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امریکا و سیاست 
چندجانبه در افغانستان

کرده  متهم  گروه  این  با  همکاری  به  را 
است.

اتهام را بی اساس می داند. پاکستان این 
حزب  ارشد  اعضای  از  برمن،  هاورد 
مجلس  خارجه  امور  کمیته  در  دموکرات 
تعهد  پنج شنبه  روز  امریکا،  نمایندگان 
زیر سوال  را  تروریزم  با  نبرد  در  پاکستان 

برد.
انتقادهای  به  پاسخ  در  کلینتون  هیالری 
گفت  مذکور  کمیته  اعضای  از  شماری 
بر  افغانستان  در  امریکا  مشی  خط  که 
آن  در  بازسازی  و  مذاکره  »مبارزه، 

واحد« استوار است.
بودن  آماده  سنجش  برای  که  گفت  او 
شده  گرفته  تماس  آنها  با  پیکارجویان 

بود.
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هشدار ناتو به پاکستان: 
در افغانستان خالی 

امنیتی به جا نمی گذاریم 
باید  پاکستان  که  است  گفته  ناتو  دبیرکل 
از  نیروهایش  خروج  از  بعد  ناتو  که  بداند 
به جا  کشور  این  در  امنیتی  خالی  افغانستان، 
دبیرکل  اظهارات  این  با  همزمان  نمی گذارد. 
کمک هایش  ادامه  از  آلمان  صدراعظم  ناتو، 
بین المللی  نیروهای  از خروج  بعد  افغانستان  به 

اطمینان داده است.
)دی پی ای(،  آلمان  خبرگزاری  گزارش  به 
کرده  وعده  آلمان  اعظم  صدر  مرکل،  انگال 
نیز   2014 سال  از  بعد  کشورش  که  است 

کمک هایش به افغانستان را ادامه می دهد.
انگال مرکل شام پنج شنبه، 5 عقرب، با اندرس 
ناتو دیدار کرد.  پیمان  فو راسموسن، دبیرکل 
نیز  افغانستان  مورد  در  دیدارشان  این  در  آنها 
»ما  گفت:  آلمان  اعظم  صدر  کردند.  گفتکو 
باهم در این مورد توافق داریم که بعد از بیرون 
را  مسوولیت های مان  رزمی   نیروهای  کشیدن 

در برابر افغانستان فرو نگذاریم.«
نیروهای  آموزش  از  که  افزود  مرکل  خانم 
امنیتی افغانستان در آینده نیز حمایت می شود. 
از  بخشی  افغانستان  امنیتی  نیروهای  آموزش 
کشور  این  در  بین المللی  نیروهای  ماموریت 
است. اندرس فو راسموسن نیز به عین ترتیب 
رها  )تنها(  را  افغانستان  »ما  که  کرد  وعده 

نمی کنیم.«
که  گفت  ناتو  پیمان  دبیرکل  حال  همین  در 
زمان بندی بیرون کشیدن نیروهای بین المللی از 
افغانستان به همان شکلی که مورد توافق قرار 

گرفته بود، باقی می ماند. 
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خارجه  امور  وزیر  کلینتون،  هیالری 
اوباما  باراک  دولت  سیاست  از  امریکا، 
در قبال افغانستان دفاع کرده و گفته است 
با شورشیان طالبان  تماس  برای  که تالش 
و شبکه حقانی، با استراتژی مبارزه با آنها 

ندارد. مغایرتی 
خارجه  امور  کمیته  در  کلینتون  خانم 
انجام  کار  »این  گفت:  نمایندگان  مجلس 
پاکستانی ها  که  می کنم  فکر  زیرا  شد 
به  را  حقانی  شبکه  بتوانند  امیدوارند 
سمت مذاکرات صلح سوق دهند و پاسخ 

به آن حمله به سفارت ما بود.«
امریکا  از سیاست دولت  هیالری کلینتون 
حقانی  شبکه  با  مبارزه  و  مذاکره  برای 

دفاع کرد.
ماه  حمله  مسوول  را  حقانی  شبکه  امریکا 
و  می داند  کابل  در  سفارتش  به  سپتامبر 
دولت و سازمان اطالعات ارتش پاکستان 

انصاف ما و گفتگوی 
رییس  جمهور 
با تلویزیون جیو

سهیل سنجر 
خواهد  محض  بی انصافی  یک  این 
جمهور  رییس  گفتگوی  ما  اگر  بود 
کرزی را با تلویزیون جیوی پاکستان 
غرور  و  ملی  منافع  خالف  یک سره 
ملی خویش بدانیم. متاسفانه من نیز تا 
قبل از این که این گفتگو را به صورت 
مفصل تماشا کنم و بشنوم، با استناد به 
ویدیوی  از  کوچک  تکه  یک  همان 
منتشر  وب سایت ها  در  که  مصاحبه 
تصور  و  بودم  شده  احساساتی  شد، 
می کردم که رییس جمهور با بیان آن 
زده  صدمه  ملی مان  غرور  به  نکات 
را  گفتگو  تمامی  که  وقتی  اما  است. 
این  به  و شنیدم،  تماشا کردم  با دقت 
مورد  در  قضاوت ها  رسیدم که  نتیجه 
غیرمنصفانه  اکثرا  مصاحبه  این  کلیت 
در  که  گزارش هایی  حتا  است.  بوده 
یافت،  انتشار  ما  رسانه های  از  برخی 
گفتگوهای که در مجلس نمایندگان 
که  واکنش های  گرفت،  صورت  ما 
کردند  ارایه  ما  سیاسی  کارشناسان 
در  آنجا  و  اینجا  که  بحث هایی  و 
وب سایت ها شکل گرفت همه و همه 
از  تکه کوچک  همان یک  محور  بر 
مصاحبه  کلیت  نه  بود،  مصاحبه  کل 
رییس جمهوری  که  محوری  نیز  و 
این  تمامی  متاسفانه  و  می کند.  دنبال 
دیدگاه ها با آنچه که رییس جمهوری 
در این گفتگو بیان کرده است، کامال 
و  بی دقتی  نشانگر  و  است  تضاد  در 

بی انصافی ماست.
رییس  گفتگو  این  در  مجموع  در 
خبرنگار  سوال های  برابر  در  جمهور 
پرسش هایش  بیشتر  که  پاکستانی 
و  ارتش  رسمی  موضع  بیانگر 
طوری  است،  کشور  آن  استخبارات 
با  را  خبرنگار  که  می دهد  پاسخ  
مواضع  و  می کند  مواجه  چالش 
و  صراحت  به  را  خودش  حکومت 
صورت  به  او  می کند.  بیان  روشنی 
اخیر  سال  ده  ناکامی های  عمده ای 
گردن  به  را  تروریزم  علیه  مبارزه  در 
می کند  تالش  و  می اندازد  پاکستان 
تا بگوید که آنچه که پاکستان انجام 
می دهد نه تنها باعث ناامنی و بی ثباتی 
نیز  را  پاکستان  بلکه  شده،  افغانستان 
این  حتا  او  است.  ساخته  بی ثبات 
تصور نظامیان پاکستانی را که به دنبال 
افغانستان اند،  در  استراتژیک  عمق 
خیال خام می خواند و آن را ناممکن 

و دست نیافتنی می داند. 
در این که در ناکامی های ده سال اخیر 
تا چه حد شخص خود رییس جمهور 
بوده اند،  مسوول  حکومتش  و  کرزی 
اما   دارد،  وجود  فراوان  بحث  جای 
طول  در  کرزی  رییس جمهور  اگر 
یک بار  برای  اگر  حتا  گذشته  ده سال 
از  پاکستان  سیاست های  برابر  در  هم 
کشور  یک  رییس  جمهوری  موضع 
مستقل و کشوری که پیوسته از جانب 
پاکستان آسیب دیده و رنج برده است، 
هدفمند  و  علنی  صریح،  صحبت 
کرده باشد، این همان مصاحبه اش در 

تلویزیون جیو است. 
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امریکا در افغانستان 
مبارزه، مذاکره و بازسازی می کند

در مرحله دوم پروسه انتقال

امنیت 17 والیت به نیروهای 
افغان سپرده می شود

عناوین مطالب امروز:]در صفحه 4[

تفکیک شورشیان از...

عربستان با سلطنت...

تطبیق برنامه های...

5

8
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بشردوست:
وزیران و اعضای 

شورای ملی در پروسه  
حج امتیاز می گیرند

نماینده ی  بشردوست  رمضان 
مردم کابل در مجلس نمایندگان 
ملی  اعضای شورای  که  می گوید 
و حکومت با گرفتن سهمیه ای به 
برخالف  زایران  فرستادن  هدف 

قانون اساسی عمل کرده اند.
بشردوست گفت: »وکیل صاحبان 
در  ما  سناتوران  ما،  وزیران  ما، 
خداوند  خانه ی  و  خداوند  برابر 
احمد  حق  که  دارند  امتیازی  چه 
و  موچی  و  دهقان  و  محمود  و 
و  وکال  برای  و  شود  گرفته  غیره 
شود.  داده  وزیران  و  سناتوران 
چرا ما سه سهمیه داشته باشیم، 
داشته  سهمیه   سه  وزیران  چرا 
این  تا  این  است  نظرم  باشند، 
سهمیه ها به قرعه کشتی گذاشته 
می شد تا تمام مردم  افغانستان 

باشند.«  سهم مساوی داشته 
در صفحه 3 ACKU
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در انتقال مسوولیت شتاب نکنید!
در حالی که هنوز دست آوردها و نتایج مرحله اول 
است،  نشده  ارزیابی  به خوبی  مسوولیت  انتقال 
مقام ها از آغاز مرحله ی دوم که شامل 17 والیت 

می باشد، خبر می دهند. 
و  با عجله  افغانستان  که حکومت  نظر می رسد  به 
شتاب بیشتر در تالش است تا آمار والیت هایی را 

که انتقال صورت می گیرد باال نشان دهد. 
برخی از والیت هایی که در فهرست مرحله دوم قرار 
گرفته است مانند والیت دایکندی، چیزی به نام انتقال 
مسوولیت در آن معنا ندارد. این والیت در ده سال 
تنها  و  اداره می شد  افغان  نیروهای  توسط  گذشته 
گروه کوچکی از سربازان امریکایی بدون اثرگذاری 

در تامین امنیت منطقه، در آن حضور داشته اند. 
با این  وصف سخن گفتن از انتقال مسوولیت در 
این  والیت نوعی فریب کاری  سیاسی برای جامعه ی 

جهانی و افکار عمومی به شمار می رود. 
برده  نام  از والیت هایی  فهرست مرحله ی دوم  در 
چندقدمی  در  آنها  والیان  هم  اکنون  که  است  شده 

تعمیر والیت به آسانی گشت  و گذار نمی  توانند. 
والیت غزنی و میدان وردک از ناامن ترین والیت های 
از  حمله ها  رقم   باالترین  همه روزه  و  است  کشور 
 12 حداقل  غزنی  والیت  در  می شود.  گزارش  آنها 
قرار  طالبان  مستقیم  تهدید  معرض  در  ولسوالی 
دارد و رفت و آمد برای شهروندان عادی در مسیر  
می گیرد.  صورت  به سختی  نیز  امن  ولسوالی های 
زنخان  مانند  والیت  این  ولسوالی های  برخی  در 
ولسوالی های  برخی  و  نیست  باز  مکتب  یک  حتا 
ولسوالی  ساختمان   در  قره باغ صرفا  مانند  دیگر 
دارند.  حضور  پولیس  سربازان  و  امنیه  قوماندان 
در والیت میدان وردک نیز وضعیت به همین شکل 
است. سیدآباد همه روزه شاهد خونین ترین جنگ ها 
می باشد. ولسوالی چک نیز محل امنی برای مخالفان 
مسلح بدل شده است، مسیر شاهراه گواه این است 
که مخالفان مسلح تا چه میزانی از توانمندی برای 
برخوردار  سرک ها  تخریب  و  کاروان ها  بر  حمله 
می باشند. در برخی مناطق این  والیت در یک روز 

حتا 60 تانکر هم به آتش کشیده شده است. 
برخی از والیت های دیگر که در فهرست مرحله ی 
دوم قرار دارد نیز و ضعیت رضایت بخشی ندارند. 
برای نمونه امنیت درجال ل آباد،  تخار و بادغیس و 
با مشکالت خاصی  ولسوالی های سرپل  از  برخی 
به خاطر  حکومت  که   می رسد  به نظر  است.  همراه 
ارایه یک دست آورد  و  جلب توجه جامعه ی جهانی 
در کنفرانس های بن و استانبول، تالش کرده است 
تا آمار بلندی برای مرحله ی  دوم انتقال مسوولیت 

تهیه کند. 
ارگان های محل  رییس  که  می دهد  نشان  آمار  این 
این   در  امنیتی  وضعیت  از  خود  اداره  از   فراتر 
این  وضعیت  از   واقعا  اگر  و  ندارد  خبر   والیات 
والیات مطمین است،  خوب است که یک بار از همه ی 
این 17 والیت بازدید کند و پس از آن با یک ارزیابی 

همه جانبه فهرست بلند باالی خود را اعالم کند. 
مساله ی مهم در این والیات، ضعف حاکمیت محلی 
ناامنی های چندساله سبب شده است که  می باشد. 
اداری و حکومت داری  ارتقای ظرفیت  راستای  در 
بهتر در این  والیت ها کاری جدی صورت نگیرد. از 
این رو، این والیت ها در ارایه خدمات بهتر به مردم 
و حکومت داری شایسته نیز دچار مشکالت جدی و  
اساسی می باشد. در بسیاری از ولسوالی ها، افراد 
زورمند گروه های سابقه، به عنوان مسووالن ارشد 
تجربه ی   آنان  گذشته های  از  مردم  و  است  باقی 
تلخی دارند؛ حضور آنان سبب فاصله میان حکومت 
و مردم شده است. با این همه خوب است که انتقال 
به صورت  و  همه جانبه  ارزیابی های  با  مسوولیت 
روند  می تواند  شتاب  هرنوع  گیرد.  صورت  آرام 
جدی  مشکالت  با  را  مسوولیت  انتقال  عمومی 

روبرو کند. 

زنگ اول


عامالن این بمب گذاری است.
انفجار بمب های کنار جاده ای از عوامل 
کشور  در  غیرنظامیان  تلفات  عمده 
گروه های  عمدتا  که  می شود  شمرده 

شورشی مسوول آن دانسته می شوند.
مواد  از  و  دست  با  بمب ها  گونه  این 
محلی و کود شیمیایی نایترات آمونیوم 

در مراسم افتتاح این باشگاه گفت که 
هدف از ایجاد چنین باشگاهی مساعد 
میان  نظر  تبادل  و  دیدار  زمینه  ساختن 
مربوط  مسایل  مورد  در  خبرنگاران 
خلوتگر  آقای  است.  رسانه ای  کار  به 
میان  در  باشگاهی  چنین  نبود  افزود 
خبرنگاران قابل احساس بود. به گفته ی 
بهبود  در  می تواند  باشگاه  این  او، 

براثر  برسد،  خود  هدف  به  که  این 
ولسوال  شد.  کشته  ماین  این  انفجار 
این  انگیزه ی  مورد  در  خواجه غار 
باشنده ی  اعظم خان  گفت:  عمل 
در  ولسوالی ،  این  زردکمر  قریه ی 
محکمه ی ابتداییه این ولسوالی دوسیه 
رفت و آمد  محکمه  این  به  و  داشت 
این  اعضای  شاید هدفش  می کردکه 
محکمه بوده است. محمدعمر وجود 

مقام های امریکایی گفته اند که جنرال 
پیشین  استنلی مک کریستال، فرمانده 
افغانستان  در  امریکایی  نیروهای 
دعوت رسمی دولت افغانستان را برای 
دیدار از این کشور پذیرفته است و ماه 

آینده به افغانستان سفر می کند.
روز  امریکا  متحده  ایاالت  مقام های 
است  قرار  که  دادند  خبر  پنج شنبه، 
جنرال مک کریستال اولین دیدار خود 
از افغانستان را پس از بازنشستگی در 
ماه آینده انجام دهد. مک کریستال در 
ماه جون 2010 پس از انتشار مقاله ای 
در مجله »رولینگ استون« در انتقاد از 
سیاست های کاخ سفید و دولت اوباما 

در افغانستان، از سمتش برکنار شد.
نیروهای  فعلی  فرمانده  آلن،  جان 
کراکر  راین  افغانستان،  در  امریکایی 
امریکا در کابل،  متحده  ایاالت  سفیر 
فرماندهی  متیس، رییس  جنرال جیمز 
کاخ  ارشد  مقامات  و  امریکا  مرکزی 
سفید هیچ اعتراضی در مورد این سفر 

مک کریستال نکرده اند.
نخواست  که  امریکایی  مقام  یک 
کاخ  به  »او  گفت:  شود،  فاش  نامش 
سفید[  ]کاخ  آنها  و  داد  اطالع  سفید 

شرق  در  ننگرهار  والی  سخنگوی 
انفجار  پی  در  که  است  گفته  کشور 
یک بمب کنار جاده ای پنج غیرنظامی 

کشته و دو نفر دیگر زخمی شده اند.
به بی بی سی گفته  احمد ضیا عبدالزی 
در  جمعه،  روز  انفجار  این  که  است 
که  داد  روی  زمانی  خوگیانی  منطقه 
یک موتر حامل افراد غیرنظامی با بمب 

کنار جاده برخورد کرد.
این  اثر  در  که  افزود  عبدالزی  آقای 
حادثه یک کودک، دو زن و دو مرد 

کشته و دو نفر دیگر زخمی شده اند.
هیچ  را  انفجار  این  مسوولیت  هنوز 
فرد یا گروهی به دوش نگرفته است، 
به  را  آن  ننگرهار  والی  سخنگوی  اما 

گروه های شورشی نسبت داد.
هنوز  که  گفت  عبدالزی  ضیا  احمد 
کسی به اتهام این بمب گذاری دستگیر 
پولیس در تالش دستگیری  اما  نشده، 

»نی«،  فارغان  باشگاه  کابل:  8صبح، 
آزاد  رسانه های  حمایت کننده 
افغانستان، روز پنج شنبه، پنجم عقرب، 
طی محفل خاصی در کابل افتتاح شد.

این باشگاه متشکل از تعداد خبرنگارانی 
است که چند دوره برنامه های آموزشی 

»نی« را پشت سرگذاشته اند.
»نی«،  موسسه  رییس  خلوتگر  مجیب 

مواد  که  شخصی  تخار:  8صبح، 
جاسازی  خود  جیب  در  را  انفجاری 
به  که  این  از  پیش  بود،  کرده 
ناگهانی  انفجار  با  برسد،  هدفش 
شد.  کشته  همراهش  منفجره ی  مواد 
به  خواجه غار  ولسوال  محمدعمر 
میزان   5 پنج شنبه  روز  گفت:  8 صبح 
را  انفجاری  مواد  که  شخص  یک 
از  پیش  بود  کرده  مخفی  جیبش  در 

ارتش پاکستان 
اتهام امریکا مبنی بر 
همکاری با شورشیان 

را رد کرد 
سخنگوی  عباس،  اطهر  جنرال 
اتهامات  این  پاکستان  ارتش 
کرده  رد  را  امریکا  متحده  ایاالت 
شورشیان  به  پاکستان  که  است 
مرز،  از  عبور  با  تا  می دهد  اجازه 
افغانستان  در  را  امریکایی  نیروهای 
هدف قرار دهند. آقای عباس گفته 
است: »من این را کامال رد می کنم. 

این ادعا غلط و بی اساس است.«
سکا  کورتیس  جنرال  برید  قبال 
نیروهای  فرمانده  معاون  پروتی، 
بود  گفته  افغانستان  در  امریکایی 
که  هاوان هایی  و  راکت ها  که 
شلیک  بین  المللی  نیروهای  علیه 
از  که  می رسد  نظر  به  می شود، 
او  می آید.  پاکستانی  پوسته های 
مناطق  بعضی  »در  است  افزوده 
یا  که  می بیند  شما  گاهگاهی 
می کنند...  همکاری  باهم  آنها 
باز  شان  برای  را  راه  حداقل  یا  و 

می گذارند.«

انفجار در ننگرهار پنج غیرنظامی را کشت

باشگاه فارغان »نی« افتتاح شد

شخصی که به دعوایش رسیدگی نشده بود، قصد انتحار داشت

مک کریستال به افغانستان می آید

این  مواردی  در  و  می شود  ساخته 
بمب ها از راه دور کنترول می شوند.

آمونیوم  نایترات  کود  واردات  دولت 
عدم  دلیل  به  اما  است،  کرده  ممنوع  را 
به  کود  نوع  این  مرزها،  دقیق  کنترول 
کشور به صورت غیرقانونی وارد می شود 

و در دسترس شورشیان قرار می گیرد.

کیفیت کاری رسانه ها کمک کند.
همچنین احمد بهزاد معاون دوم مجلس 
نمایندگان در مراسم افتتاح این باشگاه 
گفت که ایجاد باشگاهی می تواند در 
در  بیان  آزادی  ساختن  نهادینه  زمینه 
تا  او،  گفته ی  به  کند.  کمک  کشور 
و  رسانه ها  دست اندرکاران  زمانی که 
خبرنگاران با هم متحدانه عمل نکنند، 
واکنشی  از خود  نیز  مسوول  مقام های 
در برابر نشرات رسانه ها نشان نخواهند 

داد.
آزاد  رسانه های  از  که  »نی«  موسسه 
حمایت می کند در سال 2005 میالدی 
ایاالت  انکشافی  اداره  مالی  کمک  به 
متحده امریکا تاسیس شد. این نهاد در 
جالل  قندهار،  هرات،  کابل،  والیات 
آباد و مزارشریف دفتر دارد که تا کنون 
صدها تن را در زمینه های مختلف کار 

رسانه ای آموزش داده است.

نمی کند  رد  را  محکمه  این  در  فساد 
محکمه ی  »مسوولین  می گوید:  و 
و  می دانند  مستقل  را  خود  ابتداییه، 
این  نمی توانیم  ما  هم  علت  همین  به 
فیض محمد  کنیم.«  نظارت  را  اداره 
توحیدی این رویداد را تایید کرد اما 
دشمنان  سوی  از  شخص  این  گفت 
به  موظف  افغانستان  امنیت  و  صلح 

این کارشده بود.

هیچ مشکلی ندارند.«
مقام های امریکایی همچنان خبر دادند 
و  کریستال  مک  به  دیدار  این  که 
کار  تا  داد  خواهد  فرصت  همسرش 
»آشیانه«  خیریه  موسسه  برای  را  خود 
مرکز  یک  آشیانه  کنند.  پیگیری 
خیریه افغان است که کودکان یتیم و 

فقیر را نگهداری می کند.
که  هنگامی  کریستال  مک  جنرال 
تحت  بین المللی  نیروهای  فرمانده 
روابط  بود،  افغانستان  در  ناتو  رهبری 
با حامد کرزی رییس جمهور  گرمی 
و دیگر رهبران افغانستان داشت. او از 
هنگامی که افغانستان را ترک کرده، 
کرده  حفظ  همچنان  را  خود  روابط 

است.
کشیدگی هایی  غالبا  که  آنجایی  از 
امریکا  دولت  و  کرزی  حامد  بین 
تحلیلگران  از  برخی  می آید،  پدید 
کرده اند  مطرح  را  احتمال  این 
نقش  بتواند  مک کریستال  که 
بازی  افغانستان  در  را  غیررسمی 
به  امریکا  پیام های  پیک  و  کند 
صحنه  پشت  غیررسمی  مراجع 

باشد. افغانستان  سیاست 

امریکا در...
ادامه از صفحه 1

خروج  با  که  گفت  کلینتون  خانم 
از  امریکایی در سال 201۴  نیروهای 
ایاالت  غیرنظامی  حضور  افغانستان، 
خواهد  ادامه  کشور  این  در  متحده 

یافت.
طالبان  پیکارجویان  از  تعدادی 
بی  بی سی  با  گفتگو  در  تازگی  به 
آموزشی  دوره های  که  گفته اند 
نظر  تحت  اردوگاه های  در  را 
پاکستان  ارتش  اطالعات  اداره 
کشور  آن  داخل  در  )آی اس آی( 
گذرانده و برای انجام ماموریت های 
بمب گذاری  جمله  از  عملیاتی 

انتحاری به افغانستان اعزام شده اند.
کمیته  رییس  لوین،  کارل  سناتور 
هفته  امریکا،  سنای  مسلح  نیروهای 
که  داد  هشدار  پاکستان  به  گذشته 
در  نظر  تجدید  عدم  صورت  در 
و  حقانی  شبکه ی  قبال  در  موضعش 
طالبان با احتمال قطع رابطه واشنگتن 

رو به رو خواهد شد.
که  شد  آن  خواهان  سناتور  این 
وزارت امور خارجه ی ایاالت متحده 
فهرست  به  رسما  را  حقانی  شبکه ی 
اضافه  خود  تروریستی  گروه های 

کند.
امریکایی  نیروهای  عملیات  از  پس 
که  پاکستان  خاک  در  می  ماه  در 
رهبر  الدن،  بن  اسامه  شدن  کشته  به 
شبکه القاعده منجر شد، فشار امریکا 

بر این کشور افزایش یافته است.
وزیرستان شمالی  در  شبکه ی حقانی 
مستقر  افغانستان  مرز  نزدیکی  در 

است.

زنی براثر خشونت های 
خانوادگی دست به 

خودکشی زد
که  جوان  زن  یک  8صبح،تخار: 
سوی  از  دوستانش،  گفته ی  به 
قرار  خشونت  مورد  مادرشوهرش 
خود  موش  مرگ  خوردن  با  داشت، 
شارق  شجاع الدین  داکتر  کشت.  را 
شفاخانه ی  داخله ی  بخش  نوکریوال 
والیتی تخار، به 8صبح گفت: »رویدا 
تالقان  جدید  شهر  باشنده ی  ساله،   23
خانواده ی  کرد:  اضافه  او  می باشد.« 
او  خودکشی  از  ساعت   3 تا  زن  این 
در  زهر  علت  همین  به  و  نداشته  خبر 
بدن او منتشر شده بود. خواهرخوانده ی 
این زن که نخواست نامش فاش شود، 
می گوید: »او 5 سال پیش ازدواج کرده 
و یک طفل ۴ساله دارد.« او اضافه کرد: 
رویدا، دایما از طعنه  ها و خشونت هایی 
از سوی مادرشوهرش شکایت می کرد. 
حاجی احمدشاه مدیر مبارزه با جرایم 
مرگ  تخار،  امنیه ی  قوماندانی  جنایی 
موش  مرگ  خوردن  علت  به  زن  این 
را تایید کرد. این درحالی است که در 
سال های اخیر، آمار خودکشی زنان در 

والیت تخار افزایش یافته است.

ما در افغانستان...
ادامه از صفحه 1

که  افزود  راسموسن  حال،  عین  در 
حمایت های بیشتر برای »کل منطقه مهم 
است... کشور همسایه پاکستان نیز باید 
از خود کدام خالی  بعد  ما  بفهمد که 

امنیتی به جا نمی گذاریم.«
این اظهارات دبیرکل پیمان ناتو با فشار 
ایاالت متحده امریکا بر پاکستان برای 
شورشیان  امن  پناهگاه های  علیه  اقدام 
است.  همزمان  قبایلی،  مناطق  در 
که  می کنند  نگرانی  ابراز  برخی ها 
خاک  در  شورشیان  پناهگاه های  اگر 
پاکستان نابود نشود، ممکن است بعد از 
خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، 
این کشور یک بار دیگر شاهد قدرت 

گیری افراط گرایان باشد.

ACKU
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در گزارش امروز »از ورای دود و آتش« خواهری 
شکنجه ی  اثر  در  مامایش  که  داریم  خود  با  را 
حادثه  آن  و  داده  دست  از  را  جانش  کمونیست ها 
با  که  بودیم  رعیت  مردم  »ما  می کند:  بیان  چنین  را 
اما دولت  نداشتیم،  دولت و سیاست های آن کاری 
حرف ها  چنین  پروای  کمونیستی  لجام گسیخته 
و  دین  به  که  را  مسلمان  افغان  هر  آنها  نداشت،  را 
کشورش اعتقاد داشت و زیر بار غالمی کمونیست ها 
نمی رفت دستگیر می کردند. در نخستین روز ها که 
ارتش سرخ  نیروهای  و  تازه کودتا صورت گرفت 
در  سنگین  و  سبک  سالح های  با  سیل آسا  شوروی 
کشور سرازیر شدند و این کشور را اشغال کردند، 
مردم علیه آنها جهاد را آغاز نمودند. عده ای با قلم، 
جان شان  با  هم  کسانی  و  مالی  کمک های  زبان، 
ایستادگی نمودند و جهاد کردند. اوضاع کشور روز 
به روز بدتر می شد و هیچ کسی جرات نداشت حتا 
شکایت  دولت  عمل کرد های  از  فامیلش  مقابل  در 
گوش  به  خبر  این  مبادا  که  می ترسیدند  زیرا  نماید 
جاسوسان جنایت کار دولت برسد و زندگی شان به 
خطر بیفتد. آنها شب هنگام افراد سرشناس و بزرگان 

وزیر ارشاد، حج و اوقاف کشور می گوید که به دلیل 
درنظر  وزارت  این  حج،  پروسه ی  در  مشکل هایی 
از  را  کعبه  خانه  حج  متقاضیان  انتخاب  روند  تا  دارد 

قرعه کشی به  ثبت متقاضیان حج، تغییر دهد.
که  اوقاف  و  حج  ارشاد،  وزیر  نیازی،  یوسف  محمد 
مجلس  نمایندگان  پرسش های  به  پاسخ گویی  برای 
شده  خوانده  فرا  نمایندگان  مجلس  به  چهارشنبه  روز 
بود، همچنین گفت که تطبیق قانون در فعالیت های این 

وزارت، مشکل هایی را برای او به میان آورده است.
نیازی می   گوید در سال های گذشته اشخاص استفاده جو 
مقام های  نزدیکان  از  خودرا  که  سعودی  عربستان  در 
دولتی معرفی می کردند و در مشکل های پروسه ی حج 

سهم داشتند، در سال روان جلو شان گرفته شده است.
تالش  در  توطیه  با  که  خواند  افرادی  از  را  آنان  وی 
در  را  اوقاف  و  حج  وزارت  فعالیت های  تا  هستند 

پروسه ی حج زیر پرسش ببرند.
به گفته  وی در سال روان به هدف شفافیت در پروسه ی 
حج، این پروسه، تحت نظر هیات مشترک که از چندین 
نهاد دولتی در آن سهم دارند، نظارت می شود و جلو 

سواستفاده ها نیز گرفته شده است.
با این حال، وزیر حج و اوقاف با پرسش های جدی از 

سوی نمایندگان مجلس روبرو شد.
مجلس  در  پکتیا  مردم  نماینده ی  کتوازی،  نادرخان 
و  حج  وزارت  والیتی  رییسان  که  گفت  نمایندگان 
اوقاف از متقاضیان حج رشوت می گیرند تا نام آن ها 
را در لیست افرادی که به اساس قرعه به فریضه ی حج 

برگزیده می شوند، درج کنند.
 وی گفت که دادن سهمیه ی یک نفر به نفر دیگر در 
از موردهای  اسناد در قرعه کشی  بدل رشوت و جعل 
بوده  حج  فریضه ی  متقاضیان  انتخاب  روند  در  مهم 

است.
گفته  قاطع  صورت  به  برای تان  »من  گفت:  کتوازی 
می توانم که حتا از یک حاجی، 500 دالر، رییس های 
والیتی گرفته است و سهمیه ی یک نفر را گرفته است، 
به کسی دیگر داده است، آن نفر یا غیرحاضر بوده و 
در  را  یک نفر  سهمیه  و  کرده  جعلی  عریضه ی  یاهم 

قرعه  کشی گرفته است.« 
اما وزیر ارشاد، حج و اوقاف گفت که همکاری با آنان 
به هدف شناسایی رشوت خوران در این وزارت موجود 
نیست و ادعاهایی که صورت گرفته، مستندسازی نشده 

است.

برخوردار  مردم  بین  در  بیشتر  نفوذ  از  که  را  قومی 
شکنجه گاه های  به  و  می کردند  دستگیر  بودند، 
کمونیستی  حکومت  می بردند.  خود  مخصوص 
و  شدید  شکنجه های  از  بعد  را  شده ها  بازداشت 
کشتارگاه ها  به  دسته جمعی  صورت  به  طاقت فرسا 

وزارت  در  مشکل هایی  که  پذیرفت  وی  حال،  این  با 
حج و  اوقاف  وجود دارد که وی توانایی مقابله با آن 

را نداشته است.
نیازی گفت: »من این را ادعا نمی کنم که تمام وزارت 
من  است که  این  من  بزرگ  است. مشکل  پاک شده 
قانون را تطبیق می کنم. هیچ کسی برای من نمی گوید 
بلکه  قانون را تطبیق می کنید  که خوب است که شما 
تطبیق  همه  باالی  قانون  است  خوب  که  می گویند 

گردد.«
وزیر ارشاد، حج و اوقاف به اعضای مجلس نمایندگان 
به عربستان سعودی در  انتقال حاجیان  گفت که روند 
حال نهایی شدن هست و تا پایان هفته ی گذشته، بیش 
از 27 هزار حاجی به کشور عربستان سعودی فرستاده 

شده است.
وزیر حج و اوقاف همچنین گفت که تا کنون به مشکل 
جدی که پروسه ی حج را زیر پرسش قرار دهد، مواجه 

نیستند و انتقال حاجیان به خوبی به پیش می رود.
سایر  کنار  در  این سو،  به  ده سال  از  حج   پروسه ی   
به  مشکل  پرجنجال ترین  از  دولت،  راه  فرا  مشکل ها 

شمار می رود.
از مقام های وزارت ارشاد حج  این مدت، بسیاری  در 
و اوقاف و وزارت ترانسپورت به دلیل سهیم بودن به 
دیگر  برخی   و  شده اند  فرستاده  زندان  به  اداری  فساد 

آن ها هنوزهم مورد پیگرد قانونی قرار دارند.
درمجلس  هرات  مردم  نماینده ی  بهادری  منورشاه 
حج،  پروسه ی  در  مشکل ها  که  می  گوید  نمایندگان 
همانند سال های گذشته وجود دارد و مقام های وزارت 

حج و اوقاف نتوانسته اند به آن رسیدگی کنند.

بشردوست:

وزیران
و اعضای شورای ملی

در پروسه  حج امتیاز می گیرند
 جاوید

آن  از  یکی  در  می رساندند.  شهادت  به  و  می بردند 
این  از  و  بردند  خود  با  شب هنگام  را  مامایم  روز ها 
موضوع چند سال گذشت ما هم گمان می کردیم که 
ببرک  زمانی که  بعد  اما  به شهادت رسانده اند،  را  او 
نمی دانم که چه علتی سبب  بر قدرت رسید،  کارمل 

وزارتخانه  در  و  می آید  وزیری که  »هر  بهادری گفت: 
می نشیند و کارهای وزیر دیگر)گذشته( را نفی می کند 
و می  گوید که من این کاروایی ها را کردم و در آخر هم 
می بینیم که همان مشکل های سال گذشته همان مشکلی 
دور  مسکن شان  ندارند،  نان  ندارند،  جای  حاجی ها  که 
است و مردم درآن جا همه دنبال آن است که یکی دیگ 
سازماندهی   باید  را  چیزها  این  کاسه،  یکی  و  می خرد 

می کردید.«
به  رسیدگی  خواهان  مجلس  نمایندگان  چند  هر 
شکایت های متقاضیان  حج خانه ی کعبه از سوی وزارت 
ارشاد، حج و اوقاف شدند ولی برخی از اعضای مجلس 
سایر اعضای شورای ملی و حکومت را متهم کردند که 
امتیاز  حکومت  از  و  می کنند  مداخله  حج  درپروسه ی 

شد مامایم دوباره آزاد گردید. اما اثرات ناگوار زندان 
تاثیر گذاشته بود که وی  و شکنجه باالی وی چنان 
دیگر آن انسان قبلی نبود. ما در آن زمان نمی دانستیم 
اما داکتران نظر دادند که او مدت دیر زنده نمی ماند، 
داخل  در  که  شکنجه هایی  و  غصه  اثر  در  چون  
زندان دیده بود، مبتال به سرطان شده و بعد از چندی 
دارفانی را وداع گفت. این یک نمونه از صدها هزار 
بود که کمونیست ها در زمان زمام داری  شان  جنایتی 
متقبل شدند و تعدادی از عامالن آن رژیم به سزای 
اعمال شان رسیدند، اما برخی های شان هنوزهم هستند 
از  من  می کنند.  یاد  افتخار  به  بسیار  دوره  آن  از  که 
دولت و جامعه جهانی می خواهم که یک بار محکمه 
عادالنه را دایر نماید. تا مردم از جنایت های هولناک 
جنایات  آن  عامالن  و  بردارند  پرده  دهه  چهار  این 
به  شده اند.  مرتکب  را  جنایت هایی  چه  که  بدانند 
همین اساس آنها مجازات شوند، تا پند و عبرت برای 
آیندگان شود و مردم هم بدانند که کی ها به کشور و 

مملکت خود خیانت نموده اند.« 
خوانندگان محترم:- جهت بهترشدن این بخش ما به 
دیده ی  به  شما  سالم  پیشنهادات  انتقادات،  نظریات، 
قدر می نگریم و با شریک ساختن چنین گزارش های 

شما در نشانی ذیل منتظر می باشیم. 
info_afg@solidarity for justice.org.af

می گیرند.
مجلس  در  کابل  مردم  نماینده ی  بشردوست  رمضان 
نمایندگان می گوید که اعضای شورای ملی و حکومت 
برخالف  زایران  فرستادن  هدف  به  سهمیه ای  گرفتن  با 

قانون اساسی عمل کرده اند.
ما،  وزیران  ما،  صاحبان  »وکیل  گفت:  بشردوست 
چه  خداوند  خانه ی  و  خداوند  برابر  در  ما  سناتوران 
امتیازی دارند که حق احمد و محمود و دهقان و موچی 
برای وکال و سناتوران و وزیران  و غیره گرفته شود و 
باشیم، چرا وزیران  داشته  ما سه سهمیه  داده شود. چرا 
سه سهمیه  داشته باشند، نظرم این  است تا این سهمیه ها به 
قرعه کشتی گذاشته می شد تا تمام مردم  افغانستان سهم 

مساوی داشته باشند.« 
مقام های  با  ملی  شورای  اعضای  که  تفاهمی  بنیاد  بر 
ملی  شورای  عضو  هر  داشته اند،  اوقاف  و  وزارت حج 
می تواند سه نفر را بدون قرعه کشی، برای ادامه فریضه 

حج به عربستان سعودی بفرستند.
در  کابل  مردم  نماینده ی  کلکانی،  داوود  حال،  این  با 
اعضای  که  آن جایی  از  می گوید  نمایندگان  مجلس 
مجلس به نمایندگی از مردم انتخاب شده اند، حق دارند 

که سه نفر را در سهیمه ی حج معرفی کنند.
کلکانی گفت: »سه نفر سهمیه برای هر وکیل، وزارت 
حج و اوقاف داده است، ما هر کدام ده هزار، بیست هزار، 
داده  رای  ما  برای  که  ما  موکلین  برای  داریم،  موکل 
است، ضرور است. روزی می آیند از ما پرسان می کنند 
که برای شما رای دادیم، برای ما یک سهمیه را بگیر! بنا 

این یک چیز کم است، رشوت هم نیست.« 
انتظار  اوقاف  و  حج  ارشاد،  وزارت  برنامه ی  اساس  بر 
می رود که امسال 30 هزار متقاضی از چهار زون کشور 
حج  فریضه   در  شرکت  هدف  به  سعودی  به عربستان 

فرستاده شوند.
مجلس  نمایندگان  به  اوقاف  و  حج  وزیر  این حال،  با 
گفت روی مسوده ای کار می کنند که به اساس آن در 
و  شد  خواهد  مرفوع  نیز  قرعه کشی  مشکل  آینده  سال 
عالقمندان حج بدون مشکل در فریضه ی حج شرکت 

کنند.
نیازی گفت: »پالنی داریم که سیستم قرعه کشی از بین 
آن  جا  در  )ایران(   ما  همسایه   کشورهای  مانند  و  برود 
نخست ثبت نام می شود با داخل کردن یک مقدار پول، 
به حج می روند  به همان نوبت بدون قرعه کشی همه  و 

که کسی در یک سال و کسی دیگر در سال دیگر.«

مامایم از اثر شکنجه جان باخت
در یکی از آن روز ها مامایم را شب هنگام با خود بردند و از 

این موضوع چند سال گذشت ما هم گمان می کردیم که او را به 
شهادت رسانده اند، اما بعد زمانی که ببرک کارمل بر قدرت رسید، 

نمی دانم که چه علتی سبب شد مامایم دوباره آزاد گردید. اما 
اثرات ناگوار زندان و شکنجه باالی وی چنان تاثیر گذاشته بود 

که وی دیگر آن انسان قبلی نبود. ما در آن زمان نمی دانستیم اما 
داکتران نظر دادند که او مدت دیر زنده نمی ماند، چون  در اثر 

غصه و شکنجه هایی که در داخل زندان دیده بود، مبتال به سرطان 
شده و بعد از چندی دارفانی را وداع گفت.

ري
حرا

 . ا
س از وراي دود و آتش

»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 
روايت هاي 23 سال جنگ در کشور مي باشند. 

محمد عارف بیات1089
ه و تنظیم:

تهی ACKU
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در  هم زمان  تالش های  از  امریکا  متحده  ایاالت 
افغانستان  در  بازسازی  و  مذاکره  مبارزه،  چوکات  
در  امریکا  که  می دهد  نشان  این  است.  گفته  سخن 
سیاست های  آزمایش  یا  چندجانبه  سیاست  اتخاذ  پی 
به کارگیری  این که  با  می باشد.  افغانستان  در  متفاوت 
امر  موفقیت  به  دستیابی  برای  متفاوت  راهکارهای 
خصوص  در  که  چیزی  اما  می رسد،  نظر  به  معقول 
سیاست های چندجانبه ایاالت متحده امریکا قابل بحث 
است، این که این سیاست ها باید براساس تاثیرگذاری 
شود.  گرفته  به کار  افغانستان  مردم  بر  منفی  و  مثبت 
یعنی این که باید در این سیاست ها، اولویت های مردم 
در  بازی های سیاسی  اصلی  متاثران  به عنوان  افغانستان 

افغانستان، در نظر گرفته شود.
رسانه ها  خبر داده اند که هیالری کلینتون، وزیر امور 
دولت  سیاست  از  امریکا،  متحده  ایاالت  خارجه ی 
باراک اوباما در قبال افغانستان دفاع کرده و گفته است 
شبکه ی  و  طالبان  شورشیان  با  تماس  برای  تالش  که 
حقانی، با استراتژی مبارزه با آنها مغایرتی ندارد.  این 
به این معناست که امریکا در کنار جنگ، تالش دارد 
عمل  وارد  طالبان  با  نیز  غیرنظامی  راهکارهای  از  تا 

شود.
اعالم  به صراحت  گذشته  هفته  پنج شنبه  روز  کلینتون 
تشویق شبکه ی حقانی  برای  است که کوشش  کرده 
در  طالبان  گروه  از  بخشی  تندروترین  به عنوان  که 
با سیاست ایاالت متحده  افغانستان محسوب می شود، 
طالبان  سرکوب  بر  مبتنی  که  افغانستان  در  امریکا 

می باشد، مغایرتی ندارد. 
امور  کمیته ی  اعضای  به  امریکا  خارجه ی  وزیر 
مورد  در  متحده  ایاالت  نمایندگان  مجلس  خارجه ی 
اگرچه  است.  گفته  سخن  حقانی  شبکه ی  با  مذاکره 
شبکه ی  برخورد  از  کنایه آمیزی  لحن  با  کلینتون 

ایاالت  از سوی  مذاکره  و  با تالش های صلح  حقانی 
که  دیگری  چیزی  است.  کرده  انتقاد  امریکا  متحده 
در گفته های کلینتون قابل توجه است، اهمیت انگاری 
پاکستان  نقش  برجسته نگهداشتن  به  متحده  ایاالت 
با  مصالحه  جمله  از  افغانستان  به  مربوط  مسایل  در 
که  است  کرده  تصریح  حتا  کلینتون  می باشد.  طالبان 
تالش های صلح ایاالت متحده نیز به اساس امیدواری 

به نقش پاکستان بوده است.
منعکس شده  بین المللی  رسانه های  در  که  آن گونه 
است، خانم کلینتون به اعضای کمیته ی امور خارجه ی 
مذاکره   – کار  »این  است:  گفته  نمایندگان  مجلس 

مرحله  دارد  »احتمال«  که  می گویند  دولتی  مقام های 
دوم انتقال مسوولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی 
هفده  در  داخلی،  امنیتی  نیروهای  به  کشور  در  مستقر 
نیست که مرحله  معلوم  تاهنوز  اما  والیت، آغاز شود. 
و  آغاز  زمانی  چه  از  امنیتی  مسوولیت های  انتقال  دوم 

شامل کدام ولسوالی ها و شهرها خواهد شد.
عبدالخالق فراهی، رییس اداره مستقل ارگان های محل، 
هفده  والیان  با حضور  عقرب،  روز چهارشنبه، چهارم 
این  نشست  از  پس  است  قرار  که  کرد  اعالم  والیت 
والیان با رییس جمهور کرزی و رییس کمیسیون انتقال 
مسوولیت، زمان آغاز مرحله دوم انتقال مسوولیت اعالم 
این نشست ها مشکالتی  او، در  به گفته ی  خواهد شد. 
با  مسوولیت  انتقال  مورد  در  والیت  هفده  والیان  که 
بعدا  و  می گیرد  قرار  ارزیابی  مورد  هستند،  مواجه  آن 
سپرده  داخلی  نیروهای  به  آن  مسوولیت  که  مناطقی 

بدخشان،  والیت های  می شوند.  مشخص  شد،  خواهد 
هرات،  هلمند،  غور،  غزنی،  دایکندی،  بلخ،  بادغیس، 
کابل، لغمان، ننگرهار، نیمروز، پروان، سمنگان، سرپل، 
»احتماال«  که  است  مناطقی   جمله  از  وردک  و  تخار 
مرحله دوم روند انتقال مسوولیت در آن آغاز خواهد 

شد.
نیروهای  به  امنیتی  مسوولیت های  انتقال  اول  مرحله 
داخلی به تاریخ بیست و هشتم سبنله سال جاری آغاز 
ولسوالی  بجز  کابل  و  پنجشیر  بامیان،  شد. والیت های 
هرات،  مزارشریف،  شهرهای  همچنین  و  سروبی 
والیت  مرکز  لشکرگاه  لغمان،  والیت  مزکر  مهترالم 
هلمند از جمله مناطقی بود که در مرحله اول مسوولیت 

تامین امنیت آنها به نیروهای داخلی سپرده شد.
براساس توافقی که میان دولت افغانستان و ناتو صورت 
گرفته است، قرار است نیروهای امنیتی داخلی تا سال 
از  را  مناطق کشور  تمام  امنیت  تامین  2014 مسوولیت 
بین المللی  نیروهای  به عهده گیرند.  بین المللی  نیروهای 
در  خود  نظامی  ماموریت  به  عمال   2014 سال  از  پس 
افغانستان خاتمه خواهند داد و کشور را ترک خواهند 

کرد.
با این حال رییس اداره مستقل ارگان های محل، مرحله 
اول انتقال مسوولیت های امنیتی را موفق خواند و گفت 
که دولت افغانستان در نظر دارد تا با امکانات کم خود 
به  بدهد.  ادامه  را  امنیتی  مسوولیت های  سپردن  روند 
گفته ی آقای فراهی، روند انتقال مسوولیت های امنیتی 
تنها به مفهوم گرفتن مسوولیت های امنیتی نیست، بلکه 
در پهلوی آن نیروهای امنیتی داخلی در بهبود وضعیت 
او  نیز تالش خواهند کرد.  اقتصادی مردم  اجتماعی و 
مسوولیت های  انتقال  به معنای  تنها  انتقال  »روند  گفت: 
و  اقتصادی  مسایل  بلکه  نیست،  امنیتی  و  نظامی 
و  تطبیق  زیرا  دارد.  بر  در  نیز  را  محلی  حکومت داری 
تامین امنیت با حکومت داری سالم و اقتصاد پویا یک 
رابطه ی مستقیم دارد. ما زمانی می توانیم از تامین امنیت 
در تمام والیات افغانستان مطمین شویم که هم زمان با 

تقویت پولیس و اردوی ملی، عرضه ی خدمات بهتر را 
نیز به شهروندان تقویت کنیم.«

این  که  گفت  محل  ارگان های  مستقل  اداره  رییس 
والیان،  برای  مشخصی  میکانیزم  و  »چارچوب«  اداراه 
امنیتی  مسوولیت های  انتقال  روند  موفق شدن  به منظور 
این  مورد  در  فراهی  آقای  است.  کرده  ترتیب  نیز 

چارچوب جزییات بیشتر ارایه نکرد.
هلمند،  والیت  والی  منگل،  گالب  حال  همین  در 
والیت  این  نادعلی  و  ناوه  ولسوالی های  که  می گوید 
از جمله مناطقی خواهد بود که مسوولیت تامین امنیت 
آن در مرحله دوم انتقال مسوولیت به نیروهای داخلی 
سپرده خواهد شد. آقای منگل گفت که پس از سپردن 
نیروهای  به  لشکرگاه  شهر  امنیت  تامین  مسوولیت 
امنیتی، این شهر با چالش مهم امنیتی مواجه نشده است 
والی  موفقانه عمل کرده اند.  داخلی  امنیتی  نیروهای  و 

مرحله  در  همانطوری که  امیدوارم  »من  افزود:  هلمند 
انجام  را  خود  وظایف  موفقانه  ما  امنیتی  نیروهای  اول 

دادند، در مرحله دوم نیز موفق باشند.«
همچنین محمد اقبال عزیزی والی لغمان از آغاز مرحله 
اکنون  استقبال کرد و گفت که  انتقال مسوولیت  دوم 
نیروهای امنیتی داخلی توانایی آن را دارند تا مسوولیت 
تامین امنیت مناطق بیشتری را به عهده گیرند. به گفته ی 
او، مناطقی که در مرحله دوم مسوولیت، تامین امنیت 
آن به نیروهای داخلی سپرده می شود، براساس ارزیابی 

دقیق کمیسیون انتقال مسوولیت انتخاب شده .
مناطق مهم و استراتژیک

در همین حال جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت 
مسوولیت  انتقال  برای  که  مناطقی  می گوید  دفاع 
و  مهم  مناطق  از  شده،  گرفته  نظر  در  دوم  مرحله  در 
مناطقی  برای  گفت  عظیمی  آقای  هست.  استراتژیک 
نیروهای  به  دوم  مرحله  در  آن  تامین  مسوولیت  که 
داخلی سپرده می شود، دقت بیشتر شده است. سخنگوی 
وزارت دفاع افزود: »در مرحله دوم انتقال مسوولیت، ما 
یک مقدار بیشتر تمرکز کردیم که بتوانیم بعضی مناطق 
مهم را شامل این مرحله بسازیم. منطقی که ما در مورد 
آن داریم این است که در حال حاضر قوای بین المللی 
بتوانیم  ما  اگر  و  است  زیاد  تعداد شان  نگاه کمیتی  از 
مناطق مهم را در همین گونه وضعیت مسوولیت آن را 
انتقال بدهیم، برای ما بهتر است تا در شرایطی که این ها 

)نیروهای بین المللی( روبه طرف کم شدن هستند.« 
تا  دارد  تالش  دولت  که  کرد  تاکید  عظیمی  آقای 
دولت  برای  که  مناطقی  امنیت  تامین  مسوولیت  ابتدا 
به گفته ی  داخلی سپرده شود.  نیروهای  به  است،  مهم 
سخنگوی وزارت دفاع، گرفتن مسوولیت تامین امنیت 

تمام مناطق برای دولت یکسان نیست.
با  همزمان  امنیتی  مسوولیت های  انتقال  دوم  مرحله 
با  معموال  می شود.  آغاز  سرما  فصل  شدن  نزدیک 
کاهش  کشور  در  نیز  خشونت ها  زمستان،  فرارسیدن 

می یابد. 


می کنم  فکر  زیرا  شد،  انجام   - حقانی  شبکه ی  با 
را  حقانی  شبکه ی  بتوانند  امیدوارند  پاکستانی ها  که 
آن  به  پاسخ  و  دهند  سوق  صلح  مذاکرات  سمت  به 
با دفاع  حمله به سفارت ما بود.« وزیر خارجه امریکا 
از سیاست دولت امریکا در خصوص مذاکره و مبارزه 
سیاست  که  است  گفته  حقانی  شبکه ی  و  طالبان  با 
ایاالت متحده امریکا در افغانستان بر مبارزه، مصالحه 

و بازسازی به صورت هم زمان استوار می باشد. 
راهکارهای  می خواهد  امریکا  متحده  ایاالت  این که 
متفاوتی را در افغانستان به آزمایش بگیرد، امر مردودی 
نیست، اما ایاالت متحده باید همیشه به این فکر باشد 
مردم  نباید  متفاوت،  سیاست های  آزمایش  در  که 
افغانستان متضرر شوند. زیرا وقتی امریکایی ها بخواهند 
تالش های جنگ و صلح خود را در رابطه به افغانستان 
یا  صوابدید  اساس  بر  حقانی  شبکه ی  یا  و  طالبان  و 
نمی تواند  این  سازند،  عیار  اسالم آباد  تضمین های 
برای افغانستان مفید واقع شود. زیرا اسالم آباد سیاست 
شفافی در برابر افغانستان ندارد، بلکه بسیار سودجویانه 
ایاالت متحده  این رو تالش های  از  عمل کرده است. 
نیز اگر صرفا متکی به اندیشه های دولتمردان اسالم آباد 

باشد، نمی تواند در افغانستان به موفقیت برسد.
مبارزه  اصل  با  را  اسالم آباد  کج دار  رفتار  که  چیزی 
به  افغانستان  در  به خصوص  و  منطقه  در  تروریزم  با 
شده  شنیده  باربار  که  است  این  می گذارد،  نمایش 
از  مساعدت  دریافت  و  همکاری  بر  طالبان  که  است 
سوی اسالم آباد اعتراف کرده اند. اخیرا نیز بی بی سی، 
افراد  از  تعدادی  آن  در  که  کرد  منتشر  را  گزارشی 
اعتراف کردند که دوره های  طالبان،  به گروه  وابسته 
سازمان  نظر  تحت  اردوگاه های  در  را  آموزشی 
در  )آی اس آی(  پاکستان  اردوی  نظامی  استخبارات 
داخل آن کشور گذرانده و برای انجام ماموریت های 
افغانستان  به  انتحاری  بمب گذاری  جمله  از  عملیاتی 

اعزام شده اند.
گروه  افراد  از  دسته  این  اعتراف  با 
می شود  روشن  واقعیت  این  طالبان، 
ریشه کن کردن  پی  در  پاکستان  که 
به خصوص  و  منطقه  در  تروریزم 
افغانستان نمی باشد.  آنچه برای سران 
بهره برداری  است،  مهم  اسالم آباد 
منطقه  در  به وجود آمده  وضعیت  از 
می باشد. از این رو موجودیت پدیده 
حساسیت  اسالم آباد  برای  تروریزم 
کوشش  اسالم آباد  و  نیست  برانگیز 
و  مبهم  سیاست  اتخاذ  با  تا  می کند 
چندپهلو، بازیی را اجرا کند که سود 

اسالم آباد از آن تامین شود. 
آنچه بدبینی را نسبت به عدم شفافیت 
اسالم آباد در مبارزه با تروریزم تایید 
از  اسالم آباد  که  است  این  می کند، 
اتهام  همین  با  نیز  هندوستان  جانب 
شده  شنیده  بارها  می باشد.  روبرو 
سیاست  از  نو  دهلی  سران  که  است 
دوپهلو و حتا جانبدارانه اسالم آباد در 
مورد تروریزم و کمک به آموزش و 
شکایت  تروریستی  گروه های  تامین 

کرده اند.
متحده،  ایاالت  اگر  وضعیت،  این  به  با توجه 
براساس  را  افغانستان  خصوص  در  خود  سیاست های 
منطق پاکستان و منطبق با القاات اسالم آباد عیار کند، 
داشت.  نخواهد  پی  در  را  نفعی  افغانستان  مردم  برای 
ایاالت  که  است  این  کار  ضروری ترین  و  بهترین 
اساس  بر  را  افغانستان  قبال  در  خود  سیاست  متحده، 
واقعیت های موجود در افغانستان و ضرورت هایی که 
مردم افغانستان با آن مواجه اند، عیار کند و در مطابقت 
خود  بازسازی  و  مصالحه  جنگی،  سیاست های  آن  با 
این سیاست ها  در  اولویت  اساس،  بر همین  و  عیار  را 

را تعیین کند.
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در  امنیتی  نیروهای  می گویند  دفاع  وزارت  مقام های 
اجرای عملیات »امید« در بخش جدا کردن غیرنظامیان از 
شورشیان با دشواری هایی مواجه هستند. عملیات سراسری 
»امید« ده ماه پیش به منظور هدف قراردادن اعضای شبکه ی 
حقانی و جدا کردن غیرنظامیان از شورشیان آغاز شد که 
قرار است که این عملیات تا شش ماه دیگر نیز ادامه داشته 

باشد.
روز  دفاع،  وزارت  سخنگوی  عظیمی  ظاهر  جنرال 
گفت  خبری  نشست  یک  در  عقرب  چهارم  چهارشنبه، 
خاصی  نشان  و  یونیفورم  از  دولت  مخالف  شورشیان  که 
برخوردار نیستند تا نیروهای امنیتی تشخیص دهند که چه 
غیرنظامی  افراد  جمله  از  کسانی  چه  و  شورشی  کسانی 
باشند  قادر  زمانی که  تا  شورشیان  او،  گفته ی  به  هستند. 
زمانی که کشته شدند  اما  امنیتی می جنگنند  نیروهای  علیه 
عظیمی  آقای  می شوند.  معرفی  غیرنظامی  افراد  به عنوان 
گفت: »نوع جنگی که فعال ما داریم و با گروه هایی روبرو 
هستیم که نه یونیفورم دارند، نه یک بالک به گردن خود 
دارند که معموال سربازان ما جهت شناسایی دارند، نه یک 
کارت هویت دارند. تا وقتی که توانستند جنگ می کنند و 
نتوانستند سالح خود را می گذارند و اگر کشته  زمانی که 

هم شدند آن وقت ملکی خوانده می شوند.«
اهداف  از  یکی  که  کرد  تاکید  دفاع  وزارت  سخنگوی 
از  غیرنظامیان  کردن  جدا  »امید«  سراسری  عملیات  مهم 

یکی  حال  شرح  با  می خواهم  را  مقاله  این  پایانی  قسمت 
کنم.  بود، شروع  آمده  پیشم  مشاوره  برای  که  مراجعانم  از 
و  می کرد  تحصیل  ساینس  کامپیوتر  رشته  در  که  دختری 
هردو  مادرش  و  پدر  هم  بود.  تحصیل کرده ای  خانواده  از 
استاد دانشگاه بودند. مشکل این بود که پدر و مادر او اجازه 
او  کند.  زندگی  می خواهد  خودش  که  آن گونه  نمی دادند 
نحوه  از  نداشت.  تصمیم گیری  حق  کاری  هیچ  در  تقریبا 
تفریحات  به  پرداختن  خانه،  خروج  و  ورود  زمان  پوشش، 
تا  نوع حرف زدن و خندیدن در خانه گرفته  مورد عالقه و 
این مراجع  انتخاب رشته تحصیلی و همسر. آنچه در مورد 
اهمیت می یابد این است که ما با پدر و مادری مواجهیم که 
به لحاظ علمی در سطح نسبتا خوبی قرار دارند، اما در ارتباط 
با  متناسب  خود  فرزند  ارتباطی  و  تربیتی  مسایل  و  نیازها  با 

زمان عمل نمی کنند.
مشکل در این جا این است که چطور می توان نوعی نزدیکی 
کرد.  ایجاد  دخترشان  و  والدین  این  بین  متقابل  تفاهم  و 
شکاف عمیقی بین این دختر دانشجو و والدینش ایجاد شده 
است؛ شکافی که خودش را در مشکل ازدواج او بروز داده 
است. ما می توانیم این خانواده را نمادی از شکاف بین دو 
در  باید  هم  را  نکته  این  بگیریم.  نظر  در  افغانستان  در  نسل 
نظر  در  را  حالت  داریم خوش بینانه ترین  ما  که  گرفت  نظر 
کرد  صحبت  آنها  با  می توان  که  مادری  و  پدر  می گیریم. 
و نظرشان را تغییر داد. مشکل پایین بودن سطح فرهنگ و 
دانش عمومی مانع جدی محسوب نمی شود.   با این توصیف 
راه  شد.  مشخص  نیز  نوشتار  این  قسمت  آخرین  موضوع 

مدیریت شکاف نسل ها چیست؟
به این  باید  در راهبردهای برون رفت از شکاف نسل ها اول 
و  )والدین  طرفین  از  یک  کدام  با  که  پرداخت  موضوع 
پدر  آیا  کرد؟  شروع  باید  بزرگساالن(  و  جوانان  فرزندان، 
و مادر باید نظر و رفتارشان را تغییر دهند یا فرزندان. پاسخ 

خیلی  شورشیان  نظامی  توان  حاضر  حال  در  که  افزود 
محدود است و آنان نمی توانند که با نیروهای امنیتی خود 

را رویارو بسازند.
عملیات  اجرای  دفاع  وزارت  سخنگوی  حال  همین  در 

فرزندان خوب، قدرشناس و قابل اعتمادی دارند. والدین ما 
به ظاهر  سخن  این  مادراند.  و  پدر  کنند  احساس  دارند  نیاز 
نشان  من  به  تجربه  اما  می رسد،  به نظر  ساده  و  بدیهی  بسیار 
داده است مساله مهم در بسیاری از رفتارهای افراطی والدین 
ریشه در رسیدن به همین احساس دارد. این احساس زمانی 
احترام  تبعیت،  رفتار  در  را  آن  که  می گیرد  شکل  آنها  در 
و گاهی تسلیم شدن فرزندان شان ببینند. زمانی که فرزندی به 
احترام حضورش  به  می شود،  بلند  از جایش  پدرش  احترام 
در جمع رفتارش را کنترول می کند و در موضوعاتی بدون 
در  احساس  این  می دهد،  آنها گوش  به حرف  کم و کاست 
برای  مهم  و  تاثیرگذار  والدینی  که  می شود  ایجاد  والدین 
فرزندان شان هستند.  ما باید از طریق رفتارهای خرد و مداوم 
و  زندگی  اصول  با  موافق  و  بی خطر  اطاعت های  محترمانه، 
اظهار اهمیت نقش آنها در زندگی مان به صورت کالمی و 
به والدین خود منتقل  رفتاری احساس پدر و مادر بودن را 
کنیم تا آنها مجبور نشوند این موضوع را برای ما ثابت کنند. 
صحیح  رفتار  با  الزم  و  مقتضی  زمان های  در  ما  که  زمانی 
آنها  نکنیم  منقل  بزرگترهای مان  به  را  احساس  این  خود 
این  حساس  و  بدست آمده  فرصت های  در  می کنند  سعی 
موضوع را به ما ثابت کنند. این موضوع که هنوز از قدرت و 
تاثیرگذاری در زندگی ما برخوردارند. یکی از جاهایی که 
این نیاز به اثبات خودش را نشان می دهد زمان تصمیم گیری 
برای موضوعاتی همچون ادامه تحصیل، ازدواج و استقالل 

خانوادگی است. 
نکته دوم این که هم والدین و هم فرزندان نباید از حداکثر 
ظرفیت اعتماد و تحمل یکدیگر استفاده کنند. اگر والدین 
ما مثال در مورد نحوه پوشش ما تا حد خاصی به ما آزادی 
می دهند ما نباید از حداکثر ظرفیت آنها در پذیرش و تحمل 
آنها  اگر  کنیم.  استفاده  آنها  توسط  خود  سلیقه  اختالف 
دخترشان  آرایش  یا  و  پسران  مثال شیک پوشی  از  حدودی 
باید  فرزندان  دارند،  قبول  خانه  از  بیرون  فضاهای  در  را 
مقداری کم تر از حد تحمل والدین به این امور بپردازند تا 
و  خود  بین  سلیقه  اختالف  تحمل  برای  نشوند  مجبور  آنها 
فرزندان شان انرژی روانی زیادی را خرج کنند. دقت کنید 
که من این جا فقط  نوجوانان و جوانان را مخاطب خود قرار 
هیچ  امور  این  در  والدین  که  نیست  این  به معنای  و  داده ام 
انعطاف پذیری نباید داشته باشند و یا تمام مسوولیت کاهش 
این شکاف در تفاهم و برقراری ارتباط به عهده فرزندان و 

جوانان است. 
نکته سومی که باید رعایت شود مهارت های مذاکره کردن، 
بین  موضوعات  برخی  در  کردن  مخالفت  و  گرفتن  فاصله 

درنظرداشت  با  عملیات  این  که  است  شورشیان 
شورشیان  شناخت  زمینه  در  دشواری ها  همین 
ظاهر  جنرال  است.  شده  طراحی  غیرنظامیان  از 
عظیمی گفت گاهی مساله جدا کردن شورشیان 
از غیرنظامیان به حدی »پیچیده« می شود که فردی 
می جنگد  امنیتی  نیروهای  علیه  آخر  لحظه  تا  که 
است  به شورشیان  مربوطه  بعدا کشته می شود،  و 
یا غیرنظامیان. او گفت: »در موارد بسیار زیاد در 
تا آخرین لحظه  شمال و بعضی جاها داشتیم که 
است،  شده  کشته  که  وقتی  و  جنگیده  ما  همراه 
یک نفر دیگر تفنگش را از باالی جسدش برداشته 
و گفتند که این شخص ملکی بوده است. هیاتی 
که هم رفته نتوانسته که حقایق را بیاورد. به خاطر 
چه؟ چون آن وقت ما نیروی کم داشتیم و طالبان 
هم مردم را تهدید می کردند که اگر نگویند که 

افراد ملکی کشته نشده اند، کشته می شوند.«
از  یکی  که  کرد  تاکید  دفاع  وزارت  سخنگوی 
برنامه های اساسی مخالفان مسلح دولت، تبلیغات 
شورشیان  عظیمی،  آقای  گفته ی  به  که  است 
گفت  او  بوده اند.  موفق  هم  خیلی  زمینه  این  در 

اشغال  طوری  اوقات  برخی  را  تبلیغاتی  فضای  شورشیان 
تبلیغات  مسیر  نداسته«  یا  و  »دانسته  برخی ها  که  می کنند 
عظیمی  ظاهر  جنرال  می سازند.  آماده  شورشیان  برای  را 

نشان  واقعیت ها  اما  هردو.  است:  این  سوال  این  به  مطلوب 
می دهد که این کار به راحتی میسر نیست. بزرگتر ها به راحتی 
نمی توان  و  است  ثابت شده  آنها  نمی کنند. شخصیت  تغییر 
داد.  تغییر  را  آنها  ذهنیت  و  عادت ها  ارزش ها،  به راحتی 
نکته ی امیدبخش در طرف والدین این است که آنها نسبت 

به فرزندان شان نوعی احساس تعهد و عاطفه دارند. 
و  نوجوانان  طرف  را  خود  مخاطب  فعال  من  دلیل  به همین 
جوانان در نظر می گیرم. جوانان باید به نکات زیر توجه کنند 
بزرگترهای شان  با  اختالف  مورد  موضوعات  در  بتوانند  تا 

مدیریت بهتری داشته باشند. 
نیاز های اساسی یک  باید به  اول این که نوجوانان و جوانان 
پدر و مادر توجه کنند. همان طور که کودکان و نوجوانان 
و  قابل اعتماد  خوب،  مادر  و  پدر  کنند  احساس  دارند  نیاز 
حمایت گری دارند، پدر و مادرها نیز نیاز دارند احساس کنند 

شمشیر در والیات پکتیا، پکتیکا، غزنی و لوگر را موفقانه 
خواند و گفت که طی این عملیات صدها تن از شورشیان 
کشته، بازداشت و زخمی شده اند. عملیات شمشیر بخشی 
از عملیات سراسری »امید« است که نزدیک به دو هفته قبل 
در چهار والیت آغاز شد. آقای عظیمی گفت: »طی چند 
روز گذشته به صدها دهشت افکن یا کشته شده، یا زخمی 
توانستند  نفر دیگر  به صدها  اسیر شده و همچنین  یا  شده 
عملیات  جریان  در  نمایند.  فرار  و  کنند  عبور  مرز  از  که 

دیپوهای مختلف مهمات هم بدست آمده است.«
عملیات  هفته  این  طی  که  افزود  دفاع  وزارت  سخنگوی 
این  که  می شود  آغاز  نیز  دو«  »شمشیر  نام  تحت  دیگری 
عملیات ساحات بیشتری را تحت پوشش قرار خواهد داد. 
او تاکید کرد که تلفات نیروهای امنیتی در جریان اجرای 
لوگر  و  غزنی  پکتیکا،  پکتیا،  در والیات  عملیات شمشیر 
به  که  می شود  تالش  همچنین  و  است  بوده  اندک  خیلی 

غیرنظامیان آسیب نرسد.
در   »126 »امید  عملیات  که  عظیمی گفت  آقای  همچنین 
طی  که  است  جریان  در  هلمند  والیت  کجکی  ولسوالی 
و  افراد شورشیان کشته شده اند  از  تن  بیست  از  بیشتر  آن 
پنجاه ماین کشف شده است. او افزود که هدف از اجرای 
عملیات »امید 126« در ولسوالی کجکی، پاک سازی این 
از  از وجود شورشیان و جدا ساختن غیرنظامیان  ولسوالی 
مخالفان مسلح دولت است. وی گفت که اطراف ولسوالی 
شده  تصفیه  دولت  مخالف  شورشیان  وجود  از  کجکی 
است و این عملیات تا زمانی که شورشیان در این ولسوالی 

از بین نروند، ادامه خواهد داشت.
با این حال، وزارت دفاع اوضاع امنیتی کشور را در حال 
امنیتی  شرایط  در  که  می گوید  می کند  توصیف  بهبود 
است.  آمده  مثبت«  بسیار  »تغییرات  گذشته  سال   به  نسبت 
به  را  افغانستان  کل  »ما  گفت:  وزارت  این  سخنگوی 
محاسبه می گیریم و باالی یک والیت بحث نمی کنیم. در 
کل افغانستان یک تغییرات بسیار مثبت آمده است، هرچند 
برعکس  انتحار  و  انفجارات  لحاظ  از  که  می پذیریم  ما 

شدت پیدا کرده است.«
این در حالی است که نیروهای امنیتی داخلی قرار است تا 
چند روز دیگر مسوولیت تامین امنیت برخی از ولسوالی ها 

و شهرهای هفده والیت کشور را به عهده گیرند.

والدین و بزرگ ساالن و فرزندان و جوانان است.
فرزندان، اول باید بین دو موضوع »احترام« و »قبول کردن« 
تفاوت قایل شوند. احترام گذاشتن به والدین با قبول کردن 
نظر آنها متفاوت است. در بسیاری موقعیت ها نمی توان نظر 
والدین را آن گونه که رفتار عقالنی و منطقی اقتضا می کند 
به ذهن   راه حل  تنها یک  است  ممکن  نهایت  در  داد.  تغییر 
اشتباه شدن.  تسلیم تصمیم  یا  و  آنها  با  برسد. مخالفت  شما 
نکته اصلی که من می خواهم به آن اشاره کنم این است که 
ما باید مهارت و تحمل سختی مخالف و مقاومت محترمانه 
هر  از  مخالفت خود  دادن  نشان  برای  نباید  بگیریم.   یاد  را 
که  باشیم  نداشته  هم  را  اشتباه  این  کنیم.  استفاده  راهی 
مخالفت کردن به معنای بی احترامی به آنان است. البته این 
نکته ای است که بیشتر، والدین باید به آن توجه کنند چرا که 
بیشتر والدین هستند که مخالفت فرزندان شان را با نظر خود 
نوعی بی احترامی فرض و احساس می کنند. جوانان باید در 
زمان و نحوه طرح نظرات مخالف خود با والدین شان دقت 
نباید موضوع را در هر زمانی مطرح کرد. زمانی که  کنند. 
می خواهیم به یک موضوع سخت بپردازیم، باید سعی کنیم 
کنیم  باید سعی  مثال  کنیم.  مدیریت  را  موضوع  حاشیه های 
بیاندازیم  به تاخیر  مرتب فرصت بگیریم و تصمیم گیری را 
اصولی  مخالفت  یا  و  راه حل  یافتن  برای  مناسب  فرصت  تا 
فراهم شود. جوانان باید همان طور که به خود حق می دهند 
با نظر والدین خود محترمانه مخالفت کنند به آن ها نیز حق 
و  ناراحتی  دیدن  تحمل  و  شوند  ناراحت  و  دل گیر  بدهند، 
شرایط  این  مرور  به  زمان  باشند.  داشته  را  آنان  دلخوری 
سخت را قابل تحمل تر خواهد کرد. بخشی از رفتار عقالنی 
در تحمل دیدن و درک همین شرایط سختی است که طرف 

مقابل مان تجربه می کند. 
نقطه ضعف اساسی آن دختر دانشجو این بود که از تهدید 
به خودکشی، رفتارهای پرخاشگرانه، قهر کردن های مدام با 
والدین، لج کردن در دیگر موضوعات خانوادگی و دیگر 
والدینش  با  خود  مخالفت  ابراز  برای  نامعقول  رفتارهای 
آبروی  و  خود  برای  دل سوزی  بین  او  می کرد.  استفاده 
اجتماعی والدینش مانده بود و به صورت غیراصولی بین این 
دو، تغییر موضع می داد. یک زمان کامال تسلیم نظر والدینش 
می شد و زمانی دیگر با دالیل ناکارآمد با نظر آنان مخالفت 
و  می شد  تکرار  مدام  تسلیم ها  و  مخالفت ها  این  می کرد. 
ما  می برد.  زیر سوال  را  تصمیمش  درستی  و  رفتار  قاطعیت 
باید راه درست مخالفت کردن را یاد بگیریم  از سوی دیگر 
مسوولیت سختی آن را نیز بپذیریم. مخالفت کردن به معنای 

بی احترامی نیست اگر درست صورت بگیرد.

 ظفرشاه رویی

تفکیک شورشیان از ملکی ها 
دشوار است

وزارت دفاع: 

شکاف نسل ها
پدر، مادر، مردم چرا من را درک نمی کنید؟

ACKU سید روح اهلل رضوانی                                  قسمت سوم و پایانی 
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ریاست امور زنان والیت بلخ به مقصد کاهش فقر، 
برای بیش از 70 خانواده در ولسوالی دهدادی این 

والیت 75 راس گاو شیری توزیع کرد.
بلخ،  والیت  زنان  امور  رییس  مجید،  فریبا  خانم 
در  فقر  کاهش  را  برنامه  این  راه اندازی  از  هدف 
»این گاوها در  این  ولسوالی عنوان کرد و گفت: 
تاق  چهار  و  باال  چارتاق  جریب،  هزار  قریه های 
پایین، شیرآباد و پشت باغ، برای خانواده هایی توزیع 

شده است که دچار فقر مزمن می باشند.«
وی عالوه کرد 40 راس گاو قبال توسط این ریاست 
به کمک مالی دفتر »جایکا« توزیع گردیده بود و 
در این دور 35 راس گاو دیگر نیز به کمک  همین 

ریاست برای مستحقین توزیع شد.
دهدادی  ولسوالی  ولسوال  ولی شاه  همین حال  در 
ریاست  کار  این  از  این که  ضمن  بلخ  والیت 
ابراز  می کند،  استقبال  ولسوالی  این  در  زنان  امور 
پروژه  چند  مانند  برنامه  این  که  می کند  امیدواری 
راه  به  ولسوالی  این  در  انجوها  جانب  از  که  قبلی 

انداخته شده بود، یک کار نمایشی نبود.
را  مشابه  کارهای  انجو  چندین  حال  تا  افزود  وی 
نداشتن  نسبت  متاسفانه  که  بودند  انداخته  راه  به 

پروژه اقتصادی در این والیت به راه انداخته است 
حلبی سازی،  چرمه دوزی،  مرغ داری،  شامل  که 
ولی  می باشد،  بافندگی  و  دیگ سازی  حکاکی، 
خواهد  تمام شان  از  موثرتر  من  نظر  به  گاوداری 

بود.«
پروژه ها  این  از  که  خانواده هایی  حال  همین  در 
ابراز  پروژه ها  این  راه اندازی  از  شده اند  مستفید 
جهانی  جامعه  و  دولت  از  و  دارند  رضایت 
والیت  این  در  را  پروژه ها  همچو  که  می خواهند 

گسترش دهند.
گفته  به  که  است  خانم هایی  از  یک تن  روگل 
پیش  مشکل  به  بسیار  را  خود  روزگار  خودش 
طریق  »از  گفت:  8صبح  خبرنگار  به  او  می برد، 
باشد روزگارم  فروش شیر گاو، اگر خدا خواسته 

خوبتر خواهد شد.«
سبزه  خداوند  فضل  به  ما  قریه  »در  می گوید:  وی 
و علف فراوان است و ما، در قسمت تغذیه گاوها 

دچار مشکل نیستیم.«

به  را  گاوها  مردم  و  ماند  ناکام  پروژه  پشت کار، 
فروش رساندند.

اما بانو فریبا مجید می گوید: »مدت این پروژه 8 ماه 
می باشد و در طول این هشت ماه برعالوه این که هر 
امور زنان  از کارکرد خانم ها از سوی ریاست  هفته 
مذکور   پروژه  ختم  در  می گیرد،  صورت  نظارت 
جاپان  جایکای  دفتر  سوی  از  کلی  سروی  یک 
این  زندگی  در  که  تغییراتی  تا  می گردد  راه اندازی 

خانواده ها رونما شده است بررسی شود.
رییس امور زنان ادامه می دهد که  تفاوت این پروژه 
با پروژه های قبل در این است که در این دور برعالوه 
توزیع گاو برای خانم ها، برای آنان صنف درسی در 
نظر گرفته شده که هم سواد می آموزند و هم طریقه 
درست گاوداری وقایه و تداوی گاوهای توزیع شده 
برنامه همکاری  تا ختم  وترنر که  به کمک یک  را 

می کند، می آموزند. 
وی هزینه پروژه فعلی را 61 هزار دالر امریکایی بیان 
کرد و ادامه داد: »به نظر من گاوداری یگانه شیوه ای 

است که می تواند در کاهش فقر موثر واقع شود.«
 45 مجموعا  زنان  امور  »ریاست  گفت:  مجید  بانو 

هردو  که  می باشد  خانم هایی  از  یک تن  نفس گل 
جنگ های  اثر  در  زانو  قسمت  از  شوهرش  پای 
به دوش  خانه  خرج  تمام  و  است  شده  قطع  داخلی 
با  که  است  نظر  این  به  موصوف  می باشد،  خودش 
به دست آوردن یک راس گاو شیری می تواند خوبتر 

روزگار خود را پیش ببرد.
از  »قبال  می گوید:  است  فرزند   4 صاحب  که  وی 
سوی هیچ ارگان کمک به من صورت نگرفته بود، 
بار روزگار از  با گرفتن یک راس گاو شیری  ولی 
شانه های اطفالم کم خواهد شد و من آرزو دارم که 
اطفالم درس خود را ادامه داده و باسواد شوند، شاید 

به این آرزویم برسم.«
گفتنی است که وزارت امور زنان در نظر دارد این 
برنامه را در 12 والیت فقیر نشین کشور که سرپل و 
سمنگان نیز شامل آن می شود به راه  اندازد. والیت 
بلخ شامل این فهرست نیست، ولی این دور امتحانی 

آن است که در والیت بلخ تطبیق می شود.


 جمشید رادفر ـ مزارشریف

 سیحون ـ فیض آباد

حوزه  والیات  والیت  شورا های  نمایندگان 
شمال شرق به منظور ایجاد یک شبکه از نمایندگان 
شورا های  قانون  روی  بحث  و  والیتی  شورا های 
را  کنفرانس هایی  این طرف  به  چندی  از  والیتی 
به کمک نهاد های بیرونی راه اندازی کرده اند که 
هفته گذشته آخرین کنفرانس این نمایندگان در 

والیت بدخشان دایر شد.
شبکه ی  ایجاد  هدف  به  دوروزه  کنفرانس  این 
شورای والیتی حوزه شمال شرق از سوی موسسه 
شوراهای  نمایندگان  اشتراک  به  »یو ان دی پی« 
والیتی والیات کندز، تخار، بغالن و بدخشان در 
شهر فیض آباد مرکز والیت بدخشان برگزار شد.

موسسه  مسووالن  از  یک تن  هجران،  حشمت اهلل 
هدف  دو  به  کنفرانس  »این  گفت:  »یوان دی پی« 
راه اندازی شده است؛ یکی ایجاد هماهنگی میان 
به  شمال شرق  حوزه  والیتی  شورای  نمایندگان 
شورای  درقانون  که  تغییرات  پیگیری  هدف 
و  بود  آمده  به وجود  هرات  نشست  در  والیتی 
دیگری ایجاد شبکه طبقه اناث شوراهای والیتی 

در حوزه شمال شرق.«
چندی قبل کنفرانسی در والیت هرات راه اندازی 
سراسر  از  والیتی  شورای  وکالی  که  بود  شده 
مواد  دربرخی  تغییرات  آوردن  برای  افغانستان 
گردهم  هرات  شهر  در  والیتی  شورا های  قانون 

آمده بودند.
در این کنفرانس پیش نویس قانون شورای والیتی 
توسط نمایندگان تهیه و غرض بررسی به وزارت 

عدلیه افغانستان ارسال شد.

واضح  قانون شوراهای والیتی  در  باید  که  است 
شود. 

وی اضافه کرد تغییراتی را که آنها در پیش نویس 
میان  به  هرات  نشست  در  والیتی  شورای  قانون 
کرده اند  پیشکش  عدلیه   وزارت  به  آورده اند 
که تا هنوز از آدرس این وزارت هیچ گونه اقدام 

صورت نگرفته است.
او ادامه داد که آنها امیدوارند تا این پیش نویس 
کاست  و  کم  بدون  مربوط  مقام های  طرف  از 
تصویب و توشیح گردد، چرا که اکثر چالش هایی 
که وکال با آن روبرواند، ناشی از ابهامات موجود 

در قانون شورای والیتی می باشد.
میان  جنجال ها  که  ساخت  خاطرنشان  موصوف 
حکومت و پارلمان را نمایندگان شورای والیتی 
در  باید  حکومت  بنا  نمایند،  حل  توانسته اند 

والیتی  شورای  رییس  عتیق،  ذبیح اهلل  مولوی 
والیت  در  دایرشده  کنفرانس  در  بدخشان 
در  ابهامات  برخی  »موجودیت  گفت:  بدخشان، 
قانون شورای والیتی در چند سال گذشته سبب 
به  را  وظایف شان  نتوانند  وکال  تا  است  شده 

درستی انجام دهند.«
به گفته وی در قانون شورای والیتی چندین مورد 
از جمله بخش صالحیت و نظارت وکال تصریح 
بر  نظارت  قانون  این  در  و  است  نشده  روشن  و 
در  مردم  نمایندگان  وظایف  از  مقام ها  عملکرد 
شورای والیتی خوانده شده است و حیطه نظارت 
مقام ها وضاحت  از کارکرد  نظارت  و چگونگی 

داده نشده است.
به گفته این مقام شورای والیتی، عدم هماهنگی 
درمیان وکال و موکلین شان از عمده ترین مواردی 

راستای تغییرات وارده در قانون شورای والیتی، 
به نمایندگان مردم همکاری کند.

این مقام شورای والیتی همچنان گفت که دولت 
دیگر نباید از نمایندگان شورای والیتی  استفاده 

ابزاری کند.
جمیله کریمی، نماینده شورای والیتی کندز که 
برای اشتراک در این کنفرانس به بدخشان آمده 
در  آنچه  هستیم که  امیدوار  »ما  می گوید:  است، 
والیتی  شورای  کارهای  پیرامون  کنفرانس  این 
داشته  وکال  کارکرد  بر  تاثیری  می شود،  مطرح 

باشد.«
به گفته وی راه اندازی چنین کنفرانس ها فرصت 
ـ  والیتی  شورای  نمایندگان  میان  تا  است  خوبی 
ـ  مردم  برای  بهتر  گذاری های  خدمت  هدف  به 
هماهنگی ایجاد شود و تصامیمی را که روی دست 

می گیرند عملی شود.
در پایان کنفرانس به گفته نمایندگان مردم، آنها 
گذاشتن  اجرا  به  خواهان  قطع نامه ای  صدور  با 

طرح های شان از طرف حکومت شدند. 
حقوق  از  دفاع  و  تحقیق  گروه  این  از  پیش 
به  نشست هایی  برگزاری  ضمن  افغانستان،  بشر 
والیتی،  شورا های  نمایندگان  مشکالت  بررسی 
راه های  نمایندگان،  این  از  مردم  رضایت  میزان 
واضح  و  پرداخته  چالش ها  این  از  بیرون رفت 
ساخته بود که داشتن یک قانون جامع شورا های 
نمایندگان  نقش  بهترسازی  در  می تواند  والیتی 

شورا های والیتی موثر تمام شود.

مولوی ذبیح اهلل عتیق، رییس شورای والیتی بدخشان در کنفرانس 
دایرشده در والیت بدخشان، گفت: »موجودیت برخی ابهامات در قانون 

شورای والیتی در چند سال گذشته سبب شده است تا وکال نتوانند 
وظایف شان را به درستی انجام دهند.«

به گفته وی در قانون شورای والیتی چندین مورد از جمله بخش 
صالحیت و نظارت وکال تصریح و روشن نشده است و در این قانون 

نظارت بر عملکرد مقام ها از وظایف نمایندگان مردم در شورای والیتی 
خوانده شده است و حیطه نظارت و چگونگی نظارت از کارکرد مقام ها 

وضاحت داده نشده است.

تطبیق برنامه های کمک
به خانم های بی بضاعت

در بلخ

تالش برای تغییر قانون شوراهای والیتی
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

که  مي شود  ديده  نيز  قضيه  اين  در  دوم-  قضيه 
در  اما  بوده  خانوادگي  خشونت هاي  قتل،  عامل 

ظاهر، آن مرگ طبيعي عنوان شده است: 
قوماندان هاي  از  يک تن  قبل،  سال  »هشت 
از  استفاده  با  بدخشان  واليت  در  غيرمسوول 
قدرت و نفوذ خويش، دختري را بدون رضايت 
وي با توسل به زور به نكاح خويش درآورد که 
از همان اوايل ازدواج، موصوف را آزار و اذيت 
است.  قرار مي داده  مي کرده و مورد لت وکوب 
يک بار، دختري را که به عقدش درآورده بود، 
به اندازه اي لت وکوب کرد که تمام اهالي از آن 
باخبر شدند و همه، اين موضوع را تاييد مي کنند. 
ضمن تاييد اهالي منطقه، تصديق داکتر ولسوالي 
راجع به موضوع لت وکوب وضعيت موصوفه نيز 
مبين لت وکوب مي باشد. به دليل نبود حاکميت 
آن  شكايات  به  ولسوالي  ذي ربط  مراجع  قانون، 
کما  وي  لت وکوب  و  نداده  اثر  ترتيب  خانم 
پياپي  از شكايت هاي  بعد  يافت.  ادامه  في السابق 
و  حرف ها  به  هيچ کسي  مسوول،  مراجع  به 
شكايت هاي خانم موصوف گوش فرا نداده و در 
نتيجه به تاريخ 1389/4/19 قومندان مذکور، وي 
زير  و  رسانده  قتل  به  چاقو  توسط  را  )خانمش( 
ديوار کرده و براي تمام مردم ابالغ مي کند که 
خانمم زير ديوار شده و فوت کرده است . بعد از 

و  استقالل  اصل  در  موجود  مشکالت 
غیرجانب دارانه بودن محاکم

تحقيقات کميسيون مستقل حقوق بشر افغنستان 
dادعاها بررغم  که  می دهد  نشان  زمينه  دراين 

از موارد محاکم  بسياری  ی که وجود دارد در 
تاثير مقامات عالی رتبه ی دولتی و  کشور تحت 
قرار داشته و اصل  نفوذ محلی  با  شخصيت های 
غيرجانب دارانه بودن آن تحت سوال قرار دارد.

موجوديت فساد اداری در محاکم باعث شده تا 
بيشتری  و فرصت  زمينه  نفوذ  با  و  افراد زورمند 
و  قدرت  از  استفاده  يا  و  بادادن رشوت  و  يافته 
درآورده  خودشان  تاثير  راتحت  محاکم  نفوذ، 
جانبدارانه  و  غيرعادالنه  فيصله های  به  وادار  و 
نمايند. چيزی که باعث شده در موارد متعددی 
گردان  روی  رسمی  قضايی  سيستم  از  مردم 
نظر  جرگه ها  مثل  غيررسمی  سيستم  به  و  شده 
جريان های  حتا  و  محلی  نفوذ  با  شخصيت های 
آوردن  بدست  برای  طالب  مثل  غيرقانونی 

حق شان مراجعه گنند.
تاثير پذيری محاکم از نفوذ شخصيت های محلی 
و مسووالن بلند پايه ی دولتی، باعث گرديده تا 
به  شهروندان  مساوی  دسترسی  فرصت های 
عدالت از بين رفته و از اعتبار و جايگاه اين نهاد 
مهم و اساسی دولت در ميان مردم کاسته شده و 
اعتماد الزم را که بايد مردم نسبت به اين بخش 

از دولت داشته باشند، از دست بدهد.
گزارش کميسيون نشان می دهد که محاکم در 
الزم  دقت  قانونی  روش های  به  داليل  تحصيل 
نداده و در جريان محاکمه، قضات  به خرج  را 
قبال  که  می کنند  اکتفا  چيزی  همان  به  عمدتا 
توسط ارگان های کشفی و تحقيق تهيه گرديده 

و در دوسيه موجود می باشد.
از  زيادی  تعداد  که  است  آمده  گزارش  در 
قرار  رسيدگی  مورد  معين  وقت  در  دوسيه ها 
نگرفته و اين امر باعث گرديده است تا تعدادی 

سپري شدن يک  شبانه روز، نهادهاي ذي ربط دولتي 
قبل  مي روند  واقعه  محل  به  موضوع  تحقيق  غرض 
از آن ميت را از زير ديوار بيرون کرده بودند. تمام 
بودند،  قتل آگاه  اين  از چگونگي وقوع  همسايه ها 
را  واقعيت  نتوانستند  قومندان  و خوف  ترس  از  اما 
براي نهادهاي دولتي بيان کنند. به دليل عدم توجه 
و  رسيدگي  عدم  و  شكايت  به  مسوول  ارگان هاي 
اقارب مقتول شكايت خويش  از  دادخواهي، يكي 
را به دفتر واليتي کميسيون مستقل حقوق بشر تسليم 

کرده و تقاضاي رسيدگي به قضيه را کرده است.
منظور  به  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کميسيون   
رسمي  مكتوب  قطعه  پنج  قضيه  اين  پي گيري 
عنواني دفتر واليت، قومانداني امنيه واليت، رياست 
ولسوال  و  زنان  امور  رياست  استيناف،  سارنوالي 
نتيجه،  در  که  کرده  ارسال  بدخشان  واليت  جرم 
قضيه تحت بررسي ارگان هاي کشف و تحقيق قرار 
گرفت. به تعقيب اين اقدام از سوي کميسيون،  يک 
قطعه مكتوب اطمينانيه از جانب دفتر واليت به دفتر 
واليتي کميسيون ارسال شد. البته ارگان هاي مربوطه 
و  جدي  رسيدگي  درخواست  کميسيون  که  ديگر 
فوري قضيه را کرده بود، تاکنون از اقدامات عملي 
خويش در رابطه به نتيجه پي گيري قضيه به ما خبر 
بخش  رسيد گي  تحت  کماکان  قضيه   اين  و  نداده 
نظارت و بررسي دفتر واليتي کميسيون قرار دارد. 

و حتا سال ها  ماه ها  متهمان  و  از محكومان  زيادی 
مشخص  آن ها  حقوقی  وضعيت  که  اين  بدون 
از حقوق  و  بوده  و حبس  بازداشت  تحت  گردد، 

و آزادی های شان محروم گردند. 
عدم دسترسی کافی به وکالی مدافع

وکيل  نقش  جنايی  و  حقوقی  دعاوی  تمام  در 
مدافع يكی از مهم ترين و اساسی ترين مباحث در 
جريان دادگاه به حساب می آيد. بدون ترديد تمام 
کسانی که در يک جامعه زندگی می کنند توانايی 
استدالل حقوقی و دفاع ازاتهامات و يا ادعای که 
عليه آن ها در محاکم مطرح می شود را ندارند. به 
داشته  حقوقی  دانش  که  کسانی  تنها  دليل  همين 
باشند بدليل شناخت از قانون و مقررات می توانند 
در  حقوقی  مساعد  يا  و  مدافع  وکيل  عنوان  به 
متهم  نفع  به  جنايی  و  حقوقی  قضايايی  و  دعاوی 
از  کنند.  دفاع  و  نموده  استدالل  دعوی،  طرف  يا 
لحاظ قانونی هر متهم يا طرف دعوی حقوقی حق 
از  محكمه  جريان  در  و  داشته  مدافع  وکيل  دارد، 
نفع  به  او  خود  اينكه  يا  ببرد  سود  او  کمک های 

خودش دفاع کند. 
گزارش کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان در 
مورد وضعيت محاکم نوشته است؛ کمبود اشخاص 
مسلكی و با تجربه همراه با برخی از داليل ديگر، 

جمله  از  متذکره  شخص  که  است  يادآوري  به  الزم 
افراد زورمند منطقه بوده و ارگان هاي امنيتي در قسمت 

گرفتاري وي تعلل مي کنند.
قضيه سوم- »خانمي ازدواج کرده و چهار فرزند داشت. 
مدتي بود که به عنوان يگانه معلم زن در ولسوالي کلدار 
از  يكي  در  ايفاي وظيفه مي کرد.  زنانه  در يک مكتب 
چهره هاي شان  که  تن  سه  توسط  سرطان،  ماه  شب هاي 
پوشانده شده بود، از بستر خوابش بيرون آورده شده و 
توسط فير مرمي به طرف راست، چپ و پيشاني اش به 
اعضاي  گفته  به  خانم،  اين  مرگ  از  بعد  مي رسد.  قتل 
و  مرمي  فير  از  بعد  شيرخوارش  طفل  خانواده اش، 
خوابيده  مادرش  جسد  روي  صبح  تا  خانم  اين  مرگ 
قضيه،  موظف  سارنوال  بخورد.  شير  مي خواسته  و  بوده 
را  اين خانم هشدارهايي  قتل،  از  پيش  داشته که  اظهار 
فعاليتش در  به  نسبت  به طالبان  افراد منصوب  از جانب 
اين  بود.  نگرفته  را جدي  آن  اما  دريافت کرده  مكتب 
در حالي است که اهالي اين منطقه )که البته يک منطقه 
ناامن است( در باره اين قضيه سكوت کرده و به دليل 
ترس از تكرار اين حوادث، هيچ واکنشي عليه اين قتل 
عامالن  قصد  که  مي گويند  محل  اهالي  نداده اند.  نشان 
قضيه، پايين نگهداشتن سطح دانش دختران و فرزندان 
از  کار  اين  براي  توجيهي  هيچ  و  مي باشد  منطقه  اين 
لحاظ ديني و اسالمي وجود ندارد. همين طور شوهر اين 
خانم که خود يک پوليس بوده و بعد از مرگ خانمش، 
اين  عامالن  خود  مي گويد،  کرده  ترک  را  وظيفه اش 
قضيه را مي شناسد اما به دليل ترس نمي تواند به تعقيب 
اين قضيه بپردازد.« به گفته سارنوال مسوول اين قضيه، 
و  کرده اند  فرار  آن ها  تن  سه  که  شناسايي شده  عامالن 
يک تن ديگر تحت بازداشت مي باشد. اين قضايا نشان 
گسترده  چه  حدي  تا  زنان  عليه  خشونت  که  مي دهد 
با وجود اين ديده مي شود که هيچ سازوکار  اما  است، 
حقوقي به منظور جلوگيري از آن وجود نداشته و فساد 
نيز موجب شده است تا پي گيري قضايا به  وجه  اداري 

درست صورت نگيرد. 
ادامه دارد

محدوديت های را در اين زمينه ايجاد نموده است که به 
نحوی متهمان و اشخاص که در محاکم دعوی حقوقی 

دارند را متضرر می کند.
در بخشی از اين گزارش می خوانيم:

يا کمبود وکالی مدافع و مساعدين حقوقی،  نبود و   «
عدم استطاعت مالی، بی اعتمادی مردم به وکيل مدافع 
و بی خبری آن ها از نقش وکيل مدافع و نهادينه نشدن 
ارزش و جايگاه وکالت دفاع در سيستم قضايی کشور، 
داليل اصلی عدم دسترسی کافی مردم به وکالی مدافع 
و مساعدين حقوقی و يا عدم برخورداری مردم از اين 

خدمات می باشد.«
اعتنای  و  توجه  عدم  کميسيون  گزارش  بر  مبتنی 
جريان  در  مشكالت  از  يكی  مدافع  وکالی  به  قضات 
وکالی  قانونی  صالحيت های  به  است.قضات  محكمه 
شكليات  اگرچه  مواردی  در  و  نداشته  احترام  مدافع 
دفاعيه ی خودش  مدافع  وکيل  و  رعايت شده  محكمه 
را می خواند ولی قضات بدون توجه به دفاعيه ی وکيل 
که  دعوی  صورت  بر  مبتنی  را  خودشان  رأی  مدافع، 
توسط سارنوال تهيه شده و برداشت خودش از قضيه، 
مدافع  دفاعيه ی وکيل  به  ترتيب  اين  به  و  نموده  صادر 
او  تالش  و  کار  به  اصال  و  نگرفته  توجه الزم صورت 

اهميت قايل نمی گردد.
ادامه دارد

ب( آثار فرض برایت بر دادرسی کیفری
پذيرش فرض برايت دو اثر عمده در دادرسی کيفری دارد. يک اثر آن حقوق دفاعی 
متهم و ديگری حقوق ناظر بر تامين آزادی متهم است. در وهله ی اول با پذيرش اين 
فرض، متهم از حقوق دفاعی بهره مند می گردد. حقوق دفاعی متهم که از فرض برايت 
به  می توان  اين حقوق  از جمله  برمی گيرد که  در  را  می شود، طيف گسترده ای  ناشی 
قواعدی همچنون اعطای فرصت و امكانات الزم به متهم برای دفع اتهام از خود و نيز 
منع اجبار متهم به اثبات بی گناهی يا شهادت و اقرار عليه خود اشاره کرد. در مجموع 
فرض برايت آثار بسيار زيادی بر حقوق دفاعی متهم دارد که امكان پرداختن به آنها 

در اين نوشتار وجود ندارد.
اما فرض برايت بر حقوق ناظر به تامين آزادی متهم نيز تاثير به سزايی دارد و از اين رو 
در اسناد حقوقی همچون اعالميه ی حقوق بشر فرانسه و در راستای حفظ آزادی های 
فردی فرض برايت مورد تاکيد قرار گرفته است. با پذيرش فرض برايت بايستی فرد از 
تمامی حقوق ناشی از حق آزادی و امنيت شخصی که پيش از اين به آنها اشاره شد، 
بهره مند گردد. زيرا فرض برايت، فرد را تا پيش از صدور حكم قطعی قضايی بی گناه 
می داند، آزادی يک فرد بی گناه نيز مورد پشتيبانی قانون بوده و وی بايستی از تضمينات 

الزم برای حفظ آزادی و امنيت شخصی اش متمتع شود.
مبحث دوم: سیر تحول حق آزادی و امنیت شخصی در جهان

قدرت  تا  کردند  تالش  آزادی خواهان  و  شد  پديدار  آزادی  فكر  که  هرجامعه ای  در 
بنيادی ترين  و  مهم ترين  جمله  از  شخصی  امنيت  و  آزادی  نمايند،  محدود  را  استبداد 
حقوق مورد مطالبه آزادی خواهان از دولت بود. از اين رو در انگلستان پس از اين که 
در سده ی سيزدهم ميالدی اشراف و مردم عادی عليه استبداد مطلق جان اول، پادشاه 
اساسی شان  آزادی های  و  پذيرش حقوق  به  وادار  را  و وی  پا خواستند  به  کشورشان 
کردند، آزادی و امنيت شخصی نيز از جمله  مهم ترين حقوقی بود که پادشاه انگلستان 
در فرمان مشهورش به نام »منشور کبير« که در تاريخ جون 1215 صادر کرد برای مردم 
انگلستان به رسميت شناخت. در ماده ی 39 منشور کبير به گونه ای آشكار بر حق آزادی 
و امنيت شخصی تاکيد گرديد. در اين ماده تصريح شد: »هيچ فرد آزادی، نبايد توقيف 

يا زندانی شود، مگر بر طبق حكم قضات صالح و طبق قوانين مملكت.«
ماده ی يادشده در به رسميت شناخته شدن حق آزادی و  امنيت شخصی نقطه ی عطفی به 
شمار می آيد، زيرا حكومت استبدادی را که به طور سنتی هيچ احترامی برای مصونيت 
فردی  امنيت  و  آزادی  پاس داشتن  به  متعهد  نبود  قايل  اتباع خود  آزادی  و  مال  جان، 
می کرد. با وجود اين تا چند سده بعد، منشور کبير به جز انگلستان در ساير نقاط جهان 
دست آورد عمده ای را به همراه نداشت. در انگلستان حق آزادی و امنيت شخصی در 
رسميت  به  نيز   1689 کورپس«  »هبيز  اصول  اعالميه ی  در  و   1628 جون  دادخواست 
شناخته شد. اما در ساير کشورها استبداد به طور مطلق حكمفرما بود و حكومت ها بدون 
توجه به حق افراد برای بهره مندی از يک زندگی آزادانه، انسان های بی گناه را به زندان 
تا آن که در سده ی هجدهم  قرار می داند.  اذيت و آزار  می انداختند و مورد شكنجه، 
امنيت شخصی  و  آزادی  قانون گرايی، حق  و  آزادی خواهی  انديشه ی  نيرومندشدن  با 
اهميتی بيش از پيش يافت. در سال 1789 با صدور اعالميه ی حقوق بشر فرانسه، حق 
آزادی و امنيت شخصی نيز که يكی از اهداف مهم انقالب فرانسه بود در اين اعالميه 
بازتاب پيدا کرد. اين رخداد تاثير به سزايی در گسترش حق آزادی و امنيت شخصی 
برای  فراهم آورد. چنانچه  اين حق در ساير کشورها  پذيرش  برای  را  زمينه  و  داشت 
نمونه در قانون های اساسی 1831 بلجيم و ... مصاديقی از حق آزادی و  امنيت شخصی 
به رسميت شناخته شد. با وجود گسترش باور کلی به حق آزادی و امنيت شخصی در 
اول سده ی  نيمه ی  و  نوزدهم  اين حق در سده ی  به رسميت شناخته شدن  آثار  جهان، 
 بيستم کمرنگ گرديد. زيرا دولت های ديكتاتوری که در سرتاسر جهان و به ويژه در 
اروپا بر سر کار آمده بودند با وجود اين که بيشتر آنها از اساس حق آزادی و امنيت 
شخصی را انكار نمی کردند ولی آثار اين حق را محدود می کردند. اما جنگ جهانی 
انديشه ی  تا  بود موجب شد  انسان ها همراه  اوليه ی  با نقض گسترده ی حقوق  دوم که 
ارايه  ی تعريفی فراگير از حق آزادی و امنيت شخصی و پاسداری از گستره ی کامل اين 
حق نيرومند گردد. اين انديشه در اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر بازتاب پيدا کرد 
و به دنبال ايجاد سازوکارهای جهانی و منطقه ای حمايت از حقوق بشر همچون کميته ی 
حقوق بشر سازمان ملل متحد و ديوان اروپايی حقوق بشر، مفهوم حق آزادی و امنيت 
به  از آن  ناشی  برخوردار شد و حقوق  به گذشته  نسبت  بيشتر  از گستردگی  شخصی 
گونه ای دقيق و با جزييات مشخص شدند. اين وضعيت در حقوق داخلی کشورها نيز 
تاثيرگذار گرديد و حمايت ها از حق آزادی و امنيت شخصی در قوانين کشورها بيش از 
پيش شد. با توجه به مواردی که بيان گرديد در مجموع می توان سير تحول حق آزادی 

و امنيت شخصی را به سه دوره ی مجزا تقسيم کرد: 
دوره ی اول عصر آزادی خواهی و قانون گرايی )سده ی هجدهم(؛

دوره ی دوم عصر محدودشدن امنيت فردی )سده ی نوزدهم و نيمه ی اول قرن بيستم(؛ 
و دوره ی سوم عصر رشد و اعتالی امنيت فردی )دوران پس از اعالميه ی جهانی حقوق 

بشر(
در ادامه ی مطلب اين سه دوره در سه گفتار مورد بررسی قرار می گيرد.

ادامه دارد

7سال پنجم   شماره مسلسل 1269     شنبه 7عقرب 1390    
وضعيت حقوق بشر 

مبانی و سير تحول حق آزادیدر افغانستان
 و امنيت شخصی

قوه ی قضایيه 

 قسمت دهم

 مد. دادگر  
 قسمت سوم

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

محمد علی بهمنی             /        قسمت پنجم

تهیه شده توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
»سال 1389ه. ش«

نگاهی به گزارش نظارت از وضعیت و عملکرد 
ACKUمحاکم و سیستم قضایی در افغانستان
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معرفی نه چندان غیرمنتظره شاهزاده نایف، وزیر داخله 
۷۸ ساله عربستان، به عنوان ولیعهد، خط بدون تحرک 
سلطنت توسط فرزندان ابن سعود، بنیان گذار پادشاهی 
بعد،  به نسل  انتقال رهبری  تا  ادامه داده و  سعودی را 
عدم تغییر در ادامه سیاست های محافظه کاران در این 

کشور نفت خیز و ثروتمند را ضمانت خواهد کرد.
با در نظر گرفتن سن و وضعیت سالمتی ملک عبداهلل، 
ادامه  طوالنی  زمانی  او  پادشاهی  که  نمی رود  انتظار 
عمل  سه  جاری  سال  طی  تنها  ۸۷ ساله  عبداهلل  یابد. 

جراحی را پشت سر گذاشته است.
سابق  پادشاه  فهد،  ملک  با  مقایسه  در  کنونی  پادشاه 
سعودی و شاهزاده نایف ولیعهد تازه و پادشاه بعدی، 

انعطاف پذیر تر به نظر می رسد.
در  عربی«،  »بهار  گرفتن  شکل  از  ناشی  نگرانی های 

کشور های مسلمان، عبداهلل را وادار ساخت تا به انجام 
کشور  این  اقتدارگرای  حکومتی  نظام  در  اصالحاتی 
سنتی تن دهد. اما دامنه این اصالحات از صدور اجازه 
قبول  حتا  و  نرفت  فرا تر  محلی  انتخابات  برگزاری 
در  نیز  را  رانندگی  حق  داشتن  برای  زنان  درخواست 

برنگرفت.
هفته  یک  که  سعود  آل  نایف ابن عبدالعزیز  شاهزاده 
مقام  سلطان،  شاهزاده  خود  ناتنی  برادر  مرگ  از  پس 
منصب  تاکنون   ۱۹۷۵ سال  از  آورد،  دست  به  را  او 
وزارت داخله عربستان را در اختیار داشته و در ردیف 

محافظه کاران خانواده سعودی قرار دارد.
شیوه رسیدن به پادشاهی

پادشاهی  بنیان گذار  عبدالعزیز،  ملک  تصمیم  بر  بنا 
آن  در  را  قدرت   ۱۹۵۳ تا   ۱۹۰۲ سال  از  که  سعودی 

نزد  می باید  پادشاهی  مقام  داشت،  دست  در  کشور 
فرزندان او حفظ شود.

کشور  این  در  قبیله ای  اتحاد  حفظ  به منظور  عبدالعزیز 
سنت گرا، با ۳۲ زن از میان قبایل بانفوذ عربستان ازدواج 
کرد. از وی ۷۰ فرزند دختر و پسر به جا ماند. عبداهلل از 

قبیله الشمری ششمین پادشاه سعودی است.
برادران دیگر ملک عبداهلل از قبیله السدیری، بنی خالد، 
عرصه های  در  ترتیب  به  العجمان  و  العنزه  بنی  تمیم، 
در  را  قدرت  عربستان  نظامی  و  مالی  سیاسی،  امنیتی، 

اختیار دارند.
فرماندهی  و  مذهبی  امنیتی،  حوزه های  طایفه السدیری 
گارد سلطنتی سعودی را در اختیار دارند. حوزه سیاست 
خارجی، نفت و اداره امور مالی در اختیار قبیله الشمری 

است.
میان دو قبیله الشمری و السدیری طی چند دهه گذشته 
در  رقابت  این  دامنه  و  داشته  وجود  جدی  رقابت های 
شرایطی به اختالف و درگیری نیز کشیده است. طایفه 
الشمری که عبداهلل پادشاه کنونی متعلق به آن است، تا 

حدودی به شیعیان عربستان نزدیک است.
ملک عبدالعزیز ۴ همسر از قبیله الشمری اختیار کرده 
در  الشمری  قبیله  اعتبار  نشانه  وی  همسران  تعداد  بود. 

مقایسه با قبایل دیگر بود.
در سال ۲۰۰۶ و پس از درگذشت ملک فهد، عبداهلل 
درگیری  و  پادشاهی  بحران  بروز  از  پیشگیری  برای 
به تشکیل یک شورای  نزد مدعیان پادشاهی سعودی، 

خانوادگی برای انتخاب ولیعهد مبادرت کرد.
از درگذشت سلطان،  هفته پس  یادشده، یک  شورای 
او  که  نایف  از  بعد  برگزید.  ولیعهد  به عنوان  را  نایف 
نیز از بیماری های متعددی رنج می برد، شاهزاده سلمان 

برادر تنی او به سلطنت خواهد رسید.
سلطنت  از  بعد  تنها  موجود،  وضع  ادامه  صورت  در 
می تواند  وی،  جانشینی  سر  بر  بحران  که  است  سلمان 
حکومت خانواده سعودی را در عربستان مورد تهدید 

جدی قرار دهد.
حمایت غرب

از حمایت محافل مذهبی  برخورداری  بر  نایف عالوه 
مقابله  است.  برخوردار  نیز  امریکا  از حمایت  عربستان 
قطع  جهت  در  وی  شخصی  تالش  و  القاعده  با  نایف 
رهبران  برای  عربستان  از  ارسالی  مالی  کمک های 
القاعده را می توان از جمله دالیل حمایت امریکا از به 

قدرت رسیدن وی تلقی کرد.
در  نفوذ تر  با  چهره های  که  می شود  گفته  عالوه  به 
سلسله  در  نایف  از  باال تر  تعبیری  به  و  سعودی  دربار 
مراتب جانشینی، مانند بندر، رییس شورای امنیت ملی 
عربستان، که ۲۲ سال سفارت سعودی در واشنگتن را 
عهده دار بود و همچنین فیصل، وزیر خارجه عربستان، 

به ترتیب از سرطان لنفاوی و پارکینسون رنج می برند.
که  است  عبدالعزیز  فرزند  یازدهمین  نایف  شاهزاده 
پادشاهی  به  عربستان  در  دور  چندان  نه  آینده ای  در 
ولیعهد  نایف  شاهزاده  و  السدیری  قبیله  رسید.  خواهد 
وهابی های  با  نزدیک  پیوند های  دارای  عربستان،  تازه 

سعودی اند.
با توجه به خصوصیت های رفتاری نایف در مقام وزیر 
مذهبیون  و  وهابی ها  با  وی  نزدیکی  عربستان،  داخله 
و  دارند  قرار  شیعیان  با  آشکار  تقابل  در  که  عربستان 
نیرو های  اعزام  در  وی  غیرقابل انکار  نقش  به خصوص 
نا آرامی های  با  مقابله  برای  بحرین،  به  سعودی  امنیتی 
شیعیان، نا خشنودی جمهوری اسالمی ایران از انتصاب 
نایف به عنوان ولیعهد عربستان را نمی توان رازی سر به 

مهر به حساب آورد.

عربستانباسلطنت»نایف«محافظهکارترمیشود
رضا تقی زاده

ACKU
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دو فرمانده طالب در شمال 
غرب پاکستان کشته شدند

مقامات پاکستانی می گويند دو تن از فرماندهان 
سرنشين  بدون  هواپيماهای  حمله  اثر  بر  طالبان 

امريکايی در شمال غرب پاکستان کشته شدند.
کشته  از  يکی  که  است  حاکی  گزارش ها 
شدگان برادر مولوی نذير از فرماندهان پرنفوذ 
و شناخته شده طالبان در منطقه وزيرستان است.

از فرد دومی به نام فرمانده خان محمد ياد شده 
که او هم از فرماندهان ارشد طالبان معرفی شده 

است.
اين حمله کشته شده اند  اثر  بر  نيز  دو تن ديگر 
که يکی از آنها برادر خان محمد بوده و از فرد 

چهارمی اسمی برده نشده است.
اعظم ورسک که  نام  به  منطقه ای  در  افراد  اين 
وزيرستان  مرکز  شهروانه  کيلومتری  چهار  در 

جنوبی واقع است، کشته شدند.
حمالت هواپيماهای بدون سرنشين امريکايی به 
سبب  نيز  اين  از  پيش  پاکستانی  طالبان  مواضع 
در  و  پاکستانی  طالبان  فرماندهان  شدن  کشته 
مواردی هم آسيب ديدن غير نظاميان شده است.

دولت پاکستان نسبت به چنين حمالتی معترض 
است و آن را نقض حاکميت و تماميت ارضی 

پاکستان از سوی امريکا تلقی می کند.
حمالت  که  مدعی اند  امريکايی  مقام های  اما 
بين  از  بدون سرنشين، در  با هواپيماهای  هوايی 
پاکستان  در  شورشی  گروه های  رهبران  بردن 
زيادی  توانسته اند شمار  آنها  و  است  بوده  موثر 
از فرماندهان گروه های شورشی در پاکستان را 

از پا در آورند.
تلفات  که  مدعی اند  شمالی  وزيرستان  ساکنان 
ناشی از حمالت هواپيماهای بدون سرنشين در 
وزيرستان، معموال به دليل عدم حضور روزنامه 

نگاران در آنجا، مسکوت می ماند.
مدافع  وکالی  از  شماری  حال  همين  در 
بين المللی  نهادهای  با  هماهنگی  در  پاکستانی 
برای  کمپاينی  بشر،  حقوق  زمينه  در  فعال 
حفاظت از غير نظاميان در شمال غرب پاکستان 

به راه انداخته اند.
اين وکال قرار است حدود 50 دوربين ديجيتال 
را به رهبران قبايل بدهند تا از قربانيان حمالت 
اين  بگيرند.  عکس  سرنشين  بدون  هواپيماهای 
دوربين ها قرار است در لوی جرگه سران قبايل 
وزيرستان که در اسالم آباد برگزار خواهد شد، 

در اختيار آنها قرار گيرد.
بشر  حقوق  فعاالن  و  پاکستانی  مدافع  وکالی 
را  عکس ها  اين  آنها  می گويند  پاکستان  در 
اختيار  در  را  آن  بعد  و  می کنند  جمع آوری 
قرار  بين المللی  نهاد های  ديگر  و  رسانه ها 
بر سر  امريکا  و  پاکستان  اخيرا روابط  می دهند. 
نقش پاکستان در مبارزه عليه تروريزم در منطقه، 

پرتنش بوده است.
ارتش  استخبارات  سازمان  امريکايی  مقام های 
پاکستان )آی اس آی( را به حمايت از گروه های 
شورشی و مشخصا گروه حقانی متهم می کنند 
که در افغانستان عليه نيروهای خارجی مستقر در 

کشور می جنگند.
کرده  رد  را  آن  همواره  پاکستان  که  ادعايی 

است.

]ادامه از صفحه 1[انصاف ما و گفتگوی ريیس جمهور با تلويزيون جیو

پنج نفر از کشورهای جهان عرب برنده جايزه ساخاروف شدند 

شورای امنیت به پايان عملیات نظامی در لیبیا رای داد

اين را می پذيرم که لحن رييس جمهوری  من 
است،  عاطفی  مقداری  يک  مصاحبه  اين  در 
از  بسياری  به  او  که  بگويم  منصفانه  بايد  اما 
خواست ها و توقعات مشروع مردم و حکومت 
اشاره  گفتگو  اين  در  پاکستان  از  افغانستان 
می کند و نيز به بيان حقايقی می پردازد که در 
سابقه ای  قبلی وی کمتر  و حرف های  سخنان 

داشته است. 
ممکن است دليل اين که رييس جمهور کرزی 
با لحن عاطفی به ويژه در برابر همان سوالی که 
اگر امريکا به پاکستان حمله کند، آيا افغانستان 
ايستاد،  ظاهر شده،  امريکا خواهد  پهلوی  در 
حقايق  اين که  وجود  با  او  باشد.  واضح  بايد 
دخالت های  مورد  در  را  روشنی  و  واضح 
می داند  می دارد،  اظهار  افغانستان  در  پاکستان 
حداقل  پاکستان  برابر  در  فرازی  گردن  که 
نيست.  ميسر  افغانستان  برای  فعلی  شرايط  در 
زيرا با تمام تنش هايی که در روابط امريکا و 
دورنمای  از  کرزی  آمده،  به وجود  پاکستان 
حق  و  نيست.  مطمين  کشور  دو  اين  روابط 
هم دارد که چنين باشد. زيرا در طول ده سال 

جايزه  پنجشنبه  روز  اروپا  اتحاديه  پارلمان 
ساخاروف برای آزادی عقيده و افکار در سال 
2011 را به پنج نماينده از کشورهای عربی که 
شاهد اعتراض های مردمی بوده و هستند، اعطا 

کرد. 
به گزارش سايت اطالع رسانی پارلمان اتحاديه 

می گيرد.
در  که  تونسی  جوان  بوعزيزی،  محمود 
هفدهم دسامبر 2010 در اعتراض به ضبط 
کراچی فروش ميوه اش خود را به آتش کشيد 
رسيدن  تا  مردم  اعتراضی  حرکت  باعث  و 
ميان  در  شد،  کشور  اين  حاکميت  سقوط  به 

برندگان اين جايزه معرفی شده است.
جوانان  جنبش  پايه گذاران  از  محفوظ،  اسما 

شورای امنيت سازمان ملل متحد 
ليبيا  در  نظامی  عمليات  پايان  به 
رای  ميالدی  جاری  ماه  پايان  تا 

داده است.
اين شورا در ماه مارچ و پس از 
آغاز سرکوب خونين اعتراضات 
نيروهای  توسط  حکومتی  ضد 
معمر قذافی، رهبر وقت ليبيا، در 
قطعنامه ای نيروهای ناتو را مامور 

کشور  اين  در  غيرنظاميان  جان  از  حفاظت 
کرد.

ناتو و متحدانش اعالم کردند  هفته گذشته 
که در روز 31 اکتوبر )دوشنبه اين هفته( به 
خواهند  پايان  ليبيا  در  خود  نظامی  عمليات 

داد.
شورای ملی انتقالی ليبيا روز يکشنبه گذشته 
پايان دوران حاکميت معمر قذافی و  رسما 

آزادی اين کشور را اعالم کرد.
ميالدی   2011 اکتوبر   27 پنجشنبه،  روز 
کشورهای عضو شورای امنيت سازمان ملل 
به طور يکپارچه برای پايان عمليات نظامی 
 31 روز  پايان  تا  ليبيا  در  خارجی  نيروهای 

اکتوبر رای دادند.
بريتانيا  خارجه  امور  وزير  هيگ،  ويليام 
»آينده ای  سرآغاز  را  رای  اين  که  گفت 
صلح آميز و دموکراتيک« برای ليبيا می داند.

در  ملل  سازمان  امنيت  شورای  تصميم  اين 

متاسفانه  داده اند که  نشان  امريکايی ها  گذشته 
دارای يک سياست روشن، مشخص و جدی 
هر  همين خاطر  به  و  نيستند  پاکستان  برابر  در 
آمده  به وجود  تنش های  که  دارد  امکان  آن 
بيابد  ناگهان کاهش  پيشين  به تجارب  توجه  با 
و باز هم دو کشور روابط دوستانه خود را از 
سر بگيرند. زيرا به قول يکی از روزنامه نگاران 
غربی، رابطه امريکا با پاکستان در طول ده سال 
گذشته رابطه مبتنی بر »عشق و نفرت« بوده و 
اين رابطه به همين شکل ممکن است تا ساليان 
به  و  می داند  را کرزی  اين  و  بيابد  ادامه  دراز 
خطر  به  دست  پاکستان  برابر  در  خاطر  همين 
نمی زند. يا وارد وضعيتی نمی شود که برگشتن 
از آن برايش ناممکن باشد. من اين را به حساب 
واقع گرايی حداقلی در بينش کرزی نسبت به 
برخورد امريکا در برابر پاکستان و موضع گيری 
افغانستان نيز در برابر آن کشور می گذارم و با 

آن تا حدی موافقم.
که  است  ضروری  نيز  نکته  اين  گفتن  البته 
کرزی در مناسبت های مختلف سخنان خوب 
تبديل شدن آن سخنان  اما  است،  فراوان گفته 

اروپا  پارلمان  رييس  بوزک«،  »يرزی  اروپا، 
جايزه  اعطای  برای  پارلمان  اين  نظر  اعالم  با 
دو  نهايی،  فهرست  در  که  گفت  ساخاروف 
روزنامه نگار و فعال ديگر از بالروس و کلمبيا 
نهايت،  بودند ولی در  نظر گرفته شده  هم در 
جايزه به پنج نماينده از کشورهای عربی تعلق 

است.  جايزه  اين  برندگان  ديگر  از  هم  مصر 
ميالدی  سال  جنوری   18 در  محفوظ  خانم 
روی  و  کرده  ضبط  ويديويی  پيامی  جاری، 
شبکه يوتيوب منتشر کرد که باعث شد مردم 
به حرکت آمده به ميدان التحرير بيايند. حرکتی 
که آنقدر ادامه يافت تا اين که حسنی مبارک 

مجبور به کناره گيری از قدرت شد.

حالی اتخاذ می شود که شورای ملی انتقالی 
ليبيا پيش از اين از مقامات ناتو خواسته بود 

که عمليات خود را در ليبيا تمديد کنند.
است  گفته  ملل  سازمان  در  ليبيا  فرستاده 
بررسی  برای  ليبيا  انتقالی  ملی  شورای  که 
نيازهای امنيتی خود احتياج به زمان بيشتری 

دارد.
اما ديپلومات های شورای امنيت سازمان ملل 
به خبرنگاران گفته اند که حکم صادر شده 
جان  از  حفاظت  برای  شورا  اين  سوی  از 
غيرنظاميان در برابر نيروهای تحت امر معمر 
کمک  هرگونه  و  رسيده،  انجام  به  قذافی 
مذاکراتی  در  بايد  ليبيا  به  ديگری  امنيتی 

جداگانه بررسی شود.
روسيه، چين، افريقای جنوبی، هند و برازيل 
به شدت از عمليات ناتو در ليبيا انتقاد کرده 
بودند و معتقد بودند که اين حمالت بسيار 
بيشتر از آنچه که در قطعنامه شورای امنيت 

تعيين شده بود پيش رفته است.

هيچ گاهی  يا  عملی حکومت  برنامه  به  خوب 
مدنظر نبوده و يا هم به دليل ضعف مديريتی و 
رهبری تطبيق آنها در سطوح مختلف حکومت 
بخشی  همين خاطر  به  است.  بوده  ناممکن 
بايد  نيز  را  گفتگو  اين  در  کرزی  سخنان  از 
به همين حساب گذاشت. او  تالش می کند که 
در برابر پاکستان با استفاده از واژگان عاطفی 
سياست حسن نيت را پيش بگيرد، اما بی خبر از 
اين که اين روش باالی نظاميان پاکستانی موثر 
نيست و آنها با لجاجت هميشگی شان به ادامه 
می دهند،  ادامه  افغانستان  در  سياست های شان 
زيرا می دانند که  فقدان اجماع ملی حداقلی در 
افغانستان از يک سو و ضعف و ناتوانی مديريتی 
و رهبری  در افغانستان از سوی ديگر مهمترين 
امتياز برای آنها و سياست های شان در افغانستان 
تالش کرزی  وجود  با  ديگر  از سوی  است.  
نمی تواند  او حتا  نيت،  نشان دادن حسن  برای 
باعث  که  بزند  ابتکاراتی  به  دست  عمل  در 
جلب توجه و اعتماد پاکستان شود. زيرا ضعف 
نبود يک  ما  هم  و  است  و حکومتش  کرزی 
سياست های مان  به  رابطه  در  واحد  اتفاق نظر 

در ارتباط به پاکستان سبب اين مساله می شود. 
هيچ وقت  يک جانبه  ديگر حسن نيت  از سوی 
موثر نبوده و تا زمانی که نشان های حسن نيت 
از جانب مقابل نيز مشاهده نشود، سخت است 
که رابطه ما با پاکستان بهبود بيابد. در اين مورد 
نيز هيچ چشم انداز روشنی متصور نيست و در 
شرايطی که پاکستانی ها فکر می کنند که غرب 
بيرون می شود، خود را  افغانستان  از  در 2014 
بی نياز از داشتن يک رابطه خوب با افغانستان 

می دانند. 
تنها  برابر  در  که  واکنش های  وجود  اين  با 
با  رييس جمهور  گفتگوی  از  بخش  يک 
نبود  منصفانه  تلويزيون جيو  صورت گرفت، 
و همانطوری که اشاره کردم کليت مصاحبه ای 
را که رييس جمهور در آن حرف های خوبی 
گفته بود، تحت تاثير قرار داد.  البته گفتن اين 
نکته از سوی رييس جمهوری که در صورت 
حمله امريکا به پاکستان، او در کنار پاکستان 
قابل توجيه  صورت  هيچ  به  ايستاد،  خواهد 
البته که در عمل نمی تواند هيچ  نيست و صد 

مصداقی داشته باشد. 
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