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موقعیت برتر 
افغانستان و امریکا 

در نشست سه جانبه  
با پاکستان

است  سه جانبه  نشست  اولين  اين 
ميان  بن الدن،  اسامه  مرگ  از  بعد  كه 
نمايندگان دستگاه ديپلوماسي هر سه 
كشور برگزار می  شود. به همين دليل 
يك سو  از  زماني،  اهميت  كه  است 
توجه  محراق  در  را  امروز  نشست 
قرار داده است و از سوي ديگر اين 
نشست، پيشاپيش هر سه جانب را در 
سه موقعيت از قبل تعيين شده قرار 

داده است. 
سه  نيز  قبلي  نشست های  در  شايد 
متفاوت  موقعيت  سه  در  جانب، 
سه  گذشته،  در  اما  داشتند.  قرار 
هيچ  امروز،  نشست  در  حاضر  طرف 
نگاه  از  كه  نداشته اند  ديداري  وقت 
با جلسه  حساسيت زماني بتوان آن را 
در  كه  آن  با  كرد.  مقايسه  امروز 
اكثر  محوري  موضوع  نيز  گذشته ها 
نشست هاي سه جانبه ميان افغانستان، 
امريكا و پاكستان را مسايل امنيتي و 
دو  در  تروريزم  با  مبارزه  چگونگي 
سوي خط مرزي افغانستان و پاكستان 
قصه  نيز  بار  اين  اما  می داد،  شكل 
براي  فقط  همان،  كاسه  و  است  همان 
پاكستان حرارت و طعم آش سياست 
فرق كرده است.     ادامه در صفحه 4

اعالن از شماره 1154

روايت ديروز، آيينه امروز، نويد فردا

1162 جلب توجه جامعه جهانی
 برای تطبیق واکسین های جدید 
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سخنگوی امنیت ملی:

مالعمر از کویته ناپدید شد
عناوین مطالب امروز:
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درنشستسهجانبه
پاکستانچهحرفیبرایگفتندارد؟!

نمایندگان  سه جانبه  نشست  امروز  است  قرار 
برگزار  کابل  شهر  در  پاکستان  و  امریکا  افغانستان،  
شود. این نشست در ادامه ی سلسله نشست های قبلی 
صورت می گیرد. قبل از این حکومت پاکستان با دست 
باالیی که داشت یا نشست ها را تحریم می کرد و یا آن 
نشست  می پرداخت.  دیگر  کشور  دو  به سرزنش  که 
این  است.  متفاوت  قبلی  نشست های  همه ی  از  کابل 
نشست دقیقا در سایه ی سنگین اتهامات علیه پاکستان 
مال  ناپدید شدن  و  بن الدن  مرگ  و  می گیرد  صورت 
عمر، می تواند در جریان این نشست از بحث های جدی 
و اساسی باشد. نمایندگان افغانستان و امریکا بیش از 
هر زمان دیگر فرصت به دست آورده اند تا پاکستان 
انتقاد جدی قرار داده و خواستار تغییر در  را مورد 
کشور  این  اطالعاتی  و  نظامی  سیاسی،  رویه های 
خواهد  دفاع  توان  نه  پاکستان  نماینده  ظاهرا  شوند. 
داشت و نه اتهام های سنگین را از باالی کشور خود 
به  می تواند  پاکستان  نماینده  اکنون  کرد.  خواهد  رد 
عنوان مخاطبی خوب برای گفته های نمایندگان امریکا 

و افغانستان باشد. 
در  افغانستان  نماینده ی  که  است  این  اساسی  انتظار 
جانب  برای  را  واضحی  و  روشن  پیام  نشست  این 

پاکستان ارایه نماید. 
با  هیچ گاه  اخیر  سال  چند  در  افغانستان  حکومت 
صراحت تمام در برابر همسایگان سخن نگفته است. 

گروه های  از  حمایت  به رغم  پاکستان  حکومت 
تروریستی همواره چهره ای حق به جانب داشته و در 
بسیاری موارد حکومت افغانستان  را متهم به کوتاهی 

در مبارزه با تروریزم نموده است. 
آقای کرزی در سفر اخیر صدراعظم پاکستان، آن قدر 
شیفته ی اظهارات مقام های پاکستانی شده بود که از 
این دیدار به عنوان »دیدار تاریخی« یاد کرد. این نوع 
ما  دیپلوماسی  دستگاه  که  می دهد  نشان  برخوردها 
برخوردار  پاکستان  به  کافی نسبت  از شناخت  هنوز 
نیست و ماهیت اصلی زمامداران پاکستان را به خوبی 
به  داودزی  گماشتن  با  کرزی  آقای  است.  نشناخته  
حیث نماینده ویژه در پاکستان در تالش برآمده بود 
تا در رقابت میان هند و پاکستان، فرصت ها را برای 

پاکستان بیش از هر زمانی دیگر فراهم سازد. 
برخی خبرها حکایت از آن داشت که حکومت افغانستان 
فهرست بلندی را از جانب پاکستان دریافت کرده است 
تا به مطالبات آن کشور پاسخ دهد. پاکستان قبل از 
مرگ بن الدن براساس البی های فعالی که دارد، ذهنیت  
جامعه ی جهانی را نیز نسبت به افغانستان تغییر داده 

بود. 
افغانستان  برای  قوی  بسیار  فرصت های  اکنون  اما 
پاکستان  علیه  جهانی  جامعه ی  است.  شده  فراهم 
پاکستان  و  امریکا  روابط  و  است  داده  تغییر موضع 
در مرحله ی بسیار بدی قرار دارد. کشورهای منطقه 
مانند هند، حمایت خود را از افغانستان اعالم نموده اند 
افغانستان اکنون در موقعیت مناسب تر و  و حکومت 
بهتری قرار دارد. این فرصت زمینه را برای آن فراهم 
می کند تا این بار افغانستان فهرستی از مطالبات خود 

را به جانب پاکستان ارایه نماید. 
اظهارات آقای سپنتا در مورد همسایگان که در پارلمان 
ارایه گردید، می  تواند بیانگر سیاست جدی افغانستان 
در برابر همسایگان به شمار آید؛ افغانستان دیگر در 
مسایل اساسی و ملی با همسایگان مشورت نخواهد 
کرد و حق وتو نیز به آنان داده نخواهد شد. این پیام ها 
اکنون باید به صورت واضح به جانب پاکستان ارایه 
شود. پاکستان باید به تروریستان پناه ندهد و رهبران 

ارشد طالبان را به حکومت افغانستان تحویل دهد. 
با  تنها  افغانستان  با  روابط  در  پاکستان  صداقت 
حزب  و  حقانی  القاعده،  طالبان،  رهبران  دستگیری 
نگاه  باید  پاکستان  حکومت  می گردد.  میسر  اسالمی 
سیاسی خود را نسبت به افغانستان تغییر دهد. اکنون 
زمان سلطه گری های سیاسی پایان یافته و زمان آن 
رسیده است که با احترام متقابل و همکاری صادقانه 
در راستای بهبود روابط و امنیت منطقه تالش شود. 

زنگ اول


کشته  »تمام  می گوید:  مورد  این 
تدارک گران  حمله،  این   شدگان 
که  بودند  ازبکستان  اسالمی  جنبش 
فعاليت هاى  به  دست  می خواستند 

بزنند.« تروریستی 
مسلح  تن   چهار  این  که  افزود  وى 
بانيروهاى  »دشمن«  مانند  و  بودند 

داخلی و آیساف برخورد می کردند.
جریان  »در  افزود:  بالتس  آقاى 
به  اخطار  چندین  وجود  با  عمليات 

که  حالي  در  تخار  والیتي  شوراي 
این  مي کند  تایيد  را  وکال  اعتصاب 
»این  مي گوید:  کرده  رد  را  خواسته ها 
کلي  نظر  و  است  فردي  خواسته هاي 

شوراي والیتي تخار را بيان نمي کند.«
والیتي  شوراي  مجموع  »در  افزود:  او 
خواست  و  نمي خواهند  را  این  تخار 
باید بررسي همه جانبه  ما این است که 
صورت گيرد که آیا مظاهره کنندگان 

مقصر هستند و یا نيروهاي امنيتي؟«
والي  تقوا،  عبدالجبار  حال  این  در 
متهم  را  اعتصاب کنندگان  همين  تخار 
کرده  تظاهرات  در  دست داشتن  به 
کساني  هستم  متاسف  »من  گفت:  و 
بسته اند،  را  دروازه  احتجاج گونه  که 
خود شان در پيشاپيش شورشيان بودند، 
بيدار  و  راه اندازي  و  فتنه انگيزي  در 
اساسي  نقش  خوابيده  فتنه هاي  کردن 
شده  ثبت  تصاویر  و  شعارها  داشتند، 

پيش ما موجود است.« 
»شاید  داشت:  اظهار  تخار  والي 

شش طالب و محافظ 
در ولسوالی قره باغ 

غزنی کشته شدند
در  طالبان  گذشته  روز  عصر 
باالى یک شرکت  قره باغ  ولسوالی 
در  که  نموده  حمله  سرک سازى 
نتيجه ۶ طالب  و یک محافظ امنيتی 

شرکت سرک سازى کشته شدند.
پوليس  فرمانده  زاهد  زورآور 
گفت  خبر  این  تایيد  ضمن  غزنی 
یک  و  طالب  شش  حمله  دراین 
خصوصی  شرکت  امنيتی  محافظ 
وى  شدند.  کشته  سرک سازى 
به دست  نيز  اسلحه  ميل  گفت یک 

نيروهاى امنيتی افتاده است
از  یکی  قره  باغ  ولسوالی 
که  است  غزنی  ناامن  ولسوالی هاى 
این  مختلف  مناطق  در  بعضا  طالبان 

ولسوالی حمله می کنند.

دو  شمول  به  شورشيان  محلی،  زبان 
را  اسلحه ى شان  مکرر،  طور  به  زن 
نشانه گرفتند که  امنيتی  نيروهاى  عليه 

در نتيجه، به قتل رسيدند.«
این  بر  گویا  که  را  ادعاها  برخی  وى 
آیساف  نيروهاى  سوى  از  زن،  دو 
به  گرفته،  صورت  جنسی  تجاوز 
این  در  که  افزود  و  کرد  رد  شدت 
حضور  نيز  داخلی  نيروهاى  عمليات 

داشتند و یک عمليات قانونی بود.

در  خود  که  نفري  دو  یکي  همان 
مي داند  شعار  آشوب  و  فتنه  پيشاپيش 
خونریزي  سبب  مي کردند،  حرکت  و 
زیرا  شدند.  شهرشان  خرابي  و  مردم 
صادقانه  شعارهاي  تظاهر کنندگان 
اکاذب  از  پر  شعارهاي شان  نداشتند، 

بود.«
به  را  اجساد  »تظاهرکننده ها  افزود:  او 
که  این  از  بي خبر  و  بودند  شهرآورده 
در بين اجساد، جسد یک طالب بسيار 
مشهور نيز وجود داشت. تظاهر کننده ها 
فتنه اي را در شهر برپا کردند که آن را 

طالبان مي خواستند.«
والي تخار هم با تایيد گفته هاي ریيس 
مساله ي  مي گوید  والیتي  شوراي 
امنيت  ریيس  امنيه،  قوماندان  تبدیلي 
نيست،  تخار  مردم  صداي  تخار،  ملي 
تخار یک ميليون نفوس دارد، این صدا 
نفر  چند  از  بلکه  نيست؛  قریه  یک  از 

است.«
و  اهداف  افراد  »این  کرد:  تاکيد  او 
فتنه ها  در  هميشه  دارند،  مقاصدي 
فتنه ي  سابقه ي  به  اگر  دارند؛  سابقه 
شناسایي  و  بکند  مراجعه  هرکس  آنها 
گپ هاي شان  باشد،  داشته  آنها  از 

بي  ارزش است.«
شمارى از مردم نيز چند دست گی در 
می کنند  تایيد  را  تخار  والیتی  شوراى 
این خواست  و می گویند ممکن است 
چند نفر باشد؛ نه همه اعضاى شوراى 

والیتی.

افغانستان قهرمان 
مسابقات فوتبال 

زير ١٣سال فوتبال 
جنوب آسيا شد

تيم ملی فوتبال افغانستان، مقام  قهرمانی 
سال  سيزده  سن  زیر  فوتبال  مسابقات 

جنوب آسيا را به دست آورده است.
فنی  معاون  محمدى،  یاسين  محمد 
خبرى  آژانس  به  فوتبال،  فدراسيون 
پژواک گفته که تيم ملی فوتبال )الف( 
در مسابقه ى دیروزى که در والیت یزد 
ایران برگزار شد، نيپال را با نتيجه چهار 
بر صفر شکست داده و به مقام قهرمانی 

دست یافته است.
وى افزود تيم ملی )الف( زیر ١٣ سال 
با  مجموع  در  را  مقام  این  افغانستان، 
پيروزى و  از  شش  امتياز،  کسب  ١٨ 

یک شکست، از آن خود نمود.
فوتبال   که  کرد  عالوه  محمدى  آقاى 
زیر سن ١٣ سال  جنوب آسيا، امسال 
با اشتراک هشت کشور در دو گروه، 
از تاریخ  ٢٧ ثور در والیت یزد ایران 

آغاز شده بود.
در این مسابقات، تيم ملی زیر ١٣ سال 
ایران، با داشتن دو مساوى و یک امتياز 
جایگاه  در  افغانستان،  به  نسبت  کمتر 

دوم قرار گرفت.
فوتبال  تيم هاى  مسابقات،  این  در 
سریالنکا،  هند،  ایران،  افغانستان، 
بنگله دیش  و  بوتان  نيپال،  پاکستان، 

اشتراک داشتند.

تاکيد فرمانده تيم 
بازسازی واليتی بلخ 
بر آموزش نيروهای 

امنيتی افغان 
8صبح، بلخ: فرمانده تيم بازسازى والیتی 
بلخ ضمن تاکيد این که نيروهاى امنيتی 
افغان در شهر مزارشریف توانایی تامين 
امنيت را دارند می گوید: »در آستانه ى 
تامين  مسووليت  انتقال  برنامه ى  آغاز 
نيروهاى  به  نيروهاى خارجی  از  امنيت 
افغان؛ نياز است که نيروهاى امنيتی افغان 

آموزش بيبينند و توانمند گردند.
تيم  سابق  فرمانده  نيلسون،  دگروال 
در  مزارشریف  والیتی  بازسازى 
مراسم  به خاطر  که  خبري  نشست 
تبدیلي اش راه اندازي گریده بود گفت: 
برنامه  ما  که  بکنم  تاکيد  »می خواهم 
انتقال مسووليت را پيشرو داریم و این 
مدت  طوالنی  و  سخت  برنامه ى  یک 
است. ما در جریان این برنامه نيروهاى 
فعال  می کنيم  حمایت  را  افغان  امنيتی 
مهمتر ازهمه این است که امروز بيشتر 
تجهيز  و  آموزش  به  راجع  ازگذشته 

نيروهاى افغان باید فکر شود.«
یوهانسون  دگروال  دیگر،  سوى  از 
فرمانده جدید تيم بازسازى والیتی بلخ، 
براى تامين امنيت و ثبات بر راه اندازى 
ورزیده  تاکيد  انکشافی  پروژه هاى 
از  مهمتر  حاضر  حال  »در  مي گوید: 
همه این است که در بخش بازسازى و 
ملکی کار صورت گيرد. تيم پی آرتی 
مسووليت  من  که  افغانستان  شمال  در 
مردم  با  تا  است  تالش  در  دارم  آن را 
کدام  که  دریابند  و  نموده  صحبت 
که  کارهایی  پذیرد.  انجام  باید  کارها 
به دنبال  پيشرفت کشور را  انکشاف و 

داشته باشد.«
گفتني است نيروي هاي کشور سویدن 
با داشتن نزدیک به ۶00 سرباز و فنلند با 
داشتن ١٨0 سرباز در بخش هاى تامين 
توسعه اى  برنامه هاى  تطبيق  و  امنيت 
از  والیتی  بازسازى  تيم  چوکات  در 
سال ٢00۶ ميالدى به اینسو مسووليت 
بلخ،  والیت  چهار  در  را  پی آر تی  تيم 
دوش  به  سرپل  و  جوزجان  سمنگان، 

دارند.

می گویند  آیساف  نيروهاى  مقامات 
زنان  اواخر  دراین  طالبان  گروه  که 
و  انتحارى  حمالت  انجام  براى  را 

فعاليت هاى تروریستی تربيه می کند.
جوزف  جنرال  پژواک،  گزارش  به 
آیساف  نيروهاى  سخنگوى  بالتس، 
در  گفت  خبرى  نشست  یک  در 
آیساف  نيروهاى  توسط  که   حمله اى 
صورت  تخار  والیت  در  داخلی  و 
گرفت، چهار مخالف مسلح به شمول 

دو زن کشته شدند.
ثور    ٢٨ شب  که  هوایی  حمله  این 
مرکز  تالقان  شهر  گاوملی  قریه  در 
تظاهرات  شد،  انجام  تخار  والیت 
در  نيز  را  خشونت آميزى  و  خونين 

پی داشت.
تن  صدها  که  تظاهرات  این  در 
و  کشته  تن  دوازده  داشتند،  شرکت 
نود تن  دیگر زخمی شدند و همچنين 

خسارات سنگينی مالی نيز وارد شد.
افراد  داشتند که  ادعا  تظاهر کنندگان 
نيروهاى  حمله  درپی  شده  کشته 
جمله  از  بين المللی،  و  داخلی  امنيتی 
غيرنظاميان بوده و بدون دليل از سوى 

نيروهاى آیساف به قتل رسيدند.
در  آیساف  نيروهاى  سخنگوى  اما 

اعضاي  از  شماري  تخار:  8صبح، 
با  تماس  در  تخار  والیتي  شوراي 
به  پيوند  در  آنان  که  گفته اند  رسانه ها 
تظاهرات هفته ي گذشته در شهر تالقان 
نفر،  چندین  شدن  زخمي  و  کشته  و 
به اعتصاب کاري زده اند. یکی  دست 
نامش  نخواست  که  نمایندگان  این  از 
دروازه ي  اکنون  که  گفت  شود  ذکر 
تا  و  بسته اند  را  تخار  والیتي  شوراي 
زماني که به خواست هاي شان رسيدگي 
نشود، به کارشان باز نخواهند گشت و 

حتا استعفا خواهند داد. 
قوماندان  برکناري  فعلي آنان  خواست 

امنيه و ریيس امنيت ملي تخار است. 
شوراي  دروازه ي  بر  حاضر  حال  در 
به  سياه  پارچه ي  یک  تخار  والیتي 
نمایندگان  و  است  آویزان  ماتم  رسم 
رسيدگي  روزمره ي شان  کارهاي  به 
روز  سه  تا  مي گویند  و  نمي کنند 

این گونه خواهد بود.
ریيس  ورسجي،  محمداهلل  مولوي  اما 

تربيه زنان توسط شورشيان برای انجام حمالت انتحاری

اعتصاب کاري وکالي شوراي واليتي تخار

تن  پنج  با  را  وى  نموده  حمله  مستور 
از همکارانش به قتل رسانده و دو تن 

دیگر آنها را نيز زخمی کرده است.«
نيز  مهاجم   مقامات،  این  گفته  به 
شدیداً  مستور  مال  همکاران  توسط 

جراحت برداشته است.
درگيرى  از  بعد  ساله   ١٨ پسر  این 
شب  تاریکی  از  استفاده  با  طالبان  با 
نيرو هاى پوليس رسانده  به  خودش را 
 ٣0٣ زون  فرماندهی  بيمارستان  به  و 
شده  داده  انتقال  تداوى  براى  پامير 

است.
به گفته مقامات پوليس در این اواخر 
باشندگان محالتی که اکثرا شورشيان 
و  برخورد  از  دارند،  حضور  آن  در 
آمده  ستوه  به  طالبان  ناشایسته  اعمال 
همکارى  افغان  امينتی  نيروهاى  با  و 

می نمایند. همه جانبه 

ولسوال  شمول  به  مسلح  طالب  هشت 
نام نهاد طالبان در ولسوالی سانچارک 
جوان  یک  سوى  از  سرپل  والیت 

١٨ ساله کشته و زخمی گردیدند.
رسانه ها  به  این والیت  امنيتی  مقامات 
گفته اند که مال مستور ولسوال نام نهاد 
طالبان و هفت تن افرادش در ولسوالی 
نامشروع  استفاده  قصد  که  سانچارک 
به  داشتند  را   ساله   ١٨ پسر  یک  از 
افراد  از  تن  این جوان شش  اثر حمله 
زخمی  آنها  تن  دو  و  کشته  طالبان 

شده اند.
و  امنيت  آمر  جهانگير،  سيد  دگروال 
سرپل  پوليس  فرماندهی  سرپرست 
این  افرادش  با  مستور  »مال  می گوید: 
جوان را از قریه قزل قدغ به جبر ربوده 
با  هنگام  شب  مذکور  جوان  و  بودند 
مال  باالى  پهره دار  سالح  از  استفاده 

يک جوان ١8 ساله 
شش طالب را در سر پل کشت
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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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خواهری آتش« و دود ورای »از امروز گزارش در
را زندگیاش تلخ سرگذشت که داریم خود با را
برایماچنیناظهارمیدارد:»دردوردستتریننقطه
کشوریعنیصفحاتشمالیکشوردربیندرههاودر
کنارکوههازندگیمملوازخوشیوسعادتداشتیم
وازآندرکنارهملذتمیبردیم.مادهقانبودیم
امرارمعاشمیکردیموزندگیخود ازهمانراه و
روشنفکر مردمانی این درکنار اما میگذراندیم. را
اما داشتیم. عالقه بسیار معرفت و علم به که بودیم
تاریکی و اختناق سوی به آهستهآهسته داشت زمان
مردمگپها و بود شده ثور 7 انقالب زیرا میرفت
راکمونیستها زیادیمیگفتندکهدولت وسخنان
کشور وارد را روسی اشغالگر نیروهای و گرفتهاند
و بودند پریشان بسیار مردم بابت این از نمودهاند.
از کار اما شود. اشغال کشورشان که نمیخواستند
نیروهایروسی از تن بود،چونهزاران کارگذشته
نظامی تجهیزات تمام به مجهز هوا و زمین طریق از

در ابد تا که میخواستند و بودند شده کشور وارد
ایالتهای جزو نیز افغانستان و بمانند کشور این
افغانستان شجاع و دلیر مردم اما باشد. تزاری روسیه
کمونیستیشان دستنشانده وحکومت روسها علیه

نیروهای دولت کمونیستی به خاطر استحکام پایه های حکومت خود 
دست به هرگونه جنایت می زدند و از هیچ نوع آن در حق مردم دریغ 

نمی کردند. تعدادی از متنفذین،  ریش سفیدان و فعالین که علیه 
دولت وقت بودند را دستگیر و شکنجه کردند و ایشان را با بی رحمی 

به شهادت  رساندند. این روند بسیار به شدت جریان داشت و در 
جریان همین رخدادها مامایم که جوانی 29 ساله بود، در یکی از 

روزها به دست زورگویان وقت  افتاد و آنها بعد از شکنجه و زجر زیاد 
او را به شهادت  رساندند و بعدا جنازه او را به دریا انداختند.

دولت نیروهای بین این در نمودند. آغاز را جهاد
پایههایحکومتخود استحکام بهخاطر کمونیستی
آن نوع هیچ از و میزدند جنایت هرگونه به دست
متنفذین، از تعدادی نمیکردند. دریغ مردم حق در

را بودند وقت دولت علیه که فعالین و ریشسفیدان
به بیرحمی با را ایشان و کردند شکنجه و دستگیر
جریان شدت به بسیار روند این شهادترساندند.
داشتودرجریانهمینرخدادهامامایمکهجوانی
زورگویان بهدست روزها از یکی در بود، ساله 29
به اورا بعدازشکنجهوزجرزیاد وقتافتادوآنها
انداختند. شهادترساندندوبعداجنازهاورابهدریا
فامیلماشبوروزگریهونالهمیکردکهایکاش
مزارش به الاقل که میکردند، ما تسلیم را جسدش
رفتهوگریهمیکردیم.اماآنهااینکاررانکردندو
خداوندحقالمبیناستوسخناندلسوختهماراشنید
وجسدمامایمکهشهیدشدهبود،بعدازمدتیازدریا
یافتشد،کههیچگونهخرابینداشتوازبیگناهی
دولت از من خواست میداد. گواهی او شهادت و
باید ایناستکهعامالنجنایتهایسهدههجنگ
دستگیرومجازاتشوند،وگرنهاینکشورروزهای
خوشرانخواهددیدوماشاهدمرگعزیزاندیگر

نیزازسویزورمندانخواهیمبود.«



جسدش را به دریا انداختند

مقامهایمحلیدروالیتهلمندمیگویندکهدرجریان
به افرادطالبان از چندعملیاتیدراینوالیتیازدهتن
شمولسهتنازفرماندهاناینگروهبازداشتشدهاند.

خبری آژانس به هلمند، والی سخنگوی احمدی داود
طی مشترک نیروهای دوشنبه، شب که گفته پژواک
عملیاتویژهدرمنطقهسپینجوماتولسوالیگرشک،

وزارتمالیهبهبیبیسیگفتهاستکهکارمندانافغان
به ازحقوقخود بیشترسفارتخانههایخارجیدرکابل،

دولتمالیاتنمیپردازند.
کارمندان این اگر که میدهد نشان حکومت محاسبات
به دالر میلیونها ساالنه بپردازند، خودرا حقوق مالیات

بودجهدولتواریزخواهدشد.
مسووالنوزارتمالیهمیگویندکهرهبریسفارتخانههای
خارجیدرکابل،دراینزمینهبادولتهمکارینکردهاند.
اینانتقاددرحالیمطرحمیشودکهجامعهجهانیبارها
تاکیدکردهاستکهحکومتافغانستانرادرزمینهبهبود

سیستممالیوجمعآوریمالیاتکمکمیکند.
کابل در خارجی سفارتخانههای مسووالن حال، این با
کارمندان حقوق مالیات آنها که گفتهاند بیبیسی به
این مالیه وزارت اما پرداختهاند، دولت به را افغانستان

گزارشراکامالتکذیبمیکند.
در خارجی سفارتخانههای افغان کارمندان دقیق تعداد

یک با را طالبان قوماندان حقیار
دوستشبازداشتکردند.

سپین منطقه در حقیار که افزود وی
جوماتگرشکوباباجیلشگرگاه،

برضددولتفعالیتداشت.
داوداحمدیافزودکهعبدالولییک
تندیگرازفرماندهانطالبانباچهار
ناور ترخه منطقه در اف��رادش از تن

مارجهبازداشتشدهاند.
سخنگویوالیهلمندهمچنینگفت
مشترک، نیروهای ویژه عملیات طی
فرماندهان دیگر از نیز اک��رام مال
بازداشت مارجه ولسوالی در همکارش چهار با طالبان

شدهاند.
ولسوالی باشندگان اکرام، مال احمدی، اظهارات قرار
بادولت ازهمکاری را آنها و تهدیدمیکرد را مارجه

منعکردهبود.


کابلمعلومنیست،امامقاماتتخمینمیزنندکهتعداداین
کارمندانبههزاراننفرمیرسد.

وزارتمالیهدرحالحاضرساالنهبیشازصدمیلیوندالر
و دولتی نهادهای کارمندان برحقوق مالیات اخذ راه از

غیردولتیدرآمددارد.
از باالتر برحقوق مالیه دودرصد مالیات، قانون براساس
پنجهزارافغانیودهدرصدمالیهبرحقوقبیشازدوازده

هزاروپنجصدافغانیوضعمیشود.
درصورتیکهحقوقماهانهیککارمندازصدهزارافغانی

تجاوزکند،مالیهبردرآمدبیستدرصدمیشود.
به متکی افغانستان بودجه اعظم بخش حاضر حال در
تامین به قادر تنها اینکشور و است کمکهایخارجی

بخشیازبودجهعادیخوداست.
درآمدهای و عوارض از افغانستان درآمد منبع بزرگترین

گمرکیومالیاتبرحقوقکارمندانبهدستمیآید.



یازده طالب در هلمند بازداشت شدند

کشمکش وزارت مالیه و سفارتخانه ها بر سر مالیات کارمندان
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وزيران  معاونين  ميان  امروز  كه  سه جانبه  نشست  در 
امريكا  ويژه  فرستاده  و  پاكستان  و  افغانستان  خارجه 
ظاهرا  می شود،  برگزار  پاكستان  و  افغانستان  امور  در 
افغانستان و امريكا با امتيازهاي بيشتر دور ميز می نشينند. 
هرچند برگزاري نشست هايی از اين دست در سال هاي 
اخير امری معمول در روابط ديپلوماتيك هر سه كشور 
بوده است و هر از گاهي ما شاهد برگزاري اش بوده ايم، 
متفاوت  چيزي  كشور  سه  هر  براي  امروز،  نشست  اما 
است. تفاوتي كه ريشه در حساسيت زمان برگزاري اين 

نشست سه جانبه دارد. 
اين اولين نشست سه جانبه است كه بعد از مرگ اسامه 
بن الدن، ميان نمايندگان دستگاه ديپلوماسي هر سه كشور 
برگزار می  شود. به همين دليل است كه اهميت زماني، از 
يك سو نشست امروز را در محراق توجه قرار داده است 
و از سوي ديگر اين نشست، پيشاپيش هر سه جانب را در 

سه موقعيت از قبل تعيين شده قرار داده است. 
شايد در نشست های قبلي نيز سه جانب، در سه موقعيت 
حاضر  طرف  سه  گذشته،  در  اما  داشتند.  قرار  متفاوت 
از  كه  نداشته اند  ديداري  وقت  هيچ  امروز،  نشست  در 
نگاه حساسيت زماني بتوان آن را با جلسه امروز مقايسه 
اكثر  محوري  موضوع  نيز  در گذشته ها  كه  آن  با  كرد. 
نشست هاي سه جانبه ميان افغانستان، امريكا و پاكستان را 
مسايل امنيتي و چگونگي مبارزه با تروريزم در دو سوي 
خط مرزي افغانستان و پاكستان شكل می داد، اما اين بار 
پاكستان  براي  نيز قصه همان است و كاسه همان، فقط 

حرارت و طعم آش سياست فرق كرده است. 
در  جدي  ترديدهاي  و  شك  نيز،  گذشته  در  آن كه  با 

تعهد پاكستان در مساله مبارزه با تروريزم وجود داشت؛ 
در  آن هم  پاكستان  خاك  در  اسامه  شدن  كشته  اما 
مورد  در  كه  ترديدهايی  و  شك  تمامي  از  »ايبت آباد« 
شخصيت دو پهلوي اين كشور در قبال مبارزه با تروريزم 
و حمايت اين كشور از برنامه های تروريستي طالبان در 
افغانستان وجود داشت، پرده برداشت. در واقع با حذف 
وحشت آفريني،  و  ترور  بازي  سكوي  از  اسامه  شدن 
مرگ  شد.  رو  ديگر  هرزماني  از  بيش  پاكستان  دست 
با  مبارزه  امر  در  پاكستان  جايگاه  و  موقعيت  در  اسامه 
تروريزم، نزد جهان و به خصوص امريكا، تغييرات جدي 
پاكستان  امريكا،  اسامه،  مرگ  از  پيش  آورد.  به وجود 
تروريزم  عليه  جنگ  در  اول  تراز  متحدين  از  يكي  را 
از  مختلف  گونه های  به  و  می كرد  حساب  القاعده  و 
اسامه  از  پس  تحوالت  اما  می كرد.  اين كشور حمايت 
امتيازهايی  است.  پاكستان گرفته  از  را  امتيازهاي جدي 
افغانستان  و  امريكا  از  مختلف  بهانه های  به  پاكستان  كه 

می گرفت. 
امروز، جانب  نشست سه جانبه  است كه در  براي همين 
ميز  دور  برتر  و  بهتر  موقعيت  در  امريكايي  و  افغاني 
گفتگو می نشينند. چون، از زمان مرگ اسامه اين اولين 
برگزار  ميان سه كشور  نشستی  بار است كه يك چنين 
مي شود. نشستي كه قبل از برگزاري اش، تغييرات جدي 
در لحن و موضع مقام هاي ارشد اياالت متحده امريكا و 

افغانستان در قبال پاكستان به وجود آمده است. 
بعد از كشته شدن اسامه و فاش شدن هرچه بيشتر ميانه 
و  القاعده  چون  تروريستي  شبكه های  با  »آي اس آي« 
موضع  امريكا  و  افغانستان  عالي  مقام  هاي  بارها  طالبان، 
روابط  چگونگي  و  تروريزم  با  مبارزه  امر  در  خود 
كرده اند.  اعالم  را  ديگر  كشورهاي  با  استراتيژيك شان 
از  پاكستان  به  دادن  اهميت  و  توجه  بي هيچ  كه  چيزي 

سوي مقام هاي امريكا و افغانستان انجام شده است. 
به  كري،  جان  سناتور  اول،  بار  اسامه،  مرگ  از  بعد 
آن  در  كه  سفري  كرد.  سفر  پاكستان  و  افغانستان 

پاكستان  دولتمردان  پهلوی  دو  و  سياست های كجروانه 
باعث گرديده است تا اين كشور اينك هم در معرض 
حمالت  هم  و  گيرد  قرار  امريكا  متحده  اياالت  خشم 
افزايش  آی اس آی  پروده ی  دست  تندرو  گروه های 
كه  دادند  گزارش  بين المللی  خبری  رسانه های  يابد. 
دريايی  نيروی  مهم  پايگاه  يك  مسلح،  حمله كنندگان 
هدف  شب هنگام  را  كراچی  شهر  در  پاكستان  اردوی 
كه  شد  اعالم  اوليه  گزارش های  در  دادند.  قرار  حمله 
 15 دولتی  نيروهای  و  حمله كنندگان  بين  درگيری  در 
شدند،  موفق  حمله كنندگان  شدند.  زخمی  و  كشته  تن 
در پی يك درگيری شديد، تعدادی از پرسونل نظامی 
اين پايگاه را به گروگان بگيرند. در خبرهای منتشر شده 
به گروگان گرفته  از كسانی كه  تعدادی  بود كه  آمده 

شده، شهروندان چينی هستند.
به دنبال نشر اين خبر، گروه طالبان پاكستانی، مسووليت 
طالبان  سخنگوی  يك  گرفت.  برعهده  را  حمله  اين 
حمله  اين  كه  گفت  رويترز  خبرگزاری  به  پاكستانی 
آمده  گزارش  در  بود.  بن الدن  اسامه  كشته شدن  انتقام 
بود كه مهاجمان مربوط به گروه طالبان، حدود ساعت 
مهران«  »پايگاه  به  محلی،  وقت  به  دوشنبه  شب  ده ونيم 
مربوط به نيروی دريايی پاكستان حمله كرده و درگيری 
تا صبح دوشنبه ادامه داشته است. مهاجمين موفق شدند 
تا با آرپی جی به چند بال طياره ی مستقر در اين پايگاه 
حمله كرده و براساس برخی از گزارش ها دو بال طياره 

را از بين بردند.
دريايی  نيروی  پايگاه  يك  به  پاكستانی  طالبان  حمله 
اين كشور در شهر كراچی، نشان دهنده ی اين است كه 
پاكستان اكنون به تاوان پس دادن سياست های دو پهلوی 
تحليلگران  باور  است.  آمده  گرفتار  منطقه  در  خود 
سياسی در خصوص تحوالت منطقه ای بر اين است كه 
دولتمردان پاكستان در جريان نيم قرن گذشته، برای گرم 
نگهداشتن شعله خصم در برابر هندوستان از يك سو و 
برای گرم نگهداشتن عطش استيال بر افغانستان از سوی 
محاربوی  آموزش  مراكز  تاسيس  و  تشكيل  به  ديگر، 
نيروی  بتوانند  تا  زدند  دينی  مدارس  پوشش  با  چريكی 
ذخيره و الزم برای بكار انداختنن در جهت تقابل با هند 
برسر مالكيت كشمير و نفوذ در افغانستان به كار بگيرند.

نيروهای  باور بودند كه  اين  بر  رهبران پاكستان همواره 
مراكز  در  آی اس آی  ابتكار  با  آنان  كه  را  پرشماری 
آموزشی چريكی و محاربوی با نام مدارس دينی تربيت 
می كنند، تا ابد در فرمان آی اس آی باقی خواهند ماند و 
به عنوان نيروهای قابل مهار و كنترول برمبنای صالح ديد 
به كار گرفته خواهد شد.  پاكستان  استخباراتی  سازمان 
نتيجه  پاكستان  اين سياست  اكنون ديده می شود كه  اما 

اسامه  پناهگاه  بر  حمله  مساله  در  امريكا  عملكرد  از 
كرد.  دفاع  شد،  او  مرگ  به  منجر  كه  »ايبت آباد«  در 
لحن  صريح ترين  با  پاكستان  به  سفر اش  در  جان كري 
اسامه  كشتن  براي  عمليات  از  امريكا  كه  كرد  اعالم 
تازه،  و  نمي خواهد  معذرت  پاكستان  از  هيچگاهي 
عملياتي  چنين  يك  اجراي  به  نياز  كه  ديگري  هرزمان 

باشد، آن را انجام خواهد داد. 
از سوي ديگر، بعد از مرگ اسامه، داكتر رنگين دادفر 
در  حضور  با  نيز  افغانستان  امنيت  شوراي  مشاور  سپنتا، 
پارلمان كشور، با صريح ترين لحن اعالم كرد، افغانستان 
هيچ  با  دوستان اش،  با  استراتژيك  رابطه  داشتن  براي 
كشوري  هيچ  به  و  كرد  نخواهد  مشورت  ديگر  كشور 
استراتيژيك  روابط  چگونگي  در  داد  نخواهد  اجازه 

افغانستان با ديگران ابراز نظر كند. 
كه  می شود  ايراد  حالي  در  سپنتا،  آقاي  اظهارات  اين 
پيش از مرگ اسامه، نخست وزير پاكستان در سفر اش 
به كابل، پشنهادهاي مشخصي را روي ميز رييس جمهور 
كرزي گذاشته بود. پيشنهادهايی كه بر چگونگي روابط 
متمركز  امريكا  متحده  اياالت  با  افغانستان  استراتژيك 

بود. 
جمهور  رييس  اوباما  باراك  مهم،  مورد  سومين  در 
اياالت متحده در مصاحبه اختصاصي اش با بي بي سي كه 
در واقع مرتبط با مرگ اسامه بود، اعالم كرد كه اياالت 
متحده اجازه نخواهد داد كه امنيت ملي كشورش و جان 
قرار  تروريستي  هدف هاي  مورد  امريكايی  شهروندان 

بگيرد. گپي كه به صورت تلويحي متوجه پاكستان بود. 
پس، می توان گفت كه نشست سه جانبه امروز در كابل، 
موقعيت  از  امريكا  و  افغانستان  آن  در  كه  است  نشستي 
نوبه  به  نشست  اين  می كنند.  گفتگو  پاكستان  با  برتر 
تغيير در  براي رونما شدن  فشاري ديگر است كه  خود 
سياست های دوپهلوي پاكستان در امر مبارزه با تروريزم 

وارد خواهد شد. 
در تنگنا قرار گرفتن پاكستان، براي ما افغان ها می تواند 
حدودي  تا  كه  خبري  باشد.  خوش  خبري  حكم  در 
می تواند خوشبيني براي پاگرفتن ثبات بيشتر در كشور را 
تقويت كند. البته اين خوشبيني زماني می تواند به واقعيت 
بپيوندد كه موضع داكتر سپنتا مشاور شوراي امنيت ملي 
در قبال پاكستان از سوي ساير دولت مردان كشور و ساير 

اقشار تاثيرگذار بر مسايل سياسي حمايت شود. 
سه جانبه  نشست  اهميت  بر  می تواند  كه  ديگري  نكته 
امروز براي ما افغان ها بيافزايد، اين است كه روز گذشته 
به  نيز وارد كابل شد. سفري كه  پاكستان  وزير خارجه 
از جانب نخست  تازه و مهمي  پيام  نظر می رسد حاوي 
باشد. سفری  براي رييس جمهور كرزي  وزير پاكستان 
چين  به  كشور  اين  وزير  نخست  سفر  با  نمي تواند  كه 
بي ربط باشد. ظاهرا به نظر مي رسد پاكستان اين بار در پي 
پاكستان  افغانستان،  ميان  رابطه سه جانبه  شكل دهي يك 
و چين است. اما، بعيد به نظر مي رسد پاكستان بتواند در 
اين بازي جديداش، موفق شود و بتواند جانب افغانستان 

را وادار كند كه چين را بر امريكا ترجيح بدهد. 
جاويد  ميان  امروز  سه جانبه  نشست  اهميت  از  بخشی 
بشير  سلمان  و  كشور  خارجه  وزارت  معين  لودين 
گروسمن  مارك  و  پاكستان  خارجه  وزارت  سرپرست 
در  پاكستان  و  افغانستان  امور  در  امريكا  ويژه  فرستاده 
شكل گيري  چگونگي  بر  می تواند  كه  است  نكته  اين 
يك رابطه سه جانبه ميان افغانستان، پاكستان و چين تاثير 

بگذارد. 


مدارس  در  شده  تربيه  نيروهای  و  می دهد  معكوس 
سرپيچی  و  سركشی  به  دست  آی اس آی،  نفوذ  تحت 
زده و مراكز مربوط به نظاميان اين كشور را هدف قرار 

می دهند.
حمله  كه  باورند  اين  به  سياسی  كارشناسان  از  برخی 
كراچی،  در  پاكستان  اردوی  دريايی  قوای  پايگاه  بر 
پهلوی  دو  سياست  بر  پاكستانی  طالبان  اعتراض  نشانه 
اعالم  عليرغم  پاكستان  دولتمردان  می باشد.  آباد  اسالم 
با تروريزم منطقه ای و باج گيری و  مشاركت در مبارزه 
امتيازستانی از اياالت متحده امريكا و كشورهای غربی با 
همين نام، تعامالت استراتيژيك خويش را با گروه های 
نيز  آی اس آی  نفوذ  تحت  مدارس  از  برخاسته  تندرو 
ادامه می دادند. با اينكه رهبران پاكستان اين بازی دوگانه 
اما كشته شدن اسامه بن الدن  به خوبی پيش می بردند،  را 
برنامه های  تا  باعث گرديد  نزديكی های اسالم آباد،  در 
رهبران اسالم آباد هم برای گروه های تندرو برخاسته از 
مدارس ساخته و پرداخته ی آی اس آی افشا شود و هم 
برای اياالت متحده و ساير كشورهای شريك در جنگ 

مبارزه با تروريزم رو گردد.
افشاشدن سياست دو پهلوی دولت پاكستان در برخورد 
با گروه های تندرو همسو با سازمان القاعده از يك سو و 
اياالت متحده امريكا، دولت افغانستان و ساير كشورهای 
شريك در مبارزه با ترويزم به ويژه كشورهای عضو ناتو 
از سوی ديگر، باعث گرديده است تا اسالم آباد از هردو 
بر  متحده  اياالت  رهبران  قرار گيرد.  فشار  جهت تحت 
رييس  شده اند.  بی اعتماد  پاكستان  صداقت   و  راستی 
با  كه  است  كرده  اعالم  اوباما  باراك  امريكا  جمهور 
اطالع يافتن از حضور رهبران القاعده در خاك پاكستان، 
بدون درنظرگرفتن تمايالت سران اسالم آباد، حمالت 
داد،  صورت  بن الدن  اسامه  كشتن  برای  آنچه  با  مشابه 
اياالت  نشان می دهد كه رهبران  اين  داد.  انجام خواهد 
به  نمی توانند  كه  رسيده اند  باور  اين  به  امريكا  متحده 
القاعده  شبكه  با  همسو  گروه های  سركوب  وعده های 
بين بردن  از  برای  بايد  بلكه  كنند،  باور  پاكستان  توسط 

رهبران القاعده به صورت مستقيم وارد عمل شوند. 
از سوی ديگر رهبران گروه طالبان پاكستانی نيز از اين 
پاكستان  اردوی  استخبارات  سازمان  پهلوی  دو  بازی 
آنان  نظر رسيده اند كه آی اس آی  اين  به  و  خسته شده 
از همين رو است  قرار می دهد.  ابزاری  استفاده  را مورد 
كه ديده می شود حمالت طالبان پاكستانی نيز بر منابع و 
مراكز مربوط به دولت و اردوی پاكستان افزايش يافته 
است. با توجه به اين وضعيت می توان گفت كه ادامه اين 
بازی دوگانه نيز به ضرر پاكستان تمام می شود و باعث 
می گردد تا رهبران اين كشور در معرض فشار بيشتر هم 
از سوی جامعه جهانی و هم از سوی گروه های پرورش 

يافته آی اس آی قرار گيرند.

 از سوی دیگر رهبران گروه طالبان 
پاکستانی نیز از این بازی دو پهلوی 
سازمان استخبارات اردوی پاکستان 
خسته شده و به این نظر رسیده اند 
که آی اس آی آنان را مورد استفاده 
ابزاری قرار می دهد. از همین رو 
است که دیده می شود حمالت 
طالبان پاکستانی نیز بر منابع و 
مراکز مربوط به دولت و اردوی 
پاکستان افزایش یافته است. 
با توجه به این وضعیت می توان 
گفت که ادامه این بازی دوگانه 
نیز به ضرر پاکستان تمام می شود 
و باعث می گردد تا رهبران این 
کشور در معرض فشار بیشتر هم از 
سوی جامعه جهانی و هم از سوی 
گروه های پرورش یافته آی اس آی 
قرار گیرند.

موقعیت برتر
 افغانستان و امریكا در نشست 

سه جانبه  با پاکستان
 آصف آشنا

 احسان اهلل دولت مرادی

و فشار ناشی از
پاکستان     کجروی های سیاسی 
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توجه  آنان  که  می گویند  عامه  صحت  وزارت  مقام های 
و  اسهال  واکسین های  تطبیق  برای  را  جهانی  جامعه 
افغانستان،  در  پنج سال  زیر سن  باالی کودکان  سینه بغل 
واکسین های  مقام ها،  این  گفته ی  به  کرده اند.  جلب 
در  که  هستند  جدید  واکسین  نوع  دو  سینه بغل  و  اسهال 
ابتالی کودکان  میزان  افغانستان،  در  آنها  تطبیق  صورت 
درصد  هفت  و  پنجاه  سینه بغل،  و  اسهال  بیماری های  به 

کاهش خواهد یافت.
ثریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه که هفته  داکتر 
سازمان  عمومی  اجالس  چهارمین  و  شصت  در  گذشته 
روز  بود،  شرکت  سویس  جنوای  شهر  در  جهان  صحی 
گذشته در یک نشست خبری در کابل گفت که جامعه 
جهانی در این نشست تعهد درازمدت خود را برای تطبیق 
بهتر انواع واکسین ها باالی کودکان افغان اعالن کرده اند. 
خانم دلیل افزود: »ما بار دیگر توجه جامعه جهانی را برای 
معرفی واکسین های جدید در افغانستان جلب کردیم. دو 
و  اسهال  واکسین های  از  عبارت اند  که  جدید  واکسین 
در  افغانستان  شد.  معرفی خواهند  افغانستان  در  سینه بغل، 
ماه آینده پیشنهاد عملی و تطبیقی را در مورد پیاده ساختن 
کودکان  برای  واکسین ها  این  از  یکی  کردن  عملی  و 
زیر سن پنج سال به ایتالف بین المللی واکسین در سطح 

جهانی پیشنهاد و تحویل می دهد.«
سرپرست وزارت صحت عامه گفت که اسهال و سینه بغل 
افغانستان  در  میر کودکان  و  مهم مرگ  عوامل  از جمله 

همزمان با نشر خبر کشته شدن مالعمر رهبر فراری طالبان 
در پاکستان، از سوی رسانه های افغان و خارجی، ریاست 
عمومی امنیت ملی افغانستان تنها ناپدیدشدن مال عمر را 

از اطراف کویته ی پاکستان تایید کرده است.
به  گذشته  روز  ملی  امنیت  سخنگوی  مشعل،  لطف اهلل 
و  افغانستان  اطالعاتی  منابع  بنیاد  بر  گفت  خبرنگاران 
در  ملی  امنیت  با  که  طالبان  ارشد  فرماندهان  اظهارات 
تماس هستند، مال عمر از چهار روز به این سو از اطراف 
و  شده  ناپدید  پاکستان  بلوچستان  ایالت  در  کویته   شهر 

سراسیمگی میان سران طالبان به وجود آمده است.
مورد  در  دقیق  اطالعات  آن که  دلیل  به  گفت  مشعل 
کشته شدن مال عمر را ندارند، نمی توانند زنده بودن و یا 

کشته شدن وی را تایید یا رد کنند.
فرماندهان   اظهارات  و  ما  منابع  »براساس  گفت:  مشعل   
ارشد طالبان، مال عمر که در ده سال گذشته در اطراف 
اعضای  و  فرماندهان  با  همراه  بلوچستان  ایالت  کویته ی 
این سو  به  روز  چهار  از  می کردند،  زندگی  شورای شان 
غایب  و الدرک است.« مشعل افزود: »در حال حاضر ما 
نمی توانیم کشته شدن و یا مردن او را رسما تایید کنیم. اما 
به اساس معلومات منابع خود گفته می توانیم که مال عمر 
از چهار روز به این سو از  کویته غایب شده و طالبان و  
با  مستقیم  ارتباط  که  فرماندهانی  و  وی  نزدیک  دوستان 

وی داشتند، نمی توانند با وی تماس بگیرند.«
سخنگوی امنیت ملی همچنین گفت در سه روز گذشته 
سابق  افراد  گویا  که  آورده اند  دست  به  را  گزارش هایی 
به  کویته  از  را  عمر  مال  پاکستان  استخبارات  سازمان 
وزیرستان شمالی و یا جنوبی انتقال می دادند که در مسیر 

راه کشته و یا ناپدید شده است.
عمر  مال  شدن  ناپدید  از  پس  که  گفت  همچنین  مشعل 
دریافت  و  عملیات ها  سازماندهی  در  طالبان  فرماندهان 

پول با مشکل مواجه شده اند.
سخنگوی امنیت ملی می گوید اطالعات دقیقی را نیز به 
مجاهد سخنگوی  ذبیح اهلل  اصلی  نام  دست آورده اند که 
چمن  میان  منطقه ای  از  و  بوده  اسماعیل  حاجی  طالبان 
تماس  افغانستان  در  رسانه ها  با  کندهار  بولدک  سپین  و 

برقرار می کرده است.
شبکه های  آنتن های  که  آن جایی  از  وی  گفته ی  به 
را  پاکستان  و  افغانستان  مناطق مرزی  افغانستان  مخابراتی 
نیز تحت پوشش دارند، سخنگوی طالبان که در آن منطقه 
رسانه های  اختیار  در  را  طالبان  اظهارات  دارد،  موقعیت 

سبب  که  اسبابی  می دهد  نشان  عملی  »مدارک 
مرگ و میر کودکان زیر پنج سال می شود، شامل 
سوتغذی  مالریا،  سرخکان،  سینه بغل،  اسهاالت، 
این  یعنی  است.  نوزادی  دوره  به  مربوط  اسباب  و 
عوامل سبب می شود که یک کودک زیر سن پنج 
سال از بین برود. اما واکسینی که در برابر سینه بغل 
و اسهاالت کشف شده، یک واکسین جدید است 
و در یک عده از کشورها تطبیق خواهد شد.« وی 
همچنین افزود: »با تطبیق این دو واکسین، در حدود 
سینه بغل  و  اسهاالت  واقعات  و هفت درصد  پنجاه 
کاهش پیدا خواهد کرد. این کاهشی قابل مالحظه 

است.«
سرپرست وزارت صحت عامه می گوید که واکسین های 
در  است،  شده  ساخته  تازه  که  اسهاالت  و  سینه بغل 

ثریا دلیل افزود که تطبیق 
برنامه های واکسین در 
افغانستان تاحال موفقانه 
به پیش رفته و از همین رو، 
به عنوان یکی از کشورهای 
»نمونه« در شصت و چهارمین 
نشست عمومی سازمان صحی 
جهان مطرح شده است. او 
همچنین در مورد بیماری فلج 
اطفال گفت با آن که افغانستان 
نسبت به این بیماری آسیب پذیر 
است، اما تطبیق واکسین های 
پولیو توانسته است این بیماری 
را کاهش دهد. ثریا دلیل 
می گوید افغانستان در میان 
کشورهای پاکستان، هند و 
نایجریا که برخی از شهروندان 
این کشورها از ابتال به بیماری 
فلج اطفال رنج می برند، دارای 
پایین ترین واقعات این بیماری 
بوده است.

زخمی شدند.
لباس  از  استفاده  گفت  مشعل 
در  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
سوی  از  تروریستی  حمله های 
یافته است و در  افزایش  طالبان 
جدید  تاکتیک  اخیر  ماه  چند 

طالبان بوده  است.
به  گفت  ملی  امنیت  سخنگوی 
همین اساس پس از این نیروهای 
مرکزهای  تمام  در  ملی  امنیت 
جلب و جذب نیروهای پولیس 

و ارتش جابه جا خواهند شد تا جلو نفوذ تروریستان را در 
میان نیروهای امنیتی افغانستان بگیرند.

مقام های امنیت ملی همچنین مدعی شدند سه تروریست 
و  تروریستی  حمالت  سازمان دهی  قصد  که  را  دیگر 
بازداشت  ناامن ساختن ولسوالی های بدخشان را داشتند، 

کرده اند.
تا  داشتند  تالش  تروریستان  ملی گفت  امنیت  سخنگوی 

مناطق شمال شرقی کشور را نیز ناامن سازند.
اداره ی امنیت ملی همچنین دو انتحاری دیگر را که قصد 
داشتند در والیت های کابل و بغالن خودرا منفجر سازند، 

دستگیر کرده اند.

شرایط  به  نیاز  آن  تطبیق  و  نیست  تطبیق  قابل  کشور  هر 
خاص و امکانات الزم دارد. داشتن زنجیر سرد، آمادگی 
واکسیناتورها برای تطبیق واکسین جدید و آمادگی برای 
جذب این واکسین، از جمله شرایطی است که کشورهای 
این  با  باشند.  داشته  را  شرایط  این  باید  درخواست کننده 
زنجیر  دارای  افغانستان  که  گفت  دلیل  ثریا  داکتر  حال، 
به  را  پیشنهادی  کمبودی،  این  رفع  برای  و  نیست  سرد 
بیان  با  او  است.  کرده  ارایه  واکسین  بین المللی  ایتالف 
واکسین های  تطبیق  برای  الزم  شرایط  افغانستان  این که 
به  را  پیشنهادی  که  گفت  دارد،  را  اسهال  و  سینه بغل 
در  سرد  زنجیر  تهیه  جهت  واکسین  بین المللی  ایتالف 

افغانستان ارایه کرده است.
ثریا دلیل افزود که تطبیق برنامه های واکسین در افغانستان 
تاحال موفقانه به پیش رفته و از همین رو، به عنوان یکی از 
کشورهای »نمونه« در شصت و چهارمین نشست عمومی 
در  همچنین  او  است.  شده  مطرح  جهان  صحی  سازمان 
نسبت  افغانستان  با آن که  اطفال گفت  فلج  بیماری  مورد 
واکسین های  تطبیق  اما  است،  آسیب پذیر  بیماری  این  به 
پولیو توانسته است این بیماری را کاهش دهد. ثریا دلیل 
و  هند  پاکستان،  کشورهای  میان  در  افغانستان  می گوید 
به  ابتال  از  کشورها  این  شهروندان  از  برخی  که  نایجریا 
بیماری فلج اطفال رنج می برند، دارای پایین ترین واقعات 
این بیماری بوده است. خانم دلیل گفت: »دو سال قبل سی 
افغانستان داشتیم، در سال  پولیو در  مثبت  و هشت واقعه 
1389، بیست و پنج واقعه مثبت پولیو ثبت شده که کاهش 
سی و چهار درصدی را طی دو سال نشان می دهد. ولی 
باید بگویم که افغانستان در برابر پولیو آسیب پذیر است. 
انتشار  حال  در  و  شده  دیده  پولیو  ویروس  پاکستان  در 
صورت  که  آمدهایی  و  رفت  درنظرداشت  با  و  است، 
می گیرد، ما این را رد نمی کنیم که افغانستان از انتشار این 

ویروس در امان خواهد بود.«
که  می گوید  عامه  صحت  وزارت  سرپرست  آن که  با 
هشتاد درصد کودکان در افغانستان تحت پوشش واکسین 
هزار  شصت  و  یک صد  از  بیشتر  ساالنه  اما  دارند،  قرار 
بیشتر  می مانند.  محروم  واکسین  به  دسترسی  از  کودک 

این کودکان در مناطق ناامن زندگی می کنند.


دو فرد انتحاری که به رسانه ها نیز نشان داده شدند، گفتند 
که از مناطق قبایلی پاکستان به هدف حمله ی انتحاری به 

داخل افغانستان فرستاده شده بودند.
از  این نشست خبری همچنین  امنیت ملی در   سخنگوی 
خبر  فاریاب  والیت  در  مخدر  مواد  قاچاقبر   5 بازداشت 

داد.
مشعل گفت که در میان بازداشت شده ها فرمانده پولیس 

یکی از ولسوالی های فاریاب وجود دارد.
به گفته ی وی افراد بازداشت شده حین انتقال 16 خریطه ی 
مسووالن  سوی  از  بندرآقینه  در  هیرویین  گرامی   500

اداره ی امنیت ملی دستگیر شدند.

او، در صورتی که واکسین های جدید  به گفته ی  هستند. 
در  سال  پنج  سن  زیر  کودکان  باالی  سینه بغل  و  اسهال 
به طور  میر کودکان  میزان مرگ و  تطبیق شوند،  کشور 
می گوید:  دلیل  خانم  یافت.  خواهد  کاهش  چشمگیری  

افغانستان قرار می داد.
دستگیری عامالن حمله بر شفاخانه چهارصد بستر
پنج  گروه  یک  که  گفت  کشور  ملی  امنیت  سخنگوی 
شفاخانه ی  بر  انتحاری  حمله ی  سازمان دهندگان  نفری 
چهارصد بستر را که در اثر آن 6 تن کشته و 23 تن زخمی 

شدند را دستگیر کرده اند.
مشعل گفت در میان 5 سازمان دهنده ی حمله ی تروریستی 

یک سرباز ارتش کشور وجود دارد.
به گفته ی مشعل، اکمل سرباز کندک 53 صحی اعتراف 
ارتش  سربازان  جمع  به  پیش  ماه  هشت  که  است  کرده 
نام وارث  به  با شخصی  این سو  به  از دوماه  بود و  پیوسته 

معرفی و به گروه تروریستان طالب جذب شده بود.
از آن که دو  ارتش همچنین گفته است پس  این سرباز 
دره  شکر  به  کابل  موسهی  از  را  انتحاری  واسکت  عدد 
انتقال داد، وارث نیز انتحاری پاکستانی را از آن کشور به 
کابل آورد و در ولسوالی شکر دره  در خانه فردی به نام 

نورآغا پنهان کرد.
سخنگوی امنیت ملی گفت سرباز ارتش همراه با وارث 
مواد  از  مملو  واسکت  با  را  انتحاری  فرد  که  آن  از  پس 
منفجره و لباس ارتش در یکی از تشناب های مسجد پل 
منتقل  بستر  چهارصد  شفاخانه  به  می کند،  ملبس  خشتی 
تن   23 و  کشته  تن   6 آن  انفجار  نتیجه  در  که  می سازد 

مالعمر از کویته ناپدید شد
سخنگوی امنیت ملی:

}ادامه از صفحه 1{

  قدرت اهلل جاوید
 مشعل گفت: »براساس منابع ما و اظهارات فرماندهان  ارشد طالبان، 

مال عمر که در ده سال گذشته در اطراف کویته ی ایالت بلوچستان 
همراه با فرماندهان و اعضای شورای شان زندگی می کردند، از چهار 

روز به این سو غایب  و الدرک است.« مشعل افزود: »در حال حاضر ما 
نمی توانیم کشته شدن و یا مردن او را رسما تایید کنیم. اما به اساس 
معلومات منابع خود گفته می توانیم که مال عمر از چهار روز به این سو 
از  کویته غایب شده و طالبان و  دوستان نزدیک وی و فرماندهانی که 

ارتباط مستقیم با وی داشتند، نمی توانند با وی تماس بگیرند.«

جلب توجه جامعه جهانی
 برای تطبیق واکسین های جدید

 در افغانستان
        ظفرشاه رویی 

ACKU
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کندز  پولیس  فرماندهی  مسووالن 
بخش  با  توافق  در  آنان  که  می گویند 
نظامی گروه بازسازی والیتی )پی آر تی(، 
ولسوالی  سه  در  تا  گرفته اند  تصمیم 
میان  از  را  امنیتی  سازمان  کندز،  والیت 
گروه های مسلح غیرمسوول اربکی ایجاد 

کنند.
که  شد  اتخاذ  آن  از  بعد  تصمیم  این 
باشندگان ولسوالی های خان آباد، قلعه زال 
و علی آباد والیت کندز شکایت هایی از 
و  غیرمسوول  مسلح  افراد  منفی  عملکرد 

اربکی داشتند.
فرماندهی  پیش،  ماه  یک  از  بیشتر  در 
از فرماندهانی را  پولیس کندز، یک تن 
که در ولسوالی خان آباد، از سوی امنیت 
ملی به حیث فرمانده اربکی گماشته شده 
بود، به گناه کشتن یک تن از باشندگان 

هم روستایی اش بازداشت کرد.
همین گونه، دزدان تفنگدار، چندین بار از 
بازداشت شده  این والیت  پولیس  سوی 
ولسوالی  شهروندان  نگرانی  ولی  بودند، 
تفنگداران  موجودیت  از  خان آباد، 
نامسوول، به این اقدام های کوچک پایان 

نیافته بود.
ولسوالی  باشندگان  از  یکی  رحیم اهلل 
موترم  که  باری  »هر  می گوید:  خان آباد 
پهلوی  در  روستایی  تا  کندز  شهر  از  را 
قلعه ی جنگی ولسوالی خان آباد می برم، 
تا آخر منزل، می هراسم و در جیب هایم 
پول بیشتر از 100  افغانی را نمی گذارم.«

او که همیشه نگران از دست دادن موترش 
در  را  »پول هایم  می افزاید:  است،  بوده 
جیب های  وقتی  چون  می گذاشتم،  خانه 
به  شود،  خالی  غیرمسوول  مسلح  افراد 

هیچ کس رحم نمی کنند.«
به  تنها  غیرمسوول،  تفنگداران  از  ترس 
قلعه ی جنگی(   – خان آباد  )شهر  اینجا 
پیش  چندی  بلکه  نمی شود،  محدود 
فرماندهان  از  تن  یک  آرجالی،  یوسف 
نیز  ولسوالی  این  در  غیرمسوول  مسلح 
غیرمسوول  مسلح  افراد  از  استفاده  با 
خان آباد  برق  بند  بازسازی  مانع  خودش 
شده بود که در پی فشار نیروهای دولتی، 

از کارش دست کشید.
هم چنان ولسوالی های قلعه زال و علی آباد 
باشندگان  و  دارند  مشابهی  وضعیت  نیز 
این ولسوالی ها از افراد مسلح غیرمسوول 

شکایت کرده اند.
برابر  در  جدی ای  دشواری  مساله،  این 
امنیت به شمار می رود و مسووالن امنیتی 
به  را  کندز  در  مستقر  و خارجی  داخلی 
یک  ایجاد  برای  تا  است  واداشته  این 
امنیت  از  نگهبانی  برای  امنیتی،  سازمان 
و  قلعه ی زال  خان آباد،  ولسوالی های 

علی آباد توافق کنند.
در  است  قرار  که  ولسوالی ای  سه  از 
سازمان  در  نامسوول  تفنگداران  آن ها، 
فرمانده  گفته ی  به  شوند،  جذب  امنیتی 
قلعه ی  ولسوالی  آن  یکی  کندز،  پولیس 

زال است.
تفنگدار  افراد  نیز  ولسوالی  این  در 
برخورد  ولی  دارند،  وجود  غیرمسوول 

تشکیلی به ادامه ی پولیس محلی در کندز

حمله آیساف به تخار »سازمان امنیتی«
خودسر انجام شده بود

آنان،  با  مردم  برخورد  و  مردم  با  آنان 
فرق  والیت،  این  ولسوالی های  دیگر  با 

دارد.
پس از این که امنیت ملی، معاش نیروهای 
اربکی را قطع کرد، مردم این ولسوالی، 
آمده  جان  به  طالبان  دست  از  این که  از 
بودند، تصمیم گرفتند تا برای جلوگیری 
از آمدن دوباره ی طالبان به این ولسوالی، 
را  ولسوالی  این  اربکی های  معاش 
از  موضوع  این  اما  بپردازند،  خود شان 

توان مردم باال بود.
224 تن اربکی این ولسوالی پس از این 
که امنیت ملی، نیروهای اربکی را جواب 
قرار  که  این  تا  بی سرنوشت شدند،  داد، 
کندز  پولیس  و  آیساف  نیروهای   شد 
و  علی آباد  کنار  در  نیز  را  ولسوالی  این 
قرار  امنیتی  سازمان  چتر  زیر  خان آباد، 

بدهند.
پولیس  فرمانده  قطره،  سمیع اهلل  جنرال 
ایجاد  اثرگذاری  به  پیوند  در  کندز 
سازمان امنیتی در 3 ولسوالی این والیت 
ما،  بررسی های  نتیجه ی  که  می گوید 
نشان داد که پولیس محلی کارایی خوبی 
داشته است و ما از این که تشکیل پولیس 
برای سه  تنها  را  از وزارت داخله  محلی 

رحیم اهلل یکی از باشندگان 
ولسوالی خان آباد می گوید: 

»هر باری که موترم را از 
شهر کندز تا روستایی 

در پهلوی قلعه ی جنگی 
ولسوالی خان آباد می برم، 
تا آخر منزل، می هراسم و 

در جیب هایم پول بیشتر از 
100  افغانی را نمی گذارم.«

او که همیشه نگران از 
دست دادن موترش بوده 

است، می افزاید: »پول هایم 
را در خانه می گذاشتم، چون 
وقتی جیب های افراد مسلح 

غیرمسوول خالی شود، به 
هیچ کس رحم نمی کنند.«

مولوی لطف  اهلل عزیزی، 
عضو حزب جنبش و از 
نمایندگان مظاهره چیان 

در تخار، می گوید: 
»مسوولین این والیت 

باید از مردم تخار 
معذرت بخواهند و 

مردانه وار ایستاد شوند 
و استعفای خود را پیش 

کنند.«
اما والی تخار می گوید: 
»هنگامی استعفا خواهم 
داد که من در این حادثه 

مجرم شناخته شوم.«

دشت  )چهاردره،  والیت  این  ولسوالی 
به  بنا  داشتیم،  صاحب(  امام  و  ارچی 
این  بر  اراده  نیروهای آیساف،  همکاری 
شد که به هدف جلوگیری از مشکل های 
نیز  باقی مانده  ولسوالی  سه  برای  امنیتی، 
به نحوی، نیروهای مسوول ساخته باشیم 
و مسلما تغییر قابل مالحظه ای در بخش 

امنیت به میان خواهد آمد.
تمویل  را  نیروها  این  »آیساف  او گفت: 
امنیتی،  سازمان  اعضای  این  و  می کند 
از یک جا  پولیس محلی هستند و  مانند 
به جای دیگر، با حمل سالح نمی توانند 
گشت و گذار کنند و جای مسوولیت شان 

مشخص است.«
معاش  می گویند  پولیس  مسووالن 
شکل یافته ی  تازه  سازمان  سربازان 
و  امریکایی  دالر   150 کندز  در  امنیتی 
از فرماندهان آنان، 200 دالر است که از 

سوی آیساف پرداخته می شود.
تکمیل شدن  و  ایجاد  با  آگاهی ها،  بنابر 
تفنگدار    1500 به  نزدیک  آموزش 
جذب  و  کندز  والیت  در  غیرمسوول 
تازه  امنیتی  سازمان  در  آنان  از  بخشی 
تشکیل شده، شمار تفنگداران غیرمسوول 

به صفر نزدیک خواهد شد.
شدن  بهتر  از  کندز  مسووالن  آن که  با 
خبر  امنیتی  سازمان  ساخت  با  امنیت 
ولسوالی هایی  شهروندان  ولی  می دهند، 
که از تفنگداران غیرمسوول در رنج اند، 
مقطعی  اقدام ها  این گونه  که  می گویند 

بوده اند و گرهی را باز نمی  کنند.
خان آباد،  در  دکاندار  حبیب الرحمان، 
نیروهای  ایجاد  »تجربه ی  می گوید: 
و  آنان  کردن  بی سرنوشت  و  اربکی 
شریک ساختن آنان در حق مردم، نشان 
داده است که نباید به این گونه تشکیل ها 
نیروهای  روزی،  اگر  داشت،  باور 
آیساف، نتوانند از آنان پشتیبانی کنند و 
نخواسته باشند که به آنان معاش پردازند، 

چه می شود.«
به  امنیتی والیت کندز  هرچند مسووالن 
خوشبین اند،  امنیتی  سازمان  این  ایجاد 
که  داد  خواهد  نشان  زمان  گذشت  اما 
مرفوع  حدی  چه  تا  مردم  نگرانی های 

خواهد شد.

اظهار می دارند  مقامات در والیت تخار 
که  تخار  به  آیساف  نیرو های  حمله  که 
چهار تن را کشت و تظاهراتی خونین را 
انجام  بدون اطالع آنان  دنبال داشت،  به 

شده بود.
حالی  در  تخار  والی  تقوا،  عبدالجبار 
با  مطبوعاتی،  کنفرانس  یک  در  که 
خبرنگاران سخن می گفت تصریح کرد 
در  آیساف  نیروهای  اخیر  عملیات  که 
یک  هیچ  و  بوده  خودسر  کامال  تخار 
گذاشته  جریان  در  مسوول  مراجع  از 

نشده اند. 
نماینده ی  قبل  دفعات  »در  گفت:  وی 
هالن(  پاول  )جنرال  خارجی  نیرو های 
تعهد  تخار  مسوولین  با  و  آمد  تخار  به  
تکرار  را  خودسر  حمله های  ما  که  کرد 
نمی کنیم و هروقتی عملیاتی می کردیم، 
اما  شما را قبال در جریان قرار می دهیم؛ 
کامال  عملیات  نکردند.  وفا  عهد شان  به 

خودسر بود. ما از آن اطالع نداشتیم.«
همزمان با این، نمایندگان مظاهره کنندگان 
به  اصرار  خواسته های شان  بر  تاکید  با 
قوماندان  والی،  محاکمه ی  و  برکناری 

امنیه و رییس امنیت ملی دارند.
حزب  عضو  عزیزی،  لطف  اهلل  مولوی 
در  مظاهره چیان  نمایندگان  از  و  جنبش 
والیت  این  »مسوولین  می گوید:  تخار، 
و  بخواهند  معذرت  تخار  مردم  از  باید 
خود  استعفای  و  شوند  ایستاد  مردانه وار 

را پیش کنند.«
اما والی تخار می گوید: »هنگامی استعفا 
این حادثه مجرم  در  من  داد که  خواهم 

شناخته شوم.« 
که  می کنم  »تاکید  داشت:  اظهار  وی 
از  و  ملی  امنیت  رییس  از  من،  از  هیاتی 
قوماندان امنیه والیت تخار تحقیق کنند؛ 
باشیم روی همه تخاری ها  ما مجرم  اگر 
خداحافظ.  می گوییم  و  می بوسیم  را 
ماتم  در  خانواده  چندین  که  خاطری  به 

نشسته اند.«
این  مسببین  باید  که  داشت  اظهار  او 
کسانی  چه  که  شوند  شناسایی  حادثه 

اسباب و وسایلی را برای این مظاهره ی 
تقریبا غیرقانونی فراهم کرده اند؟ 

مظاهره می کنند،  »کسانی که  او گفت: 
جریان  در  قبال  را  پولیس  آن ها 
ملی  امنیت  و  پولیس  می گذارند. 
آمادگی می داشته باشند؛ تا امنیت آن ها 

تامین شود.«
اما نماینده تظاهرکنندگان، تظاهرات را 
لطف اهلل  مولوی  می خواند.  خودجوش 
تظاهرات  یک  »این  می گوید:  عزیزی 
اساس  به  و  نبود  سازماندهی شده  قبال 
آمده  وجود  به  ناگهانی  حادثه ی  یک 
که شب هنگام نیرو های خارجی به خانه 

یکی از ساکنین تخار حمله کردند.«
محل  به  من  که  »زمانی  افزود:  او 
موتر  ده  با  تخار  امنیه  قوماندان  رفتم، 
و  بود  شده  حاضر  من  از  پیش  پولیس 
تظاهرات کنندگان را تا سرچوک تالقان 

همراهی کرد.«
وی تاکید کرد که اگر خواسته های شان 
راه های  کردن  بسته  با  نشود  برآورده 
هر  به  دکان ها،  بسته کردن  و  مواصالتی 
ادامه  را  خود  تظاهرات  ممکن  صورت 

خواهند داد.
که  تخار  گذشته  هفته  تظاهرات  در 
داشت،  پی  در  زخمی   80 و  کشته   12
اتهام  به  را  تن  چند  آیساف  نیرو های 
زندانی  خشونت  به  تظاهرات  کشانیدن 
که  می گوید  پولیس  اما  کردند، 
بی گناهی دو تن ثابت شده و از بند رها 

شده اند.
پامیر   303 زون  قوماندانی  مقامات 
بازداشت شدگان  از  دوتن  رهایی  از 
آیساف  نیروهای  توسط  حمالت  این 
تثبیت  از  پس  که  گفته اند  و  خبرداده 
هویت و بی گناهی آنان، از بند نیروهای 

آیساف آزاد شده اند. 
روز  مطبوعاتی،  کنفرانس  این  ختم  در 
افغانستان  دولت  اعزامی  هیات  شنبه 
از جانب ریاست  افغانی را  پنج صدهزار 
خانواده های  بازماندگان  به  جمهوری 

شهدا توزیع کردند.
وعده  والیت  والی  جانب  از  هم چنین 
توسط  محل  تثبیت  از  بعد  که  شد  داده 
زمین  نمره  یک  مربوط،  ارگان های 
رهایشی به بازماندگان قربانیان تظاهرات 
تن  دوازده  آن  در  که  تخار  خونین 
توزیع  نیز  دادند  دست  از  را  جان شان 

می گردد.
را  قربانیان حادثه  بازماندگان  مسوولین، 
تاکید  نموده  دعوت  حوصله  و  صبر  به 
این  ضرورت  هرگونه  به  که  کردند 
دولت   جانب  از  این  از  پس  خانواده ها 

رسیدگی خواهد شد.
مادرش  و  پدر  اما دختر 13 ساله ای که 
است،  داده  دست  از  حادثه  این  در  را 
جاری  چشمانش  از  اشک  حالی که  در 
مسعود  شهزاده  و  والی  به  خطاب  بود، 
»من  گفت:  مرکز  اعزامی  هیات  رییس 
این پول حرام را چی کنم؟ پدر و مادرم 
را کشتید، حاال این پول به چی درد من 

می خورد؟!«
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

دورنما:
تمام  بشري  حقوق  آن  در  که  جامعه اي  به  رسيدن 
افراد جامعه رعايت گرديده مورد حمايت و احترام 

قرار گيرد.
بر حقوق  نظارت  بشر،  از حقوق  ماموريت حمايت 

بشر و انکشاف آن.
اهداف کاري کميسيون در برنامه ي عمل:

 رهبري
 آموزش

 دادخواهي
تشکيل،  قانون  به  نظر  کميسيون  کاري  عرصه هاي 

وظايف و صالحيت هاي کميسيون:
 نظارت بررعايت حقوق بشر در کشور 

 تعميم و حمايت از حقوق بشر
 نظارت بر وضعيت و چگونگي دسترسي افراد به 

حقوق و آزادي هاي بشري
 بررسي و تحقق در مورد تخلفات و موارد نقض 

نشانه های آزار عاطفی
تغيير ناگهانی در سطح اعتماد به نفس، معده درد و يا 
سردرد هايی بدون علت مشخص پزشکی، ترس های 

غيرنورمال، افزايش کابوس ها و تالش برای فرار.
از  غفلت  و  عاطفی  بی توجهی  نشانه های 

کودکان
به  ناموفق  بسيار  به صورت  وزن  ب��ه دس��ت آوردن 
برای  سيری ناپذير  اشتهای  ن��وزادان،  در  خصوص 

رفتارهای محبت آميز.
علل ایجاد

داشته  پنهان  خانواده ها  از  بسياری  در  اذيت  و  آزار 
خانواده هايی  در  اغلب  ک��ودک آزاری  می شود. 
اتفاق می افتد که از نظر اجتماعی بسيار منزوی بوده، 

دوستی نداشته و با ديگران نيز ارتباطی ندارند.
اذيت  والدينی که در دوران کودکی مورد آزار و 
خودرا  کودکان  دارد  امکان  بيشتر  گرفته اند  قرار 
دارو  و  مخدرات  از  استفاده  دهند.  قرار  آزار  مورد 
دهد.  افزايش  را  ک���ودک آزاری  شمار  می تواند 
والدينی که بيش از حد انتقاد می کنند، در روش های 
آنهايی  هستند،  خشن  بسيار  نظم  رعايت  و  تربيتی 
که برای کودکانشان خيلی کم يا زياد ابراز نگرانی 
می کنند و يا استرس بسيار زيادی دارند ممکن است 

حقوق بشر 
انکشاف وضعيت  و  بهبود  به منظور  تدابير  اتخاذ   

حقوق بشر در کشور
چرا کميسيون؟ 

چون به صورت شورايي رهبري مي شود و تمام امور 
توسط يک  تصميم گيري ها  و  ارگان  اين  به  مربوط 

ترکيب 9 نفري اعضا، رهبري و اداره مي گردد.
چرایي و چگونگي استقالل

به خاطر اين که کميسيون خارج از ارکان سه گانه ي 
اما  است؛  حکومت  و  پارلمان  قضا،  يعني  دولت، 
شامل ساختار نظام کشوري بوده و به طور مستقالنه 
ايجاب  کميسيون  کاري  ماموريت  مي نمايد.  عمل 
نمايد،  مستقل عمل  ارگان  به  حيث يک  تا  مي نمايد 
فعاليت  نحوه ي  بر  نمي تواند  کميسيون  آن  غير  در 
نهادهاي دولتي و ساير نهادها در راستاي تطبيق قانون 

و تامين حقوق بشر نظارت نمايد. 
برنامه ريزي،  به شمول  تصاميم  تمام  در  کميسيون 

در شمار والدين کودک آزار نيز قرار داشته باشند.
به  صدمه زدن  قصد  اغلب  ک���ودک آزار  والدين 
هنگام  در  آنها  معموال  ندارند.  خ��ودرا  کودکان 
قرار  عصبانيت کودکان خودرا مورد ضرب و شتم 
حرفه ای  کمک  به  نياز  والدينی  اينچنين  می دهند. 

روان شناسی دارند.
چگونگی مقابله

اگر حدس می زنيد که کودکی تحت آزار و اذيت 
قرار دارد با پزشک اطفال و مرکز حمايت از کودکان 
تماس گرفته و از آنها کمک بخواهيد. پزشکان از 
آزار  نشانه های  هرگونه  هستند،  ملزم  اخالقی  نظر 
را  آنها  به  نسبت  بی توجهی  و  غفلت  يا  و  کودکان 

گزارش دهند.
حتا ممکن است در صورت لزوم شما را به درمانگران 
نياز  ديگری معرفی کنند تا هرگونه اطالعات مورد 
اگر  حتا  پزشکان  بررسی ها، جمع آوری شود.  برای 
برای  حمايت  کسب  برای  دادگ��اه  در  باشد،  الزم 
کودکان، شهادت داده و درصورتی که گمان کنند 
ممکن است کودکان تحت آزارجنسی قرار گيرند، 

دادخواست جنايی تنظيم خواهند کرد.
فورا  بايد  دارد  آزاردهنده  طبيعتی  که  اقدامی  هر 
شود.  گرفته  کمک  آن  رفع  برای  و  شده  گزارش 

تاخير در گزارش، شانس کودکان را برای بهبودی 
کامل کاهش می دهد. اغلب اوقات کودکی که با او 
افسرده  گرفته،  قرار  آزار  مورد  يا  و  بدرفتاری شده 
يا  و  گوشه گيری  خشونت آميز،  رفتارهای  و  شده 

خودکشی از او سر خواهد زد.
و  مخدرات  به  می شوند  بزرگ  کودکان  اين  وقتی 
دارو روی می آورند و تالش می کنند به صورتی فرار 
کنند و يا اين که آزار، اذيت و آسيبی که از سوی 
ديگران ديده اند، انکار نمايند. تحمل آزار در دوران 
کودکی ممکن است در بزرگسالی به خودکشی و 
افسردگی منجر شود. اگر کودکی تحت آزار شديد 
قرار دارد، شايد شما تنها کسی باشيد که می توانيد به 
او کمک کنيد. در گزارش و اعالم اين آزار به افراد 

ذی صالح درنگ نکنيد.
را  اوض��اع  تنها  مشکالت،  تکذيب  و  بی توجهی 
وخيم تر می کند. با اين کار شانس کودکان را برای 
بيشتر  در  می دهيد.  کاهش  به شدت  کامل  بهبود 
اوقات، کودکانی که تحت آزار و يا بی توجهی قرار 
بسيار  می گيرند، جراحات و صدمه های عاطفی شان 
کودکانی  است.  جسمی شان  جراحات  از  شديدتر 
و  بيشتر خودکشی کرده  بدرفتاری شود  آنها  با  که 

يا افسرده می شوند.
کودکان،  اين  با  نزديک  ارتباط  برقراری  طريق  از 
به ميزان جراحت های وارده از نظر عاطفی  می توان 
و جسمی پی برد. بزرگساالنی که در کودکی تحت 
آزار قرار داشته اند، با مشکالت بيشتری مواجهند و 

رفتارهای پر خطر در آنها بيشتر وجود دارد.
اگر شما حدس می زنيد که کودکی به نوعی  تحت 

آزار قرار دارد بايد:
- کودک را به محلی امن و آرام ببريد.

او  به  که  آزارهايی  چگونگی  از  دقيق  اطالعاتی   -
رسيده کسب کنيد.

- آرام باشيد و کودک را عصبانی نکنيد.
آشکار  ديده  که  آزارهايی  کودک  اين که  برای   -
و  کرده  باورتان  تا  بدهيد  قلبی  اطمينان  او  به  کند، 

تمامی اتفاقات را صادقانه بيان کند.
از  و  می کنيد  کمک  او  به  بگوييد  کودک  به   -

ديگران نيز برايش کمک خواهيد گرفت.
- تمامی اطالعاتی که به دست آورده ايد، يادداشت 

کنيد.
- فورا به مقامات مسوول در اين زمينه گزارش دهيد.

همه ي  در  کارمندان  نصب  و  عزل  برنامه،  تطبيق 
سطوح )به استثناي کميشنرها( و مصارف مالي خود، 

استقالل کامل دارد.
تقرر اعضاي کميسيون )کميشنرها( از صالحيت هاي 
رييس جمهور اما عزل و برکناري اعضاي کميسيون 

به صالحيت خود کميسيون است.
رييس  و  کميشنران  شامل  کميسيون،  اعضاي 

کميسيون مي باشند.
کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان داراي 8 دفتر 
جالل آباد،  پکتيا،  هرات،  قندهار،  )کابل،  ساحوي 
)بدخشان،  واليتي  دفتر  و6  شريف(  مزار  و  کندز، 
دايکندي، فارياب، غور، هلمند و ارزگان( مي باشد. 
افغانستان در راستاي تحقق  نقاط  اين دفاتر در تمام 
اهداف کميسيون فعاليت مي کنند و داراي بخش هاي 

برنامه اي و کمکي مي باشند. 
ادامه دارد
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دستنامه ي معلوماتي
كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان

مبانی 
و سیر تحول 
حق آزادی 

و امنیت شخصی
سرلوحه ی  در  فردی  امنیت  مطالبه ی  وضعیتی،  چینن  به  توجه  با 
تالش های آزادیخواهان برای نیل به جامعه ای آزاد بود. زیرا تا امنیت 
فردی همواره در معرض تهدید باشد امکان رسیدن به جامعه ای آزاد که 
در آن مردم از آزادی های عمومی بهره مند باشند وجود نداشت. بر این 
اساس امنیت فردی پایه و مبنای اصلی جامعه ای بود که آزادیخواهان 
خواستار آن بودند. اهمیت امنیت فردی در نگرش آزادیخواهان سده ی 
به آنجا رسید  تا  تاثیر می گرفتند  از مکتب حقوق فطری  هجدهم که 
جدیدی  تعریف  و  نهادند  کناری  به  را  آزادی  از  سنتی  برداشت  که 
از آزادی ارایه کردند. آزادی در مفهوم سنتی آن به معنای مشارکت 
شهروندان در امور سیاسی و اجتماعی بود ولی در عصر جدید آزادی 
فردی خصوصی  تمتعات  از  بهره گیری  در  امنیتی  گونه ای  منزله ی  به 

تلقی گردید.
ب- منتسکیو و مفهوم آزادی و امنیت شخصی

اندیشه ی  با  نامش  گرچه  فرانسوی  آزادیخواه  و  حقوقدان  منتسکیو 
تفکیک قوا پیوند خورده است ولی اندیشه های وی در مورد آزادی و 
امنیت شخصی نیز قابل توجه است. وی تعریفی جدید از آزادی ارایه 
اساسی  اهمیتی  تعریف  این  در  شخصی  امنیت  و  آزادی  که  می دهد 
دیگری  فکر  با  را  آزادی  »باید  می گوید:  آزادی  باره ی  در  او  دارد. 
درنظر گرفت و آن عبارت از امنیت یا اعتقادی است که انسان به امنیت 

خودش دارد.«
برداشت منتسکیوی از آزادی سیاسی به شدت از نظام حقوقی انگلستان 
تاثیر می پذیرفت که آزادی و امنیت شخصی در آن جایگاهی اساسی 
داشت. وی خود به این موضوع اشاره کرده و در این باره بیان می دارد:

از آرامش  عبارت  افراد  از  نزد هرفردی  انگلستان آزادی سیاسی  »در 
خاطر است که از اعتماد آن فرد به این که در امان است تولید می شود 
در  باشد  دارا  هرفردی  را  آزادی  و  امنیت خاطر  چنین  این که  برای  و 
دیگر  فرد  از  فرد  یک  که  است  طوری  حکومت  طرز  انگلستان 
تا  باشد  همین گونه  حکومت  روش  می بایستی  همه جا  در  نمی ترسد 

آزادی سیاسی در هرکشوری برقرار گردد.«
منتسکو در جایی دیگر با صراحت بیشتری ابراز می دارد:

این  امنیت.  وجود  به  اعتقاد  یا  امنیت  از  است  عبارت  سیاسی  آزادی 
امنیت هیچ گاه مورد حمله واقع نمی شود مگر در موقع انتساب اتهامات، 
بنابراین آزادی مردم به ویژه بسته به آن است که قوانین جزایی خوب 

تدوین شده باشد.«
منتسکیو بر لزوم قانونی بودن سلب آزادی تاکید ویژه ای داشت و بر این 
باور بود که سلب آزادی باید با رعایت سازوکارهای قانونی به عمل 
این کار موجب زحمت و کندشدن دادرسی می گردد  آید و گرچه 
امنیت  و  آزادی  برای حفظ  باید  که  است  هزینه هایی  مورد  این  ولی 
تحمل کرد. منتسکیو هم چنین بر لزوم پاسداری از کرامت انسانی افراد 
پس از سلب آزادی شان نیز تاکید داشته و از این رو شکنجه ی افراد در 
بازجویی شان را نکوهش کرده و ممنوعیت آن را خواستار می گردد. 
سرانجام این که منتسکیو بر فرض برایت نیز باور داشت و در این مورد 
شرورند  بشر  افراد  که  آنجایی  »از  می گوید:  کوتاه  و  گزیده  بیانی  با 

قانون مجبور است آنان را بهتر از آنچه هستند فرض نماید.«
ج- انقالب فرانسه و اعالمیه ی حقوق بشر شهروند

اندیشه های منتسکیو و سایر آزادیخواهان فرانسه سرانجام تاثیر کرد و 
به دنبال پیروزی انقالب فرانسه، حق آزادی و امنیت شخصی به رسمیت 
شناخته شد. جامعه ی فرانسه که از حبس های طوالنی مدت افراد بی گناه 
آمادگی  بود،  آمده  به خشم  باستیل  هم چون:  هولناکی  زندان های  در 
اصول  در  این رو  از  داشت.  فردی  امنیت  مبانی  پذیرش  برای  را  الزم 
به  گوناگون اعالمیه ی حقوق بشر و شهروندان فرانسه مصوب 1789 
آزادبودن  بر  قانون  این  اول  اصل  در  پرداخته شد.  فردی  امنیت  مبانی 
انسان ها تصریح شد. اصل دوم آزادی و امنیت را به عنوان دو حق از 
چهار حق اساسی انسان به رسمیت شناخت. اصل چهارم تاکید کرد که 

حدود آزادی فقط به وسیله ی قانون محدود می گردد.
ادامه دارد

حقوق بشر، حقوق همه انسان ها است كه 
از كرامت ذاتی هر فرد ناشی می شود.

قسمت سوم

آشنایی 
با كودک آزاری

سميه صيادی فر
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درهای  پشت  در  پاکستان  و  متحده  ایاالت 
بسته در حال منازعه بر سر مبالغ قابل توجهی 
اسالم آباد  به  واشنگتن  که  استند  پول  از 
می دهد تا با القاعده و دیگر جنگجویان در 

امتداد مرز افغانستان مبارزه کند.
از  واشنگتن  پنتاگون،  داخلی  اسناد  براساس 
دوگانه ای  رفتار  اسالم آباد  می بیند  این که 
حال  همان  در  و  دارد  جنگجویان  برابر  در 
پول ها  این  درصد   40 از  بیش  می گوید 
آب،  غذا،  نظامی،  سازوکارهای  هزینه  را 
اسکان نیروها و دیگر چیزها کرده، به شدت 
دسترس  در  که  اسناد  این  است.  تردید  در 
وال استریت جورنال قرار گرفته است نشان 
دالر  میلیارد  ادعای مصرف 3.2  می دهد که 
تا   2009 سال  جنوری  از  عملیات ها  برای 
جون 2010 به ایاالت متحده ارایه شده است.

بر اساس اسناد و مصاحبه با مقام ها، پاکستان 
تسلیم  را  درخواست هایی  مرتب  صورت  به 
نظر  از  یا  و  است  نشده  ثابت  یا  که  کرده 
ایاالت متحده در آن اغراق شده و یا اصال 
است.  نشده  مصرف  تروریزم  با  جنگ  در 
نشان  امر  این  کارشناسان،  و  مقام ها  دید  از 
متحد  بین دو  بی اعتمادی عمیق  می دهد که 
وجود دارد. به طور مثال، بر اساس گزارشی 
را   2010 جون  تا   2009 جنوری  از  که 
دربرمی گیرد، ارتش پاکستان 50 میلیون دالر 
کیمیایی«  مواد  و  »صحی  مصارف  برای  را 
حساب کرده است که امریکا تنها با پرداخت 
8 میلیون دالر آن موافقت کرده است. ستاد 
را  دالر  هزار   580 پاکستان  ارتش  مشترک 
برای مصارف غذا، خدمات  در سال 2009 
درمانی، تعمیر وسایط نقلیه و دیگر هزینه ها 
پولی  هیچ  امریکا  اما  بود  کرده  درخواست 

نپرداخته است.
متحده  ایاالت  گذشته  سال  مورد  یک  در 
میلیون ها  هلیکوپتر  چهار  نوسازی  برای 
نیروهای  به  تا  پرداخت  پاکستان  به  دالر 
و  طالبان  علیه  جنگ  در  ارتش  ترانسپورتی 
گفته  به  اما  کند.  کمک  جنگجویان  دیگر 
از  فروند  سه  پاکستان  امریکایی،  مقام های 
این هلیکوپترها را به ماموریت صلح سودان 

فرستاد و از سازمان ملل پول دریافت کرد.
امور آسیای جنوبی  در  مشاور  یوسف  معید 
می گوید:  متحده  ایاالت  در  صلح  موسسه 
»این نشان می دهد که پاکستان تا چه اندازه 

پول به دست می آورد.«  
کشور  دو  بین  تنش  پول ها  این  سر  بر  نزاع 
حمله  از  بعد  که  تنشی  بخشید؛  شدت  را 
بن الدن  اسامه  مقر  بر  پاکستان  اطالع  بدون 
به باالترین سطح اش رسید. روز دوشنبه هفته 
روابط  کمیته  رییس  کری،  جان  گذشته، 
گفت  اسالم آباد  در  امریکا  سنای  خارجی 
کشور  دو  روابط  می خواهد  متحده  ایاالت 

بار دیگر گرم شود. 
را  امریکا  دادن  فریب  پاکستانی  مقام های 
از  بیش  تحقیق  می گویند  و  می کنند  انکار 
برای  را  پیام  این  امریکایی  مقام های  حد 
ارتش  واشنگتن  که  می دهد  پاکستانی ها 
یک  می نگرد.  تقلب  از  مملو  را  پاکستان 
مقام ارشد امریکایی این وضعیت را » آسیب 
جدی به اعتماد دوجانبه« می خواند. این مقام 
می گوید اسالم آباد نیاز به بعضی تحقیقات را 
درک می کند اما می گوید که ایاالت متحده 

روشن شود که آیا پاکستان در پناه دادن به 
بن الدن به طور رسمی دست داشته است یا 

خیر.
زمانی  بوش  دبلیو.  جورج  جمهور  رییس 
که آشکار شد ایاالت متحده تنها با کمک 
القاعده و متحدش طالبان  پاکستان می تواند 
از  پس  فورا  دهد،  شکست  افغانستان  در  را 
حمایتی  صندوق  سپتامبر  یازده  حمالت 
زمان  آن  از  پس  کرد.  ایجاد  را  ایتالف 
دالر  میلیارد   20 به  نزدیک  متحده  ایاالت 
است.  کرده  فراهم  پاکستان  برای  کمک 
8.87 میلیارد دالر نیز بخشی از این پول است 
جنگجویان  با  مبارزه  برای  اسالم آباد  که 

دریافت کرده است.
کمک  که  می گویند  امریکایی  مقام های 
خزانه  وارد  طورمستقیم  به  ایتالف  صندوق 
متحده  ایاالت  و  می شود  پاکستان  دولت 
دارد.  آن  ردیابی  برای  محدودی  دسترسی 
بزرگ  مشکل  یک  »این  می گوید:  فیستین 
که  بفهمیم  باید  ما  می کنم  فکر  و  است 

چگونه از این پول ها استفاده شده است.«
اظهار  از  پنتاگون  و  سفید  کاخ  مقام های 
شدن  رد  افزایش  به  رو  روند  درباره  نظر 
متحده  ایاالت  می کنند.  خودداری  ادعاها 
اعالم  را  پاکستان  به  پول  پرداخت  میزان 
ادعاها  بیان جزییات رد شدن  از  اما  می کند 
دو  میان  تنش ها  تشدید  از  اجتناب  خاطر  به 
ارشد  مقام  یک  می کند.  خودداری  کشور 
کار  نیز  بوش  حکومت  در  که  اوباما  اداره 
درباره  خطر  زنگ  می گوید  است  کرده 
از گزارش مهم سال 2008  پرداخت ها پس 
توسط دفتر حسابدهی دولت به صدا درآمد 
در  پنتاگون  داخل  در  را  »دردآور«  بحثی  و 
مورد این که آیا ادعاهای پاکستان به درستی 

بررسی شده است یا نه، به راه انداخت.
که  می گوید  امریکا  دولت  مخفی  پیام های 
عنوان  به  را  پرداخت ها  این  متحده  ایاالت 
به  تشویق  را  پاکستان  که  می دید  ابزاری 
ارتش  که  می کرد  مناطقی  به  نیرو  اعزام 
آن  انجام  به  تمایلی  مدت ها  از  کشور  این 
به  سفید  کاخ  اخیر  گزارش  اما  نداشت. 
کنگره نشان دهنده سرخوردگی واشنگتن از 
رویارویی اسالم آباد با دشمنان اصلی ایاالت 
و  حقانی  شبکه  افغان،  طالبان  مانند  متحده 

القاعده در مناطق قبایلی این کشور است.
ادامه در صفحه 9

ایران  اطالعات  وزارت  سابق  عضو  دو 
از  کشور  این  مسووالن  دادند  شهادت 
حمالت 11 سپتامبر اطالع قبلی داشتند. 
دریک  دادخواست  در  مطلب  این 
در  فدرال  دادگاه  در  حقوقی  شکایت 
که  پرونده ای  است؛  شده  مطرح  منهتن 
در پی دریافت خسارت از ایران به دلیل 
این  مالی«  پشتیبانی  و  مستقیم  »حمایت 
تروریستی  حمله  مرگبارترین  از  کشور 

در تاریخ امریکا تشکیل شده است. 
بر اساس این دادخواست، یکی اعضای 
سابق وزارت اطالعات ادعا کرده است 
داشته  نقش  حمالت  طراحی  در  ایران 
است. هویت و متن شهادت این فرد از 
شکایت  این  طرح کننده  وکالی  سوی 
علیه ایران به نمایندگی از خانواده ده ها 
سپتامبر،  یازدهم  حمله  قربانیان  از  نفر 
فاش نشده است؛ اما در متن دادخواست 
شده  درج  قاضی  به  ارایه شده  محرمانه 

است. 
بررسی اتهامات مندرج در این شکایت 
حمالت،  از  ایران  قبلی  اطالع  بر  مبنی 
کار دشواری است زیرا شهادت ماموران 
سابق ایران به صورت محرمانه ارایه شده 

است. 
سازمان  است  آمده  شکایت  این  در 
تهران  با  که  لبنان  حزب اهلل  شبه نظامی 
حمالت  طراحی  برای  دارد،  پیوند 
دوره های  تسهیل  و   2011 سپتامبر   11
با  هواپیمارباها  مسافرت  و  آموزشی 
متن  در  است.  داشته  همکاری  القاعده 
شکایت آمده است که ایران و حزب اهلل 
عامالن  فرار  به  حمله،  ارتکاب  از  پس 
مکان  و  کردند  کمک  القاعده  اجرایی 
قرار  آنها  اختیار  در  ایران  در  را  امنی 

دادند. 
موضوع ارتباط ایران با حمالت یازدهم 
تحقیق  ملی  کمیسیون  توسط  سپتامبر 
اما  بود  شده  مطرح  سپتامبر   11 حادثه 
قرار  مناظره  و  بحث  کانون  در  مدت ها 
گرایش های  بر  که  القاعده  داشت. 
به  است  استوار  سنی  مذهب  افراطی 
ایران  بر  حاکم  شیعیان  با  معمول  طور 
این  عراق  شاخه  و  هستند  تضاد  در 
هدف  را  شیعیان  گاه  تروریستی  شبکه 
است.  داده  قرار  خود  بمبگذاری های 
پیش  مدت ها  از  اطالعاتی  ماموران  اما 
در  ایران  و  القاعده  میان  داشتند  عقیده 
مشترک،  دشمنی  عنوان  به  امریکا  برابر 
وجود  همکاری  از  محدود  گونه ای 

داشته است. 
از  حقوقی  شکایت  این  در  ضمنا 
و  حزب اهلل  وزرا،  ایرانی،  مسووالن 
القاعده به عنوان طرف شکایت نام برده 
قربانیان  خانواده  وکالی  است.  شده 
شده اند.  متهمان  غیابی  دادگاه  خواستار 
اگر  حتا  معتقدند  حقوقی  کارشناسان 
دریافت  شود،  برپا  دادگاهی  چنین 
خسارت مالی کار ساده ای نخواهد بود. 
کرده اند  اعالم  دادگاه  اوراق  در  وکال 
عماد مغنیه رییس شاخه نظامی حزب اهلل 
یک عامل تروریستی ایران بوده که در 
 11 حمالت  تدارک  برای   2000 سال 

سپتامبر به عربستان سفر کرده بود. 
شد،  ترور   2008 سال  در  که  مغنیه 
طراحی  به  امریکا  مقامات  سوی  از 
و  تروریستی  حمالت  از  مجموعه ای 
آدم ربایی از جمله انفجار سفارت امریکا 
و پایگاه باراکس در لبنان در سال 1983 

متهم شده بود. 
آمده  سپتامبر  یازده  کمیته  گزارش  در 
که  دارد  وجود  محکمی  »شواهد  بود: 
و  داخل  به  القاعده  اعضای  انتقال  ایران 
 11 حادثه  از  پیش  را  افغانستان  خارج 
سپتامبر تسهیل کرده بود و برخی از این 
بعدا جزو هواپیمارباهای حمالت  افراد، 
11 سپتامبر بودند.« ضمنا در این گزارش 
دال  دارد  وجود  شواهدی  است  آمده 
سفر  حزب اهلل  ارشد  عامالن  این که  بر 
نوامبر  در  ایران  داخل  به  هواپیمارباها 

2000 را از نزدیک تحت نظر داشتند. 
بود  کرده  اعالم  حال  عین  در  کمیته 
»مدرکی دال بر اطالع ایران یا حزب اهلل 
یازدهم  حمالت  بعدا  آنچه  طراحی  از 
و  ندارد«  اختیار  در  گرفت،  نام  سپتامبر 
دولت  بیشتر  تحقیقات  به  موضوع  »این 

امریکا« نیاز دارد. 
توامس ای ملون جونیور یکی از وکالی 
خانواده قربانیان گفت شکایت اولین بار 
شد  مطرح  واشنگتن  در   2002 سال  در 
اکنون  او  و  شد  منتقل  منهتن  به  بعدا  و 

خواستار انجام تحقیقات است. 
ویکتور  شوهرش  که  ساراچینی  الن 
ایرالین  یونایتد  پیلوت  ساراچینی  جی 
و  هواپیما  ربوده شدن  جریان  در  و  بود 
برخورد آن به ساختمان تجارت جهانی 
وارد  دلیل  این  به  کشته شد گفت، وی 
پی  در  که  است  شده  شکایت  روند 
گفت:  وی  است.  سواالت  به  پاسخ 
القاعده  به  »اکنون ما می دانیم چه کسی 
کمک کرد. ایران این کار را کرد. و ما 
می خواهیم دستگاه قضایی امریکا، ایران 

را پاسخگو قرار دهد.«
شکایت وکال بر گزارش 10 متخصص 
جمله  از  و  تروریسم  و  ایران  مسایل 
یازدهم  بررسی  کمیته  سابق  اعضای 
سیا  سازمان  سابق  افسران  و  سپتامبر 
»این  گفت:  ملون  آقای  است.  استوار 
وقایع  که  کرده اند  روشن  کارشناسان 
با  ایران  همیاری  بر  سپتامبر  یازدهم 
القاعده در کسب پاسپورت بدون پیشینه 
استوار  امریکا  به  ورود  ویزای  نیز  و  بد 

بوده است.«
پیش  آنجا  تا  کارشناسان  گزارش  اما 
وزارت  سابق  ماموران  نظر  که  نمی رود 
اطالعات ایران مبنی بر اطالع  قبلی این 

کشور از انجام حمالت را تایید کنند. 
در شکایت آمده است ماموران جداشده 
»در  ایران  امنیت  و  اطالعات  وزارت  از 
مقامی قرار داشته اند  که امکان دسترسی  
خصوص  در  حساس  اطالعات  به 
از تروریسم را داشته اند.«  ایران  حمایت 
در متن گزارش آمده است اگر »هویت 
علنی  طور  به  آنها  شهادت  متن  و  آنها 
منتشر شود« باعث نگرانی این شاهدان از 

امنیت خود و خانواده های شان می شود.

می کند:  افراط  کار  این  در 
گالس  برای  باید  »مردم 
و  می نوشند  که  قهوه ای 
که  راهی  کیلومتر  هر  یا 
رسید  برگ  می کنند،   طی 

بدهند.«
امریکایی  مقام های 
می گویند روابط با پاکستان 
و  است  مهم  عمیقا  همچنان 
پاکستان  ارتش  اقدام  آنها 
به  نیرو  هزار   145 اعزام  در 
انجام  برای  قبایلی  مناطق 
تلفات  به  منجر  عملیاتی که 
سنگین شده است را ستایش 

می کنند.
می گویند  امریکایی  حال،  مقام های  این  با 
شده  رد  جهت  چند  از  پاکستان  ادعاهای 
ثابت  است  نتوانسته  این که  جمله  از  است، 
عملیات  از  حمایت  به  پول ها  این  که  کند 
تروریزم  با  جنگ  و  افغانستان  در  امریکا 
مقام های  از  برخی  است.  شده  مصرف 
امریکایی همچنان ترس دارند که بخشی از 
این پول به منطقه مرزی با هند، رقیب سنتی 

پاکستان ارسال شده باشد.
به دست  که  دیپلوماتیک  سری  پیام های 
وال  توسط  و  است  افتاده  ویکی لیکس 
گرفته  قرار  بررسی  مورد  جورنال  استریت 
امریکایی  مقامات  که  می دهد  نشان  است 
را  هزینه ها  این  مورد  در  پاکستان  ادعاهای 
ادعاها  این  کرده اند.  دریافت   2006 سال  از 
که  می شود  دالر  میلیون  شش  و  نود  شامل 
از  مراقبت  و  حفظ  برای  آن  میلیون  هفتاد 
دستگاه رادار هزینه شده است. »هرچند هیچ 
با جنگ  از سوی دشمنی که  تهدید هوایی 

علیه تروریزم مرتبط باشد، وجود ندارد.«
که  می دهد  نشان  پنتاگون  داخلی  گزارش 
رو  ادعاهای  پذیرش  از  امریکا  خودداری 
به افزایش پاکستان از 2007 و 2008 شروع 
شده است. یکی از این موارد ادعای بیش از 
3.2 میلیارد دالر است که پاکستان می گوید 
مصرف   2010 جون  تا   2009 جنوری  از 
پرداخت  از  متحده  ایاالت  اما  است.  کرده 
است.  کرده  خودداری  دالر  میلیارد   1.3
تحقیق کنندگان کنگره می گویند که ادعاها 
اوباما  اداره  توسط  شدت  به   2008 سال  در 
که در جنوری 2009 روی کار آمد، مورد 
بررسی قرار گرفت. این اسناد نشان می دهد 
که میزان انکار از رقم پایین یعنی 1.6 درصد 
در سال 2008  به 38 درصد  در سال 2005 
و 44 درصد در سال 2009 رسید. ادعاها به 
تا  ماه  شش  از  دریافت،  از  پس  عموم  طور 

یک سال مورد بررسی قرار می گیرند.
طور  به  بن الدن  اسامه  که  مساله  این  کشف 
کرده  زندگی  پاکستان  در  سال ها  مخفیانه 
 است، برخی قانونگذاران امریکایی را بر آن 
داشته است تا خواهان محدود شدن کمک 

به اسالم آباد شوند.
به  سنا  اطالعات  رییس کمیته  فیستین،  داین 
وال استریت جورنال گفت: »باور روزافزون 
وجود دارد که پاکستانی ها در هر دو طرف 
توقف کلی  او خواهان  می زنند.«  قدم  جاده 
کمک ها تا زمان انجام تحقیق »معتبر« شد تا 

امریکا ادعای مصارف جنگ
از سوی پاکستان را نمی پذیرد

)رد 40 درصد ادعای پاکستان از سوی امریکا(

ایران
درحمالت ۱۱ سپتامبر 
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سفیر جديد ايران پس از يک سال غیبت به کويت برگشت

ريیس جمهور يمن برای بار سوم از امضای طرح کناره گیری خود سر باز زد 

بريتانیا به حضور نظامی خود در عراق پايان داد 

منابع ديپلوماتيک ايران تاييد کرده اند که سفير جديد 
اين کشور در کويت، وارد کشور محل ماموريت خود 

شده است.
خبر  هم  اسالمی  جمهوری  رسمی  خبرگزاری  ايرنا، 
داده که »مجدی احمد ابراهيم الظفيری« سفير کويت 
در ايران که از ده سال پيش در اين سمت قرار دارد، 
نشانه  به  ماموريت  محل  ترک  دوره  يک  از  پس 
تهران  به  دوشنبه  روز  ايران،  سياست های  به  اعتراض 

بازخواهد گشت.
هفته  ايران  خارجه  امور  وزير  صالحی،  اکبر  علی 
و  ايران  روابط  در  تنش  دوره  يک  از  پس  گذشته 
کويت از اين کشور ديدار کرده بود و در جريان آن 
اعالم شد که سفرای ايران و کويت به محل ماموريت 

خود بازمی گردند.
در ثور سال گذشته کويت ايران را متهم کرد 
راه  به  اين کشور  در  شبکه ای جاسوسی  که 

انداخته است.
بحران در روابط ديپلوماتيک ميان دو کشور 
در  دادگاهی  که  گرفت  شدت  آن  از  پس 
کويت حدود يک ماه و نيم پيش دو ايرانی 
را به اتهام عضويت در يک شبکه جاسوسی 

سپاه پاسداران ايران به اعدام محکوم کرد.
ايران  از  را  خود  سفير  کويت  آن،  از  پس 

»عنصر  عنوان  به  را  ايرانی  ديپلومات  سه  و  خواند  فرا 
نامطلوب« از کويت اخراج کرد که ايران هر دو مورد 

را با اقدام مشابه پاسخ داد.

پيش و پس  به يک سال  نزديک  از  ايران  اين همه  با 
کويت،  در  ايران  سفارت  از  جنتی  علی  فراخوانی  از 
در اين کشور سفير نداشت و سفارت اين کشور عمال 

توسط کاردار اداره شده است.

علی عبداهلل صالح، رييس جمهور يمن، با وجود اينکه 
روز يک شنبه گفته بود که طرح خلع يد خود را امضا 
خواهد کرد، روز دوشنبه تصميم خود را عوض کرده و 
از امضای طرح پيشنهادی شورای همکاری خليج فارس 

برای کناره گيری خود سر باز زد.
اين سومين بار است که آقای صالح در آخرين دقايق 
باز  سر  خود  کناره گيری  مورد  در  توافقات  امضای  از 
خليج  همکاری  شورای  عضو  کشورهای  و  می زند 
فارس، يک شنبه شب با شنيدن خبر تغيير نظر مجدد علی 
عبداهلل صالح، اعالم کردند که تالش های ميانجی گری 

خود در بحران يمن را به حال تعليق درمی آورند.
واکنش  دوشنبه  روز  صالح،  آقای  مجدد  نظر  تغيير 
کلينتون،  هيالری  و  داشت  بر  در  نيز  را  متحده  اياالت 
وزير امور خارجه امريکا در واکنش به اين خبر گفت 

که آقای صالح »بر سر تعهدات خود نيست.«
مداوم  سرپيچی  به  نسبت  متحده  »اياالت  افزود:  وی 
علی عبداهلل صالح، رييس جمهور يمن، از امضای طرح 
متاسف  فارس، عميقا  ابتکاری شورای همکاری خليج 

است.«

از سوی مخالفان داخلی و  رييس جمهور يمن، که 
از قدرت تحت  برای کناره گيری  منطقه  کشورهای 
فشار قرار دارد، روز يکشنبه گفت که در همين روز 
طرح خلع يد خود را امضا خواهد کرد، اما در عين 
را  آن  و  داد  لقب  کودتا«  »يک  را  طرح  اين  حال 

محکوم کرد.
با  مبارزه  در  غرب  هم پيمانان  از  که  صالح  آقای 
اياالت  به  روز  شنبه همچنين  است،  القاعده  سازمان 
متحده و اروپا هشدار داد که با رفتن او »درها به روی 

القاعده برای کنترول يمن« باز خواهد شد.
شنبه طرح  روز  عبداهلل صالح،  علی  مخالف  احزاب 
و  کردند  امضا  را  فارس  خليج  همکاری  شورای 

روز  خواسته  بود  صالح  آقای  از  نيز  متحده  اياالت 
عمل  قدرت  از  کناره گيری  در  وعده اش  به  يک شنبه 
خليج  همکاری  شورای  پيشنهادی  طرح  برپايه  کند. 
اين  از امضای  بود پس  فارس، علی عبداهلل صالح قرار 
طرح، ظرف 30 روز قدرت را به معاونش بسپارد، و در 
مقابل، او و مشاورانش از پيگرد قانونی مصوون بمانند و 
دولت وحدت ملی به نخست وزيری مخالفان تشکيل و 

انتخابات، دو ماه بعد برگزار شود.
خليج  همکاری  شورای  کل  دبير  الزيانی،  عبداللطيف 
فارس، روز يک شنبه با شنيدن خبر امتناع رييس جمهور 
يمن از امضای طرح پيشنهادی، صنعا، پايتخت يمن را 
ترک کرد و وزاری کشورهای اين شورا نيز در نشست 
ميانجی گری خود  تالش های  تعليق  از  رياض  در  خود 

در يمن خبر دادند.

عراق  در  خود  ساله  هشت  نظامی  حضور  به  بريتانيا 
کشور  اين  از  را  خود  نيروهای  آخرين  و  پايان داد 
نيروی  صد  فقط  توافق ها،  آخرين  طبق  کرد.  خارج 
نظامی بريتانيايی برای آموزش نيروهای دريايی عراق 

در اين کشور باقی مانده بودند.
امريکا، هشت سال  به رهبری  ايتالف نظامی  نيروهای 
پيش برای سرنگونی صدام حسين وارد عراق شدند و 
پس از فراز و نشيب های امنيتی و نظامی زياد، به تدريج 

کنترول نظامی را به نيروهای عراقی سپردند.
بيشتر نيروهای نظامی بريتانيايی دو سال پيش از عراق 

خارج شده بودند و از شهر بصره در 
به  بودند.  رفته  بيرون  عراق  جنوب 
نيروهای  آخرين  رويترز،  گزارش 
بريتانيايی که81 سرباز نيروی دريايی 
بريتانيا بودند، امور کنترول و گشتزنی 
خليج  آب های  در  القصر«  »ام  بندر 
فارس را به نيروهای عراقی سپرده و 

از منطقه خارج شدند.
فرماندهی  مارينر،  مکس  جنرال 
عراق  در  بريتانيايی  نظامی  نيروهای 
گسترده  دستاوردهای  به  بيانيه ای  در 
جنوب  در  بريتانيا  امنيتی  و  نظامی 
گسترش  به  توجه  »با  گفت:  و  کرده  اشاره  عراق 
اقتصادی و اجتماعی در جنوب عراق، به همان اندازه 
امنيت نظامی بهتر شده که همه در کل، زندگی مردم 

را بهتر کرده است.«
کامل  آمادگی  عراقی  افزود:»نيروهای  همچنين  وی 
برای به عهده گرفتن مسووليت دارند و می توان ثبات 
امنيتی را که توسط نيروهای بريتانيايی به دست آمده 

را به آن ها سپرد.«
در جريان حضور هشت ساله نظامی در عراق، نيروهای 

آخرين  حالی  در  بريتانيا  دادند.  کشته   179 بريتانيايی 
که  می کند  خارج  عراق  از  را  خود  نظامی  نيروهای 
اين  در  هنوز  عراق  در  بريتانيا  نظامی  حضور  پرونده 
کشور بسته نشده و کميته تحقيق عمليات نظامی عراق 

مشغول بررسی آن است.
به سالح های کشتار  آن زمان اعالم شد صدام حسين 
شد.  عمل  وارد  بايد  رو  اين  از  و  يافته  دست  جمعی 
برای حضور  ايتالفی  اساس  همين  بر  بريتانيا  و  امريکا 

نظامی در عراق تشکيل دادند.
در حال حاضر شمار اندکی از نيروهای نظامی بريتانيا 
در عراق حضور دارند که در سفارت بريتانيا در بغداد 
بريتانيا هم در  از پرسونل نظامی  کار می کنند. 44 تن 
آکادمی آموزش و تعليم نظاميان ناتو در عراق حضور 

دارند.
حال  همين  در  عراق  دولت  سخنگوی  الدباغ،  علی 
جاری  سال  پايان  تا  امريکايی  دريانوردان  کرد  اعالم 
خواهند  حضور  عراقی  نيروهای  تعليم  برای  ميالدی، 

داشت.
در بيستم مارچ سال 2003، نيروهای نظامی بريتانيايی و 
امريکايی از مرز کويت به عراق حمله کردند. بريتانيا 

با 46 هزار نيروی نظامی وارد عراق شد.

امريکا ادعای مصارف جنگ از سوی 
پاکستان را نمی پذيرد

ادامه از صفحه 8 

اپريل 2009  بين می 2006 و  امريکا  پيام های مخفی دولت  بر اساس 
امريکا در اسالم آباد و مشاوران  پترسون، سفرای  ان  رايان کراکر و 
ارشد نظامی از واشنگتن خواستار اصالح کامل اين برنامه شده بودند. 
»عملکرد،  به  بسته  امريکا  آينده  پرداخت های  که  می خواستند  آنها 
صرف«  »حضور  تا  باشد  تغيير  قابل  رزمی«  عمليات های  و  رفتار، 

نيروهای پاکستانی در مناطق قبايلی.
مقام های اياالت متحده از اظهار نظر درباره اين که بر سر اين پيشنهادها 
چه آمد، خودداری می کنند. اما می گويند که پروسه ادعاها تجديد 
 – دولت  حسابدهی  دفتر  گزارش  زمان  از  مخصوصا   – است  شده 
تالش  که  ارتش  فرماندهان  توسط  بارها  مصرف  ادعاهای  بنابراين، 
می کنند بين اين مصارف و عمليات های خاص نظامی ارتباط برقرار 

کنند، بررسی می شود. 
 2010 جون  تا   2009 جنوری  از  که  می دهد  نشان  پنتاگون  اسناد 
برای  تنها  دالر  ميليون   115 از  بيش  تا  است  کرده  سعی  پاکستان 
اياالت  اما  کند.  محاسبه  کشور  اين  هليکوپتر  عمليات های  مصارف 

متحده تنها با پرداخت نصف اين پول موافقت کرد.
بازگرداندن هليکوپترهای فرسوده پاکستان برای سرکوب جنگجويان 
اولويت ارشد امريکا دستکم از سال 2009 به اين سو بوده است؛ زمانی 
که جنرال اشفاق کيانی، رييس ارتش پاکستان در مالقات خصوصی 
پنج  تنها  او  که  گفت  اسالم آباد  در  امريکا  وقت  سفير  پترسون،  با 

هليکوپتر می 17 برای عمليات در مناطق قبايلی دارد. 
به  »کيانی  عنوان  تحت  فرماندهی  مرکز  به  می 2009  ماه  پيام  از  بعد 
هيات های  امريکا  خارجه  وزير  است«  هليکوپتر  خواهان  شدت 
برای  را  هليکوپترهايی  تا  فرستاد  جهان  پايتخت های  به  ديپلوماتيک 

اعزام به پاکستان تدارک ببينند.
چند هفته بعد اياالت متحده چهار هليکوپتر می 17 به ارتش پاکستان 

داد.
امريکا چهار هليکوپتر ديگر را ترميم کرد و تحت برنامه خاص کمکی 
در جوالی 2010 آنها را به پاکستان تحويل داد. اين هليکوپترها در 
اليزابت  به گفته  اما  اجرا می کردند.  ماموريت  قبايلی  مناطق  ابتدا در 
روبينز، از سخنگويان پنتاگون ارتش پاکستان به زودی سه فروند از 

آنها را به سودان اعزام کرد.
روابط  در کميته  دموکرات  برجسته حزب  اعضای  از  برمن،  هاوارد 
نوشت  امريکا  کلينتون، وزير خارجه  به هيالری  نامه ای  در  خارجی 
که اعزام اين هليکوپترها به سودان »نقض آشکار« توافقی است که 
بر اساس آن اياالت متحده با تحويل دهی اين هليکوپترها به پاکستان 
موافقت کرد. دستياران کنگره نيز گفته اند که درخواست های آينده 
از سوی پاکستان برای تجهيزات نظامی به ندرت پاسخ داده خواهد 

شد.
دگروال روبينز می گويد که پنتاگون هم اکنون اين موضوع را تحت 
بررسی دارد که آيا استقرار اين هليکوپترها در سودان »در تطابق با 

ايجابات قانونی پاکستان« بوده است يا خير.
مقام های پاکستانی می گويند که اياالت متحده نمی تواند ديکته کند 
که چگونه آنها از تجهيزات نظامی خودشان کار بگيرند و می گويند 
اسالم آباد در ماموريت صلح بانی سازمان ملل در سودان و ساير جاها 

به درخواست اين سازمان شرکت کرده است.
مال  هليکوپتر که  »گرفتن يک  می گويد:  پاکستانی  ارشد  مقام  يک 
دولت پاکستان است و با کمک دوست ما اياالت متحده ترميم شده 
است، به اين معنی نيست که ما از حق مان در مورد استقرار آن در يک 

مکان ديگر دست برداريم.«
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اوباما سفر اروپایی خود را آغاز کرد

طالبان بر پایگاه نیروی دریایی پاکستان حمله کردند

باراک اوباما، رییس جمهور امریکا در آغاز سفر یک هفته ای خود 
به اروپا، صبح روز دوشنبه  وارد جمهوری ایرلند شد.

آقای اوباما در ادامه سفر اروپایی خود از کشورهای بریتانیا، فرانسه 
و پولند نیز دیدار خواهد کرد. او در فرانسه در اجالس گروه هشت، 

شامل هشت قدرت اقتصادی جهان شرکت می کند.
از  عرب  جهان  تحوالت  و  افغانستان  وضعیت  گزارش ها  بنابر 
محورهای مذاکرات رییس جمهور امریکا با رهبران اروپایی خواهد 

بود.
سه  کشورها،  این  به  اوباما  آقای  سفر  برای  ویژه ای  امنیت  تدابیر 
هفته بعد از کشته شدن اسامه بن الدن، رهبر القاعده توسط نیروهای 

امریکایی در پاکستان در نظر گرفته شده است.
آقای اوباما بعد از ورود به دوبلین، پایتخت جمهوری ایرلند، با مری 
مک آلیس، رییس جمهور این کشور دیدار می کند و بعد از آن با 

اندا کنی، نخست وزیر جمهوری ایرلند گفتگو خواهد کرد.
اوباما و همسرش میشل  باراک  از برگزاری دیدارهای رسمی،  بعد 

از دهکده مونیگال در والیت اوفالی ایرلند بازدید 
اجداد  سکونت  محل  دهکده  این  کرد.  خواهند 

مادری آقای اوباما بوده است.
به  اوباما  آقای  ورود  برای  شدیدی  امنیتی  تدابیر 

این روستا در نظر گرفته شده است.
سکنه   ۳۰۰ تنها  که  مونیگال  روستای  جاده های 
دارد، با پرچم امریکا تزیین شده و تمهیدات الزم 
گرفته  نظر  در  اوباما  آقای  از  گرم  استقبال  برای 

شده است.
روز سه شنبه آقای اوباما برای دیداری سه روزه از 

بریتانیا وارد لندن می شود.
مهمان  لندن  در  اقامت  مدت  در  همسرش  و  او 

ملکه بریتانیا در کاخ باکینگهام خواهند بود.
نمایندگان  برای  بریتانیا  پارلمان  است درساختمان  قرار  اوباما  آقای 
مجلس عوام و اعیان این کشور سخنرانی کند. سخنرانی یک رهبر 
امری  بریتانیا  پارلمان  ساختمان  در  وست مینسترهال  در  خارجی 

کم سابقه است.
کاخ سفید اعالم کرده است که سفر رییس جمهور امریکا به بریتانیا 
»روابط ویژه« دو  تداوم  بر  تا  اوباماست  برای آقای  مناسب  فرصتی 

کشور تاکید کند.
هیچ  »امریکا  می گوید:  امریکا  ملی  امنیت  مشاور  معاون  رودز،  بن 
با بریتانیا در موارد  متحدی در جهان نزدیک تر از بریتانیا ندارد. ما 
گوناگون از جمله منافع امنیتی و ارزش های مشترکی که دهه ها حلقه 

اتصال ما بوده، اتحادی ناگسستنی داریم.«
آقای اوباما، روز پنج شنبه به شهر دوویل در فرانسه خواهد رفت تا 
در اجالس گروه هشت با نیکوال سارکوزی، رییس جمهور فرانسه، 
دمیتری مدودف، رییس جمهور روسیه و نایوتو کان، نخست وزیر 

جاپان دیدار کند.

نفرات ارتش و پولیس پاکستان به عملیات مهاجمان طالبان در یک 
پایگاه نیروی دریایی در شهر کراچی خاتمه داده اند.

واحدهای  که  کردند  گزارش  پاکستان  ارتش  منابع  دوشنبه،  صبح 
نظامی و پولیس پس از چندین ساعت درگیری خونین، توانسته اند 
به مقاومت گروهی از مهاجمان مسلح در یک پایگاه نیروی دریایی 
این کشور پایان دهند و عملیات پاکسازی این محل از مهاجمان را 

آغاز کنند.
حمله به این پایگاه مهم نظامی عصر یک شنبه آغاز شد و نبرد بین دو 

طرف در ساعات شب دوشنبه همچنان ادامه داشت.
در این عملیات، دست کم دوازده نفر از پرسونل نیروی دریایی و 
شبه نظامیان وابسته به ارتش جان خود را از دست داده و چندین نفر 

دیگر زخمی شده اند.
هنوز مقامات پاکستانی از شمار دقیق و وضعیت مهاجمان جزییاتی 
پایان یافتن  با  می رود  انتظار  ولی  نداده اند  قرار  رسانه ها  اختیار  در 

عملیات پاکسازی، گزارشی در این زمینه انتشار یابد.
سخنگوی  مهران،  دریایی  پایگاه  به  حمله  آغاز  از  پس  ساعاتی 
اسالمگرایان تندرو موسوم به طالبان پاکستانی گفت که این گروه 

مسوولیت این حمله را برعهده می گیرد.
عملیات،  این  گذاشتن  اجرا  به  هدف های  از  یکی  که  گفت  وی 
بوده  القاعده،  بن الدن، رهبر شبکه  اسامه  از کشته شدن  انتقام جویی 
است که به گفته مقامات امریکایی، روز دوم می در مخفیگاهش در 

شمال غرب پاکستان کشته شد.
سخنگوی طالبان هدف دیگر این حمله را تضعیف ارتش پاکستان 
ایاالت  همکار  و  سیکوالر  نظام  حامی  او،  گفته  به  که  کرد  عنوان 

متحده است اما نمی تواند »از سرزمین و مردم پاکستان و اسالم دفاع 
کند.«

گفته می شود که بین ده تا پانزده فرد مسلح به نارنجک، آرپی جی 
ورود  از  پس  و  داشتند  عملیات شرکت  این  در  تفنگ خودکار  و 
به  و  شدند  تقسیم  کوچکتر  گروه های  به  مهران،  نظامی  پایگاه  به 

تیراندازی و چند مورد انفجار متعددی اقدام کردند.
دریایی  شناسایی  هواپیمای  فروند  دو  دست کم  عملیات،  این  در 
ساخت امریکا منهدم شد و مهاجمان تعدادی از پرسونل حاضر در 

پایگاه را به گروگان گرفتند.
از سرنوشت گروگان ها هنوز گزارشی در دست نیست.

و  امریکایی  مستشار  تعدادی  که  بود  آمده  اولیه  گزارش های  در 
ممکن  که  داشتند  محل حضور  این  در  هنگام حمله  چینی  کارگر 
است کشته شده یا در دست مهاجمان باشند اما این گزارش ها تایید 

نشده است.

Kefayat Company Seeking 
Staffs for SUPERMARKET

Need one IT Manager and one Accounting Manager Candidates 
should have

1. Four years university graduation 
2. Good comments of English 
3. Good comments of computer
4. Experience in their fields
5. Both male and female candidates accept-
able
Email: hairstyle2001@hotmail.com
Tel:     +93 786 33 85 17

پاکستان مال عمر را به هلمند روان می کند

 مسکرات
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