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آغاز فعالیت پولیس محلی 
در بیست و هشت ولسوالی
] در صفحه5[

عناوين 
مطالب امروز:

تحلیلگران:

افغانستان نباید
 در دام پاکستان 

سقوط کند
می گوید  مرادیان 
پاکستانی  استراتژیست های 
و  قوی  افغانستان  یک  وجود 
خودشان  برای  را  قدرتمند 
یک تهدید جدی تلقی می کنند: 
که  سیاستی  دلیل  همین  »به 
حاال  داشتند  هشتاد  دهه  در 
تعقیب  را  سیاست  همان  هم 
می کنند و همان طور که روس ها 
شدند،  بیرون  افغانستان  از 
که  است  مصمم  پاکستان 
افغانستان  از  هم  امریکایی ها 
آقای  باور  به  شوند.«  بیرون 
به  حاال  که  تغییری  مرادیان 
وجود آمده این است که جامعه 
جهانی به این نتیجه رسیده که 
پاکستان  با  کنونی  تنش های 
ناشی از مسایل خورد و کوچک 
در  تنش ها  این  بلکه  نیست 
پاکستان  استراتژیک  اهداف 

ریشه دارد. 
ادامه در صفحه 4

مبارزه با تروريزم...

5 ما  با  ناراضی  برادران  از  بعضی  روزها  این 
تلیفون تماس می گیرند و وعده ی  از طریق 

صلح  عالی  شورای  اعضای  از  شماری 
از  برخی  در  اواخر  این  در  که  گفته اند 
دولت  مخالف  گروه های  با  که  مذاکراتی 
این گروه ها  با  انجام شده،  به شمول طالبان 

تماس های تلیفونی دارند.
سارا سرخابی یک عضو شورای عالی صلح 
به رادیو آزادی گفته است که از حدود دو 
ماه به این طرف به والیات هرات، فاریاب، 
سفر  دیگر  مناطق  برخی  و  وردک  بغالن، 
کرده اند و در این جریان زنان عضو شورای 
مخالف  گروه های  از  برخی  با  صلح  عالی 

صحبت کرده اند.
در  تن   107 »تقریبا  افزود:  سرخابی  خانم 
در  پیوستند.  صلح  روند  به  فاریاب  والیت 

همکاری می دهند. ما 
زنان  موضوع  آنها  با 
که  کردیم  مطرح  را 
دولت  در  زنان  فعال 
رول مهم دارند، آنها 
زنان  که  گفتند  نیز 
کنند  کار  می توانند 
رعایت حجاب  با  اما 

اسالمی.«
صلح  عالی  شورای 
ایجاد  از  هدف  که 
برای  زمینه سازی  آن 
تن  هشت  و  است، شصت  طالبان  با  گفتگو 

به شمول نه زن عضو دارد.

تماس تلیفونی شورای عالی صلح با طالبان

ACKU



گروگانگیران 4 فرانسوی را 
در بدل پول رها می کنند 
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آیا طالبان از نفوذ در پولیس محلی
عاجز خواهند بود؟

برخی  تردید  و  شک  با  که  محلی  پولیس  ایجاد 
وهشت  بیست  در  بود،  مواجه  امور  آگاهان  از 
ولسوالی به فعالیت آغاز کرده است و قرار است 
اجرا  مورد  هم  دیگر  ولسوالی   63 در  روند  این 
یابد.  گسترش  برنامه  این  سپس  و  گیرد  قرار 
جدا از این که ایجاد این پولیس در یک ولسوالی 
می تواند موجب تشدید رقابت ها و تنش های محلی 
و منطقوی گردد، این نگرانی جدی که ممکن است 
باشد  طالبان  یافتن  راه  برای  مساعدی  زمینه ی 
نیز وجود دارد. به خصوص این که دراین اواخر 
طالبان نشان داده اند که متوجه این عرصه برای 
نفوذ هستند و از لباس و عنوان و هویت نیروهای 

امنیتی استفاده می کنند.
گرچه سخنگوی وزارت داخله اطمینان می دهد که 
پولیس محلی از طریق شورای محلی با همکاری 
ولسوالی ها  پولیس  فرماندهان  و  ولسواالن 
یک  کامال  پولیس  این  ایجاد  و  می شوند  جذب 
گام مسلکی و اساسی بوده  و خالصه از طریق 
مشورت مشترک ولسوال، قوماندان امنیه و غیره 
افراد واجد شرایط انتخاب شده اند و یک بررسی 
استخباراتی هم در موردشان صورت می گیرد تا 
به مشکل  ولی  و...  نباشد  میان شان  در  بد  افراد 
بتواند مانع  این روش ها  می توان مطمین شد که 
گردد.  محلی  پولیس  میان  در  دشمن  نفوذ  از 
دارای  گزینش کنندگان  که   - محلی  سطح  در 
انتخاب  که  افرادی  با  و  هستند  محلی  تعلقات 
زورمندان  و  دارند  عالیقی  و  پیوندها  می شوند 
و صاحب رسوخان محلی نیز که اغلب فقط زور 
روی داری  است  رسم  چنانچه  معموال  و  دارند، 
می کنند و توصیه می فرمایند - هیچ هفت خوانی 
وجود ندارد که عبور از آن مشکل باشد؛ چنانچه 
در پولیس ملی و اردوی ملی نبود و نیست و پس 
از حمله بر وزارت دفاع قرار است جلب و جذب 

در آن وزارت مورد توجه قرار گیرد.
دوره ی  که  داد  احتمال  و  زد  حدس  می توان 
آنهم  و  بوده  کوتاه  خیلی  اینها  برای  آموزش 
از  است.  داشته  تخنیکی  و  فنی  جنبه ی  بیشتر 
با  محلی  پولیس  در  افراد جذب شده  دیگر  طرف 
انگیزه دیگری  اندکی که خواهند گرفت و  معاش 
می توانند  آسانی  به  داشت،  نخواهند  آن  از  غیر 
قرار  استفاده  مورد  و  گردند  تحریص  و  تطمیع 
مالک  را  کمیت  بیشتر  نیز  محلی  مقامات  گیرند. 
خواهند گرفت، چنان که رسم عمومی است و به 
درهمه جا  که  داد  خواهند  اهمیت  بیشتر  ظواهر 
محلی  پولیس  آسیب پذیری  بنابراین  است،  رسم 
و  شده  گفته  هرچند  بود.  خواهد  بیشتر  خیلی 
می شود که پولیس محلی، ملیشه نیست ولی فقط 

با کنار گذاشتن نام، چیزی عوض نمی شود.
به گفته ی مقامات، این پولیس وظایف محدودتری 
یونیفورم  دارای  دارد،  ملی  پولیس  به  نسبت 
کالشینکوف  از  می تواند  تنها  و  است  یک رنگ 
درصد  چهل  نیز  معاشات شان  و  کند  استفاده 

کمتر از معاشات پولیس ملی است. 
این در حالی است که گفته می شود و پیش بینی 
شدت  جاری  سال  در  حمالت  که  است  شده 
داخله  وزارت  گفته ی  به  گرفت.  خواهد  بیشتری 
محلی  پولیس  به  نیاز  ولسوالی ها  که  زمانی  تا 
داشته باشند، پولیس محلی فعالیت خواهد کرد اما 
هنگامی که دیده شود در یک ولسوالی نیازی به 
آن نیست، این افراد پس از گذراندن یک دوره ی 

آموزشی، با پولیس ملی ادغام خواهند شد.

زنگ اول


از  یکی  مخلص،  امیر  محمد  مولوی 
انتحاری  بمبگذاری  مخالف  روحانیان 
در جنوب شرق کشور در یک انفجار 

انتحاری زخمی شده است.
جنرال عبدالحکیم اسحاق زی، فرمانده 
جنوب  در  خوست،  والیت  پولیس 
شرق کشور گفته که آقای مخلص به 
همراه چهار نفر دیگر از همراهانش در 

اثر انفجار انتحاری زخمی شده است.
که  گفت  خوست  پولیس  فرمانده 
از  بازگشت  هنگام  مخلص  مولوی 
میدان«  »جاجی  منطقه  در  جلسه ای 
والیت خوست با فرد بمبگذار انتحاری 
زخمی  انفجار  وقوع  پی  در  و  مواجه 

شد.
خانه آقای مخلص هم در منطقه جاجی 
مناطقی  از  منطقه  این  و  است  میدان 
است که با پاکستان مرز مشترک دارند.
گفته شده است که آقای مخلص و دو 
انفجار  این  از همراهانش در  تن دیگر 
ولی  شده  زخمی  سطحی  صورت  به 
شدید  نسبتا  زخم های  دیگر  نفر  دو 

برداشته اند.

آتالنتیک  پیمان  سازمان  گفته  به 
شمالی - ناتو ، براثر انفجار یک بمب 
سرباز  دو  افغانستان  در  جاده ای  کنار 

نیروهای ایتالف کشته شدند.
این  محل  به  اشاره ای  ناتو  بیانیه  در   

انفجار و ملیت سربازها نشده است.
در  ناتو  سرباز  یک  نیز  شنبه  روز 
سقوط  اثر  بر  کاپیسا  شرقی  والیت 

یک هلیکوپتر کشته شد.
این  به  حمله  مسوولیت  تنها  نه  طالبان 
بلکه  گرفتند  برعهده  را  هلیکوپتر 
برای  که  را  امدادگرانی  کردند  اعالم 
نجات سرنشینان وارد عمل شده بودند 

به این کشور عنوان کرده و گفته است 
نیامده  افغانستان  اشغال  برای  آنها  که 

بلکه برای کمک به مردم آمده اند.
آشکاری  گونه  به  طالبان  این  از  پیش 
و بارها به آقای مخلص هشدار داده اند 
افراد  که  طالبان  ترانه های  در  حتا  و 
مردم  میان  در  گروه  این  به  وابسته 
با  و  صریح  گونه  به  کرده اند،  پخش 
به  تهدید  را  او  روحانی،  این  نام  ذکر 

قتل کرده اند.
طالبان در گذشته هم در موارد زیادی 
مخالفان  و  دولت  به  نزدیک  افراد 
حمله  هدف  را  خود  کاری  شیوه های 

قرار داده اند.

کشته  طالب   7 داخلی،  و  المللی  بین 
شده اند.

والی  سخنگوی  مدثر  میالد  احمد 
گفته  آزادی  رادیو  به  ارزگان 
ولسوالی  در  مسلح  افراد  »این  است: 
مقدار  یک  و  شده  کشته  چهارچینه 
عملیات  حین  نیز  مهمات  و  سالح 

نیروهای داخلی بدست آمده است.«

ملیون   90 تقاضای  افراد  این  رهایی 
یورو را هم کرده اند.

سپتامبر  در  فرانسوی  شهروند  هفت 
سال گذشته ربوده شدند که از میان 
آنان سه نفر، یک زن فرانسوی و دو 

فرانسوی افریقایی نژاد رها شدند.
به  یورو  میلیون   90 دادن  فرانسه 
گروگانگیران در بدل رهایی تعدادی 

از گروگانان را رد کرده است.

سایه سنگین بی اعتمادی 
بر روابط 

امریکا و پاکستان 
مرتضوی 

رهبر  دو  گذشته  هفته ی  اوایل 
افغانستان و پاکستان، با چهره های شاد 
و لبخندهای مکرر در برابر کمره های 
از یک  خبرنگاران ظاهر شدند. آنها 
دیدار تاریخی سخن گفتند و آن قدر 
باور  برخی  که  زدند  گپ  صمیمانه 
میان  بی اعتمادی  دیوارهای  نمودند 

دو کشور فرو  افتاده است. 
متحدین  که  نگذشت،  روز  چند  اما 
نقش  از  افغانستان  حکومت  غربی 
در  پاکستان  استخبارات  سازمان 
دادند.  خبر  حقانی  شبکه  از  حمایت 
مشترک  ستاد  رییس  مولن،  مایک 
ارتش امریکا با صراحت  تمام گفت: 
که  است  مشهور  آشکار  صورت  به 
آی اس آی روابط درازمدتی با شبکه 

حقانی دارد. 
سوی  از  اظهارات  این  که  هرچند 
ستاد  رییس  کیانی،  اشفاق  جنرال 
مشترک ارتش پاکستان رد گردیده، 
هم اکنون  که  می رسد  نظر  به  اما 
بی اعتمادی  از  سنگینی  سایه ی 
سایه  پاکستان  و  امریکا  روابط  بر 
امریکا  متحده  ایاالت  است.  افگنده 
طور  به  بارها  اخیر  سال  یک  در 
کوتاهی  از  غیرمستقیم  یا  و  مستقیم 
تروریستان  سرکوبی  در  پاکستان 
بسیاری  باور  به  است.  کرده  انتقاد 
امریکا  متحده  ایاالت  مقام های  از 
در  تروریزم  اصلی  سرچشمه های 
دارد.  قرار  افغانستان  از خاک  بیرون 
در  امریکا  سفیر  قبل  چندی  چنانچه 
کابل به صراحت به این مساله اشاره 
که  هرچند  پاکستان  حکومت  کرد. 
بهانه ی  به  پول  هنگفتی  مبالغ  سالیانه 
دریافت  امریکا  از  تروریزم  با  مبارزه 
می گردد  احساس  اخیرا  اما  می کند، 
سیاستمداران  چشم  از  پاکستان  که 
امریکایی افتاده و هند در نگاه امریکا 
است.  نموده  پیدا  را  بیشتری  جایگاه 
سفر سال گذشته اوباما به هند، خشم 
اکنون  برانگیخت،  را  پاکستانی ها 
گفتگو  ایجاد  منظور  به  تالش ها  نیز 
به  دیگر  کشور  یک  در  طالبان  با 
این احساس را خلق  پاکستان  از  غیر 
برای  پاکستان  عصر  که  است  کرده 
باج گیری زیر نام طالبان به سر آمده 

است. 
با این همه درهفته های اخیر مقام های 
یکدیگر  با  پاکستان  و  امریکا  امنیتی 
فضای  از  بتوانند  تا  کرده اند،  دیدار 
نمایند.  عبور  موجود  بی اعتمادی 
بی اعتمادی  فضای  این  در  که  آنچه 
سوال برانگیز است، شیوه ی همکاری 
امریکا و پاکستان در قضیه افغانستان 
متحده  ایاالت  یک سو  از  می باشد. 
ایجاد  با  تا  است  تالش  در  امریکا 
حکومت  حمایت  دایمی  پایگاه های 
افغانستان و همسایگان آن را به همراه 
پاکستان  دیگر  سوی  از  باشد.  داشته 
نیز در یک رویکرد جدید می  خواهد 
تا با جلب اعتماد حکومت افغانستان 
افغانستان  مسایل  در  برازنده ای  نقش 

داشته باشد. 
که  نیست  معلوم  میان  این  در 
جانب  کدام  به  افغانستان  حکومت 
اگر  شک  بدون  می دهد.  اولویت 
روابط میان پاکستان و امریکا پرتنش 
به  بی اعتمادی  فضای  با  همراه  و 
را  خود  مستقیم  تاثیرات  رود،  پیش 
همراه  به  افغانستان  جاری  مسایل  در 

خواهد داشت. 
حکومت  اکنون  که  می رسد  نظر  به 
فضا  این  از  استفاده  با  افغانستان 
و  امریکا  از  امتیازگیری  درصدد 
پاکستان برآمده است. حال باید دید 
که ادامه ی این تنش ها به سود کدام 

یک به پایان خواهد رسید. 

بی بی سی،  گزارش  به 
امیر  محمد  مولوی 
مخلص به گونه صریحی 
طور  به  این  از  پیش 
که  کرده  اعالم  مکرر 
انتحاری  بمبگذاری 
عامل  و  است  »ناجایز« 

آن به »جهنم« می رود.
در  مخلص  آقای 

رادیوی دولتی در  با  سال های گذشته 
والیت خوست همکاری رسمی داشته 
و در اظهارات خود از طریق این رادیو 
پولیس  و  ارتش  سربازان  جنگ  بارها 
دستورهای  مطابق  را  طالبان  علیه 

اسالمی دانسته است.
کشته  الهجه  صریح  روحانی  این 
جنگ  در  پولیس  و  ارتش  شدگان 
علیه طالبان را »شهید« عنوان کرده، اما 
طالبان،  شدگان  کشته  که  است  گفته 
شهید  انتحاری  بمبگذاران  ویژه  به 

نیستند.
نیروهای  حضور  مخلص  آقای 
کمک  هم  را  افغانستان  در  بین المللی 

نیز زیر آتش گرفته اند.
آغاز  از  که  ماهی  چهار  طول  در 
 ۱۳۵ می گذرد  میالدی  جدید  سال 
در  بین المللی  ایتالف  نیروهای  از  نفر 

افغانستان کشته شده اند.
در  محلی  مقامات  حال  همین  در 
شب  که  می گویند  ارزگان  والیت 
نیروهای  مشترک  عملیات  در  یکشنبه 

داده  گزارش  پرس  فرانس  آژانس 
که  القاعده  مربوط  گروه  یک  که 
چهار شهروند فرانسوی را در سپتامبر 
بود،  گرفته  گروگان  گذشته  سال 
گفته است این گروه در بدل خروج 
نیروهای فرانسوی از افغانستان آزاد، 

گروگان های خود را آزاد می کند.
گروه  این  به  نزدیک  میانجی  یک 
گفته است که گروگانگیران در بدل 

یک مالی مخالف بمبگذاری انتحاری در حمله انتحاری زخمی شد

بر اثر انفجار یک بمب کنار جاده ای دو سرباز ناتو کشته شدند

ACKU



8 صبح، مزار: مسووالن امنیتی والیت بلخ می گویند در 
امنیتی در ولسوالی شولگره  نیروهای  جریان یک عملیات 
این والیت، چهار تن از افراد طالبان کشته و دو تن دیگر 

زخمی شده اند.
عصمت اهلل علیزی فرمانده پولیس والیت بلخ می گوید که 
این عملیات که شب یک شنبه راه اندازی شد، در نتیجه ی 

و  اسلحه  از کشف و ضبط  ملی  امنیت  و  پولیس  نیروهای 
مهمات در مربوطات شهر کابل خبر داده اند. 

امنیت  عمومی  ریاست  مطبوعاتی  دفتر  اعالمیه  یک  در 
شده اند  موفق  ملی  امنیت  نیروهای  که  است  آمده  ملی 
در  را  مخابره  دستگاه  و20  پرسونل  ضد  ماین  حلقه   160
شهر کابل کشف و ضبط نمایند. در خبر دیگر آمده است 
امنیه کابل مقداری مهمات و اسلحه را طی  قوماندانی  که 
پغمان والیت کابل  ولسوالی  چندین عملیات جداگانه در 

بدست آورده است. 

والیت  در  صلح  عالی  شورای  محلی  عضو  ظاهر  حاجی 
هلمند و ولسوال اسبق مارجه، به قتل رسید.

به  ثور   ٤ تاریخ  به  هلمند،  والی  سخنگوی  احمدی  داود 
آژانس خبری پژواک  گفت که حاجی ظاهر، ساعت ٨:٣0 
لگان لشکرگاه کشته شده  منطقه کارته  شب گذشته، در  
است. وی عالوه نمود که موصوف در کارته لگان مهمان 
بود؛ افراد مسلح ناشناس، داخل خانه شده و وی را به قتل 

رسانده و فرار نموده اند.
حاجی ظاهر، بعداز آن به حیث ولسوال مارجه تعیین گردید 
تصرف  از    1٣٨٨ سال  حوت  ماه  در  ولسوالی،  این  که  

منظور  به  روزه  سه  آموزشی  کارگاه  یک  تخار:  ٨صبح، 
سوی  از  تخار  والی��ت  در  خبرنگاران  ظرفیت  بلند بردن 
اتحادیه ملی ژورنالستان این والیت به همکاری تیم مشورتی 
اتحادیه   مسوول  دهزاد  یاسین  سید  یافت.   تدویر  »پی ای تی« 
این  از تدویر  به ٨ صبح گفت: »هدف  ملی ژورنالستان تخار 
رسانی  اطالع  خاطر  به  خبرنگاران  ظرفیت  ارتقای  کارگاه 
دقیق و رعایت اصول و موازین خبرنگاری است.« به گفته ی 

آباد  خان  شهر  داخل  جاده   قیرریزی  کار  کندز:  ٨صبح، 
والیت کندز تا منطقه  چهار سرکی که طول آن یک و نیم 

کیلومتر می باشد، آغاز شد.
هزینه ی  خان آباد،  ولسوال  ناشر  نظام الدین  گفته ی  به 
از سوی  افغانی می شود که  میلیون  این جاده ٣7  قیرریزی 
»جی آی زید« و وزارت خارجه ی آلمان پرداخته شده است.

والیت  ملی  امنیت  توسط  یک شنبه  شب  انتحارکننده  یک 
غزني و نیروهاي ایتالف از ولسوالي اندر این والیت دستگیر 

شده است.
پولیس غزنی در یک کنفرانس خبري گفت که در  فرمانده 
نیروهاي  و  غزني  ملي  امنیت  مشترک  عملیات  یک  نتیجه 
ایتالف، ساعت چهار شب یک شنبه یک انتحار کننده  همراه 
شد.   دستگیر  مسکوني  خانه  یک  از  انتحاري  واسکت  یک 
قومندان امنیه والیت غزني افزود همراه فرد انتحار کننده چهار 
طالب دیگر نیز دستگیر شده اند. ازسوی دیگر فرمانده پولیس 

تمامی زمین های  مقام های محلی والیت سرپل می گویند که 
خشکسالی  خطر  با  والیت  این  باشندگان  مواشی  و  زراعتی 
رو برو هستند. سید انور رحمتی والی والیت سرپل، در یک 
کنفرانس از خشکسالی در این والیت شدیدا ابراز نگرانی کرد 
گفت: »درجریان چند روز اخیر گزارشاتی که از ولسوالی های 
سالی  خشک  داشتیم،  شیرم  و  صیاد  گوسفندی،  سانچارک، 
باغستان های  و  مواشی  باورنکردنی  بسیار  وضعیت  یک  به 
با حوادث  مردم را تهدید می کند.« وی از کمیته ملی مبارزه 
و موسسات ملی و بین المللی خواست در این راستا باشندگان 
اداره  می گوید  رحمتی  آقای  کنند.  کمک  را  سرپل  والیت 
در  را  آبرسانی  تانکر  یک  و  داده  انجام  را  اقداماتی  محلی 

افراد  از  تن  شش  شدن  زخمی  و  کشته  عالوه  بر  آن 
بدست  نیز  آنان  مهمات  و  سالح  مقداری  طالبان، 
نیروهای امنیتی افتاده است. فرمانده پولیس والیت بلخ 
افزوده است که در این عملیات به نیروهای امنیتی و 

غیرنظامیان آسیبی نرسیده است.


منظور  به  را  عملیاتی  پولیس  که  است  اف��زوده  منبع 
آوری  موترها، جمع  از  دودی  شیشه های  پاک  سازی 
لباس و تجهیزات نیروهای امنیتی که به طور غیرقانونی 
در بازارهای کابل به فروش می رسد نیز به راه انداخته 
عملیات  این  نتیجه  در  که  شده  گفته  همچنان  است. 
بدست  نیز  مهمات  مقدار  و  نظامی  لباس  دست  ده ها 
نیروهای امنیتی کابل افتاده است و این عملیات ادامه 

دارد. 


طالبان مسلح  خارج شد.
اما موصوف بعد از شش ماه انجام وظیفه، استعفا داده 
به حیث عضو  محلی شورای عالی صلح در  و اخیرا 

والیت هلمند، تعیین گردیده.
در  شورا  این  داراالنشای  دفتر  عضویت  حاجی ظاهر 

هلمند را نیز داشت.
نگرفته  عهده  به  تا حال کسی  را،  قتل وی  مسوولیت 

است.



او خبرنگاران باید عالوه بر آموزه های 
ک��ار  ت��ج��ارب  داش��ت��ن  و  مسلکی 
مورد همکاری های دولت  خبرنگاری، 
با  باز  دست  با  بتوانند  که  گیرند  قرار 
تقویت  در  تا  نمایند  همکاری  دولت 
شود.  واقع  موثر  خوب  حکومتداری 
افتتاح  حین  تخار  والی  عبدالجبارتقوا، 
این کارگاه گفت: »خبرنگاران در تخار 
دارای یک فکر خودجوش اند و کمی 
وکاستی هایی در کارهای آن ها وجود 
این گونه کارگاه های  اندازی  راه  با  امیدواریم  دارد که 
گفتنی  برسند.«  پختگی  به  زمان  باگذشت  و  آموزشی 
براساس  فقط  تخار  در  خبرنگاران  از  شماری  که  است 
رسانه یی  کار  درعرصه ی  که  کاری  وسابقه ی  تجارب 
خبرنگاری  رشته ی  ودر  می نمایند  وظیفه  اجرای  دارند 

دارای تحصیالت نمی باشند.


که  دانست  این  در  را  جاده  این  اهمیت  ناشر  آقای 
می خورد.  پیوند  بدخشان،  و  تخار  کندز-  جاده ی  به 
عرض این جاده 6 و نیم متر و ضخامت آن 12 سانتی 
خواهد بود و گفته شده است که تا چهار ماه، کار آن 

به پایان خواهد رسید.


غزني اضافه کرد  صبح روز یک شنبه ٤ حلقه ماین کنار 
توسط  غزني  خوگیاني  ولسوالي  مربوطات  از  جاده ای 
از  ماین ها  »این  گفت:   وي  شد.  خنثا  و  کشف  پولیس 
دشت پیرکه محلي که فعال کار  سرک ولسوالي ناهور 

در آن محل رسیده است کشف شد.«
گفتني است که دشت پیرکه مربوط ولسوالی خوگیانی 
ناهور غزني که تحت  ولسوالي  غزنی می باشد و سرک 

کار قرار دارد از همین دشت می گذرد.  


تاکید کرد که  منطقه آقتاش فرستاده است. والی سرپل 
امکانات  از  این مشکل  به  برای رسیدگی  ادارات محلی 
الزم برخوردار نیستند. او گفت: »رفع این معضل در توان 
اداره محلی نیست، جز آنکه ترتیبات عاجل و قوی اتخاذ 
داده  قرار  ما  اختیار  در  بیشتر  تانکرهای  مرکز  از  و  شود 
شود و با تخصیص وجوه مالی بیشتری توجه فوق العاده 
صورت گیرد تاقبل از ضرر وارد شدن به  مردم، کمک 
باشندگان والیت سرپل  اکثریت  رسانی صورت گیرد.« 
زراعت پیشه و مالدار هستند. طبق آمار و ارقام ٨5 درصد 
به  درص��د   15 و  زراع��ت  به  والی��ت  این  باشندگان  از 

مالداری مشغول اند. 


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 گزارش ها 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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را  برادری  آتش«  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش  در 
دارد،  کمونیست ها  زمان  از  دردی  که  داریم  خود  با 
حادثه  آن  او  است.  برادرش  شدن  ناپدید  درد  آن  که 
را چنین بازگو می نماید: »ملت شهیدپرور افغانستان در 
طول ادوار تاریخ شهیدان بی شماری را نثار این خاک 
را  آدرس شان  را  فامیل ها  از  بعضی  کردند.  شهیدپرور 
دارم که برادران  و پسران شان شهید و یا الدرک شدند 
در  نگرفته.  صورت  جستجویی  کدام  ایشان  برای  و 
آن زمان که حکومت استبدادی و خون خوار کمونیستی 
تازه تاسیس شده بود، آنها می خواستند که عقاید پوچ 
بیگانه  اشغالگر  نیروهای  همکاری  با  را  منفورشان  و 
افغانستان که ملتی مسلمان  بقبوالنند. مردم  باالی مردم 
بودند، از این عملکرد دولت به ستوه آمدند. اما دولت 
و  بازداشت  را  مردم  عداوت  و  بی رحمی  به  بسیار  هم 
به  را  آنها  محاکمه  بدون  حتا  هم  یا  می کرد  شکنجه 
شهادت می رساند. ما در آن زمان در پلخمری زندگی 

در  و  بود  ساله   22 و  رشید  جوانی  برادرم  می کردیم. 
می خواند.  درس  پلخمری  در  مکتب  یازدهم  صنف 
او را نگذاشتند که شاخه جوانی اش پر میوه گردد،  اما 

او در مکتب بود، همراه  زیرا در سال 1٣5٨ زمانی که 
نفر   ٤0 تا   ٣0 بین  تقریبا  که  هم صنفانش  از  تعدادی  با 
بود، از سوی مزدوران کمونیست به جرم مسلمان بودن 

تعدادی  برده می شوند.  به ولسوالی  و  دستگیر می شوند 
از آنها را به همان زودی شهید می نمایند و زیر خاک 
را  تعداد دیگرشان  بلدوزر دفن شان می نمایند و  توسط 
این  از  بهتر  هم  آنها  سرنوشت  که  می فرستند،  کابل  به 
بود  نهرین  از  که  آنان  از  تن  یک  جمله  از  نبود.  افراد 
از  من  می گوید.  ما  برای  را  قصه  این  او  می ماند.  زنده 
دولت خود می خواهم کسانی را که در آن زمان دست 
به چنین جنایات عظیمی زده اند، مورد پیگرد قانونی قرار 
دهد و از ایشان سوال شود که پسران، شوهران و یا هم 
چه  به  و  کجا  در  نمودند،  دستگیر  که  را  مردم  پدران 
شیوه به شهادت رساندند. این مردم هستند که قضاوت 
باید اوال کسان شان که در  نمایند که کی مقصر است. 
که  کسان شان  و  گیرند  قرار  پیگرد  مورد  استند  کشور 
در بیرون از کشور هستند توسط پولیس بین المللی مورد 
تعقیب و پیگرد قرار گیرند و به افغانستان آورده شوند 
و  کارکرد ها  پاداش  و  شود  تکمیل  دوسیه های شان  تا 
تعیین  عدالت  براساس  برای شان  مردم  را  اعمال شان 

نمایند.«



به جرم مسلمان بودن دستگیر می شدند

ما در آن زمان در پلخمری زندگی می کردیم. برادرم جوانی 
رشید و 22 ساله بود و در صنف یازدهم مکتب در پلخمری 

درس می خواند. اما او را نگذاشتند که شاخه جوانی اش 
پر میوه گردد، زیرا در سال 1358 زمانی که او در مکتب 
بود، همراه با تعدادی از هم صنفانش که تقریبا بین 30 تا 
40 نفر بود، از سوی مزدوران کمونیست به جرم مسلمان 

بودن دستگیر می شوند و به ولسوالی برده می شوند.

یک ذخیره گاه سالح و مهمات در کابل کشف شدشش طالب در والیت بلخ کشته و زخمی شدند

یک عضو شورای عالی صلح در والیت هلمند به قتل رسید

تدویر کارگاه آموزشی برای خبرنگاران در تخار

کار قیرریزی جاده ی داخل شهر خان آباد آغاز شد

بازداشت یک انتحار کننده در ولسوالي اندر غزني 

  نگرانی مقامات محلی از خشک سالی در  والیت سرپل 
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بسیاری از رسانه های جمعی در روزهای شنبه و یک شنبه 
حمله ی  در  که  رساندند  نشر  به  را  خبر  این  هفته،  این 
با  وزارت  این  داخل  از  دفاع،  وزارت  مقر  بر  انتحاری 
از  نقل  به  گفته ها  این  است.  شده  همکاری  حمله کننده، 
جنرال عبدالرحیم وردگ وزیر دفاع ملی به مطبوعات راه 
پیدا کرده است. اما آنچه در این خصوص می توان مطرح 
کرد، این است که آیا در این کمک که می توان آن را 
نوعی کمک اداری غیر رسمی به حمله کننده خواند که 
وزارت  آن  در  وظیفه  مشغول  و  موظف  افراد  سوی  از 

صورت گرفته، وزیر دفاع مسوولیت دارد یا خیر؟
به نظر می رسد، قضاوت بی طرفانه در این مورد و بررسی 
و  ابهام  صورت  می تواند  مساله  همین  جانبدارانه ی  غیر 
پیچیده ی مسوولیت اداری در بسیاری از اداره های کشور 
جدال های  و  بحث  در  بار  بار  زیرا  کند.  روشن  نیز  را 
مربوط به ناکامی اداری در افغانستان دیده شده است که 
روسای ادارات اجرایی نیز لب به شکایت گشوده اند و از 
اما و اگرهایی به عنوان موانع در ماموریت خویش سخن 

رانده اند.
در خبرها آمده است که جنرال عبدالرحیم وردگ، وزیر 
وزارت،  این  داخل  در  افرادی  که  است  گفته  ملی  دفاع 
در انتقال حمله  کننده  ی انتحاری به این وزارت که منجر 
به کشته و زخمی شدن 9 سرباز اردو شد، سهم داشته  اند. 
با  بر اساس این گزارش، وزیر دفاع که روز شنبه همراه 
وزیر داخله و سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی برای 
توضیح در مورد چگونگی حمله به مقر وزارت دفاع، به 
کمیسیون دفاعی ولسی جرگه فراخوانده شده بود گفت، 
هرچند فرد انتحارکننده، مربوط به اردوی ملی نبوده، ولی 
بررسی های مقدماتی نشان می دهد که کسانی در وزارت 
دفاع با وی همکاری کرده اند. وزیر دفاع گفته است که 
حمله  کننده  از لباس و نشان بریدملی اردوی ملی استفاده 
کرده و افرادی نیز در داخل وزارت دفاع در انتقال وی به  

این وزارت سهم داشته  اند.
می کند  توجه  جلب  بیشتر  زمانی  دفاع  وزیر  گفته های 
که وی در این جلسه به نمایندگان از اطالع قبلی در این 
در  مسوول  مقامات  که  است  گفته  و  خبرداده  نیز  زمینه 
مورد  در  طرف  این  به  یک  سال  از  ملی،  دفاع  وزارت 
تهدید های امنیتی و نفوذ عملیاتی های مخالفین به وزارت 
آگاه بوده اند و به همین دلیل، تدابیر شدید امنیتی را در 
این وزارت به اجرا گذاشته اند، اما با آنهم دیده می شود 
که این تدابیر کارگشا واقع نمی شود و طالبان به سادگی 

می توانند در داخل وزارت دفاع دست به عملیات بزنند. 
دفاعی ولسی جرگه در  نشست کمیسیون  در  دفاع  وزیر 
وزارت  این  سوی  از  شده  اتخاذ  تدابیر  کم اثری  توجیه 
گفته است: »از خود وزارت دفاع  کسی بوده باشد تا در 
این توطیه شریک باشد و اگرنه، هیچ امکان نداشت که 

کسی از دروازه داخل شود.«
بر اساس سیستم پاسخگویی و مسوولیت پذیری در نظام 
اصلی  مقامات  که  است  این  بر  اصل  متمرکز،  اداری 

کارکرد  برابر  در  باید  دارند،  قرار  اداره  راس  در  که 
به  باشند.  مسوول  و  پاسخگو  نیز  خویش  اداری  شعبات 
امنیتی،  اداره های  در  مسوول  مقامات  ساده تر،  عبارت 
در برابر امنیت شکنی هایی که در هر بخش از افغانستان 
صورت می گیرد، پاسخگو هستند. وقتی امنیت شکنی در 
صورت  امنیتی  مقامات  رهبری  تحت  مرکزی  اداره های 
می گیرد، محرز بودن مسوولیت آنان مفرض می باشد.  بنا 
بر این وقتی کوتاهی در اداره اصلی صورت می گیرد، نه 
تنها پاسخگویی وزیر و مقامات مسوول محرز می باشد، 
بلکه ایجاب می کند که این مقامات در نگاه دلچسپانه و 

مصرانه ای که به مدیریت دارند، تجدیدنظر کنند.
انفجار در مقر اصلی وزارت  از  بعد  اولین واکنش ها  در 
خواستار  مشرانوجرگه  اعضای  از  شماری  ملی،  دفاع 
نظر  به  بودند.  شده  دفاع  وزارت  در  مقامات  استعفای 
می رسد، چنین خواستی کم ترین توقعی است  که در میان 
اکثریت مردم وجود دارد. زیرا ماجرای انفجار در وزارت 
امنیتی  از نظر  تاثیرپذیری منفی روانی مردم  باعث  دفاع، 
می گردد. با حمله ای که در وزارت دفاع صورت گرفت، 
ضرب المثل  به  امنیت،  مدیریت  توانمندی  به  مردم  نگاه 
بین مردم جلب می شود که گفته شده  معروف رایج در 

»کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی«
مقامات  که  هرگاهی  بعد  به  این  از  که  نیست  شکی 
مسوول در رهبری وزارت دفاع و اردوی ملی از پالن های 
سخن  دولت  مسلح  مخالفان  با  مقابله  در  استراتیژیک 
برای  تبلیغاتی شان  مانور های  یا  گفته های شان  بگویند، 
مانور های  زیرا  داشت.  نخواهد  دلچسبی  چندان  مردم 
صورت  دفاع  وزارت  در  مقامات  سوی  از  که  تبلیغاتی 
گیرد، مردم را ذهنا به یاد حال و روزی می اندازد که این 

مقامات  در روز و ساعت حمله به آن وزارت داشته اند.
از طرف دیگر با توجه به اینکه قرار است از ماه سرطان 
به  امنیت  مسوولیت  واگذاری  پروسه ی  جاری،  سال 
می رسد  نظر  به  ضروری  گردد،  آغاز  داخلی  نیروهای 
شود.  نظر  تجدید  ملی  اردوی  رهبری  ساختار  در  که 
حدودی  تا  است،  توانسته  ملی  اردوی  اخیر  سالهای  در 
اعتماد مردم را بخود جلب کند. اگر در ساختار رهبری 
این اردو تجدید نظر صورت نگیرد، فعالیت های یکی دو 
سال اخیری که سربازان اردو در عرصه های امنیتی با بذل 
مدیریت  بدست آورده اند، تحت الشعاع  نیروها  این  جان 

ضعیف قرار خواهد گرفت.
وقتی وزیر دفاع می گوید، کسی از داخل این وزارت به 
بر علیه  حمله کننده کمک کرده است، در واقع عریضه 
خودش می باشد. زیرا وزیر دفاع با این سخن در واقع، این 
واقعیت را برمال می سازد که در اداره تحت رهبری وی 
نتوانسته است، یک هماهنگی عملیاتی مبتنی بر تعهد را 
در این وزارت ایجاد کند. این وضعیت نشان می دهد که 
ندارد.  در وزارت دفاع ملی، سازماندهی واحدی وجود 
نیز  بین المللی  اعتماد  که  دارد  وجود  نگرانی  این  بر  بنا 

نسبت به نیروهای داخلی نسبت به گذشته کاهش یابد.  

امریکا،  و  پاکستان  میان  تنش ها  افزایش  با  همزمان 
تغییری در سیاست  پاکستان هیچ  تحلیلگران می گویند 
خود در قبال افغانستان نداده و تنش هایی که حاال میان 
واشنگتن و اسالم آباد به وجود آمده، ناشی از خواست ها 
و امتیازگیری های پاکستان در رابطه به روابط درازمدت 
استراتژیک افغانستان ـ امریکا و مذاکره با طالبان است. 
روابط  پی  در  افغانستان  که  حاال  تحلیلگران  باور  به 
این  در  می خواهد  پاکستان  امریکاست،  با  درازمدت 
دید  از  روابطی  چنین  زیرا  کند  ایجاد  اخالل  راستا 
تمام  پاکستان  ضرر  به  پاکستانی،  استراتژیست های 
شانسی  نباید  افغانستان  می گویند  آگاهان  شد.  خواهد 
به  امریکا  با  درازمدت  روابط  ایجاد  مورد  در  که  را 
دست آورده از دست دهد و در دامی که پاکستانی ها 

گسترده اند، سقوط نماید. 
در  پاکستان  خواست  سیاسی،  مسایل  آگاهان  نظر  از 
شرایط کنونی، ایجاد یک حکومت طالبانی در افغانستان 
است تا از این طریق تسلط کامل خود بر کشور را که 
پاکستان  دست نشانده  حکومت  یک  ایجاد  طریق  از 

به دست می آید، حفظ کند. 
به  بین المللی  مسایل  کارشناس  مرادیان،  داوود  داکتر   
این باور است که در نظر پاکستانی ها در مورد افغانستان 

هیچ تغییری نسبت به دهه هشتاد به وجود نیامده است. 
مرادیان با استناد به گفته  های یکی از جنراالن پاکستانی 
مورد  در  پاکستان  استراتژیست های  عملکرد  می گوید 
افغانستان هیچ تغییری نکرده زیرا در آن زمان افغانستان، 
و  بودند  جنگ  ضلع  سه  پاکستان،  و  شوروی  اتحاد 
امریکا، جایگزین  آمده  به وجود  تغییری که  تنها  حاال 

شوروی در مثلث جنگ شده است. 

مرادیان می گوید استراتژیست های پاکستانی وجود یک 
افغانستان قوی و قدرتمند را برای خودشان یک تهدید 
جدی تلقی می کنند: »به همین دلیل سیاستی که در دهه 
هشتاد داشتند حاال هم همان سیاست را تعقیب می کنند 
شدند،  بیرون  افغانستان  از  روس ها  که  همان طور  و 
افغانستان  از  هم  امریکایی ها  که  است  مصمم  پاکستان 
بیرون شوند.« به باور آقای مرادیان تغییری که حاال به 
نتیجه  این  به  جهانی  جامعه  که  است  این  آمده  وجود 
از مسایل  ناشی  پاکستان  با  رسیده که تنش های کنونی 
اهداف  در  تنش ها  این  بلکه  نیست  کوچک  و  خورد 

استراتژیک پاکستان ریشه دارد. 
دارای  افغانستان  در حال حاضر  مرادیان  آقای  گفته  به 
روابط استراتژیک با امریکاست در حالی که پاکستان در 
تالش به و جود آوردن اصطکاک در این روابط است: 
»این نیاز به هوشیاری ما دارد، تا به دامی که پاکستانی ها 
برای ما چیده اند سقوط نکنیم.« با آنهم مرادیان می گوید 
افغانستان به سیاست تنش زدایی منطقه ای نیاز دارد ولی 
عمق  عنوان  به  افغانستان  جایگاه  هم  هنوز  او  گفته  به 

استراتژیک از نظر پاکستان پابرجاست. 
سیاسی  مسایل  تحلیلگر  شریفی،  عمر  حال  همین  در   
و  پاکستان  میان  اکنون  که  تنش هایی  تمام  می گوید 
ارتباط  در  افغانستان  مسایل  با  دارد،  وجود  امریکا 
است. به گفته آقای شریفی این تنش ها در حالی 

باال گرفته که یک معامله بزرگ در افغانستان در حال 
نوعی »چانه  را  این تنش ها  شکل گرفتن است. شریفی 
زدن« از سوی پاکستانی ها می داند. او می گوید پاکستان 
تامین خواست های  به خاطر  نکته معتقد شده که  این  به 
او  نیاز دارد.  به چنین چانه زنی هایی  افغانستان،  خود در 
می گوید پاکستان زمانی که باراک اوباما استراتژی خود 
در مورد افغانستان را تدوین می کرد نیز اقدامات مشابهی 

را روی دست گرفت.  
به گفته آقای شریفی تمام این تنش ها ناشی از خواست ها 
امریکا  از  می خواهد  پاکستان  که  است  امتیازهایی  و 

بگیرد. او می گوید پاکستان خواست های خود را مطرح 
شریفی  آنهاست.  آوردن  به دست  پی  در  حاال  و  کرده 
طریق  از  تهدید  و  ارتباط  قطع  به  »تهدید  می گوید: 
بخشی  راه اندازی شد،  پشاور  در  که  تصنعی  مظاهرات 
در  فشار گذاشتن جامعه جهانی  و تحت  از چانه زنی ها 

افغانستان است.« 
شریفی به این باور است که هرگاه افغانستان در مراحل 
فشارهایی  چنین  از  پاکستان  می گیرد،  قرار  حساسی 
با  مذاکره  مساله  حاال  او  گفته  به  زیرا  می کند  استفاده 
مطرح  امریکا  و  افغانستان  درازمدت  روابط  و  طالبان 
که  است  این  پاکستان  تالش  تمام  می گوید  او  است. 
پاکستان خواستار  زیرا  امتیازگیری کند  این شرایط  در 
افغانستان و تسلط بر کشور  ایجاد حکومت طالبانی در 

می باشد.  
رییس  می گویند  تحلیلگران  از  شماری  حال  همین  در 
اسالم آباد  میان  تنش ها  از  استفاده  با  کرزی  جمهور 
و  پاکستان  با  روابط  نزدیکی  تالش  در  واشنگتن،  و 
با طالبان است.  پاکستانی ها در مذاکره  جلب همکاری 
از  نشانه ای  هیچ  تاکنون  می گوید  شریفی  آقای  ولی 
کشور،  مقامات  امتیازگیری  و  افغانستان  دولت  ابتکار 
از وضعیت موجود میان پاکستان و امریکا وجود ندارد. 
تا  دارد  وجود  تالش هایی  نحوی  به  می گوید  شریفی 

پاکستان نتواند پروسه مذاکره با طالبان را سبوتاژ کند.

 به گفته آقای مرادیان در حال حاضر 
افغانستان دارای روابط استراتژیک 
با امریکاست در حالی که پاکستان 
در تالش به و جود آوردن اصطکاک 

در این روابط است: »این نیاز به 
هوشیاری ما دارد، تا به دامی که 

پاکستانی ها برای ما چیده اند سقوط 
نکنیم.« با آنهم مرادیان می گوید 
افغانستان به سیاست تنش زدایی 
منطقه ای نیاز دارد ولی به گفته او 

هنوز هم جایگاه افغانستان به عنوان 
عمق استراتژیک از نظر پاکستان 

پابرجاست. 

به حمله کننده کمک کرده  این وزارت  از داخل  وقتی وزیر دفاع می گوید، کسی   
است، در واقع عریضه بر علیه خودش می باشد. زیرا وزیر دفاع با این سخن در 
واقع، این واقعیت را برمال می سازد که در اداره تحت رهبری وی نتوانسته است، 
یک هماهنگی عملیاتی مبتنی بر تعهد را در این وزارت ایجاد کند. این وضعیت 
نشان می دهد که در وزارت دفاع ملی، سازماندهی واحدی وجود ندارد. بنا بر این 
به  نسبت  داخلی  نیروهای  به  نسبت  نیز  بین المللی  اعتماد  که  دارد  نگرانی وجود 

گذشته کاهش یابد.  

 حکیمی

  محمد هاشم قیام

کمک اداری
 به حمله کننده و مسوولیت 

وزیر دفاع

افغانستان نباید
 در دام پاکستان سقوط کند

تحلیلگران:

ACKU
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رییس جمهور طرح  افغانستان می گوید  داخله ی  وزیر 
رد  را  افغانستان  در  امریکا  از جانب  دایمی  پایگاه های 
جامعه  با  افغان  مقام های  کنونی  گفتگوهای  و  کرده 

جهانی در راس آن امریکا را شامل نمی شود.
درکنار  که  کشور  داخله ی  وزیر  محمد ی،  بسم اهلل 
اعضای  با  دفاع  وزارت  اول  معاون  نظری،  عنایت اهلل 
کمیسیون های مشترک امنیت داخلی و دفاعی مجلس 
همچنین  می کرد،  صحبت  سنا  مجلس  و  نمایندگان 
رابطه ی  داشتن  مورد  در  تصمیم گیری  که  گفت 
آن  نظامی  پایگاه های  ایجاد  و  امریکا  با  استراتژیک 
و  ملی  شورای  صالحیت های  از  افغانستان  در  کشور 

لویه جرگه ی افغانستان است.
بررسی  کمیته ی  عضو  وی  داخله  می گوید  وزیر 
چگونگی داشتن رابطه ی استراتژیک با امریکا می باشد 
و طرح پایگاه  دایمی را دولت افغانستان رد کرده است.

مطرح  دایمی  پایگاه   »بحث  گفت:  محمدی  آقای 
همکاری هایی  یا  استراتژیک  همکاری های  نیست، 
است که بین دولت افغانستان و جامعه جهانی در راس 
خود  کار  ما  دولت  است.  ما  دولت  گپ  امریکا،  آن 
پارلمان  مساله  است،  لویه جرگه  بعد  می کند،  پاس  را 
افغانستان است، به هیچ عنوان این تصمیمی نیست که 
کسی شخصی بگیرد.« محمدی افزود: »بحث پایگاه را 
ما رد کرده، بحث  ما رد کرده، رییس جمهور  دولت 
آن  که  است  استراتژیک  همکاری های  بحث  کنونی، 

بدون موافقت شما )نمایند ه ها، گرفته( نمی شود.« 

مقام های وزارت امور داخله می گویند که در بیست و 
هشت ولسوالی پولیس محلی ایجاد شده و قرار است این 
روند در 63 ولسوالی مورد تطبیق قرار گیرد. به گفته ی 
این مقام ها، روند ایجاد پولیس محلی به خوبی به پیش 
می رود و این روند مورد استقبال مردم قرار گرفته است.

ولسوالی های  امنیت  تامین  منظور  به  محلی  پولیس 
امور  وزارت  مقام های  گفته ی  به  که  شده  ایجاد  ناامن 
داخله، دارای وظایف محدودتری نسبت به پولیس ملی 
است. زمری بشری، سخنگوی وزارت داخله می گوید 
یونیفورم  دارای  بلکه  نیست  ملیشه  محلی  پولیس  که 
مشخص است و برای مدتی تحت آموزش های مسلکی 
قرار می گیرد. پولیس محلی دارای یونیفورم یک رنگ 

است و تنها می توانند از کالشینکوف استفاده کنند.
یک  در  گذشته  روز  داخله  امور  وزارت  سخنگوی 
نشست خبری گفت که تاکنون نزدیک به پنج هزار تن 
به عنوان پولیس محلی آموزش داده شده و کارشان را 
گفت:  او  کرده اند.  آغاز  ولسوالی  هشت  و  بیست  در 
هفتم رسیده که  مرحله  به  پولیس محلی  ایجاد  »اکنون 
به طور مجموعی در این هفت مرحله، 63 ولسوالی در 
جنوب، شرق، شمال و غرب کشور تحت پوشش قرار 
داده شده است. به طور مجموعی در این 63 ولسوالی 
در حدود هفت هزار پولیس محلی ایجاد خواهد شد و 
این برنامه بیشتر گسترش پیدا می کند و محدود به همین 

چند ولسوالی نخواهد ماند.«
کار  به  آغاز  و  می شود  ایجاد  حالی  در  محلی  پولیس 
می کند که برخی از کارشناسان از راه یافتن افراد طالبان 
ابراز نگرانی کرده می گویند ممکن  امنیتی  نهادهای  به 
افراد  از  بیشتری  تعداد  محلی  پولیس  طریق  از  است 
طالبان وارد این تشکیل جدید شوند. اما، وزارت داخله 
این نگرانی ها را رد کرده می گوید که پولیس محلی از 
طریق شورای محلی با همکاری ولسواالن و فرماندهان 
سخنگوی  می شوند.  جذب  ولسوالی ها  این  پولیس 
کامال  محلی  پولیس  »ایجاد  می گوید:  داخله  وزارت 
محلی  پولیس  هر  و  بوده  اساسی  و  مسلکی  گام  یک 
که در هر نقطه افغانستان ایجاد می شود، باالی شان تمام 
و  جلب  زمانی که  می شوند.  تطبیق  مسلکی  معیارهای 
جذب می شوند، این جلب و جذب و انتخاب پرسونل 
در هماهنگی و تشریک مساعی با شورای محل،  شورای 

می داد، تاکید کردکه شکست طالبان در جنوب کشور 
و  انتحاری  حمله ی  به  آن ها  بیشتر  توجه  اصلی  عامل 

انفجاری بوده است.
تمرکز  و  توجه  بیشترین  »تروریست ها  محمدی گفت: 
در  و  انتحارات  و  انفجارات  باالی  انداخته اند  را  خود 
این حرکت  هایی  زمستان سرمایه گذاری کردند،  طول 
)حمله های تروریستی(  که فعال باعث تشویش و نگرانی 
برای مردم ما شده، همه ناشی از آن است که در جنوب 

شکست خورده اند.«
 غفلت ارتش، باعث بی اعتمادی شده 

که  کشور  دفاع  وزارت  معاون  نظری،  اهلل  عنایت 
اعضای  به  را  دفاع  وزارت  مقر  بر  حمله   چگونگی 
مسووالن  غفلت  گفت  می داد  توضیح  ملی  شورای 
و  قابلیت  که  شده است  سبب  دفاع  وزارت  در  ارتش 

قرار  مسلکی  آموزش های  تحت  مدتی  برای  بعد  و 
می گیرند. او تاکید کرد در ولسوالی هایی که نیاز باشد، 
پولیس محلی ایجاد خواهد شد و شمار پولیس محلی به 

بیش از ده هزار تن خواهد رسید.
پولیس محلی از سوی قوماندان های امنیه ولسوالی هایی 
که در آنها پولیس محلی فعالیت دارند، رهبری می شوند 
و معاشات شان نیز چهل درصد کمتر از معاشات پولیس 
در  زمانی که  تا  داخله،  وزارت  گفته ی  به  است.  ملی 
پولیس محلی احساس شود،  به حضور  نیاز  ولسوالی ها 
پولیس محلی فعالیت خواهد داشت اما در صورتی که 
دیده شود به پولیس محلی در یک ولسوالی دیگر نیازی 
آموزش  دوره  از گذراندن یک  پس  افراد  این  نیست، 

مسلکی، با پولیس ملی ادغام خواهند شد.
440 حمله تروریستی در ماه حمل

که  می گوید  داخله  وزارت  سخنگوی  حال  همین  در 
حمله   440 کشور  سراسر  در  اخیر  ماه  یک  جریان  در 
دولت  مسلح  مخالفان  سوی  از  تخریبی  و  تروریستی 
و  هشتاد  حمالت،  این  طی  که  است  شده  راه اندازی 
زخمی  دیگر  تن   260 و  کشته  غیرنظامیان  از  تن  سه 
گروه های  که  گفت  بشری  آقای  همچنین  شده اند. 
متحمل  تلفات سنگینی  اخیر  ماه  نیز طی یک  شورشی 
از  تن   325 امنیتی  نیروهای  در جریان حمالت  و  شده 
افراد گروه های مخالف مسلح دولت کشته، 65 تن شان 
وی  شده اند.  بازداشت  دیگرشان  تن   767 و  زخمی 

هیات  می گوید  کشور  داخله ی  وزیر 
آمده  کابل  به  پیش  هفته ی  که  پاکستانی 
بود تایید کرد که در گذشته توجه جدی 
پاکستان  در  تروریست ها  پناه گاه های  به 
مبارزه ی  در  این  از  پس  و  بود  نشده 
پناه گاه های  افغانستان  دولت  با  مشترک 

تروریست ها را هدف قرار می دهند.
آقای محمدی  می افزاید مبارزه با تروریزم 
به همکاری های مشترک ملی و منطقه  ای 
اگر صدبارهم  به گفته ی وی  و  نیاز دارد 
برده  بین  از  افغانستان  در  تروریست ها 
شوند و پناه گاه های شان در پاکستان وجود 
افغانستان  در  ناامنی  مشکل  باشد،  داشته 

حل نمی شود.
مطمین  پایگاه های  که  »تازمانی  گفت:  محمدی 
تروریست ها در آن طرف مرزهای ما وجود داشته باشد 
و در آن جا تجهیز شوند، تسلیح شوند، فرستاده شوند، 

به تجاوز بیایند، مشکل ما حل نمی شود.«
وزیر داخله ی کشور دستاورد های نیروهای امنیتی افغان 
به گفته ی وی  و  را در ده سال گذشته مهم می خواند 
انتقال  روند  پایان  تا  آینده  سال  سه  در  درصورتی که 
آ موزش  و  تمویل  تجهیز،  به  جدی  توجه  مسوولیت، 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  امنیتی کشور شود،  نیروهای 
امنیت  تامین  کامل  مسوولیت  که  بود  خواهند  قادر 

کشور را به عهده بگیرند.
افزایش حمله های  که چگونگی  داخله ی کشور  وزیر 
انتحاری و انفجاری را به عضو های شورای ملی توضیح 

ولسوالی، ولسوال و قوماندان امنیه همان منطقه می باشد. 
مشترکا این گروه می نشینند و افراد را انتخاب می کنند. 
و بعد از این که افراد واجد شرایط انتخاب شدند، یک 
می گیرد  صورت  موردشان  در  هم  استخباراتی  بررسی 
که افراد مظنون و افراد بد در آن حضور نداشته باشند.«

با همکاری شورا های  افزود پولیس محلی  آقای بشری 
محلی و ولسواالن، قوماندان های امنیه انتخاب می شوند 

 پولیس محلی از سوی قوماندان های 
امنیه ولسوالی هایی که در آنها 

پولیس محلی فعالیت دارند، رهبری 
می شوند و معاشات شان نیز چهل 

درصد کمتر از معاشات پولیس ملی 
است. به گفته ی وزارت داخله، تا 

زمانی که در ولسوالی ها نیاز به حضور 
پولیس محلی احساس شود، پولیس 
محلی فعالیت خواهد داشت اما در 
صورتی که دیده شود به پولیس 

محلی در یک ولسوالی دیگر نیازی 
نیست، این افراد پس از گذراندن 

یک دوره آموزش مسلکی، با پولیس 
ملی ادغام خواهند شد.

اعتماد گذشته ی مردم به این نیروها زیر پرسش برود.
وزارت  داخل  در  انتحاری  حمله ی  وی  گفته ی  به   
دفاع بی اعتمادی هایی را در میان مسووالن قرارگاه  این 

وزارت نیز به همراه داشته است.
از  همکاری  بدون  که  کرد  تایید  دفاع  وزارت  معاون 
که  نبود  قادر  حمله کننده  تروریست  وزارت،  داخل  
وزارت  این  ارشد  مقام های  دروازه های  پشت  را  خود 

برساند.
بررسی  های  می گوید  افغانستان  دفاع  وزارت  مقام  این 
آن ها نشان می دهد که شمار گروه های مخالف مسلح 
تعداد کل جنگجویان  و  می رسد  به 1822 گروه  نظام 

آن ها بیشتر از 28 هزار و 400 تن تخمین شده است.
در  که  ولسوالی   365 از  گفت  همچنین  نظری  آقای 
با  آن  ولسوالی   124 می باشد،  افغانستان  دولت  اختیار 
امنیتی مواجه است، 146 ولسوالی   آن  بلند  تهدید های 
با تهدید های متوسط و 95 ولسوالی دیگر با تهدید های 

پایین روبرو می باشند.
با  که  ولسوالی هایی  اکثر  گفت  دفاع  وزیر  معاون   
مرزی  مناطق  در  هستند  مواجه  امنیتی  بلند  تهدید های 

شرقی و جنوب شرقی کشور قرار دارند.
تاکید مجلس سنا بر استعفای وزیر دفاع

استعفای  بر  دیگر  بار  یک  افغانستان  سنای  مجلس 
عبدالرحیم وردک، وزیر دفاع کشور تاکید کرد.

در نشست عمومی روز گذشته ی این مجلس، اعضای 
مجلس سنا گفته های ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت 
استعفای  بر  مبنی  سنا  مجلس  تقاضای  که  را  دفاع 
توسط  دفاع  وزارت  قراردادن  هدف  با  را  دفاع  وزیر 

تروریست ها، یکی خوانده بود، تقبیح کردند.
مجلس سنا در بیانیه ای درخواست استعفا از وزیر دفاع 
به  باردیگر  و  خوانده است  مجلس  آن  قانونی  حق  را 
برکناری وی از سوی رییس جمهور تاکید کرده است.

این درحالی است که عبدالرحیم وردک، روز شنبه در 
بود  گفته  نمایندگان  مجلس  دفاعی  کمیسیون  نشست 
شخص  تحلیل  وزارت،  این  سخنگوی  گفته های  که 
آقای عظیمی بوده است و با کنار رفتن وی از وزارت 

دفاع تغییری در وضعیت امنیتی کشور نخواهد آمد.

به سطح کشور  به طور مجموعی  ماه حمل  »در  افزود: 
که  پیوسته  وقوع  به  تخریبی  و  تروریستی  حمله   440
مسلحانه  کمین  انتحاری،  حمالت  شامل  حمالت  این 
علیه نیروهای امنیتی، حادثات انفجار بمب و ماین های 
کنارجاده و دیگر حادثات که شامل حمالت تخریبی 
است، می باشد. در نتیجه فعالیت های پولیس افغانستان، 
767 تن مظنونین اعمال تخریبی نیز بازداشت شده که به 

مراجع مربوط آن به منظور تحقیقات ارسال شده اند.«
سخنگوی وزارت داخله عالوه کرد که در جریان یک 
ماه اخیر 79 تن از سربازان پولیس نیز کشته و 207 تن 

دیگر زخمی  شده اند.
به گفته ی سخنگوی وزارت امور داخله در جریان ماه 
حمل 528 واقعه جرمی و جنایی در سراسر کشور اتفاق 
افتاده که 326 واقعه آن از سوی پولیس کشف و 440 
تن به اتهام انجام این واقعات بازداشت شده اند. همچنین 
سخنگوی وزارت داخله گفت که پولیس در ماه حمل 
با  نیز دستاورد خوبی داشته و  با مواد مخدر  مبارزه  در 
از یازده هزار کیلوگرام  راه اندازی 197 عملیات، بیش 

مواد مخدر را کشف و از بین برده است.
حمالت  و  خشونت ها  اخیرا  که  درحالیست  این 
امنیتی  مقام های  و  یافته  افزایش  کشور  در  تروریستی 
گروه   هوا،  شدن  گرم  با  که  داشته اند  تاکید  بارها  نیز 

شورشی طالبان به حمالت خود شدت خواهد بخشید.

مبارزه با تروریزم
به همکاری ملی و منطقه ای نیاز دارد

 قدرت اهلل جاوید

 ظفرشاه رویی

}ادامه از صفحه 1{

وزیر داخله:

آغاز فعالیت
 پولیس محلی

 در بیست و هشت
 ولسوالی
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شاه  آن كه  از  پيش  ميالدى   ١٨٣٨ سال  در 
دولت  بيايد،  كابل  به  دوم  بار  براى  شجاع 
)هندوستان(  لودهيانه  در  را  شجاع  شاه  بريتانيا 
و  بريتانيايى ها  با  را  پيمانى  تا  ساخت  ناگزير 
به  نوشتار  اين  در  كند.  امضا  سينگ  رنجيت 
پيمان سال  در حقيقت  مى رسيم كه  نتيجه  اين 
پيمان  براى  بود  پيش درآمدى  ميالدى   ١٨٣٨
توسط  ميالدى   ١٨٩٣ سال  در  كه  ديگرى 
اميرعبدالرحمان خان و ديورند به امضا رسيد. به 
به  ميالدى كه  پيمان سال ١٨٩٣  ديگر  گفته ى 
پيمان »خط ديورند« معروف است، سال ها  نام 
يعنى در سال ١٨٣٨  پيش در زمان شاه شجاع 
ديورند،  پيمان خط  از  پيش  سال   ٣٥ ميالدى، 

طرح شده بود.
شاه شجاع در سال ١٨١٦ ميالدى پس از گريز 
پيش  لودهايانه  به  سينگ،  رنجيت  زندان  از 
به  شرقى  هند  كمپنى  و  برد  پناه  بريتانيايى ها 
او  براى  كه  شد  حاضر  بريتانيا  دولت  دستور 
در  بدهد.  بازنشستگى  پول  پوند   ٥٠٠٠ ساالنه 
افغانستان  مخلوع  شاه  براى  مددى  چنين  ظاهر 
در  اما  مى داد  نشان  را  بريتانيايى ها  نيت  حسن 
باطن بريتانيايى ها با پذيرايى از مرد ناتوانى چون 
مى توانست  شجاع  كه  داشتند  برنامه اى  شجاع 
بريتانيايى ها نقش  به سود  برنامه  اين  روزى در 
تا سال ١٨١٦ ميالدى  براى  بازى كند. شجاع 
آن  از  بخشى  حتا  و  روز  آن  افغانستان  گرفتن 
يا پشاور تالش هاى زياد كرده  مانند كشمير و 
انجاميد  ناكامى  به  تالش ها  اين  همه ى  اما  بود 
به اسارت  و پس از شكست او در كشمير كه 
اميد  انجاميد، شجاع  سينگ  رنجيت  زندان  در 
رسيدن به اورنگ شاهى را از دست داد تا اين 

كه بريتانيايى ها براى او نقش تازه اى يافتند. 
سياسى  بازى  در  شجاع  شاه  حضور  براى  نياز 
 ١٨٣٧ سال  در  كه  شد  ناشى  آن جا  از  بريتانيا 
ميالدى وايسراى هندوستان يعنى لورد آكلند، 
افغانستان  به  ديگر  بار  يك  را  برنس  الكساندر 
و  ببيند  خان  محمد  دوست  امير  با  تا  فرستاد 
سياست خارجى اين امير را دريابد. لورد آكلند 
پس از آن كه آگاه شده بود روس ها سفير خود 
را به دربار امير دوست محمد خان فرستاده اند، 
از الكساندر برنس كه او در سال ١٨٣١ ميالدى 
هنگام سفرش به بخارا با امير دوست محمد ديده 
بود، خواست كه به دربار امير برود و خودش 
را سفير بريتانيا در دربار امير معرفى كند. امير 
دوست محمد با اين وجود كه سواد نداشت در 
و درك كرد كه آمدن  بود  فن سياست آگاه 
دوستى  نشانه  ى  او  دربار  به  برنس  الكساندر 
با  او  دوستى  از  بريتانيايى ها  و  نيست  بى شايبه 
با  مبادا روزى روس ها  روس در هراس اند كه 
مدد امير افغانستان از راه افغانستان به هندوستان 
ماموريت،  اين  از  پيش  همانا  بياورند.  هجوم 
بريتانيايى ها در سال ١٨٣٣ ميالدى، شاه شجاع 
را به طور غيرمستقيم پشتيبانى كردند كه او به 
پادشاهى افغانستان در همان سال برسد، زيرا كه 
آن ها به دوستى امير دوست محمد باور نداشتند 
بتواند  شجاع  شاه  اگر  كه  مى كردند  گمان  و 
روس ها  هجوم  امكان  برسد،  شاهى  تخت  به 
افغانستان كم خواهد بود، چون كه شاه  از راه 
بريتانيايى ها  گذاشت.  نخواهد  را  آن ها  شجاع 
شاه  به  مالى  مدد  تنها  ميالدى   ١٨٣٣ سال  در 
مالى  مدد  اين  با  شجاع  شاه  و  كردند  شجاع 
توانست كه سپاه اجير در هندوستان گرد آورد 
دوست  از  شد،  وارد  قندهار  به  كه  همين  اما 
محمد شكست خورد. بارى اين مدد مالى كه با 
مدد مالى رنجيت سينگ هم همراه بود زاده ى 

پيمانى گرديد كه پس از اين پيمان بخش هاى 
مهم سرزمينى كه زير فرمان پادشاهان افغانستان 
بود، از افغانستان بريده شد. اين سرزمين هاى از 
پشاور و سند است. در سال  رفته شامل  دست 
حالت  يك  در  كه  شجاع  شاه  ميالدى   ١٨٣٣
روانى متزلزلى قرار داشت، پذيرفت كه رنجيت 
سرگرم  محمد  دوست  تا  كند  حمله  پشاور  بر 
به آسانى  بتواند كه  باشد و شجاع  او  با  جنگ 
قندهار و سپس كابل را به دست بياورد.  كسى 
باشد  نخوانده  را  رنجيت  رياكارى  قاموس  كه 
مى خواست  رنجيت  كه  مى برد  گمان  چنين 
شاه شجاع را در برابر امير دوست محمد يارى 
برنامه ى گرفتن  اما در حقيقت رنجيت  رساند، 
پشاور را طرح كرده بود. در اين پيمان رنجيت 
باز هم شجاع را وادار ساخت كه پس از گرفتن 
تخت شاهى افغانستان ساالنه دوصد هزار روپيه 
از بابت سند به او بدهد. يعنى اين ماليه گرفتن 
نفوذ  زير  سند  نگهدارى  حقيقت  در  سند  از 
رنجيت بود كه شاه شجاع بايست مى پذيرفت. 
شاه شجاع كه مى خواست به هر قيمتى به تخت 
شاهى برسد، هر دوى اين شرط را پذيرفت، اما 
همان طور كه گفتم رنجيت توانست پشاور را 
از چنگ برادر امير دوست محمد يعنى سلطان 
محمد بدر آورد و زير فرمان خود سازد، ولى 
شاه شجاع در قندهار شكست خورد و دوباره 

به لودهيانه برگشت.
ميالدى   ١٨٣٣ سال  در  شجاع  شاه  شكست 
و  نگذاشت  راحت  خواب  به  را  بريتانيايى ها 
همان طور كه گفته شد يك بار ديگر در سال 
١٨٣٧ ميالدى الكساندر برنس را به دربار امير 
سياست  مرد  اين  كه  تا  فرستادند  افغانستان 
خارجى امير دوست محمد را دريابد و در ضمن 
امير  اما  بكند  بريتانيا  سوى  از  دوستى  پيشنهاد 
بريتانيايى ها  بود مرام  دوست محمد كه دانسته 
چيست،  او  به  دوستى  دست  كردن  دراز  از 
آگاهانه سياستى بازى كرد كه مى توانست او را 
در رقابت بين روس و بريتانيا به پيروزى رساند. 
الكساندر  به  صراحت  به  محمد  دوست  امير 
برنس گفت كه بريتانيا مى تواند دوستى او را در 

بدل واگذار كردن پشاور به امير، بخرد. پشاور 
در سال ١٨٣٤ ميالدى به چنگ رنجيت درآمده 
بود و رنجيت حاضر نمى شد كه دوباره آن را 
براى  افغانستان  امير  بسپارد.  افغانستان  امير  به 
نياز داشت  گرفتن پشاور به پشتيبانى بريتانيايى 
گشادن  با  كه  نمى خواست  هرگز  بريتانيا  اما 
مشت  افغانستان،  امير  سوى  به  دوستى  دست 
دشمنى به روى رنجيت بكوبد. دوستى رنجيت 
بريتانيايى ها  براى  امير  دوستى  از  مراتب  به 
نيرومندى  شاه  رنجيت  داشت چون كه  ارزش 
از  بخش هايى  فرماندهى  كه  منظم  سپاه  با  بود 
در  داشتند.  اروپايى  اجير  افسران  را  سپاه  اين 
امير  دربار  به  بريتانيا  سفير  آكلند  لورد  نتيجه 
را دوباره  برنس  الكساندر  يعنى  دوست محمد 
به هندوستان فراخواند و اين بار تصميم گرفت 
از  دايم  براى  را  افغانستان  سوى  از  نگرانى  تا 
اين  به  رسيدن  براى  ببرد.  بين 
را  كسى  آكلند  لورد  هدف 
كه پايان زندگيش با افغانستان 
به  نخست  داشت،  پيوند 
سينگ  رنجيت  نزد  پنجاب 
شاه  نزد  لودهيانه  به  سپس  و 
كه  مرد  اين  فرستاد.  شجاع 
نام آور  مستشرقين  از  يكى 
بود و فارسى و عربى را نيكو 
ويليام  سر  همان  مى دانست، 
هى مكناتن است. مكناتن در 
داشت  ماموريت  ديدار ها  اين 
شجاع  شاه  و  رنجيت  به  تا 
مى خواهد  بريتانيا  كه  بگويد 
دوست  امير  سپاهش  زور  به 
محمد را برافگند و به جايش 
شاه شجاع را پادشاه افغانستان 
باعث  ديدار  دو  اين  سازد. 
زايش پيمان سه گانه ى: كمپنى 
و  شجاع  شاه  شرقى،  هند 
چنين  پيمان  اين  شد.  رنجيت 

مى گفت:
١- به رسميت شناختن پشاور 

در زير فرمان رنجيت سينگ
براى  سند  ساالنه ى  ماليه ى  گردآورى   -٢
رنجيت سينگ. در ظاهر سند زير فرمان شجاع 
اما به رنجيت ماليه مى پرداخت كه در  مى ماند 
رنجيت  به  را  سند  ديگرى  گونه ى  به  حقيقت 

واگذاشتن بود
٣- سپردن جالل آباد به رنجيت

شاه شجاع تنها با سپردن جالل آباد به رنجيت 
رنجيت  به  را  پشاور  و  سند  اما  نكرد  موافقت 
گذاشت. با اين پيمان كه در سال ١٨٣٨ ميالدى 
با امضاى رنجيت، مكناتن و شاه شجاع رسميت 
يافت، سند و پشاور از بدن افغانستان بريده شد 
و سال ها بعد هنگامى كه ديورند، عبدالرحمان 
پيمان  نام  به  كه  پيمانى  شناخت  به  وادار  را 
در  پيمان  اين  ساخت،  است،  معروف  ديورند 
بود.  شجاع  شاه  پيمان  همان  شناسايى  حقيقت 
خان  عبدالرحمان  امارت  هنگام  بريتانيا  دولت 
رنجيت  سرزمين هاى  چون  كه  مى كرد  ادعا 
بريتانياست،  فرمان  زير  او  مرگ  از  پس  حاال 
پس سند و پشاور هم در آن شامل است چون 
كه شجاع اين دو جاى را به رنجيت سپرده بود.

References:
1- Eyre Lieut. Vincent Eyre,
Retreat and Destruction of the 
British Army, January 1842.
2- Allen Charles, Soldier Sahib, 
Abacus, 2001.
3- Sale Lady, Disaster in
Afghanistan, London 1843.
4- Lal Mohan, Life of The Amir 
Dost Mohammad Khan of
Kabul, London, 1846.
5- Waller John H, Beyond the 
Khayber Pass, Random House, 
Ney York, 2002
6- Haughton John, With Ghurkas 
in Afghanistan, 1877, London
7- Forbes Archibald, Britain in 
Afghanistan,  London, 2007

پيمان سه سویی سال ١٨٣٨ ميالدى

سال  پيش از 
ديورند ٣٥

 بشير سخاورز

 شهروندستان

جعبه ی اسرار
١

شماره اى را كه شما داير نموده ايد فعال به دسترس نمى باشد!
و  فكرها  هجوم  مزخرفى!  خراب كن  اعصاب  پيام  عجب  اووووووف! 
كار  چى  است،  كى  با  كجاست،  فالنى  كه  غريب  و  عجيب  گمانه زنى هاى 
مى كند و چرا در دسترس نيست. گاهى شنيدن اين پيام لعنتى مى تواند شنونده 
را وادار كند تا به جنونى آنى مبتال گشته و موبايل را به زمين بكوبد. به همين 
دليل شركت هاى مختلف توليد مبايل، اقدام به طراحى و ساخت گونه هايى از 
اين همراه اجبارى هيچ  به آسانى نمى شكند.  ارتباطى كرده اند كه  اين دستگاه 
در  گاهى  مى كند،  همراهى  شمارا  هم  بستر خواب  تا  نمى كند.  رهاى تان  كجا 
فاصله بين شما و همسرتان، درميانه ى عطش و رخوت بستر نيز ميان شما و لذت 
و آرامش و رخوت فاصله گذارى مى كند. شايد اين صرفا خاصيتى جهان سومى 
از نوع افغانى آن باشد. شايد اين نوع استفاده در هيچ جاى جهان معمول نباشد 
و كسى هرگز به مجموعه ى فشرده شده از كيت هاى الكترونيكى  جاداده شده 
درون يك قوطى پالستيكى يا فلزى اجازه ندهد كه اين گونه وارد شرم آورترين 
حريم هاى خصوصى اش شود. شايد كسى در هيچ جا اين چنين معتادگونه توسط 
اين قوطى شيطانى به وجد نيايد، عصبانى نشود، بهم نريزد، دنيايش به پايان نرسد. 

٢
جاى  همه  لحظه،  هر  ناچيز !  مبلغى  برابر  در  نامحدود  كوتاه  كتبى  پيام  هزاران 
افغانستان به تمام مشتركين، هرچيز كه مى خواهى بنويس! مصرف بيشتر، تخفيف 
بيشتر، بسته ها و پيشكش هاى گوناگون براى انواع كاربرد ها و ساليق! انقالبى از 

تكنولوژى ارتباطى! 
بنشينيد؟ ذهن  »ميل مصرف« خاموش  تبليغ  اين  برابر  در  شما چگونه مى توانيد 
از همه ى  از سركوب، بى رابطه گى، دورافتاد گى و جدابودگى  افغانى پر است 
است.  ناگزير  امرى  اغوا  پس  دارد.  نياز  آن  به  هستن  وغريزه ى  ميل  كه  آنچه 
عطش  آن  روى  از  خاكستر  پرشتاب  نسيمى  همچون  مصرف  ميل  تبليغ  اين 
ديرينه پاك مى كند، آن من كامجوى شكست خورده را تحريك مى كند براى 
بهره بردارى و تجليل از آن »منيت« فراموش شده و سركوب شده. شركت ها آرام 
نمى نشينند. لحظه به لحظه با ارايه ى پيشكش هاى تازه اين ذهن آشفته ى آماده 
نمى كند  اطاعت  اين ذهن درست  را مديريت مى كنند. گاهى  معتاد شدن  براى 
اما جاى  چون آشفته است، برمى گردد و محاسبه مى كند و شرمناك مى شود. 
نگرانى نيست، شركت ها پاسخ هاى مناسب دارند. جوايز هنگفت مى دهند به قيد 

قرعه. اما ما هرگز پشت پرده را ديده نمى توانيم.
٣

من هم نمى دانم به راستى از كى بايد شاكى بود. ظاهرا همه چيز مطابق قانون 
مقصر  را  بشود كسى  اگرهم  است.  نشده  مرتكب  مى رود. كسى خالفى  پيش 
دست  نيم بند  تكنولوژى  اين  دخالت  همه  اين  كه  هستيم  خودما  اين  دانست، 
باز از آن  با آغوش  چندم را در زندگى و حريم خصوصى خود پذيرفته ايم و 
استقبال كرده ايم. كارگذاران و پديدآورندگان اين معادله ى چند مجهوله كامال 
از هر انتقادى مبرا مى شوند. مى گويند شما مى توانيد استفاده نكنيد، كسى شما را 
مجبور نكرده است. خطيبان در منابر نيز مردم را مخاطب قرار مى دهند و مالمت 
مى كنند وسست ايمان مى خوانند و مدعى مى شوند كه اسبابى اين چنين، باعث 
گمراهى مى شود اما مومنان بايد حذر كنند. اما هيچ كس پاسخى درخور ندارد. 
كسى نمى تواند به درستى اين همه عطش برقرارى ارتباط را تشريح كند و با آن 
مى پذيريم  انگار  مى شود،  حكمفرما  عجيب  سكوتى  نمايد.  بنيادين  برخوردى 
كه تقصير از خود ماست يا شايد گمان مى كنيم هيچ مشكلى ايجاد نشده است.

٤
همچون  ارتباط،  و  ارتباط  و  ارتباط  برقرارى  از  مشكوك  لذتى  گيج  همه  ما 
به  تبليغات  موج  به  سپرده ايم  را  گوش هاى مان  و  چشم ها  سنگى  مجسمه هاى 
طراحى  تازه  حيله هاى  و  مى برند  كالن  سود هاى  كه  موبايل  شركت هاى  نفع 
مى كنند تا چگونه »ميل مصرف« را در مخاطبين افزايش دهند. در نظام سياسى 
كاريكاتورمانند افغانستان به اين مى گويند رقابت در بازار آزاد، هركس توان و 
هوش بيشتر براى بيشتر چاپيدن و چپاول كردن مردم را داشت، تاجر و سرمايه دار 
شالوده ى  همه ى  كه  ساده اى  نشانه هاى  به  هرگز  ما  بود.  خواهد  موفق ترى 
نمى پرسيم،  خود  از  نمى كنيم.  توجه  مى كند،  فاش  را  سامانه  اين  ناعادالنه ى 
وقتى اين همه عرضه وجود دارد چگونه مى شود كه به مصرف نرسد. اين همه 
به قول آگهى هاى  اس ام اس ظاهرا مجانى، جوايز كالن و اغواكننده، اين همه 
كه  نمى كنيم  دقت  هيچ  ما  برسد.  به مصرف  بايد  باالخره  »سهولت«  شركت ها 
طبيعى  مى كنند،  پيشكش  كتبى  پيام  هزاران  ما  به  اندك  پولى  بدل  در  وقتى 
است كه شبانه روز جوانانى كم سن و سال به رد و بدل كردن پيام بگذرد. اما با 
محاسبه ى دقيق به سادگى مى توان فهميد كه اين پيشكش رسالتى جز ترغيب به 
سوى مصرف بيشتر با حيله اى مزورانه ندارد. و اين گونه است كه جعبه اى مرموز 
و سودآور براى سرمايه داران و پديدآورندگان، همه ى ذهن و روان و خلوت 

ما را مى گيرد.

 مسعود حسن زاده
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

خانم  است  حاکى  تونس  از  رسیده  خبرهاى 
»لیسانسیه دستفروش  به  با زدن سیلى  پولیسى که 
اعتصاب  با  زد،  را  تونس  انقالب  کلید  تونسى«، 
غذا در زندان مى خواهد مورد محاکمه اى عادالنه 

قرارگیرد تا از بالتکلیفى خارج شود.
این زن که با همکاران پولیسش، موجب شعله ور 
انقالبى در جهان عرب شد که حاال  شدن آتش 
حاالها دامنه اثرات و تبعات آن بر کسى آشکار 
نشده است مى گوید: باید با من منصفانه رفتار شود 

و حقوق انسانى ام رعایت گردد.
شماره  در  الشروق  تونسى  روزنامه  که  آن طور 
جمعه ۱-۴-۲۰۱۱ خود گزارش داده است خانم 
اعتصاب  که  است  کرده  اعالم  حمدى،  فادیه 
تا  و  کرده  آغاز  نامحدود  مدت  براى  را  غذایى 
کار  این  به  مسوولین  از  مناسب  جواب  گرفتن 

ادامه خواهد داد.
وى که با همکاران همراهش در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۰ 
به محمد بوعزیزى )لیسانسیه دستفروش( پرخاش 

بدون  تاکنون  دسامبر   ۳۱ از  بود،  کرده  اهانت  و 
اکنون  او  مى برد.  به سر  بازداشت  در  محاکمه 
جرم  مى گوید  و  است  خویش  آزادى  خواهان 

قابل مجازاتى را مرتکب نشده است.
گفته  نیز  پولیس  خانم  این  برادر  حمدى  فوزى 
ابراز  براى  خانواده  اعضاى  از  تن  چند  که  است 

همدردى با فادیه به اعتصاب غذا پرداخته اند.
محمد  ب��رادر  و  م��ادر  که  اس��ت  حالى  در  ای��ن 
به   ۲۰۱۱ جنورى   ۲۰ تاریخ  در  البوعزیزى 
سختى هاى  محمد  اند:  گفته  فرانسه  خبرگزارى 
بسیار کشیده و اهانت ها دیده بود، لیکن وقتى او 
از چهار پولیس به دلیل دستفروشى از سرناچارى 
جامعه  در  زن  این  وقتى  به ویژه  و  خورد  کتک 
که  ما  عزیز  به  دیگران  حضور  در  ما  شرقى 
را  دنیا  زد،  سیلى  بود،  مستاصل  و  کرده  تحصیل 
در برابر چشمش تیره و تار نمود. لذا او و مسوول 

شهردارى ذیربط مسبب مرگ محمد اند.
این خانواده گفته است: با سقوط بن على، جامعه 
ما حق خود را گرفت، لیکن ما هم باید از حقوق 
مجازات  و  محاکمه  کنیم.  دف��اع  خ��ود  ف��ردى 
اجراى  الزم��ه  اف��راد  حقوق  به  تجاوزکنندگان 

عدالت است.
روز  همان  در  البوعزیزى  محمد  است که  گفتنى 
از رساندن شکایت  حادثه )۱۷-۱۲-۲۰۱۰( وقتى 
ناامید  باالتر  مسووالن  گوش  به  پولیس  از  خود 
با  او  اما خودکشى  به خودکشى کرد.  اقدام  شد، 
سپس  و  شهرش  جوانان  اعتراضات  و  همدردى 
بن  بساط  گردید  باعث  و  شد  پیگیرى  کشورش 

على در ۱۴- ۱-۲۰۱۱ برچیده شود.


مستقل حقوق  تحقیقات کمیسیون  و  گزارش ها 
اطفال  بد  وضعیت  از  حکایت  افغانستان  بشر 
حقوق  سوم  گزارش  چنانچه  دارد.  اجتماع  در 
اقتصادي و اجتماعي در افغانستان نشان مي دهد 
سنین  بین  افغان  اطفال  چهارم  یک  تقریبا  که 
در  ثبت شده  آمار  مي کنند.   کار  سال   ۱۴ تا   ۷
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حاکي از 
آن است که در جریان شش ماه اول سال ۱۳8۷ه 
صورت  براطفال  جنسي  تجاوز  واقعه   ۳۷ ش، 
نتیجه  در  طفل  دو  حداقل  که  اس��ت  گرفته 
تجاوز به قتل رسیده اند.  در جریان سال گذشته 
وقوع  به  کشور  در  اطفال  اختطاف  واقعه   6۰
مکتب  ششصدو چهل  همچنین  است.   پیوسته 
از  تن  ح��دود۲۳۴۲۷۲  و  بسته  ناآرام  مناطق  در 
دانش آموزان، از ادامه آموزش محروم شده اند. 
اطفال  دسترسي  عدم  و  زودهنگام  ازدواج هاي 
خانواده ها  ضعیف  اقتصاد  صحي،  خدمات  به 
مي باشد  افغانستان  در  اطفال  مشکالت  دیگر  از 
به نوعي اطفال را به سمت استفاده  که هر کدام 
آن که  وجود  با  مي دهد.  سوق  مخدر  مواد  از 
دولت جمهوري اسالمي افغانستان، مبارزه علني 

مخدر  مواد  قاچاق  و  زرع  علیه  و جدي خودرا 
به  مي توان  جمله  آن  از  که  است،  نموده  آغاز 
ایجاد   ، مخدر  مواد  علیه  مبارزه  قانون  تصویب 
علیه  مبارزه  قضایي  و  عدلي  اختصاصي  قوه 
مخدر،  مواد  کنترل  ملي  استراتژي  مخدر،  مواد 
ایجاد وزارتي تحت نام »وزارت مبارزه علیه مواد 
مخدر« به شکل مستقل و وجود یک معینیت در 
اشاره  افغانستان  داخله  وزارت  تشکیل  چوکات 
توسط  که  مطالعاتي  و  بررسي  به  نظر  ک��رد. 
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و دفتر مبارزه با 
 )UNODC( متحد  ملل  جرایم  و  مخدر  مواد 
تعداد  تقریبا  افغانستان  در  است،  گرفته  صورت 
مي نمایند.  استفاده  مخدر  مواد  از  طفل   6۰۰۰۰
استراتژي ملي اطفال در معرض خطر، استراتژي 
ملي کنترل مواد مخدر، استراتژي منع استفاده از 
تداوي  و  احیا  طرزالعمل  هم چنین  مخدر  مواد 
معتادان به مواد مخدر، دولت جمهوري اسالمي 
و  حفاظت  جواب گویي،  ب��راي  را  افغانستان 
و  اطفال  چه  مخدر،  مواد  به  معتادان  از  حمایت 
چه بزرگساالن، مسوول و متعهد مي سازد. با این 
این تحقیق، بررسي وضعیت  حال، هدف عمده 

و  اجتماعي  و  اقتصادي  لحاظ  از  معتاد  اطفال 
دستیابي به عوامل و دالیل اعتیاد اطفال مي باشد. 
دنبال  تحقیقي  پروژه  این  در  که  دیگري  هدف 
میزان  و  مخدر  مواد  ضررهاي  بررسي  مي شود، 
آگاهي اطفال و تمایل آنها براي بازگشت مجدد 
و سالم به اجتماع مي باشد. بدین ترتیب، تحقیق 
حاضر، در سه فصل تهیه و تنظیم گردیده است 
که فصل اول آن حاوي کلیات و مطالب نظري 
به  فصل  این  در  مي باشد  موضوع  به  ارتباط  در 
جمع آوري  چگونگي  و  آماري  جامعه  تعریف 
آن  به  مرتبط  مطالب  سایر  و  ساحه  از  معلومات 
یافته هاي  دوم حاوي  فصل  است.  شده  پرداخته 
به  سوم  فصل  در  و  بوده  مشاهدات  و  ساحوي 
نتیجه گیري و ارایه پیشنهادها پرداخته شده است. 

پی نوشت ها:
افغانستان،  بشر  حقوق  مستقل  ۱-کمیسیون 
در  اجتماعي  و  اقتصادي  حقوق  سوم  گزارش 
کمیسیون  نشرات  از   ،۱۳8۷ قوس  افغانستان، 
کار  کار،  حقوق  افغانستان،  بشر  حقوق  مستقل 

اطفال، ص ۱6
افغانستان،  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون   -۲
 ۱۳8۷ سال  افغانستان،  در  بشر  حقوق  وضعیت 
حقوق  مستقل  کمیسیون  انتشارات  از  ش،  ه 
تجاوز  انساني،  کرامت  حق   -۲ بشرافغانستان، 

جنسي به اطفال، ص۱۲
نقض حق حیات  اثر، ۱- حق حیات،  ۳- همان 

اطفال، ص۷
۴- همان اثر، ۳- حق آزادي و امنیت شخصي، 

دستگیري و توقیف خودسرانه اطفال، ص ۱5.
5- قانون مبارزه علیه مواد مخدر، جریده رسمي، 
 )8۷5( مسلسل  شماره  عدلیه،  وزارت  نشریه 

تاریخ ۱۳8۴/9/۲۷
6- استراتژي ملي کنترل مواد مخدر؛ استراتژي 
تجدیدشده 5 ساله جهت رفع مشکل مواد مخدر 

غیر قانوني، کابل، افغانستان/ جدي ۱۳8۴
مقدماتي  گزارش   - خارجه  امور  وزارت   -۷
حقوق  کمیته  به  افغانستان  اسالمي  جمهوري 

طفل، پاراگراف ۳۲9، صفحه 56
ادامه دارد
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خانم پولیس 
خواهان محاکمه 
عادالنه خود شد

بررسي وضعیت 
اطفال معتاد در 
افغانستان 1388

تحقیقی از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

قسمت سوم

حقوق شهروندی 
در قانون اساسی 

افغانستان با رویکرد 
تحلیل فصل دوم  

قانون اساسی

ابهام های قانونی
امر  از طرف دیگر  نهى مى کند  از یک طرف  اگر  بعدى است.  قانون همواره دو 
مى کند. و اگر از یک طرف موجب حق مى شود از طرف دیگر موجب سلب حق 
مى شود. به  هرحال با توجه به امر و نهى اگر چنانچه کسى که مرتکب عمل نهى 
شود، باید قانون مجازات وى را پیش بینى کند. در مورد مساله مذکور اگر چنانچه 
کسى موجب تضییع حقوق سیروسفر و مسکن شود، آیا قوانین موضوعه ى کشور 
چه نوع مجازاتى را پیش بینى کرده است؟ قوانین کشور ساکت است. جز این که 
کسى که حقش نقض شود یا سلب گردد مى تواند بر اساس حق رجوع موثر به 

محاکم مراجعه کند و دادخواهى نماید.
در  هم  و  است  شده  شناخته  رسمیت  به  اساسى  قانون  در  هم  موثر  رجوع  حق 
مانند  دارد  توصیه اى  جنبه  صرفا  که  معیارهاى  آن  خواه  بین المللى.  معیارهاى 
متعاهد جنبه ى  براى کشور  بشر و خواه آن وثایقى که  اعالمیه ى جهانى حقوق 
الزام آورى دارد. به هرصورت فقط راهى که حق تضییع شده سیروسفر و مسکن 
به سوى جبران خسارت پیموده مى شود، قاعده ى حق رجوع موثر است. در قوانین 

موضوعه راه دیگرى پیش بینى نشده است.
حق انتخاب کردن و انتخاب شدن

یکى از مصادیق آشکار حقوق سیاسى حق مشارکت در اداره ى عمومى کشور 
است. مشارکت در اداره ى عمومى کشور با انتخاب شدن و انتخاب کردن تمثیل 
حق  افغانستان  اتباع  که  است  کرده  تصریح   افغانستان  اساسى  قانون  مى شود. 

انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارند.۱۴ 
از  افغانستان  بر دموکراسى  مبتنى  نظام  در  اداره ى عمومى کشور  در  سهم گیرى 
انتخاب کردن مى گذرد. آن چیزى که در نظام هاى  انتخاب شدن و  رهگذر حق 
موروثى شاهى افغانستان نبوده است. اما در نظام سیاسى افغانستان کنونى قوانین 
موضوعه، اداره ى عمومى کشور را به طور مساوى به دوش تمام ملت گذاشته است. 
بدین معنا که هرتبعه ى افغانستان حق دارد تا با پروسه ى انتخابات )انتخاب شدن 
انتخاب کردن( به طور مساوى در اداره و رهبرى عامه ى کشور اشتراک کنند  و 
موضوعه ى  قوانین  توسط  حق  این  باشد.  نباید  مانعى  هیچ  خصوص  این  در  و 
افغانستان مانند قانون اساسى و قانون انتخابات تضمین شده است و توسط وثایق 
بین المللى تاکید گردیده است. از جمله مى توان به  میثاق بین المللى حقوق مدنى 
و سیاسى اشاره کرد که جنبه ى الزام آور براى افغانستان دارد. مبناى الزام آورى 
آن تعهدى است که افغانستان بر دوش مى کشد. میثاق بین المللى حقوق مدنى و 
سیاسى تصریح کرده است که هر شهروندى باید از فرصت ها و امکانات بدون 
داشته  حق  نامعقول،  محدودیت هاى  بدون  نیز  و  محدودیت هاى  نظرگرفتن  در 
باشد که در اداره ى امور عمومى، مستقیما یا به وسیله ى انتخاب آزاد نمایندگان، 
شرکت کند و همچنین در انتخابات دوره اى صحیح که با آراى عمومى مساوى و 
مخفى انجام مى گیرد و تضمین کننده ى بیان آزادانه ى خواسته ى انتخاب کنندگان 
بنابر شرایط کلى حق  است، حق راى دادن و انتخاب شدن دارد و هر شهروندى 

مساوى ورود به مشاغل عمومى در کشور خود را دارد.۱5 
روحیه ى  طبق  است.  شده  توصیه  نیز  بشر  حقوق  جهانى  اعالمیه ى  در  حق  این 
متحد،  ملل  منشور  دولت،  مى گوید:  که  افغانستان  اساسى  قانون  هفتم  ماده ى 
است  شده  ملحق  آن  به  افغانستان  که  بین المللي  میثاق هاي  بین الدول،  معاهدات 
و اعالمیه ى جهاني حقوق بشر را رعایت مي کند،۱6 دولت افغانستان را ملزم به 
رعایت مفاد ماده ى هفتم اعالمیه ى جهانى حقوق بشر کرده است. آنجا که این 
اعالمیه مى گوید: »هرکس حق دارد که در اداره ى امور عمومي کشور خود خواه 
مستقیما و خواه با وساطت نمایندگاني که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جوید. 
همچنین هرکس حق دارد با تساوي شرایط به مشاغل عمومي کشور خود نایل 
اراده ى  منشا قدرت حکومت  اعالمیه تصریح مى کند که اساس و  این  آید.«۱۷ 
مردم است. این اراده باید به وسیله ى انتخاباتي ابراز گردد که از روي صداقت و 
به طور ادواري، صورت پذیرد. انتخابات باید عمومي و با رعایت مساوات باشد 

و با راي مخفي یا طریق هاي نظیر آن انجام گیرد که آزادي راي تامین نماید.۱8
حق برایت الذمه

به  را  آن  اساسى  قانون  که  است  شهروندى  از حقوق  یکى  نیز  برایت الذمه  حق 
حکم  پنجم  و  بیست  ماده ى  در  افغانستان  اساسى  قانون  است.  شناخته  رسمیت 
مى کند که برایت الذمه حالت اصلي است. متهم تا وقتي که به حکم قطعي محکمه 

با صالحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بي گناه شناخته مي شود.۱9
ادامه دارد
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واشنگتن، استانبول، تهران، تل آویو، بیروت به گفته علی االیمان، 
این  شدید  توجه  مورد  سوریه  تحوالت  لبنانی،  تحلیلگر 
سوریه  در  تحول  و  تغییر  »هرگونه  می گوید:  او  دولت هاست. 
انعکاس گسترده ای در ایران و کشورهای عربی به دنبال خواهد 
امریکا،  خارجه  وزارت  سخنگوی  ترنر،  مارک  اخیرا  داشت.« 
اظهار داشت که »اطالعات موثقی مبنی بر کمک ایران به سوریه 
در دست است«؛ این کمک ها به هدف حمایت های لوجستیکی 
و سرکوب تظاهرکنندگان انجام می شود. و این نکته ای است که 
بالفاصله مورد تکذیب هر دو دولت تهران و دمشق قرار گرفت. 
با این حال، این اظهارات به خوبی نشان می دهند که کاخ سفید 
نگران رابطه ی نزدیک میان این دو کشور است. االیمان در ادامه 
می افزاید: »بی شک ایتالف میان ایران و سوریه برای منافع ایاالت 
بدتر شدن شرایط حکومت  و درصورت  نیست.  مناسب  متحده 
وجود  به  ایران  شیعه  حکومت  برای  وخیمی  پیامدهای  دمشق، 
ایران  و  حماس  حزب اهلل،  میان  ارتباطی  پل  دمشق  آمد.  خواهد 
است. نابود شدن این پل باعث تضعیف نفوذ جمهوری اسالمی 
متحده خواهد  ایاالت  مواضع  تقویت  و  خاورنزدیک  منطقه  در 

شد.«

با مشکالتی که تحوالت  بر مواجه شدن  حکومت تهران عالوه 
با  را  باید روابط خود  در صحنه سیاسی سوریه رقم خواهد زد، 
کشورهای خلیج فارس حفظ کند. این کشورها در آخرین نشست 
شورای همکاری خلیج فارس به »دخالت های جمهوری اسالمی 
ایران در مسایل داخلی«، مانند حمایت از تظاهرات بحرین، اشاره 
کردند. و این رفتار کشورهای عربی واکنش مقامات جمهوری 
این باره گفت:  در  احمدی نژاد  محمود  داشت.  درپی  را  اسالمی 
»ایاالت متحده درتالش است تا در روابط میان ایران و کشورهای 

عربی، و روابط میان شیعه و سنی ایجاد تنش کند.«
در این راستا و براساس اطالعات به دست آمده توسط آ ب ث، 
که  گفته اند  داخلی  رسانه های  مدیران  به  سوری  دولتمردان 
»بزرگ انگاشتن اغتشاشات کشور بخشی از توطیه و دادن قدرت 
این خصوص  در  محلی  روزنامه نگاران  از  یکی  سنی هاست.«  به 
نماینده  جبهه  یک  دارد:  وجود  جبهه  دو  اینجا  »در  می گوید: 
سوریه و تهران است که به وسیله نخبگان شیعه اداره می شود، و 

جبهه دیگر واشنگتن و متحدانش در خلیج فارس اند.«
و اما اسراییل

اظهار داشت که تحوالت  اسراییل،  رییس جمهور  پرز،  شیمون 
شناخته شده  بد  رویداد  می کند. یک  دنبال  نگرانی  با  را  سوریه 
بسیار بهتر از یک رویداد خوب شناخته نشده است. االیمان در 
سیاست های  با  مخالفت  علی رغم  »سوریه  می گوید:  رابطه  این 
امریکا و اسراییل، درتالش است تا میان ملی گرایی و توافق صلح 
با اسراییل تعادل برقرار کند.« و با این که سوریه به مسلح کردن 
سال  از  ولی  است،  متهم  اعضای حماس  از  و حمایت  حزب اهلل 
و درگیری در  تنش  هیچ گونه  کیپور،  یوم  از جنگ  ۱۹۷۴ پس 

مرزهای آن با اسراییل روی نداده است. 
منبع: روز

قدیم  خراسان  در  مشهور  منطقه ای  بادغیس 
دارد.  مختلف  دالیل  شهرت  این  و  بوده 
مقاومت نیزک بادغیسی، استاد سیس بادغیسی 
و  مسلمان  اعراب  ورود  زمان  در  دیگران  و 
زبان  شاعر  نخستین  عنوان  به  بادغیسی  حنظله 
شهرت  تکیه گاه های  از  بخشی  شاید  دری، 
است.  کشور  سوم  درجه  اکنون  والیت  این 
اکنون از حنظله بادغیسی  تنها نامی روی یگانه 
لیسه پسرانه مرکز این والیت باقی مانده است. 
به  را  خربنده«  »مردی  روایتی  به  که  شاعری 
در  نظامی  روایت  به  رساند.  خراسان  سلطنت 
را  خجستاني  عبداهلل  بن  »احمد  مقاله...  چهار 
امارت  به  بودي،  خربنده  مردي  تو  پرسیدند 
دیوان  روزي  گفت:  رسیدي؟  چون  خراسان 
بیت  دو  بدین  خواندم  همي  بادغیسي  حنظله 

رسیدم:
مهتري گر به کام شیر در است
شو خطر کن ز کام شیر بجوي
یا بزرگي و عز و نعمت و جاه
یا چو مردانت مرگ رویاروي

داعیه ای در باطن من پدید آمد که به هیچ وجه 
نتوانستم  راضي  بودم  اندر  که  حالت  آن  در 
و  وعز  بزرگی  به  خبربنده  مرد  آن  و  بود....« 

نعمت و جاه می  رسد.
این  بهار  ویژه  به  و  کوهستانی  و  سبز  طبیعت 
پسته  گل  سنتی  درجشن  اکنون  که  والیت 
تجلیل می  گردد، همواره مثال زدنی بوده است. 
گرفت  خود  در  را  سامانی  امیر  که  بهاری 
رودکی  دامان  به  دست  درباریان  که  تاجایی 
ترغیب  برای  را  خود  شعرمعروف  او  و  شدند 

شاه سرود. بوی جوی مولیان آید همی.
شهروندان والیت بادغیس امسال برای سومین 
بار جشن گل پسته برقرار و برگزار کردند. این 
جشن بنابر فیصله بزرگان و تصویب والی این 
والیت، همه ساله هفته نخست ماه ثور برگزار 
والیان  از  والیت  این  والی  امسال  می  گردد. 
جشن  این  در  حضور  برای  همجوار  والیات 
پسته زار  در  جشن  بود.  کرده  دعوت  سنتی 
شهروندان  از  تن  هزاران  حضور  با  بادغیس 
این والیت برگزار شد. پسته زاری که نود هزار 
یک  مسوولین  گفته  به  واکنون  بوده  هکتار 
چهارم آن بیشتر باقی نمانده است ومتباقی طی 
این سال ها به وسیله زورمندان و خیره سران از 

بین رفته است.
فروش  و  سوخت  برای  جنگل  این  درختان 
قطع  بی رویه ای  طرز  به  سال ها  این  طی  انبوه 
دارد.  ادامه  روند  این  هم  هنوز  گردیده اند. 
آن  از  چیزی  امروز  می  بینی  فضا  از  آنچه 
است.  نمانده  باقی  تنیده  ودرهم  انبوه  جنگل 
هزار  بیست  به  هکتار  نودهزار  از  جنگل  این 
هکتار مساحت محدود گردیده است. محصول 
افغانستان  طبیعی  پسته زار  بزرگ ترین  این 
برداشت  ویرانگری  شیوه های  به  همه ساله  نیز 
ساله  همه  جنگل  این  پسته  محصول  می  شود. 

قرار  غارت  مورد  گونه ای  به  رسیدن  از  پیش 
در  می  بینند.  آسیب  درختان  حتا  که  می  گیرد 
بسیاری موارد افراد زورمند مناطقی را »غروق« 
و انحصار می  کنند و عامه شهروندان نمی توانند 
به آن مناطق دسترسی پیدا کنند. داکتر داود شاه 
صبا والی هرات درمیان شهروندان بادغیس به 
آنان وعده سپرد که درفصل برداشت محصول 
با هماهنگی  بادغیس  و  پسته، مسووالن هرات 

روند برداشت را مدیریت خواهند کرد.
وهرات  بادغیس  والیات  میان  جنگل  این   
مشترک است و بخشی از جنگل نیز تا دل خاک 
هرات  و  بادغیس  همسایگی  در  ترکمنستان 
ترکمنستان  با  همسایگی  این  است.  یافته  ادامه 
برای بادغیس بسیار نزدیک تر از هرات است. 
از شهرک تورغندی تا مرکز شهر هرات بیش 
از یک صد و بیست کیلومتر فاصله وجود دارد 
ولی از مرز ترکمنستان تا مرکز والیت بادغیس 
تفاوت  این  با  فاصله است.  حدود 50 کیلومتر 
که برق وارداتی از ترکمنستان چند سال است 
در هرات توزیع می  گردد اما مردم این والیت 
با وجود اعالم مشکالت، هنوز حتا امیدوار به 

انتقال خط برق از ترکمنستان هم نیستند.
از  که  صورتی  در  افغانستان  حلقوی  شاهراه 
بادغیس بگذرد، این والیت به فاریاب و هرات 
وصل می  گردد. اما بادغیس تنها والیت کشور 
است.  نگردیده  شاهراه  شامل  هنوز  که  است 
افغانستان  حلقوی  شاهراه   ۱35۷ سال  از  پیش 
که  بود  رسیده  بادغیس  به  وغرب  شمال  از 
شاهراه  خان  داود  سردار  جمهوری  پایان  با 
افغانستان در بادغیس نیمه کاره ماند. تا هنوز که 
بیش از سی وچند سال از این مساله می گذرد، 
نیمه کاره  دربادغیس  افغانستان  شاهراه  بازهم 
خاک  در  شاهراه  آسفالت  عدم  است.  مانده 
بادغیس در طی چهاردهه وبا روی کار آمدن 
حکومت های مختلف سوال بزرگی برای مردم 

بادغیس است.
کوه ها  همین  دل  در  بادغیس  و  هرات  والیان 
شدند  مواجه  خبرنگارانی  پرسش های  با  نیز 
که برای تهیه گزارش از این جشن فاصله ۱60 
کیلومتری هرات – بادغیس را از کوتل سبزک 
وگردنه های پرخم وپیچ خامه گذشته بودند.60 
کیلومتر این راه که در ساحه هرات است، چند 
متباقی  آسفالت شد.  ایران  از سوی  پیش  سال 
کار  وآغاز  قرارداد  به  دوباره  سپردن  وجود  با 
دوباره، معطل ماند. یکی از پرسش ها از والیان 
والیان  پاسخ  بود.  موضوع  همین  والیت  دو 
هرات وبادغیس این بود که کار از مرکز باید 

پیگیری گردد.
نصیب  هم  بازسازی  سال های  در  بادغیس   
چندانی نبرده است. ناامنی در یکی دو ولسوالی 
این والیت شاید یکی از عوامل عدم توسعه این 
والیت به حساب آید اما این همه ماجرا نیست 
ومردم این والیت خود را جزو والیات محروم 
می دانند. با آن هم تیم بازسازی والیتی اسپانیا 

آسفالت  گونه ای  به  را  قلعه نو  شهر  جاده  چند 
کرده است. در هر قریه ساختمان جدید مکتب 
نسبتا  والیت  مرکزی  شفاخانه  می  شود،  دیده 
مجهز گردیده است ودو لیسه دخترانه و پسرانه 
عالقمندی   با  که  است  دانش آموزانی  از  مملو 

به این مکاتب می  روند.
به  والیت  این  امنیتی  وضعیت  از  امروز  آنچه 
مسوولین  است.  اوضاع  بهبود  می  آید،  دید 
مردمی  بزرگ  جشن  توانسته اند،  والیت  این 
حضور  با  ولسوالی ها  از  دریکی  را  پسته  گل 
همجوار  والیات  والیان  شهروند،  هزار  ده ها 
درهمین  کنند.  برگزار  خارجی  میهمانان  و 
مخالف  نیروهای  پیش  یک سال  تا  ولسوالی 
دولت حتا کارمندان دولت را سرمی بریدند. اما 
اکنون در میان انبوه متراکم مردم احساس ترس 
از ناامنی دیده نمی شود. آقای آرمان والی این 
به  پسته  گل  مردمی  جشن  می گوید  والیت 
چند منظور برگزار گردیده است. جلب توجه 
درحال  ملی  سرمایه  عنوان  به  پسته  جنگل  به 
نابودی، ایجاد تفاهم و همدلی میان اقوام و در 
مجموع توجه به بادغیس بخشی از اهداف این 

جشن است.
با هر شهروند بادغیس که مواجه شوی حتما در 
مورد راه و بخش نیمه مانده ی شاهراه می گوید، 
درمورد نبود برق، درمورد آب دریای مرغاب 
افغانستان  خاک های  بیرون  به  بی استفاده  که 
خدمات  عرضه  زمینه  نبود  مریضی،  می  رود، 
صحی، این که مردم همین ولسوالی آبکمری، 
مجبور اند  تابستان ها  جشن،  برگزاری  محل 
ده ها  و  ببرند   آشامیدنی  مرکز والیت آب  از 
جشن  دراین  که  مردمی  دیگر.  خواسته ی 
فقیرترین های  از  یافته اند،  حضور  بانشاط 
را  خواسته ها  کمترین  اما  افغانستان اند،  مردم 
دارند. عکس رییس جمهور با بیرق سه رنگ 
آویخته  جشن  خیمه های  آستانه  بر  افغانستان، 
محمد  نیک  عکس  ترتیب  به همین  و  است 
که  والیت  این  عمومی جهادی  فرمانده  خان، 

درجنگ با شوروی قربانی شد.
مردم با اتن ملی، ساز و نمایش محلی و کشتی 
تجلیل  پسته  گل  جشن  از  گوسفند  کباب  و 
پیشرفت  ملی،  وحدت  مورد  در  می  کنند، 
می زنند  حرف  بادغیس  پیشرفت  افغانستان، 
پذیرایی  برای  آستین های شان  که  ودرحالی 
کباب  با  میهمانان  از  است،  برزده  میهمانان  از 
که  میهمانانی  می کنند؛  پذیرایی  بادغیسی  قو 
والیت  والی  صبا  داودشاه  داکتر  میان شان  در 
بزرگ همجوارشان هرات قرار دارد، خانم های 
اسپانیایی و اروپایی و پهلوانان والیات همجوار. 
چهره های خسته و تکیده ی مردان و زنانی که 
از  می زنند.  قدم  خیمه ها  بیرون  و  خیمه ها  در 
این  با  امنیت وجشن خود خوشحال اند وشاید 
می گذرد،  بادغیس  از  شاهراه  روزی  که  امید 
از  خوش بختی  و  می گذرد  بادغیس  از  برق 

بادغیس می گذرد.

با هر شهروند بادغیس که 
مواجه شوی حتما در مورد 
راه و بخش نیمه مانده ی 

شاهراه می گوید، درمورد 
نبود برق، درمورد آب دریای 

مرغاب که بی استفاده به 
بیرون خاک های افغانستان 

می  رود، مریضی، نبود 
زمینه عرضه خدمات صحی، 
این که مردم همین ولسوالی 
آبکمری، محل برگزاری جشن، 
تابستان ها مجبور اند از مرکز 
والیت آب آشامیدنی ببرند  

و ده ها خواسته ی دیگر. 
مردمی که دراین جشن 
بانشاط حضور یافته اند، 
از فقیرترین های مردم 

افغانستان اند، اما کمترین 
خواسته ها را دارند.

بادغیس
از چشم گل پسته

گزارش آ ب ث از کمک های تهران به دمشق

نگران سقوط بشاراسد
ایران
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دبیرکل اتحاديه عرب: بادهای تغییر به زودی به ايران می رسد 

۲۰ مسیحی پروتستان در چین در مراسم عید پاک بازداشت شدند

دولت لیبیا عملیات نظامی در مصراته را متوقف کرد

عمر موسی، دبيرکل اتحاديه عرب، در گفتگو با يک 
روزنامه فرانسوی گفته است که بادهای فعلی تغييرات 
به کشورهای عربی محدود نخواهد شد و به زودی به 

ايران خواهد رسيد.
دبير کل اتحاديه عرب در گفتگو با روزنامه فيگارو، 

چاپ پاريس، اظهار عقيده 
اعتقادم  اين  بر  »من  کرد: 
که بادهای سهمگين تغيير 
محدود  عرب  جهان  به 
نخواهد شد و به زودی به 
سوی ايران وزيدن خواهد 

گرفت.«
عمر موسی در اين گفتگو 
اشاره  بيشتری  جزييات  به 
درباره  توضيحی  و  نکرد 
تغييرات  اين  چگونگی 

نداد.
پس  و   1388 سال  در 
انتخابات  برگزاری  از 
جمهوری،  رياست  دهم 
اعتراض های  شاهد  ايران 
وسيع«  »تقلب  مخالفان  که  آنچه  به  جاده ای  گسترده 
در اين رای گيری خواندند، بود که اين اعتراض ها با 
سرکوب شديد نيروهای امنيتی روبرو شد و در جريان 

آن ده ها نفر کشته و هزاران نفر نيز بازداشت شدند.

برخی از تحليلگران سياسی معتقدند که اعتراض های 
مخالفان در قالب »جنبش سبز« ايران و حوادث تونس 
منجر  آنها  جمهور  روسای  سرنگونی  به  که  مصر  و 
قيام های مردمی در جهان عرب بوده  الهام بخش  شد 

است.
مصاحبه  از  ديگری  بخش  در  عرب  اتحاديه  دبيرکل 
گفته  عرب  جهان  در  فعلی  قيام های  به  اشاره  با  خود 
مشارکت  خواهان  کشورها  اين  »شهروندان  که  است 

در تصميم گيری ها هستند.«
وی اظهار داشت که اتحاديه عرب مدلی دقيقی برای 
ارايه به کشورهای عربی به منظور انجام تغييرات ندارد 
وجود  تغيير  به  نياز  که  داده ايم  هشدار  بارها  ما  »ولی 

دارد.«
به  عرب  جهان  که  مسيری  کرد  تاکيد  موسی  آقای 

سوی آزادی برگزيده غير قابل بازگشت است.
اعتراض های جهان از جنوری سال جاری و پس از آن 
آغاز شد که معترضان تونسی برای بزرگداشت مرگ 
کمتر  در  و  ريختند  جاده ها  به  اين کشور  جوان  يک 
رييس  علی،  بن  العابدين  زين  فرار  باعث  ماه  يک  از 

جمهور، از کشور شدند.

پايتخت  پکن،  حومه  مناطق  از  يکی  در  چين  پوليس 
کليسای  اعضای  ار  نفر  بيست  کم  دست  کشور،  اين 

»شووانگ« را بازداشت کرده است.
آن  فعاليت های  که  پروتستان  کليسای  اين  اعضای 
غيرقانونی اعالم شده قصد داشتند مراسم عيد پاک را 

در فضای باز برگزار کنند.
اين کليسيای انجيلی حدود هزار عضو در پکن دارد.

تمامی رهبران اين کليسا تحت بازداشت خانگی قرار 
دارند و ده ها نفر از اعضای آن ظرف هفته های اخير و 
به دنبال افزايش فشارها از سوی مقامات برای سرکوب 

مخالفان، بازداشت شده اند.
جين تيان مينگ از کشيشان اين کليسا به خبرگزاری 
فرانسه گفته است: »مقامات، اعضای کليسای شووانگ 
قبلی  محل  از  ميالدی  گذشته  سال  نوامبر  ماه  در  را 

و  کرده  خارج  عبادتشان 
هزار  يک  حدود  تجمع  از 
در  کليسا  اين  اعضای  از  نفر 
ساختمان جديدی که با بودجه 
اين کليسا خريداری شده بود، 

جلوگيری کردند.«
عليرغم سياست رسمی دولت 
مبنی بر آزادی پرستش، دولت 
نسبت  خوشی  نظر  کمونيست 
منظور  به  و  ندارد  مذهب  به 
از  مذهبی  گروه های  کنترول 
آنها در خواست کرده تا برای 

انجام گردهمايی ها، از دولت اجازه بگيرند.
و  شده  نهاده  بنيان   1993 سال  در  شووانگ  کليسای 

به گفته مقامات، اين کليسا از سال 2006 اقداماتی را 
درخواست  تاکنون  که  کرده  آغاز  دولتی  ثبت  برای 

آنها از سوی دولت رد شده است.

در  خود  نظامی  عمليات  که  می گويد  ليبيا  دولت 
شهر مصراته را متوقف کرده تا رهبران قبايل محلی 
وارد  حکومت  مخالفان  با  باشند  داشته  فرصت 

مذاکره شوند. 
خالد کعيم، معاون وزير خارجه ليبيا گفته است که 
نيروهای حکومتی از مواضع خود در اين شهر عقب 

نشينی نکرده اند و همچنان در شهر حضور دارند.
يکشنبه  روز  اوليه  ساعات  در  همچنان  حال  اين  با 

صدای شليک و انفجار در شهر شنيده می شد.
آقای کعيم در يک کنفرانس خبری گفت که قبايل 
محلی مصمم اند که در 48 ساعت آينده مشکل را 
و  دهند  خاتمه  خونريزی  بدون  و  گفتگو  طريق  از 

زندگی عادی را به شهر بازگردانند.
به گفته او راه ديگری که رهبران اين قبايل پيشنهاد 
با مخالفان  کرده اند اين است که خود وارد جنگ 

محلی  قبايل  رهبران  که  گفت  کعيم  آقای  شوند. 
نتواند مخالفان  اگر  اولتيماتوم داده اند که  به دولت 
حکومت را شکست دهد، خود وارد عمل خواهند 
زندگی  اينکه  از  قبايل  اين  رهبران  او  گفته  به  شد. 
و کسب و کار مردم در مصراته در پی درگيری ها 

مختل شده بشدت عصبانی هستند.
که  صورتی  در  که  بود  گفته  پيشتر  کعيم  آقای 
چندان  شوند،  مخالفان  با  جنگ  وارد  مسلح  قبايل 

خويشتنداری از خود نشان نخواهند داد.
دولت ليبيا پيش از اين هم از تهديد به عمليات نظامی 

قبايل محلی عليه مخالفان استفاده کرده است.
حکومت ليبيا به شدت منزوی شده و درصدد يافتن 
بحران  به  دادن  پايان  برای  ديپلوماتيک  حلی  راه 

است.
خونين ترين  از  يکی  شاهد  مصراته  شنبه  روز 

صحنه های درگيری در وقايع اخير ليبيا بوده که اين 
برجا  زخمی   100 و  کشته   24 کم  دست  درگيری 

گذاشته است.
گروه های حقوق بشری می گويند که بيش از هزار 
نفر در جريان درگيری ها در شهر مصراته در دو ماه 

گذشته جان خود را از دست داده اند.
ليبيا،  دولتی  خبرگزاری  گزارش  به  همچنين 
هواپيماهای ناتو حمالت خود به طرابلس، پايتخت، 

و شهرهای ديگر را افزايش داده اند.
خبرنگاران خارجی در طرابلس می گويند که روز 
شنبه در پی پرواز چند جنگنده بر فراز شهر، صدای 

سه انفجار مهيب را شنيده اند.
روز شنبه امريکا تاييد کرد که نخستين حمله هوايی 
پرتاب  پايگاه  بدون سرنشينش يک  يک هواپيمای 

موشک در نزديکی مصراته را منهدم کرده است.

پولیس فلسطینی 
برادر زاده يک وزير اسرايیلی 

را به قتل رساند 

 
از  کوچک  گروه  يک  يک شنبه  روز  فلسطينی  نيروهای 
يهوديان معتقد را که در آرامگاه حضرت يوسف در کرانه 
باختری زيارت می کردند را به گلوله بسته که در جريان آن 

يک نفر کشته و چهار نفر ديگر مجروح شدند.
که  می کند  تاييد  فلسطينی  گردان  خود  تشکيالت  پوليس 
صورت  حکومت  اين  پوليس  نيروهای  سوی  از  آتشباری 

گرفته و »تحقيقات در اين باره را آغاز کرده است.«
برای  که  است  کرده  اعالم  فلسطينی  گردان  خود  حکومت 
اسراييل  ارتش  نيروهای  که  می دهد  امکان  تحقيقات،  ادامه 

نيز مشارکت کنند.
اهود باراک، وزير دفاع اسراييل با انتقاد از پوليس تشکيالت 
فلسطينی گفت: »حتا اگر اين يهوديان بدون مجوز حکومت 
فلسطينی به زيارت رفته باشند، حق نبود که هدف گلوله آنها 

قرار گيرند.«
که  می گويد  نابلس،  شهر  فلسطينی  والی  البکری،  جبرين 
سرنشينان يک واحد گشتی پوليس که در اطراف اين مکان 
مقدس گشت می زدند، عامل تيراندازی بوده اند و فرد پوليس 
فلسطينی که آتشباری او يهودی اسراييلی را به قتل رسانده، 

شناسايی و برای بازجويی بازداشت شده است.
يهودی کشته شده، بن يوسف ليونات، 25 ساله و پدر چهار 
و  فرهنگ  وزير  ليونات،  ليمور  خانم  برادرزاده  کودک، 
اسراييل  وزير  نخست  نتانياهو،  بنيامين  دولت  در  ورزش 

است.
از ديدگاه های جناح  ليکود،  بارز حزب  ليونات عضو  خانم 
چند  هر  و  می کند  طرفداری  حاکم  حزب  اين  در  عقاب ها 
خود غير مذهبی است، اما برخی از افراد نزديک خانواده اش، 

از مذهبيون ارتودکس هستند.
دفتر اين وزير اسراييلی با صدور بيانيه ای اعالم کرد که خانم 
ليونات از اين قتل عميقا تکان خورده زيرا برادرزاده اش تنها 
نيايش  مقدس  مکان  اين  در  پسح  عيد  ايام  در  می خواست 
کند. برادر بن يوسف ليونات نيز از ناحيه شکم گلوله، و سه 
بدن  نقاط ديگر  از کتف و  فاميل،  اين  از اعضای  نفر ديگر 
گلوله خورده اند. حال يکی از آنها بسيار وخيم توصيف شده 

است.
اسراييل  دولت  از  يکشنبه  نشين  يهودی  آبادی های  شورای 
يوسف  حضرت  مقدس  آرامگاه  در  که  قتلی  »از  خواست 
نيروهای ارتش اسراييل را به  با سکوت نگذرد و  رخ داده، 

پاسداری اين مکان بازگرداند.«
در ايام عيد پسح يهوديان، سنت است که يهوديان معتقد از 
اماکن مقدسه يهودی زيارت کرده، نيايش بخوانند. عيد پسح 
از دوشنبه گذشته آغاز شده و تا دوشنبه شب اين هفته ادامه 

داشت.
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تظاهرات در پیشاور 
در اعتراض به حمالت 

هواپیماهای بدون سرنشین

 
در  شرکت  برای  نفر  هزاران  پاکستان  پیشاور  شهر  در 
سرنشین  بی  هواپیماهای  حمالت  با  مخالفت  تظاهرات 

امریکا، گرد آمده اند.
سنگینی  حضور  شهر  سراسر  در  پاکستان  امنیتی  ماموران 

دارند.
عمران خان یک سیاستمدار مخالف دولت خطاب به تظاهر 

کنندگان سخنانی ایراد خواهد کرد.
این دومین روز تظاهرات مردم شهر پیشاور است.

به دلیل تظاهرات دو روزه در این شهر، کاروان تدارکاتی 
ناتو برای نیروهای مستقر در افغانستان متوقف مانده است.

مرزی  نواحی  به  امریکا  سرنشین  بدون  هواپیماهای  حمله 
افغانستان موجب خشم بسیاری از مردم پاکستان شده است 

که آن را مغایر با حاکمیت این کشور می دانند.
رییس  کیانی،  اشفق  جنرال  اپریل(،   21( پنج شنبه  روز 
هواپیماهای  کمک  با  امریکا  حمالت  از  پاکستان،  ارتش 
حمالت  گونه  این  که  گفت  و  کرد  انتقاد  سرنشین  بدون 
بر عملیاتی که برای مقابله با پیکارجویان در جریان است، 

لطمه وارد می کند.
جنرال کیانی به دریاساالر مایک مولن، رییس ستاد مشترک 
ارتش امریکا، گفت که حمالت با کمک هواپیماهای بدون 
سرنشین جنگ نظامیان پاکستان علیه پیکارجویان را پیچیده 

و سخت کرده است.
منطقه  به  امریکایی ها  پاکستان می گویند در حمله  مقامات 
چهار  اپریل(،   22( جمعه  روز  در  وزیرستان  شمال  آشفته 
موشک به خانه ای در اسپینوم اصابت کرده است. اسپینوم 
در چهل کیلومتری شمال شرق میرانشاه )شهر اصلی در این 

منطقه قبیله نشین(، قرار دارد.
منطقه  این  در  پاکستانی  و  امریکایی  نیروهای  سال گذشته 

بیش از صد حمله انجام دادند.
کمک  با  که  را  پاکستان  در  حمالتش  معموال  امریکا 

هواپیمای بدون سرنشین انجام می دهد، تایید نمی کند.
اما تحلیلگران می گویند در این منطقه تنها نیروهای نظامی 
امریکایی هستند که توان اعزام هواپیماهای بدون سرنشین 

را دارند.
از زمانی که باراک اوباما رییس جمهور امریکا شده است 

این نوع حمالت افزایش داشته است
است که  انجام گرفته  در حالی  حمله روز جمعه همچنین 
اظهارات دریاساالر مولن در روز چهارشنبه )20 اپریل(، در 
و  امریکا  میان  پاکستان کدورت  مورد سرویس جاسوسی 
پاکستان را عمیق تر کرده است. مایک مولن سرویس امنیتی 
پاکستان را متهم کرده که با پیکارجویانی که در افغانستان 

سربازان امریکایی را می کشند، ارتباط کاری دارد.

استقبال کاخ سفید از آمادگی رییس جمهور یمن برای کناره گیری از قدرت 

دولت بریتانیا از شهروندانش خواست تا سوریه را ترک کنند

رییس  صالح،  عبداهلل  علی  آمادگی  اعالم  از  امریکا 
 ۳0 مدت  در  قدرت  از  کناره گیری  برای  یمن،  جمهور 
تا  همه طرف ها خواست  از  و  استقبال کرد  آینده،  روز 
روند انتقال مسالمت آمیز قدرت در یمن را به سرعت به 

اجرا بگذارند.
یمن  دولت  اعالم کرده است که،  یمن  دولتی  تلویزیون 
برای  را  فارس  خلیج  همکاری  شورای  پیشنهادی  طرح 
کناره گیری علی عبداهلل صالح از قدرت پذیرفته است. بر 
پایه این پیشنهاد آقای صالح، ظرف ۳0 روز قدرت را به 
معاونش واگذار می کند و در مقابل از مصونیت سیاسی 

در قبال محاکم برخوردار خواهد شد.
این  در  بیانیه ای  در  سفید،  کاخ  سخنگوی  کارنی،  جی 
خصوص گفت: »ما از این که دولت یمن و اپوزیسیون 
خلیج  همکاری  شورای  پیشنهادی  توافق  کشور،  این 
فارس برای حل مسالمت آمیز و منظم بحران سیاسی یمن 

را پذیرفته اند استقبال می کنیم.«
وی افزود: »ایاالت متحده از انتقال صلح آمیز قدرت در 

برآورده  را  یمن  مردم  خواسته های  که  گونه ای  به  یمن 
کند حمایت می کند.«

تا  تمامی طرف ها خواست  از  ادامه  بیانیه کاخ سفید در 
کنند  اقدام  سرعت  به  توافقنامه  این  مفاد  اجرای  »برای 
امنیت،  به  کوتاهی  زمان  مدت  در  بتوانند  یمن  مردم  تا 
و  کرده اند  مطالبه  شجاعانه  چنین  که  رفاهی  و  اتحاد، 

کامال مستحق آن هستند دست یابند.«
پس از اعالم پذیرش طرح جدید از سوی حکومت یمن، 
یاسین نعمان رییس ایتالف مخالفان یمن در واکنش به 
جز  به  عمل  ابتکار  این  از  »اپوزیسیون  گفت:  خبر  این 

تشکیل دولت وحدت ملی استقبال می کند.«
به  نیز  اپوزیسیون  سخنگوی  قحطان،  محمد  حال  این  با 
الجزیره گفت که گروه های مخالف معتقدند  تلویزیون 
مهیا  ملی  وحدت  دولت  به  پیوستن  برای  الزم  شرایط 
پیشنهاد  اجرای  برای  عمده ای  مانع  مساله  این  اما  نیست 

شورای همکاری خلیج فارس نیست.
رییس  »معاون  کرد:  تصریح  یمن  مخالفان  سخنگوی 

جمهور قدرت را برای دوره  معینی به دست می گیرد و 
سپس ما می بینیم که چه در آینده روی خواهد داد.«

این، خبرگزاری فرانسه روز یک شنبه گزارش  با وجود 
یمن  پایتخت  صنعا،  در  معترضان  از  گروه هایی  که  داد 
و در شهر تعز، تحصن کرده اند و خواستار کناره گیری 

»بالدرنگ« علی عبداهلل صالح از قدرت شده اند.

به  که  است  خواسته  سوریه  در  شهروندانش  از  بریتانیا 
دالیل شرایط بد امنیتی خاک این کشور را ترک کنند. 
مقامات وزارت خارجه بریتانیا تاکید کرده اند که تنها در 

صورت لزوم شهروندان بریتانیایی در سوریه بمانند.
که  سوری  معترض  صد  از  بیش  گزارش ها،  براساس 
طی  هستند،  کشور  این  در  سیاسی  تغییرات  خواستار 
توسط  خیابانی  اعتراضات  در جریان  و  روز گذشته  دو 

نیروهای امنیتی کشته شدند.
بریتانیا گفته  در همین رابطه ویلیام هیگ، وزیر خارجه 
است که مقامات سوری باید به خواسته های قانونی مردم 

این کشور پاسخ دهند.
شهروندانش  از  امریکا  هم  میالدی  ماه جاری  اوایل  در 

خواست تا خاک سوریه را ترک کنند.
دیدبان حقوق بشر از سازمان ملل متحد خواسته است تا 
در مورد نحوه برخورد نیروهای امنیتی سوریه با معترضان 
که در دو روز گذشته منجر به کشته شدن 120 نفر شده 

است، تحقیق کند.
و  امریکا  است  گفته  همچنین  بشری  حقوق  گروه  این 
اتحادیه اروپا باید تحریم هایی را علیه مقامات سوری که 

مسوول این کشتارها هستند، اعمال کنند.
به گفته این گروه حقوق بشری، از زمان شروع اعتراضات 

در سوریه از پنج هفته پیش، بیش از ۳00 
نفر کشته شدند که تنها در دو روز جمعه 
 120 آپریل(   2۳ و   22( گذشته  شنبه  و 
نفر جان خود را در درگیری با نیروهای 

امنیتی این کشور از دست داده اند.
روزیکشنبه هم ده گروه حقوق بشری در 
سوریه از دستگیری دانیل سعود از رهبران 

اعتراضات در شهر بانیاس خبر داده اند.
از  دفاع  کمیته  هدایت  سعود  آقای 
را  بشر  حقوق  و  آزادی  دموکراسی، 
برعهده دارد. کشتار معترضان سوری در 

دو روز اخیر با واکنش دولت های امریکا، بریتانیا و دبیر 
کل سازمان ملل متحد روبرو شده است.

بیانیه ای  صدور  با  امریکا،  جمهور  رییس  اوباما،  باراک 
اقدام تازه حکومت سوریه در سرکوب معترضان را قویا 
محکوم کرده است. او همچنین حکومت بشار اسد را به 
تالش برای دریافت کمک از ایران برای سرکوب مردم 

معترض متهم کرده است.
گوش  مردم  به  اینکه  جای  به  »اسد  گفت:  اوباما  آقای 
برای  ایران  از  و  می داند  مقصر  را  خارجی ها  دهد،  فرا 
سرکوب شهروندان سوریه کمک می خواهد و به همان 

متحدان  که  می شود  متوسل  وحشیانه ای  شگردهای 
ایرانی اش استفاده کرده اند.«

به  نیز گفت که  بریتانیا  امور خارجه  ویلیام هیگ، وزیر 
شدت از شنیدن خبرهای مربوط به کشته شدن معترضان 
مقامات سوری خواسته که  از  و  نگران شده  در سوریه 

خویشتنداری نشان دهند.
خواستار  هم  متحد  ملل  سازمان  دبیرکل  مون،  کی  بان 
انجام تحقیقات در مورد حوادث روز جمعه در سوریه 

شده است.

نوت: نشر این پیام از مورخ ٥ ثور الی ٧ ثور ادامه خواهد داشت

نوت: نشر این پیام از مورخ ٨ ثور الی ١٠ ثور ادامه خواهد داشت

نوت: نشر این پیام از مورخ ١١ ثور الی ١٣ ثور ادامه خواهد داشت
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