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وحید عمر: 

پاکستان باید گام های عملی بردارد

رای  نیازمند  که  مستقل  اداره ی  چندین  و  وزارت 
تایید مجلس نمایندگان هستند، توسط سرپرست ها 

اداره می شوند.
صالحیت  اساسی،  قانون   64 ماده   11 بند  بنیاد  بر 
به  مستقل  اداره های  رییسان  و  وزیران  رد  یا  تایید 
از  عالی  دادگاه  اعضای  و  سارنوال  لوی  شمول 

صالحیت مجلس نمایندگان است.
برای  که  است  مدنی  واکنش  از  نوعی  سکوت، 
افغانستان  نمایندگان  مجلس  تاریخ  در  دوم  بار 
قانونی  صالحیت های  نشدن  عملی  به  اعتراض  در 
کار  به  مجلس  این  سوی  از  نمایندگان  مجلس 

گرفته می شود.
سال گذشته نیز پس از آن که رییس جمهور در مورد 
معرفی اعضای کابینه تعلل کرد، جلسه های سکوت 

توسط نمایندگان برگزار شد.

کمیسیون  مقابل  در  پنج شنبه  روز  که  پنتا  آقای 
جلسه  یک  در  و  امریکا،  سنای  مسلح  نیروهای 
پرسش و پاسخ سخن می گفت، تصریح کرد که 
باید کاهش نیروهای امریکایی از افغانستان مبتنی 
بر شرایط خاصی باشد و افزود اوباما باید در مورد 
افغانستان  در  امریکایی  نیروهای  حضور  تمدید  
کنونی  دفاع  وزیر  گیتس،  رابرت  با  را  نظراتش 

تطبیق دهد.
ماه جوالی  از آغاز  است که  اعالم کرده  امریکا 
خارج  افغانستان  از  به تدریج  را  خود  نیروهای 

می کند.
این در حالی است که رابرت گیتس  وزیر دفاع 
در  و  بروکسل  در  پنج شنبه  روز  امریکا  کنونی 
امریکا  که  کرد  تاکید  ناتو،  دفاع  وزیران  نشست 
نخواهد  عجله  افغانستان  از  نیروهایش  خروج  در 

کرد.

از  سر  افغانستان  نمایندگان  مجلس  کابل:  8صبح، 
به  اعتراض  در  را  خود  سکوت  جلسه  های  امروز 
رییسان  کابینه،  باقی مانده  اعضای  نکردن  معرفی 
برای  عالی  دادگاه  اعضای  و  مستقل  اداره های 

گرفتن رای اعتماد، شروع خواهد کرد.
این تصمیم نمایندگان مجلس پس از آن گرفته شد 
که رییس جمهور در دیدار با هیات اداری و شماری 
را  کمیسیونی  که  بود  گفته  مجلس  نمایندگان  از 
برای چگونگی معرفی وزیران سرپرست و تعدادی 
از وزیران جدید، تعیین کرده است و هر زمانی که 
این کمیسیون به نتایج نهایی برسد، فهرست وزیران 
رای  گرفتن  برای  را  جدید  وزیران  و  سرپرست 

اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی خواهد کرد.
این درحالی است که با گذشت نزدیک به دوسال 
از دوره ی دوم کاری رییس جمهور، هنوزهم هفت 

لیون پنتا، رییس کنونی سازمان مرکزی اطالعات 
شده  معرفی  کاندیدای  و  )سی آی ای(  امریکا، 
دفاع  وزارت  پست  برای  اوباما  باراک  سوی  از 
جمهور  رییس  پیشنهاد  از  که  گفت   امریکا، 
از  توجهی  قابل  شمار  خروج  مورد  در  امریکا 

سربازان امریکایی از افغانستان پشتیبانی می کند.

جلسه های سکوت 
در اعتراض به معرفی نشدن وزیران باقی مانده

پشتیبانی پنتا
از کاهش قابل توجه سربازان امریکایی

عناوین مطالب امروز:

نقش اردوی ملی 
پس از ختم روند 

انتقال مسوولیت های 
امنیتی تغییر می کند

می گویند،  دفاع  وزارت  مقام های 
بدلیل مداخله ی برخی از کشورهای 
همسایه در امور داخلی افغانستان، 
ختم  از  پس  ملی  اردوی  نقش 
امنیتی  مسوولیت های  انتقال  روند 
در  مستقر  بین المللی  نیروهای  از 
کشور به نیروهای امنیتی داخلی، از 
حالت جنگی به حالت دفاعی تغییر 
می افزایند  مقام ها  این  می کند. 
کشورهای  در  قوا  توازن  ایجاد  که 
اردوی  نیروهای  تجهیز  منطقه، 
ملی با امکانات بیشتر و بلند بردن 
مهم  اهداف  از  نیروها،  این  رقم 
انتقال  روند  ختم  از  پس  دولت 

مسوولیت های امنیتی خواهد بود.
ادامه در صفحه 6

حامد کرزی به اسالم آباد رفت

در شرایطی که هنوز بحران بی اعتمادی 
بر روابط دو کشور به شدت سایه افکنده 
است و حضور پناهگاه های  تروریستان 
پیوسته  پاکستان  مرزی  مناطق  در 
نتواند  افغانستان  تا  است  شده  باعث 
به همکاری صادقانه پاکستان اطمینان 
بدین  نیز  تحلیلگران  از  برخی  کند، 
و  کابل  میان  اعتماد  ایجاد  که  باوراند 
اسالم آباد نیازمند زمان و تالش فراوان 
سیاست های  در  تعدیل  بدون  و  است 
پاکستان نسبت به طالبان و آینده ثبات 
دو  است  بعید  افغانستان،  در  امنیت  و 
دست  جدی  توافقات  به  بتوانند  کشور 

پیدا کنند. 
] در صفحه 2[
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این سفر
دست آورد و پای آوردی

خواهد داشت؟
کابینه  اعضای  از  تعدادی  با  جمهور  رییس 
 - اسالم آباد  به  دولتی  بلندپایه ی  ومقامات 
همتای  با  تا  است  سفرکرده   - پاکستان  مرکز 
پاکستانی اش در مورد مسایل مورد عالقه دیدار 
و گفتگو نماید؛ و طی این سفر قرار است نخستین 
را  افغانستان  صلح  مشترک  کمیسیون  جلسه ی 
مشترکا با رضا گیالنی افتتاح نماید. درهمین حال 
از قول آقای عمر داوود زی سفیر افغانستان در 
اسالم آباد که گفته می شود از افراد نزدیک و مورد 
اعتماد آقای کرزی است، گفته شده که دولتش با 
دولت پاکستان از »مرحله ی بی اعتمادی« گذشته 
است و حاال نوبت برداشتن گام های عملی برای 
تامین صلح است. دقیقا گفته نشده است که چه 
تحوالت وحوادثی موجب شده است که مرحله ی 
بی اعتمادی سپری شود و زمان برداشتن گام های 

عملی میسر گردد. 
قطعا منظور سفیر محترم افغانستان، کشته شدن 
کشته  و  پاکستان  پایتخت  نزدیکی  در  بن الدن 
بی پیلوت  طیارات  توسط  کشمیری  الیاس  شدن 
این  که  نیستند؛  حوادث  این  شمار  از  امریکایی 
به  نسبت  بی اعتمادی  و  سوظن  باید  حوادث 
ساخته  بیشتر  را  پاکستانی  اسالم پناه!  برادران! 
به  باشند. چنانچه بی اعتمادی جهانیان را نسبت 
نیات و مقاصد امرا و حکام پاکستان و باالتر از 
که  برآنجا  حاکم  نظامیان  اهداف  و  نیات  به  آن 
پنهان  و  سایه  در  ولی  اصلی  حکومت  مثابه  به 

پاکستان عمل می کنند، بیشتر ساخته اند. 
تا  از محمد علی جناح  این است که پس  واقعیت 
این  اصلی  اختیارداران  و  صوبه داران  امروز، 
در  که  مصنوعی  و  دروغین  و  جعلی  کشور 
انگلیسی رویید،  لجنزار مطامع و منافع استعمار 
به  جناح  علی  محمد  و  بوده اند  نظامیان  فقط 
تا  بود  شده  آورده  روی کار  سمبولیک  صورت 
در  را   – هند  رهبر   - گاندی  خالی  جای  عجالتا 
پاکستان پر کند؛ که هرگز نتوانست، گرچه »قاید 

اعظم« لقبش دادند. 
فاطمه جناح، خواهر همین قاید اعظم که مادر ملت 
انتخابات پس از جناح  اولین  لقب گرفته بود، در 
دربرابر مارشال ایوب خان شکست خورد و این 
زخمی  و  مجروح  روان  از  بود  تمثیلی  واقع  در 
مسلمانانی که نه چون گاندی، رهبری و پیشوایی 
داشتند و نه چون هندوستان، سابقه و تاریخی. 
اعتمادی  حسن  باشد  قرار  اگر  صورت  هر  به 
اظهارات  به رغم  گردد،  ایجاد  کشور  دو  میان 
توام  و  طوالنی  پروسه ی  یک  طی  سفیر  آقای 
صورت  پاکستان  جانب  از  صادقانه  عملکرد  با 
خواهد گرفت و نه به صورت دفعی و فوری؛ که 
نیت  حسن  با  توام  و  پیوسته  مسافرت های  طی 
آقای کرزی صورت نگرفته است و یقینا باز هم 
صورت نخواهد گرفت. پس می توان نتیجه گرفت 
امیدواری آقای سفیر، فقط ناشی  که استنباط و 
ایشان  شخص  نیت  حسن  با  توام  آرزوهای  از 
خواست  و  نیت  که  کرد  می توان  چه  ولی  است. 
یا اشخاص، نمی تواند تاریخ را سمت وسو  افراد 
افغانستان  امرای  از  خیلی  می داد  اگر  که  بدهد؛ 

چنین آرزوهایی در سر داشتند.
چنین  در  که  است  این  موضوع  دیگر  جهت 
با  افغانستان  زمامداران  و  افغانستان  قضیه ای، 
دنیای  کنند.  نمی توانند  کاری  هیچ  خالی  دست 
سیاست، دنیای اخالق و دین نیست و از زاری و 
الحاح و خواهش و ترحم هم کاری ساخته نیست. 

زنگ اول


۸صبح، کندز: جنرال سمیع اهلل قطره، فرمانده 
انتحاری  حمله ی  یک  از  کندز  پولیس 
داکتر  قول  به  ولی  برد،  سالمت  به  جان 
حوزه ای  شفاخانه ی  رییس  نوری،  ظفر 
پروفیسور عزیزاهلل صفر، سه مامور پولیس 
و یک غیرنظامی در این حمله ی انتحاری 
که در یک مسجد صورت گرفته، کشته و 
۱۴ پولیس و دو فرد ملکی دیگر در این 

رویداد، زخمی شده اند. 
یک  که  افتاد  اتفاق  زمانی  رویداد،  این 
ساعت   حوالی  انتحاری،  حمله کننده ی 
وارد  می خواست  جمعه،  صبح  بجه   ۱0
مسجد جامع رستاق آباد واقع در جنوب 

شهر کندز شود.

کشور  جمهوری  رییس  کرزی،  حامد 
ریاست  قصر  در  گذشته  روز  شام 
آصف علی  سوی  از  پاکستان  جمهوری 
یوسف رضا  و  جمهور  رییس  زرداری، 
مورد  پاکستان  صدراعظم  گیالنی، 

استقبال قرار گرفت. 
هیات  یک  راس  در  که  کرزی  آقای 
دفاع،  وزرای  به شمول  دولتی  عالی رتبه 
امنیت  رییس  و  معارف  خارجه،  داخله، 
ملی و برهان  الدین ربانی، رییس شورای 
اسالم آباد  به  روز  دو  برای  صلح  عالی 
در  امروز  است  قرار  است،  کرده  سفر 
گفتگوهای رسمی با مقام های پاکستانی 
با  مصالحه  ویژه  به  عمده  مسایل  روی 

طالبان گفتگو و مذاکره کند. 
بتواند  این سفر  در  است  امیدوار  کرزی 
حمایت مقام های پاکستانی را در رابطه به 
مساله مذاکره و مصالحه با طالبان جلب 
که  می شود  گفته  منظور  همین  به  کند، 
در بخشی از این سفر مقام های دو کشور 
مقام های  که  را  صلح  عالی  کمیسیون 
دارند،  را  آن  عضویت  کشور  دو  ارشد 

افتتاح خواهند کرد. 
در شرایطی که هنوز بحران بی اعتمادی 
بر روابط دو کشور به شدت سایه افکنده 
تروریستان  پناهگاه های   است و حضور 
باعث  پیوسته  پاکستان  مرزی  مناطق  در 
شده است تا افغانستان نتواند به همکاری 
صادقانه پاکستان اطمینان کند، برخی از 
ایجاد  که  باوراند  بدین  نیز  تحلیلگران 
نیازمند  اسالم آباد  و  کابل  میان  اعتماد 
زمان و تالش فراوان است و بدون تعدیل 

برای اولین بار یک ورزشگاه در والیت 
غزنی افتتاح و به بهره بر داری سپرده شد.

می گوید  غزنی  والیت  ورزشی  آمر 
در  می باشد که  این ورزشگاه درجه سه 
هزینه  به  زمین  جریب  بیست  مساحت 
بودجه  از  افغانی  میلیون  چهار  و  بیست 
انکشافی کمیته ملی المپیک در منطقه علی 
ساخته  غزنی  والیت  مرکز  مربوط  الال 
فوتبال  ورزشکاران  این  از  پس  و  شده 
می توانند که در این ورزشگاه تمرینات و 

سخنگوی  حسینی،  سرور  سید  قول  به 
روز  صبح  کندز،  پولیس  فرماندهی 
میزبان  رستاق آباد،  جامع  مسجد  جمعه، 
داوود  داوود  جنرال  برای  »فاتحه خوانی 
تخار«  خونبار  حادثه ی  قربانیان  دیگر  و 
جنرال  فاتحه خوانان،  میان  در  که  بوده، 

سمیع اهلل قطره نیز حضور داشته است.
هدف  حسینی،  آقای  گفته ی  به 
حمله کننده جنرال سمیع اهلل قطره، فرمانده 
می گوید:  او  است.  بوده  کندز  پولیس 
می خواست  انتحارکننده  که  »هنگامی 
داخل مسجد بشود، ماموران پولیس وی 
بازپرس قرار دادند و نگذاشتند  را مورد 
به داخل مسجد برود، که خود را انفجار 

در سیاست های پاکستان نسبت به طالبان 
و آینده ثبات و امنیت در افغانستان، بعید 
است دو کشور بتوانند به توافقات جدی 

دست پیدا کنند. 
عمر  محمد  که  است  حالی  در  این 
داوودزی، سفیر افغانستان در اسالم آباد به 
خبرنگاران گفته است که در »ذهنیت های 
اینجا )پاکستان( تغییر آمده است«. به گفته 
شدیدا  شورشیان  سوی  از  »پاکستان  او 
فشاراند.  زیر  آنها  است.  دیده  آسیب 
استفاده  فرصت  این  از  باید  ما  بنابراین 
کنیم«.  با این حال داوودزی تاکید کرده 
یافتن  و  طالبان  با  مذاکره  مساله  است که 
یک راه حل اساسی، مساله ای زمان بر است.

متحدان  و  کرزی  حکومت  هرچند 
گذشته  سال  ده  طول  در  بین المللی اش 
پیوسته تالش کرده اند تا حمایت پاکستان 
افغانستان  امنیت  و  ثبات  تقویت  برای  را 
مدارک  و  شواهد  اما  کنند،  جلب 
متعددی وجود دارد که هنوز حلقات و 
جریان هایی در داخل ساختارهای نظامی 
پاکستان به صورت سیستماتیک از طالبان، 
گروه حقانی، حزب اسالمی حکمتیار و 

رقابت هایی را راه اندازی نمایند. 
ورزشی  آمر  و  والی  معاون  حال  این  با 
این  افتتاح  مراسم  در  غزنی  والیت 
ورزشگاه  این  که  گفتند  ورزشگاه 
والیت  این  ورزشکاران  تمام  مشکالت 
آنان  آنهم  با  اما  کرد  نخواهد  حل  را 
نهادهای  همکاری  به  تا  تالش اند  در 
کمک کننده سهولت های زیادی را برای 

ورزشکاران فراهم نمایند.
درهمین حال شماری از ورزشکاران با 

را شهید و زخمی کرده  داده و شماری 
است.«

پیش از این نیز، حمله به جان فرماندهان 
داشته  را درپی  زیادی  قربانیان  مقاومت، 
فرماندهان  بر  حمله ها  بیشتر  است. 
مقاومت، موفق بوده اند و این رخداد، پس 
از حمله به جان عبدالرحمان سیدخیلی، 
مورد  آخرین  در  و  مجاهد  محمد  خان 
نوری،  جنرال داوود داوود و شاه  جهان 
نخستین حمله ای است که فرمانده مورد 

هدف، جان به سالمت برده است.
می دهد  نشان  دیگر  بار  یک  حمله،  این 
که تالش های طالبان، در از میان برداشتن 

فرماندهان مقاومت همچنان ادامه دارد. 

درگیری در تخار سه 
کشته و هشت زخمی 

برجا گذاشت
در  امنیتي  مسوالن  تخار:  ۸صبح، 
دو  میان  درگیری  می گویند  تخار 
فرخار  ولسوالی  در  محلی  فرمانده 
باعث کشته و زخمی شدن یازده تن 

است. گردیده 
سخنگوی  توحیدی  محمد  فیض 
است  گفته  رسانه ها  به  تخار  والی 
که در بین کشته شدگان یک مامور 
پولیس نیز شامل است. وی همچنین 
دیگر  پولیس  مامور  سه  که  گفت 

شده اند. زخمی 
فرخار  ولسوال  حال  درهمین 
دو  این  بین  گفتگوها  می گوید 
به  تا  دارد  جریان  متخاصم  گروه 
می گوید  او  شود.  داده  پایان  جنگ 
دولت  نرسد،  نتیجه  به  گفتگو  اگر 
فرماندهان  این  دستگیری  منظور  به 
ولسوال  کرد.  خواهد  اقدام  محلی 
قهار  قومندان  بین  گفت  فرخار 
دشمنی  پیش  مدت ها  از  وعبداالول 

وجود داشته است. 

کار ساخت دو باب 
مکتب نسوان در 
تخار پایان یافت

باب  دو  اعمار  کار  تخار:  ۸صبح، 
پایان  تخار  والیت  در  نسوان  مکتب 
وقت  دو  در  که  مکاتب  این  یافت. 
را  دانش آموز  هزار  یک  گنجایش 
آن  اعمار  کار  پیش  ماه  شش  دارد، 
از طرف موسسه یونیسیف آغاز شده 

بود.
سخنگوی  فیاض  ابراهیم  محمد 
می گوید:  تخار  معارف  ریاست 
»لیسه نسوان خطایان در مرکز تالقان 
که  زمین  جریب  یک ونیم  ساحه  در 
از طرف یک خانم معارف دوست به 
معارف  ریاست  به  کوکبه  بی بی  نام 
اهدا شده بود و لیسه نسوان ابوعبیده 
در  کلفگان  ولسوالی  در  جراح  بن 
از  که  زمین  جریب  دو  مساحت 
به  محل  باشنده های  از  یکی  طرف 
اهدا  معارف  به  یعقوب  حاجی  نام 
ماه  شش  مدت  در  بود،  گردیده 

اعمار شده است.«
که  مکاتب  این  فیاض  گفته ی  به 
و  درسی  اتاق  شش  دارای  یک  هر 
طور  به  می باشد  اداری  اتاق  شش 
از  بیش  هزینه ی  به  اساسی  و  پخته 
افغانی  هزار  صد  چهار  و  میلیون  نه 
اعمار  یونیسیف  موسسه  طرف  از 
ریاست  سخنگوی  است.  گردیده 
مکاتب  »این  می گوید:  تخار  معارف 
و  بودند  درسی  تعمیر  فاقد  قبال 
خیمه های  زیر  در  دانش آموزان 
درس  و  درختان  زیر  و  فرسوده 

می خواندند.«

حمایت  هنوز  القاعده 
حال  عین  در  می کنند. 
تاکنون  پاکستان  ارتش 
و  قاطع  اقدامات  به 
موثری علیه پناهگاه های 
در  که  تروریستان 
موقعیت  وزیرستان 
دارد، دست نبرده است 
به  بتواند  افغانستان  تا 
حمایت  و  همکاری 
امنیت  و  ثبات  تامین  روند  از  پاکستان 

پاکستان مطمین باشد. 
سخنگوی  عمر،  وحید  حال  همین  در 
در  خبرنگاران  به  نیز  جمهور  رییس 
خواهان  آنها  که  است  گفته  اسالم آباد 
از جانب  و عملی«  اقدامات »یک جانبه 
که  شوند  مطمین  تا  هستند  پاکستان 
در  افغانستان  سیاست های  از  پاکستان 
و  طالبان  با  مذاکره  و  مصالحه  راستای 
تامین ثبات حمایت می کند. به گفته وحید 
عمر »ما می دانیم که آنها )پاکستانی ها( نیز 
قدم های  خواهان  ما  اما  می بینند،  آسیب 

عملی از جانب آنها هستیم.« 
به گفته وحید عمر، رییس جمهور کرزی 
ملکی  رهبری  با  دیدارش  جریان  در 
مساله  دیگر  یکبار  پاکستان  نظامی  و 
»پناهگاه ها« برای تروریستان را در مناطق 
مرزی پاکستان مطرح خواهد کرد و  نیز 
از  استفاده  با  تا  آنان خواهد خواست  از 
نفوذشان بر آن عده از طالبان که خواهان 
و  مذاکره  به  را  آنها  هستند،  مذاکره 

مصالحه تشویق کنند. 

خوشنود  ورزشگاه  این  ایجاد  از  آنکه 
هستند، اما می گویند که این ورزشگاه 
و  نشده  ساخته  معیاری  به گونه ی 
مشکالت زیادی در آن دیده می شود. 
سال  که  می گوید  غزنی  ورزشی  آمر 
سیالب  شدن  سرازیر  اثر  به  گذشته 
تخریب  ورزشگاه  این  از  بخش هایی 
شده بود که بخش های تخریب شده و 
قسمت های باقی مانده آن به زودی از نو 

قرارداد خواهند شد.

تالش برای از میان برداشتن فرماندهان مقاومت 
جنرال قطره جان به سالمت برد، ولی 20  تن دیگر کشته و زخمی شدند

حامد کرزی به اسالم آباد رفت
وحید عمر: 

ادامه از صفحه 1پاکستان باید گام های عملی بردارد

ورزشگاه غزنی افتتاح شد

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

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 
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داستان امروز ما سر گذشت زندگی  یک جوان نامراد است؛ 
زمانی که روس ها بر کشور ما تجاوز کرده بودند و همه ی 
ملت مظلوم  ما را به خاک و خون کشانیدند و هزاران انسان 
معیوب کردند و زمین های زراعتی  معلول و  بیوه،  را  یتیم، 

وطن ما را ماین کشت کردند. 
فرهنگ  ساختن  حاکم  تجاوز،  این  مهم  نتایج  از  یکی 
بر مردم بود؛ مردمی که سال ها در صلح و محبت  خشونت 
بین خود زندگی داشتند، مجبور شدند از قریه ها و خانه های 
بی گانه  کشور های  به  هجرت  دیار  به  و  شوند  خارج  خود 

بروند.
برادر گم شده ی  داستان  او  که  می شنویم  زبان خواهري  از 
است،  نمایان  چهره اش  در  غم  آثار  حالی که  در  را  خود 
باهمتی  و  »برادرم جوان رشید  ما چنین قصه می کند:  برای 
او  می کردند.  افتخار  او  به  خانواده  اعضای  تمام  که  بود 
مورد  داشت،  مردم  با  که  نیکی  روش  و  سلوک  خاطر  به 
تایید همه خویشاوندان ما بود. همیشه در گفتار های نیک و 
خوب برادرم را مثال می دادند و از او  یادآوری می کردند. 
بود. سال   نامزد شده  پدرم  از دوستان  با دختر  یکی  برادرم 
مزدور  رژیمی  که  زمانی  می دارم.  قصه  برای تان  را   1359

و ظالم روی قدرت بود و اشغال گران با دستان ناپاک شان 
مزدوران  برای  و  می کردند  کار  پنهانی،  پرده های  عقب  از 
و  بانفوذ  مردان  که  می دادند  دستور  حلقه به گوش شان 
سرشناس را به بهانه های گونا گون گرفتار کنند و به پشت 
به طور  را  از  یک مدت  آنها  بعد  و  ببرند  زندان  دیوار های 
از  نیز  یکی  برادرم  آری!  برسانند.  شهادت  به  دسته جمعی 

همین اشخاصی الدرکی می باشد که تا سالیان درازي پدر، 
مادر، نامزد و همه خانواده منتظر برگشت وی بودند. پدرم 
از  را  چشمانش  مادرم  و  درگذشت  زیاد  غصه ی  و  غم  از 
بسي که گریه  کرد از دست داد و باالخره او هم ما را تنها 
گذاشت. نامزدش تقریبا ده سال تمام انتظار کشید که شاید 
زندگي  سربي  منطقه ی  در  ما  برنگشت.  اما  برگردد  او  هم 

»غزنی 2013«  از  پیشواز  به  امریکا:  کالیفرنیای  8صبح، 
کالیفرنیا  مقیم  افغان های  سوی  از  باشکوهی  گردهمایی 
از  هیات  یک  سفر  با  همزمان  گردهمایی  این  شد.  برگزار 
والیت غزنی به ایالت متحده امریکا ترتیب داده شده بود. 
کالیفرنیای  در  مقیم  افغان های  از  تن  صدها  محفل  دراین 

امریکا اشتراک داشتند.
داکتر سید عبداهلل کاظم به نمایندگی از انجمن ها و مساجد 
افغان ها درکالیفرنیا گفت که 33 سال قبل درشمال و جنوب 
کالیفرنیاتعداد افغان ها به 13 ویا 16 تن می رسید؛ اما اکنون 
زندگی  افغان  هزار   50 به  نزدیک  کالیفرنیا  درشمال  تنها 
درامریکا،  حاکم  آزادی  از  استفاده  با  گفت  وی  می کنند. 
با حفظ اصالت فرهنگی خود در نشر و  افغان ها توانسته اند 
گسترش فرهنگ افغانی نیز سهم گیرند. آقای کاظم گفت 
مساجد،  نهادها،  دارای  اکنون  کالیفرنیا  مقیم  افغان های 
رسانه، تجارت و اتحادیه های مختلف می باشند. آقای کاظم 
دوست  را  خود  وطن  همواره  افغان ها  »ما  گفت:  ادامه  در 
داشته ایم. با آن که  دربدبختی های این کشور سهیم نبودیم، 

اما قربانی این بدبختی ها شده ایم.«
وی با انتقاد ازحکومت افغانستان گفت، هیات های حکومتی 

این سو  به  جمعه  شب  از  که  می گوید  پاکستان  پولیس 
1٧6 مهاجر افغان را در مسیر راه چمن ایالت بلوچستان 

بازداشت کرده اند.
اکثریت بازداشت شدگان از افغانستان به طرف کویته در 

حرکت بودند.
نعمت اهلل سرحدی یک خبرنگار محلی در منطقه چمن 

هربار که به امریکا آمده اند صرفا به مراکز سیاسی رفته اند و 
از افغان ها خبر نمی گیرند.

مردم  نماینده ی  رضایی  شاه گل  محفل،  این  ادامه ی  در   
در  مقیم  »افغان های  گفت:  سخنانی  در  پارلمان  در  غزنی 
امریکا بخش بزرگی ازسرمایه انسانی وبشری امروز جامعه 
خاص  ارزش  و  جایگاه  از  و  می روند  شمار  به  افغانستان 

برخوردار می باشند.«
وی گفت: »امروز افغانستان بیش ازهروقت دیگر به کمبود 
نیروهای علمی ومتخصص روبرو بوده و ما انتظار داریم که 
افغانستان  در  علمی وتجربی،  اندوخته های  و  سرمایه  این  از 

استفاده شود.«
افغانستان در  ادامه گفت، دولت  نماینده ی، مردم غزنی در 
ده سال گذشته دست آوردهای خوبی داشته است که برای 
انتخابات،  دموکراتیک،  نهادهای  تاسیس  از  می توان  نمونه 
چون  چالش هایی  اما  کرد؛  یاد   ... و  اساسی  قانون  تدوین 
فساد، تروریزم وتریاک هنوز هم از خطرهای جدی به شمار 

می روند.
وی در رابطه به روابط افغانستان با همسایه ها گفت: »مرگ 
برداشت.  ابهامات  ازهمه ی  پرده  پاکستان  بن الدن درخاک 
امروز اگر ایران و پاکستان درتالش اند تا بر اساس خطوط 
را  این حق  نیز  افغان ها  ملی خود عمل کنند،  منافع  اساسی 
اساسی ومنافع  براساس خطوط  منطقه  دارا می باشند که در 

خود تصمیم بگیرند.«
کرزی  حامد  مشاور  پشتون  یوسف  محفل  این  درادامه ی 
آمادگی ها  و  شده  انجام  اقدامات  از  گزارشی  درسخنانی 
»برنامه ی  گفت:  پشتون  کرد.  ارایه   »  2013 »غزنی  برای 
از سال 2009 آغاز شده، هم اکنون  بازسازی والیت غزنی 
تاریخی،  آثار  بازسازی  شهری،  ماسترپالن  روی  تمرکز 
مساحت 400  در  اکسپو  مرکز  و ساخت  سبز  ایجاد فضای 
جریب زمین می باشد.« در این محفل موسی خان اکبرزاده، 
والی والیت غزنی و داکتر قیومی  رییس دانشگاه سانپوزه در 
کالیفرنیا در رابطه به اهمیت تاریخی والیت غزنی صحبت 

کردند.
امریکا  مقیم  افغان های  نقاشی  تابلوهای  محفل  این  درختم 
برای »غزنی 2013« تقدیم شدند. محفل با آهنگ های میهنی 

از هنرمند افغانی خانم مهوش پایان یافت.



چند  از  که  گفته  پژواک  خبری  آژانس  به 
کویته  در  پاکستان  پولیس  این سو،  به  روز 
به  مقایسه  در  را  بیشتر  بررسی های  چمن  و 

گذشته انجام می دهد.
وی افزود که در این اواخر، افغان هایی  که از 
این راه عبور و مرور می نمایند، با مشکالت 

زیادی از طرف پولیس مواجه اند.
شاهنواز خان  آمر پولیس در منطقه چمن به 
آژانس خبری پژواک گفته که از شام جمعه 
کوéک   منطقه  در  را  افغان   1٧6 اینسو،  به 
و  چمن  راه  مسیر  در  دیگر  مناطق  برخی  و 

کویته بازداشت کرده اند.
اسناد  شده  دستگیر  افغان های  وی،  گفته  به 
قانونی اقامت در پاکستان را با خود نداشتند.

شدگان  دستگیر  اکثریت  وی،  گفته  به 
می خواستند بعد از کویته به صورت غیرقانونی به ایران و 

کشورهای دیگر بروند.
شاهنواز افزود که از جمله افراد دستگیر شده، یک تعداد 
آنها در پوسته پولیس سرحدی حضور دارند و متباقی به 

زندان چمن انتقال یافته اند.


بلند  ما سرو صدا ها  قریه ی  در  از روز ها  یکي  و  مي کردیم 
حرکت  در  قریه  طرف  به  روس ها  قواي  که  گفتند  و  شد 
اما  فرارنهادند،  به  پا  جوانان  همه  هنگام  همین  در  استند. 
قواي مزدور به مجردي که نزدیک قریه شدند به حمالت 
اغاز کردند و همه ي قریه را محاصره کردند. در آن  خود 
بین  از  یا  را  آنها  مقابل شان مي آمد  به  هنگام، هرگاه کسي 
همان  از  نیز  برادرم  مي کردند.  دستگیر  یاهم  و  مي بردند 
جمله ی دستگیر شده ها بود که تا امروز ما نتوانستیم او را پیدا 
کنیم. مادرم مي گفت اي کاش پسرم شهید مي شد که اقال 
جایگاهي مي داشت تا به خاطر درد دل کردن با او به آنجا 
مي رفتم. او نه قبري دارد و نه جایگاهي و تا به امروز همه 
خانواده در انتظار آمدن برادرم رنج می کشند. برادرم که نه 
مرگش کدام  از  هم  نه  و  است  معلوم  بودنش  زنده  احوال 
احوالی داریم و از آن زمان که در حدود 31 سال می شود، 
اما  هستیم،  برایش  دعا  به  دست  خود  نماز های  در  همیشه 
بار  هر  است.  مرده  برادرم  که  بیاوریم  زبان  در  نمی توانیم 
بر  وجودم  در  شدیدی  نفرت  می بینم،  را  برادرم  نامزد  که 
مقابل جنایت کاران پیدا می شود و به آنها نفرین می فرستم، 
به جزای  را  استدعا می کنم که جنایت کاران  از خداوند  و 
اعمال شان برساند.« وی به گفته هایش می افزاید: »هیچ گاهی 
خون برادر خود را نمی بخشم و از دولت تقاضا می دارم که 

جنایت کاران را به پایه میز واقعی عدالت بکشاند.«
 

مادرم سال ها انتظار كشيد اما برادرم نيامد
پدرم از غم و غصه ی زياد درگذشت و مادرم چشمانش را از بسي كه گريه 

 كرد از دست داد و باالخره او هم ما را تنها گذاشت. نامزدش تقريبا ده سال 
تمام انتظار كشيد كه شايد هم او برگردد اما برنگشت. ما در منطقه ی سربي 
زندگي مي كرديم و يكي از روز ها در قريه ی ما سرو صدا ها بلند شد و گفتند 

كه قواي روس ها به طرف قريه در حركت استند. در همين هنگام همه 
جوانان پا به فرارنهادند، اما قواي مزدور به مجردي كه نزديك قريه شدند 
به حمالت خود اغاز كردند و همه ي قريه را محاصره كردند. در آن هنگام، 

هرگاه كسي به مقابل شان مي آمد آنها را يا از بين مي بردند و ياهم دستگير 
مي كردند. برادرم نيز از همان جمله ی دستگير شده ها بود كه تا امروز ما 

نتوانستيم او را پيدا كنيم.

گردهمایی افغان ها به پيشواز 
از »غزنی 2013« 

در كاليفرنيا

پوليس پاكستان بيش از صد و هفتاد مهاجر افغان 
را بازداشت كرد
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ذهن  افغان  نیروهای  به  امنیتی  مسوولیت های  انتقال 
ولی  است،  داشته  مشغول  به خود  را  رسانه های کشور 
به  اقتصادی  و  مالی  مسوولیت های  انتقال  از  کسی  آیا 
افغان ها هم صحبتی می نماید؟ موضوعی که از ساختن 

اردوی ملی افغانستان کم اهمیت تر نیست.
به  را  بودجه  مالیه،  وزیر  زاخیل وال،  آقای  که  زمانی 
پارلمان تقدیم می کرد در نطق خویش در مورد بودجه 
گفت که فقط 73 درصد بودجه ی عادی کشور از طریق 
انکشافی در  تامین می شود و بودجه ی  عایدات داخلی 
با  می گردد.  تامین  خارجی  کمک های  ناحیه  از  کل 
این وصف اگر این کمک های خارجی پس از خروج 
به  یا  پیدا کند و  افغانستان کاهش  از  نیروهای خارجی 
قاچاق  و  موادمخدر  اقتصاد  از  به جز  یابد،  تقلیل  صفر 
اجناس، چه چیزی برای اقتصاد کشور ما باقی می ماند؟

این نگرانی، تازه در میان کشور های غربی مطرح شده 
است. به عنوان مثال، کمیته ی خارجی سنای امریکا که 
ریاست آن را جان کری به عهده دارد، در گزارشی که 
است  آورده  است،  کمیته  این  دوساله ی  کار  محصول 
که در صورت قطع کمک های خارجی، افغانستان یک 

رکود مالی عمیق و خطرناک را تجربه خواهد کرد. 
به 97 درصد  نزدیک  بانک جهانی،  بر اساس گزارش 
اقتصاد وابسته  به کمک های خارجی و   درآمد کشور 
سیمای  غریبی  طرز  به  که  است  مرتبط  ناتو  جنگ  به 
یک فاجعه خطرناک اقتصادی را در نبود این دو منبع 

به تصویر می کشد. 
این گزارش می افزاید که مصرف نادرست کمک های 
کاذب  و  غیرواقعی  را  اجناس  و  کار  بازار  خارجی 
ساخته، به فساد دامن می زند و به ناامنی کمک می کند. 
مصرف  در  قراردادی  سیستم  از  انتقاد  با  گزارش  این 
به  متحده  ایاالت  کمک های  که  می گوید  کمک ها 
را  افغانستان  بین المللی، حکومت  موسسات  نفع  منظور 
در  افغانستان  دولت  توانایی  روند  این  می گیرد.  نادیده 

مصرف بودجه را کاهش می دهد و به پروژه های موقتی 
در  و  نداشته  آینده ای  که  می گردد  منجر  زود بازده،  و 
عین حال به فساد دامن می زند. در این میان تکیه بیش 
از حد به مشاورین خارجی این وضعیت را تشدید کرده 

است. 
حکومت  مالی  و  اقتصادی  ناکار آمدی  از  گزارش 
که  می گوید  حال  عین  در  و  می کند  انتقاد  افغانستان 
به  کار  نیروی  فرار  موجب  ضعیف،  بوروکراسی  این 
به  سوی موسسات غیر دولتی شده و فرهنگ وابستگی 

کمک های خارجی را به وجود آورده است. 
این گزارش  توصیه می کند که 320 میلیون دالر مصرف 
به  هدفمند  صورت  به  افغانستان  در  کشور  این  ماهانه 
مصرف برسد تا این کشور به سوی یک وضعیت پایدار 

اقتصادی پس از خروج نیرو های غربی حرکت کند. 
این کمک ها باید باالی پروژه های ضروری، نتیجه بخش 
و پایدار به مصرف برسد؛ زیرا در حال حاضر 80 درصد 
 USAID طریق  از  که  امریکا  انکشافی  کمک های 

خرج می شود، صرف برنامه های کوتاه مدت، می  شود.
واضح است که امریکا نه با 320 میلیون دالر که با 10 
اقتصاد  ایجاد  به  نمی تواند  ماه  دالر دیگر هم در  میلیارد 
پایدار در افغانستان کمک کند؛ زیرا، دولت در ده سال 
شده  وابسته  خارجی  مشاور  و  پول  به  قدر  آن  گذشته 
است که به عنوان یک دولت متداول، وظایف خود را 
فراموش کرده است و یا به بهانه جنگ، مسوولیت های 

هفته ی  بامیان  والیتی  شورای  رییس  ضحاک  جواد 
گذشته توسط طالبان در ولسوالی سیاه گرد والیت پروان 
عهده  به  را  وی  قتل  مسوولیت  طالبان  گروه  شد.  کشته 
گرفت. جواد ضحاک، رییس شورای والیتی و یکی از 
جوانان فعال آن والیت بود که در سازماندهی برخی از 
اعتراض های مدنی بر بی توجهی های دولت تحت رهبری 
نقش  بامیانی ها  و  بامیان  به  نسبت  کرزی  جمهور  رییس 
داشت. آن گونه که در برخی از سایت های خبری گزارش 
کاه گل  سازماندهی  در  که  بود  کسی  ضحاک  شده، 
دولت  بی توجهی  به  اعتراض  در  بامیان  جاده مرکزی 
بامیان و اهدای لوح تقدیر به  مرکزی به سرک سازی در 
تامین  به  دولت  بی توجهی  به  اعتراض  در  خر  یک راس 
این  از  داشت.  نقش  بامیان  برای  آشامیدنی  صحی  آب 
پس ضحاکی نخواهد بود که اعتراضات مدنی دیگر را 
بر دیگر بخش های بی اعتنایی دولت به بامیان و بامیانی ها 
سازماندهی کند. شاید برای جواد ضحاک آنچه دردمند 
بوده این که مرگش پیش از آن اتفاق افتاد که اعتراضاتش 
و  اجتماعی  اهمیت های  فهرست  در  دولتمردان  از سوی 

سیاسی گذاشته شود.
تفاوت  یک  حیث  به  می تواند  که  چیزی  میان  این  در 
اجتماعی در راه کار ها و رویکرد های رسمی و ملی در این 
این است که دیده می شود، در  باشد،  قابل بحث  جامعه 
نزد عده ای آنچه اهمیت دارد این است که اگر اعتراضی 
ابزار های سالم  از  استفاده  با  را  دارند، کوشش کنند آن 
نیز می باشند که کوشش  اما عده ای دیگری  ابراز کنند، 
می کنند، اختالف خویش را با ریختاندن خون تبارز دهند. 
کاه گل شدن سرک در بامیان و یا اهدای لوح تقدیر به 
تبارز اعتراضی بود که جواد ضحاک طرفدار  یک خر، 
آن بود. جواد ضحاک طرفدار این موضوع بود که اگر 
اعتراضی صورت می گیرد، باید از نوع آرام و مدنی باشد 
و تنها ناخوشنودی اعتراض کننده از یک وضعیت را بیان 
کند. اما در سوی دیگر دیده می شود که ناراضیان مسلح 
نرمی  با  تا  می شود،  دولتی کوشش  در عرف  دولت که 
با  تا  می کنند  کوشش  گیرند،  قرار  کالم  طرف  بیشتری 

ریختاندن خون مردم، مخالفت خویش را ابراز کنند.
در این میان آنچه قابل تاسف است این است که در دید 
بیشتر  دوم  نوع  از  اعتراض  افغانستان،  دولتمردان  نگاه  و 
بیشترین  دولت  اینکه  یعنی  می گیرد.  قرار  نظر  مطمح 
که  می گیرد  کار  به  راستا  این  در  را  خویش  امکانات 
که  کند  جلب  را  ناراضیان  از  آن دسته  رضایت  و  توجه 
در ابراز مخالفت خویش خونریزی و انفجار و انتحار را 
به عنوان ابزار های ابراز مخالفت به کار می بندند. این در 
حالیست که اعتراض و نارضایتی و ناخوشنودی کسانی 
شیوه های  با  حد اقل  یا  و  نرمش  با  می کنند  کوشش  که 
مدنی، اعتراض و عدم رضایت خویش را نسبت به وضع 

موجود نشان دهند، کمتر مورد توجه قرار می گیرد. 
یکی از اعتراض های که از سوی بسیاری از کارشناسان 
افغانستان  دولت  عملکرد  به  نسبت  افغانستان  در  سیاسی 
و  گرفته  صورت  پولی  و  مالی  امکانات  بکارگیری  در 
کرده،  افغانستان کوشش  دولت  که  است  این  می گیرد، 
ببندد  کار  به  مناطقی  در  خویش را  امکانات  بیشترین  تا 
و  خونریزی  با  اعتراضات  و  مخالفت ها  ابراز  آن  در  که 

پای  زیر  را  مردم  رفاه  و  انکشاف  جهت  اصلی اش 
گذاشته است.

مدیریت  نحوه  در  وابسته،  دولت  یک  جنبه  بدترین 
این  که  معنا  این  به  می شود.  دیده  افغانستان  اقتصادی 
دولت برنامه ریزی اقتصادی ملی در اجندا ندارد و روز 
تا روز خود را به کمک های خارجی وابسته می نماید. 
در این شکی نیست که اقتصاد نورمال افغانستان به دلیل 
تا حد زیادی  عدم وجود زیر ساخت ها و تداوم جنگ 
برنامه ریزی  ایده  امر  واقعیت  در  ولی  می بیند.  ضربه 
است؛  ضعیف  بی نهایت  افغانستان  دولت  در  اقتصادی 
زیرا، آنچه که به نام پروژه انکشافی در 9 سال گذشته از 
سوی حکومت آقای کرزی مطرح شده است، عبارت 
اولویت های  اساس  بر  که  غیراساسی  پروژه های  از 
موسسات  پروپوزل های  و  کمک کننده  کشور های 
به حساب  تنظیم شده،  خارجی و نظام فاسد قراردادی 

می آید.
بهبود  برای  برنامه ریزی  به  بی توجهی  این  بدون شک، 
اقتصادی کشور ناشی از درگیری های سیاسی حکومت  
است. اگر به فهرست برنامه های روزانه ی آقای کرزی 
نگاهی انداخته شود، مسایل سیاسی، از دیدار با مقامات 
وردک،  میدان  والیت  ریش سفیدان  با  دیدار  تا  غربی 
اهمیت بیشتری دارد. دلیل اش این است که ظاهرا از نظر 

حکومت جنگ همه چیز را فلج کرده است. 
ولی در واقعیت امر، این اقتصاد است که بار ها و بارها 
بیندازد.  بحران  و  به گودال  آشوب  را  می تواند کشور 
ورشکسته ای  اقتصاد  و  بیکاران  لشکر  جدید،  طالبان 
کمک  با  تنها  می خواست  کرزی  آقای  که  استند 

خارجی آن را اعمار کند.
سیاسی  اقتصاد  تحلیلگر  مصلح،  حشمت  نوشته ی  به 
آسیای مرکزی در وبسایت الجزیره، بررسی های مرکز 
دانشگاه  بین المللی  همکاری های 
نیویارک نشان می دهد که پالیسی های 
محدود  افغانستان  حکومت  اقتصادی 
فعالیت های  تشویق  و  ابتکارات  به 
با  قراردادها  عقد  طریق  از  اقتصادی 
موسسات  و  کمک کننده  کشور های 
کشور  فعلی  اقتصاد  می باشد.  خارجی 
اقتصاد مبتنی بر تجارت محدود سنتی 
برای  اساسی  و مصرف گرایی است و 
گذاشته  کشور  در  مولد  اقتصاد  یک 

نمی شود.
پذیرش  که  می نگارد  تحلیلگر  این 
بر  مبتنی  سرمایه داری  اقتصاد  یک 
بازار آزاد، نقش دولت افغانستان برای 
منظور  به  راهکارها  و  ابتکارات  ایجاد 
پیشرفت اقتصادی را به حاشیه رانده است. ولی دستکم 
حکومت نتوانسته که از بخش خصوصی در برابر فساد 

و فقدان وحشتناک زیر ساخت ها حمایت نماید.
به گزارش بانک جهانی، مشکالت بخش خصوصی که 
ضعف  از  ناشی  باشد،  افغانستان  اقتصادی  محرکه  باید 
این مشکالت عبارت است  حکومت داری موثر است. 

از 
1- عدم تطبیق قانون و مقررات 

2-  فساد
3- جرایمی چون دزدی و بی قانونی

4- نبود امکانات و خدمات مالی
5- عدم دسترسی به زمین

 6-  نبود منابع انرژی مانند برق که اساس رشد بخش 
خصوصی است.

چگونگی  شود،   گرفته  جدی  باید  که  سوالی  اکنون 
روند انتقال مسوولیت های اقتصادی افغانستان نیز است؛ 
دفاتر  شدن  خالی  و  کمک ها  کاهش  با  که  روندی 
می باشد.  همراه  خارجی  رنگارنگ  مشاوران  از  دولتی 
مالی  و  اقتصادی  سقوط  خطر  باید  افغانستان  حکومت 
خود را در چند سال آینده جدی بگیرد. اولویت مسایل 
سیاسی توجه حکومت را از بخش اقتصاد منحرف کرده 
است. اگر این موازنه متعادل نگردد، فروپاشی اقتصادی 
دولت در کام قاچاقبران و بارون های موادمخدر که تنها 
اقتصاد پویا و پر درآمد را در اختیار دارند، حتمی است. 

به عبارت ساده تر، یکی  انفجار و جنگ همراه می باشد. 
از اهتمام های جدی دولت بر این بوده که سرک و پل یا 
مکتب و کلینیک را در جایی اعمار کند که در تیررس 
انفجار و سوختاندن باشند. بسیار کم دیده شده است که 
دولت بودجه  انکشافی خود را در مناطقی به اجرا بگذارد 
که اگر کلینیکی، سرکی، مکتبی و یا پلی اعمار گردد، از 

تیررس انفجار و حریق مصوون باشد.
مشکالت  از  یکی  دولت،  به  مردم  اعتماد  عدم  امروزه 
نحوه  به  نسبت  رضایت  می شود،  باعث  که  است  جدی 
از  بسیاری  بیابد.  افزایش  روز  به  روز  حاکمیت  اعمال 
دالیل  از  یکی  که  می باشند  باور  این  به  کارشناسان 
عمده ی ایجاد بی اعتمادی مردم نسبت به دولت و افزایش 
است یک  نتوانسته  افغانستان  این می باشد که دولت  آن 
ارایه  جامعه  در  اعمال حاکمیت خود  از  مناسب  الگوی 

کند. 
رضایت  جلب  برای  تا  است  کرده  کوشش  دولت  اگر 
مردم در مناطق نا آرام پروژه ای را به اجرا در بیاورد، اما به 
دلیل نا امنی، یا آن پروژه به سر نرسیده و متوقف مانده و 
یا دوباره از سوی مخالفان مسلح دولت از بین برده شده 
است. از این رو مردم نتوانسته اند نفعی از آن ببرند و طعم 
اعمال حاکمیت خوب را بچشند. از سوی دیگر دولت در 
مناطق امن نیز سیاست حاکمیت دموکراتیک و مبتنی بر 
ارایه خدمات را اجرا نکرده است. یعنی دولت نکوشیده 
تا در مناطق امن، خدمات خویش را توسعه دهد، تا برای 
برای  که  شود  ایجاد  انگیزه  این  نیز  نا امن  مناطق  مردم 
دسترسی به خدمات خوب دولت، باید مانع نفوذ مخالفان 

به مناطق خویش  شوند.
از یک سو در  تا  باعث گردیده است  این رویه ی دولت 
سوی  از  و  نگیرد  ریشه  دولت  به  اعتماد  نا آرام،  مناطق 
شیرازه  نیز  دولت  از  فرمان پذیر  و  امن  مناطق  در  دیگر، 
تصور  این  و  گردد  سست  دولت  به  اعتماد  شالوده ی  و 
اجرای  در  دولت  گویا  که  بیاید  به وجود  مردم  میان  در 
سیاست خود، تابع تاثیرپذیری های قومی و منطقه ای بوده 
و متاثر از چنین سیاستی با اتباع خویش رفتار می کند. این 
تصور سبب گردیده است تا اعتماد مردم نسبت به جامعه 

از بین برود.
میالدی،   2001 از  بعد  سال های  آغازین  در  حالیکه  در 
می کرد،  تاکید  ملی  وحدت  و  مشارکت  بر  عامه  افکار 
سیاست  سال  ده  از  بیش  به تجربه گیری  از  بعد  و  امروزه 
بر کشور،  حاکم  سیاستمداران  پخته ی  نا  گذاری های 
از  ملی،  وحدت  و  مشارکت  به جای  که  می شود  دیده 
سخن  تجزیه  و  جدایی  از  گاهی  حتا  و  مشارکت  عدم 
گفته می شود. اگرچه افکار عمومی در جامعه از جدایی 
نیز در پی ترویج  و تجزیه استقبال نمی کند و تحلیلگران 
را یک  آن  مطرح شدن  حتا  و  نیستند  آن  ریشه گیری  و 
درد سر می دانند، اما واقعیت این است که اعمال سیاست 
نابرابر از سوی دولت باعث گردیده است تا شیرازه های 
به هم پیوستگی در جامعه لرزنده شوند که اگر برای ترمیم 
روی دست  موثر  و  معقول  اصالحی  سیاست های  آن، 
و  بی اعتمادی ها  شدن  عمیق تر  امکان  نشود،  گرفته 

رنگ باختن وحدت و مشارکت بروز خواهد کرد.

دالر جنگ و اقتصاد 
روی شاخ آهو

 ضیا زیرک

  محمد هاشم قیام

خاموشییکسررشتهدار
اعتراضهایمدنی
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دیگر  قالین  آن  بودم،  فروخته  افغانی   800 را  قالین  »این 
را هم می بردم که  پکه  این  بودم.  فروخته  افغانی  را 2500 

بفروشم، از پیسه اش، کریستال می خریدم.«
این گفته های غریب اهلل، کسی که چاشت سه شنبه ی هفته ی 
کندز  شهر  در  خانه ای  از  را  پکه  یک  هنگامی که  پیش، 
بازداشت  محل  مردم  و  صاحب خانه  توسط  بود،  دزدیده 
شد و اینک در فرماندهی پولیس این والیت به دزدی های 

خودش، اعتراف می کند.
غریب اهلل  را  پکه اش  بود  قرار  که  صاحب خانه  عبدالغیور، 
بود، خانه می آمدم، دیدم  بجه   11« دزدی کند، می گوید: 
به زحمت پکه سرشانه اش بود، گفتم پکه را کجا می بری؟ 
پکه را به زمین انداخت و گریخت. دنبالش کردیم، درست

 نمی توانست فرار کند، همگی یکجا بازداشتش کردیم و به 
حوزه ی پولیس تحویلش دادیم.«

اینسو، دزدی  به  با این که می پذیرد از یک ماه  غریب اهلل، 
را آغاز کرده بود، می گوید: »بیش از سه ماه، به کلینیک 
گفتند  برایم  ولی  کردم،  مراجعه  معتادین  تداوی  دولتی 

4000 ُرپه بیار، اگر نیاوردی، تداوی هم نمی شوی.«
او می گوید: »مسوول دزد شدن من دولت است که معتادین 

را درمان نمی کند.«
غریب اهلل در حالی که رنگ سپید شده ای دارد، می گوید 
که کریستال استفاده می کردم. وقتی پرسیدم که کریستال را 
از کجا می خریدی؟ پاسخ داد: »کریستال، در هرجای شهر 
کندز به فروش می رسد! هرجا که بخواهی یافت می شود! 

پیسه اش یافت نمی شود.«
 500 وی،  اعتیاد  روزانه ی  مصرف  غریب اهلل،  گفته ی  به 
ورزیده  ابا  او  کردن  بستر  از  نیز  شفاخانه ها  و  بود  افغانی 
نیاز معتاد بودنش  بودند و او مجبور بود که دزدی کند تا 

را رفع کند.
فرماندهی پولیس کندز، در جریان چندین هفته ی گذشته، 
است،  کرده  بازداشت  را  بی سالح  و  تفنگ دار  دزد  ده ها 
و  معتادان  افزایش  در  را  دزدان  افزایش  اصلی  دلیل  و 

بدسرنوشتی آنان می داند.
پیوند  در  کندز  پولیس  فرمانده  قطره،  سمیع اهلل  جنرال 
و  »درمان  می گوید:  معتادان  و  دزدان  موازی  افزایش  به 
سرنوشت سازی برای معتادان، می تواند باعث کاهش دزدی 

نیز شود.«
قطره می گوید: »پولیس، سرتا پا در خدمت مردم است، ولی 
وقتی معتادی را بازداشت کنیم، ما نمی توانیم آن را درمان 
که خود  را  معتادانی  شود.  توجه  زمینه  این  در  باید  کنیم، 
نمی توانند به زندگی ادامه بدهند، چگونه می شود مجازات 

کرد؟ اگر همه ی معتادان دزد شوند چه کنیم؟«

معتادان این والیت نشر نشده است، ولی بر بنیاد آماری که 
در سال 2005 نشر شده بود، شمار معتادان کل کشور نه صد 
و بیست هزار خوانده شده بود، که سهم کندز 28000 معتاد 
می شد، ولی برای اکنون، آن آمارگیری برابر با واقعیت های 
موجود استوار نبوده و افزایش معتادان در نزدیک به 6 سال 
طور  به  کندز  در  معتادان  شمار  که  می دهد  نشان  اخیر، 

تخمینی و بر بنیاد نشانه های افزایشی، چهل هزار نفر است.
داکتر عبدالقدوس میاخیل، مسوول درمانگاه معتادان کندز، 
معتادان  »شکایت  می گوید:  معتادان   شکایت  به  پیوند  در 
 10 درمانگاه  یک  با  می توانیم  چگونه  ما  ولی  است.  به جا 
بستر، ده ها هزار معتاد این والیت را درمان کنیم؟ همچنان 
حوزه ای  شفاخانه ی  به  مربوط  نیز  تخار  و  بغالن  معتادان 
بستر   10 صورت،  این  در  که  هستند،  صفر  عزیزاهلل  شهید 
برای معتادان همه ی این سه والیت، خیلی خیلی کم است.«

بستر  روز   20 را  معتاد  نفر   10 که  می گوید  میاخیل  آقای 
می کنیم، ولی شمار معتادان افزایش می یابد. بیشتر مهاجران 
برگشته از خارج  -به ویژه از ایران و پاکستان- معتاد هستند، 

با این 10 بستر، کاری نمی شود کرد.
به  و  کندز  در  زن  معتادان  وجود  از  نگرانی هایی  آن که  با 
 10 درمانگاه  ولی  هست،  زال  قلعه ی  ولسوالی  در  ویژه 
تنها  دارد،  کم  خیلی  امکانات  این که  برای  کندز.  بستری 

مردان را زیر پوشش می گیرد. 

افزایش معتادان، در کنار افزایش آوردن در دزدی و دیگر 
مشکل ها، در امنیت روانی شهر و شهروندان اثر منفی دارد. 
نقطه ی  به  نقطه  یک  از  است  مجبور  شبانه  که  رضوان اهلل 
دیگر شهر برود، می گوید که کوچه ها مملو از دود هستند 

و دود چرس، آدم را خفه می کند.
سرای داران کندز نیز، شبانه نگران هستند که نکند معتادان، 
شبانه به داخل سراهای آنان بیایند و به آنان زیان برسانند. 
به  معتادان  آمدن  از  که  آنانی  شام،  از  پس  همین  برای 
می بندند.  را  شان  دروازه های  دارند،  بیم  سراهای شان 
شهر  دیورهای  کنار  شب ها  کندز،  معتادان  از  شماری 
تا  پیاده گردان  از  شبانه  کندز،  شهر  که  طوری  می خوابند. 

اندازه ای تهی است و بیشتر 
نشانی خوبی  افراد بگردی، کناره  ی دیوارها،  به دنبال  اگر 

برای یافتن معتادان و دیوانه هاست.
شمار معتادان در کندز، اگر چه در ظاهر آن قدر فراوان به 
بیانگر  نظر نمی رسد، ولی مسووالن می گویند که نشانه ها، 

افزایش معتادان اند.
بستر   10 درمانگاه  مسوول  میاخیل،  عبدالقدوس  داکتر 
والیتی در شفاخانه شهید عزیزاهلل صفر، می گوید: »بر بنیاد 
که  گفت  می توان  درمانگاه،  این  به  معتادان  مراجعت های 

شمار معتادان به طور قابل مالحظه ای افزایش یافته است.«
به گفته ی مسووالن این درمانگاه تا هنوز، آمار رسمی ای از 

را  مخدر  مواد  هرگونه  استفاده کنندگان  شمار  اگرچه 
که  می گوید  ولی  نمی کند،  رد  میاخیل  داکتر  کندز  در 
این  معتادان  میان  در  زرقی  وسایل  از  استفاده  خوشبختانه 
ابتال به ایدز را  والیت اندک به مشاهده می رسد که خطر 

نیز کم می کند.
کندز،  معتادان  درمانگاه  مسوول  میاخیل،  عبدالقدوس 
ندارند،  مشکلی  هیچ گونه  کارشان  در  آنان  که  می گوید 
ولی کمبود بستر و امکانات ساختاری این شفاخانه، اجازه ی 

درمان شمار بیشتر معتادان را نمی دهد. 
دزدی،  جرم  افزایش  آگاهان،  و  مسووالن  گفته ی  به 
 ... و  بیکاران،  شمار  در  افزایش  ایدز،  بیماری  گسترش 
به  اعتیاد  مساله  پی جدی نه گرفتن  زیان هایی هستند که در 
اعتیاد سنجیده  برای کاهش  راه کاری  اگر  و  می آیند  میان 

نشود، پیامد های خطرناکی خواهد داشت.
هفته ی پیش، مقام های وزارت مبارزه علیه مواد مخدر اعالم 
داشتند که توجه به وضعیت معتادان، از یک درصد، به 40 
درصد افزایش می یابد، ولی این که در کندز تا چه اندازه 
می آید،  میان  به  معتادان  درمانگاه  بهبود  زمینه ی  در  تغییر 

پرسشی است که گذشت زمان پاسخش خواهد گفت.

 داکتر عبدالقدوس میاخیل، مسوول 
درمانگاه معتادان کندز، در پیوند به 
شکایت معتادان  می گوید: »شکایت 
معتادان به جا است. ولی ما چگونه 

می توانیم با یک درمانگاه 10 بستر، 
ده ها هزار معتاد این والیت را درمان 
کنیم؟ همچنان معتادان بغالن و تخار 

نیز مربوط به شفاخانه ی حوزه ای 
شهید عزیزاهلل صفر هستند، که در این 
صورت، 10 بستر برای معتادان همه ی 
این سه والیت، خیلی خیلی کم است.«

آقای میاخیل می گوید که 10 نفر 
معتاد را 20 روز بستر می کنیم، ولی 

شمار معتادان افزایش می یابد. بیشتر 
مهاجران برگشته از خارج  -به ویژه از 
ایران و پاکستان- معتاد هستند، با این 

10 بستر، کاری نمی شود کرد.

 نورالعین: 8صبح- کندز

10 بستر برای بیش از چهل هزار معتاد کندز

 سیدسمیع اهلل سعیدي

کمبود درمانگاه ها برای معتادان، باعث افزایش دزدان
 در کندز شده است.
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 ظفرشاه رویی
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تلخ  طعم  دیگر  والیات  از  بیشتر  غزنی  کودکان 
در  چشیده اند.  را  زندگی  مشکالت  و  سختی ها 
قسمت هایی از شهر کودکان بی سرپرست و نان آوران 
کراچی های  با  سختی  به  که  می شوند  دیده  کوچک 
مرکز  دو  درغزنی  می گردند!  کار  دنبال  هرسو  خالی 
خصوصی و یک پرورشگاه دولتی برای نگهداری از 

کودکان بی سر پرست فعالیت دارد.
ژولینا فیضی وکیل شورای والیتی غزنی و عضو شبکه 
»در  می گوید:  خطر  معرض  در  اطفال  از  محافظت 
مراقبت  به خوبی  یتیم ها  از  پرورشگاهی دولتی غزنی 
پیش  نمونه چندی  »به طور  می افزاید:  نمی شود.« وی 
دوا  خودسرانه  طور  به  پرورشگاه  این  یتیم  ها  از  یکی 

خورده بود که کارش به شفاخانه کشید.« 
به گفته ی وی یتیم  ها در پرورشگاه غزنی با مشکالت 
زیادی مواجه اند از جمله کمبود کتاب درسی و نبود 
معلم  سه  درسی  صنف  شش  برای  طوری که  معلم؛ 

وجود دارد.
غزنی  والیتی  شورای  وکیل  و  بشر  حقوق  فعال  این 
اظهار می دارد: »موقعیت فعلی پرورشگاه غزنی مناسب 
موضوع  این  که  می باشد  دور  شهر  مرکز  از  و  نیست 
از آنجا نظارت صورت  به خوبی  تا  باعث شده است 
نگیرد و علی الرغم دور بودن آن از مرکز شهر، محافظ 

امنیتی نیز ندارد.«
عبدالمتین مشکی وال مدیر این پرورشگاه نیز مشکالت 
»پرورشگاه  می گوید:  و  می کند  تایید  را  پرورشگاه 

عبدالمتین مشکی وال مدیر 
این پرورشگاه نیز مشکالت 
پرورشگاه را تایید می کند و 

می گوید: »پرورشگاه غزنی از 
خود تعمیر ندارد، ساختمان فعلی 
پرورشگاه از ریاست مخابرات 
می باشد که اطاق هایش برای 

نگهداری یتیم  ها چندان مناسب 
نیست.«

مقام های وزارت دفاع می گویند، به دلیل مداخله ی برخی 
نقش  افغانستان،  داخلی  امور  در  همسایه  کشورهای  از 
اردوی ملی پس از ختم روند انتقال مسوولیت های امنیتی 
از نیروهای بین المللی مستقر در کشور به نیروهای امنیتی 
تغییر می کند.  به حالت دفاعی  از حالت جنگی  داخلی، 
این مقام ها می افزایند که ایجاد توازن قوا در کشورهای 
و  بیشتر  امکانات  با  ملی  اردوی  نیروهای  تجهیز  منطقه، 
بلند بردن رقم این نیروها، از اهداف مهم دولت پس از 

ختم روند انتقال مسوولیت های امنیتی خواهد بود.
این اظهارات در حالی بیان می شوند که دولت افغانستان 
ناآرام ترین  از  امنیتی را  انتقال مسوولیت های  عمال روند 
پایان سال 2014  تا  والیت آغاز کرده است. قرار است 
امنیت  تامین  مسوولیت   داخلی  امنیتی  نیروهای  میالدی، 
توافقی  براساس  گیرند.  عهده  بر  را  کشور  مناطق  تمام 
که میان دولت و جامعه جهانی صورت گرفته، نیروهای 
شهر  هفت  امنیت  تامین  مسوولیت  ابتدا  داخلی،  امنیتی 
هفته  اقدام،  نخستین  در  به عهده می گیرند.  را  و والیت 
امنیت  تامین  مسوولیت  داخلی  امنیتی  نیروهای  گذشته 
نیروهای  از  را  هلمند  والیت  مرکز  لشگرگاه  شهر 

بین المللی به عهده گرفتند.
وزارت  سخنگوی  عظیمی،  ظاهر  جنرال  حال،  این  با 
همسایه  کشورهای  از  برخی  که  می گوید  ملی  دفاع 
است؛  کرده  مداخله  افغانستان  داخلی  امور  در  همیشه 
از همین رو، این وزارت در تالش است با ایجاد توازن 
جلوی  ملی،  اردوی  نقش  تغییر  با  منطقه،  سطح  در  قوا 
مداخله ی کشورهای بیرونی را در امور داخلی افغانستان 
در  جوزا  هجدهم  چهارشنبه،  روز  عظیمی  آقای  بگیرد. 
یک نشست خبری گفت: »وقتی که بحث روی تشکیل 
اردوی ملی بود، اردوی پیشبینی شده بود که برای تامین 
امنیت داخلی نقش خود را بازی کند...اما در آغاز انتقال 
ختم  و   2014 سال  تا  مسوولیت  انتقال  روند  مسوولیت، 
انتقال مسوولیت، باید این نقش عوض بشود. یعنی اردوی 
ملی افغانستان عالوه براینکه نقش خود را در تامین امنیت 
داخلی ایفا می کند، باید بتواند وظایف سنتی یا خارجی 
خود را هم انجام بدهد.« وی همچنین عالوه کرد: »وظیفه 
سنتی یک اردو حفظ استقالل، تمامیت ارضی، حاکمیت 

صدها یتیم
و فقط سه پرورشگاه

نقش اردوی ملی
پس از ختم روند انتقال مسوولیت های امنیتی
تغییر می کند

مقام های وزارت دفاع می گویند، به دلیل مداخله ی برخی از کشورهای 
همسایه در امور داخلی افغانستان، نقش اردوی ملی پس از ختم روند 
انتقال مسوولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی مستقر در کشور به 

نیروهای امنیتی داخلی، از حالت جنگی به حالت دفاعی تغییر می کند. این 
مقام ها می افزایند که ایجاد توازن قوا در کشورهای منطقه، تجهیز نیروهای 

اردوی ملی با امکانات بیشتر و بلند بردن رقم این نیروها، از اهداف مهم 
دولت پس از ختم روند انتقال مسوولیت های امنیتی خواهد بود.

غزنی از خود تعمیر ندارد، ساختمان فعلی 
می باشد  مخابرات  ریاست  از  پرورشگاه 
یتیم  ها  نگهداری  برای  اطاق هایش  که 

چندان مناسب نیست.«
می کند:  اضافه  غزنی  پرورشگاه  مدیر 
»برای آموزش اطفال، معلم به قدر کافی 
معلم   4 به  حداقل  نداریم؛  اختیار  در 
نفر  به یک  دیگر ضرورت داریم، عالوه 
آرایشگر برای اصالح موی یتیم  ها و یک 
نیز  آنها  لباس های  برای شستن  نفر خدمه 

ضرورت داریم.«
ریاست  معین  سیاسی  نصراهلل  حال  این  با 
کار و امور اجتماعی غزنی می گوید: »این 
مسوولیت هایش  به  قانون  مطابق  ریاست 
در رابطه به پرورشگاه عمل نموده است.«

مطابق  یتیم  ها  غذای  سیاسی،  گفته  به 
کار  وزارت  سوی  از  که  غذایی  جدول 
تهیه  است،  شده  تعیین  اجتماعی  امور  و 
تیم  یک  صحت  بخش  در  می گردد. 
عامه  صحت  ریاست  طرف  از  صحی 

هفته وار از یتیم  ها بازدید می کند.
اظهار  غزنی  اجتماعی  امور  و  کار  ریاست  معین 
می دارد: »از سوی ریاست شاروالی غزنی یک مقدار 
ولی  است  شده  گرفته  نظر  در  پرورشگاه  برای  زمین 
بودجه  اجتماعی  امور  و  کار  ریاست  این که  به خاطر 

ملی و حراست از قانون اساسی است. پس نوع تعلیم و 
خریداری  ملی  اردوی  برای  که  تجهیزاتی  نوع  و  تربیه 
می شود و تاسیساتی که ایجاد می شود، باید طوری باشد 
تا وظیفه اصلی  پیدا کند  که اردوی ملی این ظرفیت را 
خود را انجام بدهد. مخصوصا افغانستان که در چند دهه 
دیده  مداخالت خارجی  از  دیده  که  آسیبی  بیشتر  اخیر 

است. بگونه ای باید توازن قوا را در منطقه ایجاد کند.«
نظامی  سخنگوی وزارت دفاع ملی گفت که دکتورین 
افغانستان دفاعی است و براساس آن، ایجاد توازن قوا در 
منطقه یکی از اهداف این دکتورین است. او تاکید کرد 
که برای ایجاد توازن قوا در منطقه و بلند بردن کیفیت و 
کمیت اردوی ملی، ایاالت متحده امریکا بیست میلیارد 
دالر کمک جدید به نیروهای امنیتی افغانستان اختصاص 
اواخر  این  »در  گفت:  عظیمی  ظاهر  جنرال  است.  داده 

که  است  نتوانسته  به حال  تا  ندارد  اختیار  در  انکشافی 
برای پرورشگاه ساختمان بسازد.« 

مرکز  از  کیلومتر  دو  حدود  غزنی  دولتی  پرورشگاه 
ولسوالی خواجه  مسیر جاده ی  و در  دارد  فاصله  شهر 

عمری موقعیت دارد.

را  ملی  اردوی  توانسته ظرفیت های  تجهیزات  خریداری 
افزایش بدهد. خوشبختانه حدود بیست میلیارد دالر برای 
شده  داده  اختصاص  افغانستان  امنیتی  نیروهای  انکشاف 
نیروهای  و  مردم  برای  خوش  خبر  یک  این  که  است، 

امنیتی افغانستان است.«
که  می افزاید  ملی  دفاع  وزارت  سخنگوی  حال،  این  با 
برای ایجاد ارتش دوصد هزار نفری میان دولت افغانستان 
و جامعه جهانی توافق شده است؛ اما دولت در نظر دارد 
که برای ایجاد توازن قوا در منطقه، رقم سربازان اردوی 
آقای  دهد.  افزایش  تن  چهل هزار  و  دوصد  به  را  ملی 
عظیمی گفت که در حال حاضر شمار سربازان اردوی 
ملی به بیش از یک صد و شصت و هفت هزار تن می رسد 
افزایش خواهد  به دوصدهزار تن  به زودی  این رقم  که 
یافت. او می گوید که ماهانه حدود سه تا پنج هزار تن به 

به گفته مدیر این پرورشگاه به تعداد 95 یتیم و طفل 
بی سرپرست در این پروشگاه به ثبت رسیده اند، که از 
جمله 33 پسر به صورت تمام وقت و 11 دختر صرف 
روزانه در این پرورشگاه به سر می برند و متباقی یتیم  ها 

غیرحاضر هستند.
گفتنی است که در غزنی دو پرورشگاه خصوصی به 
نام های »داراالیتام حضرت محمد« واقع در شهر غزنی 

و »آشیانه سمر« در ولسوالی جاغوری وجود دارد.
پرورشگاه های  در  یتیم  ها  وضعیت  معلومات  طبق 
یتیم  ها در  بهتر از وضعیت  به مراتب  خصوصی غزنی 

پروشگاه دولتی غزنی می باشد.
عضو  و  جاغوری  مردم  نماینده  صالحی  دریاب  علی 
غزنی  والیتی  شورای  اجتماعی  خدمات  کمیته 
شهدا  موسسه  طرف  از  سمر  »آشیانه  می گوید: 
ارگانیزیشن تمویل می گردد و از سال 2003 آغاز به 
پسر   54 تعداد  به  آشیانه  این  در  است،  نموده  فعالیت 
و  می برند  به سر  جداگانه  بخش های  در  دختر   50 و 
تخنیکی  تعلیمات  مکتب،  درس های  بر  عالوه  یتیم  ها 

و مسلکی نیز فرامی گیرند.«
آقای صالحی می گوید: »آشیانه سمر دارای لیلیه مجهز 
را  یتیم  ها  هفته  هر  که  می باشد  متخصص  داکتران  و 
مورد آزمایش های صحی قرار می دهند. گفتنی است 
که آشیانه سمر در مرکز ولسوالی جاغوری در جوار 

ساختمان ولسوالی موقعیت دارد.«
سید بشیر هاشمی مسوول داراالیتام خصوصی حضرت 
می گوید:  محمد  حضرت  داراالیتام  مورد  در  محمد 
شده  تاسیس  دارالیتیم  ها  این  که  است  سال   4 »مدت 
فقر،  از  نجات  افغان  خیریه  موسسه  توسط  و  است 

تمویل می گردد.«
و  یتیم  ها  از  نفر   200 دارالیتیم  ها  این  در  وی  گفته  به 
اطفال بی سرپرست به صورت تمام وقت به سر می برند 

که 179 یتیم آن پسر و 21 یتیم آن دختر می باشد.
دارای  »داراالیتام حضرت محمد  اظهار می دارد:  وی 
که  می باشد  متخصص  داکتر  یک  و  مجهز  لیلیه 
همه روزه در خدمت یتیم  ها حضور دارند و این یتیم  ها 

توسط ده نفر معلم هر روز آموزش داده می شوند.«
»نوآباد«  منطقه ی  در  محمد  حضرت  داراالیتام 
به سمت  فاصله ای در حدود 5 کیلومتر  با  شهرغزنی، 

شمال غرب شهر غزنی موقعیت دارد.

تعداد سربازان اردوی ملی افزوده می شود. آقای عظیمی 
افغانستان است،  افزود: »کشورهایی که حالت شان مثل 
این ها برای هر هزار نفر از جمعیت خود، بیست نفر نیروی 
یک  جنگ،  نوع  براساس  چرا،  دارند.  ضرورت  امنیتی 
زیر پوشش  را  گروه محدود می تواند یک ساحه وسیع 
ناامنی قرار بدهد. شما به خاطر حفاظت راه ها، موسسات 
و دیگر منابع، به نیروی بیشتری ضرورت دارید. لهذا در 
می کنیم  فکر  اقتصادی  وضعیت  به  توجه  با  حاضر  حال 
است.  مناسبی  عدد  نسبتا  هزار  چهل  و  دوصد  عدد  که 
مسایل  با  رابطه  در  افغانستان  دکتورین  زمان،  درعین  و 
نظامی، دفاعی است و در دکتورین دفاعی شما حداقل 
را  منطقه خود  و  نیروی کشورهای همجوار  بر سه  یک 

باید داشته باشید.«
قوا  توازن  ایجاد  از  حالی  در  دفاع  وزارت  مقام های 
شمار  که  می گویند  سخن  منطقه  کشورهای  سطح  در 
نظامیان برخی از کشورهای همسایه به ویژه پاکستان که 
افغانستان بیشتر از آن کشور آسیب دیده است، نزدیک 
به یک میلیون تن می رسد. با این حال، وزارت دفاع ملی 
می گوید که افزایش شمار سربازان اردوی ملی به دو صد 
و چهل هزار تن، تاجایی می تواند توازن قوا را در میان 

کشورهای همسایه ایجاد کند.
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

بخش عدالت انتقالي:
پيش  دموکراسي  سوي  به  که  کشوري  افغانستان، 
حقوق  نقض  ميراث  عهده ي  از  بايد  چگونه  مي رود، 
بشر مقامات سرکوبگر، گروه هاي مسلح و افراد برايد؟ 
ماچگونه مي توانيم تخلفات و بدرفتاري هاي گذشته را 

بدون ايجاد بي عدالتي هايي جديد جبران کنيم؟ 
افغانستان، جامعه اي مواجه باتخلفات جدي حقوق بشر 
و  مي دهد  پاسخ  شرايط  اين  به  چگونه  اين که  است. 
نظام جديد و دموکراتيک تر  به يک  از حالت کنوني 
عدالت  موضوع  به  که  است  مسايلي  مي يابد،  انتقال 

انتقالي ارتباط مي گيرد.
تعريف عدالت انتقالي:

انتقال  هنگام  جامعه  که  مشکالتي  به  انتقالي  عدالت 
با  دموکراتيک  نظام  يک  به  سرکوبگر  رژيم  يک  از 
آنها مواجه مي گردد، رسيدگي مي کند. اين مشکالت، 
مختلف اند. به طور مثال، حکومت جديد )فعلي( بايد 
به نحوه ي  راجع  بايد  باشد؛  متمايز  پيشين  حکومت  از 
فردي  مجرمان  و  سابق  مسلح  گروه هاي  مجازات 

مقدمه:
خشونت به طور کلی در خانواده ها و به طور خاص 
تامل  قابل  جدی،  پديده های  از  يکی  زنان،  عليه 
در  خصوص  به  و  بوده  جمعی  زندگی  ناگوار  و 
جوامعی که سطح سواد در آن ها پايين بوده و بيشتر 
در گرو و بند عرف و عنعنات خرافی بسر می برند، 
مثل کشور ما، يکی از مشکالت و چالش های جدی 

توسعه محسوب می شود.
به همين دليل دولت های امروزی با درک پيامدهای 
نحوی  به  خانواده،  در  خشونت  جدی  و  ناگوار 
کرده  اند  ايجاد  خودشان  به  نسبت  را  مکلفيت هايی 
برابر  در  جلوگيرانه  اقدامات  به  وادار  را  آن ها  که 

خشونت های خانوادگی می کند.
نيز،  ما  کشور  اساسی  قانون   54 م��اده ی  دوم  بند 
به  رابطه  در  دولت  برای  را  مشخصی  مکلفيت های 
خصوص  به  و  خانواده  در  خشونت  از  جلوگيری 
جلو گيری از خشونت عليه زنان تعريف کرده است.

روحی  و  جسمی  سالمت  تامين  منظور  به  »دولت 
خانواده، باالخص طفل و مادر، تربيت اطفال و برای 
از بين بردن رسوم مغاير با احکام دين مقدس اسالم، 

تدابير الزم اتخاذ می کند.«
سالمت  تامين  اساسی،  قانون  ماده ی  براين  مبتنی 

تخطي کنندگان حقوق بشر، تصميم گيري کند.
مجازات  سريع و شديد ممکن است اصول دموکراتيک 
را تحت شعاع خود قرار بدهد. تکيه  نکردن بر حاکميت 
قانون و عدالت، امکان دارد از سرعت کارها بکاهد و 
کساني را که مرتکب بزرگترين تخطي هاي حقوق بشر 

شده اند، بدون جزا به حال خود رها کند.
حکومت جديد همچنين بايد تصميم بگيرد تا با پيروان 
بشر  حقوق  تخطي  مرتکب  که  گروه هايي  و  اف��راد 
بروکرات ها،  دولتي،  مقامات  شمول  به  گرديده اند، 
مسووالن ادارات و گروه هاي مسلح رژيم سابق چگونه 

رفتار کند.
به همين ترتيب حکومت بايد در مورد اين که چگونه 
صورت  در  يا  کند  اصالح  را  مجريه  و  قضايي  نظام 
قوانين  در  تغيير  يا  تبديل شود  پوليس  قواي  آيا  لزوم، 

ايجاد شود يا خير.
گذشته،  رژيم  حاکميت  دوران  در  که  شهرونداني 
کنند؛  خسارت  تقاضاي  است  ممکن  شده اند،  متضرر 

حکومت بايد چاره ي مناسب براي آن بينديشد.
در نهايت، عدالت انتقالي عطف توجه به توسعه، تجزيه 

و  کودک  خصوص  به  خانواده ها  روانی  و  جسمی 
مادر، نوعی مکلفيت دولت مي باشد و دولت موظف 
به ايجاد تدابير مشخص برای جلوگيری از خشونت 

عليه زنان و در کل خشونت در خانواده، می باشد.
تعريف خشونت:

قانون  با  پيوند  در  که  زن  عليه  خشونت  منع  قانون 
1388/4/29 شمسی  تاريخ  به  و  تهيه  اساسی کشور 
پنجم اش  و  چهارم  ماده های  در  است  شده  نافذ 
تصويری جامع و دقيقی را از خشونت و اعمالی که 

می تواند خشونت محسوب شود، ارايه کرده است.
مبتنی بر اين قانون، خشونت به اعمالی گفته می شود 
که باعث واردشدن صدمه  بر جسم، روان، شخصيت 

و يا منافع شخصی ديگری، شود. 
ماده پنجم قانون منع خشونت علیه زن: 

شناخته  خشونت  زن،  عليه  ذيل  اعمال  »ارتکاب 
می شود:

1- تجاوز جنسی
2- مجبور نمودن به فحشا

3- ضبط و ثبت هويت مجنی عليها و نشر آن به نحوی 
که به شخصيت وی صدمه برساند

4- آتش زدن يا استعمال مواد کيمياوی، زهری و يا 
ساير مواد ضررناک

يا  و  خودکشی  يا  خودسوزی  به  مجبور نمودن   -5
استعمال مواد زهری يا ساير موارد ضررناک

6- مجروح يا معلول نمودن
7- لت و کوب

8- خريد و فروش به منظور يا بهانه ی ازدواج
9- بد دادن

10- نکاح اجباری
11- ممانعت از حق ازدواج و يا حق انتخاب روج

12- نکاح قبل از اکمال سن قانونی
13- دشنام، تحقير و تخويف

14- آزار و اذيت
15- انزوای اجباری

16- اجبار زن به اعتياد به مواد مخدر
17- منع تصرف در ارث

18- منع تصرف اموال شخصی
19- ممانعت از حق تعليم، تحصيل، کار و دسترسی 

به خدمات صحی
20- کار اجباری

21- ازدواج با بيش از يک زن بدون رعايت حکم 
مندرج ماده ي 86 قانون مدنی

22- نفی قرابت«
ادامه دارد



برای  استراتژي ها،  تطبيق عملي يک سلسله  و تحليل و 
را  گذشته  در  بشري  حقوق  تخلفات  با  مواجه شدن 
دموکراتيک،  اصول  بر  مبتني  آينده ي  تا يک  مي کند 

عدالت و انصاف ايجاد شود.
ساده اي  کار  انتقالي،  عدالت  استراتژي  يک  توسعه ي 
و  مشکالت  يک سلسله  با  ک��ار  اي��ن  ب��ود؛  نخواهد 
و  کارمندان  امنيت  آن  در  که  همراه  است  چالش ها  
کساني که بدين منظور در تماس با کميسيون مي باشد، 

ممکن است به مخاطره بيفتد.
مناسب،  امنيتي  سيستم  نبود  قضايي،  ضعيف  سيستم 
را  متخلفان  و  قربانيان  بين  خانواد گی  عميق  روابط 
روند  اين  فراراه  و مشکالت  موانع  از جمله ي  بايد  نيز 

دانست.
بايد  انتقالي،  عدالت  ملي  استراتژي  يک  توسعه ي 
قانون،  حاکميت  ارتقاي  با  متصل  پروسه اي  همچون 
اصالحات و انکشاف امنيت، حکمراني خوب و يک 

سيستم قضايي موثر دانسته شود. 
ادامه دارد
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دستنامه ي معلوماتي

 كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان

حق توسعه 
و جهان شمولی 

حقوق بشر
توسعه  فرهنگ  اصطالح  توسعه  برای  کار  دستور  در  پطروس غالی  آقای 
اصلی  ابعاد  همه ی  توسعه،  فرهنگ  در  وی  نظر  از  می کند.  مطرح  را 
زندگی به منزله ی جنبه هايی از توسعه تلقی می شود.24 توسعه ی اقتصادی 
اجتماعی  توسعه ی  ايده ی  بود،  آن  دنبال  به  توسعه  بين الملل  حقوق  که 
بين المللی و ارتقای حقوق بشر از طريق تامين نيازهای اساسی انسان بود؛ 
ابعاد چنين توسعه ای تا حدودی در اجالس کپنهاگ )6 تا 12مارچ 1995( 
منعکس شده است.25 اعالميه ی کپنهاگ در صدد برآمد تا بين دو گرايش 
متضاد، يعنی الزامات اقتصاد ليبرالی و مطالبات اجتماعی و عدالت خواهانه 
و انسان ها آشتی ايجاد کند. اين تالش در پيام اجالس مذکور که بر محور 

مسايل زير شکل گرفته است به روشنی خودنمايی می کند. 
الف. توسعه برمحور انسان که موتور واقعی توسعه می باشد، قابل درک 
قلمداد  توسعه  موتور  و  محور  به عنوان  نمی توانند  ديگر  دولت ها  است 
و  بهداشت  چون  جديدی  اولويت های  خود  نوبه ی  به  امر  اين  شوند. 

آموزش همگانی را مطرح می کند.
و  می دهد  قرار  مخاطب  را  دولتی  هر  بين المللی  توسعه ی  اجتماعی  ب. 
با جهانی شدن  دربر  می گيرد؛ چرا که  را  اعضای جامعه ی جهانی  همه ی 
اقتصاد، فقر و بدبختی نيز جهانی شده و ديگر مختص کشورهای جنوب 
نيست و  حتا تا قلب کشورهای توسعه  يافته و پيشرفته نيز رسوخ کرده است.

ج. توسعه ی اجتماعی بين الملل مشارکت اصيلی را پايه گذاری می کند که 
درآن دولت حاکميت خود را با بازيگران ديگر تقسيم می کند و برحسب 
اعالميه ی  عمده ی  جهت گيری  می گردد.  جهانی  مدنی،  جامعه ی  ظهور 
همکاری  طريق  از  جهانی  همبستگی  بر  بيشتر  هرچه  تکيه ی  کپنهاگ، 
آسيب های  با  مقابله  برای  اشخاصی  و  دولتی  غير  نهادهای  دولت ها، 
ايفا  توسعه  در  را  اول  و  اصلی  نقش  ديگر  و دولت  جهانی شدن می باشد 
نمی کند؛ بلکه توسل به دولت برای اجرای آن دسته از برنامه های اجتماعی 
اين  باشد.  تغييرات و اصالحات تعديل ساختاری  انجام  است که هدفش 
جهت گيری تا حدودی در اعالميه ی 1986 حقوق بشر، مطرح شده بود.26 
دبير کل سازمان ملل در گشايش اجالس کپنهاگ بيان کرد که: »حقوق 
بيانگر عالقه ی غير قابل تفکيک بين ارتقای توسعه ی اجتماعی و  توسعه 
غايت از حقوق بشر می باشد.«27 بررسی ديدگاه ها و نظريه های مختلف، 
اين نتيجه گيری را به دست می دهد که حق توسعه، شناسايی حق بهره مندی 
منابع مادی و معنوی است که جامعه ی  امکانات و  از  عادالنه ی هرانسان 
هنر،  مسکن،  بهداشت،  آموزش،  تغذيه،  شامل  و  دارد  اختيار  در  جهانی 
ارتباطات، آزادی، امنيت و لوازم و مقدماتی است که تداوم حيات انسان 
اين رو حق توسعه جز  از  و رشد مادی و معنوی وی را موجب می شود. 
اليتجزای حق به زندگی و حق زيستن است و اين دو حق الزم و ملزوم 
يکديگرند. از اين رو حق به توسعه دارای مبانی مستحکمی است که اين 
حق را تا سطح »jus cogens« ارتقا می دهد. مبانی حق به توسعه به عنوان 
انسان،  اوليه ی  و  اساسی  بسيار  حقوق  و  زندگی  به  حق  اليتجزای  جز 
مبنايی فراحقوقی دارد.28 در راس اين حقوق اوليه و اساسی، حق حيات 
قرار دارد که اعتبار و مشروعيت کليه ی حقوق انسانی متکی به اين حق 
مبنای همه ی حقوق، حق حيات است  پايه و  به عبارت ديگر  می باشد و 
تشکيل  را  طبيعی  و  فطری  حقوق  تاروپود  آن  به  احترام  و  شناسايی  که 
می دهد. کميسيون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل در شصت  و هفتمين 
را  انسان  به توسعه ی  حق  اعالميه ی  در   1997 اپريل   16 در  خود  اجالس 
مربوط  سياست های  که  می شود  متذکر  و  کرده  معرفی  توسعه  محور 
به توسعه می بايستی امکان مشارکت گسترده ی انسان ها در فرايند توسعه و 
بهره مندی آنان از ره آوردهای توسعه  را فراهم آورد. در اعالميه همچنين، 
به اهميت پيش شرط های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، تاريخی و مذهبی 
توسعه اشاره شده و ارتقای حقوق اساسی بشر در کليه ی زمينه ها از جمله 
وظايف اصلی دولت ها تلقی شده است و احترام کامل به حقوق بين الملل و 
همکاری دولت ها در چهارچوب منشور سازمان ملل از لوازم شناخته و از 
دولت ها خواسته شده است که تمامی موانع توسعه را با حمايت از حقوق 

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سياسی از سر راه انسان بردارند.
ادامه دارد
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 برگردان: الف. تمکی

زمانی که دختر محبوبش با تفنگ مورد عالقه ی او خود 
را به قتل رساند، راتکو مالدیچ، جنرال صرب، عقلش را 
از دست داد و مردم بالکان را به خاک و خون کشاند. 
برای  را  عدالت  سرانجام،  است  ممکن  او  دستگیری 

قربانیان او به ارمغان بیاورد.
در طول جنگ های شدید  برای سال ها  راتکو مالدیچ، 
و ظاهرا بی پایان بالکان در دهه نوزده نود، به عنوان یک 
جنرال  یک  و  ستبر  اسطوره ای،  تقریبا  مرموز،  چهره 
سرخ رو در صحنه های جنگ ظاهر شد. مالدیچ در طول 
اعتمادش کمتر کسی  افراد مورد  استثنای  به   این دوره، 
را به حضور پذیرفته است. برای بسیاری از صرب ها، او 
یک قهرمان، مدافع ارزش ها و افتخارات ملی بود. برای 
خانواده های قربانیان، او یک قاتل خونسردی بود که در 
میدان  به جای  را  سربازانش  یوگوسالویا،  تجزیه  طول 
که  حالی  در  می کرد.  هدایت  قتل عام  به سوی  جنگ 
تمامی طرف ها – مسلمانان، کروات ها و صرب ها – در 
به وجودآوردن جنایات فجیع مقصر بودند، اما  این افراد 
هشت هزار  به  نزدیک  کشتار  رسوایی  که  بود  مالدیچ 
پسر و مرد مسلمان را در جریان قتل عام جوالی 1995 

سربرینیکا خلق کردند. 
گزارش  را  بالکان  جنگ های  که  سال هایی  طول  در 
سارایوو  ساکنان  ترور  از شرح  یادداشتم  دفتر  می دادم، 
توسط تک تیراندازان صرب ضخیم و ضخیم تر می شد. 
محاصره ی  تحت  به شدت  را  شهر  سال ها  این  صرب ها 
خود داشتند. من داستان های طوالنی و اندوه بار از ویرانی 
سربرینیکا، گورازده، فوکا و موستار شنیدم. اما من تنها 

یکبار مالدیچ را مالقات کردم.
بد  بسیار  زمان  بود، مخصوصا یک  زمستان سال 1993 
توسط  روستاهای شان  که  بوسنیایی  شهروندان  برای 
به گونه ای  بود.  شده  کشیده  آتش  به  صرب  سربازان 
بسیار  باران  بارش  زیر  در  و  جاده گلی  یک  از  خودرا 
سرد به منطقه لوکاویکا، پایگاه نظامی صرب ها رساندم. 
امنیتی ایجاد  پوسته  یک  او  مردان  و  مالدیچ  در این جا 
یونیفورم  به  ملبس  که  مالدیچ  جنرال  بودند.  کرده 
نشسته  جیپ اش  موتر  در  نظامی بود  نشان های  دارای 
بود. او کوچکتر از آنچه فکر می کردم به نظر می رسید. 
سردش  نگاه  با  که  او  شدم.  او  با  مصاحبه  خواهان  من 
یک  نه  مرا  که  می رسید  نظر  به  بود،  شده  خیره  من  به 
می نگریست.  غریب  و  موجود عجیب  بلکه یک  انسان 
او به سوی یکی از نوکرانش فریاد زد: »به این گزارشگر 
بگویید قبل از آن که او را زیر بگیرم از نزدیک موترم 
گم شود.« من دیگر هرگز او را ندیدم. از آن زمان حاال 
تقریبا دو دهه می گذرد. بوسیلجکا، همسر او ادعا کرده 
بود که او کشته شده است. گمانه زنی هایی وجود داشت 
که او برای  این که گرفتار نشود، صورت خود را جراحی 
چندین  از  بعد  قبل  هفته  دو  اما  است.  کرده  پالستیکی 
تلیفون  نزدیک، چندین اطالعات درز شده و چندین بار 
فرار، نیروهای اطالعات صرب سر انجام این جنرال 69 

ساله را گرفتار کردند. 
صورت او هرچند سالخورده اما شبیه بدنام ترین فراری 
عدالت اروپا بود. اسلوبودان میلوسویچ، رییس جمهور 
دادگاه  به  مالدیچ  از  قبل  که  صربستان  جنگ  دوران 
الهه  در  یوگوسالویا  برای  جنایات جنگی  بین المللی 
سال  در  او  بود.  بالکان  قصاب  به  معروف  شد،  تسلیم 
سال  در  که  زمانی  او  محاکمه  گردید.  دستگیر   2001
اما  یافت.  پایان  بدون صدور حکم  نمود،  وفات   2006
را  جمعی  گور های  کسی که  بود،  سفاک  مالدیچ   این 
محاکمه  تا  رفت  الهه  به  نیز  خود  به زودی  پدید آورد 
تادیچ،  بوریس  که  آنچه  به  مالدیچ  دستگیری  شود. 
رییس جمهور فعلی صربستان یک »دوره سخت تاریخ 
ما« توصیف کرده است، نقطه پایان گذاشت. آقای تادیچ  
گفت: »دستگیری او از چهره مردم کشور ما در هرجای 

که زندگی کنیم لکه ی ننگ برطرف می کند.«
و اندوه  غم  کوچکتر،  جهات   از  دستگیری  شاید  این 
دادگاه  قاضی  گفته  به  که  را  قربانیان  خانواده های 
را  تصور«  غیرقابل  »دهشت  جنگی  جنایات  بین المللی 

متحمل شده اند، کاهش دهد.
جستجوی  گزارش دهی  برای  که  امسال  اوایل  در 
قبرستان کوچک  از یک  بودم،  رفته  بالکان  به  مالدیچ 
تاپسایدرسکو گرابیلج در کنار یک  به نام  احاطه شده  و 
دیدن  صربستان  پایتخت  بلگراد،  در  درخت  از  پر  تپه 
هدایا  دیگر  و  گل  دسته های  خانواده ها  در اینجا  کردم. 
قبرهای  سنگ  میان  در  می کردند.  تقدیم  مردگان  به 
نزدیک یک کلیسای کوچک،  ارتودوکس در  پاکیزه 
گوشه ی خلوت را یافتم که در آنجا دختر جنرال دفن 
در  مصنوعی  کاج گل های  درخت  زیر  در  است.  شده 
اطراف سنگ قبر مرمرین، ساده و سیاه که بر روی آن 
عبارت »آنا مالدیچ، 1971 – 1994«  حجاری گردیده، 
قبر  نزدیکی  در  سیگرت  مانده ی  ته  است.  شده  پخش 
به چشم می خورد. نگهبان ها به من گفتند که خانواده آنا 
هرگز از مقبره او دیدن نکرده است، اما من روح جنرال 
را به گونه ی در آنجا حس کردم. کسی که تنها دخترش 

گرفتند،  قرار  قومی«  »تصفیه  هدف  که  بی شمار  افراد 
ما  از  تعداد  آن  برای  و  جنگی  جنایات  بازرسان  برای 
بودیم،  سارایوو  ویرانی  شاهد  بیچارگی  روی  از  که 
الزم بود که مالدیچ را پیدا می کردیم. حتا اگر عدالت 
شود.  محاکمه  باید  او  باشد  داشته  وجود  هم  صوری 
صرب ها،  بوسنیا،  مردم  به  تنها  نه  بالکان  جنگ های 
بلکه  کرد،  وارد  روحی  ضربات  مسلمانان  و  کروات ها 
اروپا به عنوان یک کل با توجه به اهمیتی که داشت در 
این  دستگیری   چرا  پس  شد.  شرمنده  قتل عام  این  برابر  
مرد سالخورده و بیمار، مدت طوالنی را در بر گرفت؟ 
زوران دراگیسیک، استاد مطالعات تروریزم در دانشگاه 
می گوید،  این  مالدیچ  شکار  کتاب  نویسنده  و  بلگراد 
چنگ  از  را  طوالنی  مدت  توانسته  آن جهت  از  جنرال 
عدالت بگریزد که عمال دولت صرب در درون ارتش 
و نیروهای امنیتی از او محافظت کردند. سرج برامرتز، 
بین المللی جنایات جنگی، کارش منظم  بازرس دادگاه 
خنثا  درونی  درزهای  با  تالش هایش  معموال  اما  بود 
یک  از  بیش  صربستان  و  متحده  می گردید.  ایاالت 
بودند.  تعیین کرده  برای سر مالدیچ جایزه  دالر  میلیون 
اما کسانی که در تعقیب او بودند نتوانستند مدت طوالنی 
درنگ کنند و از ساختار وحشی  این کشور و قوانین آن 
آزادانه  تعقیب  جلوی  که  بود  چیزی  شدند.  این  نومید 
اورا گرفت. صرب های عادی خود نیز از تصور گرفتن  
به من گفت:  این جایزه مشمیز شدند. یک مرد صرب 
ماه خواهد  بگیرد، در حدود دو  را  »هرکسی این جایزه 
مرد. به یاد داشته باش، هنوز کسانی هستند که به مالدیچ 

به چشم یک قهرمان می نگرند.«
 – است  نداشته  وجود  نزدیکی  تماس  هیچ  نه این که 
چندین تماس وجود داشته است. سه سال قبل، مالدیچ 
در یک روستای دورافتاده دیده شده بود. اما زمانی که 
مقامات رسیدند، به او اطالع دادند و او دود شد و به هوا 
رفت. یک افسر صرب به من گفت که یک مرد از یک 
بالک ساختمانی در بلگراد از یک شخصیت مشکوک  
گزارش داد که در همین نزدیکی ها منتقل است.  این مرد 
ظاهرا شب به آنجا منتقل شده بود. حقایق  بعدا آشکار 
رسید  پولیس  که  زمانی  اما  بود.  مالدیچ  راتکو  او  شد. 
جنرال  و این  شد  مانع  ایجاد  مالدیچ  وفاداران  سوی  از 

گریخت.
توطیه  تیوری  چندین  خلق  به  مالدیچ  فرار  داستان 
مخصوصا در بالکان انجامیده است. یکی  این که مالدیچ 

از  امریکایی که  دیپلومات  با مرحوم ریچارد هالبروک، 
 1995 سال  در  جنگ  به  این  دیتون  صلح  توافق  طریق 
نقطه پایان گذاشت، معامله کرده بود. »مالدیچ مسوول 
استقبال از نیروهای امریکایی به بوسنیا زمانی کوتاه پس 
از توافق صلح دیتون در اوایل سال 1996 بود.« دیجان 
صرب  برجسته  تحقیقی  خبرنگار  یک  اناستاسیجویک، 
می گوید: »عموما  این باور وجود داشت که امریکایی ها 
قدرت سیاسی  دنبال  و  کند  همکاری  او  اگر  گفته اند 
دیگر  تیوری  افتاد.«  نخواهد  الهه  چنگ  به  او  نباشد، 
را  نیروهایی کورواسی  امریکایی های که  این است که 
در عملیات فلش آموزش دادند و این آموزش ها کمک 
از صرب ها  را  کراجینا  منطقه  کروات  نیروهای  تا  کرد 
کرده  معامله  مالدیچ  با  بگیرند،  بازپس   1995 سال  در 
از ختم جنگ.  او پس  معافیت  برابر  بودند: کراجینا در 
کتی مارتون، همسر  هالبروک  این اتهام را به عنوان »یک 
کاراجیج،  رادوان  توسط  شده  اختراع  مسخره«  شایعه 
رهبر سابق صرب های بوسنی که در حال حاضر در الهه 
واضح  شما  به  »من  است.  کرده  رد  می گردد،  محاکمه 
همچنین  کتی  خانم  نیفتاد.«  اتفاق  هرگز  می گویم،  این 
گفت: »ریچارد فقط یکبار با مالدیچ مالقات کرد و آن 
زمانی بود که میلوسویچ او را به ریچارد و تیم مذاکره 
کننده او در تابستان 95 در بلگراد معرفی کرد. ریچارد با 
او دست نداد ... و گفتگو هم نکرد. ریچارد از این حادثه 
خیلی خیلی خوشحال خواهد بود و من عمیقا متاسفم که 

او زنده نیست تا  این را ببیند.«
نیو  در  وصف ناپذیر  قهوه خانه  یک  کریزی هاوس 
مالدیچ  سرسخت  طرفداران  محل  در این  است.  بلگراد 
قبل  سال  سه  که  کاراجیچ  و  جنرال  عکس این  زیر  در 
به الهه تحویل شد، دور هم جمع می شوند.  دستگیر و 
و  می خوانند  را  ورزشی  آرامی صفحات  به  مردان   این 
از  این  هیچ کدام  و  می خورند  را  آبجوشیده  مرغ  تخم 
دو نفررا  به عنوان جنایت کاران جنگی نمی بینند. اما در 
جاهای دیگر صربستان، بسیاری از کسانی که در آنجا 
از دستگیری مالدیچ  با خوشبینی  با آنها صحبت کردم 
صحبت می کردند. آنها می خواستند که پرستش شیاطین 
زندگی  مالدیچ  قربانیان  مانند  شود؛  متوقف  گذشته 
والدیمیر  است.  شده  متالشی  جنگ  توسط  نیز  آنها 
»مالدیچ  گفت:  من  به  صربستان  سربازرس  ووکویک، 
افتخار  با  مرد  چگونه  او  می بیند.  افتخار  با  مرد  خودرا 
به  و  گرفت  گروگان  به  را  ملت  یک  تمام  که  است 
اوایل  در  کنیم.«  جلو حرکت  به  که  نمی دهد  اجازه  ما 
گفت:  من  به  غیب دانی  روی  از  دیپلومات  یک  امسال 
بیافتد.« صربستان در  باید  اتفاق  » این سالی است که این 
فرایند درخواست عضویت اتحادیه اروپا می باشد – این 
چیزی است  که این کشور را از انزوا و منفوربودن خارج 
اقتصادی را نصیب اش می کند.  می سازد و سود سرشار 
گرفتاری مالدیچ به عنوان پیش شرط  این عضویت مطرح 
بوده است. )یک تیوری توطیه دیگر: برخی حلقات در 
دولت صربستان همیشه می دانستند که مالدیچ کجا بوده 
است اما اورا به دادگاه بین المللی جنایات جنگی ندادند 
مگر زمانی که احساس کردند که ارزش آن را دارد – 

مبالغ هنگفت یورو در خطر است.(
نسل  یک  و  بیکاری  درصد  بیست  با  قطع  طور  به 
آن  پیامدهای  و  اثر جنگ  در  کامل جوانان صرب که 
تغییر  خواهان  مردم  است،  شده  تضعیف  روحیه شان 
پانزدهمین  در  باشد.  راه  در  تغییرات  شاید  این  هستند. 
سالگرد یادبود از قربانیان سربرنیکا، رییس جمهور تادیچ 
شرکت کرده بود – نخستین و یک حرکت نمادین که 
من  می بینند.  گذشته  از  آشکار  بریدن  آن را  بسیاری ها 
نیز در این مراسم یادبود شرکت کردم. برای من سخت 
اگر  کنم  فکر  آن که  بدون  بروم  سربرنیکا  به  که  است 
اتفاق  چه  می شد،  عمل  وارد  زودتر  بین المللی  جامعه 
به خودکشی  آنا دست  اگر  افتاق می افتاد  می افتاد؟ چه 
نمی زد و در عوض از پدرش می خواست که دست از 
کشتار بردارد؟  – صرب ها حاال تقریبا به طور کامل در 
شهر سربرنیکا ساکن شده اند، جمعیت مسلمان آن دیگر 

در آنجا نیستند.
هنگام ترک بلگراد، از کنار خانه قدیمی مالدیچ که یک 
گذشتم.  است  بردو  بانوو  منطقه  در  سفیدرنگ  ویالی 
یک  قبال  که  همسرش  با  ساله   35 دارکوی  پسرش 
دو  و  گرویده  ارتودوکس  مسیحیت  به  و  بوده  مسلمان 
کودک خردسالش در این ویال زندگی می کنند. در این 
به  باتوجه  که  باغ کوچک شدم  متوجه یک  من  خانه، 
و  بود  شده  انباشته  آنجا  در  که  کودکان  اسباب بازی 
بایسکلی که در بیرون  خانه پارک شده بود و روروک 
مخصوص بچه ها که در زیر پلکان رها شده بود – آن را 
از یک زندگی عادی متفاوت می سازد. اما آنچه این تابلو 
تمامی آن  بود،  شده  گم  سال های  کند  برمال  نتوانست 
روزها را که مالدیچ در خفا گذراند – تمامی یک کشور 
را به گروگان گرفتن،  به تاخیر  انداختن تصفیه حساب. 

سرانجام وقت آن فرا رسید.


را می پرستید، به اینجا می آمد تا بر مزار او اشک بریزد.
در  زد.  خودکشی  به  دست  اسرارآمیز  شرایط  در  آنا 
یکی  کردم:  دریافت  را  مختلفی  روایات  من  بلگراد، 
یک  در  بیرحمی پدرش  شرح  باره  در  او  که  است   این 
نمی توانست  دیگر  و  بود  شده  بیمار  و  خوانده  روزنامه 
نام مالدیچ زندگی کند؛ یک روایت هم این بود که  با 
آنا، دانشجوی طب از کنفرانسی در روسیه برمی گشت، 
جای که او به حساب پدرش مورد بدرفتاری قرار گرفته 
بود و ازنوع ضربه روحی رنج می برد؛ یا به همین سادگی 
مانند بسیاری از هموطنانش او نیز از زندگی در جنگ 
او  باشد،  هرچه  آنا  خودکشی  انگیزه  بود.  شده  خسته 
با  به خود  – شلیک  به شکل دردناک مرتکب آن شد 

تفنگ مورد عالقه ی پدرش.
باعث  او می گویند که شاید مرگ آنا  به  نزدیک  افراد 
تبدیل  سفاک  کامال  فرد  یک  به  مالدیچ  که  بود  شده 
گردد. یکی از فرماندهان مالدیچ را که یک بعد از ظهر 
در  رفته  رو  و  رنگ  اما  بزرگ  قهوه خانه  در یک  او  با 
خیابان کنیز میحایال در بلگراد دیدن کردم به من گفت: 

»بعضی افراد فکر می کنند که او دیوانه شده بود.« 
 این  مرد که بنام دی گویره جوان یاد می شود، مالدیچ و 
روحیه اورا به خوبی می شناسد و جنرال را مورد تحسین 
او  به  کامال  جنرال  افراد  که  می گوید  او  می دهد.  قرار 
و  بود  عالی  سرباز  یک  او  که  چرا  می گذاشتند  احترام 
می داد.  انجام  می خواست خود  دیگران  از  که  را  آنچه 
جوان گفت: »اگر آنها باال رفتند او نیز باال رفت« اما بعد 
از مرگ آنا او تغییر کرد. جوان به من گفت: »زندگی 
مالدیچ دو مرحله دارد – قبل و بعد از مرگ آنا« او باید 
ارتش را رهبری می کرد و جنگ را می برد. اما قلب و 
بهبود  هیچ وقت  »او  گفت:  جوان  بود.  شکسته  او  روح 
دردناک  بود. شکست های  مرد شکسته  او یک  نیافت. 
جوان  داد.«  رخ  آن  متعاقب  دیگر  چیزهای  نظامی و 
پرسید  من  از  بود  کرده  دوال  را  خودش  که  حالی  در 
»می دانی یک سال بعد از مرگ آنا چه اتفاق افتاد؟« یک 

کلمه: »سربرنیکا«
نقطه  یک  سربرنیکا  بالکان،  قساوت های  میان  در  حتا 
آنکه  از  پس   1993 سال  در  اروپاست.  تاریخ  در  سیاه 
نیروهای صرب شهر قبال ماین گذاری شده شرقی بوسنیا 
رفتم  توزال  در  دفتر شهردار  به  من  محاصره کردند،  را 
گرفتم.  تماس  شهر  داخل  مدافعان  با  رادیو  طریق  از  و 
سازمان  نیروهای  سوی  از  ظاهرا  که  سربرنیکا  شهر 
گلوله باران  پیوسته  صورت  به  می شد،  محافظت  ملل 
عملیات  بیهوشی  داروی  بدون  جراحان  می گردید، 
تا  نبودند  قادر  بشردوستانه  کاروان  هیچ  و  می کردند 
محاصره شهر را بشکنند. یک مرد در حالی که به صورت 
پیوسته دهشت صدای خودرا بر حافظه من حک می کرد 

گفت: »به نام خدا کاری انجام دهید.«
نیروهای  تصرف  به  شهر  بعد  سال  سه  آن که  از  پس 
صرب در آمد، در طول یک تابستان به شدت داغ، سیل 
افراد  شدند.  این  سرازیر  شهر  از  بیرون  به  آوارگان  از 
داستان های وحشتناکی از قتل، تجاوزجنسی و گرسنگی 
از  را  مردان  و  پسران  سربازان صرب  داشتند.  باخود  را 
زنان جدا کردند و ظاهرا صلح بانان هالندی سازمان ملل 
از آنان محافظت می کردند. یک دختر خردسال بعد از 
نانی چاشت با پدرش خدا حافظی کرد و دیگر هرگز او 
را تا زمانی که از گور دسته جمعی بیرون کشیدند، ندید. 
یک مادر به من گفت که چگونه دختر 13 ساله اش را 
لباس پسرانه پوشانده بود تا دستگیر و سپس در جنگل ها 
کشته نشود. اما اورا از آغوش مادرش جدا کرده  بودند.

برای هزاران زن که در »اردوگاه های تجاوز جنسی« در 
خانواده های  برای  می شدند،  نگهداری  شرقی  بوسنیای 
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مناقشات چین و ويتنام بر سر دريای جنوبی چین افزايش يافت

عراق خواهان ادامه حضور نظامی امريکا پس از ۲۰۱۱

گیتس خواستار افزايش بودجه دفاعی اروپا شد

با  چين  ديدبانی  کشتی  يک  مواجهه  پی  در 
يک کشتی ويتنامی در ماه گذشته، مشاجرات 
دريای  مالکيت  سر  بر  کشور  دو  اين  لفظی 

جنوبی چين افزايش يافته است.
نگوين تن دونگ، نخست وزير ويتنام گفت 
ارضی«  »تماميت  از  قوا  تمام  با  که کشورش 

خود حفاظت خواهد کرد.
بين  تنش ها  افزايش  نشانگر  وی  اظهارات 
منطقه  مالکيت  سر  بر  همسايه  دو کشور  اين 

مذکور است.
چين، ويتنام، فيليپين، مالزيا، تايوان و برونيی 
دريای  از  بخشی  مالکيت  ادعای  همگی 

جنوبی چين را دارند.
بالقوه  منابع  دارای  که  ماهيگيری  منطقه  اين 
نفت و گاز نيز هست، يکی از مسيرهای مهم 

کشتيرانی محسوب می شود.
انتقاد ويتنام از همسايه قدرتمند شمالی خود 
امری نادر است اما حادثه ماه گذشته لرزه بر 

اندام دولت ويتنام انداخته است.
ديدبانی  کشتی های  می گويد  ويتنام  دولت 
چين عمدا لين های کشتی تحقيقاتی ويتنامی 
اين کشور  را که در محدوده آب های خود 

است  امريکا گفته  آينده  احتمالی  دفاع  وزير 
اياالت  نظامی  حضور  ادامه  خواستار  عراق 
پايان  تا  االجل خروج  ضرب  از  پس  متحده 

سال 2011 خواهد شد.
امريکا  جاسوسی  سازمان  رييس  پانتا،  ليون 
)سيا( که گفته می شود بزودی به وزارت دفاع 
می رود افزود »اطمينان زيادی« دارد که چنين 
درخواستی از سوی بغداد مطرح خواهد شد.

آخرين  در  امريکا،  دفاع  وزير  گيتس،  رابرت 
در  است  گفته  سمت،  اين  در  خود  سخنرانی 
صورتی که اروپا بودجه دفاعی خود را افزايش 
پيمان مشترک نظامی  به عنوان يک  ناتو  ندهد، 

»موضوعيت« خود را از دست خواهد داد.
آقای گيتس در اين سخنرانی، که در آستانه تقاعد 
خود در اواخر همين ماه )جون( ايراد کرد، گفت 
آتالنتيک  پيمان  عضو  کشورهای  عمليات  که 
شمالی - ناتو - در افغانستان و ليبيا نقطه ضعف های 
قابل توجهی را، چه در رويکرد نظامی و چه در 
اراده سياسی بعضی از کشورهای عضو اين پيمان 

آشکار کرده است.
آقای گيتس گفت که ماليات دهندگان امريکايی 

آغاز عملیات 
ارتش سوريه برای 
بازگرداندن نظم به 

شهر جسرالشغور
سوريه،  دولتی  تلويزيون  گزارش  به 
برای  کشور  اين  ارتش  عمليات 
و  جسرالشغور  شهر  به  نظم«  »بازگرداندن 
در شمال غرب سوريه  اطراف آن  مناطق 

شروع شده است.
هفته گذشته، مقامات رسمی سوريه اعالم 
امنيتی  نيروهای  از  نفر   120 که  کردند 

دولتی در جسرالشغور کشته شده اند.
مسلح  گروه های  سوريه  دولتی  مقامات 
و  کرده   معرفی  افراد  اين  کشتن  عامل  را 
گفته اند که با آنها قاطعانه برخورد می کنند.

در مقابل، براساس برخی گزارش ها، گفته 
می شود که اختالف نظر و شورش در ميان 
شدن  کشته  دليل  امنيتی  نيروهای  نفرات 

اين افراد بوده است.
سوريه،  دولتی  تلويزيون  گزارش  به 
روز  از  که  سوريه  ارتش  عمليات 
است،  شده  شروع  جوزا   20 جمعه، 
را  جسرالشغور  شهر  اطراف  روستاهای 
آن،  اصلی  هدف  و  دربرمی گيرد  هم 

»بازداشت افراد مسلح« است.
گزارش  همچنين  سوريه  دولتی  تلويزيون 
و  مزارع  مسلح،  افراد  که  است  داده 
تا  زده اند  آتش  را  شهر  اطراف  درختان 
کند  را  ارتش  نيروهای  پيشروی  روند 

کنند.
مخالف  گروه های  اينترنتی  سايت های 
آتش  سنگين  تبادل  از  هم  سوريه  دولت 

در منطقه خبر داده اند.
اردوغان،  طيب  رجب  حال،  عين  در 
سوريه  دولت  اقدام  ترکيه،  وزير  نخست 
»غيرانسانی«  را  اعتراضات  سرکوب  در 

خوانده است.
تلويزيون  با  گفتگو  در  اردوغان  آقای 
بر  فشار  که  است  گفته  ترکيه  دولتی 
غيرقابل  و  »وحشيانه  سوريه  در  مخالفان 

قبول« بوده است.
رييس  با  اخير  روزهای  در  که  گفت  او 
ولی  کرده،  صحبت  سوريه  جمهور 
بوده  »نامناسب«  سوريه  دولت  واکنش 

است.
پيش از اين، ساکنان اين شهر گفته بودند 
پذيرش  از  شهر  دولتی  شفاخانه های  که 

بيماران خودداری می کنند.
ورود  مانع  تاکنون  سوريه  دولت 
شده  کشور  اين  به  خارجی  خبرنگاران 
گزارش ها  تاييد  دليل  همين  به  و  است 
سادگی  به  سوريه  تحوالت  درباره 

نيست. امکان پذير 

مقام ناتو: 
حق حمله به معمر 

قذافی را داريم
يک مقام سازمان آتالنتيک شمالی، ناتو، 
شورای  قطعنامه  اجرای  ماموريت  که 
شهروندان  از  حفاظت  برای  امنيت 
اعالم  دارد  برعهده  را  ليبيا  غيرنظامی 
معمر  به  حمله  برای  قانونی  حق  کرد 

قذافی برای اين نيروها محفوظ است.
در  نظر  اظهار  از  حال  اين  با  مقام  اين 
اين باره که آيا ناتو در حال حاضر چنين 
در  که  اين  يا  می کند  دنبال  را  برنامه ای 
است  ديگری  استراتژيک  اهداف  پی 

خودداری کرد.
سی ان ان،  تلويزيونی  شبکه  گزارش  به 
يکی از افسران ارشد ناتو گفته است که 
هدف قرار دادن و حمله به شخص معمر 
قذافی حقی است که در قطعنامه شورای 
قيد  غيرمستقيم  طور  به  ناتو  برای  امنيت 
قطعنامه  با  مغايرتی  قذافی  و حذف  شده 

حمايت از شهروندان ليبيا ندارد.
اين مقام ارشد ناتو که نام او در گزارش 
ذکر نشده، در همين حال حاضر نشده از 
ماموريت فعلی ناتو برای حذف قذافی يا 
احتمال وجود چنين استراتژی خبر دهد.

ليبيا  رهبری  قذافی  »معمر  گفت:  وی 
بر  را  نظامی  نيروهای  کل  فرماندهی  و 
از  يکی  عنوان  به  نتيجه  در  دارد،  عهده 

اهداف ناتو تعريف می شود.«
خود  حمالت  گذشته  هفته  از  ناتو 
حتا  و  کرده  متمرکز  طرابلس  بر  را 
راهی  حمله  برای  را  هلي کوپترهايی 

پايتخت ليبيا کرده است.
برای  فشارها  اين  می گويند  کارشناسان 
مراحل نهايی حذف قذافی تعريف شده 

است.
سازمان  امنيت  شورای   1973 قطعنامه 
هر  از  ايتالفی  »نيروهای  می گويد:  ملل 
برای  الزم  و  ضروری  مقتضی،  اقدام 
استفاده  ليبيا  غيرنظامی  شهروندان  حفظ 

کنند.«
ناتو،  دبيرکل  راسموسن،  فوگ  آندرس 
»کشورهای  گفت:  چهارشنبه  روز  هم 
از  پس  ليبيا  دوران  برای  بايد  جهان 
که  چرا  کنند،  آماده  را  خود  قذافی 
به  زود  خيلی  قذافی  حکومت  دوران 

پايان می رسد.«
ناتو در آخرين فرمان رسمی خود اعالم 
ليبيا  کرد مدت حضور خود در عمليات 
را برای 90 روز ديگر تمديد کرده است.

آخرين  در  قذافی  معمر  ديگر  سوی  از 
که  است  گفته  خود  رسمی  اظهارنظر 
تسليم نمی شود و کنار هم نخواهد رفت 

و در مقابل حمله ها می ايستد.

شناور بود، قطع کرده اند.
اين اقدام چين، از نظر دولت ويتنام، تجاوز به 

تماميت ارضی اين کشور محسوب می شود.
را  ويتنامی  کشتی های  عمليات  چين  اما 
غيرقانونی توصيف کرد و گفت که اين کشور 

بايد دست از کارهای »مشکل زا« بردارد.
ميدان  به  پا  شخصا  ويتنام  وزير  نخست  حال 
مشاجره گذاشته و قول داده است که با عزم 

کميته ای  نشست  در  پنج شنبه  روز  پانتا  آقای 
بررسی  را  او  انتصاب  که  امريکا  سنای  در 

می کند، صحبت می کرد.
امريکا در حال حاضر 47 هزار نيرو در عراق 
ماموريت های  آنها در  از  اما هيچ يک  دارد، 

رزمی شرکت ندارد.
در  عراق  و  امريکا  بين  که  توافقی  اساس  بر 
سال 2008 شد، ارتش اياالت متحده تا آخر 

دفاعی  بودجه  کاهش  تاوان  نمی توانند  ابد  تا 
کشورهای اروپايی را بپردازند.

درست يازده هفته پس از آغاز عمليات نيروهای 
ايتالف بين المللی در ليبيا، کشورهای متحد امريکا 
در ناتو اعالم کردند که دارای مهمات و جنگ 

افزار کافی نيستند.
در حال حاضر 130 هزار سرباز نيروهای بين المللی 
افغانستان  ناتو در  تحت فرمان فرمانده امريکايی 
درگير جنگ با تروريزم هستند و می کوشند ثبات 

و امنيت را در اين کشور برقرار کنند.
ظرف چند هفته آينده روند انتقال مسووليت حفظ 
امنيت افغانستان به نيروهای داخلی آغاز می شود 
نظاميان  تدريجی  روند خروج  ترتيب،  اين  به  و 

و اراده مردم، حزب و ارتش از مرزهای آبی 
اين کشور حمايت کند.

جمله  از  وبسايت،  صدها  حال  همين  در 
سايت های دولتی در چين و ويتنام مورد حمله 

هکرهای يکديگر قرار گرفته اند.
با  ارتباط  در  هکرها  که  است  شده  گزارش 
عليه  کشور  دو  آبی  منابع  سر  بر  اختالفات 

يکديگر پيام و عکس ارسال می کنند.

سال 2011 عراق را ترک می کند.
سنا  مسلح  نيروهای  کميته  به  پانتا  آقای 
در  عراق  که  است  روشن  من  »برای  گفت: 
حضور  ادامه  درخواست  امکان  بررسی  حال 

)سربازان( در آنجا است.«
کند،  درخواستی  چنين  بغداد  اگر  افزود  او 

واشنگتن بايد بگويد »بله.«
آقای پانتا نگفت که چه تعداد سرباز و برای 

چه ماموريتی ممکن است بمانند.
او گفت هم اکنون حدود 1000 عضو گروه 
همچنان  اوضاع  و  هستند  عراق  در  القاعده 

»شکننده« است.
نيروهای کنونی امريکا در عراق ماموريت های 

پشتيبانی و مشاوره ای دارند.
در  امريکا  فعلی  دفاع  وزير  گيتس،  رابرت 
بخواهد  عراق  اگر  که  گفت  گذشته  آپريل 
را  خود  حضور  است  ممکن  امريکا  ارتش 

تمديد کند.
به گفته خبرنگاران احتمال می رود که امريکا 
ادامه  برای  عراق  به  تشويق آميز  پيشنهادی 

حضور نظامی داده است.

خارجی از افغانستان به جريان می افتد.
رابرت گيتس گفت که واشنگتن اکنون با واقعيات 
تازه ای روبروست و بايد کاهش شديد هزينه های 

دولتی را مورد بررسی قرار دهد.
امريکا  مردم  شکيبايی«  و  »قناعت  از  سپس  وی 
سخن گفت و افزود اين مردم هستند که مجبور 
می شوند با بر دوش کشيدن بار هزينه های دولتی، 
کاهش بودجه در کشورهای ديگر را جبران کنند.

آقای گيتس با يک هشدار سخنرانی خود را به 
زمان  در  امريکا که  آينده  »رهبران  رساند:  پايان 
جنگ سرد پرورش نيافته اند، ممکن است بازدهی 
سرمايه گذاری امريکا در ناتو را ارزشمند تلقی 

نکنند.«

ACKU
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امریکا نیروی انتظامی، سپاه و بسیج را به خاطر سرکوب های پس از انتخابات تحریم کرد

هشت سرباز پاکستانی 
توسط طالبان کشته شدند

ایران  انتظامی  نیروی  متحده،  ایاالت 
احمدی مقدم،  اسماعیل  آن   فرمانده  و 
به  را  بسیج  سازمان  و  پاسداران  سپاه 
در  ایرانی  شهروندان  »سرکوب«  دلیل 
  ۱۳۸۸ سال  انتخابات  از  پس  رویدادهای 

روز پنج شنبه تحریم کرد.
به موجب این تحریم  هر گونه دارایی  افراد 
قضایی  حوزه  در  شده  تحریم  نهادهای  و 
و  شهروندان  و  می شود  توقیف  امریکا 
سازمان های امریکایی نیز از هرگونه داد و 

ستد با آنها منع می شوند.
هیالری  تحریم ها،  این  اعالم  با  همزمان 
صدور  با  امریکا،  خارجه  وزیر  کلینتون، 
بیانیه ای گفت: »در ماه جوالی ۲۰۰۹ جهان 
شاهد بود که چگونه نیروهای امنیتی ایران 
خواستار  که  را  ایرانی  هزاران  خشونت  با 
حکومت شان  پاسخگویی  و  شفافیت 

بودند، سرکوب کردند.«
می افزاید:  متحده  ایاالت  خارجه  وزیر 
که  هنگام  آن  از   سال  دو  به  »نزدیک 

با  طالبان  به  وابسته  شورشیان 
حمله به یک پوسته تالشی در 
»شهرک  به  موسوم  منطقه ای 
قبایلی  مناطق  از  مکین« 
پاکستان  شمال  در  وزیرستان 
سرباز  هشت  دست کم 

پاکستانی را کشتند.
روز  گزارش ها،  براساس 
پنج شنبه حدود صد شورشی 
که به راکت انداز و ماشین دار 
محافظان  به  بودند،  مسلح 
منطقه  در  تالشی  پوسته  یک 
شمالی  وزیرستان  قبیله ای 
حمله کردند و چندین ساعت 

با نیروهای دولتی جنگیدند.
دست کم،  درگیری  این  در 
۱۲ تن از شورشیان نیز کشته 

شدند.
در  بی بی سی  خبرنگار 
اخیرا  می گوید  پاکستان 
قبیله ای  مناطق  سراسر  در 
حمالت  افغانستان،  با  هم مرز 
امنیتی  نیروهای  به  شورشیان 

پاکستان افزایش یافته است.
عمده  دلیل  او  گفته  به 
حمالت،  این  گرفتن  شدت 
از  شورشیان  که  است  این 
آمادگی دولت پاکستان برای 
راه اندازی یک عملیات وسیع 
قبایلی  مناطق  در  طالبان  علیه 

مطلع شده اند.
شماری  اخیرا  دیگر  سوی  از 
حمالت  در  جنگجویان  از 
بدون سرنشین  هواپیماهای 
قبایلی  مناطق  در  امریکایی 

کشته شده اند.
او  از  که  کشمیری  الیاس 
جانشینان  از  یکی  عنوان  به 
احتمالی اسامه بن الدن نام برده 
یک  در  پیش  هفته  می شد، 
بدون سرنشین  حمله هواپیمای 

امریکایی کشته شد.
فرماندهان  و  رهبران  بیشتر 
طالبان پاکستانی، در حمالت 
شده اند.  کشته  مشابهی 
پاکستان  دولت  و  مجلس 
چنین  توقف  خواستار  بارها 
طالبان  اما  شده اند،  حمالتی 
حمالتی  چنین  معموال 
نیروهای  به  حمله  با  را، 
همچنین  و  پاکستان  امنیتی 
ناتو  تدارکاتی  کاروان های 
که در افغانستان مستقر هستند، 

پاسخ داده اند.
این کاروان ها، سوخت و مواد 
غذایی مورد نیاز نیروهای ناتو 
جنوب  در  بندرکراچی  از  را 
افغانستان بار می زنند و با عبور 
از مناطق قبایلی وارد افغانستان 

می شوند.
خواستار  پاکستانی  طالبان 
اسالمی  قوانین  اجرای 
از  و  هستند  پاکستان  در 
دولت  کنونی  سیاست های 
غرب  با  رابطه اش  و  پاکستان 

ناراضی اند.

ریختند  خیابان ها  به  ایران  دلیر  شهروندان 
آزادی های  برای  مبارزه  )اما(  می گذرد، 
مدنی و حقوق بنیادین همچنان ادامه دارد.«

»امروز  می کند:  تاکید  کلینتون  هیالری 
ایران،  حکومتی  نهاد  سه  متحده  ایاالت 

بسیج  مقاومت  سازمان  پاسداران،  سپاه 
اسماعیل  آن  فرمانده  و  انتظامی  نیروی  و 
این  در  همچنان  که  را  احمدی مقدم  
سرکوب بی رحمانه مشارکت دارند، مورد 

تحریم  قرار داده است.«

مواضع   دیگر  بار  کلینتون  هیالری 
رویدادهای  مورد   در  را  ایرانی  مسووالن 
جهان عرب »مزورانه« خواند و گفت: »در 
معترضان  مزورانه  ایران،  رهبران  که  حالی 
خود  سرنوشت  تعیین  برای  را  خارج  در 
ایرانی،  شهروندان  از  بسیاری  می ستایند، 
مانند  به  انقالب،  بنیانگذاران  جمله   از  و 
به خاطر  زندانیان سیاسی محبوسند، آن هم 
ایران  رهبران  مخالف  نظرات شان  آن که 

است.«
»ایرانی ها  می افزاید:  امریکا  خارجه  وزیر 
استوار  مبهم  اتهامات  بر  که  جرایمی  برای 
در  که  دادرسی ای  روند  بدون  و  شده، 
اعدام  شده،  تضمین  ایران  اساسی  قانون 
تهدید  قومی  و  دینی  اقلیت های  می شوند. 
است  حالی  در  این  و  می شوند  زندانی  و 
حقوق  مدافعان  زنان،  حقوق  فعاالن  که 
برای  کارگری  رهبران  و  روحانیون،  بشر، 
و  خود  انسانی  حقوق  دنبال  به  این که 
مجازات  هستند،  ایرانی  شهروندان  دیگر 

می شوند.«
می کند:  تصریح  کلینتون  هیالری 
»حکومت ایران با منع بسیاری از زبده ترین 
دانشگاهیان  و  روزنامه نگاران  هنرمندان، 
از  فرار  به  بسیاری  کردن  وادار  و  کار،  از 
اندیشه  آن  در  که  را   فضایی  کشورشان، 
و بیاِن آزاد، می تواند شکوفا شود، محدود 

کرده است.«
می کند:  تاکید  پایان  در  کلینتون  هیالری 
ایرانیانی است که  »ایاالت متحده در کنار 
انسانی،  حقوق  که  می خواهند  حکومتی 
بشمارد  محترم  را  آزادی شان  و   شرافت 
به  می خواهیم  ایران  حکومت  از  ما  و 
و  تزویر  و  بشر  حقوق  سیستماتیک  نقض 
تحریم های  بخشد.   پایان  سیاسی  دورویی 
امروز بازتاب پایبندی ما به پاسخگویی آن 
حقوق  که  است  مقام هایی   و  حکومت ها 
خود  شهروندان  و  می کنند  نقض  را  بشر 
سزاوارند،  که  آینده ای  و  فرصت ها  از  را 

محروم می سازند.«
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