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یک نماینده ی پیشین غزنی: 

امنیت غزنی 
به طالبان سپرده شده است

4

سوال نکنید 
فقط رای بدهید 

 حامد 
از  معرفی شده  نامزد  سه  گذشته،  روز 
نمایندگان،  مجلس  به  حکومت  سوی 
به یک سال  توجه  با  اعتماد گرفتند.  رای 
تنش میان حکومت و پارلمان، عبور این 
سه چهره از فلتر پارلمان با باالترین آرا، 
نشست  می باشد.  تعجب  و  پرسش  مایه 
قابل  زاویه  چند  از  پارلمان  گذشته  روز 

بررسی است. 
نخستین  در  گذشته  روز  پارلمان  1ـ 
خود  حسن نیت  دور،  این  رای گیری 
گذاشت.  نمایش  به  حکومت  برای  را 
حکومت  که  می رسد  نظر  به  اکنون 
معرفی  به  بیشتری،  به نفس  اعتماد  با 
حکومت  کند.  اقدام  باقی مانده  وزرای 
رای  برای  چهره ها  از  تن  سه  معرفی  با 
پارلمان  کاستی های  و  ضعف ها  اعتماد 
با  اکنون  و  کرده  شناسایی  به  خوبی  را 
این روش می تواند هر گزینه ای را از فلتر 

پارلمان عبور دهد. 
2ـ در روزهای اخیر بازار کمپاین و دعوت 
از  مجلل  هوتل های  در  نامزد  چهره های 
گرم  مختلف  گروه های  و  افراد  سوی 
اکنون  که  افرادی  که  است  جالب  بود. 
گرفته اند،  قرار  اپوزیسیون  جبهه ی  در 
مانند آقای محمد محقق، ضیافتی را برای 
راه اندازی  کانتیننتال  در  مقام ها  از  برخی 

کرده و وعده ی رای داده اند. 
ادامه در صفحه 5

چراغ سبز مجلس نمایندگان به حکومت

سه نامزد حکومت
رای اعتماد گرفتند

]در صفحه 3[

اطالعیه:
به اطالع خانم های عالقه مند به رشته 
مولتی مدیا،  آموزش  و  خبرنگاری 
دورۀ  اولین  که  می شود  رسانده 
آموزشی چند رسانه ای به مدت سه 
ماه، به زودی  در موسسه جامعه باز، 

آغاز می شود. 
دوره  یک  طی  عالقه مندان 
یادگیری  به  قادر  فشرده،  آموزشی 
وبالگ نویسی، عکاسی خبری، ادیت 
و  نویسنده گی  فن  عکس،  و  صدا 
خواهند  سیاسی  حقوق  با  آشنایی 

شد.
توجه: دوره آموزشی، رایگان برگزار 

می شود.
با  لطفا  بیشتر،  اطالعات  برای 

آدرس های زیر، تماس بگیرید.
شماره های تماس:

0779522350 - 0702107290
آدرس الکترونیکی: 

Opensociety.af@gmail.com
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آیا جغرافیای جنگ 
تغییر می کند؟ 

به  امریکایی  طیاره های  حمله ی  از  خبری  منابع 
پوسته های مرزی پاکستان خبر داده است. پس 
از این رویداد حکومت پاکستان اقدام به نشست 
مسیر  می شود  گفته  و  کرده  کابینه  اضطراری 
قتل  از  پس  است.  بسته شده  نیز  ناتو  تدارکاتی 
بن الدن در خاک پاکستان  تنش ها میان امریکا و 
پاکستان به اوج خود رسید. در تداوم این تنش ها 
تعلیق  حالت  به  پاکستان  به  امریکا  کمک های 
درآمد و منافع امریکا در افغانستان بارها هدف 
نیروهایی قرار گرفت که پایگاه امنی در پاکستان 
داشتند. حمله باالی سفارت امریکا در کابل که از 
سوی گروه  حقانی سازمان دهی شده بود، خشم 
امریکایی را به همراه داشت. وزیر خارجه امریکا 
فوری  اقدام  خواستار  اسالم آباد،  به  سفری  در 
به نظر  شد.  حقانی  گروه  علیه  پاکستان  حکومت 
علیه  امریکایی  طیاره های  حمله ی  که  می رسد 
پوسته های مرزی پاکستان به تنش های بیشتر در 
روابط دو کشور دامن خواهد زد و فصل جدیدی 

در جنگ علیه تروریزم به شمار خواهد رفت. 
چیزی  حمله  این   مورد  در  تاهنوز  ناتو  هرچند 
و  شود  تایید  حمله  این  اگر  اما  است،  نگفته 
هدفمندانه بوده باشد، می تواند زنگ خطری برای 
پاکستان و چراغ سبزی برای حکومت  افغانستان 

باشد. 
بارها به متحدان غربی خود  افغانستان  حکومت 
گفته است که النه های هراس افگنان در آن سوی 
سرحد می باشد و جغرافیای جنگ باید  تغییر  کند. 
لویه جرگه عنعنوی نیز فیصله کرد که در صورت 
افغانستان  از  امریکا  استراتژیک،  پیمان  امضای 
حمایت کند و اگر قرار است پایگاهی ایجاد شود، 
باید در مرزهای  کشورهایی باشد که افغانستان 
از آنجا آسیب می بیند. حاال این اقدام قطعا سبب 
خرسندی های فراوانی در افغانستان خواهد شد. 
نظامیان  دوامدار  حمله های  از  افغانستان  مردم 
پاکستان به شدت ناراحت بوده اند و انتظار داشتند 
افغانستان در حمایت  که متحدان غربی حکومت 

از این کشور دست به اقدامات همانند زنند. 
ملکی  حکومت  برای  رویداد  این  به هرحال، 
دارد.   به همراه  را  زیادی  دردسرهای  پاکستان 
از  به شدت  اخیر  هفته های  در  پاکستان  حکومت 
احتماال  و  داشت  قرار  فشار  زیر  نظامیان  سوی 
را  تازه ای  بهانه   و  فرصت  امریکا،  اخیر  حمله ی 
برای نظامیان پاکستانی داده است تا زمام  امور 

را به  دست گیرند. 
به نظر می رسد که در صورت اعمال فشار جدی 
نظامی،  و  سیاسی  عرصه ی  در  پاکستان  باالی 
مجبور  دوگانه  بازی  ده سال  از  پس  کشور  این 
خواهد شد تا در رویه های خود تجدید نظر کند 
ثبات  به  با همکاری صادقانه در سطح منطقه  و 
و امنیت نقش بیشتری ایفا کند. حال باید دید که 
ادامه  حمله ها  این گونه  به  امریکا  متحده  ایاالت 

خواهد داد و یا خیر؟ 
افغانستان  داخل  در  که  به حمایت هایی  توجه  با 
با  امریکا  احتماال  دارد،  وجود  حمله  این گونه  از 
بیشتر  فشار  اعمال  راستای   در  و  پشتوانه  این 
آن سوی  در  را  جنگ  تروریزم،  اصلی  منابع  بر 
هم زمانی  به  باتوجه  داد.  خواهد  توسعه  مرزها 
این رویداد با  کنفرانس بن2 معلوم نیست که چه 
کسی سود  اصلی را از این اقدام نصیب خواهد 

شد؛ 
ایاالت متحده امریکا و یا حکومت افغانستان؟ 

زنگ اول


ناتو  تیل  تانکرهای  این حمله،  پی  در 
قبایلی  منطقه  در  »جمرود«  شهر  در 
متوقف  پیشاور  شهر  نزدیکی  در 
مقام  یک  زیب،  مطهر  گردیده اند. 
»ما  است:  گفته  پاکستان  دولت  ارشد 
کردیم  متوقف  را  ]ناتو[  اکماالت 
منطقه  از  را  موترباری  و  تانکر   40 و 

مرزی جمرود بازگرداندیم.«
دیگر  مقام  یک  حال،  همین  در 
که  است  داشته  اذعان  پاکستانی 
متوقف  امنیتی  دالیل  به  تانکرها 

شده اند.
یک سخنگوی ناتو گفت که پاکستان 
اکماالت  برای  حیاتی  راه  یک 
شمار  به  افغانستان  در  ناتو  نیروهای 
از  درصد   49 حدود  که  می رود 
از  نیروها  این  اکماالت  و  تجهیزات 

این طریق به افغانستان می رسند.
رخ  آن  از  پس  روز  یک  حادثه  این 

کمبود نیروی برق مواجه نیستند.
مناطق  از  برخی  در  دولتی  برق  اخیرا 
شهر کابل از جمله ناحیه سیزدهم این 
میان  نوبتی شده و یک شب در  شهر 
دولتی  برق  از  ناحیه  این  باشندگان 

در افغانستان کاهش خواهد یافت.
این  امریکایی  مقام های  گفته  به 
مشورتی  گروه های  رهبری  سربازان 
خواهند  عهده  به  افغانستان  در  را 
به  جاری  سال  آغاز  از  که  گرفت 
جنگ  در  که  ملی  اردوی  قطعات 
علیه طالبان مشغول می باشند، مشوره 

می دهند.
آلن  جنرال  پیشنهاد  این  معلوم  قرار 
اما  است،  نرسیده  پنتاگون  به  حال  تا 
این گام بعد از بررسی سیاست رییس 
مشاورین  و  اوباما  بارک  جمهور 
افغانستان  مورد  در  وی  ملی  امنیت 

برداشته خواهد شد.

شدن  کشته  خبر  انتشار  با  همزمان 
بیست و شش سرباز پاکستانی در پی  
یک  باالی  ناتو  هلیکوپترهای  حمله 
پوسته تالشی، این کشور راه اکماالتی 
مسدود  افغانستان  در  را  ناتو  نیروهای 

کرده است.
که  گفته  اند  پاکستانی  مقام های 
پوسته  یک  به  ناتو  هلی کوپترهای 
تالشی نظامیان این کشور در نزدیکی 
مرز افغانستان حمله کرده و دست کم 

۲۶ سرباز را کشته اند.
یکی  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
گفت  پاکستان  ارتش  سخنگویان  از 
نشین  قبیله  منطقه  حمله،  این  محل 
پاکستان  غرب  شمال  در  واقع  مهمند 

بود.
مقام های پاکستانی به بی بی سی گفتند 
هشدار  بدون  و  جهت  بی  حمله  این 
آن،  تالفی  به  پاکستان  و  بوده  قبلی 
را  افغانستان  به  ناتو  تدارکاتی  مسیر 

خواهند بست.
در  حادثه ای  بروز  از  است  گفته  ناتو 
حال  در  و  دارد  اطالع  مرز  نزدیکی 

تحقیق در این مورد است.
نیروهای پاکستان در این منطقه درگیر 

جنگ با طالبان هستند.
پیکارجویان  قبل  ماه  چند  از  امریکا 
نزدیکی  پاکستان در  قبیله نشین  مناطق 
مرز افغانستان را هدف حمله قرار داده 

است.
همچنین مقامات پاکستانی گفته اند که 

از  برخی  که  حالی  در  کابل:  8صبح، 
باشندگان شهر کابل از یک شب در 
میان شدن برق دولتی شکایت دارند، 
آب  و  انرژی  وزارت  مقام های  اما 
می گویند که آنان در کابل با مشکل 

می گویند  ناتو  و  امریکایی  مقام های 
عمومی  فرمانده  جان آلن  جنرال 
نیروهای بین المللی تحت رهبری ناتو 
که  است  کرده  تقاضا  افغانستان،  در 
هزار و هفت صد سرباز دیگر خارجی 

به افغانستان فرستاده شوند.
از  باید  سربازان  این  آنها  گفته  به 
امنیتی  نیروهای  به   ۲01۲ سال  آغاز 
طالبان  علیه  جنگ  در  که  افغانستان 

مشغولند، مشوره بدهند.
جدید  سربازان  اعزام  درخواست 
که  دارد  معنی  چنین  افغانستان  به 
حالی  در  آن  متحدین  و  واشنگتن 
که برای خروج از افغانستان آمادگی 
تسلیم  مرحله  می خواهند  می گیرند، 
دادن مسوولیت را برای همتایان افغان 

خود سریع تر بسازند.
عقیده اند  این  به  امریکایی  مقام های 
افغان  سربازان  تربیه  و  تعلیم  اگر  که 
در  امریکایی  سربازان  شود،  سریع تر 
سال آینده بیشتر در قرارگاه های خود 
آنها  تلفات  ترتیب  این  به  و  می مانند 

پاکستان در پی کشته شدن 26 سربازش راه اکماالتی ناتو را مسدود کرد

محمد اسماعیل: 
ما دچار کمبود نیروی برق در کابل نیستیم

فرمانده نیروهای بین المللی خواستار اعزام 1700 سرباز خارجی به افغانستان شد

مولن،  مایک  دریاساالر  که  می دهد 
امریکا  ارتش  مشترک  ستاد  رییس 
ارتش  رییس  کیانی،  اشفاق  جنرال  با 
ارتقای  و  مرزی  کنترول  مورد  در 

همکاری ها گفتگو کرد.
کنترول در مناطق مرزی بین افغانستان 
و پاکستان ضعیف می باشد؛ به طوری 
هیچ گونه  مایلی  پنج  تا  گاهی  که 
امریکا  ندارد.  وجود  مرزی  نشانه ی 
گروه های  و  شورشیان  که  می گوید 
در  امن  پناهگاه های  القاعده  با  مرتبط 

این منطقه دارند.
حادثه   ۲009 سال  سپتامبر  ماه  در 
دو سرباز  در آن  داد که  مشابهی رخ 
آن  نتیجه  در  شدند.  کشته  پاکستانی 
در  ناتو  نیروهای  اکماالتی  راه  حمله، 
افغانستان به مدت 10 روز مسدود شد.

روابط  حمله،  این  که  می رود  انتظار 
بین امریکا و پاکستان را وخیم تر کند.

مستفید می شوند. اما محمد  اسماعیل 
آب  و  انرژی  وزارت  سرپرست 
می گوید که یک شب در میان شدن 
کمبود  بدلیل  سیزدهم  ناحیه  در  برق 
نیروی برق در شهر کابل نیست بلکه 
وجود  منطقه  این  در  فنی  مشکالت 
دارد که به زودی برطرف خواهد شد.
آب  و  انرژی  وزارت  سرپرست 
در  روزها  و  شب  این  در  »ما  گفت: 
برق  میگاوات  دوصد  حدود  کابل 
در  ما  که  حالی  در  می کنیم،  استفاده 
برق  میگاوات  پنج صد  ظرفیت  کابل 
در  شدن  وصل  و  قطع  طبعتا  داریم. 
تخنیکی است  برق، مشکالت  سیستم 
که ایجاد می شود. من از نظر کمبود به 

شما اطمینان می دهم.«
به  کابل  شهر  که  حالیست  در  این 
در  آن  نقاط  اکثر  پایتخت،  عنوان 
خاموشی مطلق به سر می برد و تاکنون 
مناطق  این  به  دولتی  برق  لین های 

تمدید نشده است.

است  این  پیشنهاد  طرح  از  هدف 
از  امریکا  قوای  خروج  از  بعد  که 
بر    ۲014 سال  پایان  در  افغانستان 
قوای  جنگی  و  امنیتی  توانایی های 

افغانستان اعتماد حاصل شود.
هم اکنون بسیاری از مقامات امریکایی 
عقیده اند  این  به  آلن  جنرال  به شمول 
امنیتی  مسوولیت های  انتقال  روند  که 
االمکان  حتا  باید  داخلی  نیروهای  به 

سریع تر گردد.
اوباما  جمهور  رییس  دیگر  سوی  از 
می خواهد تجربه عراق را در افغانستان 
تکرار نماید. در سال ۲010 وقتی که 
که  کرد  اعالن  اوباما  جمهور  رییس 
امنیتی  ماموریت  رهبری  عراق  قوای 
می گیرند،  عهده  به  را  کشور  این 
کاهش  امریکایی  سربازان  تلفات 
قوای  رفتن  بیرون  برای  راه  و  یافته 

امریکایی از این کشور، هموار شد.
قول  از  تایمز  آنجلس  الس  روزنامه 
امریکایی  نظامی  رتبه  بلند  مقام  یک 
دارد،  اشتراک  بحث ها  این  در  که 

و  تعلیم  آنها  کار  اولویت  می نویسد: 
افغانستان  ملی  پولیس  و  اردو  تربیه 
سربازان  می افزاید   او  اما  می باشد. 
امریکایی هم باید با آنها همراه باشند، 
را  آن  توانایی  افغان  قوای  فعال  زیرا 
ندارند که به تنهایی این مسوولیت را 

به عهده بگیرند.
قول  از  تایمز  آنجلس  الس  روزنامه 
امریکایی  متقاعد  جنرال  بارنو  دیوید 
و  امریکا  می گوید:  که  است  نوشته 
ناتو از سال ۲003 تا ۲005 در تسلیم 
به قوای  امنیتی  نمودن مسوولیت های 
عمل  این  که  کردند  تعلل  افغان 
ساخت  مجبور  را  امریکایی  سربازان 
و  خونین  جنگ های  خودشان  که 

جدی را پیش ببرند.
سربازان  هم  هم اکنون  بارنو  گفته  به 
باید  افغانستان  در  مقیم  امریکایی 
ماموریت خود را تغییر بدهند و بیشتر 
قوای  به  مشوره  و  تربیه  و  تعلیم  به 
افغان تمرکز کنند و در این کار نباید 

فرصت بیشتر را از دست بدهند.

حمایت گورباچف 
از خروج نیروهای 

ناتو از افغانستان 
جمهور  رییس  گورباچف  میخاییل 
با  مصاحبه ای  در  روسیه  پیشین 
»دی  پی ای«، خبرگزاری آلمان از طرح 
ناتو برای خارج ساختن نیروهایش از 

افغانستان حمایت کرده است. 
گفته  روسیه  پیشین  جمهور  رییس 
است: »مساله در آن است که واقعا از 

افغانستان بیرون رفت.«
آقای گورباچف افزوده است: »ما باید 
تاریخش  در  افغانستان(  بار)به  یک 
مدیریت  امکان  تا  بدهیم  اجازه 
مستقالنه امورش را به دست بیاورد و 

مستقالنه تصمیم بگیرد.«
ریاست  هنگام  به   1989 درسال 
جمهوری گورباچف بود که سربازان 
ترک  را  افغانستان  سابق  شوروی 

گفتند.

30 طالب کشته و 
بازداشت شدند

وزارت داخله از کشته شدن 13 تن 
 17 بازداشت  و  مسلح  مخالفین  از 
نفر  دیگر شان  در کشور خبر  داده 

است.
دفتر  سوی  از  که  اعالمیه ای  در 
نشر  به  داخله  وزارت  مطبوعاتی 
در  افراد  این  که  است  آمده  رسیده 
جریان عملیات نیروهای پولیس طی 
باز  و  کشته  جمعه  روز  ساعت   ۲4

داشت شده اند.
نیروهای  که  شده  گفته  اعالمیه  در 
همکاری  در  را  عملیات  این  پولیس 
در  ایتالف  قوای  و  ملی  اردوی 
والیت های کابل، هلمند، ارزگان و 

هرات به راه انداخته بودند.
بین المللی  نیروهای  حال  همین  در 
جریان  در  می گویند  افغانستان  در 
از  تن  ده  از  بیش  عملیات  یک 
کنر  والیت  در  را  مسلح  مخالفین 

کشته اند.
نیروهای  سوی  از  که  اعالمیه ای  در 
پخش  بگرام  در  مستقر  بین المللی 
از  عملیات  این  است  آمده   شده 
کنر  خاص  ولسوالی  در  جمعه  شب 

آغاز شده است.
امنیه  قوماندان  نظری  محمد  عوض 
این  در  را  عملیات  راه اندازی  کنر 
مورد رقم  اما در  تایید کرده  والیید 
چیزی  رویداد  این  از  ناشی  تلفات 

است. نگفته 
این عملیات همین  گفته می شود که 

اکنون نیز ادامه دارد.

ACKU
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در گزارش امروز »از وراي دود و آتش« خواهري 
را با خود داريم كه برادرزاده اش را در جنگ هاي 
را  حادثه  آن  و  است  داده  دست  از  ميان گروهي 
سكونت  كابل  واليت  در  »ما  مي دارد:  بيان  چنين 
و  زمان  جور  اما  بوديم،  بزرگی  فاميل  و  داشتيم 
تحوالتی كه در كشور به وقوع پيوست همه را از هم 
جدا و دور ساخت.  تعدادی در همان اوايل انقالب 
7 ثور از كشور خارج شدند و به كشورهای همسايه 
مهاجرت كردند، اما عده اندكی كه در كابل ماندند 
نتوانستند  اقتصادي  فقر  و  بي چارگي  خاطر  به  و 
بروند. ما مجبور بوديم كه تمام مصيبت هاي وارده 
قشون  عساكر  و  مجاهدين  گروه هاي  سوي  از 
فقر  كنيم.  تحمل  را  مزدوران شان  و  سرخ شوروي 
از هر دو جناح دست بدست هم  اقتصادي و ترس 
داده و عرصه زندگي را دشوار و سخت ساخته بود. 
قبيل  از  دولت  باالي  جهادي  گروه هاي  فشار هاي 
بستن راه هاي اكماالتي و راكت پراني باالي شهر ها 
بود.  به ستوه آورده  را  مردم  كابل  به خصوص شهر 
دولت  زيرا  مي شد،  خالصه  يكي  اين  به  اي كاش 
و  قريه ها  مردم  باالي  همان گونه  خود  به نوبه  هم 

رياست  پست  در  نبيل  رحمت اهلل  به  نمايندگان  مجلس 
رييس  پست  در  دالوری  نوراهلل  ملی،  امنيت  عمومی 
كل بانک مركزی و عبدالمنير دانش در پست عضويت 
اعتماد  رای  اساسی،  قانون  تطبيق  بر  نظارت  كميسيون 

داد.
در نشست روز گذشته ی مجلس نمايندگان سه نامزدی 
به  اعتماد  رای  گرفتن  برای  رييس جمهور  سوی  از  كه 
گرفتن  از  پيش  بودند،  شده  معرفی  نمايندگان  مجلس 
رای اعتماد برنامه های كاری شان را به نمايندگان مجلس 
به  را  پرسش هايی  نيز  مجلس  اعضای  و  داشتند  بيان 
و  دالوری  نوراهلل  نبيل،  رحمت اهلل  با  جداگانه  صورت 

عبدالمنير دانش در ميان گذاشتند.
رحمت اهلل نبيل كه پيش از اين در نهادهای غير دولتی، 
به  يک سال  از  و  جمهوری  رياست  محافظت  رياست 
ملی  امنيت  عمومی  رياست  سرپرست  عنوان  به  اين سو 
ايفای وظيفه كرده است، كاركردهای گذشته خود را به 

اعضای مجلس توضيح داد.
نبيل گفت كه با حضور وی در رياست عمومی امنيت 
ملی، به ادامه ی تخصصی شدن و ارتقای ظرفيت كاری 
را  تغييراتی  و  است  داشته  توجه  ملی  امنيت  كارمندان 

برای بهبود كاری اين اداره عملی كرده است.
در  كاری  مختلف  بخش های  تقويت های  و  ايجاد 
درمانی  خدمات  بهبود  ملی،  امنيت  عمومی  رياست 
برای كارمندان اين اداره و افزايش امتياز و تشكيالتی از 

كاركردهای وی در يک سال گذشته بوده است.
وضعيت  كه  گفت  همچنين  ملی  امنيت  عمومی  رييس 
امنيتی كشور در حال تغيير بوده است و آنان برنامه های 

ويژه ای روی دست گرفته اند.
نبيل می  گويد كه در يک سال گذشته، بيش از 2 هزار 
و 700 شهروند كشور و بيش از صد شهروند خارجی را 
در پيوند به حمله های انتحاری، انفجاری و عمليات های 

مسلحانه دستگير كرده اند.
ملی،  شورای  مقر  به  انتحاری  حمله های  از  جلوگيری 
لويه جرگه  عنعنوی و ساير  نهادهای دولتی از تازه ترين 

مردم  آن  كنار  در  و  مي داشت  روا  ظلم  قصبات 
شهر هم چندان روز خوش نداشتند. دستگيري هاي 
از  خودسرانه و كشتارهاي دسته جمعي يكي ديگر 
موعود  سرانجام  بود.  ايشان  بي شمار  جنايت هاي 
نيروهاي  زيرا  رسيد  فرا  كمونيستي  زوال حكومت 
روسي با شكست فاحشی كه خورده بودند، از كشور 

موارد به شمار می رود.
پرونده ی   30 تا   25 ماهانه  ملی  امنيت  نبيل،  گفته ی  به 
و  است  كرده  مستندسازی  را  اداری  فساد  و  اختالس 

برای بررسی به نهادهای عدلی و قضايی سپرده است.
صدها  كشف  از  آن كه  با  ملی  امنيت  عمومی  رييس 
گفت،  سخن  كشور  در  انفجاری  و  انتحاری  برنامه ی 
حمله های  هدف  به  كه  برنامه ريزی هايی  به  نسبت  اما 
می شود،  سازماندهی  پاكستان  خاک  از  تروريستی 

هشدار داد.
پناه گاه های  نزديكی  و  بازبودن  به دليل  كه  گفت  نبيل 
تروريستان  افغانستان،  با  پاكستان  خاک  در  تروريستان 
برنامه های  تطبيق  به  موفق  فرصت،  زودترين  به 

تروريستی شان می شوند.
چگونگی  بر  افزون  تروريستان  كه  می گويد  نبيل 
حمله های انتحاری و انفجاری در پاكستان، آموزش هايی 
كننده های  نظارت  با  برخورد  چگونگی  مورد  در  را 

بين المللی برای رهايی خود فرا می گيرند.
برخود  مورد  در  يونما  پيش  هفته  چند  گزارش  وی 
نيروهای امنيت ملی با زندانيان بازداشتگاه های اين اداره 
را نادرست خواند كه به گفته ی وی برخالف مشاهدات  

ناظرين يونما دررسانه های بيان شده است.
نمايندگان مجلس پرسش های شان  از   هر چند شماری 
و  ربانی  استاد  ترور  مورد  در  نبيل  رحمت اهلل  از  را 
همكاری های پاكستان در اين زمينه مطرح ساختند، ولی 
آقای نبيل گفت مقام های پاكستان با هياتی كه از جانب 
كرده  همكاری  بود،  كرده  سفر  پاكستان  به  افغانستان 

است.
كه  كرد  تاكيد  ملی  امنيت  عمومی  رييس  اين حال،  با   
تجربه های ده ساله با پاكستان نشان می دهد كه اين كشور 
در مبارزه با تروريزم با جانب افغانستان همكاری نكرده 

است.
آوری  فراهم  ملی،  امنيت  اداره  های  در  استحكام 
جدی  مبارزه ی  اداری،  تشكيالت  افزايش  تسهيالت، 

چراغ سبز مجلس نمایندگان به حکومت
از صفحه 1

 قدرت اهلل جاوید

سه نامزد حکومت رای اعتماد گرفتند

بيرون شدند و  حكومت هم بعد از چند سال مجبور 
شد كه حكومت را به نيروهاي جهادي تسليم نمايد. 
مردم از تغيير نظام بسيار خوش بودند، گرچند هزاران 
انسان در اين مخمصه جان شان را از دست دادند،  اما 
از  بوديم،  داده  را شكست  ابرقدرت جهان  با آن هم 
اما مدتی از حكومت داري  بابت خرسند بوديم.  اين 

مردم از تغيير نظام بسيار خوش بودند، گرچند هزاران انسان در اين 
مخمصه جان شان را از دست دادند،  اما با آن هم ابرقدرت جهان را شكست 
داده بوديم، از اين بابت خرسند بوديم. اما مدتی از حكومت داري از سوي 
نيروهاي جهادي نگذشته بود كه آنها به خاطر تصاحب قدرت به جان همديگر 

افتادند و جنگ هاي خونين را به راه انداختند. درگيري هاي شديد شب و 
روز جريان داشت و مردم روز خوشي نداشتند. راكت و مرمي از هرطرف 
مي آمد و قرباني مي گرفت. در يكي از روزها خواهرزاده ام كه پسر جوانی 

بود، در مسير راه كه به سوي خانه مي آمد در نزديكي  خانه ی شان مورد 
اصابت مرمي كور كه از سوي گروه هاي درگير در جنگ شليك شده بود، قرار 

مي گيرد

و  كشفی  نيروهای  تقويت  تروريستی،  برنامه های  با 
در  بشری  حقوق  نقض  از  جلوگيری  و  جاسوسی  ضد 
كه  شد  خوانده  اولويت هايی  از  ملی  امنيت  بخش های 
از گرفتن رای  امنيت ملی پس  به گفته ی رييس عمومی 
تاييد نمايندگان مجلس، در  تالش  عملی ساختن آن ها 

می باشد.
به همين گونه، نوراهلل دالوری كه مدت سه سال را نيز در 
و  انتقالی  اداره  در  بانک مركزی  رييس عمومی  به عنوان 
عبدالقدير  كاركردهای  است،  گذشتانده  انتخابی  دولت 
فطرت، رييس كل بانک مركزی را در زمان تصدی اش 
كه  گفت  و  داد  قرار  پرسش  مورد  كابل بانک  مورد  در 
قانون  برخالف  را  كابل بانک  مشكل های  فطرت  آقای 
بانک داری با شورای بانک مركزی كه وی عضويت آنرا 

داشته است، در ميان نگذاشته بود.
دالر  ميليارد  يک  به  نزديک  خسارت  به  نسبت  دالوری 
دولت ناشی از جنجال های كابل بانک ابراز نگرانی كرد و 
به گفته ی وی برخالف قانون، حكومت هزينه مالی را در 

اختيار كابل بانک قرار داده است.
دقيق  بررسی  مركزی،  بانک  در  اصالحات  دالوری، 
حصول  و  بانک ها،   از  جدی  نظارت  جوازنامه ها، 
قرضه های كابل بانک را از سهامداران آن، از اولويت های 

اصلی وی در رياست كل بانک مركزی خواند.
انتقال  چگونگی  هدف  به  هوايی  ميدان های  از  نظارت 
كارمندان  به  مسلكی  جوازنامه های  صدور  پول ها، 
قانون  مسوده   شدن  نهايی  و  بانک ها  حسابی  بخش های 
رييس  كه  بود  برنامه هايی  ديگر  از  اسالمی،  بانک داری 

كل بانک مركزی به آن اشاره داشتند.
دالوری گفت كه سرعت بخشيدن و شفافيت در حصول 
قرضه های كابل بانک را با فروش جايدادهای سهامداران 
نخواهد گذاشت كه  و  پيشين كابل بانک عملی می سازد 

فاجعه ی كابل بانک تكرار شود.
وی گفت كه بر اساس گزارش كميسيون ويژه ی پيگری 
سهامداران  لودين،  عزيزاهلل  توسط  كابل بانک  پرونده 

پيشين كابل بانک مرتكب دزدی از اين بانک شده اند.
در  گذشته  در  كه  دانش  عبدالمنير  ديگر،  جانب  از 
سمت های مهم دولتی از جمله معينيت وزارت تحصيالت 
عالی كار كرده است و درحال حاضر به عنوان استاد در 
ايفای  كابل  دانشگاه  سياسی  علوم  و  حقوق  دانشكده ی 
و  امانت داری  قانون،  حاكميت  تحكيم  می كند،  وظيفه 
وطن دوستی را بر اساس قانون اساسی و منافع ملی كشور 
از  اولويت های كاری وی در كميسيون نظارت بر تطبيق 

قانون اساسی بيان كرد.
اين  جانب داری  از  مجلس  نمايندگان  از  شماری  هرچند 
جنجال های  در  عالی  دادگاه  و  حكومت  از  كميسيون 
يادشده،  نهادهای  و  نمايندگان  مجلس  ميان  انتخاباتی 
ابراز نگرانی داشتند، ولی آقای دانش گفت كه اقدام های 
حكومت و نهادهای عدلی وقضايی در مورد مشكل های 

انتحاباتی سياسی بوده و نه حقوقی.
تاكيد  اساسی  قانون  برتطبيق  نظارت  اين عضو كميسيون 
كرد كه با گرفتن رای اعتماد از نمايندگان مجلس، ديگر 
اجازه نخواهد داد كه از اين كميسيون به صورت ابزاری 
استفاده شود و يا هم در موارد حقوقی، كميسيون حيثيت 

تماشاچی را داشته باشد.
با اين حال، در نشست روز گذشته ی مجلس نمايندگان از 
كل 229 عضو شركت كننده، 208 عضو به رحمت اهلل نبيل 
در پست رياست عمومی امنيت ملی رای تاييد، 12 عضو 

رای رد، 4 نفر رای سفيد و 5 نفر رای باطل دادند.
به همين ترتيب، نوراهلل دالروی درپست رييس كل بانک 
رای   34 مجلس،  اعضای  تاييدی  رای   173 نيز،  مركزی 
به  نفع خويش  به  را  باطل  رای   10 و  سفيد  رای   12 رد، 

دست آ ورد.
در  عضويت  پست  در  دانش  عبدالمنير  گونه،  همين  به 
كميسيون نظارت برتطبيق قانون اساسی، 155 رای تاييد، 
46 رد، 15 سفيد و 13 باطل را به خود اختصاص داد كه 
به اين ترتيب هر سه نامزد معرفی شده به مجلس نمايندگان 
توانستند رای اعتماد مجلس نمايندگان را به دست بياورند.

رياست  انتخابات  از  دوسال  از  بيش  كه  است  گفتنی 
و  كابينه  عضو  هفت  هنوزهم  و  است  گذشته  جمهوری 
اساسی  قانون  اساس  بر  كه  دولت  اعضای  از  تن  چندين 
می بايست رای اعتماد مجلس نمايندگان را داشته باشند، 
به عنوان سرپرست ها در اداره های مختلف دولتی به كار 

خود ادامه می دهند.
 با اين حال انتظار می رود كه با گرفتن رای  اعتماد سه نامزد 
رييس جمهور  نمايندگان،  مجلس  به  حكومت  پيشنهادی 
ساير اعضای دولت را كه مطابق قانون اساسی مكلف به 
رای تاييد از مجلس نمايندگان هستند، برای گرفتن رای 

اعتماد به مجلس نمايندگان معرفی خواهد كرد.

آنها  كه  بود  نگذشته  جهادي  نيروهاي  سوي  از 
و  افتادند  همديگر  جان  به  قدرت  تصاحب  به خاطر 
درگيري هاي  انداختند.  راه  به  را  خونين  جنگ هاي 
شديد شب و روز جريان داشت و مردم روز خوشي 
نداشتند. راكت و مرمي از هرطرف مي آمد و قرباني 
پسر  از روزها خواهرزاده ام كه  مي گرفت. در يكي 
مي آمد  خانه  به سوي  كه  راه  مسير  در  بود،  جوانی 
كور  مرمي  اصابت  مورد  خانه ی شان  نزديكي   در 
شليک  جنگ  در  درگير  گروه هاي  سوي  از  كه 
قسمت  در  مرمي درست  و  مي گيرد  قرار  بود،  شده 
شهيد  همان جا  در  را  و وي  مي نمايد  اصابت  او  سر 
اين  تمام  عامالن  مي سازد. از خداوند مي خواهم كه 
جنايت هايی كه مردم را به اين بيچارگي و مشكالت 
گرفتار نموده جزاي شان را بدهد، تا ما نياز به كمک 
ديگران نداشته باشيم كه در كشور ما صلح بياورند 
و به زور عساكر آنها ما شب ها در خانه خود راحت 
تكرار  دوباره  بد  روز هاي  همان  وگرنه  بخوابيم 

خواهند شد.«
خوانندگان محترم:-  جهت بهترشدن اين بخش ما به 
نظريات، انتقادات و پيشنهادات سالم شما به ديده ی 
گزارش های  چنين  شريک ساختن  با  می نگريم  قدر 

شما در نشانی ذيل منتظر می باشيم.
Info_afg@solidarity for justice.org.af
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روز شنبه، سه نامزد برای تصدی رهبری برخی از ادارات 
حکومتی در ولسی جرگه حضور یافتند. رحمت اهلل نبیل 
دالوری  نوراهلل  ملی،  امنیت  ریاست  پست  احراز  برای 
منیر  و  بانک«  افغانستان  »د  ریاست  کرسی  احراز  برای 
تطبیق  بر  نظارت  کمیسیون  در  عضویت  برای  دانش 
قانون اساسی، نامزدانی بودند که برای تصدی پست های 
در  ولسی جرگه  اعضای  با  تعارفی  نشست  در  مربوطه 
حضور  این  کردند.  اشتراک  مجلس  آن  عمومی  تاالر 
باعث شده بود تا چوکی های نمایندگان در ولسی جرگه 
نیز خالی نماند و شماری زیادی از نمایندگان در جلسه 

اشتراک کنند.
برخی از کارشناسان، حضور سه نامزد در پارلمان را، از 
سرگیری روابط رسمی بین دو قوه مهم دولتی می دانند 
که از یک سال به این سو به خاطر گرفتاری های انتخاباتی 
بود.  پیچیدگی گذاشته  به  رو  دیگر  مسایل  از  برخی  و 
اگر این مرحله آغاز روابط رسمی بین این دو نهاد باشد، 
احتمال این که به زودی اعضای باقی مانده کابینه به این 

مجلس معرفی شوند، نیز وجود خواهد داشت.
وزارت دولت در امور پارلمانی، هفته گذشته، به همین 
بود که تالش خواهد  بود و گفته  اشاره کرده  موضوع 
گرفتن  برای  به زودی  کابینه،  باقی مانده  اعضای  تا  شد 

رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی شوند.
از سال 1389 برخی از وزارت خانه ها توسط سرپرستان 
در  نیز  حکومتی  اداره های  از  شماری  می شود.  اداره 
حقوقی  تشریفات  اساس  بر  دارند.  قرار  همین وضعیت 
تصریح شده در حقوق اساسی افغانستان، وزارت خانه ها 
از سوی  رهبری شوند که  و  اداره  وزیرانی  توسط  باید 
اعضای مجلس نمایندگان رای اعتماد گرفته باشند. این 
صراحت در رابطه به برخی از اداره های عمومی مربوط 
مدیران  اعتماد  رای  به  الزام  دارد.  وجود  حکومت  به 
این  به  حکومتی،  اداره های  از  برخی  و  وزارت خانه ها 
سیاسی  مسوولیت  که  است  شده  گرفته  نظر  در  دلیل 
محرز  می گیرند،  قرار  اداره ها  این  راس  در  که  افرادی 

شود.
انتخابات  در  کرزی  حامد  رییس جمهور  آن که  از  بعد 
برنده  عنوان  به  مجددا   1388 سال  جمهوری  ریاست 
انتخابات اعالن شد و کار خود را به عنوان رییس جمهور 
در دوره دوم آغاز کرد، قرار شد اعضای کابینه توسط 
اعتماد  رای  و  شوند  معرفی  نمایندگان  مجلس  به  وی 
از  بیشتر  طول  در  که  می شود  دیده  اما  کنند.  دریافت 
انجام نشده است و  دو سال، این کار به صورت کامل 
اداره  سرپرستان  توسط  هنوز  وزارت خانه ها  از  شماری 

می شود.
این که اکنون و بعد از بیش از دو سال، دیده می شود که 
رییس حکومت برخی از افراد را برای تصدی سمت های 
مورد ضرورت اعتماد نمایندگان به ولسی جرگه معرفی 
می کند، می تواند خوش بین کننده باشد. زیرا این حرکت 
نشان می دهد که دولت مردان افغانستان یا از جنجال ها و 

آینده ای  در  دارد،  تصمیم  افغانستان  حکومت 
کند.  آغاز  را  انتقال  پروسه  دوم  مرحله  نزدیک، 
یکی از والیاتی که برای انتقال در نظر گرفته شده 
است، والیت ناامن غزنی می باشد. نمایندگان این 
والیت می گویند غزنی دارای 18 ولسوالی است 
پروسه  و  است  ناامن  شدیدا  آن  ولسوالی   13 که 
آنها  ندارد.  امکان  این ولسوالی ها عمال  انتقال در 
هشدار می دهند که اگر انتقال در این والیت اجرا 

شود، امنیت در این والیت بدتر خواهد شد.
غزنی  والیت  پیشین  نماینده  حسینی،  خیال محمد 
در پارلمان، در گفتگو با 8صبح گفت: »در حالت 
بین  در  غزنی  والیت  را  حالت  بدترین  موجود 
والیات افغانستان دارد و هیچ والیت دیگر به این 
صورت  در  حتا  غزنی،  مردم  نیست.  نا امن  اندازه 
داده  ادامه  عادی  زندگی  به  هم  روز  انتقال، یک 

نمی توانند.«
به گفته آقای حسینی، هم اکنون ولسوالی اجرستان 
مواصالتی  راه  دارد،  قرار  طالبان  محاصره  در 
است  مسدود  مالستان  و  جاغوری  ولسوالی های 
غزنی  والیت  پشتون نشین  ولسوالی های  در  و 
او  ندارد.  حاکمیت  هم،  متر   100 حتا  حکومت، 
تضمین  غزنی  والیت  مرکز  امنیت  حتا  می گوید 
این  در  را  انتقال  می شود  چگونه  بنابراین  نیست، 

والیت اجرا کرد.
مردم  حاضر  حال  در  می گوید  حسینی  آقای 
دارند،  قرار  بدی  بسیار  والیت غزنی در وضعیت 
زیرا آنها نه با طالبان هستند و نه می توانند با طالبان 
ولسوالی ها  در  اصال  »حکومت  کنند:  رابطه  قطع 
در  ما  اصال  و  کند  دفاع  مردم  از  تا  ندارد  وجود 

ولسوالی های ناامن حکومت نداریم.« 
والیت  در  طالبان  تسلط  حسینی،  آقای  گفته  به 
غزنی، طوری است که این والیت پیش از این که 
طالبان  به  شود،  داده  تحویل  دولتی  نیروهای  به 

سپرده شده است. 
والیت  نمایندگان  از  یکی  اعتمادی  چمن شاه 
غزنی می گوید، نمایندگان این والیت در نشستی 
انتقال،  کمیسیون  رییس  احمدزی،  اشرف غنی  با 
تاکید کرده اند که انتقال در این والیت به خصوص 
آقای  است.  ناممکن  ناامن  ولسوالی های  در 
نیروهایی که  »در حال حاضر  اعتمادی می گوید: 
در غزنی هستند، توان حفاظت از مردم را ندارند 
وی  است.«  زود  به غزنی  رابطه  در  تصمیم  این  و 
از نمایندگان غزنی  گفت که در روز شنبه دوتن 
تا  رفته اند  غزنی  به  احمدزی  اشرف غنی  با  همراه 
زمینه انتقال امنیت در این والیت را بررسی کنند. 

انتقال  که  صورتی  در  می گوید  اعتمادی  آقای 
به  نیز  دولتی  نیروهای  و  شود  انجام  غزنی  در 

این نگرانی وجود دارد  بمانند،  باقی  همین حالت 
نیز  والیت  این  امن  ولسوالی های  در  ناامنی ها  که 
گسترش یابد. در این صورت مردم والیت غزنی 
گرفت.  خواهند  قرار  امنیتی  بد  بسیار  شرایط  در 
این است که فعال مقامات  ما  او گفت: »خواست 
دولتی غزنی را از لیست انتقال امنیتی حذف کنند 
و اگر امکان حذف کامل وجود ندارد، این لیست 

را تعدیل کنند.« 
امنیت  تا  است  گرفته  تصمیم  حالی  در  حکومت 
به  که  کند  اگذار  و  افغان  نیروهای  به  را  غزنی 
حاضر  حال  در  والیت،  این  نمایندگان  گفته 
ندارد.  وجود  والیت  این  ولسوالی   13 در  امنیت 
پیش  دارند.  گسترده  حضور  آن ها  در  طالبان 
که  بود  شده  نشر  غزنی  از  گزارش هایی  این  از 
کارمندان دولتی در شماری از ولسوالی های ناامن 
غزنی حضور ندارند. این گزارش ها حاکی است 
ولسوالی ها  در  که  این  به جای  قضا  کارمندان  که 
ادامه  فعالیت شان  به  بروند در مرکز والیت غزنی 
می دهند و به همین ترتیب، ماموران دیگر دولتی 

نیز جرات رفتن به این ولسوالی ها را ندارد. 
ولسوالی های  اکثر  »در  می گوید:  اعتمادی  آقای 
و  دیگری  چیزی  ولسوالی  تعمیر  از  جز  به  ناامن 
جود ندارد. حتا در برخی از این ولسوالی ها تعمیر 
 13 مامورین  اکنون  ندارد.  وجود  هم  ولسوالی 
به نام این  ولسوالی غزنی به جای رفتن به ولسوالی 
ولسوالی ها در مرکز غزنی ایفای وظیفه می کنند.« 
به باور آقای اعتمادی، اگر انتقال در ولسوالی های 
امن صورت گیرد، مشکلی و جود ندارد و انتقال 
نیروهای  شهر غزنی هم امکان دارد؛ زیرا حضور 
دولتی در آن نسبت به ولسوالی ها سنگین تر است. 
در  انتقال  زمینه های  و  شرایط  می گوید  او  اما 

ولسوالی ها ناامن میسر نیست.
نسبتا  امنیت  از  غزنی  ولسوالی   5 حاضر  حال  در 
هم  ولسوالی ها  این  اما  است،  برخوردار  خوبی 
توسط ولسوالی های ناامن محصور شده و باشندگان 
امنی های غزنی  نا  از  به نحوی  ناامن  ولسوالی های 
جاغوری،  ولسوالی های  اکنون  هم  هستند.  متاثر 
است،  غزنی  امن  ولسوالی های  از  ناور  و  مالستان 
ولسوالی های  از  ولسوالی ها  این  باشندگان  ولی 
قره باغ و گیالن عبور و مرور می کنند. در ده سال 
قره باغ  ولسوالی  مسیر  در  موتر  صدها  گذشته 
مواصالتی  راه  بعضا  طالبان  و  است  شده  دزدیده 

این ولسوالی ها را مسدود می کنند. 
و  دولتی  کارمندان  پولیس،  و  اردو  سربازان 
موسسات غیردولتی در حال حاضر از این مسیرها 

رفت و آمد کرده نمی توانند. 

را  آن  یا  و  شده  فارغ  خویش  به  مربوط  کشاکش های 
به کنار نهاده و به این فکر افتاده اند که باید در راستای 

اجرای مسوولیت های ملی خویش نیز قدمی بردارند.
جالب این است که دیده می شود، نمایندگان نیز شرکت 
جدی در جلسه معرفی اعضای پیشنهادی داشتند. به نظر 
جلسه  در  مجلس  اعضای  گسترده  اشتراک  می رسد، 
رییس جمهور  طرف  از  پیشنهادی  اعضای  معرفی 
برای  کمپاین الزمی  که  باشد  این  نشان دهنده  می تواند 

جلب توجه نمایندگان صورت گرفته است.
دارد.  وجود  نیز  نگرانی هایی  خصوص  این  در  البته 
که  دارد  وجود  شایعاتی  شاید  و  گزارش ها  از  برخی 
معرفی  برای  حکومت  برنامه  و  آمادگی  اعالم  از  بعد 
اداری  مقامات  از  برخی  و  کابینه  باقی مانده  اعضای 
مهمانی ها  بازار  دارند،  را ضرورت  نمایندگان  رای  که 
این  می رسد  نظر  به  است.  شده  گرم  احوال گیری ها  و 
تدابیر  حکومت  سوی  از  که  می دهد  نشان  شایعات 
مناسبی اندیشیده شده است تا در جلسات معرفی نامزدان 
به ولسی جرگه، فضای مناسبی در جلسه معرفی و پرسش 

و پاسخ وجود داشته باشد.
بین  سیاسی  روابط  در  مناسب  فضای  ایجاد  این که  با 
حکومت و سایر نهادهای دولتی، در نفس خود، دارای 
حسنات زیادی می باشد، اما چیزی که باعث می گردد، 
روابط  این  که  است  این  باشد  نگرانی آور  مردم  برای 
خوب مانع از رفتار رسمی و مورد تایید مردم شود. زیرا 
سایه  دولتی  نهادهای  رسمی  روابط  بر  صمیمیت  وقتی 
نهادها در جهت  این  موثریت  تا  باعث می شود  اندازد، 

انجام مسوولیت در برابر مردم کاهش یابد.
چیزی که باعث می شود تا نگرانی هایی در این خصوص 
ایجاد شود، این است که دیده شد در جلسه معرفی سه 
از  از نهادهای عمومی، شماری  تن برای تصدی برخی 
نمایندگان حتا پیشنهاد می کردند که پرسش و پاسخ از 
رای  نیت  با حسن  نامزدان  به  و  نگیرد  نامزدان صورت 
در  پاسخ  و  پرسش  که  است  حالی  در  این  شود.  داده 
نامزد  عنوان  به  که  کسانی  تدابیر  و  برنامه ها  خصوص 
تصدی سمت هایی که به رای اعتماد ضرورت دارند، از 
ابتدایی ترین ضرورت ها می باشد. زیرا نظارت نمایندگان 
بر کارکرد آنان در واقع با آگاهی نمایندگان از تدابیر و 

برنامه ریزی های آنان بهتر امکان پذیر می شود. 
ضرورت  تا  می شود  باعث  که  چیزی  دیگر،  سوی  از 
پرسش و پاسخ آشکار شود، این است که دو موضوع 
امنیتی و پولی، از مهم ترین موضوعات کشور بوده است 
نابسامانی های زیادی وجود داشته  ناحیه،  که در هر دو 
چشم انداز  تا  است  شده  باعث  امنیتی  خالهای  است. 
و  پولی  ثبات  عدم  و  شود  مبهم  کشور  در  ثبات 
به خصوص تبعات منفی شکست کابل بانک باعث شده 
است تا افغانستان از نظر ثبات قانونی در عرصه مالی و 
پولی  و  مالی  سازمان های  بی اعتمادی  معرض  در  پولی 

بین المللی قرار گیرد. 
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امنیت غزنی به طالبان 
سپرده شده است

  محمدهاشم قیام

 حکیمی

از سرگیری روابط رسمی 
بین حکومت و پارلمان

یک  نماینده پیشین غزنی:

ACKU
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کمک های بالعوض خود را برای احیای سیستم  آبیاری 
در والیات کابل و بامیان اختصاص داده است. قرارداد 
زراعت  و  غذایی  سازمان  میان  روز گذشته  این کمک 
امضا  به  کابل  در  آب  و  انرژی  وزارت  و  ملل  سازمان 

رسید.
هدف از این کمک، ارتقای مصوونیت غذایی از طریق 
بلند بردن تولید و قابلیت تولید زراعتی خوانده شده است 
پول،  این  مصرف  با  مسوول،  مقام های  گفته ی  به  که 
شبکه های آبیاری در والیات کابل و بامیان احیا خواهد 
شد. محمداسماعیل در مورد این کمک گفت: »این پول 
از طرف کشور جاپان به سازمان خوراکه و زراعت ملل 
متحد داده می شود و از طریق سازمان خوراکه و زراعت 

شد 
تالش  و 

به  رسیدن  در 
دین،  عالمان  نیز  را  آن 

وظیفه ی هر فرد دانستند و گفتند 
به صلح،  برای رسیدن  باید  که همه گان 

مسوولیت و مکلفیت اسالمی و انسانی خودشان 
را ادا کنند.

تدریسی  معاون  کریمی،  مولوی زاده  نورالهدا  مولوی 
دارالعلوم دینی تخارستان والیت کندز، در این همایش 
گفت که صلح یک ضرورت مبرم اسالمی و انسانی در 
از  یکی  ما،  دینی  فرموده های  بنیاد  بر  و  است  افغانستان 

راه های رسیدن به صلح، تطبیق عدالت اجتماعی است. 
او گفت: »در غیر آن، اگر عدالت اجتماعی تامین نشود، 
حق به حق دار نرسد و هر کس حقی را که اسالم برایش 
داده است، مراعات نکند، رسیدن به صلح مشکل است.«

گفته ی  به  افغانستان،  اسالمی  تحقیقات  و  علمی  کانون 
مولوی عطااهلل سلیم، یک نهاد اجتماعی است و برنامه ها 
در  موجود  چالش های  پیرامون  را  کنفرانس هایی  و 

افغانستان راه اندازی می کند.


ملل متحد در پروژه های زراعتی در بخش والیات کابل 
ده  که  می شود  داده  آب  و  انرژی  وزارت  به  بامیان  و 
اصالح  و  تنظیم  قسمت  در  کمک  این  از  دالر  میلیون 
شبکه های آبیاری ولسوالی شکردره که بعد از بند »شاه« 
و »عروس« سیستم آبیاری را تنظیم خواهد کرد، استفاده 
سیستم های  در  آن  دیگر  دالر  میلیون  هفت  از  می شود. 
آبیاری والیات بامیان و کابل استفاده صورت می گیرد.« 
وزارت انرژی و آب می افزاید که با اجرای این پروژه، 
هجده هزار و پنج صد هکتار زمین زراعتی از آب مطمین 
برخوردار می شود. این وزارت می گوید که هفت هزار 
و پنج خانواده می توانند از مزایای این پروژه در والیات 

کابل و بامیان مستفید شوند.
دومین  امریکا  متحده  ایاالت  از  پس  که  جاپان  کشور 
می گوید  است،  افغانستان  در  بزرگ  کمک کننده 
از  که  مناطقی  باشندگان  مشکالت  به  رسیدگی 
اولویت   از  می برند،  رنج  متواتر  خشک سالی های 
کمک های این کشور است. ری ایچیرو تاکاهاشی سفیر 
باشندگان  که  کنفرانس گفت  این  در  کابل،  در  جاپان 
بیشتر  اخیر  از خشکسالی های  افغانستان  والیت  چهارده 
رنج می برند و جاپان در نظر دارد که به مشکالت آنان 
»طوری که  گفت:  تاکاهاشی  آقای  شود.  توجه  بیشتر 
قرار  امنیتی  مسوولیت های  انتقال  جریان  در  افغانستان 
افغانستان  روند،  این  شدن  موفق  به خاطر  طبیعتا  دارد، 
از  بیشتر  دارد.  نیاز  هم  اقتصادی  بخش های  تقویت  به 
ضرورت  و  شده  آسیب پذیر  افغانستان  والیت  چهارده 
به  پاسخ دهی  دارد.  اضطراری  و  عاجل  کمک های  به 
است  درازمدت  پالیسی  یک  به  نیازمند  خشک سالی 
عرصه  این  در  تاحال  جاپان  دولت  خوش بختانه  که 
کمک کرده و در آینده نیز کمک می کند و آمادگی 

درازمدت دارد.«
در همین حال، یاگیاش گواتم، نماینده سازمان خوراکه 
می گوید  افغانستان،  در  متحد  ملل  سازمان  زراعت  و 
بالعوض  کمک   طریق  از  است  قرار  که  پروژه هایی 
جاپان تمویل شود، به تامین ثبات در کشور نیز کمک 

می کند. 
جاپان یکی از کشورهای مهم تمویل کننده است که طی 
افغانستان  به دولت  دالر  میلیارد  از دو  بیش  اخیر  ده سال 
کمک کرده است و همچنین سال گذشته وعده داد که 
به  را  دیگر  دالر  میلیارد  پنج  مبلغ  آینده،  پنج سال  برای 

افغانستان کمک می کند.
 

ادامه از صفحه 1

سوال نکنید 
فقط رای بدهید

پارلمان  در  مطرح  از چهره  های  که  افراد  از  برخی 
و  شتافته  معرفی شده  افراد  دفاتر  به  حتا  می باشند، 

وعده های رای دادند. 
بر  نفرین  روز   40 که  قانون  از  حمایت  ایتالف 
حکومت سر داد و تا آستانه ی جنگ فزیکی پیش 
رفت، در ضیافت شان بیش از 170 نفر حضور یافت 
که حداقل 12 تن اصالح طلبان از جمله آقای عالمی 
این  پرنعمت  سفره  از  تا  داشت  حضور  نیز  بلخی 

ضیافت بی بهره نماند. 
همه ی  برخالف  که  است  این جا  جالب  3ـ 
آن که  به جای  کشور،  در  جاری  رسوم  و  کشورها 
نامزدهای پست ها دست به کمپاین بزنند نمایندگان 
بلند  آرای  شده اند.  کمپاین  میزبان  خود  پارلمان 
چقدر  افغانستان  پارلمان  که  داد  نشان   نمایندگان 
بی معیار، سطحی نگر و معامله گر شده است که در 
که  می زند  صدا  مملکتی  پست های  حساس ترین 

بدون سوال رای داده شود. 
4ـ اکنون حکومت به خوبی فهمیده است که عبور از 
فلتر پارلمان، ضیافت های قبل از رای گیری و توزیع 
هدیه های سبز برای درماندگان خانه ی  ملت است. 
می   معامله  همه چیز  سر  بر  که  درمانده  خانه ی  این 
کند چگونه می تواند به عنوان خانه ی مردم افغانستان 

و صدای رسای مردم ما به شمار آید. 
در  نجیب  و  فرهیخته  چهره های  که  می رود  انتظار 
برداشته  از روی خود  این لکه ی ننگ را  این خانه 
نمایندگان  و  حرفه ای  معامله گران  چهره های  و 
بی معیار را برای همه معرفی و رسوا سازند، درغیر 
خواهد  داده  تعمیم  همگان  برای  قضاوت  این  آن 

شد. 

آب های مشترک مرزی میان کشورهای همسایه است، 
بنا می گویند تا مشکل آب های مرزی حل نشود، ما پول 

نمی دهیم.«
با این حال گفته می شود که افغانستان دارای هفتاد و پنج 
است  سطحی  و  زیرزمینی  آب های  مکعب  متر  میلیارد 
که به گفته ی سرپرست وزارت انرژی و آب، تنها سی 
درصد این آب ها از سوی مردم افغانستان مورد استفاده 
قرار می گیرد. محمداسماعیل تاکید کرد که با پیدا شدن 
مهار  آب ها  بزرگ،  بندهای  اعمار  برای  تمویل  منابع 

خواهد شد.
کمک هفده میلیون دالری جاپان

از  دالر  میلیون  هفده  مبلغ  جاپان  دولت  حال،  همین  در 

صلح  آوردن  به  جهان  بزرگ  کشورهای  رهبرهای 
از آن جایی که منفعت کشورهای  تالش می کنند، ولی 
افغانستان  افغانستان گره خورده است و مردم  بزرگ در 
نیز نمی توانند از این وضعیت سود ببرند، این تالش ها به 

ناکامی انجامیده است.
صلح  تجربه های  میان گذاری  در  برای  عثمان،  آقای 
که  افغانستان  والیت  سه  در  »ما  گفت:  تاجیکستان،  با 
با تاجیکستان اند، مهاجرانی داشتیم، حال ما را  همجوار 
این سه والیت بیشتر می دانند و اما ما در صلح با حکومت 
میان  در  برابر  ده  را  خود  محبوبیت  توانستیم  خودمان، 

مردم افزایش بدهیم.«
او افزود: »با ترک جنگ، مردم ما آهسته آهسته دارند از 
ثباتی  با  فقر نجات می یابند، وضعیت کشور و جامعه ی 
داریم و پیوسته نفوذ ما بیشتر می شود و مطمین هستیم که 

این دست آوردها با صلح نکردن، بالعکس این می بود.«
تاجیکستان گفت که صلح در  اکادمی علوم  این عضو 
افغانستان، بیشتر به تالش های صادقانه داخلی و خارجی 
وابسته است. او افزود: »آن گونه که من می دانم، صلح 
که  این  نخست  دارد،  بزرگی  مانع های  افغانستان،  در 
افغانستان، میدان بازی های بزرگ شده است و استفاده ی 
اداره  حکومت،  یک  نیازمند  وضعیت،  این  از  خوب 
بازی ها،  این  از  افغانستان  بتواند  تا  است  قوی  تدبیر  و 

سودهای خود را کمایی کند.«
یکی  دیگر از سخنرانان در این همایش، خواهان تشکیل 

یک کمیته ی صلح، به گونه ای دیگر شد.
کشورهای  توسط  صلح،  برنامه ی  تمویل  که  گفت  او 
اسالمی غیر همسایه صورت بگیرد و جامعه ی جهانی از 

برنامه، حمایت کند.
در این کنفرانس، صلح از دیدگاه اسالم، واجب خوانده 

جامعه  که  می گویند  آب  و  انرژی  وزارت  مقام های 
بزرگ  بندهای  اعمار  و  آب ها  مهار  برای  جهانی 
آب گردان در کشور، تاکنون حاضر نشده است که  در 
این راستا به دولت افغانستان کمک کند. به گفته ی این 
ساخته  آب گردان  بزرگ  بندهای  زمانی که  تا  مقام ها، 
کشور  از  بیرون  به  افغانستان  زیرزمینی  آب های  نشود، 

خواهد رفت.
محمداسماعیل، سرپرست وزارت انرژی و آب که روز 
گذشته در یک کنفرانس خبری به مناسبت امضای یک 
بالعوض  کمک های  از  دالری  میلیون  هفده  قرارداد 
بامیان  و  کابل  در  آبیاری  سیستم  احیای  برای  جاپان 
صحبت می کرد، گفت که جامعه جهانی به دلیل این که 
اختالف هایی میان دولت افغانستان و برخی از کشورهای 
همسایه در مورد منابع آبی در والیات مرزی وجود دارد، 
حاضر نشده است که افغانستان را در مهار آب ها کمک 
جامعه  حال  تا  »متاسفانه  گفت:  محمداسماعیل  کند. 
بسته کردن  پول  مهار آب ها،  برای  نشده  جهانی حاضر 
بندها را بدهد. تاحال که هفت بند را زیر کار داریم به 
غیر از بند سلما که پول آن را کشور هند می دهد، شش 
بند دیگر به پول افغانستان ساخته می شود. جامعه جهانی 
تا فعال حاضر به دادن پول برای ساختمان بندهای آبی، 
چه برق باشد و چه زراعت، حاضر نشده تمویل کند.« 
انرژی و آب در مورد عدم  همچنین سرپرست وزارت 
کمک جامعه جهانی برای مهار آب ها می گوید: »بیشتر 
چون  می گویند  دارند.  آب ها  تقسیم  روی  عذری  آنان 
بندهای بزرگی مثال کنر و کوکچه  افغانستان،  آب های 

سوی  از  صلح«  به  رسیدن  »راه های  نام  زیر  کنفرانسی 
با اشتراک  کانون علمی و تحقیقات اسالمی، در کندز 
والیت  متنفذان  و  دینی  عالمان  از  تن   300 به  نزدیک 
یک طرفه«ی  »راه  آن،  در  که  شد  راه اندازی  کندز، 
صلح،  به  رسیدن  برای  افغانستان  حکومت  برگزیده ی 

مورد نکوهش قرار گرفت.
حکومت  که  گفتند  اسالمی  همایش  این  سخنرانان 
فریب  را  هم خود  آشتی جویی یک سویه،  با  افغانستان، 
یک  در  را  جهانی  جامعه ی  هم  و  را  مردم  هم  داد، 

سردرگمی، در پی رسیدن به صلح قرار داد.
تحقیقات  و  علمی  کانون  رییس  سلیم،  عطااهلل  مولوی 
اسالمی افغانستان گفت: »در پی برنامه های یک سویه و 
راهبرد ناکاره ی آشتی جویی حکومت افغانستان، افزون 
 بر خرج های بیهوده، رهبر جهاد و مقاومت، برهان الدین 

ربانی را نیز از دست دادیم.«
او گفت که صلح، نمی تواند تنها یک جانبه باشد و ما نیز 

نمی توانیم در جهت به میان آمدن صلح تالش نکنیم.
اکادمی  عضو  عثمان،  دولت  دوکتور  همایش،  این  در 
ویژه دعوت شده  مهمان  عنوان  به  نیز  تاجیکستان  علوم 
بود و سخنانی در پیوند به پایداری و ثبات در تاجیکستان 

ارایه کرد.
رهبر  نوری،  سیدعبداهلل  معاون  زمانی  عثمان،  دوکتور 
نهضت اسالمی تاجیکستان بود و زمانی نیز پس از صلح 
با حکومت تاجیکستان، سمت وزارت اقتصاد این کشور 
به عنوان عضو اکادمی علوم  را به دوش داشت و حاال 

تاجیکستان کار می کند.
آنکه  با  دهه ها،  گذشت  با  اکنون  تا  که  گفت  او 

جامعه جهانی حاضر نیست در مهار 
آب ها کمک کند

صلح نمی تواند یک جانبه باشد

 ظفرشاه رویی

 نورالعین - کندز

وزارت انرژی و آب:

اشتراک کنندگان کنفرانس »راه های رسیدن به صلح«:

ACKU



اختالف در آمار خشونت علیه زنان 
در جوزجان

۶ سال پنجم   شماره مسلسل 1284    یک  شنبه ۶ قوس 1390    

نهاد های مسوول ثبت آمار و ارقام خشونت علیه زنان 
در والیت جوزجان همزمان با روز محو خشونت علیه 
زنان، بر سر ارایه ارقام موثق از خشونت ها توافق نظر 

ندارند.
میزان  جوزجان،  در  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
خشونت علیه زنان را در این والیت در حال افزایش 
این والیت  زنان  امور  مقام ها در ریاست  اما  می داند، 
مورد  را  کمیسیون  این  جانب  از  ارایه شده  آمار های 

قبول نمی دانند.
خانم مغفرت صمیمي، مسوول حقوق بشر در جوزجان 
زنان  علیه  خشونت  »موارد  گفت:  8صبح  روزنامه  به 
و  هفتاد  به سال گذشته، در والیت جوزجان،  نسبت 

پنج درصد افزایش یافته است.«
زنان،  علیه  خشونت  موارد  »بیشترین  افزود:  وي  
دختران و حتا کودکان را، خرید و فروش دختران و 
طالق  اجباري،  ازدواج هاي  منزل،  از  فرار  کودکان، 
دادن بي موجب، لت و کوب، شكنجه، تحقیر، بد دادن 
تشكیل  جنسي  تجاوز  و  خودسوزي  قتل،  دختران، 

مي دهد.«
جوزجان  والیت  در  زنان  امور  ریاست  مسووالن  اما 
اظهار می دارند که موارد کمی از خشونت ها را ثبت 
دارند که نشان دهنده افزایش خشونت علیه زنان نیست.

خانم نجیبه قریشي، رییس امور زنان والیت جوزجان 
از ثبت 32 مورد خشونت در این والیت خبر می دهد 
و مي گوید که این رقم نسبت به سال پار 25 درصد 

کاهش را نشان مي دهد.
را  زنان  علیه  افزایش خشونت  ادعاي 75 درصد  وي 
که از سوي مسووالن حقوق بشر گفته شده است، رد 
مستقل  ارگان  بشر یك  »حقوق  مي گوید:  و  مي کند 
است و پولیس با آنها همكاري ندارد، آمار آنها تنها 
به مناطق امن متكی است و ما از ولسوالي هاي ناامن نیز 

ارقام به دست آورده ایم که کاهش را نشان می دهد.« 
مسووالن حقوق بشر تایید می کنند که در ولسوالی های 

ناامن کارمندان آنان نمی توانند رفت و آمد کنند.
ولسوالي هاي  در  امنیت  »عدم  گفت:  صمیمی  خانم 
بزرگ  چالش  یك  که  جوزجان  والیت  دوردست 

از  نگرانی  ابراز  با  تخار  والیتی  شورای  نمایندگان 
افزایش ترافیك و قاچاق مواد مخدر در والیت تخار، 

دولت را متهم به کم توجهی در این زمینه می کنند.
بررسی  برای  تخار،  مخدر  مواد  با  مبارزه  اداره ی 
پدیده ی کشت، قاچاق و ترافیك مواد مخدر در این 
تخار  والی  معاون  اشتراک  با  را  کنفرانسی  والیت، 
امنیه،  قوماندانی  والیتی،  شورای  از  نمایندگانی  و 
اطالعات و فرهنگ، حج و اوقاف، سارنوالی و فعاالن 

جامعه ی مدنی تخار برگزار کرد.
در این کنفرانس نماینده های شورای والیتی تخار و 
برابر  در  مبارزه  اشتراک کنندگان،  از  دیگر  تعدادی 
تنها در حد  را  مواد مخدر  قاچاق  و  ترافیك  کشت، 
این  در  دولت  سهل انگاری  از  و  دانست  شعار  یك 

زمینه، انتقاد کردند.
شاه محمود تالقانی عضو شورای والیتی تخار در این 
کنفرانس، گفت: »کشت کوکنار در والیت تخار به 
ضعیف  عملكرد  نتیجه ی  در  اما  است،  رسیده  صفر 
یافته  افزایش  مخدر  مواد  ترافیك  و  تجارت  دولت، 

است.«
او دلیل افزایش قاچاق مواد مخدر را رهایی قاچاقچیان 
مواد مخدر پس از دستگیری شان دانست و اضافه کرد: 
مسلحانه  سرقت های  اداری،  فساد  آدم ربایی ها،  »تمام 
جانب  از  تخار  در  مسلحانه  سرقت  مورد  ده ها  و 
قاچاقبرانی انجام می شود که از زندان بدون گذشتاندن 

زمان زندان، رها می شوند.«
کاماز  یك  و  تیل  حامل  تانكر  یك  قبل،  چندی 

تا  نتوانسته اند  بشر  حقوق  کارکنان  مي شود،  محسوب 
این  و خماب  قرقین  درزاب،  قوشتپه،  ولسوالي هاي  از 

والیت آمار داشته باشند.«
در  بشر  حقوق  مسووالن  مكرر  تالش های  وجود  با 
جوزجان آمار مشخص از میزان خشونت ها در والیت 
تاکید  اما  نكردند،  ارایه  را  جاری  سال  در  جوزجان 

داشتند که خشونت ها افزایش یافته است.
مسووالن حقوق بشر در حالی از افزایش خشونت علیه 
زنان در جوزجان خبر می دهند که روز جمعه گذشته 
مصادف بود با روز محو خشونت علیه زنان و در بسیاری 

از شهر های افغانستان از این روز تجلیل به عمل آمد.
مسووالن حقوق بشر به این نظر اند که عامل عمده در 
افزایش خشونت ها فقر و بی سوادی و نبود امنیت است.

خانم صمیمي گفت: »در جامعه افغانی، تقریبا، هر مردی 
کوب  و  لت  را  خود  همسر  که  می دهد  حق  خود  به 
کند و این کار خود را پوشش اسالمی هم می دهند و 
دلیل هم این است که اکثر آنان از حقوق زن در اسالم 

آگاهی ندارند.« 
او گفت که علما می توانند نقش عمده در محو خشونت 
که  دارند  وظیفه  ما  علمای  و  باشند  داشته  زنان  علیه 

از سوی  برنج در مرکز والیت  حامل2600 سیر 
افراد مسلح نا شناس ربوده شده بود.

آقای تالقانی با انتقاد از نیروهای پولیس، آنان را 
متهم کرد که با وجود آن که از معاش و لباس 
با  مبارزه  در  هستند،  بهره مند  خوب  خوراک  و 

مافیای مواد مخدر ناتوان اند.
به  معیشت  بدیل  اختصاص  در  را  دولت  تالقانی 
بی برنامه  و  سردرگم  تخار،  والیت  کشاورزان 

می خواند.
مواد  با  مبارزه  وزارت  قبل،  »دوسال  گفت:  او 
مخدر مبلغ یك میلیون دالر را به خاطر صفرشدن 
کشت کوکنار، به این والیت اختصاص داد که 
مسووالن از آن مبلغ، 30 عراده تراکتور خریداری 

را  تخار  دهقانان  درد  هیچ  تراکتورها  این  اما  کردند، 
درمان نكرد و معلوم نشد که تراکتورها به چه کسانی 

توزیع شد.«
شاه محمود تالقانی گفت: »اگر دهقانان این وضعیت را 
که تجارت مواد مخدر به اوج خودش رسیده، ببینند و 
دولت بیش از این به آنان بی توجهی کند، این تهدید 

وجود دارد که کشت کوکنار را از سر بگیرند.«
اشتراک کنندگان در کنفرانس بررسی کشت، ترافیك 
در  مخدر  مواد  که  کردند  ادعا  مخدر،  مواد  قاچاق  و 
بلند دولتی کار  تخار توسط کسانی که در پست های 

می کنند، قاچاق می شود.
عاقبت اهلل ادیب یار، رییس اطالعات و فرهنگ تخار، در 
این رابطه گفت: »تا زمانی که مواد مخدر در موتر های 

بگویند خشونت در برابر زنان و لت و کوب آنان یك 
عمل اسالمی نیست.

اما شماری از کارشناسان تاکید دارند که هماهنگی میان 
نهادهای مختلف قضایی و تالش برای باال بردن آگاهی 
موثر  زنان  علیه  خشونت  کاهش  در  می تواند  عمومی 

باشد.
دانشگاه هاي  از  یكي  در  حقوق  استاد  بختیار،  ذبیح اهلل 
میان  کامل  هماهنگي  »اگر  مي گوید:  خصوصي 
ارگان هاي دولتي و نهاد هاي جامعه مدني وجود داشته 
کاهش  زنان  علیه  خشونت  آمار  شك،  بدون  باشد، 

فوق العاده زیادی خواهد داشت.«
نامبرده با تاکید بر تطبیق شدن قانون منع خشونت علیه 
زن که حدود دو سال قبل از سوي رییس جمهور کشور 
به وجه  قانون  این  صورتي که  »در  گفت:  شد،  توشیح 
درست آن تطبیق شود، دیگر ما شاهد خشونت علیه زن 

در جامعه افغاني نخواهیم بود.«
گفتني است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
نیز تطبیق نشدن قانون منع خشونت علیه زن را یكي از 
علت هاي اساسي بلندرفتن آمار خشونت ها علیه زنان در 

مسووالن حقوق بشر در حالی از افزایش خشونت علیه زنان در جوزجان خبر 
می دهند که روز جمعه گذشته مصادف بود با روز محو خشونت علیه زنان و در 

بسیاری از شهر های افغانستان از این روز تجلیل به عمل آمد.
مسووالن حقوق بشر به این نظر اند که عامل عمده در افزایش خشونت ها فقر و 

بی سوادی و نبود امنیت است.

این  با  مبارزه  شود،  داده  انتقال  شیشه سیاه  و  مودل باال 
پدیده، امكان ناپذیر است.«

می گوید:  نمی سازد،  مشخص  را  فردی  درحالی که  او 
»ترافیك مواد مخدر در والیت تخار به عوض این که 
کمتر شود، بیشتر شده است و این مشكل ناشی می شود 
افراد  با  مخدر  مواد  قاچاقچیان  میان  روابط  وجود  از 

دولتی.«
مقامات در اداره ی مبارزه با مواد مخدر قوماندانی امنیه، 
رد  را  پدیده  این  با  مبارزه  در  پولیس  نیرو های  ضعف 

می کنند.
مخدر  مواد  با  مبارزه  مدیر  امام زاده،  افضل  محمد 
 350 از  »بیش  می گوید:  تخار،  امنیه ی  قوماندانی 
تخار وجود  در والیت  مخدر  مواد  قاچاقچی عمده ی 

دو سال اخیر عنوان کرده است.
اما مقام ها در وزارت امور زنان عدم تطبیق قانون محو 

خشونت علیه زنان را رد می کنند.
این مقام ها گفته اند که این قانون بعد از توشیح و انفاذ در 

اکثر والیات امن تطبیق شده است.
این در حالی است که سازمان ملل متحد نیز گفته است 
انتقاد  زنان  علیه  خشونت  محو  قانون  از  افغانستان  که 

محدودی کرده است. 

برای  و  شده اند  دستگیر  آنان  از  تعدادی  که  دارد 
بازداشت عده ی دیگری از آنان فعالیت ها جریان دارد.«

کرد،  پرهیز  مشخصی  فرد  نام  ذکر  از  حالی که  در  او 
کشور  با  تخار  والیت  مرزی  بنادر  در  که  کرد  ادعا 
در  که  دارند  وجود  اشخاصی  و  افراد  تاجیكستان، 

ترافیك مواد مخدر با قاچاقچیان همكاری می کنند.
در بخش دیگر از کنفرانس ذکرشده، اداره ی زراعت 
تخار از فعالیت های این اداره، در رابطه با کشت بدیل 

کوکنار در این والیت خبردادند.
سید یحیی آمر امور زراعتی اداره ی زراعت و مالداری 
تخار در کنفرانس بررسی کشت، ترافیك و قاچاق مواد 
مخدر گفت: »تحقیقات کشت بدیل در مناطق زراعتی 

تخار صورت گرفته است.«
برای  نقاط  برخی  در  منظور  این  به  که  کرد  اضافه  او 
کشاورزان تخم زعفران و سایبین توزیع شده است و 
امید می رود که کشاورزان تخار بتوانند محصول خوبی 

به دست آورند. 
اداره ی مبارزه با مواد مخدر تخار در این کنفرانس از 
ارگان های  نمایندگان  از  مرکب  کمیته  یك  تشكیل 
نهادهای  و  اوقاف  و  حج  قضایی،  و  عدلی  امنیتی، 

جامعه ی مدنی خبر داد.
انجنیر احمد خالد، رییس اداره ی مبارزه با مواد مخدر 
تشكیل  مرکز کشور  در  »چنین کمیته ای  تخار گفت: 
شده و در والیت تخار نیز پس از تشكیل، در راستای 
مبارزه با این پدیده ی شوم با جدیت به مبارزه خواهد 

پرداخت.«
و  مخدر  مواد  قاچاق  افزایش  از  تخار  باشندگان 
دارد،  وجود  موضوع  این  با  پیوند  در  که  ناامنی هایی 
نگران هستند و از مقامات مسوول می خواهند تا در این 
راه مبارزه ای مداوم داشته باشند و با کسانی که به اتهام 

مواد مخدر بازداشت می شوند برخورد قاطع کنند. 

 بصیر فیاض ـ شبرغان



از افزایش ترافیک مواد مخدر در تخار
 جان محمد نبی زاده، تالقان ACKUنگرانی ها



کنفرانس  دومین  تدویر  این که  به  اذعان  با   
برای  دیگر  مناسب  فرصت  یک  بن  بین المللی 
جامعه  و  افغانستان  اسالمی  جمهوری  دولت 
بین المللی در راستای تعهدات متقابل برای توسعه 
خوب،  حکومت داری  و  قانون  حاکمیت  پایا، 
بهبود  برای  تالش  و  عدالت،  با  توام  صلح  تامین 
با  می باشد،  افغانستان  رنجدیده  مردم  وضعیت 
استناد بر تجارب ده سال گذشته و فرصت های از 
و  افغانستان  اسالمی  جمهوری  دولت  دست رفته، 
مشترک تالش های  دید  با یک  بین المللی  جامعه 
همه جانبه را در راستای امنیت و ثبات در افغانستان 
و منطقه متمرکز ساخته، تا شهروندان افغانستان و 
آشوبگری های  و  تروریسم  طعمه  کشورها  دیگر 

منطقوی نگردند. 
و  بشری  حقوق  ارزش های  از  دفاع  بر  تاکید  با 
گذشته  ده سال  طی  که  دست آوردهایی  حفظ 
دولت  بوده اند،  آن  شاهد  افغانستان  شهروندان 
تا  نماید  تالش  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
مدیریت  راستای  در  خود  کاری  ظرفیت های 
بحران، مبارزه با فساد، عرصه خدمات اجتماعی و 
توسعه ای، تقویه پروسه ها و نهاد های دموکراتیک، 
تعمیم  رسانه ها،  و  اساسی  آزادی های  از  حمایت 
معافیت  فرهنگ  ختم  بشری،  حقوق  ارزش های 
کاهش  و  عدالت،  و  حق  تامین  قانون گریزی،  و 
)مخصوصا  مردم  آسیب پذیری های  بیشتر  هرچه 
اعتماد  تا  ببخشد  ارتقا  بی عدالتی(  و  ظلم  قربانیان 

مردم نسبت به نظام و حکومت شان بیشتر گردد.
با توجه به نکات پیش گفته، نهادهای جامعه مدنی 
افغانستان در ارتباط با پروسه انتقال، تعهدات دراز 
ادغام  و  صلح  پروسه  و  بین المللی  جامعه  مدت 
مجدد، بخاطر ایجاد و تقویه دیدگاه های مشترک 
افغانستان،  کشور  و  مردم  آینده  برای  واحد  و 
موارد زیر را به دولت جمهوری اسالمی افغانستان 

و جامعه بین المللی پیشنهاد می نماید:
در پروسه انتقال: 

توقع از دولت اسالمی افغانستان:
پس  امنیتی  مسوولیت های  انتقال  دوم  مرحله   •
ارزیابی دقیق مرحله اول و درس های آموخته  از 
منابع  ظرفیت ها،  درنظرداشت  با  آن  از  شده  
مردم  و خواست  و رضایتمندی  مالی(،  و  )بشری 

آغاز گردد.
)کیفیت  پروسه  ملکی  بعد  به  متوازن  توجه   •
و  قومی  تبعیض  بدون  اجتماعی  خدمات  عرضه 
جنسی، حکومت داری خوب، مبارزه موثر با فساد 
اداری، تعمیم حقوق بشر، و اصالح و استقاللیت 
نظام قضایی( همزمان با بعد نظامی )تقویه و تجهیز 

کمی و کیفی نهاد های امنیتی( نیز صورت گیرد.
پروسه های  و  نهاد ها  تقویه  قانون،  حاکمیت   •
پروسه های  استقاللیت  و  )اصالح  دموکراتیک 
منحیث  ساالری  شایسته  و  باالخص(،  انتخاباتی، 

اولویت های اساسی کاری دولت تطبیق گردند.
ثالثه  نهاد های  بین  کاری  سالم  روابط  تقویه   •
مسلکی،  کابینه  یک  ایجاد  مشخصا  و  دولتی، 

پاسخگو و موثر.
توقع از جامعه بین المللی:

نهادهای  )مشخصا  نهاد ها  و  سیستم ها  تقویه   •
نظام  بر  تمرکز  و  مدنی(،  جامعه  و  دموکراتیک 
و  افراد  از  حمایت  و  کمک  جای  به  سازی 

گروه های وابسته و مشخص.
• جلوگیری از ساختار های موازی و مماثل امنیتی 

امنیتی(  کمپنی های  و  محلی  پولیس  )اربکی ها، 
)اردو  امنیتی  ملی  نیروی های  تقویه  بر  تمرکز  و 

وپولیس ملی(،
از  تخنیکی  و  مالی  سیاسی،  حمایت های  ادامه   •
افغانستان،  در  ملت سازی  و  سازی  دولت  پروسه 
نیرو های  باالی  سیاسی  الزم  فشار های  اعمال  با 
مداخله گر منطقوی برای ایجاد ناامنی ها در افغانستان.

و  مشورتی،  نظارتی،  نقش  از  مستمر  • حمایت های 
متمم نهاد های جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر و 
فعالین حقوق زنان بر حکومت داری خوب و فراگیر 

و پاسخگو.
توقع همزمان از دولت افغانستان و جامعه بین المللی:

برده  توقع  مسوولیت ها،  انتقال  پروسه  جریان  در   •
می شود تا ظرفیت ها و توانمندی های نهاد های جامعه 
مدنی که بصورت بالفعل وجود دارد در پروسه های 
برنامه های  تطبیق  و  اجتماعی  خدمات  عرصه 
و  حمایت  مورد   )NPP( افغانستان  ملی  اولویت 

بهره برداری های موثر قرار گیرد. 
تعهدات دراز مدت جامعه بین المللی:

تا  می شود  برده  توقع  مشخصا  مورد  درین 
جامعه بین المللی:

• همکاری های درازمدت خود را با دولت افغانستان 
توسعه ای  درازمدت  پروژه های  تطبیق  قسمت  در 
صنایع  از  حمایت  فقرزدایی،  موثر  )برنامه های 
داخلی، زراعت، آبیاری، تجارت، اعمار سرک ها و 

سایر تاسیسات زیربنایی( که افغانستان را به خودکفایی و 
توسعه پایدار برساند، ادامه بدهد.

• با درنظرداشت تجارب دهه گذشته مبارزه با تروریسم 
)درسطوح منطقوی و بین المللی آن( و مواد مخدر )زرع، 
و  ظرفیت ها  و  نموده  مبارزه جدی  آن(  قاچاق  و  تولید، 
در  را  افغانستان  اسالمی  جمهوری  دولت  توانمندی ها 

مقابله به آن تقویه نماید.
• دولت افغانستان را در ارایه ارقام و احصاییه های دقیق 
ازطریق راه اندازی سرشماری ملی که برای توسعه و رشد 
اقتصادی کشور اهمیت دارد، از لحاظ مالی، تخنیکی، و 

امنیتی یاری رساند.
طرح ریزی  را  فساد  با  مبارزه  عملی  و  واحد  سیاست   •
نقش  واز  آن،  تطبیق  در  را  افغانستان  دولت  و  نموده 
نظارت  در  بشر  حقوق  فعالین  و  مدنی  جامعه  نهاد های 
پاسخگو،  و  خوب  حکومت داری  تقویه  بخاطر  آن،  از 

حمایت و پشتیبانی همه جانبه نماید.
تقویه  با  را  شده  ارایه  کمک های  موثریت  و  ارزیابی   •
و  مدنی  جامعه  نهاد های  نظارتی  و  خدماتی  نقش های 

نهاد های منتخب مردم بیشتر و مثمرتر سازد.
• در تقویه نهاد های دموکراتیک و جامعه مدنی، منحیث 
بین  مخصوصا  و  منطقه  کشور های  بین  ارتباط،  پل 
افغانستان و پاکستان حمایت های الزم سیاسی و تخنیکی 

را ارایه نماید.
راه حل های سیاسی و ادغام مجدد:

جامعه مدنی افغانستان همواره از تالش هایی برای صلح و 

مذاکره حمایت می نماید که مبتنی بر رعایت حقوق بشر، 
قربانیان جنگ،  حقوق زنان، عدالت اجتماعی، خواست 
و ارزش های پذیرفته شده دینی، ملی، و بین المللی باشد. 

بنابراین از دولت جمهوری اسالمی افغانستان توقع دارد:
سیاست هایی  کارآیی های  نا  و  تجارب گذشته  بربنیاد   •
امتیازدهی یک جانبه، استراتیژی صلح و ادغام مجدد باید 
خوب،  حکومت داری  برنامه های  متمم  و  جزالینفک 
با فساد، اصالح نظام قضایی و استقاللیت  تشدید مبارزه 
و  باشد  تامین عدالت  و  معافیت  فرهنگ  عمل آن، ختم 

بصورت شفاف و موثر تطبیق گردد. 
• مذاکرات و تالش ها برای صلح و آشتی باید موازین و 
معیار های مدنی و حقوق بشری را طوری حمایت نماید 
میکانیزم های  و  روشن  دید  یک  با  افغانستان  دولت  تا 
عملی با تفکیک موثر دوست و دشمن پالیسی های کاری 

خودرا طرح ریزی و تطبیق نماید.
و  بین المللی  قبلی  کنفرانس های  برتعهدات  مطابق   •
برنامه  تطبیق  راستای  در  عملی  اقدامات  کابل  کنفرانس 
عمل و عدالت انتقالی و زمینه های موثر حاکمیت قانون، 

عدالت و بازپرس قانونی درعمل پیاده گردد.
آزادی های  زن،  حقوق  بشری،  حقوق  ارزش های   •
اساسی و مدنی، به هیچ صورت قربانی تالش های سیاسی 

برای صلح و پروسه ادغام مجدد نگردد.
باید  می پیوندند،  مجدد  ادغام  پروسه  به  که  مخالفینی   •
براساس یک راهکار و میکانیزم که عدالت و حسابدهی 
و  مردم  برای  دوباره  از طرفی خطر  و  نرساند،  را صدمه 

کشور متصور نباشد مورد بررسی قرار گیرند.
از جامعه بین المللی توقع برده می شود:

ادغام  روند  تسریع  و  سیاسی  حل های  راه  بر  تاکید  تا   •
وقت  از  پیش  خروج  استراتیژی  یک  منحیث  مجدد، 

شمرده نشود.
از  را  افغانستان  منازعه  بین المللی  و  منطقوی  ابعاد  تا   •
عوامل  این  برونی  ریشه های  رفع  بر  و  دورنداشته،  نظر 
دولت  سیاسی(  و  اقتصادی،  نظامی،  فشارهای  )ازطریق 

افغانستان را یاری رسانند.
• تا با قانونمندی بر حضور خود در افغانستان و مبتنی بر 
تعهدات بین المللی بربنیاد کنوانسیون های ژنیو، از تلفات 
زمینه های  تا  نموده،  جلوگیری  جدی  بصورت  ملکی 
و  بنیادگرا  نیروهای  توسط  را  سیاسی  بهره برداری های 

مغرضین منطقوی محدود سازد.
مدافعین  و  مدنی  جامعه  نهاد های  دادخواهی  نقش  تا   •
جنگ  قربانیان  از  قانونی  حمایت های  در  را  بشر  حقوق 
همزمان  جنایات جنگی،  به  رسیدگی  میکانیزم های  از  و 
با تقویه ظرفیت های کاری دولت درین راستا بیشتر مورد 

حمایت و پشتیبانی قراردهد.
• معیار ها و ارزش های بین المللی حقوق بشر در افغانستان 
در  ملکی(  و  )نظامی  کمک رسانی  عرصه های  همه  در 
عمل پیاده شده و نقش نهاد های حامی و نهادهای جامعه 
مدنی در پروسه های مشورتی، کمک رسانی و خدماتی، 

آگاهی دهی و دادخواهی ها همواره حمایت گردد.
تا  دارد  توقع  افغانستان  مدنی  جامعه  نهاد های  درنهایت 
دیدگاه های  تالقی  زمینه  تا  باشد  فرصتی  بن  کنفرانس 
دولت جمهوری اسالمی افغانستان، با دیدگاه های جامعه 
و  مردم  آینده  برای  افغانستان  مدنی  جامعه  و  بین المللی 

کشور افغانستان فراهم گردد.

نهادهای جامعه مدنی افغانستان
شهر بن، کشور فدرالی آلمان
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آخرین بقایای قزافی برچیده شد

گزارش نیویارک تایمز درباره اظهارات مشاور امنیت ملی امریکا

رهبران ایران فشار را احساس 
می کنند
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مرگ  از  یک ماه  از  پس  قذافی  معمر  خبرساز  پسر 
شهر  نزدیکی  در  سیف االسالم  شد.  بازداشت  پدرش 
از  نفر  دو  با  همراه  اوباری  شهر  حوالی  در  و  سبها 

محافظانش به دست انقالبیون لیبیا به اسارت درآمد.
عبداهلل  سیف االسالم،  بازداشت  از  پس  روز  یک 
سونیسی، رییس استخبارات حکومت آقای قذافی نیز 
طرابلس  کیلومتری  پنج صد  در  واقع  »الغیره«  شهر  در 
به دام  خواهرش،  منزل  در  سبها  جنوبی  شهر  نزدیک 
عبداهلل  و  سیف االسالم  دستگیری  افتاد.  لیبیا  انقالبیون 
معمر  خانواده  در  خط  آخر  و  قطعی  پایان  سونیسی، 
قذافی است، زیرا با آزاد بودن سیف االسالم این احتمال 
وجود داشت که وی بتواند با همکاری و همراهی افراد 
به  بن  ولید و سرت  قذاذیفه در شهرهای  و  قبیله ورفله 
یک اقدام تالفی جویانه علیه دولت انتقالی دست بزند. 
خمیس فرزند دیگر قذافی پس از سقوط طرابلس در 
نواحی ترهونه توسط بمباران ناتو به قتل رسید. ساعدی 
پسر دیگر قذافی به نیجر گریخت. عایشه دختر قذافی 

امریکا تحریم های جدیدی را  از آن که  یک روز پس 
اوباما  ملی  امنیت  مشاور  رساند،  تصویب  به  ایران  علیه 
اقتصادی  نظر  از  را  ایران  رهبران  تحریم ها  فشار  گفت 
اختالفات  تشدید  سبب  و  کرده  انزوا  و  ضعف  دچار 

داخلی شده است. 
تاماس دونیلون، مشاور امنیت ملی امریکا روز سه شنبه 
با سقوط رژیم  ایران  به  پیش بینی کرد که ضربه بعدی 
خیزش  برابر  در  هم اکنون  که  می افتد  اتفاق  اسد  بشار 

مردم سوریه قرار گرفته است. 
آقای دونیلون در سخنرانی در موسسه بروکلین گفت: 
»ایران با کمک های هنگفتی که به رژیم سوریه کرده 
و با سرکوب خشنی که علیه مردم ایران انجام داده در 
گفت:  وی  است.«  شده  بی اعتبار  سوریه  مردم  چشم 

»انزوای ایران در میان دنیای عرب عمیق تر شده است.«
وی به تعلیق سوریه از عضویت اتحادیه عرب و انتقاد 
نشانه  را  آن  و  کرد  اشاره  کشور  این  رژیم  از  ترکیه 

نزدیک شدن پایان کار اسد دانست. 
دونیلون از 13 ماه پیش که به سمت مشاور امنیت ملی 
پرنفوذ ترین چهره های سایست  از  یکی  به  انتخاب شد 
کناره گیری  با  وی  است.  شده  تبدیل  امریکا  خارجی 
دنیس راس در ماه آینده، مسوول مستقیم ایران در دولت 

امریکا خواهد شد. 
وی در پاسخ به نگرانی های دولت امریکا از اوج گیری 
نفوذ ایران در عراق پس از خروج نیروهای امریکا در 
پایان سال جاری، گفت مردم عراق بدبینی عمیقی نسبت 
از  افرادی که  امر حتا شامل  این  ایران دارند؛  به دولت 
نیز  تهران طرفداری می کنند،  مورد حمایت  گروه های 

می شود. 
به  را  عراق  است  نتوانسته  »ایران  گفت:  دونیلون  آقای 
کند.«  تبدیل  خودش  الگوی  مشابه  دولتی  با  کشوری 
و  استراتژیک  »مشارکتی  امریکا  که  کرد  اضافه  و 

متقاعد  را  پدرش   ،2004 سال  در  که  بود  کسی  وی 
و  دهد  امریکا  تحویل  را  اتومی  تاسیسات  که  ساخت 
از ساخت سالح اتومی دست بکشد. لیبیا در ساخت و 
تولید بمب اتوم بسیار جلوتر از ایران بود، زیرا مصارف 
را  اتومی  اسلحه  بود که  نزدیک  بود و  هنگفتی کرده 
عراق  در  صدام حسین  کشته شدن  ولی  نماید.  تولید 
قذافی  خانواده  اتومی،  سالح  داشتن  اتهامات  به خاطر 
به خصوص سیف االسالم را وادار ساخت که تجهیزات 

اتومی را تحویل امریکا دهد. 
سقوط  از  که  بود  وحشتی  واقع،  در  اصلی  عامل 
بود.  شده  پیدا  برای شان  عراق  در  صدام حسین  رژیم 
سیف االسالم سیاست پدرش را تا حد زیادی به طرف 
حادثه ی  قربانیان  غرامت  وی  ساخت.  متمایل  غرب 
از موسسه  بین سال های 2004 و 2005  را در  الکربی 
قربانیان  به  و همین طور خساره  پرداخت  قذافی  خیریه 
این  تمام  در  سیف االسالم  شد.  متقبل  را  ایرفرانس 
مسایل نقش عمده و اساسی داشت. سیف االسالم بسیار 
سیاسی  نظام  در  را  اصالحی  نقش  که  می کرد  سعی 
سنتی  و  مستبدانه  سیاست های  و  باشد  داشته  پدرش 
پدرش را تعدیل کند و اصالحات در نظام سیاسی لیبیا 
و  معتصم  برادرش  دو  با  دلیل  به همین  آورد  به وجود 

خمیس دچار مشکل بود. 
خمیس، رییس گارد 32، طرف دار اداره خشن بود و 
با پدرش هماهنگی زیادی داشت و همین طور معتصم 
سیاسی  اختالفات  سیف االسالم  با  قذافی  دیگر  فرزند 
مورد  اصالحات  با  خمیس  و  معتصم  داشت.  زیادی 
نظر سیف موافق نبودند اما سیف االسالم با زیرکی ها و 
دانشی که داشت در دستگاه قذافی موفق تر بود و تا حد 
بسیار زیادی سیاست های لیبیا را تغییر داد. از سال 2004 
روابط حکومت معمر قذافی با غرب بسیار بهبود یافت، 
نفتی غرب  به کلی برطرف شد، شرکت های  تحریم ها 
عرصه های  در  سنگینی  سرمایه گذاری های  سرعت  به 
و  الکربی  ماجرایی  کرد،  شروع  را  لیبیا  نفت  و  گاز 
ایرفرانس ـ دو حادثه سقوط هواپیماهای پان امریکن و 

برای  جهانی  هماهنگ  اقدام  با  و  کرده   رد  را  بیشتر 
وادار کردن ایران به توقف غنی سازی یورانیم موافقت 

نکرده اند. 
آقای دونیلون گفت: »آنها بدون اغراق همراهان خوبی 

بوده اند.«
او در زمینه این که آیا اعتقاد دارد ایران در حال ساختن 
نداد. ولی در زمینه  نه، پاسخی  یا  سالح هسته ای است 
استراتژی اوباما در قبال ایران گفت که اعتقاد دارد این 
اقدامات پیشرفت ایران را کند کرده است. وی با اشاره به 
گزارش جدید آژانس هسته ای سازمان ملل گفت ایران 
در حال حاضر 6000 سانتریفیوژ فعال دارد که می تواند با 

روز دوشنبه، امریکا تحریم های بیشتری را، به دنبال انتشار گزارش آژانس بین المللی 
انرژی هسته ای، علیه ایران اعمال کرد، ولی از قطع کامل ارتباطات بانک مرکزی این 
کشور سرباز زد. تحریم های جدید شامل بخش پتروشیمی و تشدید تحریم های قبلی 

بخش گاز و نفت ایران است.  این حرکت نشانه ای از حرکت امریکا برای جلب حمایت 
بیشتر بین المللی است. روسیه و چین  اعمال تحریم های بیشتر را رد کرده  و با اقدام 
هماهنگ جهانی برای وادار کردن ایران به توقف غنی سازی یورانیم موافقت نکرده اند.

همراه با مادر و برادرانش محمد و هانیبال با تعدادی از 
اعضای خانواده قذافی به کشور الجزایر پناه برده اند. 

به حمایت  لیبیا  در  نیست که  این وضع، دیگر کسی  با 
در  حاکم  انقالبیون  علیه  به مقاومت  قذافی  خاندان  از 
طرابلس، ادامه دهد. قذافی یک دختر و هفت پسر داشت 
که سیف االسالم فرزند دوم قذافی از همسر دومش خانم 
عمر  سال  نه  و  سی  سیف االسالم  است.  فرکاش  صفیه 
دارد و دارای تحصیالت عالی از دانشگاه انگلستان در 
ایشان  فراغت  سند  مورد  در  است. گرچه  اقتصاد  رشته 
و حدیث های  اقتصاد حرف  رشته  در  لندن  دانشگاه  از 
اقتصاد  دانشگاه  به  پول  برابر  دارد که در  زیادی وجود 
وی  ولی  است.  گرفته  را  خود  تحصیلی  مدارک  لندن 
و  سلیس  خیلی  و  دارد  کامل  تسلط  انگلیسی  به زبان 
حکومت  زمان  در  سیف االسالم  می زند.  حرف  روان 
بسیار  نقش  اما  نداشت  دولتی  رسمی  مقام  هیچ  پدرش 
می کرد.  بازی  را  قذافی  معمر  سیاست های  در  اثرگذار 

بلندمدت« با دولت عراق خواهد داشت. 
کنت پوالک، رییس مرکز مطالعات خاورمیانه بروکلین 

گفت او هم با این نظر موافق است. 
روز دوشنبه، امریکا تحریم های بیشتری را، به دنبال انتشار 
ایران  علیه  هسته ای،  انرژی  بین المللی  آژانس  گزارش 
بانک مرکزی  ارتباطات  از قطع کامل  اعمال کرد، ولی 
بخش  شامل  جدید  تحریم های  زد.  سرباز  کشور  این 
پتروشیمی و تشدید تحریم های قبلی بخش گاز و نفت 

ایران است. 
این حرکت نشانه ای از حرکت امریکا برای جلب حمایت 
بیشتر بین المللی است. روسیه و چین  اعمال تحریم های 

ایرفرانس در سال 1988 ـ با پرداخت خساره، حل شد. 
و  اساسی داشت  نقش  ماجرا  این  سیف االسالم در حل 
همین گونه قضیه 9 نفر پرستار بلغارستانی و یک داکتر 
فلسطینی به اتهام آلوده کردن اطفال لیبیا به ویروس ایدز 
را نیز سیف االسالم خاتمه داد. وی همیشه مشوق پدرش 

در بهبود رابطه با غرب بود. 
از  امر  نهایت  در  نتوانست  متاسفانه  سیف االسالم،  اما 
برادرانش معتصم و خمیس  چنگال سیاست های پدر و 
اعتراضات  ماجرای  در  را  سازنده  نقش  و  شود  خارج 
در  شورش  آغاز  همان  در  وی  کند.  بازی  لیبیا  مردم 
و  خشن  سیاست های  و  کرد  سقوط  پدرش  به کام  لیبیا 
بی رحمانه پدر و برادرانش را تعقیب کرد. سیف االسالم 
با قاطعیت دوشادوش پدر و برادرانش در سرکوب مردم 
پانزدهم  از  برداشت.  گام  بنغازی  شهر  به خصوص  لیبیا 
از کشتار در  تا آخر آن، در موجی  فبروری 2011  ماه 
شهرهای شرقی لیبیا مثل بنغازی، طبرق، البیضا، اجدابیا 
بعد سرکوب  و  زاویه  و  مصراته  مثل  غربی  و شهرهای 
اعتراضات در جبل غربی و کوه های نفوسه، سیف االسالم 
تا آخر دوشادوش پدر و برادرانش از سرکوب مخالفان 
حمایت کرد تا جایی که دادگاه بین المللی الهه در ماه 
سیف االسالم  قذافی،  معمر  آقایان  نفر  سه  برای  جون 
جنایت  دوسیه  استخبارات،  رییس  سونیسی،  عبداهلل  و 
جنایی  بخش  رییس  اکامپو  آقای  داد.  تشکیل  جنگی 
تنظیم  سه  صفحه  و  هفتاد  در  را  دادگاه الهه، خواستی 
دادگاه  از  آکامبو  موریس  کرد.  الهه  قضات  تسلیم  و 
سرانجام  شد.  نفر  سه  دستگیری  و  محاکمه  خواهان 
دادگاه الهه حکم بازداشت سیف االسالم و معمر قذافی 

و عبداهلل سونیسی را در ماه سپتامبر صادر کرد. 
شدند.  دستگیر  سونیسی  عبداهلل  و  سیف االسالم 
بازداشت  لیبیا  موقت  اداره  عدلیه  وزیر  محمدالعالقی 
وی و همرانش را تایید کرد. بخش جنایی دادگاه الهه 
است.  الهه  دادگاه  در  سیف االسالم  محاکمه  خواهان 
آقای العالقی گفت که گفتگوها بین اداره وی و دادگاه 
الهه در جریان است زمان و مکان محکمه سیف االسالم 
دستگیری  شنیدن  با  لیبیا  مردم  شد.  خواهد  معلوم  بعدا 
شهر  به  وی  انتقال  و  »اوباری«  شهر  در  سیف االسالم 
الزنتان و شاید انتقال سیف االسالم به طرابلس، غرق در 
شادی شده اند. خیابان ها مملو از موتر با چراغ های روشن 
و بوق زدن موترها حکایت از شادی و هیجانات مردم 
لیبیا را داشت. برگشت سیف االسالم به سیاست پدرش، 

مصداق این شعر است: 
گرگ زاده گرگ شود 

گرچه با آدمی بزرگ شود 

آن یورانیم با درجه غلظت باال برای سالح هسته ای تولید 
کند و این رقم بسیار کمتر از پیش بینی قبلی آژانس در 
سال 2007 است که گفته بود تهران تا سال 2011 صاحب 

50000 سانتریفیوژ فعال خواهد بود. 
او به مشکالتی که ایران در تامین تجهیزات ضروری برای 
روبروست،  آن  با  خود  غنی سازی  دستگاه های  کارکرد 
اشاره کرد، ولی از ویروس کامپیوتری استاکس نت که 
گفته می شود توسط امریکا و اسراییل تولید شده است، 

سخنی نگفت. 
آقای دونیلون به رکود شدید اقتصادی ایران اشاره کرد و 
گفت تورم 20 درصدی و نرخ بیکاری بسیار باال و »رشد 
نشانه ضعف شدید  نفت،  باالی  قیمت  ناچیز«، علی رغم 

است. 
وی با اشاره به باال گرفتن تنش میان آیت اهلل خامنه ای، رهبر 
کشور،  این  رییس جمهور  احمدی نژاد،  محمود  و  ایران 
بر سر  به یک رویارویی آشکار  »همه چیز ظاهرا  گفت: 
شنبه  دو  روز  می شود.«  ختم  کشور  آینده  جهت گیری 

یکی از مشاوران ارشد احمدی نژاد دستگیر شد. 
ایران  هسته ای  تاسیسات  به  اسراییل  به احتمال حمله  وی 
اشاره نکرد، ولی گفت امریکا هیچ گزینه ای را از روی 

میز برنداشته است. 
آقای دونیلون گفت: »اعمال فشار همواره یک ابزار است 
نه هدف؛ هدف ما هم روشن است. ما مصمم هستیم که از 

دسترسی ایران به سالح هسته ای جلوگیری کنیم.«

ACKU
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نخست وزير جديد يمن معرفی 
می شود

موافقت  يمن،  در  حکومت  مخالف  احزاب 
امور  وزير  باسندوه،  سالم  محمد  که  کرده اند 
نخست وزير  عنوان  به  را  اين کشور  پيشين  خارجه 

دولت انتقالی معرفی کنند.
وزير  ميالدی،   1990 اوايل دهه  در  باسندوه  آقای 

امور خارجه يمن بود.
علی عبداهلل صالح، رييس جمهور يمن، چهارشنبه 
گذشته توافق نامه ای برای انتقال قدرت منتقل کرد.

پايتخت  صنعا،  در  نفر  هزار  ده ها  جمعه،  روز 
به تظاهرات زدند  نامه دست  اين توافق  يمن، عليه 
بر  بنا  که  داد  روی  شهر  اين  در  درگيری هايی  و 

گزارش ها حداقل دو کشته برجای گذاشت.
از  قبل  را  قدرت  صالح  آقای  مذکور،  سند  طبق 
خود  معاون  به  موعد  از  پيش  انتخابات  برگزاری 
قضايی  پيگرد  از  آن،  مقابل  در  و  سپرد  خواهد 

مصوون خواهد شد.
که  است  دهه  سه  يمن  ساله   69 جمهور  رييس 
گذشته  ماه های  طی  و  داشته  دست  در  را  قدرت 
با اعتراضات گسترده مخالفان رو به رو بوده است.
ونزويال اولین محموله طالی 

خود را از خارج تحويل 
گرفت

دولت هوگو چاوز گفته که اولين محموله از شش 
گرفته  تحويل  اروپا  از  را  ونزويال  طالی  محموله  

است.
جاری  سال  اگست  ماه  در  ونزويال  رييس جمهور 
ملی  را  کشورش  طالی  صنعت  که  کرد  اعالم 
می کند و 85 درصد سپرده های طال در بانک های 

امريکا و اروپا را به ونزويال برمی گرداند.
پرهزينه  و  غيرضروری  را  اقدام  اين  منتقدان 

می دانند.
يک  از  شدن  تخليه  از  پس  طال  محموله  اولين 
به  مسلح،  محافظان  شديد  مراقبت  تحت  هواپيما، 
کاراکاس،  در  ونزويال  مرکزی  بانک  ساختمان 

پايتخت، منتقل شده است.
طالی  معادن  بزرگ ترين  از  يکی  دارای  ونزويال 
امريکای جنوبی است اما توليد کننده چندان مهمی 

در قاره امريکا به شمار نمی آيد.
زنان در بريتانیا از زنان بقیه 

اروپا چاق تر هستند 
بريتانيا  در  زنان  که  می دهد  نشان  تازه  آمارهای 
اروپا  اتحاديه  کشورهای  ديگر  در  که  زنانی  از 

زندگی می کنند، چاق تر هستند.
در   2009 در سال  اروپا  تحقيقی که کميسيون  در 
اين مورد انجام داده، کمی کمتر از 24 درصد زنان 

در بريتانيا يا حدود يک چهارم آنها چاق هستند.
زندگی  بريتانيا  در  که  مردانی  مورد  در  آمار  اين 
می کنند، کمی بيشتر از 22 درصد است. بريتانيا در 

اين مورد تنها از جزيره مالت پايين تر است.
است  آن  نشانگر  همچنين  تحقيق  اين  يافته های 
که حدود يک سوم نوجوانان يازده تا پانزده سال 
بيشتر از حد  يا وزن آنها  انگلستان چاق هستند  در 

طبيعی است.

پوليس مکسيکو در چند موتر پارک شده در سر چهار راه های 
که  کرده  کشف  را  جسد   26 »گوآداالحارا«  شهر  پرتردد 
گمان می رود توسط قاچاقچيان مواد مخدر اين شهر به قتل 

رسيده باشند.
اجساد،  اين  کنار  در  رسانه های محلی گزارش کرده اند که 
سوی  از  کتبی  پيام های  حاوی  که  داشته  وجود  نوشته هايی 

باندهای قاچاق مواد مخدر بوده است.
شهر گوآداالحارا مرکز ايالت جاليسکوی مکسيکو است.

گروه  پايگاه  اصلی ترين  به عنوان  همچنين  گوآدالحارا،  از 
آن  رهبری  که  می شود  ياد  سينالوآ  سازمان يافته  تبهکاری 
بر عهده حوآکين گازمن است، فردی که در راس فهرست 

تبهکاران تحت تعقيب پوليس مکسيکو قرار دارد.
گروه تبهکار ديگری هم دراين منطقه به تازگی فعاليت خود 
را وسعت بخشيده و آن گروه قاچاق مواد اعتيادآور »زتاس« 

است.

پيدا کردن 26 جسد در موترهايی که هر 
کدام در يک مکان پر رفت و آمد شهر 
پارک شده بودند، نشان از جنگی خونين 
ميان گروه های تبهکار در اين منطقه دارد.

در کنار اجساد اين افراد پيام هايی از سوی 
از  حکايت  که  است  شده  پيدا  ضاربان 
يک اعالن جنگ يا اقدامی تالفی جويانه 

دارد.
چهارشنبه گذشته 16 جسد سوزانده شده 
کولياکان  ايالت  مرکز  سينالوآن  در شهر 
کل  سارنوال  گفته  به  که  بود  شده  پيدا 
جسد   26 و  اجساد  اين  تمامی  مکسيکو 
تازه کشف شده اکنون برای انجام تحقيقات پزشکی قانونی 

به سردخانه ها منتقل شده اند.
با 45 هزار  مقايسه  اگر چه در  يافتن 42 جسد در دور روز 
در  گذشته  سال   5 طی  مخدر  مواد  جنگ های  شده  کشته 
مکسيکو، آمار قابل توجهی نيست، اما همين تعداد هم برای 
از  مکسيکو  داخله  وزير  پويره،  الهاندرو  طلبيدن  استمداد 

دولت برای برخورد با قاتالن کافی بوده است.
واقعه  اين  با کشته شدگان  ابراز همدردی  پويره ضمن  آقای 
اين  و محاکمه مسووالن  يافتن  برای  اعالم کرده که دولت 

قتل ها مصمم شده است.
نيروهای  مکسيکو  رييس جمهور  کالدرون،  فيليپه  هم زمان 
در  سازمان يافته  تبهکار  باندهای  با  برخورد  برای  را  ارتش 

مناطق بحرانی اين کشور فراخوانده است.

يک  به  ناتو  هلی کوپترهای  می گويند  پاکستان  مقام های 
پست بازرسی نظامی در نزديکی مرز افغانستان حمله کرده 

و دست کم 26 سرباز پاکستان را کشته اند.
ارتش  از سخنگويان  يکی  رويترز،  به گزارش خبرگزاری 
مهمند  قبيله نشين  منطقه  حمله،  اين  محل  گفت  پاکستان 

واقع در شمال غرب پاکستان بود.
بی جهت  حمله  اين  گفتند  بی بی سی  به  پاکستانی  مقام های 
مسير  آن،  تالفی  به  پاکستان  و  بوده  قبلی  هشدار  بدون  و 

تدارکاتی ناتو به افغانستان را خواهند بست.
ناتو گفته است از بروز »حادثه ای« در نزديکی مرز اطالع 

دارد و در حال تحقيق در اين مورد است.
قبيله نشين  مناطق  پيکارجويان  قبل  ماه  چند  از  امريکا 
قرار  حمله  هدف  را  افغانستان  مرز  نزديکی  در  پاکستان 

داده است.

دو  تصادفی،  طور  به  امريکا،  هلی کوپترهای  گذشته،  سال 
موضوع  اين  و  مرز کشتند  نزديکی  در  را  پاکستانی  سرباز 
و  ببندد  را  خود  مرز  موقت  طور  به  پاکستان  شد  باعث 
برای  اين کشور  از طريق  از عبور تدارکاتی شود که  مانع 

نيروهای ناتو در افغانستان ارسال می شود.

بين المللی کيفری  از دادگاه  فعاالن حقوق بشر در مکسيکو 
مکسيکو  جمهور  رييس  کالدرون،  فيليپه  تا  خواسته اند 
و  شکنجه  دليل  به  را  کشور  اين  عالی رتبه  مقامات  ديگر  و 
مخدر  مواد  باندهای  عليه  جنگ  حين  در  شهروندان  کشتن 

مورد بازجويی قرار دهند.
است  رسيده  نفر  هزار   18 از  بيش  امضای  به  که  طوماری 
همچنين از اين دادگاه می خواهد تا درباره بزرگ ترين رييس 
باند مواد مخدر مکسيکو که در فهرست افراد تحت تعقيب 

قرار دارد، تحقيق کند.
دولت مکسيکو اتهامات وارده توسط اين فعاالن را بی اساس 

می داند.

سازمان ديده بان حقوق بشر اخيرا طی گزارشی اعالم کرده 
بود که ماموران پوليس و ارتش مکسيکو در عمليات خود 
مسوول  و  کشته اند  را  بی گناه  غيرنظامی   24 کارتل ها،  عليه 

ناپديدشدن 39 نفر ديگر هستند.
با  مبارزه  برای  پيش  چندسال  از  مکسيکو  رييس جمهور 

کارتل های مواد مخدر به ارتش متوسل شد.
از آن پس، هزاران نفر در درگيری های مربوط به کارتل های 

مواد مخدر کشته شده اند.
نيروهای دولتی نيز متهم شده اند که در مواردی به قتل و آزار 

و اذيت های خودسرانه دست زده اند.

پولیس مکسیکو ۲۶ جسد را کشف کرد

هلی کوپترهای ناتو به يک پست بازرسی پاکستان حمله کردند

ACKUدرخواست برای مداخله ديوان بین المللی کیفری در مکسیکو
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وزارت مالیه امریکا، اعالم کرد که معاون این وزارت خانه 
روز شنبه سفر خود به اسراییل و امارات متحده را آغاز 
تازه  اقدامات  جریان  در  را  کشور  دو  این  تا  می کند 

ایاالت متحده عربی برای فشار به ایران بگذارد.
معاون  کوهن  دیوید  امریکا،  مالیه  وزارت  اعالم  بر  بنا 
امارات  و  اسراییل  تروریزم،  امور  در  وزارت خانه  این 
ایران  اقدام واشینگتن در مورد   را در جریان  تازه ترین 

می گذارد.
وزارت مالیه امریکا روز دوشنبه ۳۰  عقرب به طور رسمی  
پولشویی«  عمده  »نگرانی  حوزه  یک  عنوان  به  را  ایران 

معرفی کرد.
این مورد صادر  امریکا در  مالیه  بیانیه  ای که وزارت  در 
»قوی ترین هشدار  اقدام  این  است که  تاکید شده  کرد، 
رسمی است که می توان صادر کرد که هرگونه معامله ای 
با ایران می تواند خطر تقلب و انحراف را به همراه داشته 

باشد.«
دیوید کوهن همچنین درباره  گسترش تحریم های ایران 
از  امریکا  شرکت های خارجی را  رایزنی خواهد کرد؛ 
کمک به بخش نفت و پتروشیمی ایران  منع کرده است.

دوشنبه گذشته  روز  ایران که  علیه  تازه  تحریم های  این 
و  بریتانیا  امریکا،  مشترک  اقدام  از  بخشی  شد،  اعالم 
است  تهران  بر  فشارها  بیشتر  هرچه  افزایش  برای  کانادا 

صورت  آمانو  گزارش  انتشار  از   پس  که 
مدیرکل  آن  در  که  گزارشی  می گیرد؛ 
نظامی  احتماال  به جنبه های  نسبت  آژانس، 
برنامه ایران ابراز نگرانی کرد و در نهایت 
حکام  شورای  در  قطعنامه ای  تصویب  به 

آژانس علیه ایران منجر شد.
گرچه ایاالت متحده بانک مرکزی ایران را 
هنوز در فهرست سیاه خود قرار نداده است، 
اما قرار گرفتن ایران در ردیف حوزه  های 
از  را  غیرامریکایی  بانک های  پولشویی، 

معامله با تهران برحذر می دارد.
که   است  گفته  باره  این  در  کوهن  دیوید 
و  بانک ها  کانادا   و  بریتانیا  امریکا،  اقدام 
موسسات خارجی را در معامله با بانک های 

ایرانی بی رغبت می کند.
پس  این  از  امریکا،  مالیه  وزارت  مقام  این  گفته  به 
بانک های خارجی معامله با ایران را  هرچه بیشتر پرخطر 

خواهند یافت.
به  کوهن  دیوید  است  قرار  که  عربی  متحده  امارات 
آنجا سفر کند، مرکز بزرگ مالی خلیج فارس است و  
دادوستد شرکت های  پیش  ماه ها  از  امریکا،  تحریم های 

مستقر در این کشور را با ایران دشوار کرده است.

در سال های اخیر مقام های امریکایی به دوبی و ابوظبی 
به کرات سفر کرده تا  تجارت امارات با ایران را هرچه 

بیشتر محدود بکنند.
اسراییلی  و  اماراتی  مقام های  با  همچنین  کوهن  دیوید 
و  ایران  بر  فشار  افزایش  برای  تازه  شیوه های  درباره 

احتماال بانک مرکزی ایران رایزنی  می کند.

انتخابات  در  را  پیروزی  ادعای  توسعه،  و  عدالت  حزب 
ممالک  در  قیام ها  به دنبال  است.  کرده  مراکش  پارلمانی 
از  پس  شمالی  افریقای  کشور  دومین  مراکش  عربی، 
تونس است که در آن یک حزب اسالمی میانه رو، دولت 
انتخابات پارلمانی مراکش ۴۵  را رهبری خواهد کرد. در 

درصد از دارندگان حق رای شرکت کردند.

انتخابات  اولین  شد،  برگزار  جمعه  روز  که  انتخابات  این 
که  است  مراکش  در  آزادی خواهی  اعتراضات  از  پس 
پیشتر در سال جاری در آن کشور صورت گرفت. برخی از 
فعاالن سیاسی با بیان این که نظام سلطنتی حاکم بر مراکش 
متعهد به تغییر واقعی در آن کشور نیست، خواهان تحریم 
انتخابات شده بودند. مردم مراکش، مانند کشورهای عربی 

خواهان  و  آمدند  جاده ها  به  امسال  اول  نیمه  در  دیگر، 
با  بیشتر شدند. ملک محمد ششم، پادشاه مراکش  آزادی 
به  انتخابات  کردن  برگزار  زودتر  و  اساسی  قانون  اصالح 
این اعتراضات واکنش نشان داد. با این همه، فعاالن سیاسی 
می گویند از آن هنگام تاکنون دولت کمتر به درخواست ها 

برای اصالحات توجه کرده است.

سفر معاون وزارت مالیه امریکا به امارات و اسراییل درباره تحریم  ایران 

اسالم گرایان میانه رو مدعی پیروزی در انتخابات مراکش شدند
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