
با نگاه هايم گره می خورد پشت نگاه هايش 

رنج های فرواني موج می زند. لباس 
كهنه ای در تن دارد و چادر آفتاب زده، 
رنگ ورو رفته و بيش از بار ها شتشو 

شده را بر سرش داشته و گوشه آن را بر 
روي پاهاي لخت طفلي كه در حال شير 

خوردنست، می كشد. 
بي مقدمه اولين شكايتش را برايم 
می گويد: »خووار چه از وضعيت ما 

می پرسي؟ شوهرم زن ديگر گرفته و مرا 
با اطفالم در يك خانه كه مثل ويرانه است 
رها كرده و همراه خشويم زندگي می كنم 

كه مرا خيلي اذيت و آزار می دهد.«

نويسنده: سارا رضايي

 پيش داكتر مراجعه نكردي؟
پيسه؟ خووار!  پول؟ كدام  »كدام  می دهد:   جواب 
كجاست همان غم خوارم كه مرا تا كلنيك برساند؟ 
راه كلنيك هم كه خيلي زياد دور است و بايد سوار 
به آنجا رفت كه ما همان مركب را هم  بر مركب 

نداريم.« 
باز كمي به فكر می رود و می گويد: »شوهرم دارد؛ 
توجه  من  به  اما  است.  خوب  خيلي  اش  زندگي 
نمی كند و فراموشم كرده...« من از هر گزينه سوالي 
برايم در رابطه  او می پرسم، يك دنيا غم را  از  كه 
با دسترسي به حق صحي، آب آشاميدني، وضعيت 
اصطالح  به  و  می دهد  تشريح  قرضداري  و  كار 
قصه های غمش را و يا بهتر می توان گفت درد دلش 

را برايم می گويد.
او را درك می كنم وبه او دلداري می دهم و برايش 

می گويم
 من با خشو و شوهرت حرف می زنم.

به گوشه دامن و چادرم چنگ  بسيار سريع  او  اما   
می زند و می گويد: »بي بي ام، قسم می دهد؛ تا در اين 
مورد با خشو و شوهرم حرفي نزني تا وضعيتم بيش 

ازاين هم بدتر نگردد.«
اين  طريق  چه  از  بايد  كه  می روم  فرو  فكر  در 
مشكلش را حل كنم؟ اما اين بار، اين منم كه بايد 

بغضم بتركد.
مي خواهم بر خود مسلط شوم؛  تا اوكه تا اين لحظه 
به من به عنوان يك همجنس قوي می ديد؛ به چشم 
يك ضعيفه نبيند. تا او با خود نگويد: تا بوده؛ اين 
بوده است! و زن به عنوان يك ضعيفه همه جا مورد 

ستم قرار گرفته وسنت خدا برهمين رفته است.
دادخواهي  خصوص  در  وي  اجازه ندادن  با  من   
عنوان  به  می توانم  فقط  دست رفته اش  از  حقوق 
ثبت  فورمه ام  در  آن را  و  بشنوم  صبورش«  »سنگ 

نمايم. بازهم از خودم سوال می كنم:
نوع  همه  درحالي كه  می ترسد؟  چيزي  چه  از  او 
بد رفتاري با وي می شود! در اين لحظه زني الغراندام 
بدون  می رسد؛  نظر  به  ساله  پنج  و  تقريبا چهل  كه 
تك تك دروازه را باز نمود. زن تازه وارد با ديدن 
دست  از  را  خونسردي اش  شونده  مصاحبه  زن  آن 
وبا حالت  می ديد  او  به  هراسناك  نگاه های  با  داد؛ 

ناراحتي و اضطراب از من می پرسيد: 
»شما با عروسم چه كر كر و پچ پچ داشتيد؟«

برخودم مسلط  اما  ناراحتي می كنم   كمي احساس 
 شده و طبق نورم ورويه حقوق بشري، او را هم به 

صبر دعوت می كنم و به آرامي می گويم:
سواالتي داشتم كه از شما هم می پرسم. اين فورمه 
كه  كردم  هارا  سوال  همين  می بيني  دستم  به  كه 
چيزي ديگري بين من و عروس تان نبود. شما بنشنيد 

كه سوال بعدي را از شما بپرسم!
زن با طفل شيرده اش كه اينك به خواب رفته بود، 
از جا بلند می شود و با طرز نگاهش به من می فهماند 
چيزی  كسي  صحبت هايش  از  تا  باشم  متوجه  كه 
خداحافظي  معمولي  و  ساده  او  با  هم  من  نفهمد. 
خشم  آتش  در  همچنان  كه  وارد  تازه  زن  نمودم. 
می سوخت اما كوشش دارد؛ كه آنرا در پس پرده 
دروني اش پنهان كند. بي صبرانه منتظر است كه من 
را  جوابم  حواس پرتي  با  بپرسم؛   او  از  را  سواالتم 
می دهد و سرسري از سواالتم با جواب های مختصر 
می گذرد. اما در ته دل از يك عالم آشوب و غوغا 
رنج می برد. باالخره سر صحبت را با من می گشايد: 
»شما حقوق بشر هيچ كاري نداريد. فقط بلد هستيد 

كه چطور خانواده هارا از هم متالشي كنيد.« 
با لبخند كه بر لب می آورم و آرام و ماليم می پرسم: 

»متوجه منظورت نمی شوم خاله جان؟!«
 سريع جواب می دهد: »خوب می فهمي كه من چه 

می گويم تا حاال از شكايت عروسم نفهميدي؟«
با ظاهر كنجكاوانه به چشمانش می نگرم و می گويم: 
تعريف  برايم  را  تان موضوع  »نه! می شود كه خود 
می دهد؛   دور  دروازه  سوي  به  را  سرش  كنيد؟!« 
كمي هم به من نزديك می شود و آهسته می گويد:

»گپ های او را باور نكن! او ديوانه است و...«
مي پرسم: مگر او ديوانه بود؟

- خب فهميدي! بلي اوديوانه بود! ديوانه، ديوانه!
از اين زن هم خداحافظي می كنم و به ياد اين مثل 

معروف مي افتم »بهترين دفاع حمله است.«

ACKU
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رسیدگی به پرونده ارتباط جنسی نخست وزير ايتالیا به زمان ديگری موکول شد 

تحقیق از پسر حسنی مبارک در مورد ثروت اندوزی های پدرش

دولت لیبیا عمدا غیرنظامیان را هدف قرار می دهد

سيلويو  جنسی  ارتباط  پرونده  به  مربوط  دادگاه  جلسه 
سن  زير  دختر  يک  با  ايتاليا  نخست وزير  برلوسکونی، 
قانونی، روز چهارشنبه در شهر ميالن آغاز شد اما پس از 
دقايقی، پايان اين جلسه اعالم و تشکيل جلسه بعدی به 31 

ماه می موکول شد.
نخست وزير 74 ساله ايتاليا متهم شده است که سال گذشته 
در ازای پرداخت پول، با يک رقاصه مراکشی تبار به نام 
تاريخ  آن  در  که  »روبی«  به  معروف  المحروق«  »کريمه 

برقرار کرده  ارتباط جنسی  داشته  سال سن  هفده 
است.

اتهام ديگری که متوجه سيلويو برلوسکونی است 
اين است که گفته می شود او از منصب دولتی خود 
برای اعمال نفوذ در پوليس و آزاد کردن »کريمه 

المحروق« از زندان سو استفاده کرده است.
کريمه  و  برلوسکونی  سيلويو  گزارش ها،  بر  بنا 
جلسه  در  چهارشنبه  روز  هيچ کدام  المحروق 
برلوسکونی  سيلويو  و  نيافتند  حضور  دادگاه 
دولت  هيات  جلسه  در  آن  جای  به  داد  ترجيح 

حضور پيدا کند.
نخست وزير ايتاليا اتهامات يادشده را رد می کند 
تخريب  برای  چپگرا  گروه های  »تالش   را  آنها  و 

چهره« خود می داند.
کريمه المحروق نيز با تکذيب روسپی بودن خود، رابطه 
حالی  در  اين  می کند.  رد  را  ايتاليا  نخست وزير  با  جنسی 
است که شاکيان اين پرونده می گويند وی در 13 مورد با 

سيلويو برلوسکونی ارتباط جنسی داشته است.
در صورت مجرم شناخته شدن برلوسکونی، نخست  وزير 
زندان  تا حداکثر 15 سال  با مجازاتی  است  ايتاليا ممکن 

مواجه شود.
روز چهارشنبه خبرنگاران از حدود صد شبکه تلويزيونی 
در جلوی ساختمان دادگاه تجمع کردند و صد خبرنگار 

ديگر نيز به داخل ساختمان دادگاه راه داده شدند.
دادگاه  اين  در  است  قرار  که  کسانی  اسامی  ميان  در 
شهادت بدهند نام جرج کلونی، بازيگر مشهور هاليوودی، 

نيز ديده می شود.
کريمه المحروق می گويد که جرج کلونی را در يکی از 

ميهمانی های نخست وزير ايتاليا ديده است.
آقای  با  بار  يک  تنها  وی  که  می گويد  کلونی  آقای 
برلوسکونی مالقات کرده و آن نيز برای جمع آوری اعانه 

برای منطقه دارفور سودان بوده است.
شده  تشکيل  زن  قاضی  سه  از  که  دادگاه  قضات  هيات 
اين پرونده  قرار است در مورد شهادت جرج کلونی در 

تصميم گيری کند.
قرار است در چند هفته آينده 20 هزار صفحه مدرک و 
سند در خصوص اين پرونده به دادگاه ارايه شود و قرار 
دادگاه  اين  در  شاهد  عنوان  به  زن   40 حدود  در  است 

حضور پيدا کنند.

پسر  مبارک،  جمال  می گويند  مصر  دولتی  رسانه های 
حسنی مبارک، رييس جمهور سابق مصر به کميته مبارزه 

با فساد احضار شده است.
او  می رود  انتظار  که  است  گفته  االهرام  دولتی  روزنامه 

هفته آينده مورد بازجويی قرار گيرد.
افزايش  ادعاهای  مورد  در  مبارک  جمال  از  است  قرار 
پدرش،  ساله  سی  زمامداری  دوره  در  او  ثروت  شديد 

سوال شود.
جمال مبارک در دوران حکومت پدرش، مقام بااليی در 

حزب حاکم داشت.
داده  احتمال  اين  مصر  در  مبارک،  حکومت  دوران  در 

می شد که جمال مبارک جانشين پدرش شود.
تحصيل  بانکداری  رشته  در  لندن  در  که  مبارک  جمال 
گذشته  دهه  طی  است،  مسلط  انگليسی  زبان  به  و  کرده 
به چهره ای  و  افزود  نفود خود در حزب حاکم  ميزان  بر 

قدرتمند و اثرگذار تبديل شد.

او در حزب دموکراتيک 
حاکم  حزب  ملی، 
کميته  رياست  وقت، 
به  را  سياست ها  تدوين 

عهده داشت.
و  مبارک  حسنی 
خروج  از  او  خانواده 
و  شده اند  نهی  مصر  از 
اموال و دارايی های آنها 

توقيف شده است.
حسنی مبارک و سوزان 
همسرش در شرم الشيخ 

به سر می برند.
هزاران  پيش،  هفته 

تظاهرکننده در قاهره، خواهان آن شدند که آقای مبارک 
و نزديکان او محاکمه شوند.

از رييس دفتر رييس جمهور سابق  اين کميته  قرار است 
نيز بازجويی کند.

لوييس مورينو اوکمپو، سارنوال دادگاه بين المللی کيفری، 
می گويد مدارکی در دست دارد که نشان می دهد دولت 
به  قبلی  برنامه ريزی  با  و  قدرت  حفظ  انگيزه  با  ليبيا 

غيرنظاميان حمله کرده است.
ليبيا خواهان  مقامات  روز چهارشنبه گفت  اوکمپو  آقای 
آن بوده اند که از تکرار رويدادهای کشور همسايه تونس 
تونس  در  جاده ای  اعتراضات  کنند.  پيشگيری  ليبيا  در 

سرانجام منجر به سقوط دولت آن کشور شد.
در همين حال، عبدالفتاح يونس، از فرماندهان عالی رتبه 
نظامی ليبيا که اکنون با نيروهای مخالف مسلح همکاری 
سازمان  در  اداری  مراتب  سلسله  است که  گفته  می کند، 
ناتو، باعث شده که ساعت ها طول بکشد تا اين سازمان به 

درخواست های حمله هوايی واکنش نشان دهد.
جنرال يونس به ويژه به وضعيت در شهر مصراته، که در 
غرب ليبيا در محاصره نيروهای هوادار معمر قذافی است، 

اشاره داشته است.
ناتو برای دفع حمالت  نيروهای  جنرال يونس گفت اگر 
پی در پی نيروهای قذافی به مصراته در چند هفته اخير، 
نابود  اين شهر در عرض يک هفته  نکند،  بيشتری  تالش 

خواهد شد.
از  انتقاد  و  يونس  جنرال  اظهارات  می گويند  خبرنگاران 
در  مخالف  نيروهای  ناخرسندی  انعکاس  ناتو،  نيروهای 

از زمانی که فرماندهی عمليات  ليبيا است. آنها می گويند 
است،  واگذار شده  ناتو  به  ليبيا  فراز  بر  بين المللی  هوايی 
اين سازمان شتابی برای دست زدن به اقدام از خود نشان 

نداده است.
برای  که  خواستند  ناتو  از  بنغازی  در  تظاهرکنندگان 
محافظت از جان غيرنظاميان عمليات خود را افزايش دهد. 
ناتو، در مقابل، می گويد که عمليات هوايی بين المللی مانع 
از آن شده که معمر قذافی از تسليحات سنگين تر خود در 

حمالت به مصراته استفاده کند.
نيروهای  که  اکنون  بنغازی،  در  گزارشگران  گفته  به  اما 
دولتی برای انجام عمليات در مصراته و خط مقدم جبهه 
در شرق، از موترهای غيرنظامی استفاده می کنند، چالش 
ناتو، دشوارتر شده است. بيشتر حمالت در مصراته توسط 
تک تيراندازهای معمر قذافی انجام می گيردکه روی بام 

خانه ها کمين کرده اند.

 
ريیس جمهوری سابق ساحل عاج 

تسلیم نمی شود

 
با  می گويد  عاج  ساحل  سابق  رييس جمهور  باگبو،  لوران 
اينکه نيروهای وفادار به رقيبش، آالسان واتارا، محل اقامت 

او را در شهر ابيجان محاصره کرده اند، او تسليم نمی شود.
او از طريق تليفون از پناهگاهش گفت که نيروهای او تنها 
برای آتش بس مذاکره می کنند و تاکيد کرد در انتخابات 

رياست جمهوری ماه نوامبر پيروز شده است.
نيروهای وفادار به آالسان واتارا، که جامعه جهانی او را به 
عنوان رييس جمهور ساحل عاج به رسميت می شناسد، اين 

هفته به شهر ابيجان وارد شدند.
شب گذشته صدای تيراندازی در شهر شنيده شد که گفته 
شد کار گروه های تبهکار بود است. به جز آن ابيجان شب 

آرامی را گذراند.
با اين حال جمعيت چهار ميليون نفری اين شهر بعد از روزها 
درگيری شديد که با حمله هليکوپترهای سازمان ملل متحد 
در  بود،  همراه  باگبو  آقای  نيروهای  به  فرانسه  ارتش  و 

خانه هايشان ماندند.
او  از  باگبو  آقای  بر  فشار  افزايش  با  غربی  قدرت های 

می خواهند که استعفا دهد.
آقای  اگر  می گويد  امريکا  جمهور  رييس  اوباما،  باراک 
باگبو، نتيجه انتخابات را بپذيرد خشونت ها به پايان خواهد 

رسيد.
که  گفت  چهارشنبه  روز  فرانسه  خارجه  وزير  ژوپه،  آلن 
آن  درباره  که  است  چيزی  »تنها  باگبو  آقای  استعفای 

می توان مذاکره کرد.«
متحدانش،  و  باگبو  آقای  بر  روانی  فشار  افزايش  برای 
ايستگاه تلويزيونی »تی سی آی« که طرفدار آقای واتارا است 
بخش هايی از فيلم »سقوط« را نشان می دهد که داستان آن 
درباره روزهای آخر آدولف هيتلر در پناهگاهش در برلين 

است.
آقای باگبو به شبکه خبری فرانسوی »ال سی آی« گفت که 
ارتش او »در حال بحث درباره شرايط آتش بس با نيروهای 
اما در سطح سياسی هيچ تصميمی  است،  ديگر در صحنه 

گرفته نشده است.«
پست  ترک  درباره  و  برده ام  را  انتخابات  »من  گفت:  او 

رياست جمهوری مذاکره نمی کنم.«
متفاوت  او  سخنگوی  ملو،  دون  آهوا  بيانيه  با  گفته ها  اين 
»مذاکرات  است  گفته  رويترز  خبرگزاری  به  که  است 
مستقيمی براساس توصيه های اتحاديه افريقا در جريان است 

که بر اساس آن آالسان واتارا، رييس جمهور است.«
به کشورش  را  متهم کرد که جنگ  را  فرانسه  باگبو  آقای 
برای  که  گفت  داشت  خسته ای  صدای  اينکه  با  و  آورده 

مردن آماده نيست.
او گفت: »من کاميکازه نيستم. من زندگی را دوست دارم. 
مردن  من  هدف  نيست،  شهيد  يک  صدای  من  صدای 

نيست.«
سازمان ملل متحد می گويد، مشاوران نزديک به آقای باگبو 
او را ترک کرده اند و او »با تعداد اندکی« در پناهگاه محل 

اقامت رياست جمهوری است.
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رایزنی ایران و ترکیه در ارتباط با بحرین  امریکا: پاکستان برنامه جامعی برای 
شکست طالبان ندارد 

 
 

 

 

  
است که  در گزارش جدیدی گفته  امریکا  متحده  ایاالت 
طالبان  جنگجویان  شکست  برای  جامعی  برنامه  پاکستان 
تالش  در  سنگینی  بهای  با  کشور  این  نیروهای  و  ندارد 
با  مرتبط  شورشیان  وجود  از  که  هستند  مناطقی  تصرف 

القاعده پاک می شوند.
علیه  که  می خواهد  پاکستان  از  امریکا  متحده  ایاالت   
در  که  طالبان  جنگجویان  کند.  مبارزه  طالبان  جنگجویان 
قبایلی مستقر هستند، علیه سربازان  امن مناطق  پناهگاه های 

خارجی در افغانستان و دولت می جنگند. 
امریکا  متحده  ایاالت  جمهور  رییس  اوباما،  بارک  اداره 
»با وجود  این کشور گفته است:  به کانگرس  در گزارشی 
استقرار پایدار و بی سابقه 147 هزار نیرو، گام واضحی برای 

شکست شورشگری در پاکستان باقی نمانده است.«
عملیات نیروهای امنیتی پاکستان در امتداد مناطق بی قانون 
هم سرحد با افغانستان که به هدف شکستن تحرک طالبان 

راه اندازی شده بود، نتیجه نداده است. 
ساخته  برجسته  را  نگرانی  این  اوباما  بارک  اداره   گزارش 
پاکسازی  شورشیان  وجود  از  مناطقی  اگر  حتا  که  است 
مناطق  این  به  جنگجویان  دوباره  حضور  از  شده اند، 

جلوگیری نشده است. 
 گزارش کاخ سفید افزوده است: »در طول دو سال گذشته 
این سومین باری است که ارتش عملیات بزرگ تصفیوی 
را راه اندازی می کند... که نشانه مشخصی از ناتوانی نظامیان 
پاکستان و حکومت این کشور در نگهداری مقاومت مناطق 

تصفیه شده در مقابل برگشت شورشیان است.«
این طرح ایاالت متحده امریکا در عراق نیز بود که مناطق 
تحت کنترول شورشیان تصفیه شوند، از بازگشت شورشیان 
مناطق جلوگیری گردد، و سپس کارهای زیربنایی  این  به 
و ارایه خدمات اجتماعی شروع شود تا اعتماد عامه جلب 

گردد. 
عملیاتی«  پایین  »آمادگی  سفید،  کاخ  گزارش  براساس 
در  حیاتی  جنگ افزار  که  پاکستان  نظامی  هلی کوپترهای 
می باشد.  مشکالت  از  یکی  است،  شورشگری  با  مبارزه 
گزارش اشاره کرده است که به دلیل بی میلی پاکستان در 
پذیرفتن گروه های حمایتی ایاالت متحده برای کار کردن 

در این هلی کوپترها، این مشکل بدتر شده است. 
گزارش همچنان یادآور شده است که همکاری های نظامی 
یک  بازداشت  دلیل  به  پاکستان  و  امریکا  متحده  ایاالت 
قراردادی سازمان استخبارات امریکا )سی آی ای( به جرم 

شلیک بر دو پاکستانی، دچار کشیدگی شده بود. 
در  کشیدگی  وجود  »با  است:  گفته  گزارش  همه،  این  با   
مامور  داویس،  ریموند  کردن  زندانی  با  پیوند  در  روابط 
در  جانبه  دو  نظامی  همکاری های  امریکا،  متحده  ایاالت 

مسیری مثبت ادامه دارد.«

و  کردند  گفتگو  بحرین  با  ارتباط  در  ترکیه  و  ایران 
»دوگانه«  سیاست  از  ایران  در  دولت  مخالفان  همزمان 

این کشور در برابر ناآرامی های منطقه انتقاد کردند.
امورخارجه  وزیر  صالحی،  اکبر  علی  ایرنا،  گزارش  به 
در  ترکیه  امورخارجه  وزیر  اوغلو،  داود  احمد  و  ایران 
شمال  و  میانه  خاور  تحوالت  پیرامون  تلیفونی  تماسی 

افریقا تبادل نظر کردند.
این  در  کشور  دو  خارجه  وزاری  گزارش،  این  بنابر 
کشور  در  ناآرامی ها  که  شده اند  آن  خواستار  گفتگو 
بحرین با »تامین مطالبات مشروع مردم، انجام اصالحات 
نیروهای خارجی« حل  مورد نظر مردم و بدون حضور 

و فصل شود.
نیروهای خارجی  به نظر می رسد تاکید بر عدم حضور 

آقایان  تلیفونی  گفتگوی  در  که  بحران  بحران  حل  در 
به  صالحی و داود اوغلو مطرح شده است، اشاره دارد 
اعزام نیروهای نظامی عربستان سعودی به بحرین که طی 
روزهای گذشته بارها توسط مقام های ایرانی مورد انتقاد 

قرار گرفته است.
در همین حال، شبکه خبر تلویزیون ایران، روز چهارشنبه 
و  قم  علمیه  حوزه های  طالب  راهپیمایی  برگزاری  از 
مشهد در اعتراض به »کشتار مسلمانان« در ناآرامی های 

لیبیا، یمن و بحرین خبر داده است.
از  بیانیه ای  صدور  با  دیروز  نیز  ایران  روحانیت  جامعه 
و  عربی  متحده  امارات  عربستان،  »لشکرکشی  آنچه 
انتقاد کرد و  به شدت  به بحرین« خوانده شده،  کویت 
را محکوم کرده  لیبیا  به  نظامی کشورهای غربی  حمله 

است.
در جریان تظاهرات ضد دولتی در بحرین که از حدود 
یک ماه پیش آغاز شده، نیروهایی از کشورهای منطقه 
وارد  سعودی  عربستان  نیروهای  از  تن  صدها  جمله  از 

خاک بحرین شده اند.
بحرین  مقامات  خارجی،  نیروهای  این  ورود  از  پیش 
عربستان سعودی  که  فارس  خلیج  همکاری  از شورای 
نیروی  اعزام  درخواست  است  آن  اعضای  از  یکی  هم 
این  حضور  از  هدف  که  بودند  گفته  و  کرده  کمکی 
نیروها در بحرین، حفظ امنیت تاسیسات نفت و گاز و 

مالی این کشور خواهد بود.
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