
روشن شدن برخی 
زوایای تاریک دوسیه 
قتل برهان الدین ربانی

قتل  قضیه  بررسی  کمیته  است  قرار 
به  آینده  روز  چند  در  ربانی  برهان الدین 
اسالم آباد سفر کند تا جهت تحقیق این قضیه 

کمک پاکستان را جلب نماید.
اسالم آباد  در  افغانستان  سفیر  داوودزی  عمر 
روزنامه  با  مصاحبه  طی  را  مطلب  این 

اکسپرس تربیون پاکستان بیان کرده است.
تاریک  زوایای  »برخی  است:  گفته  وی 
شده  روشن  ربانی  برهان الدین  قتل  دوسیه 
است که برای تحقیقات روی آن، کمیسیون 
موظف در چند روز آینده به اسالم آباد سفر 

خواهد کرد.«
اما سفیر افغانستان در اسالم آباد نگفته که در 
ارتباط به ترور برهان الدین ربانی چه مسایلی 

روشن شده اند.
وزیر  وردک  عبدالرحیم  که  را  کمیته  این 
افغانستان رهبری می کند، محمد اسحق  دفاع 
وزیر  محمدی  بسم اهلل  سارنوال،  لوی  الکو 
داخله و  رحمت اهلل نبیل رییس عمومی امنیت 

ملی عضویت آن را دارند.
ادامه در صفحه 2

روايت ديروز، آيينه امروز، نويد فردا
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معتادان زیر پل سوخته 
تداوی می شوند

6

 همراه با سیمین بارکزی

عالقمندان می توانند دیدگاه های خود را در حد یک صفحه نوشته 
afghanistan_8am@yahoo.com :و به آدرس ایمیل ذیل ارسال نمایند

روزشمار اعتصاب 

سیمین بارکزی در نهمین روز اعتصاب خود اقدام به نوشتن وصیت نامه خود نمود. 
متن کامل این وصیت نامه به شرح ذیل خدمت خوانندگان محترم تقدیم است.

به نام خدا 
وصیت نامه 

اول، به وحدانیت خدا »ج« و رسالت حضرت محمد »ص« شهادت می دهم.
دوم، اگر در اثر این اعتصاب، مرگ را مالقات کنم، این وصیت نامه را می نویسم.

گفتنی بسیار ندارم و توان نوشتن حرف های بسیار را نیز. فقط چند حرف خطاب به چند مخاطب دارم:
باشد! مخصوصا مواظب  فرزندانم  تقاضا می کنم که مواظب  و  فرزندانم بخشش می طلبم  پدر  از   -1

احسان عزیزم.
2- از پدر و مادر، برادران، خواهران و بستگانم تقاضا دارم که به مرگ من دلتنگ نباشند. مرگی در 

جهت زنده کردن عدالت، جای دلتنگی ندارد. برعکس، جای افتخار دارد.
3- از ایتالف حمایت از قانون تقاضا می کنم که پیکرم را در جای همین خیمه به خاک بسپارند.

و  مسوول  شود؛  منتهی  مرگ  به  من  اعتصاب  اگر  که  می کنم  اعالم  افغانستان  ملت  و  جهان  به   -4
پاسخگوی مرگ من، مقامات ذیل خواهند بود:

ـ آقای حامد کرزی رییس جمهور و محمد قسیم فهیم معاون اول ایشان؛
ـ آقای فضل احمد معنوی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات؛

ـ آقای عبدالرووف ابراهیمی، رییس ولسی جرگه.

والسالم 
سیمین بارکزی 
خیمه اعتصاب 
18 میزان 1390

مرکزیاوران هالل 
جهت همکاری برای فروش تکت های یاوران هالل 

بصورت ثابت )دوکاندار( و سیار در مرکز والیات ذیل ضرورت دارد:
کابل: 0777715147، غزنی :0777715248، تخار:0700718805، 

جوزجان: 0797207315، کندز:0799334593، بغالن: 0705098771
بلخ :0783570068، کندهار:0795730163، فاریاب :0777715262

ننگرهار:0794492696، هرات :0777715263

سیمین بارکزی:

می میرم تا عدالت 
زنده بماند

]در صفحه 2[

انعقاد پیمان همکاری با 
قدرت های بزرگ

کلید طالیی 
ثبات افغانستان

قبال  در  پاکستان  سیاست های 
افغانستان از طریق پشتیبانی فعال 
از گروه مخالف آن یعنی  طالبان و 
شبکه ی  مثل  آن  متحد  شاخه های 
به  برای  اسالمی  حزب  و  حقانی 
و  کوتاه مدت  منافع  آوردن  دست 
حال  عین  در  و  خویش  درازمدت 
و  موشکی  نیروهای  توسعه  با 
اتمی اش  تهدید عملی و عینی علیه 
امنیت و استقالل افغانستان ایجاد 
پاکستان  آمار ها  نموده است. طبق 
حدود  در  اتمی  بزرگ  زرادخانه  از 
سیلو های  و  اتم  بمب   50 تا   14
بزرگ راکتی برخوردار است که به 
تبارز  توان  کشور  آن  به  خود  ذات 
می دهد.  افغانستان  علیه  را  قدرت 
به کاربردن  از  این کشور  هم چنان، 
تروریستی  و  بنیادگرا  گروه های 
داخل  در  اهداف  و  تاسیسات  علیه 
آن  فعاالنه ی  به صورت  افغانستان 

استفاده می نماید.  
در صفحه 4

لیسه های آریانا افغان - ترک و نسوان افغان - ترک برای سال تعلیمی 1391 فارغان صنف هفتم را برای 10
صنف هشتم خویش بعد از امتحان کانکور می پزیرد.

ثبت نام جریان دارد وقت کم است
آدرس ثبت نام برای شاگردان ذکور لیسه آریانا افغان - ترک واقع شاه دوشمشیره )ع(.

TEL: 0778588883
ثبت نام برای شاگردان اناث لیسه نسوان افغان - ترک واقع تایمنی چهار راهی سرسبزی سرک فرعی 

کرستال هوتل.

ACKU
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آقای کرزی! 
فردا خیلی دیر است

از  خود  که  اخگر  قسیم  با  همراه  دیروز  شام 
بستر بیماری برخواسته بود، به دیدار سیمین 
شجاع  بانوی  بارکزی  سیمین  رفتیم،  بارکزی 
قرار  در بستر خود  آرام و ساکت  افغانستان، 
را  او  وصیت نامه اش  گرفته و نفس می کشید. 
صدای  که  شده  مطمین  شاید  و  است  نوشته 
عدالت طلبی وی را کسی نشنیده و جدی نگرفته 
اعتصاب  بارکزی در پنجمین روز  است. خانم 
طرح  و  جمهور  رییس  با  دیدار  برای  خود 
رفت،  ارگ  به  عدالت خواهانه اش  خواسته های 
اما با گذشت 10 روز هنوز حکومت نتوانسته 
ارایه  روشنی  پاسخ  خواست  این  به  که  است 
با  مشکلی  هر  حل  برای  حکومت  ظاهرا  کند. 
ارایه  راه حلی  که  است  توانسته  معامله  شیوه 
نداشته  کارآیی  شیوه ها  این  این بار  اما  کند، 
جسارت  شجاعت،  با  بارکزی  سیمین  و  است 
و مقاومت تمام، فریاد عدالت خواهی خود ادامه  

داده است. 
افغانستان  زنان  تاریخ  در  بارکزی  خانم 
شمار  به  مدنی  حرکت  یک  پایه گذار  به عنوان 
رفته و برای مردان این سرزمین که در راستای 
هر خواستی با منطق خشونت وارد می شوند، 
یک الگو و یک نماد باافتخار باقی خواهد ماند. 
سه  که  افغانستان  جامعه  در   بارکزی  خانم 
دهه را با جنگ، خشونت و تباهی سپری کرده 
است، اکنون منطق نوینی از اعتراض های مدنی 
در  اما  می کشد،  حکومت  مقام های  رخ  به  را 
زور  قدرت،  محور  بر  همه چیز  که  کشور  این 
را  خانمی  یگانه  صدای  می چرخد،  سرمایه  و 
هیچ گوشی در خم و پیچ قصرهای برافراشته 

زمامداران حاکم نخواهد شنید. 
راه  این  که  می داند  خوبی  به  بارکزی  اما 
مبارزه های  حیات  در  نو  فصل  یک  سرآغاز 
و  بوده  افغانستان  مردم  عدالت  خواهانه ی 
آرام  و  خاموش  قربانیان  شاید  راه  این  در 

بی شماری ثبت شوند. 
که  وصیت نامه ای  با  بارکزی  خانم  اکنون 
تمام  برای  را  بزرگی  رسالت  است  نوشته 
میراث  به  همگان  دوش  بر  نسل ها  و  عصرها 

گذاشته است. 
بیداری  و  آگاهی  پرتو  در  امروز  نسل های 
و  کنند  درک  را  منطق  این  می توانند  به خوبی 
از ارزش های این  حرکت ها و الگوها به خوبی 

پیروی نمایند. 
اکنون همه دریافته اند که در این کشور صدای 
کسی شنیده می شود که لشکریان عظیمی را به 
همراه داشته و صرفا با زور و تهدید سالح به 

خواسته های خود دست می یابد. 
قدرت ها  این  برابر  در  همواره  نیز  حکومت 
برابر حرکت های  در  و  فرود کرده  تسلیم  سر 
قانونمند و مدنی چون اعتصاب خانم بارکزی 

شاید با  تمسخر از آن گذر کند. 
خانم  که  وصیتی  با  حکومت  برای  اکنون 
و  سخت  لحظه های  گذاشته  جا  به  بارکزی 
ثانیه می تواند دیر باشد.  دشواری است و هر 
زیرا سیمین بارکزی عامالن مرگ خود را ذکر 
کرده است و این مرگ می تواند برای بسیاری 
آدم های نامدار، سیاه رویی را به همراه آورد و 

به عنوان کارنامه ی سیاه شان ثبت شود. 
بنابراین جناب آقای کرزی لطف کرده از آتش 
زدن یک دستفروش در »تونس« درس گرفته و 

به این  حرکت توجه کند. 
فردا خیلی دیر است! 

زنگ اول


مرگ او حتمی می باشد. 
خانم بارکزی از ده روز به این سو در 
شدنش  صالحیت  سلب  به  اعتراض 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  سوی  از 
گرفت  غذایی  اعتصاب  به  تصمیم 
وضعیت  از  وی  معالج  پزشکان  و 
نگرانی  ابراز  او  روانی  و  جسمی 

کرده اند.
سلب  از  پس  بارکزی  خانم  هرچند 
صالحیت شدنش از سوی کمیسیون 
در  عضویت  با  انتخابات  مستقل 
مبارزات  به  قانون  از  ایتالف حمایت 
به دست آوردن دوباره  ی  برای  خود 
با  همزمان  اما  داد،  ادامه  کرسی اش 
برای   ایتالف  اعضای  تصمیم گیری 
عمومی  نشست های  در  حضور 
بارکزی  خانم  نمایندگان  مجلس 
دست به اعتصاب غذایی زد  و تاکید 
کرد تازمانی که به پرونده ی انتخاباتی 
رسیدگی نشود، غذا نخواهند خورد.

کریم  شمول  به  گذشته،  روز  ده  در 
خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری، 
شماری از وزیران و رییسان اداره های 

هفته قبل کارمندان ما به مناطق متذکره 
سفرکرده اند تا آمار دقیق زمین هایی را 
است،  شده  کشت  چرس  آن  در  که 

جمع آوري کنند. 
این درحالي است که والیت بغالن در 
سه سال گذشته در جمع والیت هایي 
صفر  آنها  در  کوکنار  کشت  که  بود 

مردم  نماینده ی  بارکزی،  سیمین 
هرات در مجلس نمایندگان کشور که 
درپی رسیدگی دوباره  به پرونده های 
انتخاباتی از سوی دادگاه اختصاصی 
و  شد  محروم  مجلس  در  حضور  از 
کمیسیون مستقل انتخابات نیز  رحیمه 
جامی نامزد معترض را به جای وی، 
به مجلس نمایندگان معرفی کرد، در 
خود،  غذایی  اعتصاب  روز  نهمین 
قسیم  مارشال  رییس جمهور کرزی، 
جمهوری،  ریاست  اول  معاون  فهیم 
مجلس  رییس  ابراهیمی  عبدالرووف 
معنوی  فضل احمد  و  نمایندگان 
را  انتخابات  مستقل  کمیسیون  رییس 
مسووالن مرگ احتمالی خود قلمداد 

کرد.
که  بارکزی  خانم  وصیت نامه ی  در 
شد،  داده  قرار  رسانه ها  اختیار  در  
زنده  راه  در  را  خود  مرگ  همچنین 
است  خوانده  افتخار  عدالت،  کردن 
و از اعضای ایتالف حمایت از قانون 
دارد،  نیز  را  آن  عضویت  وی  که 
در  را  پیکرش  که  است  خواسته 
درآن جا  وی  که  خیمه ای  همان  زیر 
دفن  می برد،  سر  به  اعتصاب  درحال 

کنند.
زنان  از  تن  چندین  این،  با  همزمان 
عضو مجلس نمایندگان و مجلس سنا 
ملی،  شورای  مقر  در  گردهمایی  با 
غذایی  اعتصاب  از   را  حمایت شان 
خانم بارکزی اعالم داشته و خواهان 
خواسته های  به  حکومت  رسیدگی 

وی شده اند.
به  ملی  شورای  در  عضو  زنان 
جسمی  وضعیت  که  گفتند  رسانه ها 
به  اگر  و  است  وخیم  بارکزی  خانم 
دهد،  ادامه  خود  غذایی  اعتصاب 

8صبح، بغالن: کنفرانس مشترك علما 
و مسوولین دولتي جهت نابودي کشت 
مقام  کنفرانس هاي  تاالر  در  کوکنار 
اشتراك حدود 150  به  بغالن  والیت 

تن از علما دیروز برگزار شد. 
عامه  آگاهي  مسوول  محقق  صبراهلل 
بغالن  والیت  مخدر  مواد  با  مبارزه 
گفت:  »این دومین کنفرانس مشترك 
روان  سال  در  دولتي  مسولین  و  علما 
با مواد  مبارزه  از سوي دفتر  است که 

مخدر برگزار مي شود.«
مسوولین  و  علما  نشست،  این  طي 
دولتي در رابطه به ضررهای کشت و 
استعمال مواد مخدر از نظر دین و قانون 

صحبت کردند. 
از سروي  در همین حال آقاي محقق 
مناطقی که در آنها چرس کشت شده 
است، نیز خبر داده و گفت که از یك 

سیمین بارکزی: 
فرزادمی میرم تا عدالت زنده باشد

از صفحه ا

کمپاين خزاني محو کوکناردر بغالن آغاز شد

پایان دادن  برای  حکومت  مستقل 
به  بارکزی  خانم  غذایی  اعتصاب 
پارلمان  نزدیکی  در  او  خیمه ی 
خانم  گفته ی  به  اما  یافتند،  حضور 
بارکزی وی هرگونه معامله را به غیر 

از تامین عدالت، رد کرده است.
اخگر  قسیم  استاد  حال،  همین  در 
فعاالن  از  و  8صبح  مسوول  مدیر 
خیمه ی  در  حضور  با  مدنی  جامعه 
خانم بارکزی از شهامت و ایثارگری 

او در مقابل بی عدالتی ستایش کرد.
به  بیماری  بستر  از  که  اخگر  آقای 
عیادت خانم بارکزی رفته بود، چادر 
او را بوسید و گفت: »اعتصاب خانم 
بارکزی در واقع نشان دهنده شهامت، 
شجاعت و استواری یك زن است که 
به نمایندگی از تمام مردم افغانستان از 
جامعه  و  زنان  و  مردان  بر  که  ظلمی 

می رود، شهادت می دهد.« 
بی توجهی  به  رابطه  در  اخگر  آقای 
بارکزی  خانم  خواست  به  حکومت 
یك  بارکزی  سیمین  »هرگاه  گفت: 
در   خواهشش  به  می بود  تفنگ واال 

شده است و در این سه سال از امتیاز 
یك میلیون دالر وزارت مبارزه با مواد 

مخدر نیز برخوردار بوده است. 
اما آقاي صبراهلل مي گوید که هنوز هم 
قرار اطالعات ما در حدود صد هکتار 
کوکنار  اندراب ها  ولسوالی  در  زمین 

کشت شده است.  

ولی  می دادند،  مثبت  پاسخ  روز  اولین 
خانم بارکزی چون نه با تفنگ و نه با 
مسلسل بلکه با یك حربه مدنی و قانونی 
حق خود را می خواهد طبیعی است که 
هرگاه در جامعه افغانستان کسی با این 
وسایل مشورع خواستار حق خود شود، 

صدایش بی پاسخ می ماند.« 
مستقل  کمیسیون  که  آن  از  پس 
ماه  را  نفری   9 تغییرات  انتخابات 
گذشته در ترکیب مجلس نمایندگان 
کمك  به  حکومت  کرد،  اعالم 
داخل  به  را  آنان  امنیتی  نیروهای 

مجلس نمایندگان وارد کرد.
این تصمیم حکومت،  به  در واکنش 
طرفدار  نمایندگان  از  شماری 
نمایندگان،  مجلس  در  حکومت 
پارلمانی  مجمع  چارچوب  در 
از  را  حمایت  شان  اصالح طلبان 
کردند،  اعالم  میان  آمده  به  تغییرات 
قانون  از  حمایت  ایتالف  اعضای  اما 
تغییر   هرگونه  با  نیز   گذشته  در  که 
مخالف  نمایندگان  مجلس  ترکیب 
قانون  مخالف  را  تصمیم  آن  بودند، 

اساسی و قانون انتخابات خواندند.
ایتالف  اعضای  حاضر،  درحال 
میانجیگری  به  قانون،  از  حمایت 
به  والیتی  شوراهای  رییسان 
مجلس  این  عمومی  نشست های  
که  کرده اند  تاکید  و  بازگشته اند 
بر  مبنی  خود  گذشته ی  موضع  به 
غیرقانونی بودن حضور 9 عضو جدید 
در مجلس نمایندگان پافشاری دارند.
نادری  منصور  سید  حال  همین  در 
روز  شام  بغالن  والیت  نماینده 
گذشته گفت که از کرسی پارلمانش 
بارکزی  خانم  به  را  آن  و  می گذرد 

اعطا می کند. 

روشن شدن... 
ادامه از صفحه 1

استخبارات  اداره  دولتی  مقام های 
قتل  در  که  می کنند  متهم  را  پاکستان 
کویته  شورای  با  ربانی  برهان الدین 
اتهامی  است.  کرده  همکاری  طالبان 

که پاکستان آن را رد می کند.
برهان الدین ربانی رییس شورای عالی 
منزلش  داخل  در  گذشته  ماه  صلح، 
را  خود  که  انتحارکننده  یك  توسط 
مذاکره کننده طالبان معرفی کرده بود 

در یك حمله انتحاری کشته شد.
امنیت  سخنگوی  مشعل  لطف اهلل 
رسانه ها  به  گذشته  هفته ی  در  ملی 
گفت که اسناد و شواهدی در دست 
قتل  برنامه  می دهد  نشان  که  دارند 
ستالیت  منطقه  در  ربانی  برهان الدین 
ایالت  مرکز  کویته  شهر  در  تاون 
شده  طرح ریزی  پاکستان  بلوچستان 

است.
گفت  ملی  امنیت  ریاست  سخنگوی 
که تمام این اسناد به سفارت پاکستان 
در کابل سپرده شده است. اما پاکستان 
کافی  اسناد  کابل  مقامات  می گوید، 
را در این مورد به پاکستان نسپرده اند.

با این حال، عمر داودزی به اکسپرس 
بدگمانی ها  که  است  گفته  تربیون 
و  کابل  در  پاکستان  سفارت  میان 
و  است  پایان  به  رو  افغان  مقامات 
قضیه  با  رابطه  در  پاکستانی  مقامات 
وعده ی  ربانی  برهان الدین  ترور 

همکاری داده اند.
در  تنش ها  از  موجی  اواخر  این  در 
زمانی  پاکستان  و  افغانستان  روابط  
رییس  کرزی  حامد  که  گرفت  باال 
هند  به  گذشته  هفته  کشور  جمهور 
قرارداد  آن  جریان  در  و  کرد  سفر 
امضا  کشور  این  با  را  ستراتژیك 
این مورد  پاکستانی در  نمود. مقامات 
نشان  گوناگون  عکس العمل های 

دادند.
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س آتش و  دود  وراي  از 

»از وراي دود و آتش« سلسله گزارش هايي است که بر اساس گفته هاي  قربانيان 
جنگ هاي سه دهه اخير افغانستان تهيه شده است. اين گزارشها که  بدون 

درنظرداشت جنبه هاي قومي، مذهبي، سمتي و زباني تهيه گرديده اند، بازتاب دهنده 
1078روايت هاي 23 سال جنگ در کشور مي باشند. 

در گزارش امروز »از ورای دود و آتش« پدری را با 
خود داریم که پسرش را در جنگ های میان گروهی 
در اثر حادثه راکتی در یکی از والیت های شمالی از 
دست داده و آن حادثه را چنین بیان می دارد: »روزهای 
خوش در زندگی مردم افغانستان به خصوص کسانی 
نیستند،  برخوردار  خوبی  اقتصادی  وضعیت  از  که 
روبرو  متعدد  مشکالت  با  آنها  و  است  کم  بسیار 
هستند: بی کاری، فقر اقتصادی، بی سرپناهی و صدها 
مشکل که در مسیر راه زندگی شان در کمین نشسته 
است. با آن هم نام این روند را زندگی می گذارند و 
به آن ادامه می دهند. اما تعدادی هستند که به خاطر 
هیچ گونه  از  و  می رنجانند  را  مردم  خود  منافع 
جان  قیمت  به  اگر  حتا  نیستند،  دست بردار  جنایت 
هزاران انسان هم تمام شود، باید آنها به خواست ها 
از دست  بود  مدت ها  برسند.  ناشایسته شان  اعمال  و 
یاد  کمونیستی  نظام  به نام  که  وقت  دولتی  نیروهای 
می شدند، روز خوش نداشتیم زیرا عساکر شوروی 
با نیروهای دولتی عرصه زندگی را برای مردم چنان 
یکی  برای شان  روز  و  که شب  بودند،  نموده  تنگ 
بود. زندگی با ترس و وحشت همراه بود. از یک سو 

خانم سیمین بارکزی شیوه جدید مبارزه و دادخواهي را 
و  سیاسي  مبارزات  تاریخ  در  عدالت  تحقق  راستاي  در 
مدني زنان افغانستان پایه گذاري کرد. اما کمتر کسی پیدا 
شد که عمق این فریاد را درك کند. از اعتصاب غذایي 
 9 گذشت  با  اما  گذشت،  روز   9 بارکزي  سیمین  خانم 
یا  و  نتوانستند  زن  و حقوق  بشر  داعیه داران حقوق  روز 
این حرکت  از  در حمایت  را  مشترکی  فریاد  نخواستند 
سال  ده  در  آنچه  همه ی  آیا  بیاورند.  به وجود  مدني 
گذشته تحت عنوان حقوق زن، حقوق بشر و دموکراسي 
گفته شده، شعارهاي میان خالي بوده است؟ یا این که این 
شعارها فقط زمینه براي  تجارت به نام زن افغانستان بوده 
است؟ تاسف بارتر این که خانم هایی که در محافل ملي 
و بین المللي به عنوان داعیه داران حقوق زن در افغانستان 
زنان  نماینده هاي  به عنوان  و  مي سازند  مطرح  را  خود 
افغانستان در کنفرانس هاي بین المللي اشتراك مي کنند، 

چرا فریاد خانم سیمین را درك نمي کنند؟
مي رسد  کجا  به  سیمین  خانم  داعیه  این که  از  بگذریم 
اما آنچه قابل توجه است این که چرا زنان با درك تمام 
مظلومیت هاي زنان افغانستان به بهاي موقف سیاسي و یا 
وظیفوي فراموش کرده اند که سیمین یک انسان است و 
بعد هم یک مادر. آیا ایجاب نمي کرد که زنان به خاطر 
به  احترام  خاطر  به  و  جدید  حرکت  یک  پایه گذاري 
حیات یک انسان و به خاطر ارج گذاشتن به مقام مادر و 
باالخره به خاطر بلندترین فریاد یک زن که با کوله باری 
از مظلومیت واقعي زنان افغانستان مي خواهد یک فریاد 

سیاسي  موقف  از  کند،  پایه گذاري  را 
خویش سخن نگویند؟ 

اکثرا  که  کشور   40 به  نزدیک  امروز 
با نهادینه شدن  افغانستان  حضورشان را در 
از  حمایت  دموکراسي،  ارزش هاي 
توجیه  بشر  حقوق  و  زنان  حقوق  تامین 
و  دارند  حضور  افغانستان  در  مي کنند، 
میلیون ها  گذشته  سال هاي  جریان  در 
افغان  زنان  حقوق  از  حمایت  نام  به  دالر 
نهادهاي  توسط  بشر  حقوق  تامین  و 
مصرف  به  زنان  حقوق  راستاي  در  فعال 
که  شالقی  همه؛  این  با  اما  است.  رسیده 
تامین  به نام  و  دموکراسي  سایه  در  امروز 

و  قانون  تطبیق  عنوان  تحت  قانوني،  نهادهاي  جایگاه 
مولفه هاي  از  یکي  عنوان  به  انتخابات  از  نام حمایت  به 
به  است،  داشته شده  بارکزي روا  بر سیمین  دموکراسي 
مراتب سنگین تر از شالقی است که در نظام طالباني بر  
زنان  روز  آن  چون  بود.  شده  داشته  روا  افغانستان  زنان 
نبودند.  دفاع حقوق زن  داعیه داران  منت بردار  افغانستان 
افغانستان  زنان  به نام  افغانستان کسي که  زنان  امور  وزیر 
گماشته شده است و باید پیش از هرکس دیگر زمینه ساز 
حمایت از فریاد سیمین بارکزي مي بود، بعد از گذشت 
توجیه گر  چهره  در  بارکزي  خانم  اعتصاب  از  روز   5
ظلم روا داشته شده بر سیمین در اقامت گاه وي حضور 
مي یابد. پرچم داري حمایت از حقوق زن با سکوت در 
برابر مرگ یک مادر و بي تفاوتي در قبال بلندترین  فریاد 

قانوني  یک زن هرگز ممکن نخواهد بود.
اما به شما اي سیمین! بگذار امروز صداي درهم شکستن 
باشید  نداشته  انتظار  نکند،  درك  کسي  را  استخوانت 
مي کنند؛  تجارت  هم نوعان تان  و  شما  به نام  که  آنانی 
بتوانند پیام فریاد شما و مظلومیت زنان را درك کنند اما 
به یاد داشته باشید که فریاد شما آغازگر یک شیوه جدید 
زنان  مبارزات  تاریخ  در  سیاسي  و  مدني  مبارزات  در 
خواهد شد، عدالت خواهي شما در وجدان هاي بیدار این 
سرزمین جاویدان خواهد ماند. و افغانستان به عنوان مادر 
وطن شکوه فریاد یک مادر را به فراموشي نخواهد سپرد.

افغانستان فرياد سيمين را به فراموشي 
نخواهد سپرد

 زينب همت

نیروهای دولتی با همکاران جنایت کار روسی شان و 
از طرف دیگر نیروهای مجاهدین مردم را در تنگنا 
با  کمونیستی  حکومت  سرانجام  بودند.  داده  قرار 
تمام فشارها و مظالمی که مردم از آن متحمل شد، 
به  را  جایگاهش  و  پاشید  هم  از  رفت،  زوال  به  رو 
پیروزی مجاهدین  با  داد.  نیرو های مسلح مجاهدین 
مردم بسیار خوش بودند، زیرا بعد از 14 سال جنگ 
و  آرامی  سوی  به  که  می کردند  فکر  خونریزی  و 
صلح در حرکت هستند. اما افسوس که این خیال ها 
میان گروهی  جنگ های  و  درگیری  با  زود  بسیار 

شکستانده شد و مردم به اشتباه شان پی بردند. درمدت 
مردم  نفاق کاشته شد که گویا  تخم  بسیار کم چنان 
کشور  نقاط  اکثر  باشند.  بوده  درجنگ  دراز  سالیان 
ویرانه  به  اثر شدت جنگ  در  کابل  شهر  به خصوص 
تبدیل شد و این درگیری ها تنها در کابل متمرکز نبود 
گسترش  حال  در  کشور  تمام  در  آن  دامنه های  بلکه 
بود. ما در والیت های شمالی کشور سکونت داشتیم 
روزی پسرم از خانه بیرون شد و دوباره جسد آغشته 
به خون او را طی چند دقیقه برایم آوردند. او دریک 
حادثه راکتی و در اثر برخورد پارچه های راکت شهید 

شد. او بی گناه بود، نمی دانم که به کدام جرم کشته 
شد. افسوس که مانند فرزند من انسان های بی شماری 
از  مشتی  تا  شد،  گرفته  زندگی شان  این جنگ ها  در 
نام  از  و  برسند  قدرت  برسر  عوام فریب  انسان های 
با  آنها  نمایند.  استفاده  مجاهدین  و  جهاد  مقدس 
هنوز  تجارت  این  و  نمودند  می   تجارت  مردم  خون 
عشرت  و  عیش  در  امروز  همه شان  دارد.  ادامه  هم 
نشسته اند، وای به حال یتیم و بیوه ای که عزیزان خود 
گدایی  به  مجبور  امروز  و  داد  دست  از  جهاد  در  را 
من  می باشند.  مردم  منازل  در  شاقه  یا هم کار های  و 
تحمل این همه بی عدالتی ها را ندارم، دولت هم گوش 
ما مظلومین نمی دهد.  به صدای خفه شده در گلوی 
همیشه به خاطر منافع خود مصلحت اندیشی می نماید، 
مانند  روزی  مبادا  می نماید،  رفتا  چنین  این  به کی  تا 
از  به کلی  را  خویش  مردمی  پایگاه  کشورها  سایر 
به زوال رود. روزی که  بدهد و آن وقت رو  دست 
دیگر دیر شده و افسوس سود نداشته باشد. خواست 
من از دولت این است، اگر می خواهد که دوام پیدا 
کند، باید عدالت را در همه عرصه های زندگی مردم 
فراهم نماید، زیرا بنای جهان هستی بر اساس عدالت 
استوار است، تا زمانی که مجرمین به محکمه کشانیده 
روان  نیستی  و  بحران  سوی  به  کشور  این  نشوند، 

خواهد بود.«

تنها جسد آغشته به خونش را ديدم
ما در والیت های شمالی کشور سکونت داشتیم روزی پسرم از خانه 
بیرون شد و دوباره جسد آغشته به خون او را طی چند دقیقه برایم 

آوردند. او دریک حادثه راکتی و در اثر برخورد پارچه های راکت شهید 
شد. او بی گناه بود، نمی دانم که به کدام جرم کشته شد. افسوس که 

مانند فرزند من انسان های بی شماری در این جنگ ها زندگی شان گرفته 
شد، تا مشتی از انسان های عوام فریب برسر قدرت برسند و از نام 

مقدس جهاد و مجاهدین استفاده نمایند.
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ایجاد  خاطر  به  دولت ها  عموم  صورت  به 
توازن قدرت علیه تهدیدات خارجی به دنبال 
قدرت  را  تهدید  درجه  و  اندازه  متحد اند. 
جغرافیایی،  قرابت  رقبا،  بالقوه ی  و  بالفعل 
مقاصد  و  تهاجمی  ظرفیت های  مشخصات 
که  زمانی  می کند.  تعیین  درک شان  قابل 
صورت  به  یا  و  می شوند  قدرتمند   کشورها 
فزاینده ای به قدرت نظامی خود می افزایند و یا 
به استفاده از توانمندی های شان در صدد تبارز 
دیگراند،  تهدید دولت های  و  برتری خویش 
استفاده  چگونگی  نگران  نزدیک  کشورهای 
از آن، نتایج  و تاثیرات بالفعل و بالقوه آن علیه 
یافتن متحدین  خود گردیده و در جستجوی 
ایدیال،  صورت  به  می برایند.  خود  برای 
روبرو  فزاینده  تهدیدات  با  کشور  یک  اگر 
می گردد، کوشش می کند تا این اثرات را به 
کشور دیگری منتقل نماید تا خود از گزند آن 
توازن  ایجاد  به  نگهدارد و ضرورت  محفوظ 
نداشته  بود،  پرهزینه خواهد  بسیار  قدرت که 
باشد. اما اگر قدرت انتقال تاثیرات این تهدید 
میسر نباشد، دولت ها غیر از این که به قدرت 
دفاعی خود بیافزایند و اتحاد خارجی تشکیل 
نمایند جهت حفظ استقالل و تامین امنیت شان 

چاره ی دیگری نخواهند داشت. 
و  ضعیف  کشور  یک  شرایط  از  بعضی  در 
قدرت  یک  با  اتحاد  با  را  سرنوشتش  ناتوان 
یک  انعقاد  و  موازنه  تعیین  جهت  بزرگ، 
عمدتا  می زند.  گره  آن  با  استراتژیک  پیمان 
و  رقابت ها  نتایج  بر  ضعیف  کشور های 
تاثیر  رقیب  بزرگ  قدرت های  بین  مجادالت 
بسا  و  نمی باشند  برخوردار  نفوذ  از  و  نداشته 
خسارت  متحمل  پروسه  جریان  در  این که 
شدید گردند.  به این اساس کشور های ضعیف 
برنده  چانس  که  را  قدرتمندی  کشور های 
از پس رقابت ها  بتواند  بوده و  شدن شان زیاد 
موجودیت  و  توازن  حفظ  جهت  آیند،  بدر 
گریزناپذیر  واقعیت  یک  صورت  به  خود 
شاید  ضعیف  کشور های  می نمایند.  انتخاب 
برابر قدرت  یا ایستادگی در  به مقابله و  مایل 
به  ضرورت  کار  این  برای  اما  باشند،  باالتر 
متحدین و پشتیبانی همه جانبه آنها دارند. یک 
هیچ  خودی  وسایل  به  متکی  ضعیف  دولت 
نیرومند  به همسایه ای  نهادن  راهی جز گردن 
یی  دایره  نظریه ای  که  اینجاست  ندارد.  اش 

نفوذ به وجود می آید.
تهدید های  به  رابطه  در  را  منطق  این  ما  اگر 
جستجوی  و  افغانستان  همسایگان  روزافزون 
می بینیم  بریم،   کار  به  متحدین  برای  آن 
بالقوه ی  تهدیدات  با  تنها  نه  افغانستان  که 
اقتصادی  نظامی،  قدرت  ابزار های  از  ناشی 
و  ایران  هم  حدی  در  و  پاکستان  سیاسی  و 
روسیه روبروست، بلکه عمال از تهدید بالفعل 
می برد.  رنج  پاکستان  همه جانبه  مداخله  و 
نیرومند  قدرت های  حضور  دیگر  سوی  از 
ناتو،  و  امریکا  متحده  ایاالت  مثل  بین المللی 
هند و ترکیه شرایط دلخواهی را برای تشکیل 
و ایجاد اتحاد به وجود آورده اند. همسایگان 
به کارگیری  از  که  داده اند  نشان  افغانستان 
سیاسی شان  و  اقتصادی  نظامی،  ابزار های 
علیه افغانستان به عنوان تهدید و ارعاب ابایی 

نداشته اند.
از  افغانستان  قبال  در  پاکستان  سیاست های   
آن  مخالف  گروه  از  فعال  پشتیبانی  طریق 
مثل  آن  متحد  شاخه های  و  طالبان  یعنی  
شبکه ی حقانی و حزب اسالمی برای به دست 
آوردن منافع کوتاه مدت و درازمدت خویش 
نیروهای موشکی و  با توسعه  و در عین حال 
امنیت و  اتمی اش  تهدید عملی و عینی علیه 
طبق  است.  نموده  ایجاد  افغانستان  استقالل 
اتمی در  بزرگ  از زرادخانه  پاکستان  آمار ها 
حدود 14 تا 50 بمب اتم و سیلو های بزرگ 

آقای کرزی دوباره، بازگشت به همان نقطه ی 
احتماال  می کنیم!«  گفتگو  طالبان  با  »ما  اول: 
ظرف  در  احوال  تغییر  این  بسیاری  برای 
زیرا  باشد؛  حیران کننده  مقدار  یک  چندروز 
طرح مجدد مذاکرات با طالبان از سوی کسی 
شنیده می شود که چندروز پیش در سخنرانی 
بی فایده  را  طالبان  با  صحبت  خود  رسمی 
دانسته و دلیلش را بی اختیاری طالبان در امر 
کرده  عنوان  افغانستان  حکومت  با  گفتگو 
دست نشانده های  با  چه  درست:  کامال  بود. 
که  دست نشانده  می کند؟  گفتگو  پاکستان 

اختیار خود را ندارد.
این  از  بی بی سی،  با  کرزی  آقای  مصاحبه ی 
زوایه برای ما تاسف آور است. جان سیمسون 
جمهور  رییس  شدید  نسبتا  بیانیه  به  توجه  با 
قطع  مورد  در  مصالحه،  روند  و  طالبان  علیه 
گفتگو ها با طالبان پرسید، آقای کرزی نیز به 
مساله ی  صورت  هیچ  به  که  گفت  صراحت 
بلکه  نیست  مطرح  طالبان  با  گفتگو  عدم 
مشکل این است که طالبان آدرس مشخصی 
و  تماس  گروه صاحب  این  هرگاه  و  نداشته 
گفتگوهای  حکومت  شد،  مشخص  آدرس 

خود را با آنها آغاز می نماید.
برخالف، آقای کرزی در سخنرانی اخیر خود 
خطاب به مردم گفت که در روند مذاکرات 
صلح که تا حال یک جانبه بوده است، تجدید 
می زند  حرف  کسانی  با  و  می نماید  نظر 
نیروهای  نه  دارند،  را  گفتگو  صالحیت  که 
به  افغانستان  این دولت ها که در  دست نشانده 

نمایندگی شان جنگ می نمایند. 
آقای کرزی تصریح داشت که او می خواهد 
با همان دولتی که اختیار صلح و جنگ طالبان 
را در اختیار دارد، وارد گفتگو شود. برداشت 
تالش های  از  کرزی  آقای  که  بود  این  عامه 
شده  ناامید  طالبان  به  ارتباط  در  یک جانبه 
است و گمان می برد که اگر با پاکستان وارد 
صحبت شود، بیشتر مفید خواهد بود تا طالبان.
اما، با تردید و تناقض آشکار رییس جمهور، 
و  آشفتگی  که  شد  واضح  بیشتر  ما  برای 
ریاست جمهوری  ارگ  در  سردرگمی شدید 
در ارتباط به طالبان وجود دارد. آقای کرزی 
متداوم،  سیاست  یک  به  می تواند  سختی  به 
هماهنگ، بامعنا و باثبات نسبت به این گروه و 
همچنین پاکستان، دست پیدا نماید. در حالی 
روی  حکومت  می کند  ایجاب  شرایط  که 
داشته  مدنظر  را  سیاستی  چنین  گرفتن  دست 

باشد.
و  تردیدها  که  دارند  باوری  تعدادی  البته 
رییس  معمول  عادت  سیاسی  مواضع  تغییر 
بیرون  و  ارگ  در  کسی  و  است  جمهور 
همانند  کرزی  آقای  که  نمی پذیرد  آن  از 
روسای جمهوری سایر کشورها سیاست ها و 
اختیار  را  غیرآشفته  و  بلندمدت  رویکرد های 

نماید.
بخشی  برد که  یاد  از  نباید  را  احتمال  این  اما 
از رنگ به رنگ شدن های سیاسی و عاطفی 
رییس جمهور ناشی از امکانات و گزینه های 
محدود سیاسی اش نیز است. آقای کرزی در 
چندسال گذشته نشان داد که به جز از تماس و 
تضرع سیاسی در برابر طالبان، کدام استراتژی 
در اختیار ندارد؛ در حقیقت، نقطه فاجعه آمیز 

هم همین است. 
روند گفتگو با طالبان با شکست قطعی مواجه 
توقع می رود که حکومت یک راه و  شده و 
نماید.  پیدا  منازعه  حل  برای  دیگر  رویکرد 
بیانیه آقای کرزی پس از مرگ آقای ربانی، 
برای مدت کوتاهی نشان داد که او ناکامی و 
شکست سیاسی خود را در این رابطه احساس 
کرده است. ولی دیری نپایید که با بازگشت به 

راکتی برخوردار است که به ذات خود به آن 
افغانستان  علیه  را  قدرت  تبارز  توان  کشور 
به کاربردن  از  کشور  این  هم چنان،  می دهد. 
گروه های بنیادگرا و تروریستی علیه تاسیسات 
به صورت  افغانستان  داخل  در  اهداف  و 

فعاالنه ی آن استفاده می نماید.  
به  نیاز  خود  از  حمایت  خاطر  به  افغانستان 
باالبردن توان داخلی خود و تشکیل جبهه ای 
از متحدین بر علیه این تهدیدات دارد. جهت 
ایجاد توازن قوا علیه تهدید پاکستان، وضعیت 
با  مقابله  که  است  این  افغانستان  برای  ایدیال 
این تهدیدات را به کشوری دیگر منتقل نماید، 
فارس  خلیج  عربی  کشورهای  که  را  کاری 
تا زمان موجودیت صدام حسین به عراق علیه 
تهدیدات ایران انجام دادند. یا عملکرد فرانسه 
و انگلیس در 1930 که تهدیدات آلمان نازی 
را به شوروی آن وقت از طریق عقد معاهده 
مقابله مسلحانه  به  نموده و خود  منتقل  مونیخ 
در شرایط  متاسفانه  نپرداختند.  نازی  آلمان  با 
نمی تواند  را  کشوری  هیچ  افغانستان  حاضر 
بالفعل  تهدیدات  با  مقابله  که  نماید  پیدا 
پاکستان را به آن منتقل و خود بدون پرداخت 
حفظ  و  خود  قدرت  توسعه  به  هزینه ها  این 

روابط با پاکستان ادامه دهد.
وقت،  مستلزم  پاکستان  تهدیدات  با  مقابله 
تدارک  برای  انسانی  الزم  منابع  و  سرمایه 
یک نیروی نظامی که نه تنها متکی بر نیروی 
قوی زمینی و هوایی باشد، است بلکه نیازمند 
داشتن دسترسی به توانمندی های استراتژیک 
مبالغ  صرف  و  تکنولوژی  و  فضا  عرصه  در 
کالن دراین راستا می باشد. با توجه به بودجه 
ساالنه ی کشور و تولید ناخالص ملی پارسال 
و چندسال آینده کشور، تهیه امکانات و باال 
بردن قدرت و توانمندی نظامی و استراتژیک 
افغانستان با اتکا به خود تقریبا ناممکن به نظر 
می رسد. در عین حال کشور هایی که بتوانند و 
بخواهند با تهدیدات پاکستان به مقابله برآیند 
نیز در همسایگی افغانستان و جود ندارد. ایران 
یک  عنوان  به  خود  موقعیت  تثبیت  صدد  در 
قدرت منطقه ای در حوزه خلیج فارس، قفقاز 
و خاورمیانه می باشد و با توجه به توان نظامی و 
اقتصادی اش در صدد تحدید پاکستان نیست. 
بهره وری واستفاده  با  میانه  کشور های آسیای 
افغانستان عمال تمام تهدیدات  از نقش حایل 
مثل  نموده اند. کشوری  منتقل  افغانستان  به  را 
از  پاکستان  با  مواجهه  صدد  در  خود  هند 
در  و  گشته  برخوردار  بیشتر  نفس  به  اعتماد 
چند سال گذشته ثبات را در منطقه ی کشمیر 
تامین نموده است. بنا در صورتی که افغانستان 
به  را  پاکستان  تهدیدات  علیه  مقابله  تا  نتواند 
کشور دیگری به صورت طبیعی منتقل نماید، 
قدرت  الزم  منابع  فاقد  کشور  یک  عنوان  به 
و قوای نظامی کافی، ضرورت به پیدا نمودن 
متحدین در منطقه و انعقاد پیمان های دفاعی و 
استراتژیک با کشورهای بزرگ و قدرت های 
برتر در زمینه رفع تهدیدات پاکستان و دیگر 
و  پیمان  انعقاد  این  دارد.  منطقه  کشور های 
جستجوی متحدین ممکن به واکنش پاکستان 
و  شدید تر  واکنش ها  این  اما  شود،  مواجه 
کشور  علیه  پاکستان  فعلی  اقدامات  از  بد تر 

نمی تواند باشد.
بار  اولین  برای  خوشبختانه  حال،  عین  در 
و  دنیا  قدرت  ابر  یگانه  به عنوان  امریکا  منافع 
منافع  با  نظامی  پیمان  موثرترین  به عنوان  ناتو 
انعقاد  و  اتحاد  است.  خورده  گره  افغانستان 
ناتو  و  امریکا  متحده  ایاالت  با  پیمان  نوع  هر 
می تواند هزینه های متوازن ساختن قدرت علیه 
به  مجانی  صورت  به  را  پاکستان  تهدیدات 
عهده امریکایی ها و ناتو قرار دهد. کاری را که 
کوریا در شبه جزیره کوریا علیه نفوذ کوریای 
شمالی، چین و شوروی در زمان جنگ سرد 

علیه  بر  آن  از  حاضر  حال  در  و  داد  انجام 
قدرت فزاینده چین استفاده می کند.  با وجود 
آن که کشور های جنوب شرق آسیا، اندونیزیا، 
مالیزیا، سنگاپور، کمبودیا و ویتنام به صورت 
فزاینده ای در مقابله با نفوذ چین و کشور های 
متحده  ایاالت  به  ایران  علیه  فارس  خلیج 
امریکا تکیه می نمایند، اما مجبوراند که سهم 
بپردازند،  از هزینه ها را خود  قابل مالحظه ای 
و  افغانستان  بین  اتحاد  یک  در  که  حالی  در 
ایاالت متحده و یا هم ناتو، افغانستان حد اقل 
اتحاد  این  کرد.  خواهد  پرداخت  را  هزینه ها 
علیه  قوا  توازن  و  بازدارندگی  به  می تواند 
ایران،  پاکستان،  مثل  کشورهایی  تهدیدات 
هم  شود.  گرفته  کار  به  نیز  روسیه  و  چین 
تجربه اروپا و هم تجربه کشور های شرق آسیا 
مثل جاپان و به صورت بهتر آن کوریا نشان 
می دهد که در اوج جنگ سرد و تهدیدهای 
با  که  کشور هایی  شوروی،  واقعی  و  فزاینده 
داده اند  اتحاد  تشکیل  امریکا  متحده  ایاالت 
و یا هم به انعقاد پیمان ها پرداختند توانسته اند 
را  خود  قدرت  متوازن سازی  هزینه های  تا 
و  منابع  از  استفاده  با  و خود  منتقل  امریکا  به 
امکانات شان به توسعه زیرساخت ها، تجارت، 
به  امروز  و  بپردازند  معارف شان  و  اقتصاد 

قطب های صنعت و تکنولوژی بدل شوند. 
صدد  در  که  می تواند  افغانستان  هم چنان، 
جلب همکاری های منطقوی برآید. به عنوان 
مثال کشور هند در منطقه دارای پوتانسیل های 
بالقوه برای حمایت از افغانستان هم در سطح 
کشور، منطقه وهم در سطح بین المللی خواهد 
بود. هند با یک اقتصاد بزرگ و رو به رشد، 
افغانستان  نیازهای  موثر  صورت  به  می تواند 
را از لحاظ منابع اقتصادی و بر آورده سازد. 
همسویی اقتصاد افغانستان با اقتصاد روبه رشد 
موثر  به صورت  این ظرفیت  از  می تواند  هند 
بهره مند شود. در عین حال هند در زمینه های 
در  باالیی  بسیار  توانمندی های  از  نظامی، 
این  می تواند  که  است  برخوردار  منطقه 
توانمندی ها را در جهت حمایت از افغانستان 
توسعه دهد. از این طریق افغانستان با همکاری 
نزدیک با هند می تواند هزینه و تاثیر تهدیدات 
پاکستان را بدون تحمل هزینه های کمرشکن 

به آن کشور منتقل نماید.
ثبات  نفع  به  منطقه  جیوپولیتیک  متاسفانه 
با  و  نگرفته  شکل  افغانستان  در  امنیت  و 
متحدان  داشتن  بدون  و  فعلی  توانمندی های 
فرامنطقه ای، این کشور نمی تواند به صورت 
مستقل و دارای امنیت به بقای خود ادامه دهد. 
چین،  مثل  منطقه ای  قدرت های  منافع  تضاد 
افغانستان  در  روسیه  و  هند  پاکستان،  ایران، 
به عنوان نقطه ی وصل جنوب آسیا به آسیای 
شرایط  خاورمیانه  به  روسیه  و  چین  و  میانه 
ایجاد  این کشور  برای  فوق العاده دشواری را 
و  کشورها  این  قدرت  افزایش  با  می نماید. 
این  به  صنعتی  و  اقتصادی  حوزه های  تغییر 
بخش های دنیا که دارای نفوس  چندمیلیاردی، 
تولید  و  دست نخورده  منابع  وسیع،  جغرافیای 
بخش قابل مالحظه ای از کاال ها و خدمات دنیا 
حفظ  و  امنیت  و  مصوونیت  تامین  می باشد، 
تقریبا غیرممکن خواهد  و  را دشوار  استقالل 

کرد.
پیمان های  انعقاد  با  تا  می تواند  افغانستان   بنا 
با  مقابله  به  ناتو  و  امریکا  با  استراتژیک 
تحمل  بدون  بالفعل،  و  روزافزون  تهدیدات 
از  استفاده  با  و  پرداخته  هزینه های کمرشکن 
برای  را  فضای الزمی  ایجادشده  فرصت های 
توسعه اقتصاد، صنایع، زیر ساخت ها و معارف 
در  زندگی  آن  غیر  در  آورد.  وجود  به  خود 
منطقه ی  مثل  خطرناک  جیوپولیتیک  یک 
نتایج  شرق میانه  و  آسیای میانه  آسیا،  جنوب 

بهتر از شرایط فعلی برای ما نخواهد داشت. 

نقطه ی اول، نشان داد که ابتکار عمل سیاسی 
و منابع رییس جمهور کامال محدود است. اما 
آقای کرزی باید درک نماید که توسل مجدد 
و  درماندگی  نشانه ی  طالبان،  با  گفتگو  به  او 
ورشکستگی مطلق سیاسی اش است تا پیگیری 

یک سیاست معقول و با معنا.
بدون  که  کند  درک  باید  جمهور  رییس  
داشتن اتحاد سیاسی داخلی و آغاز اصالحات 
در  متدوام  و  هماهنگ  منظم،  بنیادین، 
افغانستان محقق شده  دولت، هیچ صلحی در 
قانون گریز  و  فاسد  دولت  یک  نمی تواند. 

راهی جز سقوط در پیش ندارد.
هم  و  اخیر  بیانیه ی  در  هم  کرزی  آقای 
مصاحبه اش با بی بی سی نشان داد که برنامه ای 
برای آغاز چنین اصالحات در اختیار ندارد و 
تالش می ورزد که با سخنان کلی و انداختن 
اقناع  به  دیگران،  گردن  به  مشکالت  کل 

افکارعامه بپردازد. 
اکنون که آقای کرزی دوباره روی موضوع 
تاکید  طالبان  با  صلح  یک جانبه  تقاضاهای 
نکته واضح می شود که هدف  این  می نماید، 
متحدان  و  او طرفداران  قبلی  اصلی سخنرانی 
کشته شدن  از  که  بود  ربانی  آقای  سیاسی 
به  را  حکومت  و  بودند  خشمگین  رهبر شان 
این  با  تطهیر  و  روند یک جانبه گفتگو  خاطر 
گونه  به  نامناسب،  ادبیات  یک  توسط  گروه 
با طرح  آقای کرزی  انتقاد می نمودند.  شدید 
تماس  جای  به  اسالم آباد  با  صحبت  موضوع 
متحدان  و  طرفداران   به  کویته،  شورای  با 
را  انتقادات شان  که  فرستاد  پیام  ربانی  آقای 
به  ارتباط  در  و می خواهد  است  درک کرده 
طالبان تجدید نظر نماید. اما اکنون آنها درک 
دادن  دست  از  وجود  با  کرزی  که  کرده اند 
توسط  خود  سیاسی  متحدان  نزدیک ترین 
در  متفاوت تر  برنامه ای  و  دیگر  راه  طالبان، 

برابر این گروه در اختیار ندارد.
ارتباط  در  تغییری  اگر  که  می آید  نظر  به 
به  طالبان  مورد  در  حکومت  سیاست  به 
بعدی  انتخابات  منتظر  باید  بیاید،  وجود 
جدید  نامزدان  شاید  بود.  ریاست جمهوری 
نسبت  جدیدتری  رویکرد های  و  حرف ها 
در  کرزی  آقای  بگیرند.  پیش  در  طالبان  به 
باالی  که  گفت  بی بی سی  با  خود  گفتگوی 
جانشین خود کار می نماید، اما دیده شود که 
سیاستمدار  ما  قندهاری  یلتسن«  »بوریس  آیا 
پیدا خواهد  را  پوتین  باهوشی چون والدیمیر 
فاروق  و  خرم  کریم  مانند  کسی  یا  کرد، 

وردک را.
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پیشگفتار
در طول تاریخ معاصر، روی هم رفته تالش های حکومت ها 
با  نزدیک  روابط  ایجاد  در  افغانستان،  مختلف  زعمای  و 
ایاالت متحده امریکا، از طرف واشنگتن به سردی مواجه 
توازن  ایجاد  نیت  به  بیشترینه  که  تالش ها  این  است.  شده 
صورت  افغانستان  جیوستراتژیک  حساس  موقعیت  در  قوا 
گرفته است، فقط در جریان سه حادثه ی مهم تاریخی در 
جلب  افغانستان  به  را  امریکا  توجه  زمانی  مختلف  مقاطع 
 1320(  1940 دهه  در  دوم  جهانی  جنگ  است:  نموده 
هجری(، اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوری سابق 
در دهه ی 1980 )1360 هجری(  و حمالت تروریستی 11 
سپتامبر 2001 )1380 هجری( در نیویارک و واشنگتن که 

توسط شبکه ی تروریستی القاعده سازماندهی شده بود. 
تا  بود  دیگران  بافته های  و  ساخته ها  از  که  حادثه  هرسه 
بود.  امریکا گره خورده  و جهانی  ملی  منافع  با  افغانستان، 
حمالت تروریستی 11 سپتامبر در خاک امریکا، غرور ملی 
و بین المللی آن کشور را عمیقا جریحه دار ساخت و باعث 
گردید تا امریکا با حمایت شورای امنیت سازمان ملل متحد 
لشکرکشی  افغانستان  به  جهانی اش  متحدین  مشارکت  و 
افغانستان، رژیم  نیرو های مقاومت  با  کرده و در همکاری 
القاعده  تروریستی  شبکه ی  کرده،  سرنگون  را  طالبان 
)اسامه  شبکه  آن  رهبر  سرانجام  و  بزند  صدمه  شدیدا  را 

بن الدن( را به قتل برساند. 
در سال 2005 )1384هجری(، با پایان یافتن اکثر معیار ها و 
معیاد های موافقتنامه ی بن، بحث های مشارکت استراتژیک 
با ایاالت متحده امریکا و طرح یک موافقتنامه ی جدید با 

جامعه ی جهانی شکل گرفت.
مشارکت  اعالمیه ی  به  منتج  می 2005   23 در  بحث ها  این 
افغانستان شد و در )31  استراتژیک میان ایاالت متحده و 
جنوری 2006( به ایجاد یک تعهد تازه به نام »توافقنامه ی 

افغانستان« بین جامعه ی جهانی و افغانستان انجامید. 
متعاقبا سند همکاری ناتو و افغانستان در سال 2006 )1385 
استراتژیک  مشارکت  اعالمیه ی  رسید.  امضا  به  هجری( 
محتویات  زیادی  اندازه ی  تا  افغانستان  و  متحده  ایاالت 
ناتو  همکاری  سند  و  افغانستان  توافقنامه  محک های  و 
اعالمیه  امضای  به  نهایت  در  که  زد  رقم  را  افغانستان  و 
جریان  در  ناتو  و  افغانستان  بین  درازمدت  مشارکت 
کنفرانس سران ناتو در لیزبن 2010 )1389هجری( انجامید. 
مشارکت  اعالمیه ی  مواد  تطبیق  گذشته،  سال  شش  طی 
استراتژیک ایاالت متحده و افغانستان به شکل متواتر و طی 
جلسات مشترک گروپ های کاری بین جانبین در کابل و  
قرار گرفته است. در آستانه بحث  بررسی  واشنگتن مورد 
متحده  ایاالت  با  استراتژیک  روابط  تازه ی  سند  پیرامون 
امریکا بهتر است پیش از همه  فراز و نشیب و چالش های 
تطبیق اعالمیه متذکره را حالجی نموده و بعدا محتویات و 

دورنمای سند تازه را به بحث گیریم. 
حد  از  بیش  ضعف  که  می دهد  نشان  نوشتار  این 
بعضا  و  افغانستان  در  حکومت داری  و  قانون  حاکمیت 
که  همانگونه  واشنگتن،  آزمندانه ی  کوتاه نگری های  هم 
تاثیرات ناگوارش را باالی اکثر مسایل دیگر گذاشته است، 
به چالش  نیز  را  استراتژیک  اعالمیه مشارکت  تطبیق مواد 
کشیده است که اگر به آن رسیدگی عاجل صورت نگیرد، 
عقد هرگونه سند دیگر وجاهت چندانی نخواهد داشت و 

الزامیت آن، لرزان باقی خواهد ماند.  
برای آسانی کار در این بحث، از اعالمیه مشترک پیرامون 

مشارکت استراتژیک ایاالت متحده امریکا و افغانستان به 
گونه ی کوتاه به عنوان اعالمیه 2005 نام می بریم.  

تحلیلی از تطبیق اعالمیه 2005
افغانستان  پارلمان  اعالمیه 2005 وقتی صادر شد که هنوز 
افغانستان  برج می 2005 رییس جمهور  نداشت. در  وجود 
قبل از سفرش به اروپا و امریکا در حدود یک هزار تن از 
سران قبایلی را به عنوان اخذ مشوره در مورد این سند در 

کابل جمع کرد. 
در امریکا دور دوم حکومت  جمهوری خواهان به رهبری 
جورج بوش و در افغانستان اولین حکومت نسبتا  منتخب به 
رهبری حامد کرزی ایجاد گردیده بود. امریکا و متحدین 
غربی اش غرق جنگ در عراق بودند و حکومت افغانستان 
تازه کار کردن با قانون اساسی و نهاد های دولتی را مشق 

و تمرین می کرد. 
هنوز برگشت دوباره طالبان در صحنه های نظامی و سیاسی 
و علنی شدن بازی های دوگانه پاکستان به صفت چالش های 
بود.  نگردیده  روشن  به خوبی  جهانیان  به  امنیتی  بزرگ 
دیدگاه های  فقط  و  نداشت  حقوقی  وزن   2005 اعالمیه 
یک  چوکات  در  را  طرف  دو  حکومت های  مشترک 
محراق  می داد.  انعکاس  مطبوعاتی  مشترک  اعالمیه 
و  دموکراسی  اقتصادی،  امنیتی،  مسایل  را  اعالمیه  توجه 

حکومت داری تشکیل می داد.
امنیت

به  و  می داد  تشکیل  را  اعالمیه 2005  بعد  مهم ترین  امنیت 
همین منظور ضرورت صدور اعالمیه حس گردید.

گرچه در ظاهر موضوعات امنیتی عمدا و شاید هم به خاطر 
قسمت  در  منطقه،  و  کشور  داخل  در  احتمالی  حساسیت 

آخر اعالمیه آمده بود. 
و  تجهیز  تربیه،  انتظام،  را  اعالمیه  عمده  موضوعات  اما 
حفظ نیرو های امنیتی، مشوره احتمالی در دفاع از تمامیت 
ارضی، استقالل و امنیت، ریفورم سکتور امنیتی افغانستان، 
مخدر،  مواد  با  مبارزه  تروریزم،  برعلیه  مشترک  مبارزه 
تبادل اطالعات استخباراتی، تقویت روابط افغانستان با ناتو 

و امنیت سرحدات تشکیل می داد.  
در اعالمیه از حکومت افغانستان توقع می رفت تا همراه با 
منطقه  امنیت  تروریزم،  با  مبارزه  در  ظرفیت هایش  ارتقای 
ضمنا  نماید.  همکاری  امریکا  با  مخدر،  مواد  با  مبارزه  و 
افغانستان  حکومت  زمان  گذشت  با  که  می رفت  انتظار 
اراده  و  گرفته  عهده  به  را  امنیتی  نیرو های  مصارف  تامین 
و  تروریزم  به  وابسته  عناصر  توقیف  برای  ظرفیت  ارتقای 

طی مراحل عدلی و قضایی آن را داشته باشد. 
افغانستان  باالی  امریکا  متحده  ایاالت  اعالمیه،  اساس  به 
حساب می کرد که  نسبت به تعهداتش در مبارزه با تولید، 
پروسس و قاچاق  مواد مخدر استوار باقی مانده و هرقدر 
که ظرفیت هایش در انتظام، پیگیری و توقیف بلند می رود 
به همان اندازه مسوولیت های مبارزه با مواد مخدر را بیشتر 

در پنج سال گذشته، مداخالت و حتا حمالت علنی پاکستان، تمامیت ارضی و امنیت 
افغانستان را شدیدا به خطر مواجه ساخته است. مشوره های موثری که باید به اساس 

مواد اعالمیه 2005 بین افغانستان و امریکا به عمل می آمد و جلو این مداخالت را 
می گرفت، یا صورت نگرفت و یا هم  در برابر ابتکارات پاکستان ناتوان باقی ماند.

ریفورم سکتور امنیتی به هر سطحی که صورت گرفته است، نتوانست جلو نفوذ شبکه های 
استخباراتی منطقه و مخالفین مسلح را در ارگان های امنیتی بگیرد. از آغاز بهار امسال 
به این طرف تقریبا تمام عملیات دشمن در شهر های مختلف افغانستان، نشان دهنده ی 
تشکیل یک ستون پنجم خیلی قوی دشمن در بدنه ی دولت افغانستان است که در وقت 

خودش و به انتخاب خودش، اهداف مشخص نظامی و ملکی را از بین می برد. 

بپذیرد. 
در مقابل برای تحقق اهداف فوق، به اساس اعالمیه 2005، 
اجازه ی  امریکا  نظامی  نیرو های  به  می بایست  افغانستان 
را  آن  تسهیالت  و  بگرام  هوایی  میدان  به  دسترسی  تداوم 
می داد  اجازه  همچنین  می داد.  نامعلوم  مدت  یک  برای 
سایر  به  افغانی  جانب  با  تفاهم  در  امریکایی   نیرو های  تا 
باشند.  داشته  دسترسی  نیز  کشور  در  ممکن  تسهیالت 
مطابق به مفاد اعالمیه، نیرو های امریکا و ایتالف به اساس 
مشوره ها و پروسیجر های مورد توافق طرفین می توانستند تا 

با استقالل عمل به عملیات نظامی خویش ادامه دهند.
امریکا،  دالری  ملیارد   28 هزینه  با  که  نیست  شک  جای 
افزون به هزینه های متحدینش، تربیه و تجهیز اردو و پولیس 
برخالف  اما  است.  داشته  پیشرفت هایی  امروز  تا  افغانستان 
مواد اعالمیه 2005 ، تحکیم، انتظام و حفظ دست آورد های 

امنیتی شکننده و برگشت پذیر معلوم می شود. 
نیرو های  فرماندهی  از  که  نیز  پتریوس  دیوید  جنرال 
بین المللی در افغانستان به ریاست شبکه استخبارتی امریکا 
گماشته شده است، در آخرین اظهاراتش دست آورد های 
اعتماد  ولی  دانست،  برگشت پذیر«  و  »شکننده  را  امنیتی 
به  »رو  را  افغانستان  پولیس  و  اردو  توانمندی های  باالی 
افزایش« خواند.  وی افزود: »از جمله 160 کندک اردوی 
افغانستان تنها یکی از آنها توانمندی دفاع مستقالنه را دارد 

و باقی همه به کمک فعال و مشوره امریکا نیاز دارند.«
امکاناتی  به  نفری  چندصدهزار  نیرو های  تجهیز  و  تمویل 
ضرورت دارد که از توان افغانستان بیرون است. مصارف 
دالر  ملیارد  دوازده  الی  ده  بین  ساالنه  نیرو ها  این  احتمالی 
پیش بینی ها،  خوش بینانه ترین  درحالی که  می شود،  برآورد 
چهار  الی  سه  بین   2014 سال  در  را  افغانستان  ملی  عواید 
تامین  به  قادر  تنها  شاید  که  می زنند  تخمین  دالر  میلیارد 

نیازمندی های بودجه عادی کشور باشد. 
هنوز  کشور،  امنیتی  اول  طراز  مسووالن  اظهارات  طبق 
افغانستان نیروی هوایی و سالح ثقیل در اختیار ندارد و رقم 
مهمتر  از همه  است.  پولیس خیلی درشت  و  اردو  از  فرار 
حکومت  توسط  دشمن  و  دوست  تعریف  نمودن  خلط  با 
افغانستان، نادیده گرفتن عدالت و اوج گرفتن قانون شکنی 
و فساد در اکثر ارگان های دولتی، انگیزه جنگ، روزبروز 

نزد نیرو های امنیتی کم شده می رود.
علنی  حمالت  حتا  و  مداخالت  گذشته،  سال  پنج  در 
به  شدیدا  را  افغانستان  امنیت  و  ارضی  تمامیت  پاکستان، 
به  باید  که  موثری  مشوره های  است.  ساخته  مواجه  خطر 
به عمل  امریکا  افغانستان و  بین  اعالمیه 2005  اساس مواد 
صورت  یا  می گرفت،  را  مداخالت  این  جلو  و  می آمد 
باقی  ناتوان  پاکستان  ابتکارات  برابر  در  هم   یا  و  نگرفت 

ماند.
گرفته  صورت  که  سطحی  هر  به  امنیتی  سکتور  ریفورم 
و  منطقه  استخباراتی  شبکه های  نفوذ  جلو  نتوانست  است، 
مخالفین مسلح را در ارگان های امنیتی بگیرد. از آغاز بهار 
امسال به این طرف تقریبا تمام عملیات دشمن در شهر های 
پنجم  نشان دهنده ی تشکیل یک ستون  افغانستان،  مختلف 
خیلی قوی دشمن در بدنه ی دولت افغانستان است که در 
وقت خودش و به انتخاب خودش، اهداف مشخص نظامی 

و ملکی را از بین می برد. 
اساس  به  معلوم، هنوز تحمیل فورمول ترکیب قومی  قرار 
درصدی های خودساخته و خودبافته، باالی کیفیت کاری 

نیرو های امنیتی سایه افگنده است.
سال  چند  طی  تروریزم،  با  مشترک  مبارزه  عرصه ی  در 
گذشته به ابتکار پاکستان و حمایت انگلستان، خط فاصلی 
بین طالبان و تروریزم کشیده شد. جنگ با طالبان عنوان »ضد 

شورش« را گرفت و جنگ با القاعده »مبارزه با تروریزم« 
معرفی گردید. استخبارات پاکستان با میانجی گری انگلیس 
به امریکا اطمینان داد که مخالفت طالبان مجزا از آجندای 
پرهزینه شدن  با طوالنی شدن و  القاعده است.  تروریستی 
جنگ و افزایش تلفات نیرو های خارجی، مخصوصا امریکا 
و با به قدرت رسیدن دموکرات ها در امریکا در آغاز 2009 
آهسته آهسته سخن از ادغام و مصالحه و جورآمد با طالبان 

و تداوم جنگ علیه تروریزم به میان آمد. 
بستر یک  از  تازه  افغانستان که  ناتوان  و  حکومت ضعیف 
انتخابات پر از تقلب بیرون شده بود، وادار ساخته شد تا به 
خاطر بقای قدرت، با طالبان از سر مصالحه پیش آید. برای 
امریکا مهم آن شد که افغانستان نباید یکبار دیگر به تخته ی 
خیز تروریزم بین المللی تبدیل گردد و برای انگلیس مهم 
افغانی  به صفت یک جنبش خودجوش  طالبان  تا  گردید 

شناخته شده و در معادالت سیاسی مطرح گردد. 
به خواست  امریکا  و  امریکا  به خواست  انگلیس  سرانجام 
این  در  گرفتند.  پیش  در  مدارا  راه  و  داده  تن  انگلیس 
به  نیز  افغانی  میان، پای یک تعداد از سیاسیون و متنفذین 
پروسه ی به اصطالح ادغام و مصالحه کشانده شد. به این 
از  استفاده  با حفظ کامل ذهنیت  پاکستان  نظامیان  ترتیب، 
خشونت به خاطر تحقق اهداف سیاسی شان، از یک طرف 
و  دولت  مختلف  ارگان های  در  را  تروریست  عناصر  پای 
نمودند  باز  افغانستان  مناطق شهری  در  شان  نمودن  جابجا 
اسامه  به شمول  القاعده  کلیدی  عناصر  دیگر،  از طرف  و 
بن الدن را در آغوش خود جا داده و به بازی دوگانه شان 
نیرو های  توسط  بن الدن  قتل  سرانجام  دادند.  ادامه  هم  باز 
امریکایی در نزدیکی پایتخت پاکستان، این بازی را کامال 

برمال کرد.       
از  افغانستان  در  تریاک  کشت  متحد،  ملل  آمار  طبق 
104000 هکتار در سال 2005 به 123000 در سال 2009 
بلند رفت و قرار آخرین آمار، افغانستان هنوز هم 90 درصد 
تریاک جهان را تولید می کند. ازدیاد عملیات تروریستی، 
مخصوصا حمالت انتحاری ثابت کرد که تبادله اطالعات 
یا هم اگر صورت  نگرفته و  یا کافی صورت  استخباراتی 

گرفته از دقت و هماهنگی الزم برخوردار نبوده است. 
ناتو  افغانستان و  نقش امریکا در ایجاد روابط نزدیک بین 
به  منتج  گذشته  شش سال  در  که  بوده  کلیدی  نقش  یک 
است.  بین طرفین گردیده  موافقتنامه همکاری  دو  امضای 
نیرو های  و  افغانستان  سرحدی  قوای  تاهنوز  معلوم  قرار 
بین المللی نتوانسته اند حتا کنترول نسبی باالی خط دیورند 
داشته باشند و روزانه تعداد کثیری از عناصر تروریست و 
نیرو های مسلح مخالف دولت از خط عبور نموده، داخل 

افغانستان می شوند.
تحلیل باال نشان می دهد که در بعد امنیتی اکثر مواد اعالمیه 
عملی  افغانستان،  به  مربوط  بخش های  مخصوصا   ،  2005
میدان  از  امریکا  که  است  حالی  در  این  است.  نگردیده 
هوایی بگرام و دیگر تسهیالت افغانی بدون کدام دردسر و 
با دست کامال باز استفاده نموده و اکثر عملیات خود را با 
کمترین مشوره با مراجع افغانی انجام داده است. از تاریخ 
حکومت  اعتبار  و  توانمندی ها  امروز،  تا  اعالمیه  صدور 
افغانستان  کمتر گردیده است. البته با درنظرداشت مصارف 
نسبی  توانمندی های  ارتقای  گرفته،  صورت  که  گزافی 

نیرو های امنیتی از این امر مستثنا است.  
دموکراسی و حکومت داری

در بعد دموکراسی و حکومت داری، موضوعات عمده را 
در اعالمیه 2005 حکومت داری خوب و دیموکراتیک و 
و حقوق  قانون  حاکمیت  اساس  بر  مدنی  جامعه  انکشاف 
افغانستان،  سیاسی  حیات  در  مردم  وسیع  سهم گیری  بشر، 
ایجاد حکومت و نهاد های مدنی قوی و پایدار، حمایت از 
مردم  نیازمندی های  به  سیاسی  پاسخگوی  و  موثر  عنعنات 
احیای  منطقه،  در  دموکراسی  و  آزادی  ارتقای  افغانستان، 
آسیای  که  کشوری  صفت  به  افغانستان  تاریخی  نقش 
مرکزی و جنوبی را به هم وصل می کند، تبدیل رقابت های 
منفی در منطقه به همکاری های سیاسی و اقتصادی، ترویج 
از  جلوگیری  و  همسایگانش  و  افغانستان  بین  همکاری 
مردمان  بین  روابط  رشد  و  آن  داخلی  امور  در  دخالت 

افغانستان و امریکا تشکیل می داد.
سیستم  رشد  با  افغانستان  که  داشت  انتظار  متحده  ایاالت 
جامعه ای  و  نموده  احترام  بشر  حقوق  به  سیاسی اش 
برخوردار از عدالت و دربرگیرنده تمام اقشار را رشد دهد. 
نشانه های تعهدات الزم به این پرنسیپ ها را تدویر انتخابات 
و  آزاد  مطبوعات  دموکراتیک،  و  منصفانه  آزاد،  منظم،  

تطبیق فعاالنه ی قانون اساسی افغانستان تشکیل می داد.
متاسفانه در این عرصه طی پنج سال گذشته، افغانستان شاهد 
عقب نشینی های بزرگی بوده است و ایاالت متحده امریکا 
در برابر این عقب نشینی ها نه تنها به عنوان یک تماشاچی 
باقی مانده که در برخی موارد بنا به دالیل مختلف اشاره ی 
سبز داده است. البته ایستادگی مختصر جامعه ی جهانی، به 
انتخابات  بزرگ  تقلبات  ساختن  برمال  در  امریکا،  شمول 
ولی  است.  مستثنا  امر  این  از   ،2009 ریاست جمهوری 
افسوس که آن ایستادگی، پیگیری قانونی متقلبان را باخود 

نداشت.
ادامه دارد

مشارکت استراتژیک با امریکا – گذشته ی مشکل، آینده ی نه چندان آسان

 نوشته محمود صیقل                                                      قسمت اول

از اعالمیه مشارکت 2005
 تا سند جدید روابط استراتژیک
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درحالی که وزارت مبارزه با مواد مخدر می گوید که 
نزدیک به هفتاد درصد از معتادانی که تاکنون تحت 
اما  به اعتیاد رو آورده اند،  تداوی قرار گرفته  دوباره 
داخله  امور  وزارتخانه های  همکاری  به  وزارت  این 
پل  زیر  متعادان  جمع آوری  به  اقدام  عامه  صحت  و 
کابل  شهر  درمانی  مراکز  به  آنان  انتقال  و  سوخته 

کرده  است.
تصمیم  که  می گوید  مخدر  مواد  با  مبارزه  وزارت 
دارد نزدیک به یک صد و پنجاه تن از معتادان مواد 
مخدری را که در زیر پل سوخته واقع در ناحیه ششم 
مراکز  به  و  جمع آوری  کرده اند،  تجمع  کابل  شهر 
انتقال  و  جمع آوری  عملیات  دهند.  انتقال  درمانی 
سوخته  پل  زیر  در  گذشته  روز  مخدر  مواد  معتادان 
توسط وزارت های مبارزه با مواد مخدر و امور داخله 

آغاز شد.
از مهم ترین محالت تجمع معتادان  پل سوخته یکی 
این پل،  مواد مخدر در شهر کابل است که در زیر 
مخدر  مواد  مصرف  به  معتاد  جوانان  از  تن  صدها 
مواد مخدر در  نظر می رسد که  به  مصروف هستند. 
زیر پل سوخته به صورت گسترده به مصرف می رسد 
می گذرد،  پل  این  باالی  از  که  رهگذری  هر  و 
دماغش بوی آزاردهنده مواد مخدر را حس می کند.

به گفته ی مقام های وزارت امور داخله، هفت منطقه ی 
مهم به عنوان مرکز تجمع معتادان مواد مخدر در شهر 
کابل شناخته شده است و این وزارت در نظر دارد که 
انتقال  این معتادان را جمع آوری و به مراکز درمانی 
مخدر  مواد  با  مبارزه  معین  احمدی،  بازمحمد  دهد. 
که  بود  گفته  خبری  کنفرانس  در یک  این  از  پیش 
مخروبه های باغ علی مردان در ناحیه اول، تپه مرنجان 
چهارم،  ناحیه  در  کلوله پشته  تپه  هشتم،  ناحیه  در 

را  سوریه  به  رابطه  در  خود  سیاست  روسیه  دولت 
به  نیز  چین  که  می رسد  نظر  به  و  می کند  بازنگری 
همین روند خواهد پیوست. از این رو می توان گفت 
سوریه  به  نسبت  روسیه  و  چین  سیاست  تغییر  با  که 
علیه  جهانی  اعتراض  با  کشور ها  این  همگام شدن  و 
از  کشور  دو  این  گوشه گیری  حداقل  یا  و  سوریه 
شبه عملی  اعتراضات  مسیر  در  حقوقی  موانع  ایجاد 
جهانی علیه سوریه، عرصه به بشار اسد تنگ خواهد 

شد.
آنجا  از  سوریه  به  نسبت  روسیه  سیاست  در  تغییر 
ناشی می شود که رییس جمهور این کشور اخیرا به 
وضعیت موجود در سوریه اعتراض کرده و خواستار 
در  اسد  بشار  از سوی  راضی کننده  اصالحات  انجام 
سوریه شده است. دیمیتری مدودوف، رییس جمهور 
روسیه چهار روز پیش برای بشار اسد دو راه را نشان 
داد؛ یکی این که بشار اسد قدرت را ترک گوید و 
بود که اصالحات وعده شده اش را عملی  این   دیگر 

کند تا ناآرامی ها در این کشور مهار شود.
به نظر می رسد، این که راه دوم یا اجرای اصالحات 
منجر  این کشور  در  آرامش  بازگشت  به  سوریه  در 
اوضاع  زیرا  نمی رسد.  نظر  به  آسان  چندان  شود، 
است که راضی  پیچیده شده  اندازه ای  به  در سوریه 
به کنار آمدن  شدن شورای جدید معترضان سیاسی 
با بشار اسد، بسیار بعید به نظر می رسد. دلیل آن نیز 
شدت  به  معترضان  با  اسد  بشار  رژیم  که  بوده  این 
این باعث ایجاد خشم شدید مبتنی  برخورد کرده و 
بر خصومت نسبت به بشار اسد شده است. خشونت ها 
در سوریه تاکنون 2900 کشته و زخمی در پی داشته 

واصل آباد در ناحیه هفتم، دریای کابل، قبرستان دهن 
باغ در ناحیه چهارم، قبرستان پنج صد فامیلی در ناحیه 
پل  زیر  و  سیزدهم  ناحیه  در  کاریز ها  منطقه  پانزدهم، 
مهم  مراکز  جمله  از  کابل  شهر  ششم  ناحیه  سوخته 

تجمع معتادان مواد مخدر هستند.
می گوید  مخدر  مواد  با  مبارزه  وزارت  حال،  این  با 
مخدر  مواد  به  افغانستان  در  که  نفری  میلیون  یک  از 
معتاد هستند، بیش از پانزده هزار تن آنان در شهر کابل 
وزارت  ثامر، سخنگوی  عبدالقیوم  دارند.  باش  و  بود 
عملیات  در جریان  روز گذشته  مخدر  مواد  با  مبارزه 
پل  زیر  از  مخدر  مواد  معتادان  انتقال  و  جمع آوری 
سوخته، گفت که ظرفیت مراکز درمانی برای تداوی 
معتادان به مواد مخدر خیلی پایین است و ساالنه یک 
درصد از این معتادان تحت تداوی قرار می گیرند. وی 
دارد  نظر  در  مخدر  مواد  با  مبارزه  وزارت  که  افزود 
تداوی  رقم  تقاضا«  کاهش  »ملی  برنامه  طبیق  با  که 
معتادان را تا چهل درصد در سال بلند ببرد. آقای ثامر 
می گوید: »برنامه امروز ما کوتاه مدت و آنی است که 
ما معتادین را جمع آوری می کنیم و به مراکز درمانی 
انتقال می دهیم. برنامه میان مدت ما ایجاد مراکز بیشتر 
تا  در داخل شهر کابل و در چهار سمت کابل است 
اما  باشیم.  داشته  معتادین  تداوی  برای  بیشتر  ظرفیت 
تقاضاست  کاهش  ملی  برنامه  ما،  درازمدت  برنامه 
شش  در  بستر  دوصد  با  کامپلکس  شش  ایجاد  که 
را کمک می کند  ما  برنامه  این  است که  زون کشور 
تا ظرفیت تداوی را تا پنج سال آینده تا چهل درصد 

باال ببریم.«
رو آوردن دوباره

در  می گوید  مخدر  مواد  با  مبارزه  وزارت  همچنین 
حالی که ساالنه نزدیک به ده هزار تن از معتادان مواد 

است و این آمار با توجه به تداوم اعتراض ها و برخورد 
حال  در  همچنان  دولتی،  سرکوب کننده  نیروهای 
افزایش می باشد، از این رو بازگشت به آرامش با توافق 
بین بشار اسد و شورای معترضان بعید به نظر می رسد.

بسته  سوریه  در  را  دوم  راه  وقتی  نیز  روسیه  بنابراین 
ببیند، از رفتن بشار اسد به راه اول حمایت خواهد کرد 
که آن رفتن و کناره گیری از قدرت می باشد.  اخیرا 
جمهور  رییس  مدودوف  دیمتری  از  تقل  به  رسانه ها 
رهبران  به  خطاب  وی  که  داده اند  گزارش  روسیه 
سوریه گفته است که اگر آنان قادر به انجام اصالحات 

نیستند، باید از قدرت دست بردارند.
روسیه  آشکار  موضع  تغییر  جهت  آن  از  گفته ها  این 
نماینده ی  که  می شود  محسوب  سوریه  به  رابطه  در 

امنیت  شورای  در  کشور  این 
دوم  به تاریخ  ملل،  سازمان 
قطعنامه  پیش نویس  میزان 
در  را  سوریه  علیه  تحریم 
شورای امنیت این سازمان وتو 
این موضوع  نیز در  کرد. چین 
و  گرفت  را  روسیه  جانب 
که  قطعنامه ای  پیش نویس 
سوریه  در  خشونت ها  آن  در 
اسد  بشار  حکومت  و  محکوم 
را  گرفت  قرار  تحریم  مورد 

وتو کرد.
منابع  سوی  از  که  استداللی 
این  در  روسی  دیپلوماتیک 
این  بود،  گرفته  صورت  زمینه 

 ظفرشاه رویی


محمدهاشم قیام

مخدر تحت تداوی قرار می گیرند، اما نزدیک به هفتاد 
درصد آنان پس از مدتی دوباره به اعتیاد رو می آورند. 
این وزارت تاکید می کند که یگانه راهی که می تواند 
از رو آوردن دو باره معتادان به مواد مخدر جلوگیری 
می کند، ایجاد زمینه های یادگیری حرفه و شغل است. 
این  »متاسفانه  می گوید:  مورد  این  در  ثامر  عبدالقیوم 
کشورهایی  تمام  در  بلکه  افغانستان  در  تنها  نه  تجربه 
می باشد.  باال  معتادین  برگشت  کردیم،  تحقیق  ما  که 
ولی بازهم در افغانستان به نسبت مشکالت زیادی که 
حدود  و  باالست  بسیار  برگشت  سطح  دارند،  وجود 
می شوند  تداوی  که  معتادانی  درصد  هفتاد  تا  شصت 
برگشت دارند. بنا راه بیرون رفت از این مشکل برنامه 

عدم  به  نسبت  امنیت  شورای  قطعنامه ی  در  که  بود 
وجود  تضمینی  سوریه  در  خارجی  نظامی  مداخالت 
ندارد و همچنین احترام به حاکمیت ملی سوریه مورد 

تصریح قرار نگرفته است.
بین المللی  واکنش های  با  که  قطعنامه  این  وتوی 
گرفت.  قرار  سوریه  دولت  استقبال  مورد  شد،  مواجه 
را  قطعنامه  این  پیش نویس  وتوی  سوریه،  دولتمردان 
معترضان  برابر  در  خود  عمل  تشدید  برای  ابزاری  به 
سیاسی در آوردند و در تهاجم تبلیغاتی نیز معترضان را 
آلت دست طرفداران اسراییل خوانده و اهداف جنبش 
اعتراضی را به کشورهای غربی طرفدار اسراییل نسبت 

دادند.
اما اکنون لحن روسیه نسبت به سوریه تغییر کرده است 

ملی کاهش تقاضاست که براساس آن کامپلکس هایی 
که ایجاد می کنیم، در ضمن آن مراکز آموزش حرفه 
هم ایجاد می کنیم تا حرفه هایی هم یاد بگیرند و به کار 

مشغول شوند.«
جمله  از  خانوادگی  و  اقتصادی  مشکالت  مهاجرت، 
به  نوجوانان  و  جوانان  روآوردن  برای  عمده   دالیل 
می گویند  مواد مخدر  معتادان  از  اکثری  است.  اعتیاد 
به اعتیاد رو آورده اند. محمد  ایران بوده   زمانی که در 
یک تن از جوانانی که از سه سال به این سو به مصرف 
در  زمانی  که  او  می گوید  است،  آورده  رو  هیرویین 
ایران مهاجر بود معتاد شد. او گفت: »در ایران تریاک 
هم  شفاخانه  در  و  آمدم  )کابل(  اینجا  اما  می کشیدم 
بی کارم خانواده ام  اما  ماه ترک کردم.  رفتم که چند 
هم در ایران است و مجبور شدم که بازم به مواد مخدر 

رو بیاوریم.«
کارته  باشندگان  از  تن  یک  عبدالمعروف  همچنین 
را  خود  شب های  و  روزها  اکنون  هم  که  مامورین 
را  اعتیادش  دلیل  می کند،  سپری  سوخته  پل  زیر  در 
»ناباب«  افراد  با  آمد  و  رفت  و  خانوادگی  خشونت 
عنوان می کند. این جوان که هیرویین مصرف می کند، 
مشکالت  »دلیلش  گفت:  اعتیادش  دلیل  مورد  در 
خانوادگی است. جنجال پدر و مادر، جنجال در فامیل 
دارد،  و جنجال وجود  اگر جنگ  در یک خانه  بود. 
اوالدها حتما بی راه و بی سور می شود. من هم به همین 
دلیل متعاد شدم. وقتی که پدر و مادرم در خانه جنگ 
می کردند، من مجبور می شدم که خانه را ترک کنم 
و در بیرون هم با رفیق های بد و ناباب سردچار شدم.«

قرار  تداوی  با تحت  امیدوار است که  گرچند دولت 
دادن شماری از معتادان، رقم افراد معتاد را در کشور 
کاهش دهد، اما آن طوری که به نظر می رسد این روند 

رو به گسترش است.

و مدودوف به رهبران سوریه هشدار داده است.  به نظر 
می رسد، آنچه باعث شده تا لحن روسیه نسبت به بشار 
اسد تغییر کند، واکنش های بین المللی ای است که به 
چین  و  روسیه  از سوی  سوریه  تحریم  قطعنامه  وتوی 
اعمال گردید. از آنجایی که در چندسال اخیر استفاده 
از حق وتو کمتر صورت گرفته و حتا صورت نگرفته 
به نحوی  از حق وتو  استفاده  از سوی دیگر،  و  است 
بستگی یک مساله را با منافع ملی کشورهای وتوکننده 
ایجاد  به  قطعنامه  این  وتوی  با  روسیه  می دهد،  نشان 
این ذهنیت دامن زد که این کشور به همراه چین، به 
به  نسبت  که  بشری  حقوق  بین المللی  حساسیت های 
نشان  سوریه  در  خشونت  تشدید  و  بشر  حقوق  نقض 
اسد  بشار  با  و روابط خود  نداشته  اعتنا  داده می شود، 

را مهم تر از اتالف حقوق معترضان سوریه می دانند.
سیاست گذاری  عرصه ی  در  سوریه  آنجایی که  از 
جهانی،  سطح  در  همچنین  و  خاورمیانه  در  منطقه ای 
کشورهایی  حمایت های  قاطعیت  ندارد،  مهمی  نقش 
زیاد  نمی تواند  نیز  کشور  این  از  روسیه  و  چین  چون 
پایدار تلقی شود. زیرا هم نظری های بسیار زیادی که 
وجود  جهانی  سیاست  بر  تاثیرگذار  کشورهای  بین 
تاثیر  تحت  را  سوریه  سر  بر  اختالف  می تواند  دارد، 
خود قرار دهد. از این رو این تصور که چین و روسیه 
نگاه خود را به سوریه تغییر دهند، بسیار زیاد می باشد.

چین  تا  می گردد  باعث  که  چیزی  دیگر،  سوی  از 
در  که  بین المللی  حساسیت های  به  نسبت  نتواند  نیز 
کشتار  حوزه  در  مسایلی  به ویژه  و  سوریه  خصوص 
ایجاد  کشور  این  در  بشر  حقوق  نقض  و  غیرنظامیان 
تداوم  با  که  است  این  دهد،  نشان  بی اعتنایی  شده 
برای  تبلیغاتی  زمینه  سوریه،  از  کشور  این  حمایت 
آزادی خواهی  به  که  تبت  نفوذ  با  رهبر  الما  داالی 
متاثر  از آن  و چین  ایجاد می گردد  است،  نیز  مشهور 
خواهد شد. زیرا این تصور در افکار عامه و در سطح 
به  رابطه  در  را  می آید که چین خود  به وجود  جهان 

تعهدات بین المللی حقوق بشری زیاد ملزم نمی داند.

معتادانزیرپلسوختهتداویمیشوند

ACKUبازنگریسیاستروسیهنسبتبهسوریه



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

6- کمبود کلینیک و مراکز صحی: باتوجه 
این  بودن  برف گیر  و  کوهستانی بودن  به 
باعث  زمستان  شش ماه  حداقل  با  والیت 
شده است که دسترسی مردم قریه جات به 

حق صحی شان به حداقل تقلیل یابند.
برای  آمبوالنسی:  خدمات  فقدان   -7
مریض های که به مراکز صحی تخصصی 
در  آمبوالنس  می شوند؛  داده  ارجاع 
پرواز های  و  نمی گیرند  قرار  اختیار شان 
منظم  هیچ گاه  والیت  این  در  نیز  ملکی 
که  توجیهی  هر  با  بنابراین  است.  نبوده 
باشد، یک حقیقت را برای همگان روشن 
نموده است؛ که مریض های این والیت از 

این حق خود نیز محروم می باشند.
والیتی  شفاخانه  اساسی  تعمیر  فقدان   -8
غور: عدم تعمیر اساسی، استندرد و مطابق 
شده  باعث  غور،  والیتی  شفاخانه  نورم 
است؛ که این شفاخانه دارای تشناب های 
قابل استفاده در تمام فصول سال نباشد و 
در شش ماه از سال نل های آب رسانی این 
عین حال  ودر  نبوده  قابل استفاده  شفاخانه 
این شفاخانه از سیستم گرمایی مناسب نیز 

بر خودار نیست و...
کلینیک:  و  شفاخانه  تشکیل  کمبود   -9
درسطح  کلینیک  و  شفاخانه  کمبود 
بسیاری  باعث عدم دسترسی  والیت غور 
مراکز  به  قصبات  و  قریه ها  مردم  از 
این در حالی است  صحی گردیده است. 
سو ی  از  شده  ارایه  اطالعات  مطابق  که 
گزارش دهی  هفته  در   »C.H.A« موسسه 
60درصد  حدود  غور(  )والیت  دولت 
مردم والیت غور به خدمات صحی اولیه 

دسترسی دارند.
صحی:  آگاهی  سطح  بودن  پایین   -10
در  اجتماعی  ناپسند  سنت های  علت  به 
دختران  مراجعه  وعدم  غور  والیت  سطح 
جوان، زنان و بخصوص مادران به مراکز 
و  مادر  و  میر طفل  و  مرگ  میزان  صحی 
زنان دراین والیت نسبت به سایر والیات 

کشور زیادتر است.
با  مادر:  و  طفل  میر  و  مرگ  میزان   -11
عامه  صحت  ریاست  تالش های  وجود 
والیت غور و موسسات همکار در تطبیق 
خدمات  وارایه  واکسیناسیون  برنامه های 
اطفال  فوت  واقعات  هنوزهم  صحی، 
سایر  از  باالتر  والیت،  دراین  مادران  و 

والیت های کشور است.
نبود آمار مرگ و میر طفل و مادر:   -12
از مرگ و میر طفل و  نتیجه سروی  عدم 
مادر در والیت غور وعدم ارایه دقیق آمار 
مرگ و میر طفل و مادر از سوی موسسه 
»C.H.A« و ریاست صحت عامه والیت 
غور و تعلل در ارایه این آمار به نهاد های 

ناظر، جامعه مدنی و رسانه ها.
عدم  زنانه:  نرس  موجودیت  عدم   -13
داخله  بخش  در  زنانه  نرس  موجودیت 

زنانه شفاخانه والیتی غور.
کلینیک ها:  از  تعدادی  مسدودیت   -14
دو  در  حاضر  حال  در  کلینیک  باب  دو 
ولسوالی ساغر )جویجه( و ولسوالی دولینه 

)دهن جمال( غیرفعال می باشند. 

پیشنهادات:
1- توجه خاص و ویژه سکتور های انکشافی، 
صحی وتحصیالت عالی به تربیت و ارتقای 
کادر علمی و مسلکی، بومی و محلی برای 
رفع مشکالت صحی شهروندان والیت غور؛
سکتور های  ویژه  و  خاص  توجه   -2
انکشافی، صحی وتحصیالت عالی به تربیت 
و ارتقا کادر علمی و مسلکی، بومی و محلی 

زنان والیت غور؛
نرس  و  جامعه  قابله  بیشتر  آموزش   -3
قابله ها برای رفع کمبود قابله در شفاخانه ها، 
غرض  صحی؛  پوسته های  و  کلینیک ها 

جلوگیری از مرگ و میر مادران و اطفال؛
تحصیالت  موسسه  یک  حداقل  ایجاد   -4

عالی در رشته طب در والیت غور؛
برای  تحصیلی  بورسیه  اختصاص   -5
ارتقای  و  مرد  و  زن  داکتران  و  دانشجویان 
سطح دانش مسلکی و علمی کادر وپرسونل 

صحی والیت غور؛
6- ازدیاد شفاخانه های ولسوالی و کیلینیک 
در مناطق روستایی دور افتاده که دسترسی به 

مراکز صحی فعلی ندارند؛
7- از دیادمعاشات و امتیازات برای داکتران، 
و  تشویق  برای  ومتخصصین  زن  داکتران 
دور  مناطق  به  خدمت  برای  آنان  استقبال 
کوهستانی  والیت  جمله  از  و  کشور  افتاده 

غور؛
8- ایجاد تیم های سیار آگاهی دهی صحی با 
ارشاد،  مدیریت های  علما،  اشتراک شورای 
ملی  همبستگی  وشوراهای  اوقاف  و  حج 

وشورا های صحی قریه جات؛
از  مریضان  انتقال  زمینه  نمودن  مهیا   -9
امبوالنس  افتاده روستایی ذریعه  مناطق دور 
به مراکز صحی ولسوالی ها، شفاخانه والیتی 
والیت  از  خارج  تخصصی  وشفاخانه های 

غور؛ 
دقیق  ونظارت  ادویه  کمبود  رفع   -10
نحوه  غوربه  والیت  عامه  صحت  ریاست 
غور،  والیتی  شفاخانه  صحی  خدمات  ارایه 
کلینیک ها )مرکز و ولسوالی ها( و پوسته های 

صحی در سطح قریه جات؛
تربیه واکسیناتور ها در سطح والیت و   -11

رفع این نقیصه؛
نتیجه:

حتا  غور،  والیت  سطح  در  که  آنجایی  از 

والیتی  شفاخانه  در  والدی  نسایی  داکتر  یک 
جمعیت  با  و  نیست  موجود  آن  کلینیک های  و 
 680000 ویا  نفری   800000
تداوی  برای  فقط 150بستر  نفری 
هر  برای  دارد؛  وجود  مریضان 
موجود  بستر  یک  نفر   5666
نفر یک  برای هر 30909  ؛  است 
برای  است؛  موجود  طب  داکتر 
موجود  نرس  یک  نفر   8000 هر 
یک  7083خانم  هر  برای  است؛ 
نرس قابله موجود است و برای هر 
امبوالنس  عراده  یک  68000نفر 
سطحی  ارقام  این  است.  موجود 
ملی  و  بین المللی  نورم های  با 

همخوانین دارد؟
ملی،  قوانین  به  توجه  با 
بین المللی،  کنوانسیون های 
اسالمی  بشر  حقوق  اعالمیه 
حقوق  جهانی  اعالمیه  و  قاهره 
دسترسی  از  آمده  به دست  ارقام  و  آمار  و  بشر 
شهروندان والیت غور و محرومیت چهل درصد 
صحی،  خدمات  از  والیت  این  جمعیت  از 
در  مسلکی  پرسونل  و  کادر  40درصد  کمبود 
کلینیک های  و  غور  والیتی  شفاخانه  سطح 
دو  بودن  مسدود  و  والیت  این  ولسوالی های 
کلینیک و کمبود ادویه و مرگ نه طفل در سه 
نسایی والدی  نبودن حتا یک متخصص  و  روز 
در سطح والیت غور هر کدام به نوبه خود نشان 
والیت  وشهروندان  مردم  صحی  حق  نقض  از 

غور دارد.
پی نوشت ها:

 )1(. گزارش ساالنه شفاخانه والیتی غور1389؛ 
تهیه کننده: تیم رهبری شفاخانه؛ به تالش: دکتور 
جمعه گل )یعقوبی( رییس شفاخانه والیتی غور.

شفاخانه  رییس  یعقوبي  جمعه گل  داکتر   )2(
تیوره  ولسوالي  1353در  سال  در  غور  والیتي 
والیت غور در یک خانواده روشن فکر چشم به 
تا صنف  را در همان ولسوالي  او  جهان گشود. 
در  بعد  و  داد  ادامه  خویش  تعلیمات  به  هشتم 
را  خود  تعلیمات  و  منتقل  غور  عالوالدین  لیسه 
در لیسه سلطان عالالدین غور به پایان برد. داکتر 
یعقوبی سرانجام در سال 1379 با کسب مدرک 
تحصیلي در رشته طب معالجوي به والیت غور 
مسلکي  داکتر  اولین  حیث  به  و  نموده  عودت 
مشغول وظیفه گردید و شش سال است به صفت 
رییس شفاخانه والیتی غور انجام وظیفه می نماید

 )3( این جدول طویل است و به خاطر حجم زیاد 
آن از ضم در این بخش صرف نظر شد.

نهم،  بشر سال ششم، شماره  ماهنامه حقوق   )4(
قربانی  بازهم  »بدل  عنوان  تحت   1387 قوس 

گرفت.«
دوم  شماره  نهم  سال  بشر،  حقدق  ماهنامه   )5(
ماه  با شش  »ولسوالي اي  عنوان  ثور 1390تحت 

زمستان!«
1390تحت  18اسد  تا   15 8صبح  روزنامه   )6(

عنوان:
»وضعیت حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
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خشونت علیه زنان در همه کشورهاي جهان 
وجود دارد و میزان شدت آن از یک کشور 
تحقیقات  مي کند.  فرق  دیگر  کشور  تا 
علي الرغم  که  است  آن  از  بین المللی حاکي 
اغماض و چشم پوشي گسترده، خشونت علیه 
است.  دوانیده  ریشه  جهان  سراسر  در  زنان 
سه زن  هر  از  جهاني  سطح  در  مثال  به طور 
شده  شتم  و  ضرب  آن ها  از  یکي  اقل  حد 
جنسي  تجاوز  مورد  زن  یک  زن  پنچ  هر  از 
 13 گیرد.  مي  قرار  تجاوز جنسي  به  اقدام  یا 
مورد  توسط شوهران شان  زنان  62 درصد  تا 
خشونت جسمي قرار مي گیرند. 5000 زن و 
دختر همه ساله توسط اعضاي خانواده  ی شان 
قرار  جنسي  تجاوز  مورد  که  این  به خاطر 
کشته  خانواده اند  بدنامي  لکه ی  و  گرفته 
که  امریکا  متحده ی  ایاالت  در  مي شوند. 
درصد   35 تا   30 است  دموکراسي  مرکز 
قرار  خود  شوهران  جسمي  آزار  مورد  زنان 
تا 25 درصد زنان در هنگام  مي گیرند و 15 
در  مي شوند.  مواجه  لت وکوب  به  بارداري 
کانادا بیشتر از 50 درصد مقتوالن زن، توسط 

شوهران شان به قتل مي رسند. 
یک  زنان  علیه  خشونت  که  این  به  توجه  با 
سازمان  است، مجمع عمومي  مشکل جهاني 
تصمیم   1999 دسامبر   17 در  متحد   ملل 
گرفت که 25 نوامبر به عنوان روز جهاني محو 
خشونت علیه زنان تعیین شود. مجمع عمومي 
موسسات  دولت ها،  از  متحد  ملل  سازمان 
برنامه هاي  و  بنیادها  گروه ها،  مربوطه، 
منظومه سازمان ملل متحد دیگر سازمان هاي 
بین المللي و نیز سازمان هاي غیردولتي دعوت 
کرد تا در این روز به سازمان دهي فعالیت هاي 
عمومي  اگاهي  بردن  باال  براي  گسترده اي 
نسبت به موضوع خشونت علیه زنان بپردازند. 
خشونت در کشور ما نیز بگونه ی دردآور آن 
دامنگیر زنان است که عوامل آن را در عدم 
اعتماد بین زن و شوهر  ازدواج هاي اجباري ، 
زوجات،  تعدد  وقت ،  از  قبل  ازدواج هاي 
مداخله ی اشخاص ثالث در امور خانوادگي، 
و  زن  میان  زیاد  سن  تفاوت  بیکاري،  فقر، 
قوانین  و  احکام  از  آن ها  بي خبري  و  مردان 
نافذ و احکام شریعت اسالمي و غیره دانست، 
فشرده  به گونه ی  را  متذکره  موارد  اکنون 

توضیح مي دهم. 
جامعه ی افغانستان یک جامعه سنتي روستایي 
و مردساالر است. عنعنه ی ناپسند در روستاها 
جایي  در  مي کند،  عمل  قانون  از  قوي تر 
نیز  اسالمي  قوانین  است  حاکم  عنعنه  که 
در  که  نمي شود.  عمل  آن  درست  به گونه ی 
مشاهده  مي توان  را  آن  ازدواج ها،  زمینه ی 
و  شناخت  اساس  بر  ازدواج  که  وقتي  کرد. 
درک همه جانبه نباشد، تفاوت هاي اجتماعي، 
رواني و سلیقه اي باعث مي شود، که ابر سیاره 
مکدر  را  خانواده  گرم  فضاي  بي اعتمادي، 
منتهي  بن بست  به  رفت  بیرون  راه  و  سازد 
گردد. خودکشي از دیدگاه دین مبین اسالم 
کامال حرام بوده و هیچ گاهي نباید آن را راه 
از دختر  از ازدواج  نمایند. قبل  نجات تصور 

مورد  شخص  با  آیا  که  نمي شود  پرسیده 
نظرشان اماده ی ازواج است یا خیر؟ دختران 
در  تصمیم گیري  و  همسر  انتخاب  حق  غالبا 
در  و  ندارند  را  خود  آینده ی  زندگي  مورد 
این زمینه تابع مردان خانواده اند و در مواردي 
دختران را به عنوان )بد( به خانواده ی مقتول 
ناپسند،  عنعنه ی  از  دیگري  نوع  مي سپارند. 
کودکي  سنین  در  دختر  و  پسر  نامزد کردن 
که  وقتي  مي باشد.  شیرخوارگي  در  حتا  و 
حاضر  غالبا  مي شوند  بزرگ  کودکان  این 
ولي  نمایند  ازدواج  دیگر  یک  با  نمي شوند 
دارد  را  قانون  حکم  ناپسند  رسوم  چون 
نوع  این  نکاح مي نمایند که  به زور  را  آن ها 
مي باشد  ازدواج ها  ناموفق ترین  از  ازدواج ها 
جدایي  و  خشونت  باعث  نهایت  در  که 
فشار هاي  مظاهر خشونت  از  یکي  مي گردد. 
جوان  دختران  بر  مادراندر  طرف  از  وارده 
از  را  خود  مادر  جوان  دختر  چون  است. 
دست داده است و یا این که در اثر خشونت 
و عدم سازگاري مادر دختر طالق شده است 
نمي دهد  مادري  مهر  برایش  نه تنها  مادراندر 
بلکه به گونه ای مختلف باعث آزار جسمي و 
مادراندر  زبان  زخم  و  مي شود  دختر  روحي 
مجبور  دختر  که  مي شود  گزنده  اندازه  ای  تا 
عمل  این  که  نماید  انتحار  یا  فرار  مي گردد 
اثر  در  که  است  دیگر  بدبختي  سرآغاز  نیز 

خشونت مادر اندر به وقوع مي پیوندد.
نکته ی دیگر خشونت زن علیه زن است که 
رسانه ها در این مورد کمتر صحبت مي کنند. 
از  علیه زن کمتر  زن  در خانواده ها خشونت 
که  نوعروسي  نیست.  زن  علیه  مرد  خشونت 
به خانه ی شوهر مي رود اکثرا از جانب خشو 
و خواهران شوهر به خشونت مواجه مي شوند 
و من نمونه هایي را از قبیل دیده ام که خشو و 
و خواهران شوهر با عروس خانه به خشونت 
تا جایي مي رسد  و  مبادرت مي ورزند  لفظي 
که دیگ و کاسه را بر فرق عروس مي کوبند 
عذاب  را  بي چاره  عروس  لگد  و  مشت  با  و 

مي دهند. 
در  ازدواج  از  بعد  که  دارم  بیاد  را  دختري 
هم چنین  و  انداخت  را  دریای کوکچه خود 
در  دوسال  از  بعد  که  دارم  به یاد  را  دختری 
بین شان جدایی ایجاد شد. ما نباید از واقعیت 
زن  خشونت  نوع  این  که  نمایم  چشم پوشي 
علیه زن است که پاي مردان را نیز در ماجرا 
شرین  طعم  که  عواملي  از  یکي  مي کشاند. 
زندگي را از میان مي برد و تلخي خشونت را 
به اعضاي فامیل مي چشاند، فقر و تنگدستي 
مي باشد. فقر باعث  مي گردد تا مرد یا زن در 
کامیاب  زندگي  در  خود  سهم  کامل  ایفاي 
خشونت  پیدایش  سبب  ناکامي  این  و  نبوده 
باعث  فقر  مي گردد.  فامیل  در  ناخواسته 
مي شود تا  مرد یا زن، هرکدام توقعات دیگر 
نتواند.  برآورده  را  خویش  فامیل  اعضاي 
تهیه ی  و  خانه  خرج  تدارک  مثال  به گونه ی 
مصارف معقول و قابل نیاز اعضاي  فامیل به 

دوش مرد ضروري مي باشد. 
ادامه دارد
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یک  با  ارتباط  در  فردی  هر  ذهن  در  که  سوالی 
انتحارکننده شکل می گیرد، این است: او چرا و چگونه 
این کار را می کند؟ چه انگیزه و یا محرکی عامل اصلی 
این عمل است. ساده ترین راه برای جواب این سواالت، 
وارد شدن از دریچه انگیزه های اعتقادی و ایمانی افراد 
است. این که اعتقاد و ایمان فرد به هدف ارزشی و دینی 
و  کند  فدا  راه  این  در  را  می شود خودش  باعث  خود، 
احتماال پاداشی دریافت کند: رضایت خدا و بهشت. اما 
اگر  بود  خواهد  اشتباه  و  شتاب زده  ساده لوحانه،  بسیار 
انگیزه را در علت چنین رفتارهایی  تنها همین  بخواهیم 
انگیزه های  تنها  بپذیریم. مهم ترین اشتباه در کسانی که 
اعتقادی و دینی را در چنین رفتارهایی پیگیری می کنند 
این است که عملیات تروریستی- انتحاری را یک رفتار 
و  فردی  رفتار  یک  هیچ وجه  به  ترور  می دانند.  فردی 
گروهی  کامال  عمل  یک  ترور  نیست.  فرد  یک  رفتار 
است که انتحارکننده تنها به عنون کسی که گول آخر 
را می زند شناخته می شود. همان طور که در بازی فوتبال 
اگر توپ به گول زن رسید، موظف است گول بزند در 
گاها  فرصت سوزی اش  و  غیراین صورت ضعف، خطا 
خیانت.  و  تبانی  حتا  یا  و  می شود  محسوب  نابخشودنی 
مسوول تعیین شده برای انتحار نیز به عنوان آخرین عامل 
و  کند  انتحار  است  موظف  هراس افکنی  بازی  چرخه 
انتخاب  اساس  بر  و عمل  به تصمیم گیری  مجاز  همیشه 

شخصی نیست. 
اولین اصل در روانشناسی رفتار یک تروریست انتحاری، 
مطالعه رفتار او به عنوان عضو یک گروه است. انسان در 
می کند.  عمل  فردی  شرایط  از  متفاوت تر  بسیار  گروه 
گروه به انسان هویت، انرژی، انگیزه و معنا می دهد. به 
قرار  اقناع  و  فشار  تاثیر،  را تحت  انسان  نیز  میزان  همان 
او را جهت و  انگیزه های  و  رفتارها  می دهد و می تواند 
همان  به  شد  فردی عضو یک گروه  وقتی  دهد.  شکل 
شدتی که گروه به او احساس هویت و امنیت می دهد، 
می تواند این دو احساس قدرتمند او را گروگان بگیرد. 
اگر فرد از دستورات و اصول گروه پیروی نکرد، گروه 
خواهد  او  از  را  او  امنیت  و  هویت  احساس  او  طرد  با 
به  اعتقاد  روی  از  نه  افراد  اوقات  بسیاری  لذا  گرفت. 
ارزش ها و دستورات گروه، بلکه از روی ترس از تجربه 

تنهایی، تحقیر، سرزنش و تهدید گروه، تن به دستورات 
جاپان  در  خاین  یا  مدیر خطاکار  وقتی یک  می دهد.  او 
گروه،  یک  در  خود  آبروی  حفظ  خاطر  به  چین،  یا 
خودکشی می کند در اصل خود را از بین می برد تا مجبور 
نباشد سرزنش ها و طردشدگی های اعضای گروه را تحمل 
کند. همین ترس می تواند در برخی از انتحارکننده ها هم 
به نوعی وجود داشته باشد. تمامی انتحارکننده ها معتقدان 
جان باخته گروه های تروریستی نیستند. برخی از آنها خود 
قبال تحت القا هراس طرد و تنبیه گروه، گروگان گرفته 
شده اند. کودکان و نوجوانان فریب خورده و ساده دل را 

نیز باید در کنار این دسته قرار داد. 
نکته ی دیگر این که تمام انگیزه و انرژی فرد انتحارکننده، 
از آن خودش نیست. انتحارکننده خود را مسوول، مراقب 
و مالک انگیزه ها، ارزش ها و اهداف کل گروه می داند. 
همه اعضای گروه هدف و ارزش کار خود را به او منتقل 
تمامی  انگیزه  و  انرژی  نماینده  و  محافظ  او  کرده اند. 
را  او  رفتار  نمی توان  دلیل  همین  به  است؛  اعضای گروه 
یک رفتار فردی دانست. همین انرژی و انگیزه تجمع شده 
است که به او توان مبارزه و جلورفتن تا آخرین مراحل 
گروه ها  همواره  تقریبا  می دهد.  را  انتحاری  عملیات 
هدف  با  شخصی  که  زمانی  افراد.  نه  می شوند  تشویق 
عضوی  اگر  می شود،  قتل  مرتکب  برتر  آرمانی  ترویج 
از گروهی باشد که دارای باورهای مشترک با او هستند 
این  اگر شخصا  اما  ممکن است حمایت و تشویق شود. 
فردی  را  او  است  ممکن  همان عمل  انجام دهد،  را  کار 

خطرناک معرفی کند.
با  است.  باقی  خودش  جای  سر  سوال  جدی ترین  هنوز 
تمامی این تفاسیر آیا ما شخصیتی که با ویژگی های خاص 
مستعد و توانمند در عملیات های تروریستی باشد داریم؟ 
انجام می دهد یک شخصیت  آیا فردی که چنین کاری 
از  احتماال می توان رگه هایی  متفاوت و خاص است که 

یا حتا ممکن  او سراغ گرفت؟  را در  بیماری های روانی 
است او نه تنها بیمار نیست که توانمندی های خاص روانی 
و شخصیتی دارد که نشان از قدرت و ظرفیت های باالی 
ارزشی و انسانی در اوست؟ این ها سواالت جدی هستند 
که تنها با تبیین گروهی بودن رفتار انتحار قابل حل نیست.

ما می دانیم که ترور یک رفتار افراطی است و طبیعتا یک 
تروریست نیز می تواند در جنبه هایی از شخصیتش نسبت 
اعمال  مرتکب  که  اشخاصی  باشد.  افراطی تر  سایرین  به 

و  دیگران اند  با  هم حسی  فاقد  معموال  می شوند  افراطی 
بگیرند.  نادیده  را  قربانیان شان  بودن  انسان  دارند  تمایل 
برای  بسیاری  توانایی  ببینیم که  را  ما می توانیم اشخاصی 
هم حسی و ارتباط دارند. به دوستانشان خیلی نزدیک اند، 
آنها  به  که  شده اند  بزرگ  ایدیولوژی  نوعی  با  ولی 
دیگری  قومیت  یا  رنگ  مذهب،  که  مردمی  می آموزد 
دارند بدند و آنها بر اساس ذهنیت خود و نه به مقتضای 
احساس خویش به شکل شرارت آمیزی عمل می کنند. اما 
قلب و مغزشان با هم تعامل دارند. کسانی که در محیط 
خشونت و ظلم و ستم بزرگ شده اند، به ایدیولوژی هایی 
خود  نفع  به  را  دیگران  آن  اساس  بر  که  دارند  گرایش 

تحقیر می کنند. 
آیا شخصیتی به نام تروریست وجود دارد؟

کار  ترور  زمینه ی  در  که  سیاسی  روانشناسان  از  بسیاری 
کرده اند نظرشان این است که ما شخصیتی به نام تروریست 
سیاسی،  روانشناسی  نظریه پرداز  کرشنا  نظر  طبق  نداریم. 
آن  خصوص  این  در  پژوهش  اصلی  یافته های  از  یکی 
است که تروریسم عمدتا فعالیتی گروهی است و معموال 
خاص  شخصیت  نوعی  یا  روانشناختی  آسیب  از  ناشی 
نیست. تعهد ایدیولوژیک مشترک و همبستگی گروهی 
با  مقایسه  در  تروریستی  رفتار  در  تعیین کننده تری  نقش 
خصوصیات شخصیتی دارد. به همین لحاظ تروریست ها 
کامال آگاهانه عمل می کنند و باید مسوولیت رفتارشان را 

به طور کامل بپذیرند. 
ادامه دارد

آیا همه می توانند تررویست شوند؟
روانشناسی تروریسم
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• کابل: کوچه شماره 5، پل سرخ، کارته سه.	
• رادفر 	 جمشيد  مزار،  سراي  مهمان  اول  منزل  بلخي  محمد  الدين  جالل  موالنا  جاده  بلخ،  مزارشريف:دروازه 

تيلفون: 0705962741 - چاپ مزار: جاده بيهقي، نصيري مارکت، مطبعه دوستان.
• 	
• هرات: سه راه باد مرغان، مجتمع فرهنگي حرمت، طبقه دوم، فريدون آژند، تيلفون: 0797416062	
• غزني: محمد سنايي، تيلفون: 0799000262	
• باميان: بازار باميان، مصطفي پالزا، احمدپور، تيلفون: 0772198582	
• کندز: نورالعين، تيلفون: 0793405599، چاپ: مطبعه يعقوبي، جاده واليت. 	
• تخار: جان محمد نبی زاده، تيلفون: 0772501770	
• بدخشان: سيحون، تيلفون: 0705538084 	
• بغالن: ابراهيم زمانی، تيلفون: 0774595283	
• جوزجان: فياض، تيلفون: 0705558510	
• 	 Afghanistan_8am@yahoo.com :ايميل
• آدرس پستي: پسته خانه مرکزي صندوق پستي 1911، کابل، افغانستان	
• 8صبح در ويرايش و پيرايش مطالب وارده دست باز دارد. 	
• مقاالت وارده مسترد نمي گردد.	
• به جز سرمقاله، آراي مطرح شده در مقاالت 	

به نويسندگان آنها بر مي گردد.

• 	sanjarsohail@yahoo.com صاحب امتياز: سنجر سهيل  
• مدير مسوول: قسيم اخگر     0799290407	
• معاون: شاه حسين مرتضوي  0799037083 	
• دبير روابط عامه: پرويز کاوه    0700228988	
• خبرنگاران:  جمشيد رادفر، سيد سميع اهلل سعيدي، قدرت اهلل جاويد، فريدون آژند، نازنين شفايي	
• ويراستار: سيد مجتبی هاشمی	
• هماهنگي خبر: ظفر شاه رويي 0799319534	
• هماهنگی واليات: ميرمحمدصديق ذليق 0778470061	
• توزيع و اشتراک: 0708144047	
• پذيرش اعالن: وحيداهلل آرين 0779262458   	
• صفحه آرايي: حبيب بهزاد -ابراهيم ـ مصطفی سروری- احمدضيا - خيبر رحيمي	
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www.8am.af :وب سايت

0777625262

شهر سرت در آستانه سقوط
 نيروهای وابسته به شورای ملی انتقالی ليبيا می گويند 
آخرين  سرت،  شهر  در  مهم  مرکز  چند  کنترول 
دست  به  را  قذافی  معمر  هوادران  اصلی  پايگاه 

گرفته اند.
می گويند  انتقالی  شورای  نيروهای  فرماندهان 
مرکز  يک  و  دانشگاه  شهر،  اصلی  شفاخانه 
طرفدار  نيروهای  استفاده  مورد  که  را  گردهم آيی 
آقای قذافی قرار داشته به تسخير خود در آورده اند.

با وجود اين پيشرفت ها درگيری های شديد در شهر 
سرت، زادگاه معمر قذافی همچنان ادامه دارد.

شورای انتقالی ليبيا می گويد به محض سقوط اين 
نشده  هم  دستگير  قذافی  دگروال  اگر  حتا  شهر، 

باشد، آزادی کامل ليبيا را اعالم خواهد کرد.
نيروهای هوادار آقای قذافی کنترول شهر بنی وليد را 
نيز در دست دارند، ولی اين منطقه به دليل اين که به 
هيچ مسيری برای خروج از ليبيا منجر نمی شود، از 

نظر استراتژيک اهميت کمتری دارد.
آقای  خانواده  اعضای  از  شماری  اگست  ماه  در 
الجزاير و  به  او  نزديکان  از  بعضی  به همراه  قذافی 

نيجر، کشورهای همسايه ليبيا گريختند.
ميزبانی  برای  که  واغودوغو  گردهم آيی  مرکز 
اتحاديه آفريقا در سال 2009 ساخته شده  اجالس 
هوادران  مقاومت  مرکز  به  اخير  نبردهای  در  بود، 
آقای قذافی تبديل شده بود و تک تيراندازانی که در 
بام اين ساختمان موضع گرفته بودند، مانع از نزديک 
شدن نيروهای شورای انتقالی به اين مرکز می شدند.

کنترول  شورا  نيروهای  ظهر،  از  بعد  يک شنبه  اما 
اين مجتمع را که به شدت آسيب ديده، به دست 

گرفتند.
نيز  را  شهر  اصلی  شفاخانه  همچنين  نيروها  اين 
اتهام  به  را  نفر  چند  و  درآوردند  خود  تصرف  به 

همکاری با هوارادان معمر قذافی بازداشت کردند.
به گزارش آسوشيتدپرس برق و آب اين شفاخانه 
قطع شده و تنها چند دانشجوی طب و پرستار در آن 

مشغول به خدمت هستند.
متهمان حادثه خمینی شهر 
روز چهارشنبه در مال عام 

اعدام می شوند 
سارنوال اصفهان ايران اعالم کرد که حکم اعدام 
خمينی شهر  در  عنف  به  تجاوز  پرونده  متهمان 
در  اجرا  به  ميزان،   20 چهارشنبه،  روز  ايران، 
خمينی شهر  پرونده  متهمان  از  چهارتن  می آيد. 

پيشتر به اعدام در مال عام محکوم شده  بودند.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمدرضا حبيبی، 
از  اصفهان،  واليت  انقالب  و  عمومی  سارنوال 
پرونده  متهمان  از  تن  چهار  اعدام  حکم  تاييد 
و  داد  خبر  کشور  عالی  ديوان  در  خمينی شهر 
يکی  در  چهارشنبه  روز  متهم  چهار  اين  گفت 
از ميادين اصلی خمينی شهر و در مال عام به دار 

آويخته می شوند.
اوايل جوزای امسال، چندين تن با ورود به يکی 
هشت  اصفهان،  خمينی شهر  اطراف  باغ های  از 
مرد شرکت کننده در يک ميهمانی خصوصی را 
حبس و با ربودن شش زن حاضر در اين ميهمانی 
و انتقال آنها به محلی ديگر به آنها تجاوز کردند.

اين  متهم   15 ميان  از  که  شد  اعالم  آن  از  پس 
ديگر  تن  شش  و  شده  بازداشت  نفر   9 پرونده 

تحت تعقيب هستند.

فرانسه  و  آلمان  رهبران 
پس از انجام گفتگوهايی 
بحران  کنترول  درباره 
يورو  حوزه  در  بدهی 
»تغييرات  که  می گويند 
مهمی« را برای اداره اين 
خواهند  پيشنهاد  بلوک 

کرد.
صدراعظم  مرکل  آنگال 
نيکوال  و  آلمان 
سارکوزی رييس جمهور 
هدف  که  گفتند  فرانسه 
تغييرات همکاری  اين  از 
الزامی تر  و  نزديک تر 
کشورها  ميان  اقتصادی 

اين حوزه است.
که  گفتند  رهبر  دو  اين 
جزييات  اکتوبر  پايان  تا 

بيشتری را اعالم خواهند کرد.
خانم مرکل گفت که اين کشورها »مصمم 
از  اطمينان  برای  الزم  اقدامات  هستند 
صاحب سرمايه شدن مجدد بانک های اروپا 

را انجام دهند.«
تامين  چگونگی  سر  بر  فرانسه  و  آلمان 
داشته اند؛  اختالف  اروپايی  بانک های  مالی 
تا   100 نيازمند  بعضی  گفته  به  که  اقدامی 

200 ميليارد يورو برای مقابله با بحران بدهی 
ملی کشورهای حوزه يورو است.

استفاده  خواهان  فرانسه  که  می شود  تصور 
برای  يورو  حوزه  مالی  نجات  صندوق  از 
باشد،  کشور  اين  بانک های  به  کمک 
درحالی که آلمان بر استفاده از اين صندوق 
اصرار  چاره  راه  آخرين  عنوان  به  فقط 

می ورزد.

در  گفتگوها  اين  از  پس  سارکوزی  آقای 
به  پرداختن  زمان  اکنون  که  گفت  برلين 
جزييات نيست اما گفت که توافق آلمان و 

فرانسه »کامل« است.
آگاهيم  کامال  »ما  گفت:  خبرنگاران  به  او 
برای  آلمان مسووليت خاصی  و  فرانسه  که 
پاسخی  بايد  ما  دارند.  يورو  کردن  پايدار 

جامع و درازمدت ارايه کنيم.«

اين رهبران گفتند که مجموعه 
پيشنهادهای آنها شامل طرحی 
بانک های  به  کمک  برای 
همکاری  تسريع  اروپايی، 
و  يورو  حوزه  در  اقتصادی 
بدهی  مشکالت  به  رسيدگی 

يونان خواهد بود.
کرده  پافشاری  مرکل  خانم 
رهبران  اجالس  که  است 
 18 و   17 روزهای  در  اروپايی 
اکتوبر در بروکسل بايد حاوی 
به  اعتماد  تا  باشد  پيامی روشن 

بازارها برگردد.
مورد  در  گفتگوها  همزمان 
يونان  برای  مالی  نجات  طرح 
اواسط  تا  است  ممکن  که 
خالی  نقدی اش  ذخاير  نوامبر 

شود ادامه يافته است.
و  اروپا  مرکزی  بانک  اروپايی،  کميسيون 
اکنون درحال  پول هم  المللی  بين  صندوق 
تصميم گيری در اين باره هستند که آيا بايد 
يک قسط 8 ميليارد يورويی را برای کمک 
دولت  نه.  يا  کنند  آزاد  يونان  دولت  به 
صورت  پرداخت  برای  گويد  می  يونان 

حساب هايش به اين پول نياز دارد.

مصر  نخست وزير  شرف،  عصام 
مسيحيان  ميان  درگيری  دنبال  به 
خواهان  امنيتی،  نيروهای  و  قبطی 
شده  کشور  در  آرامش  برقراری 

است.
مدت  ظرف  طرفين  ميان  درگيری 
کوتاهی به شورشی گسترده تبديل 
شد که در جريان آن 24 نفر کشته 

و بيش از 200 نفر زخمی شدند.
ميان  اختالف  که  گفته  شرف  عصام 
»تهديدی  مصر،  در  مسيحيان  و  مسلمانان 

عليه امنيت کشور است.«
سرنگونی حکومت حسنی مبارک،  زمان  از 
درگيری های فرقه ای در مصر شدت گرفته 

است.
نشست  تشکيل  دستور  مصر  نخست وزير 
از  بعد  که  داده  را  مصر  کابينه  اضطراری 

ظهر ديروز تشکيل شد.
روز يک شنبه، تظاهراتی در قاهره، پايتخت 
به  گذشته  هفته  حمله  به  اعتراض  در  مصر 

يک کليسا در اسوان برگزار شد.
برای  را  بنيادگرا  مسلمانان  قبطی،  مسيحيان 

اين حمله سرزنش می کنند.
مصر  دولتی  تلويزيون  برابر  در  معترضان 
امنيتی  نيروهای  با  آنها  بودند.  کرده  تجمع 
درگير شدند و تلويزيون دولتی مصر گفت 
که چند عراده موتر متعلق به نيروهای امنيتی 

سوزانده شده اند.
بر  حاکم  نظامی  شورای  قبطی،  مسيحيان 

افراد  به  نسبت  که  می کنند  متهم  را  مصر 
عليه  حمالت  به  دست  که  گروه هايی  و 
مسيحيان می زنند، به ماليمت رفتار می کند.

قدرت  افزايش  نگران  مصر  مسيحيان 
اسالمگراهای افراطی هستند.

از  گروهی  يک شنبه،  روز  تظاهرات  در 
تظاهرکننده  هزاران  به  نيز  مصری  مسلمانان 

پيوستند. مسيحی 
آنها از منطقه شبرا در شمال قاهره به ميدان 
مصر  دولتی  تلويزيون  ساختمان  که  ماسپرو 

در آن قرار دارند، راهپيمايی کردند.
تا  خواستند  حاکم  نظامی  شورای  از  آنها 
والی واليت اسوان را برکنار کند. معترضان 
متهم  را  مصر  دولتی  تلويزيون  همچنين 
در  مسيحی  ضد  احساسات  به  که  کردند 

کشور دامن می زند.
معترضان گفتند که افرادی با لباس شخصی 
استعفای  خواهان  و  کرده اند  حمله  آنها  به 
فيلد  خصوص  به  حاکم  نظامی  شورای 

مارشال طنطاوی، رييس اين شورا شدند.

كاريابی اعــــــــــــالن 
      

به    ) افغانستان  مرکزی  بانک   ( بانک  دافغانستان 
يکنفر کارمند ورزيده و مجرب در پُست :

يک ُپست • ناظرُكل   
مربوط به دفتر ناظر ُکل بانک مرکزی  به شرايط ذيل  نياز دارد.   

مالی،  محاسبه،  تجارت،  و  اداره  اقتصاد،  های  رشته  از  ماستر  تحصیالت: 
احصائيه و يا يکی از رشته های مرتبط

 ، خارجی  يا  داخلی  آديت  بخش  در  سال  هشت  حداقل  كاری:  تجربه 
تحقيقات، ريسک منجمنت و کنترول

شايقين کار که واجد شرايط باشند، ميتوانند يک نسخهCV  و يا خلص سوانح 
آمريت  پالنگذاری،  و  ستراتيژی  مديريت  عنوانی  درخواست  معه  را  شان 
عمومی منابع بشری با ذکر پُست انتخابی و کاپی اسناد تحصيلی که از طرف 
الی  باشد،  شده  تصديق  افغانستان  اسالمی  عالی جمهوری  تحصيالت  وزارت 
dab.jobs@centralbank. آدرس:  ايمل  به  سالجاری  ميزان   28 تاريخ 

بفرستند.   gov.af
درخواستی های پائينتر از معيار هاي تعيين شده و از مراجع غير مستقيم به هيج 

وجه قابل پذيرش  نميباشد.
تماس  مصاحبه  و  امتحان  جهت  لست  شارت  در  شامل  اشخاص  با  صرف  و 

گرفته خواهد شد.
  www.CentralBank.gov.af ويب سايت:   به  بيشتر  معلومات  برای 
مراجعه نموده و يا به شماره تيلفون:              )0202104145 ( به تماس شويد.

توافق مركل و ساركوزی در مورد تغییرات مهم در حوزه يورو 

 نخست وزير مصر خواهان بازگشت آرامش به كشور شد
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