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هیات اداری توان مدیریت ندارد

کشمکش ها در پارلمان بیشتر می شود

در صفحه 9

امریکا روز یک شنبه  تاثیرگذار  از سناتوران  یکی  جان مک کین، 
گفتگوهای  از  خبرنگاران،  با  گفتگو  در  و  شد  افغانستان  وارد 
از  مک کین  جان  کرد.  حمایت  اعالم  طالبان  با  امریکا  حکومت 

سناتوران حزب جمهوری خواه امریکاست. 
حمایت  به  امریکا  متحده  ایاالت  که  گفت  امریکایی  سناتور  این 

درازمدت افغانستان متعهد است. 

باشد، در نفس  »انجام مذاکرات در هرجایی که  مک کین گفت: 
در خطوط جنگ  را  تالش های خود  هم چنان  ما  است  مهم  خود 

حفظ خواهیم کرد تا نتایج مطلوبی به دست آید.« 
زودی  به  که  است  گفته  کشور  خارجه  وزارت  حال،  همین  در 
آغاز  امریکا  متحده  ایاالت  با  استراتژیک  روابط  برسر  گفتگوها 

خواهد شد. 

می گویند  پارلمان  در  منابعی 
حکومت  طرفداران  از  شماری 
و  اداری  هیات  تالش اند  در 
را  نمایندگان  مجلس  رییس 
وادار به استعفا کرده تا یک بار 
حضور  برای  را  زمینه  دیگر 
سمت  این  در  سیاف  آقای 

فراهم کنند.
گذشته ی  روز  نشست  در 
چند  هر  نمایندگان،  مجلس 
عودت  وزیران  بود  قرار 
دهات  انکشاف  مهاجرین، 
شوند،  استجواب  عدلیه  و 
لفظی  تنش های  به دلیل  ولی 
این  آن،  اعضای  فزیکی  و 

استجواب به تعویق افتاد.

شفاخانة كادرى آريا

با ظرفيت 40 بستر

با متخصصين
داخلى و خارجى

نشانى:
شمارة تماس:

غرب چهار راهى الكوزى، شمال شفاخانة ملكى مزارشريف
0755 80 16 66

داخله
جراحى

- والدى نسائى
اطفال

در بخش هاى:

برفکوچجانبیشاز
120نفرراگرفت

که  است  گفته  طبیعی  حوادث  با  مبارزه  اداره 
اثر  در  نفر  چهار  و  بیست  و  یک صد  دست کم 

برف کوچ ها در سراسر کشور کشته شده اند.
بیشتر  و  است  اخیر  ماه  یک  به  مربوط  آمار  این 
بدخشان  والیت  در  برف کوچ  از  ناشی  تلفات 

گزارش شده است.
حوادث  با  مبارزه  اداره  معاون  سیاس،  محمداسلم 
طبیعی گفت که تنها در والیت بدخشان، نزدیک به 

چهل نفر زیر برف کوچ شده و تلف شده اند.
پیشتر از این، وزارت صحت گفته که بیش از چهل 
نفر در کشور در اثر سرما و یخ زدگی جان داده اند.

تلفات  این  بیشتر  وزارت،  این  مقام های  گفته  به 
به کودکان و خانواده هایی می شود که در  مربوط 

مناطق کوهستانی زندگی می کنند.
افغانستان امسال یکی از سردترین زمستان های خود 
را تجربه می کند و در برخی مناطق سرما تا بیست 

درجه زیر صفر رسیده است.
ریزش برف کوچ در والیات مرکزی و شمال شرقی 
ده ها  روزانه  بزرگراه هایی که  مسیر  در  و هم چنین 
یکی  می کنند،  عبور  آن  از  بزرگ  و  خورد  موتر 
از علت های اصلی افزایش تلفات ناشی از زمستان 

بوده است.
اما در کنار آن، فقر و عدم امکانات الزم زندگی 
در  بزرگساالن  و  کودکان  ویژه  به  تا  شده  باعث 

معرض خطر ناشی از یخ زدگی قرار بگیرند.
براساس آمارهای تخمینی، در حال حاضر بیشتر از ۳۰ 
کمپ غیررسمی تنها در حومه شهر کابل وجود دارد 

که دست کم ۲۰ هزار نفر را در خود جا داده است.

ادامهدرصفحه2
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چرا تنها سربازان 
خانواده های شان را فراخوانند؟

افغانستان در تالش  در گزارش ها آمده است که دولت 
سازمان  و  طالبان  نفوذ  از  جلوگیری  برای  تا  است 
استخباراتی پاکستان در داخل ارتش کشور، به آن عده 
است،  پاکستان  در  خانواده های شان  که  سربازانی  از 
فرا  پاکستان  از  را  خانواده های شان  تا  دهد  دستور 
برای  حکومت  سوی  از  که  اقدامی  هر  گرچه  بخوانند. 
جلوگیری از رخنه ی نیروهای مخرب در صفوف ارتش 
تنها  آیا  اما  است؛  تقدیر  قابل  بگیرد،  پولیس صورت  و 

سربازان باید شامل این برنامه شوند؟ 
از  بزرگی  بخش  امروز،  تا  مجاهدین  حکومت  زمان  از 
مقام های دولت افغانستان و کارمندان بلندپایه ی دولت، 
اعضای خانواده های شان را در پاکستان و یا هم ایران 
»خدمت«  کشور  این  در  تا  آمده اند  خود  و  گذاشته اند 
می خواهیم  ما  اگر  که  این جاست  سوال  حال  کنند. 
دنبال جلوگیری از نفوذ دشمن در داخل ارتش و یا هم 
مورد  در  تنها  نگرانی  این  باشیم، چرا  پولیس  نیروهای 
نیروهای مسلح است؟ اگر می خواهیم به این وسیله جلو 
فشارهای نیروهای استخباراتی کشورهای همسایه و یا 
هم نیروهای خشونت آفرین را در داخل کشور بگیریم، 
چرا این کار را باید تنها محدود به ارتش و یا هم پولیس 

بسازیم؟
گروگان گیری  اثر  در  نهایت،  در  ارتش،  سرباز  یک 
خانواده اش از سوی عمالی در کشورهای خارجی، ممکن 
و  ناامنی  ایجاد  هم  یا  و  انتحاری  حمله ی  یک  به  دست 
مسموم ساختن سربازان در مجتمع های آن ها و... بزند، 
اما گروگان گیری خانواده ی یک وزیر می تواند یک بخش 
این کشور را مصدوم سازد. جلو  از برنامه های  بزرگ 
نفوذ و فشار های مستقیم و غیرمستقیم طالبان را نباید 
تنها در صفوف ارتش جستجو کرد، بلکه باید این کار را 
از هسته و محور قدرت سیاسی کشور آغاز کنیم. اکنون 
شمار زیادی از وزیران و معینان وزارت خانه ها و یا هم 
خانواده های شان  پولیس،  و  ارتش  بلندپایه ی  منسوبان 
برای  را  زندگی  خوب  امکانات  و  کرده اند  جا به جا  را 

فرزندان شان در کشورهای همسایه فراهم ساخته اند.
آوردن چنین فشارها بر سربازان در حالی مطرح می شود 
ایران هم بروند،  یا  پاکستان و  به  اگر  این سربازان  که 
آن قدر ها هم مورد اعتماد سازمان های استخباراتی و یا 
هم گروه های تروریستی قرار نمی گیرند و مقام های آن 
کشورها هم باالی یک سرباز برای اجرای اهداف شان در 
اما، رفتن یک وزیر و یا  داخل کشور کم تر می پردازند. 
معین، می تواند میزان اثرگذاری سیاست های کشورهای 
همسایه را بر این چنین افراد افزایش بدهد و این افراد 
مردم  ضد  بر  بزرگ تر  دسایس  دام  در  آسانی  به  را 
افغانستان فرو ببرد. زمانی که یک وزیر و یا هم یک معین 
دوست دارد خانواده اش در پاکستان و یا هم ایران به سر 
ببرد، به صورت فطری تمایل چنین فردی به آن کشور 
افزایش می یابد و در نتیجه چنین عامل می تواند حرکت 
چنین وزیر و معینی را در مسیر منافع همان کشور جهت 

بدهد. 
از مقام های دولت  اکنون دیده می شود که برخی  همین 
از  بیرون  هفته  پایان  در  وزیران،  به شمول  افغانستان، 
با  را  هفته شان  آخر  رخصتی های  و  می روند  کشور 
خانواده های شان در خارج از کشور سپری می کنند. اقدام 
برای اصالحات و جلوگیری از نفوذ و فشار کشورهای 
این  بر  باید  اول  آغاز شود و در  از راس  باید  همسایه 
مقامات فشار وارد شود تا خانواده های شان را به کشور 
بزرگ  خاک  این  در  فرزندش  که  وزیری  بخوانند.  فرا 
نمی شود و پرورش نمی یابد، تمایلی برای خدمت ندارد. 
به  به جای سرزدن  مقامی که تعطیالت آخر هفته اش را 
مناطق مختلف کشور و دریافتن مشکالت مردمش، در 
یک کشور همسایه سپری می کند، دلگرمی چندانی برای 
این  همه ی  اگر  پس  ندارد.  کشور  این  به  صادقانه  کار 
باید  می گیرد،  صورت  اصالحات  آوردن  برای  کارها 
هدفمند شود و این گونه فشارها باید از جاهای مناسب 
آن آغاز شود. در غیر آن، با فراخواندن خانواده ی یک 
سرباز، نمی توان جلو نفوذ گروه یا نهاد خارجی را در 

ساختارهای نظامی و سیاسی کشور گرفت.  

زنگ اول
سربازان افغان خانواده های خود را از پاکستان بازگردانند

خانواده های بی جا شده در بلخ کمک دریافت کردند

برف کوچ جان بیش از...                                               ادامه از صفحه 1

که  کردند  اعالم  دولتی  مقامات 
ملی  اردوی  سربازان  به  دفاع  وزیر 
را  خود  خانواده های  تا  داده  دستور 
از پاکستان به افغانستان انتقال بدهند.

این  که  گفته اند  دولتی  مقام های 
دستور وزیر دفاع به منظور جلوگیری 
ملی  اردوی  در  شورشیان  نفوذ  از 
به  پاسخ  در  برنامه  این  می باشد. 
مهاجمان  توسط  که  حمله  چندین 
علیه  شورشی  گروه های  با  مرتبط 
اتخاذ  داده،  رخ  ناتو  نیروهای 

می گردد.
در  ارتش  فرمانده  حمید،  عبدالحمید 
فرانس  خبرگزاری  به  قندهار  والیت 
پرس گفت: »به ما گفته شده است که 
از سربازان خود بخواهیم تا خانواده و 
اقارب خود را از پاکستان به افغانستان 
این  که  افزود  البته  او  کنند.«  منتقل 

طرح تا هنوز تکمیل نشده است.
کرد:  نشان  خاطر  همچنان  حمید 
این  خانواده های  اوقات،  »برخی 
توسط  گروگان  عنوان  به  سربازان 
وارد  برای  استخباراتی  سازمان های 
کردن فشار بر آنها استفاده می شود تا 
آنچه را که قصد دارند، انجام دهند.«

بیشتر  افزود  ملی  اردوی  فرمانده  این 
خدمت  به  قندهار  در  که  کسانی 
در  خانواده هایشان  آمده اند،  در  اردو 

پاکستان زندگی می کنند.

سازمان  کمیشنری  مزارشریف:  8صبح، 
و  بی جاشدگان  امور  در  متحد  ملل 
سازمان غذایی جهان WFP، دیروز به 
136 خانواده بی جا شده در بلخ، مواد 

غذایی و غیر غذایی کمک کردند.
امور  رییس  قادری،  عبدالصبور 
به  بلخ  عودت کنندگان  و  مهاجران 
رسانه ها گفت: »کمک های توزیع شده 
وسایل  و  خیمه  لباس ،  گندم،  شامل 

آشپزخانه می باشد.«
ماه  تا شش  دو  »از  افزود:  هم چنین  او 
شیرم  ولسوالی  از  خانواده   136 پیش، 
سرپل، در اثر ناامنی به بلخ بی جا شده 

از  عمدتا  خانواده ها،  این 
به  و  هستند  داخلی  بی جاشدگان 
امنی  نا  جمله  از  مختلف،  دالیل 
نداشتن  یا  و  اصلی شان  مناطق  در 
سرپناه، به خیمه های این کمپ ها رو 

آورده اند.
هشدار  کودکان  از  حمایت  سازمان 
ممکن  وضع،  این  ادامه  با  که  داده 
دلیل  به  بیشتری  کودکان  است 

سردی هوا تلف شوند.
که  گفته اند  سازمان  این  مسووالن 

پاکستان  پیشاور  شهر  در  خانواده اش 
رفته بود.

به  که  سری  اطالعات  گفته  به 
درصد   6 است،  کرده  درز  رسانه ها 
افغانستان  در  ناتو  نیروهای  مرگ 
کشور  امنیتی  نیروهای  حمله  اثر  در 
است  همچنان گزارش شده  می باشد. 
حمله   40 گذشته  سال  چهار  در  که 
علیه  افغانستان  امنیتی  نیروهای  توسط 
که  است  گرفته  انجام  ناتو  نیروهای 
بوده  گذشته  سال  در  آن  مورد   18

است.
هزار   130 حدود  حاضر،  حال  در 
هزار   300 از  بیش  و  خارجی  سرباز 
افغانستان  در  داخلی  امنیتی  نیروی 

حضور دارند.

خانواده   6000 برای  پناهندگان،  امور 
بی جاشده و عودت کننده  در زمستان 
و  خیمه  سوخت،  مواد  روان،  سال 

پوشاک کمک کرده است.
 2002 سال  از  که  می شود  گفته 
از  خانواده  هزار  بیست  از  بیش  تاحال 
عودت  اروپایی  و  همسایه  کشورهای 

کرده اند.
خانواده   200 روان  سال  در 
ریاست  راجستر  و  ثبت  عودت کننده 
عودت و مهاجرین شده اند و این رقم 
خانواده   500 از  بیش  سال گذشته  در 

عودت کننده بوده است.

غذایی،  مواد  قبیل  از  کمک هایی 
لباس و پتو توزیع کرده اند.

مسوول  روهرز،  کریستین  اما 
رسانه ای سازمان حمایت از کودکان 
به  واقع،  »در  گفت:  افغانستان  در 
دولتی  ادارات  سوی  از  مشکل  این 
اما  شده،  رسیدگی  غیردولتی،  و 
دو  تا  سرما  می دانیم،  که  همان گونه 
ادامه دارد، پس ما  یا سه هفته دیگر 
آسیب  خانواده های  به  تا  داریم  نیاز 

پذیر کمک های فوری برسانیم.«

دستگیری دو گروه 
هراس افگن در بلخ 

8صبح، مزارشریف: مقام ها در فرماندهی 
گروه  دو  بازداشت  از  بلخ  پولیس 

هراس افگن در این والیت خبر دادند.
فرمانده  علی زی،  عصمت اهلل  جنرال 
پولیس بلخ در محفل معرفی آمر امنیت 
»یک  گفت:  رسانه ها  به  بلخ  پولیس 
گروپ یازده نفری و یک گروپ هفت 
نفری که قصد اخالل میله گل سرخ را 
دستگیر  بلخ  پولیس  سوی  از  داشتند، 

شده اند.«
ارایه  بیشتری  جزییات  علی زی  آقای 
نکرد، اما گفت که تحقیقات آنها جریان 

دارد و شاید به نتایج بیشتری برسند.
برای  آماده گی ها  از  بلخ  امنیه  فرمانده 
برگزاری میله نوروز نیز خبر داده گفت: 
است  تالش  در  روز  بلخ شب  »پولیس 
میله  امن  با  برگزاری  برای  را  زمینه  تا 
مردم خود  به  و  سازد  فراهم  گل سرخ 
اطمینان می دهد که بدون هیچ نوع هراس 
می توانند روز خوشی خویش را تجلیل 

کنند.«
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توزیع پاسپورت 
در تخار آغاز شد

8صبح، تخار: مقام ها در فرماندهی امنیه ی 
تخار از رسیدن کتابچه ی پاسپورت به این 
خبر  متقاضیان  میان  آن  توزیع  و  والیت 

داده اند. 
سیدمحمود الحسن شهید زاده اکرامی، آمر 
به 8صبح  تخار  امنیه ی  فرماندهی  امنیت 
گفت: »در حال حاضر 800 جلد پاسپورت 
امنیه ی  فرماندهی  پاسپورت  مدیریت  به 
تخار رسیده است که مدیریت پاسپورت 
این  رسیدن  با  هم زمان  فرماندهی،  این 
پاسپورت ها، توزیع آن را نیز آغاز کرده 

است.«
شمار  به  توجه  با  که  کرد  تصریح  او  اما 
زیاد مراجعه کنندگان به شعبه ی پاسپورت، 
آنان  همه ی  کار  به  روزانه  است  ممکن 

رسیدگی نشود. 
با این حال شمار زیادی از باشندگان مرکز 
گرفتن  برای  که  تخار  ولسوالی های  و 
پاسپورت به مدیریت پاسپورت آمده اند، 
از این نگران اند که در اثر توزیع غیرعادالنه 
و واسطه بازی، باز هم مثل گذشته نتوانند، 

موفق به دریافت پاسپورت شوند. 
دریافت  برای  که  کسانی  از  شماری 
پاسپورت به فرماندهی امنیه ی تخار مراجعه 
به  پاسپورت  توزیع  نحوه ی  از  کرده اند، 
این  شفافیت  به  و  کرده  انتقاد  متقاضیان 

روند، با دیده ی شک می نگرند. 
کم  پاسپورت  تعداد  که  می گویند  آنان 
هم چنین  و  زیاد  متقاضیان  شمار  است، 
پاسپورت  مدیریت  به  شدن  داخل 
که  هستند  نگران  امر  این  از  و  مشکل 
بازهم کسانی که واسطه دارند، بتوانند به 
شعبه ی پاسپورت داخل شده و پاسپورت 
بگیرند، اما افراد بی واسطه باز هم به گرفتن 
پاسپورت موفق نشوند و ماه های دیگر را 

هم در انتظار سپری کنند. 
تخار  پاسپورت  مدیریت  مسووالن  ولی 
می گویند که راه های را در نظر دارند تا از 
ازدیاد ازدحام و شکایات مراجعه کنندگان 

جلوگیری کنند.
اما مدیر پاسپورت فرماندهی امنیه ی تخار 
با  را  پاسپورت  توزیع  که  داد  اطمینان 
شفافیت تمام به پیش برده و اجازه نخواهند 

داد که حق هیچ کسی تلف شود. 
آقای عبدالوکیل اضافه کرد که از مرکز 
به آنان اطمینان داده شده است که با تمام 
شدن این 800 جلد پاسپورت، هر قدر که 
والیت تخار پاسپورت نیاز داشته باشد، در 

اختیار شان قرار خواهند داد. 
توزیع  روند  تسریع  برای  که  گفت  او 
پاسپورت، جدولی را تهیه کرده و روزانه 
این  شامل  را  متقاضیان  از  تن   30 تعداد 
جدول می کنند، تا کار توزیع پاسپورت، 
به صورت عادی به پیش رفته و از ایجاد 
پاسپورت  شعبه ی  مقابل  در  ازدحام 

جلوگیری شود. 

خاک  در  پناهگاه هایی  که  شورشیان 
رو  حمالت  اخیرا  دارند،  پاکستان 
دولت  نیروهای  علیه  را  افزایشی  به 
انجام  خارجی  نیروهای  و  افغانستان 

داده اند.
یک  وزیری  دولت  حال،  همین  در 
گفته  دفاع  وزارت  سخنگویان  از  تن 
را  سختگیرانه تری  مقررات  »ما  است: 
کار  به  سربازان جدید  استخدام  برای 
می بریم. آنانی را که خانواده های شان 
بررسی  تر  جدی  است،  پاکستان  در 

می کنیم.«
سرباز  یک  مقامات،  گفته  اساس  بر 
چهار  گذشته  ماه  که  افغان  فراری 
سرباز فرانسوی را کشت، پیش از آن 
که دوباره به اردوی ملی برگردد، نزد 

بلخ در  ولسوالی دهدادی  و در  بودند 
خانه های کرایی زندگی می کردند.«

بر بنیاد گفته های رییس امور مهاجران 
جریان  در  بلخ،  عودت کنندگان  و 
خانواده  سه هزار  حدود  روان  سال 
از  ناامنی ها  اثر  در  شمال،  والیات  در 
مناطق شان بی جا شده اند و تا اکنون به 
بیش از 2500  خانواده  کمک صورت 

گرفته است.
مسوول  همدرد،  فهیم  هم  سویی  از 
ملل  سازمان  کمیشنری  روابط عامه 
می گوید  بی جا شده گان  امور  در 
در  متحد  ملل  سازمان  کمیشنری  که 

سرپناه  که  خیمه نشین  کودکان 
سوخت  مواد  و  گرم  لباس  مناسب، 
کافی ندارند، در معرض خطر هستند.
در  که  کودکان  این  آنها،  گفته  به 
حاال  شده اند،  ضعیف  سوتغذی  اثر 
سینه  مثل  بیماری هایی  برابر  در 
به  و  پذیرند  آسیب  شدت  به  بغل، 

مراقبت های بیشتر نیاز دارند.
در چند روز اخیر، نهادهای دولتی و 
حمایت  سازمان  شمول  به  غیردولتی 
کابل  خیمه نشینان  به  کودکان،  از 

ACKU
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»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 بیات1157
ه و تنظیم:

تهی

آتش«  و  دود  وراي  »از  امروز  گزارش  در 
در  را  شوهرش  كه  داريم  خود  با  را  خانمي 
دست  از  طالبان  زمان  در  راكتي  حادثه  يك 
مي كند:  بيان  چنين  را  حادثه  آن  و  داده 
»شوهرم مرد غريب كار بود، اما زندگي را به 
بسيار خوبي سپري مي كرديم زيرا وي هميشه 
و  ببيند  خوشحال  را  ما  كه  داشت  كوشش 
بياورد. به همين خاطر  لقمه نان حاللی براي ما 
ما راحت  تا  انجام مي داد  را  او كار هاي شاقه  
دوست  بسيار  را  اوالدها  به خصوص  باشيم، 
داشت ثمره ازدواج ما سه دختر و دوپسر بود. 
حل  هم  با  را  زندگي  سخت  دشواری های 
جنگ هاي  زمانی كه  به خصوص  مي كرديم، 
ميان گروهي به شدت جريان داشت، او هميشه 
از ما حمايت كرد و نگذاشت كه به ما ضرر 
ميان گروهي  جنگ هاي  كه  زمانی  اما  برسد. 

درگيري ها  تازه  روند  مي يافت،  خاتمه  تقريبا 
به نام  ديگر  تبهكار  و  سياه دل  ميان گروهي 
يكي  در  آغاز شد.  و گروها ي درگير  طالبان 
به طرف  مي خواست  كه  شوهرم  روز ها  از 

كه  بود  نشده  بيرون  خانه  از  هنوز  برود،  كار 
ناگهان راكتي در حويلي ما اصابت كرد و او را 
به شهادت رساند. شوهرم با مرگش پنج  فرزندم 
و مرا با دنيايي از غم رها كرد و بعد از آن من 

ماندم و مشكالت روزگار كه بايد در مقابل همه 
زمانی كه  در  كنم.  مواظبت  اطفالم  از  حوادث 
زنان بدون محرمش نمي توانست به جايي بروند 
و يا هم نمي توانستند كار نمايد، شما خود فكر 
مشكالت چگونه  همه  اين  با  خانمی  كه  كنند 
سپري  را  خود  روز  و  شب  و  نموده  زندگي 
كرده است. از دولت مي خواهم كه به ما كمي 
هم كه شده توجه نمايد و كمك هايی را براي 
ما فراهم نمايد تا مانند ساير شهروندان حداقل 
ديگر  باشيم.  داشته  بخورونميري  زندگي  يك 
از جنگ خسته شديم، بايد كسانی كه عامالن 
مجازات  اشد  به  هستند  خشونت  و  جنگ 
محكوم شوند و گرنه اين ملت روي خوشی را 

نخواهد ديد.«
اين  شدن  بهتر  جهت    -: محترم  خواننده گان 
پيشنهادات  و  انتقادات  نظريات،  به  ما  بخش 
شريك  با  می نگريم  قدر  ديده ی  به  شما  سالم 
نشانی ذيل  ساختن چنين گزارش های شما در 

منتظر می باشيم.  
Info_afg@solidarity for justice.org.af

من ماندم و نفقه فرزندان
زمانی كه جنگ هاي ميان گروهي تقريبا خاتمه مي يافت، روند 

تازه درگيري ها ميان گروهي سياه دل و تبهكار ديگر به نام 
طالبان و گروها ي درگير آغاز شد. در يكي از روز ها شوهرم كه 

مي خواست به طرف كار برود، هنوز از خانه بيرون نشده بود 
كه ناگهان راكتي در حويلي ما اصابت كرد و او را به شهادت 
رساند. شوهرم با مرگش پنج  فرزندم و مرا با دنيايي از غم 
رها كرد و بعد از آن من ماندم و مشكالت روزگار كه بايد در 

مقابل همه حوادث از اطفالم مواظبت كنم.

كندز  ملی  امنيت  رياست  مسووالن  کندز:  8صبح، 
است  متهم  كه  گرفتار كرده اند  اسم حسن  به  را  فردی 
تجاوز  به عزم  بلخ  از واليت  را  اسم آصفه  به  كودكی 

ربوده و به واليت كندز پنهان ساخته بود.
روز  در  را  حسن  كه  گفت  ملی  امنيت  كارمند  يك 
برای  چغه  سوجانی های  روستای  از  دلو  بيست و ششم 
تاريخ  به  را  8 ساله ای  دختر  كه  كرده اند  بازداشت  اين 
بارها  و  ربوده  بلخ  ولسوالی چمتال واليت  از  دلو،  اول 

خواسته است كه بر وی تجاوز كند.
به قول يك منبع امنيت ملی، آصفه دختركی هشت ساله، 
باشنده ی يكی از روستاهای ولسوالی چمتال واليت بلخ 

بوده است. 
پدر آصفه، دادمحمد، مرد فقيری ست كه از باشند گان 
عرب اين ولسوالی در نزديكی های »كوه البرز« است  و 

روزانه با مزدوركاری روزگارش را می گذارند.
حسن )رباينده ی آصفه( كه گفته است سرباز اردوی ملی 
است و در قندهار وظيفه دارد، پسركاكای پدر دادمحمد 
است كه پيش از اول ماه دلو امسال، به خانه ی دادمحمد، 
بودوباش حسن  جريان  در  دادمحمد  و  می آيد  مهمانی 
در خانه  اش به كاروبار می رفته است و حسن در جريان 
يكی از اين روزها، آصفه دختر هشت ساله ی دادمحمد 

را می دزدد و به واليت كندز می آورد.
حسن، ابتدا آصفه را به منطقه زاخيل در مركز كندز و 
بعدا به روستای سوجانی ها، در منطقه ی چغه ی ولسوالی 
خان آباد واليت كندز می برد و وی را با حالت ناگواری 

8صبح، تخار: فرماندهی امنيه ی تخار از بازداشت يك 
دزد كه از مدت ها به اين سو به دزدی قالين و ديگر وسايل 

مسجدهای تالقان مبادرت می ورزيد، خبر داده است. 
در خبرنامه ی دفتر مطبوعاتی فرماندهی امنيه ی تخارآمده 
تالقان،  امنيتی  سوم  حوزه ی  پوليس  موظفين  كه  است 
ديروز فردی به نام عبدالودود فرزند حيات اهلل باشنده ی 
قريه ی سرای سنگ تالقان را همراه با دوتخته قالين، پنج 
و   آمپلی فاير  دستگاه  يك  بلندگو،  دستگاه  بطری  عدد 
دستگير  تالقان  سرای سنگ  قريه ی  از  گاز  بالون  يك  

كرده اند. 
بازداشت شده  فرد  كه  است  شده  اضافه  خبرنامه  اين  در 

افغانی،  پناه جوی  نوجوان  چهل  به  بريتانيا  داخله  وزارت 
بزرگ ساالن  زندان  در  كه  چينی  و  سوماليايی  ايرانی، 
نگهداری می شدند، در مجموع يك ميليون پوند غرامت 

پرداخت كرده است.
روند رسيدگی قضايی به »بازداشت غيرقانونی« اين نوجوانان 
كه گمان می شود سن بعضی از آنها بيش از 1۴ سال نباشد، 

از سال ۲۰۰5 ميالدی آغاز شد.
بريتانيا می توانستند  از اين ماموران اداره مهاجرت  تا پيش 
را  هجده سال  زير  سن  داشتن  بر  مبنی  پناه جويان  ادعای 
مانند  آنها  با  و  كرده  رد  مشكوک دانستن،  صورت  در 

بزرگ ساالن برخورد كنند.
دولت بريتانيا اكنون با پذيرفتن اين كه سياستش در اين زمينه 
غيرقانونی بوده، نسبت به تغير اين مقررات اقدام كرده است.

به گزارش روزنامه گاردين چاپ بريتانيا، اين غرام به عالوه 
يك ميليون پوند ديگر برای هزينه های مربوطه، به پسران و 
ايران،  افغانستان،  دختران نوجوانی از كشورهايی از جمله 

سوماليا و چين پرداخت شده است.
ميالدی   ۲۰1۰ و   ۲۰۰۹ سال های  در  مبالغ  اين  اگرچه 
تازه مطرح  پرداخت آن  اما موضوع  پرداخت شده است، 

شده است.
اين نوجوانان در سال ۲۰۰5 ميالدی به دادگاه بريتانيا مراجعه 
بازنگری در سياست های وزارت داخله  كردند و خواهان 

شدند.
مارک اسكات كه وكالت اين نوجوانان را بر عهده داشته 
گفت: »واضح است كه كودكان بی پناه كه تنها درخواست 

اتمام  به  از  بعد  سرباز  تعداد1۴1۴  به  بلخ:  8صبح، 
مسلكی  آموزش های  هشت هفته ای  دوره  يك  رساندن 
در كندک تعليمی  قول اردوی ۲۰۹ شاهين، ديروز سند 

فراغت به دست آوردند.
شاهين   ۲۰۹ قول اردوی  فرمانده  ويسا،  زلمی  جنرال 
 176 كندک  سوی  از  سربازان  »اين  گفت:  رسانه ها  به 
تعليمی ۲۰۹ شاهين آموزش  ديده اند كه تعداد بيشترشان 
نظر  تعداد هم  اين قول اردو جذب می شوند و يك  در 
ديگر  اردوی های  قول  به  مركز،  مقامات  ديد  لزوم  به 

فرستاده خواهند شد.«
جنرال ويسا هم چنين خاطرنشان ساخت كه قول اردوی 
هر  در  و  دارد  خوبی  رشد  كمی  نظر  از  شاهين   ۲۰۹

در ميان لحاف ها و بالش ها نگه  می دارد.
هنگامی كه نيروهای امنيت ملی، توانستند نشانی آصفه و 
حسن )رباينده ی وی( را دريابند، به حويلی داخل شدند. 
آصفه كه در خانه ی كسی به نام تاج الدين در روستای 
پنهان  خان آباد،  ولسوالی  چغه ی  منطقه ی  سوجانی های 
كسی  و  بود،  لحاف  ميان  در  است،  بوده  شده  ساخته 

نشانی از آن به دست نمی داد.
پرسيديم،  زنان  از  وقتی  كه  می گويد  ملی  امنيت  منبع 
گفتند كه اين جا كسی نيست، و ما ناگزير شديم آصفه 
ميان  از  ما  به  او  و  بزنيم  صدا  نامش  به  چندين بار  را 

لحاف ها، پاسخ داد و توانستيم نجاتش بدهيم.
اكنون آصفه با پدرش و حسن )فرد ربانيده ی آصفه(، در 

رياست امنيت ملی كندز به سر می برند. 
آصفه گفته است كه حسن برايش يك بسته ی آرايش 
می كرد  آرايشش  می كرد،  برهنه  را  او  بود،  خريده 
»چندين بار  شب،  هر  می آمد  سويش  به  چندين بار  و 

می خواست به من نزديكی كند.«
آصفه  به  هربار  كه  است  گفته  اقرارهايش  در  حسن 
اما  است،  می كرده  ارضا  را  و خودش  می شده  نزديك 

به او تجاوز نكرده است.
اما به گفته ی منبع امنيت ملی، تاكنون جزييات جنبه های 
طبی اين رويداد در دسترس نيست و اين نيز پيدا نيست 

كه چه آسيب هايی به آصفه رسيده است.
منبع گفت كه آنها قضيه را به طب عدلی راجع ساخته اند 

و منتظراند طب عدلی نظرش را ارايه كند.

قريه های  در  مساجد  اموال  دزدی  به  خود  اعترافات  در 
آق بالق، شهيدآباد، مخدوم قشالق، مالحسين و مولوی 
زمينه  در  پوليس  بيشتر  تحقيقات  و  كرده  اقرار  حبيب اهلل 

ادامه دارد. 
اين در حالی است كه پوليس امنيتی تخار چندی پيش نيز 
دو دزد ديگر را كه به دزدی مواشی و سولرهای آفتابی 
از منطقه ی باغك تالقان متهم بودند، بازداشت كرده و به 

مراجع عدلی و قضايی سپرده بود. 
در همين حال شماری از باشندگان تالقان از افزايش موارد 
دزدی در اين شهر شاكی بوده و از پوليس می خواهند، تا 

در مبارزه با دزدان تالش بيشتر كند.

كمك كرده اند، نبايد توسط دولت زندانی شوند.«
زير  درمورد  قضاوت  ميالدی،   ۲۰۰5 سال  از  پيش  تا 
اداره  ماموران  از  پناه جويان، توسط يكی  هجده سال داشتن 

مهاجرت بريتانيا صورت می گرفت.
مهاجران  می داد،  تشخيص  مامور  اين  كه  صورتی  در 
غيرقانونی باالی هجده سال سن دارند، آنها را به بازداشتگاه 

بزرگ ساالن اعزام می كرد.
 ۲۰۰7 سال  جنوری  در  سرانجام  بريتانيا  داخله  وزارت 

ميالدی پذيرفت كه اين سياست غيرقانونی است.
وزارت داخله اذعان كرده است كه با اتخاذ آن سياست ها 
»نمی توان ميان اجرای سفت و سخت قانون و كنترل منصفانه 
مهاجرت از يك سو و اهميت اجتناب از بازداشت كودكان 

و نوجوانان فاقد همراه ازسويی ديگر تعادل برقرار كرد.«
در  »اگر  گفت:  بريتانيا  مهاجرت  اداره  سخنگوی  يك 
او  داشت،  وجود  ترديدهايی  خاص  فرد  يك  سن  مورد 
مستقل  ارزيابی  يك  كه  آن  مگر  شد  نخواهند  بازداشت 
در مورد برآورد سن افراد، تشخيص دهد كه سن آن فرد 
مددكاران  توسط  ارزيابی  اين  است.  بيشتر  هجده سال  از 

اجتماعی متبحر انجام می شود.«

هشت هفته تا دوهزار نفر را هم فارغ داده است.
آقای ويسا اضافه كرد كه قول اردوی ۲۰۹ شاهين يك 
امنيتی  مسووليت های  عهده  از  كه  داد  نشان  ديگر  بار 
نزديك  خيلی  آينده ای  در  شما  و  می آيد  بر  به خوبی 
شاهد انتقال مسووليت های امنيتی واليات تخار و سرپل 

خواهيد بود.
پوليس  ارتقای كيفت در صفوف  گفتنی ست كه روند 
شمال  در  مسووالن  كه  است  افزايش  روبه  حالی  در 
اين  از  امنيتی  مسووليت های  تسليم گيری  هنگام  كشور 
كه  درصورتی  بودند  گفته  و  داده  نشان  نگرانی  ناحيه 
و  تجهيز  كيفی،  و  كمی  نگاه  از  افغان  امنيتی  نيروهای 
اكمال نگردد، در آينده اين روند دچار مشكل می شود. 
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 دولتمرادی

 

رییس جمهور  دیدار  از  سیاسی  مسایل  تحلیلگران 
با قاضی حسین احمد، رهبر جماعت اسالمی  کرزی 
پاکستان، موالنا سمیع الحق و معاون جمعیت علمای 
اسالمی به رهبری موالنا فضل الرحمان که از جمله 
می کنند.  انتقاد  می باشند،  پاکستان  تندرو  گروه های 
در  تا  است  خواسته  گروه ها  این  از  رییس جمهور 
کنند.  همکاری  افغانستان  به  ثبات  و  صلح  آوردن 
آقای کرزی گفته است آن گونه که نقش این رهبران 
در پیشبرد جهاد افغانستان مهم بود، در آوردن صلح 

به افغانستان نیز مهم می باشد. 
از موالنا سمیع الحق به عنوان پدر معنوی طالبان نیز یاد 
می شود. رییس جمهور کرزی از او خواسته تا طالبان 
را بر میز مذاکره برگرداند. سمیع الحق گفته است این 
کار را می کند، اما باید دولت افغانستان خواست های 

خود از طالبان را مشخص کند.
مذهبی  رهبران  می گویند  تحلیلگران  این حال،  با 
و  ندارند  را  طالبان  دیدگاه  تغییر  پاکستان صالحیت 
افغانستان  تازمانی که استراتژی پاکستان در رابطه به 
به  منجر  نمی تواند  خواست هایی  چنین  نکند،  تغییر 

صلح و ثبات در افغانستان شود. 
می گوید  سیاسی،  مسایل  تحلیلگر  رنجبر،  کبیر 

کنونی  مشکالت  ریشه 
مداخالت  در  افغانستان 
مذهبی  افراطی  حلقات 
در پاکستان نهفته است و 
این بازدیدها هیچ دردی 

را درمان نخواهد کرد.
می گوید:  رنجبر  آقای 
رییس جمهور  »مالقات 
در  که  ]بود[  کسی  با 
صریح  بسیار  مخالفت 
دارد  قرار  افغانستان  با 
ناشی  هم  مشکالت  و 
است؛  افراد  همین  از 
در  را  بنیادگرایی  زیرا 

پاکستان و منطقه دامن می زنند. من فکر می کنم که 
این دیدار به مصلحت نبود و حتا پرستیج ما را پایین 

آورد.« 
کابل،  دانشگاه  استاد  محمود،  نجیب  همین حال،  در 
تندروی  جریان های  و  مذهبی  رهبران  می گوید 
جمله  از  کرده،  مذاکره  آن ها  با  کرزی  آقای  که 
که  حالی  در  است،  پاکستان  دون پایه  مقامات 
آن  استخبارات  از  را  اصلی شان  دستورهای  طالبان 
افراد  از جمله  »قاضی حسین احمد  می گیرند:  کشور 
با   باید  تفاهم  بیشتر  زیرا  است،  پروژه  این  پایین رتبه 
آی اس آی صورت گیرد. باید به یاد داشته باشیم که 
فشار بر این گروه ها باید از طریق خود دولت پاکستان 
و بخش اطالعات ارتش صورت گیرد. در غیر آن، 
به  باید  ما  تعارفی را خواهد داشت.  بیشتر شکل  این 

ریشه های بحران توجه کنیم.« 
آقای محمود می گوید اگر دولت افغانستان می خواهد 
خواست های  به  باید  برسد،  تفاهم  به  پاکستان  با 
ریشه یابی  را  اساسی  مسایل  و  کند  توجه  پاکستان 
به  راهی  بازدیدها،  و  دید  چنین  او  به نظر  زیرا  کند، 

سوی صلح و ثبات نخواهد برد. 
آقای کرزی در حالی از رهبران و گروه های مذهبی 
پاکستان خواستار همکاری در آوردن صلح و ثبات 
مقامات  سفر،  همین  در  که  است  شده  افغانستان  به 
تحویل  برای  کرزی،  آقای  درخواست  به  پاکستانی 

نشان  تندی  واکنش های  افغانستان،  به  مالعمر  دادن 
در  پاکستان،  خارجه  وزیر  کهر،  حناربانی  دادند. 
پاسخ به این خواست رییس جمهور کرزی گفته است 
که افغانستان خواست های خنده آور از پاکستان دارد.

از رهبران  این دیدار خود،  رییس جمهور کرزی در 
طالبان  از  تا  خواسته  پاکستان  مذهبی  گروه های  و 
مکاتب  تخریب  به  دست  این   از  بیش  که  بخواهند 
نزنند و بگذارند که جوانان افغان، به شمول دختران، 

به درس و تعلیم شان ادامه دهند. 
رفتن  مانع مکتب  این سو  به  از حدود 15سال  طالبان 
در  و  شده اند  افغانستان  جنوبی  والیات  در  دختران 
حال حاضر هیچ مکتبی در مناطقی که طالبان بر آن ها 

کنترول دارند، باز نمی باشد. 
آقای رنجبر می گوید این مساله به مشکالت داخلی 
را  تقاضایی  چنین  نباید  و  می شود  مربوط  افغانستان 
»این  کرد:  پاکستان  در  افراطی  و  تندرو  حلقات  از 
مسایل به حاکمیت دولتی خود ما تعلق دارد. من فکر 
می کنم که این تقاضا کامال بی فایده است. اگر آن ها 
تصمیم داشته باشند و در مجموع سیاست همین گونه 
باشد که در برابر مکاتب مزاحمت ها را خلق کنند، تا 
زمانی که در این استراتژی تغییر نیامده اگر حتا بارها 
نخواهد  فایده ای  گیرد  صورت  هم  مالقات ها  چنین 

داشت.« 
به باور آقای رنجبر، این مالقات رییس جمهور کرزی 
نمی تواند  افغانستان  زیرا  بود.«  کالن  اشتباه  »یک 

مشکالت خود را توسط بیگانگان حل کند. 
در همین حال، آقای محمود می گوید پاکستان هرگز 
در  تحصیلی  سیستم  بهبود  و  رشد  توسعه،  عالقمند 
افغانستان  در  کدر  که  اندازه  »به هر  نیست:  افغانستان 
به  تقاضا  کند،  رشد  صنعتی  بخش های  شود،  بیشتر 
پاکستان کم تر می شود. پس پاکستان همیشه یکی از 
برنامه هایش برای کسانی که در برابر دولت افغانستان 
باید مکاتب مدارس و  بود که  این  ایستاد می شدند، 
قشر باسواد را از بین ببرند و تاسیسات عام المنفعه را 
از بین ببرد تا ما به عصر حجر بر بگردیم و به عنوان 
مردم بی سواد به هر نوع توسعه و بحرانی که پاکستان 

صادر می کند، به سادگی تن دهیم.« 
از  که  گروه هایی  تمام  می گوید  محمود  آقای 
پاکستان به افغانستان صادر می شوند، تالش می کنند 
از  را  و روشن  قشر آگاه  ببرند،  بین  از  را  مکاتب  تا 
بین ببرند و یا آن ها را از کشور به نحوی بیرون کنند. 
طالبان  دیگر  تالش های  از  یکی  می گوید  محمود 
این است که تاسیسات تعلیمی و تحصیلی افغانستان 
به آتش  را  باشند و آن ها  همیشه محدود و محصور 
از  و  بی سواد  جامعه  در یک  ما  به نحوی  »تا  بکشند: 

لحاظ فرهنگی فقیر به سر ببریم.« 
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یک  به عنوان  صلح  روند  که  اخیر  دوسال  طول  در 
راهکار جدی مورد توجه قرار گرفته است، یک چیز 
همواره در آن به چشم می آید که این پروسه گویا در 
که  دارد  قرار  خم  و  پرپیچ  بسیار  مسیر  یک  درازنای 
رسیدن به آن گاهی باعث شده تا دولت مردان کشور 
دچار سردرگمی و دست پاچگی شوند. این پروسه که 
بعد از اعالم پیروزی رییس جمهور کرزی در انتخابات 
1388 روی دست گرفته شد، با انتشار خبر ایجاد دفتر 
اما  است؛  شده  جدید  فاز  وارد  قطر،  در  طالبان  برای 
پروسه  این  مسیر  در  که  سردرگم کننده ای  پیچیدگی 

قرار دارد، هم چنان جدی به چشم می آید.
رابطه  این  در  اواخر  این  در  که  انفعاالتی  و  فعل  از 
این  در  که  می شود  استنباط  چنین  می گیرد،  صورت 
مسیر پیچیده و پرپیچ و خم، هماهنگی بین طرف هایی 
می جنگند  طالبان  برضد  در یک صف  مدعی اند،  که 
ندارد.  وجود  می کنند،  مخالفت  اعالم  طالبان  با  یا  و 
دولت  نقش  تا  است  شده  باعث  هماهنگی  عدم  این 
و  نیاید  به چشم  انفعاالت  و  فعل  این  در  افغانستان 
هر  به  که  ببیند  مجبور  را  خود  کرزی  رییس جمهور 
بتواند نقش دولت خود را در  تا  وسیله ای روی آورد 

این گیر ودارها جدی نشان دهد.
دست اندازی رییس جمهور کرزی به هر وسیله ای برای 
برنامه ریزی های  که  می دهد  نشان  طالبان،  نظر  جلب 
مصالحه  راستای  در  افغانستان  دولت  که  پرهزینه ای 
نبوده  همراه  کامیابی  با  بود،  دیده  تدارک  طالبان  با 
دور  دومین  سال  آغازین  در  کرزی  آقای  است. 
مانور  مخالفان  با  صلح  روی  خود،  ریاست جمهوری 
حربه  یک  به عنوان  را  آن  تا  کرد  کوشش  حتا  و  داد 
و  بگیرد  به کار  خود  تبلیغاتی  رقبای  برابر  در  تبلیغاتی 
یا حداقل آن را به عنوان یک حربه تبلیغاتی نشان دهد.

ایجاد شورای عالی  برگزاری جرگه مشورتی صلح و 
آقای  سوی  از  که  بود  پرهزینه ای  اقدامات  از  صلح، 
ریاست جمهوری اش  دوم  دور  اول  سال  در  کرزی 
سازماندهی شد. جالب این که برخی از اعضای شورای 
این  کارکرد  به  رابطه  در  هرازگاهی  نیز  صلح  عالی 
ادعا می کردند که کارهایی را در  مانور داده و  شورا 
انجام  به  طالبان  با  ارتباطی  زمینه های  تدارک  راستای 

رسانده اند.
اعضای  از  برخی  از  به نقل  گزارش ها  از  بسیاری  در 
با  که  می شد  مطرح  گفته ها  این  صلح،  عالی  شورای 
گرفته  صورت  تماس هایی  طالبان  رهبران  از  برخی 
است. اما اکنون و با توجه به نقش بسیار منفعل و تبعیتی 
که دولت افغانستان در پروسه صلح دارد، دیده می شود 
راستای  در  صلح  عالی  شورای  سوی  از  آن چه  که 
رهبران  با  ارتباط  تامین  زمینه  در  انجام شده  کارهای 
مانورهای  فقط  شده،  ادعا  آنان  از  برخی  یا  طالبان 
تبلیغاتی مبتنی بر خیال بوده است. به نظر می رسد چیزی 

دولت  سوی  از  تدارک دیده  روند  تا  شده  باعث  که 
این  بماند،  بی نتیجه  طالبان  با  مسیر صلح  در  افغانستان 
بوده که فعاالن دارای نقش اول در تحرکات انجام شده 
و  برخورد کرده  پروژه  به عنوان یک  از سوی دولت، 

از آن برای دست یابی به منافع خاص استفاده برده اند.
را  ناکامی ها  این  هزینه  اکنون  که  حالی ست  در  این 
زیرا  می شود.  متحمل  افغانستان  رییس جمهور  شخص 
خود  رییس جمهور  تا  است  شده  سبب  وضعیت  این 
این که  از  پیش  و  سراسیمگی  با  که  ببیند  مجبور  را 
طالبان خود را در نقش یک طرف برای وارد شدن به 
مذاکرات در عرض دولت افغانستان مطرح کنند، به هر 
با رهبران  تا باب گفتگو  ابزاری متوسل شود  وسیله و 

طالبان را برای خود بازشده ببیند.
عزیمت  از  پیش  که  بود  هدف  همین  مبنای  بر 
می شد  گفته  چنین  پاکستان،  به  کرزی  رییس جمهور 
که آقای کرزی تالش خواهد کرد تا زمینه ای را برای 
رهبری  اعضای  از  برخی  یا  طالبان  رهبران  با  مذاکره 
این گروه به دست بیاورد که آن هم با پاسخ منفی و حتا 

استهزا آمیز وزیر خارجه پاکستان مواجه شد. 
بهره برداری  با  طالبان  که  می شود  دیده  سویی هم  از 
خود  منطقه ای  حامیان  استراتژیک  حمایت های  از 
تمام  با  را  افغانستان  دولت  وجود  تا  است  تالش  در 
با  مستقالنه  به صورت  و  بگیرد  نادیده  مشروعیتش 
برخی از اعضای جامعه جهانی، از جمله ایاالت متحده 
امریکا، وارد مذاکره شود. اگر این  کار صورت گیرد، 
از  بیش  کشور  در  ثبات  و  افغانستان  آینده  چشم انداز 

گذشته مبهم می گردد.
پروسه  اکنون  می شود  دیده  که  است  این  جالب 
و  داد  برای  منطقه ای  بازار  یک  به  طالبان  با  مصالحه 
گرفت امتیازات سیاسی نیز بدل شده است. از همین رو 
تمایل  نیز  عربستان  دولت  می شود،  شنیده  که  است 
خود را برای وارد شدن به این بازار اعالم کرده است. 
به صورت  که  کرده  اعالم  سعودی  عربستان  دولت 
کند.  میزبانی  صلح  مذاکرات  از  است  آماده  مشروط 
عربستان  ارشد  مقام  یک  که  آمده  گزارش ها  در 
که  است  گفته  فرانس پرس  خبرگزاری  به  سعودی 
ریاض به گونه مشروط از میزانی مذاکرات صلح دولت 
افغانستان و طالبان حمایت می کند. توقف خشونت ها 
و قطع ارتباط با شبکه القاعده از جمله پیش شرط هایی 
است که از سوی دولت عربستان سعودی مطرح شده 
است. عربستان گفته است که با این دو شرط از میزبانی 
می کند  حمایت  طالبان  و  افغانستان  دولت  مذاکرات 
افغانستان  سیاسی  پروسه  در  طالبان  ورود  برای  راه  تا 
می باشد،  تامل  قابل  آن چه  میان  این  در  اما  شود.  باز 
به  بازی ها هنوز  این  افغانستان در  این است که دولت 

دستاویز تعیین کننده ای دست نیافته است. 


دیدار کرزی از 
رهبران مذهبی پاکستان 

اشتباه بود
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آرمانی هنوز از متحدان این کشور به شمار می روند.
هرگونه احتمال جنگ با ایران از سوی کشورهای 
و  مطیع  افغان های  از  شماری  می تواند  غربی 
سربازان  با  نبرد  صحنه ی  به  نیز  را  ایران  فرمانبردار 

غربی بکشاند.
در همین حال فراموش نباید کرد که ایران در طول 
ساختار های  در  کافی  نفوذ  از  گذشته  سال های 
موضوع  این  و  بوده  برخوردار  افغانستان  سیاسی 
می تواند برای این کشور فرصت های خوبی را برای 

تهدید منافع امریکا در داخل افغانستان مهیا کند.
 در حال حاضر آن چه که به عنوان تهدید از سوی 
ایران مطرح است، توانایی نظامی آن در برابر غرب 
و امریکا نیست؛ بلکه نفوذ این کشور بر گروه های 
است که در منطقه و خاورمیانه با این کشور رابطه ی 
نزدیک ایدیولوژیک دارند و ایران می تواند از این 
استفاده  غرب  منافع  بر  زدن  صدمه  برای  گروه ها 

کند.
مشکالت پناه جویان افغان

هدف  به  که  ایران  بر  غرب  اقتصادی  تحریم های 

به  رابطه  در  کشور  این  قراردادن  فشار  تحت 
به گفته ی  گرفته  صورت  آن  هسته ی  پروژه ی 
در  ویرانگری  تاثیرات  می تواند  کارشناسان  برخی 

دراز مدت داشته باشد.
حتا  تحریم ها  این گونه  که  باور اند  این  به  برخی ها 
باشد.  خطرناک تر  می تواند  هم  نظامی  حمله ی  از 
که  می کند  وانمود  چنان  حاضر  حال  در  ایران 
چندانی  تاثیر  و  دورزده  به گونه ی  را  تحریم ها  این 
ولی  است؛  نداشته  آن کشور  سیاست  و  اقتصاد  بر 
نفتی  فرآوده های  برای  که  دارد  تالش  هم زمان 
خود در منطقه مشتریانی بیابد. چین به این تحریم ها 
نفت  با خرید بخش عمده ی  هنوز  و  است  نپیوسته  

ایران این کشور را کمک می کنند.
مله های  در  ایران  که  دارند  باور  کارشناسان  ولی 
دارد که  نیاز  بین المللی  معتبر  ارز های  به  بین المللی 

این دو کشور قادر به تامین آن نیستند.
اما این تحریم ها چه تاثیراتی بر وضعیت پناه جویان 
افغان و در مجموع اقتصاد افغانستان خواهد داشت؟

در ایران بیش از یک میلیون افغان به گونه ی رسمی 
تنهایی  به  رقم  این  البته  می کنند.  زندگی  قانونی 
رقم درشتی از پناه جویان را نشان می دهد؛ ولی در 
کنار آن شمار زیادی از افغان ها به دلیل بی کاری و 
این کشور  به  یافتن کار  به هدف  افغانستان  فقر در 

به صورت غیرقانونی در رفت و آمد اند.

جنگ  و  بخورد  شکست  دیپلوماسی  اگر  افتاد،  خواهد  اتفاقی  چه 
آغاز گردد؛ و دیپلومات ها هم با یک دیگر رفتار دیپلوماتیک نداشته 
به  با مشت  این است:  افغانستان در واشنگتن  پاسخ سفارت  باشند؟ 

رویش بزن.
به گفته دیپلومات های کنونی و سابق، هفته ی گذشته، پس از یک 
مباحثه در مورد معرفی وزرای جدید کابینه ی حکومت و این که 
چه کسانی برای پست های خالی معرفی خواهند شد، یکی از اعضای 
سفارت که مسوول روابط سفارت با کنگره امریکا است، با مشت به 

یکی از همکاران بخش اداری خود زد.
احتماال به جز از به خطر افتادن شغل ضارب، کدام آسیب درازمدتی 
در این مشاجره به کسی وارد نگردید. حتا به دلیل این که مشت زن 
کشور  لوی سارنوال  الکو،  اسحاق  فرزند  الکو،  هارون  سفارت، 
است، هنوز مشخص نیست که شغل خود را از دست خواهد داد و 
یا خیر. وزارت خارجه ی افغانستان می گوید که آقای الکو را برای 
»توضیحات« به کابل فراخوانده است؛ اما یکی از اعضای سفارت 
می گوید که او هنوز در امریکا بوده، منتظر است که ماجرا از تب و 

تاب بیفتد تا دوباره کارش را در سفارت آغاز کند. 
نقل شود،  این گزارش  در  اسمش  نمی خواهد  فرد که  این  به گفته 
»این مرد ]هارون الکو[ پیوسته با مردم رفتار بد و توهین آمیز داشته؛ 
این سفارت، مهم ترین سفارت  اما اخراج نشده است. در حالی که 
و  بدمعاش  آدم های  مشت  یک  با  ما  اما  دنیاست؛  در  افغانستان 
گردن کلفت کار می کنیم. به همین خاطر است که نمی خواهم پای 

من نیز به این ماجرا کشیده شود.«
البته این مشاجره به خودی خود چیزی را در اداره افغانستان عوض 
تعهدات  مستمر  کاهش  درگیر  کشور  این  حال  عین  در  نمی  کند، 
ایاالت متحد امریکا در بلندمدت است. مشاجره فزیکی و واکنش 
نشان دهنده ی  افغانستان،  خارجه ی  امور  وزارت  محتاطانه  خیلی 
مشکل شایع در این کشور است: انتصاب اعضای خانواده و اقوام در 
حکومت، از استخدام آموزگاران در مکاتب روستاها تا تعیینات در 
سفارت خانه های افغانی در کشور های غربی مانند سفارت افغانستان 

در واشنگتن.
تصور این است که بهترین وظایف- هم چنان معامالت و پروژه های 
پرسود تجاری و اداری- به کسانی داده می شوند که از پیوندهای 
از  عمومی  حمایت  خود  این  که  بوده،  برخوردار  سیاسی  خوب 

حکومت را کاهش داده است.
جانان  آقای  واشنگتن،  در  افغانستان  سفارت  به  ارتباط  در  اما 
کنترول  زیر  اوضاع  که  می گوید  وزارت،  سخنگوی  موسی زی، 
است: »نکته مهم این است که خیلی زود به مشکل رسیدگی شد.« او 
گزارش های اولیه مبنی بر برخورد فزیکی با سفیر افغانستان، اکلیل 
حکیمی، را رد کرد. آقای حکیمی خیلی زود وزارت را در جریان 

گذاشت.
آقای هارون الکو، تماس های ما را برای اظهار نظر در این ارتباط، 

بی پاسخ گذاشت.

مدخل
سفیر جمهوری اسالمی ایران در مسکو در واکنش 
به تحریم های غرب بر این کشور و احتمال حمله ی 
نظامی به ایران با لحن تندی گفت: که هرگاه چنین 
اتفاقی رخ دهد ایران منافع امریکا را در هر نقطه ی 

جهان تهدید خواهد کرد.
ایران  و  به ذهن می رسد  نزدیک ترین کشوری که 
می تواند منافع امریکا را در آن تهدید کند افغانستان 

است.
البته ایران قدرت پرتاب راکت به حریم اسراییل را 
هم دارد - کشوری که گاه خواهان نابودی آن از 
صحنه ی روزگار شده است؛ ولی اسراییل کشوری 
نیست که به این باد ها بلرزد و با داشتن حامی چون 
کم تری  احتمال  دفاعی  برتر  امکانات  و  امریکا 
به  شوند  موفق  ایرانی  راکت های  که  دارد  وجود 

اهداف خود در این کشور برسند.
حضور  به  توجه  با  امکان  این  افغانستان  در  اما 
بیشتر  امریکا  نظامی  تاسیسات  و  سربازان  گسترده 
می تواند محتمل پنداشته شود. ایران در حال حاضر 
به دلیل آن چه که عدم شفافیت در برنامه ی هسته ی 
اقتصادی شدید  با تحریم های  آن خوانده می شود، 

غرب و امریکا روبه رو است.
محصوالت  به عنوان  کشور  این  طالی  و  نفت 
کشورهای  سوی  از  جهانی  بازار  در  سودآور 
اروپایی تحریم شده است و بهای ریال - واحد پول 
ایران- در برابر ارزهای خارجی به شدت افت کرده 

است.
این مسایل می تواند نه تنها تاثیرات فوری بر بازار های 
افغان  پناه جویان  می تواند  بلکه  بگذارد؛  افغانستان 
مقیم ایران را هم به شدت در وضعیت نابسامانی قرار 

دهد.
به  نزدیک  چیزی  هنوز  رسمی  آمار  براساس 
یک میلیون و پنج صدهزار پناه جوی افغان در ایران 

زندگی می کنند.
گوشت دم توپ

جامعه ی  سوی  از  ایران  به  نظامی  حمله ی  هرچند 
جهانی در زمان نزدیک چندان محتمل نیست؛ ولی 
در صورتی که چنین اتفاقی بیفتد ایران می تواند از 
پناه جویان افغان و به ویژه گروه های که با این کشور 
مناسبات ایدیولوژیک دارند در این جنگ استفاده 

کند.
دور از ذهن نمی نماید که ایران روی این مساله فکر 
کرده و حتا برنامه هایی را هم به اجرا گذاشته باشد. 
زمانی یکی از دیپلومات های ایرانی مدعی شده بود 
می تواند  کشور  این  برابر  در  امریکا  کنش  هر  که 
به واکنش آن در میدان های جنگ افغانستان منجر 

شود.
پناه جویان  از  ایران تجربه ی استفاده  از سوی دیگر 
به عنوان گوشت دم توپ در جنگ هایش  افغان را 
دارد. در جنگ هشت ساله ی ایران با عراق شماری 
از افغان ها در کنار سربازان ایرانی علیه ی عراقی ها 
تعلق  تنظیم های  به  عمدتا  افراد  این  می جنگیدند. 
با  جنگ  ایران  بودند.  مستقر  ایران  در  که  داشتند 
اعالم کرده  متعارف  از یک جنگ  فراتر  را  عراق 
بود و با دادن وجه مقدس به آن موفق شد دست کم 

از افغان های مقیم آن کشور سربازگیری کند.
در  مستقر  گروه های  و  تنظیم ها  آن زمان  در  البته 
ایران هم بدشان نمی آمد که در جایی سخاوت های 
سابق  شوروی  با  جنگ  در  را  به خود  نسبت  ایران 
جبران کنند. حاال هم بعید به نظر نمی رسد که زمانی 
و  امریکا  احتمالی  به حمالت  واکنش  در  ایرانی ها 

یا جامعه ی جهانی یک بار دیگر از این سود ببرند.
به دلیل  افغان  پناه جویان  از  زیادی  شمار  شاید 
و  اقتصادی  نابسامانی های  و عدم  داخلی  مشکالت 
سیاسی در افغانستان هنوز در ایران باقی مانده باشند؛ 
و  ایدیولوژیک  روابط  به دلیل  هم  شماری  ولی 

اثرات  نخستین گام  اقتصادی غرب در  تحریم های 
این  است.  داده  نشان  ایران  جامعه ی  در  را  خود 
تحریم ها سبب شده که بخش بزرگی از فعالیت های 
اقتصادی و تجاری این کشور به حال رکود و یا در 
می تواند  مساله  این  گیرد.  قرار  رکود  آستانه ی 
شرایطی را فراهم کند که برای کارگران افغان در 
نداشته  تناسب گذشته کاری وجود  به  دیگر  ایران 
اقتصادی  تحریم های  پی  در  که  این  به ویژه  باشد؛ 
وضعیت ساخت و ساز در این کشور از رونق افتاده 
و این در حالی است که بخش بزرگی از پناه جویان 
و کارگران افغان مشغول فعالیت های ساختمانی در 

این کشور هستند.
در  افغان  خانواده ی  صد ها  گزارش ها  براساس 
داخل ایران از این مساله نگران اند و شماری از این 
خانواده ها در حال حاضر به دلیل رکود فعالیت های 

ساختمانی بی کار شده اند.
شماری  که  شود  موجب  می تواند  موضوع  این 
به  برگشت  فکر  به  افغان  پناه جوی  خانواده های  از 
کشور باشند. آن هم در وضعیتی که هنوز افغانستان 
کنونی  کمیت  با  را  پناه جویان  پذیریش  توانایی 
ندارد. در همین حال برای کارگرانی که برای یافتن 
فراهم  گذشته  شرایط  دیگر  می روند  ایران  به  کار 
نیست و کمتر می توانند برای خود کاری دست و 

پا کنند.
تاثیرات اقتصادی تحریم ها بر افغانستان

ایران  بر  امریکا  و  غرب  اقتصادی  تحریم های 
تاثیراتی اقتصادی بر کشور همسایه ی آن افغانستان 
نیز دارد. از یک سو افت بهای ریال سبب شده که 
کارگران مزد بگیر افغان در ایران که خانواده های 
دچار  می کردند،  تامین  را  افغانستان  در  خود 

زیان های اقتصادی و مالی شوند.
می کنند،  دریافت  کارگران  این  که  را  پولی  حاال 
دیگر ارزش گذشته را ندارد. و به همین 
می توانند  مشکل  به  خانواده ها  این  دلیل 
راه  این  از  را  که مصارف زندگی خود 

تامین کنند.
ایران  که  می شود  گفته  همین حال  در 
این  در  آموزش  شهریه ی  دارد  نظر  در 
افزایش  افغان  پناه جویان  برای  را  کشور 
که  می شود  موجب  مساله  این  دهد. 
به  که  افغان  بی بضاعت  خانواده های 
برای  تحریم ها  موجودیت  در  سختی 
بتوانند  می کنند،  فراهم  لقمه نانی  خود 
فرزندان شان  آموزشی  باالی  هزینه های 

را نیز بپردازند.
از سوی دیگر شماری از بازرگانان افغان 
که در ایران مشغول فعالیت های تجاری 
بهای  افت  به دلیل  هستند  دوکشور  میان 
افراد  این  شده اند.  متضرر  به شدت  ریال 
اقتصادی  فعالیت  ایرانی  پول  با  عمدتا 
به  که  را  پولی  میزان  حاال  و  می کردند 
ریال در اختیار دارند برابر به آن چیزی 
چرا  داشته اند.  اختیار  در  قبال  که  نیست 
با  هم زمان  مجبور اند  بازرگانان  این  که 

ارزهای متفاوت فعالیت های خود را عیار کنند.
اگر بازرگانان افغان برای تجارت در ایران به داشتن 
مجبور اند  افغانستان  در  ولی  بوده اند؛  مجبور  ریال 
تغییر  افغانی  به  آن  معادل  یا  و  دالر  به  را  پول  این 
دهند و این در حالی است که ریال در برابر ارزهای 
به  افغانستان-  پول  واحد  افغانی-  حتا  و  خارجی 

شدت افت کرده است.
در همین حال شماری از این افراد در ایران به گونه ی 
غیرقانونی به خرید امالک و جایداد پرداخته اند که 
با  که  را  پولی  نمی توانند  آن ها  فروش  با  حتا  حاال 
به دست  بودند،  خریده  امریکایی  دالر  به  توجه 

آورند.
خرید  حق  خارجی  هیچ  ایران  قوانین  براساس 
برخی  ولی  ندارد؛  را  ایران  در  جایداد  و  امالک 
بازرگانانی که  افغان های مقیم این کشور و به ویژه 
بازرگانی  و  اقتصادی  معامالت  به  کشور  دو  میان 
و  خود  ایرانی  دوستان  از  استفاده  با  می پردازند 
جایداد ها  و  امالک  این گونه  خرید  به  آن ها  به نام 

پرداخته اند.
سبب  ایران  بر  غرب  تحریم های  این حال  با  اما 
شده که برخی کاال های ایرانی در داخل افغانستان 
برای  این  و  شود  ارزان  ریال  بهای  کاهش  به دلیل 

مصرف کنندگان افغان می تواند خبر خوبی باشد.
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 ظفرشاه رویی

 جمشید رادفر ـ مزارشریف

ایجاد دفتری برای طالبان

 مستلزم تفاهم میان
افغانستان و قطر می باشد

آمار کودکان مصاب
به سوتغذی در شمال نگران کننده است

۶ سال پنجم   شماره مسلسل 1341   دو شنبه 1 حوت 1390    

پیش  که  می گویند  خارجه  امور  وزارت  مقام های 
آغاز  منظور  به  دوحه  در  طالبان  برای  دفتری  ایجاد  از 
باید  ابتدا  این گروه،  میان دولت و  گفتگوهای مستقیم 
این باره  در  قطر  و  افغانستان  دولت های  میان  تفاهمی 
تفاهمی  تاکنون  مقام ها،  این  به گفته ی  گیرد.  صورت 
از  و  نگرفته  صورت  قطر  و  افغانستان  دولت های  میان 
نشده  ایجاد  دوحه  در  نیز  طالبان  دفتر  تاحال  همین رو، 

است.
از سوی  ابتدا  قطر،  طالبان در  برای  دفتری  ایجاد  طرح 
دولت  ابتدا  شد.  مطرح  آلمان  و  امریکا  متحده  ایاالت 
با  اما  داد،  نشان   مخالفت  دفتر  این  ایجاد  با  افغانستان 
گذشت چند روز از انتشار خبری در مورد گفتگوهای 
رییس جمهور کرزی  قطر،  در  طالبان  و  متحده  ایاالت 
اعالم کرد که برای تامین صلح در کشور، از ایجاد دفتر 

قطر حمایت می کند.
اما  شود،  ایجاد  به زودی  دفتر  این  بود  قرار  گرچند 
تا زمانی که  آن گونه که وزارت امور خارجه می گوید 
میان دولت های افغانستان و قطر روی چگونگی فعالیت 
این دفتر تفاهمی صورت نگیرد، دفتری برای طالبان در 

قطر ایجاد نخواهد شد. 
جانان موسی زی، سخنگوی وزارت امور خارجه، روز 
گذشته در نشست خبری هفتگی خود گفت که تا هنوز 
دفتری برای طالبان در قطر ایجاد نشده، اما تاکید کرد 
که این دفتر ایجاد خواهد شد. آقای موسی زی گفت: 
»شرط اساسی دولت افغانستان رهبری و مالکیت روند 
برای طالبان در دولت قطر  این دفتر  صلح است. چون 
ایجاد می شود؛ یعنی قرار است ایجاد شود، مستلزم یک 
افغانستان  دولت  و  قطر  دولت  بین  پیش از پیش  تفاهم 

می باشد.«
سخنگوی وزارت خارجه تاکید می کند که دولت های 
چگونگی  و  ایجاد  روی  به زودی  قطر،  و  افغانستان 

مسووالن دفتر حمایه کودکان در بلخ از افزایش ارقام 
ابراز  کرده  نگرانی  ابراز  سوتغذی  به  مصاب  کودکان 
به  بلخ  والیت  در  کودکان  مصاب شدن  که  می دارند 
سوتغذی، نسبت به سال های قبل از ده  درصد به پانزده 

درصد افزایش یافته است.
دفتر  صحت  بخش  مسوول  خواجه زاده،  فهیم  احمد 
در  ما  »ارزیابی های  می گوید:  بلخ  در  کودکان  حمایه 
که  نفوسی  هزار   1381 با  بلخ  والیت  ولسوالی  شش 
تحت پوشش دفتر حمایت از کودکان قرار دارد، نشان 
می دهد که در سال جاری 2972 واقعه به مراکز صحی 

ما مراجعه کرده اند که 90درصدشان درمان شده اند.«
شولگره،  مارمل،  ولسوالی های  فهیم،  داکتر  به گفته ی 
دولت آباد، دهدادی، خلم و نهر شاهی زیر پوشش دفتر 

حمایت از کودکان قراردارد.
او افزود: »آمار های ما نشان می دهد که امسال نسبت به 
به سوتغذی در حال  میزان کودکان مصاب  پیش  سال 
والیت  در  هرماه  در  گذشته  سال  زیرا  است؛  افزایش 
حاال  اما  می کرد؛  مراجعه  ما  نزد  233کودک  بلخ 

350کودک در هرماه به ما مراجعه می کند.«
گذشته  ماه  یازده  در  فهیم  داکتر  گفته های  اساس  به 
آن ها  به  سوتغذی  به  مصاب  کودکان  واقعه ی   3850

خواهند  تفاهم  هم  با  دوحه،  در  طالبان  دفتر  فعالیت 
میان  تفاهم  از  هدف  که  گفت  موسی زی  جانان  کرد. 
چگونگی  مورد  در  بحث  قطر،  و  افغانستان  دولت های 
فعالیت دفتر طالبان در دوحه است. وی گفت: »قرار است 
روی چارچوب فعالیت مشخص این دفتر تفاهم صورت 
ایجاد دفتر طالبان در  برای  گیرد. چون یگانه هدفی که 

قطر وجود دارد، تسهیل عملی مذاکرات صلح است.«
می افزاید  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  این حال،  با 
ابتدایی  مراحل  در  حاضر  حال  در  افغانستان  دولت  که 

مراجعه کرده است.
افزایش  بلخ،  در  کودکان  از  حمایت  دفتر  مسووالن 

سوتغذی را یک فاجعه تهدید کننده می دانند.
کودکان  حمایه  دفتر  مسووالن  از  یک تن  هادی  داکتر 
به  کودکان  10درصد  شدن   »مبتال  می گوید:  بلخ  در 
به  نیاز  که  است  کننده  تهدید  فاجعه  یک  سوتغذی، 

کمک های عاجل دارد.«
سوتغذی  به  کودکان  بیشتر  شدن  مصاب  که  گفت  او 
والیات  به  که  می کند  ایجاب  پار،  سال  خشک سالی  و 

شمال کمک های عاجل در نظر گرفته شود. 
مصاب  مرض  این  به  که  »کودکان  گفت:  هادی  آقای 
بدن شان  دفاعی  سیستم  نشوند،  تداوی  اگر  می شوند، 
از  را  خود  مقاومت  امراض  مقابل  در  گردیده  ضعیف 
رفتن  بین  از  باعث  می تواند  امر  این  که  می دهند  دست 

کودکان گردد.« 
در  کودکان،  از  حمایت  دفتر  گزارش  یک  اساس  بر 
را  زنده ماندن  فرصت  خراب ترین  کودکان  افغانستان 

نسبت به سایر کودکان جهان دارند. 
این گزارش می رساند که هر روز 265کودک کم تر از 

روند گتفگوهای صلح قرار دارد. وی گفت که در این 
مرحله دولت تالش دارد تا فضای اعتماد الزم برای انجام 

گفتگوهای مستقیم مساعد شود.
این  از  پیش  که  می شود  مطرح  حالی  در  اظهارات  این 
در  کابل،  در  امریکا  متحده  ایاالت  سفیر  کراکر،  رایان 
گروه  زمانی که  تا  گفت  8صبح  روزنامه  با  مصاحبه ای 
القاعده قطع و حمالت تروریستی  با  طالبان ارتباطش را 
را محکوم نکند، آدرسی برای این گروه در قطر ایجاد 
نخواهد شد. آقای کراکر افزود که ایاالت متحده امریکا 

این اظهارات در حالی مطرح می شود که پیش از این رایان کراکر، سفیر 
ایاالت متحده امریکا در کابل، در مصاحبه ای با روزنامه 8صبح گفت تا 

زمانی که گروه طالبان ارتباطش را با القاعده قطع و حمالت تروریستی را 
محکوم نکند، آدرسی برای این گروه در قطر ایجاد نخواهد شد.

وقایه و سوتغذی  قابل  بیماری های که  از سبب  پنج سال 
حالی ست  در  این  و  می دهند  دست  از  را  خویش  جان 
که 50درصد تمام افغان ها را کودکان و جوانان تشکیل 

می دهد.
جدید  جهانی  گزارش  در  که  است  آمده  گزارش  در 
گرسنگی-  از  عاری  »زندگی  کودکان  حمایت  موسسه 
مقابله با سوتغذی کودکان« چنین بیان می دارد: »افغانستان 
کودکان  ناکافی  رشد  مزمن،  سوتغذی  شیوع  بلند ترین 
)تاخیر در رشد و انکشاف( را در سطح جهان دارد که 

59.3درصد است.«
که  است  آمده  کودکان  از  حمایت  دفتر  گزارش  در 
و  هستند  وزن  کم  افغانستان  کودکان  32.9درصد 
59درصد  از کودکان  زیر سن 5سال در افغانستان دچار 

سوتغذی مزمن میباشند.
بر اساس این گزارش 5 تا 10درصد کودکان در کشور 
دچار سوتغذی حاد هستند و بسیاری از کودکان به سبب 

امراض که به سهولت قابل پیشگیری اند، می میرند.
تمام  میر  و  مرگ  21درصد  که  می رساند  گزارش 
کودکان از سبب سینه و بغل و 14درصد از باعث اسهال 

می باشد.
بر اساس این گزارش اغلب کودکان صرف با یک رژیم 
نان و چای می باشد، رشد می نمایند و  غذایی که شامل 
بسیاری از خانواده ها پول برای خرید مواد غذایی کافی 
را ندارند و هم چنان بسیاری از پدران و مادران نمی دانند 

که رژیم غذایی صحی برای کودکان کدام است.
به  دسترسی  که  داده  گزارش  کودکان  از  حمایت  دفتر 
در  به ویژه  است،  محدود  صحی  مراقبت های  خدمات 

مناطق روستایی و دور افتاده.
صد   68در  غذایی   مصوونیت  عدم  گزارش  این  بنابر 
در درجه  نوبه خود  به  این  متاثر ساخته که  را  نفوس  از 
میزان  نیز  خشک سالی  و  می کند  کمک  سوتغذی  بلند 

سوتغذی را سریع تر می سازد.
در اخیر این گزارش آمده که 14والیت شمال افغانستان 
از خشک سالی متاثر شده اند و  2،6میلیون نفر که شامل 

و دولت افغانستان برای باز شدن دفتر طالبان در قطر، باهم 
توافق نظر دارند. سفیر ایاالت متحده در این مصاحبه در 
مورد باز شدن دفتر طالبان در قطر گفت: »اول این که باید 
رابطه مستقیم میان دولت افغانستان و دولت قطر در مورد 
شرایط و نوعیت چنین دفتری برای طالبان، برقرار شود. 
تروریزم  اعالمیه ای،  صدور  با  باید،  طالبان  این که  دوم 
نشان  تعهد  صلح  روند  بر  و  کنند  تقبیح  را  بین المللی 

بدهند. چنین کارهایی تا هنوز صورت نگرفته است.«
با این حال، به نظر می رسد که دفتری برای طالبان به منظور 
آغاز گفتگوهای مستقیم میان این گروه و دولت، به این 
زودی  ها ایجاد نخواهد شد؛ زیرا، دولت افغانستان تالش 
برای  سعودی  عربستان  از  قطر،  دولت  به جای  که  دارد 

تسهیل مذاکرات صلح استفاده کند.
امور  وزارت  سخنگوی  موسی زی،  جانان  چنان که 
از »دوستان  خارجه می گوید که عربستان سعودی یکی 
کرزی  رییس جمهور  و  است  افغانستان  دولت  نزدیک« 
بارها خواستار حمایت عربستان از روند گفتگوهای صلح 
در  سعودی  عربستان  گفت  او  است.  شده  افغانستان  در 
گذشته نیز از تالش های صلح در افغانستان حمایت کرده 
و دولت افغانستان امیدوار است که حمایت عربستان از 

تالش های صلح ادامه پیدا کند.
قطر  در  طالبان  برای  آدرسی  ایجاد  مطرح شدن  از  پس 
از سوی ایاالت متحده امریکا و آلمان، دولت افغانستان 
گفته بود که چنین آدرسی باید در عربستان سعودی و یا 
ترکیه ایجاد شود. اما، به این درخواست دولت افغانستان 
دفتر  که  است  قرار  اکنون  و  نگرفت  صورت  توجهی 

طالبان در قطر تاسیس شود.
دولت افغانستان طی سال های اخیر تالش هایی را به منظور 
و دیگر گروه های شورشی در  طالبان  با  آغاز گفتگوها 
نتیجه ای در  این تالش ها  تاکنون  اما  کشور آغاز کرده، 

پی نداشته است.

1میلیون کودک است، از کمبود غذا و آب رنج می برند 
تشدید  توجه  قابل  میزان  به  را  سوتغذی  عوامل  این  که 

می کند.
جاری  سال  در  کودکان  از  حمایت  دفتر  این حال  با  اما 
سمت  والیات  در  ولسوالی  ده  از  را  خدماتش  میالدی 

شمال، به نزده ولسوالی ارتقا داده است.
کودکان  از  حمایه  دفتر  که  ساخت  روشن  هادی  آقای 
در شمال کشور در چهار والیت شمال ) بلخ، جوزجان، 

سرپل و فاریاب( به خاطر محو این پدیده فعالیت دارد. 
در همین حال مسووالن شفاخانه ولسوالی خلم می گویند 
برای  ولسوالی،  این  در  کودکان  از  حمایت  دفتر  که 
کودکان مصاب به سوتغذی کمک های رایگان می کنند.

خلم  ولسوالی  شفاخانه  مسوول   شهزاد  فریدون  داکتر 
مصاب  حاد  سوتغذی  به  کودک  »زمانی که  می گوید: 
می شود، الزم است که برای سه روز بستر شود و بعد از 
آن تا دوهفته دیگر برایش دوا و غذای رایگان از سوی 
مراکز صحی داده شود و یا می توان در خانه این تداوی 
مراجعه  شفاخانه  به  چک  برای  هفته وار  و  داد  انجام  را 
کرد. که همه این خدمات در مرکز صحی ولسوالی خلم 

انجام می شود.«
از سوی هم خانواده های که کودکان شان تداوی شده اند، 
از این حمایت ابراز خرسندی می کنند و خواهان تداوم 

آن هستند.
خانم فاطمه که کودکش تازه از مشکل سوتغذی بهبود 
که  داشت  قرار  حالت  در  من  »کودک  می گوید:  یافته 
راضی به مرگ آن شده بودم؛ اما بعد از این که از سوی 
کارمندان حمایه ی کودکان زیر درمان قرار گرفت، حال 

وضعیتش کامال بهبود یافته است«.
سوی  از  کودکش  آن که  ضمن  که  گفت  موصوف 
است،  گرفته  قرار  تداوی  مورد  کودکان  حمایه  دفتر 
بهره مند  دفتر  این  غذایی  کمک های  از  نیز  خانواده اش 

گردیده است. 
را  ماهه اش  هفت  که کودک  دیگر  بانوی  مرضیه  خانم 
ابتدا  بود،  به خاطر تداوی در مرکز شفاخانه خلم آورده 
نمی دانست که چرا کودکش رشد نمی کند و روزتاروز 
ضعف می گردد، اما بعد از مراجعه به مرکز که از سوی 
دفتر حمایه ی کودکان در شفاخانه ی خلم فعالیت دارد، 
دانست که کودکش مصاب به سوتغذی حاد می باشد و 

اکنون زیر تداوی این مرکز قرار دارد.
به گفته مرضیه، شوهرش در شهر خلم شورنخود فروشی 
می کند و روزگارشان بسیار به سختی پیش می رود و اگر 
این مرکز در ولسوالی شان وجود نمی داشت، آنان توان 

درمان کودک شان را نداشتند.
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

واليات  كل  از   1389 سال  در  همين طور، 
نظارت  پوشش  زير  واليت   26 افغانستان، 
در  پوشش  تحت  ساحه  گرفته اند.  قرار 
و  شش  و  ) هفتاد   76.50 حدودا  سال  اين 
دربر  را  افغانستان  خاك  كل  نيم ( درصد 
دليل عمده  عدم پوشش 8واليت  مي گيرد. 
باقي مانده در  سال 1389، بازهم نبود امنيت 

و ادامه جنگ و منازعه مي باشد. 

و  نظارت ها  انجام  در  جنسيت  رعايت 
است  ديگري  موارد  از  يكي  مصاحبه ها 
بخش  پرسش گران  و  ناظران  توسط  كه 

ورود
سالم،  آشاميدنی  آب  كامل،  غذايی  مواد 
هوای پاك و محيط پاكيزه، سيستم گرمايی 
از  بخشی  سرما،  فصل  در  دسترس  قابل 
ده سال  در  كه  است  زندگی  اوليه  نيازهای 
گذشته به رغم تمام تالش  هايی كه از طرف 
دولت صورت گرفته است هنوز در شرايط 
قرار  در سطح كشور  قبول  قابل  و  مطلوب 
نداشته و مردم هم چنان در محروميت به سر 

می برند.
هنوز تعدادی زيادی از مردم از فقر رنج برده 
و گرسنگی هم چنان يک نگرانی جدی در 
اذهان عامه است. مشكل آب آشاميدنی در 
بسياری از مناطق كشور، به خصوص شهرها، 
افزايش  روبه  و  شده  جدی تر  روز به روز 
می باشد. هوای آلوده و كوچه های مملو از 
به  كابل،  شهر  به خصوص  شهرها،  كثافات 
تهديدی آشكار عليه صحت باشندگان اين 
شهر تبديل شده و تعداد زيادی از خانواده ها 
توان تهيه ی مواد سوخت برای گرم نمودن 

خانه های شان را در زمستان ندارند.
تعليم و تربيه با وصف پيشرفت هايی كه تا 
امروز داشته هنوز در مواردی با چالش های 
مواد  كمبود  بدامنيتی،  وضعيت  مثل  جدی 
درسی و آموزگاران با تجربه و توانا، مواجه 

نظارت كميسيون در دفاتر ساحوي و واليتي 
جدا در نظر گرفته شده است. در  سال 1388 
مصاحبه  5162مرد  و  4171زن  با  مجموع  در 
شكل  در  كه  آن گونه  است.  گرفته  صورت 
تركيب جنسيت  مشاهده مي شود،  درصد  زير 
تفاوت  10درصد  فقط  مصاحبه  انجام  در 
ديگر  مابقي 55  و  زنان  يعني 45درصد  دارد، 
تشكيل  مردان  مصاحبه شد گان،  مجموع  از  را 

مي دهند. 
و  نظارت  انجام  حين   ، 1389 سال  در    
مجموع  از  نظارتي  پرسش نامه هاي  انجام 

كودكان  از  زيادی  تعدادی  هنوزهم  و  بوده 
كشور فرصت آن را ندارند تا به مكتب بروند.

با  هنوز  صحی  اوليه  خدمات  به  دسترسی 
حكومت  و  بوده  روبه رو  فراوانی  مشكالتی 
اين  در  را  مهمی  كارهای  اين كه  بر  عالوه 
را  هنگفتی  هزينه های  و  داده  انجام  زمينه 
تمام  به  نتواسته  تاكنون  است  نموده  مصرف 
اين زمينه رسيدگی  نيازمندی های موجود در 
ولسوالی ها  از  بسياری  در  هنوز  نمايد. 
ناامن  و  دوردست  ولسوالی های  به خصوص 
فرصت تداوی وجود ندارد و مردم مجبوراند 
كيلومتر  ده ها  بيماری های شان  درمان  برای 
و  نموده  طی  االغ،  به وسيله ی  يا  پياده  را  راه 

3807مرد  و  3723 زن  با   7530 مصاحبه شونده ، 
مصاحبه شده است. اما تفاوت جنسي 10درصدی 
صرف  را  مردان  و  رفته  ميان  از   1389 سال  در 

يک درصد بيشتر نشان مي دهد. 
ادامه دارد

تا  به دليل دوری و دشواری راه خانه  در مواردی 
مراكز صحی، جان شان را از دست بدهند.

درآمد  فرصت های  موجوديت  عدم  يا  بی كاری 
در  جدی  معضالت  از  يكی  به  خانواده ها  برای 
از  بيش  گذشت  با  و  شده  تبديل  كشور  سطح 
كاری  نتواسته  افغانستان  جديد  حكومت  ده سال 

مهمی در اين زمينه انجام دهد.
تعهدات  بر  مبتنی  دولت  كه  است  درحالی  اين 
ملی و بين المللی، نسبت به فراهم آوری شرايط و 
نيازمندی های  به هدف رفع  امكانات 
كشور،  سراسر  در  زندگی  اوليه 
به  مامور  و  داشته  قانونی  مكلفيت 
مناسب  زمينه ی  و  فرصت  ايجاد 

زندگی برای تمام شهروندان است.
دولت  كه  اسنادی  مهم ترين  از  يكی 
و  داشته  تعهد  آن  اجرای  به  نسبت 
قانون  می باشد  آن  رعايت  به  مكلف 
قانون  اين  در  است.  كشور  اساسی 
موارد متعددی وجود دارد كه دولت 
مناسب  زندگی  شرايط  تامين  به  را 

برای شهروندان مكلف كرده است. 
مكلفيت  اساسی  قانون   6 ماده ی 
جامعه ی  ايجاد  به  نسبت  را  دولت 
مرفه و مترقی بر مبنای عدالت اجتماعی مشخص 

نموده است.
ماده ی 13 در ارتباط به مكلفيت دولت در زمينه ی 
ارتقای پيشه وری و سطح زندگی مردم اشاره دارد.

امر  در  دولت  مكلفيت  به  ارتباط  در   14 ماده ی 
اقتصادی  رشد  و  مالداری  زراعت،  توسعه ی 
و 44  ماده های 17، 43  است.  داده  توضيح  مردم 
تعليم  عرصه ی  در  دولت  مكلفيت  به  ارتباط  در 
و تربيه ی همگانی و برنامه ريزی به هدف رشد و 
توسعه آن در سطح جامعه، مطالبی را دربر دارند.
ادامه دارد

7سال پنجم   شماره مسلسل 1341   دو شنبه 1حوت 1390    
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چالش های  دسترسی
 به نیازهای اولیه  زندگی
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مقدمه 
اصل  دموكراتيک،  نظام های  در  اصول  اساسی ترين  از  يكی 
دور  چندان  نه  گذشته های  در  اصل  اين  می باشد.  قوا  تفكيک 
وجود  سياسی  نظام های  در  فرانسه  كبير  انقالب  از  قبل  يعنی 
اختيار  در  كامل  به طور  سياسی  نظام های  آن زمان  در  نداشت . 
پادشاهان يا حاكمان بود. به عبارت ديگر شاهان هم صالحيت 
آن  اجرای  و  نظارت  و هم صالحيت  قوانين،  تصويب  و  وضع 
جود  و  قوا  اين گونه  زمان  آن  در  چه  اگر  داشتند.  عهده  به  را 
نداشت ولی اين طور هم نبوده است كه هيچ گونه محكمه ای يا 
يعنی  افغانستان  در  مثال  باشد.  نداشته  وجود  قانون  گذاری  نهاد 
قبل از دوره قانون  گذاری در دوره عبدالرحمان تمام قدرت در 
دست شاه بود و او ادعا داشت كه نماينده خدا در روی زمين 
باالی اتباعش می باشد1، ازهمين لحاظ صالحيت قانون گذاری 
را از آن خود می دانست و هرطوری كه می خواست قانون وضع 
نيز تحت كنترول خود داشت.  از آن طرف محاكم را  می كرد. 
در  خان  امان اهلل  توسط  اساسی  قانون  اولين  تصويب  از  بعد  اما 
شد.  برجسته تر  و  بيشتر  سه گانه  قوای  نقش  كم كم   1301 سال 
افغانستان  اسالمی  جمهوری  فعلی  اساسی  قانون  در  طوری كه 
حال  است.  شده  گرفته  نظر  در  عالی  به طور  بسيار  قوا  تفكيک 
مطلق  به طور  قوا  تفكيک  آيا  است كه  اين جا  اساسی در  بحث 
است يا نسبی؟ جواب اين سوال را در چند مبحث مورد بررسی 

قرار می دهيم.
قبل از همه بهتر است اول معنای تفكيک قوای مطلق و نسبی را 

بدانيم كه اين دو مفهوم به چه معنا به كار می رود.
قوه صالحيت  هرسه  كه  است  معنا  بدين  مطلق:  قوای  تفكيک 

عزل يک ديگر را ندارد و در مقابل يک ديگر مسوول نيستند.
اقتدار  همكاری،  كه  است  معنا  بدين  نسبی:  قوای  تفكيک 
كه  می شود  مشخص  قانون  براساس  ديگری  بر  يكی  نفوذ  و 
اساسی  قانون  در  است.  استوار  مبنا  همين  بر  دنيا  نظام های  اكثر 
جمهوری اسالمی افغانستان تفكيک قوا به طور نسبی مورد توجه 
قرار گرفته است، اين نوع تفكيک قوا البته می تواند اقتدار و نفوذ 
بين قوای  نشان دهد كه اساس همكاری  بر يک ديگر  قوه ها را 
سه گانه بر مبنای همين اقتدار و نفوذ قانونی استوار است. برای 
اين كه بهتر بدانيم قوه ها چطور نفوذ و اقتدار باالی هم ديگر دارد 

به مطالب ذيل می پردازيم.
مبحث اول: اقتدار قوه مقننه 

بند اول: اقتدار كامل قوه مقننه بر قوه مجريه
اقتدار  مجريه  برقوه ی  كامال  مقننه  قوه ی  پارلمانی  نظام های  در 
دارد بدين معنا كه پارلمان در آغاز دوره كاری خود يک نفر را 
انتخاب می كنند. صدراعظم  يا نخست وزير  به عنوان صدراعظم 
برای تشكيل كابينه وزرا را برمی گزيند از آن جا كه نخست وزير 
خود توسط پارلمان انتخاب می شود و وزرا را انتخاب می كند، 
مسوول  پارلمان  مقابل  در  خود  مسووليت های  انجام  در  كابينه 
هم  يعنی  است  ركنی  دو  نظام، حكومت  نوع  اين  در  می باشد. 
رييس جمهور وجود دارد و هم نخست وزير، رييس جمهور بيشتر 
آن  از  صالحيت ها  تمام  و  دارد  تشريفاتی  و  سمبوليک  نقش 

نخست وزير است. 
ادامه دارد

تفکیک قوا در نظام 
سیاسی افغانستان

قسمت اول

نویسنده: نصراهلل محسنی؛ دانشجوی سال دوم حقوق 
موسسه تحصیالت عالی کاتب قسمت نزدهم

حقوق بشر بنیاد آزادی، دموکراسی 
و جامعه ی مدنی است.

 

 

سه گانه بر مبنای همین اقتدار و نفوذ قانونی استوار است.بر یک دیگر نشان دهد که اساس همکاری بین قوای نوع تفکیک قوا البته می تواند اقتدار و نفوذ قوه ها را قوا به طور نسبی مورد توجه قرار گرفته است. این در قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان، تفکیک 
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والیت  مهاجران  امور  ریاست  کوچک  دهلیز  میان  در 
هرات، جای سوزن انداختن نیست. صد ها شهروند افغان 
که اکثریت شان را جوانان تشکیل می دهد، بی هدف از 
یک سو به سویی دیگر روان هستند و گاه پشت دروازه 

یک اتاق تا ساعت ها انتظار می کشند. 
شمار زیادی این جوانان برای گرفتن معرفی نامه از سوی 
از  پاسپورت  گرفتن  منظور  به  و  مهاجران  امور  ریاست 
آنان  هستند .  سرگردان  این جا  هرات  امنیه  فرماندهی 
می خواهند با استفاده از طرح ویزای کار که کشور ایران 
ایران  به  دوباره  می کند،  یاد  آن  از  روز  هر  طمطراق  با 
سفر کنند و با کارگری در آن کشور، لقمه ای  نان برای 

خانواده های خود مهیا بسازند . 
طرح ویزای کار از سوی جمهوری اسالمی ایران، با این 
تازگی  به  است،  شده  مطرح  این سو  به  چندسال  از  که 

می رود که حالت اجرایی پیدا کند . 
از تالش های  بعد  قبل،  پنج سال  به  نزدیک  از  این طرح 
فراوان دولت افغانستان و فشار های سازمان ملل متحد بر 

ایران، از سوی این کشور مطرح شد. 
بر اساس این طرح، مهاجران افغان اجازه کار و اقامت در 
ایران را به صورت رسمی پیدا خواهند کرد و می توانند 
نیز  و...  اسکان  کارگری،  بیمه  چون  دیگری  مزایای  از 

بهره مند شوند . 
کاغذ ها  روی  بر  هم چنان   1385 سال  از  طرح  این  ولی 
باقی ماند و تا چون چندی قبل هم، هیچ شهروند افغانستان 

ویزای کار به دست نیاورده بود . 
مسووالن وزارت امور خارجه کشور می گویند بر اساس 
این طرح، دولت ایران برای 150هزار خانواده افغان که 
ویزای  ایران می باشند،  در  مدارک الزم  و  اسناد  دارای 

کار صادر خواهد کرد . 
به  خارجه  وزارت  سخنگوی  دفتر  مسووالن  از  یک تن 
8صبح گفت: »در قدم اول برای یک صد و پنجاه هزار 
پاسپورت  ایران  در  افغانستان  سفارت  سوی  از  خانواده 
توزیع خواهد شد و بعد از آن، وزارت داخله ایران برای 

این افراد ویزای کار صادر خواهد کرد.«
این  مسوول دفتر سخنگوی وزارت خارجه کشور گفت 
افراد مجردی که خواهان کار در ایران باشند، از سوی 
دولت ایران برگه هایی برای شان صادر می گردد و آنان 
به افغانستان بر می گردند و بعد از اخذ پاسپورت از سوی 
سفارت ایران و قونسلگری های این کشور در افغانستان 

برای شان ویزای کار صادر خواهد شد . 
به گفته این منبع، اول برای این افراد ویزای سه ماهه داده 
داده  نه ماهه  ویزای  دوم  قدم  در  آن  از  بعد  و  می شود 
خواهد شد، در حالی که برای خانواده های افغان از آغاز 

ویزای نه ماهه داده می شود . 
دروازه های  غیرمترقبه  به شکل  ایرانی ها  مواقعی  در  البته 
مرزی کشور خود را به روی افغان ها باز کرده اند . به طور 
مثال در ماه میزان سال 1388 ناگهان مرز ایران در منطقه 
و  شد  باز  افغان ها  به روی  هرات  والیت  در  اسالم قلعه 
هزاران تن از افرادی که می خواستند به ایران بروند بدون 

ویزا و پاسپورت توانستند از مرز ایران بگذرند . 
شکل  به همین  تهران  تا  بود  توانسته  که  کسی  قیس اهلل 
مرز ها  نزدیکی  در  سواری  »بس های  می گوید:  برود، 
رفتیم  تهران  تا  مشکل  هیچ گونه  بدون  ما  بود،  ما  منتظر 
و هیچ کسی جلو ما را نگرفت و حتا پوسته های بازرسی 
که به طور معمول در مسیر موتر ها را بازرسی می کردند 

به دفتر محترم روزنامه 8صبح
شما  8روزنامه  صفحه  یک شنبه   1340 شماره  بنده 
از  استقبال  به  عنوان  تحت  مقاله  کردم  مطالعه  را 
ریخت.  فرو  غزنین  تاریخی  برج  دومین   2013 سال 
شده  نقل  والیتی  شورای  وکالی  زبان  از  جمالتی 
باالی  را  دیدگاه شان  می خواهند  آن ها  که  است 
در  که  نمایند  تحمیل  فرهنگ  و  اطالعات  ریاست 
این زمینه گزارشگر شما نیز موضوع را تا حدی منفی 

جلوه داده است. 
اول این که قرار است در سال 1391 دیوارهای شهر 
قدیم غزنی و برج هایی  که در آن وجود دارد از طرف 
کشور آلمان با همکاری دانشگاه آخن احیای مجدد 
شود و این که امروز ما شاهد فروغلتیدن قسمت های 
اساسی  و  اصلی  به علت  قدیم هستیم؛  دیوار شهر  از 
حتا  و  بوده  اخیر  برف باری ها  بیش از حد  ریزش  آن 
شهر  دیوار های  دیگر  قسمتی های  که  دارد  احتمال 
قدیم که قبال در آن ها درز ایجاد شده است فرو بغلتد. 
و این که گزارشگر شما روزهای 23 و24 ماه جاری را 
روزهای فاجعه باری گفته است که این عباره یا واژه 

ذکر کردنش در این مقاله بسیار سنگین است.
دوم این که: گزارشگر شما به نقل از بنده نوشته است 
اطالعات  وزارت  سوی  از  قراردادکننده  »شرکت 
مورد  در  وی  اداره  و  است  شده  معرفی  فرهنگ  و 
صورتی که  در  ندارد«  مسوولیتی  شرکت  کارهای 
چنین نیست ریاست اطالعات و فرهنگ والیت غزنی 
فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  دومی  واحد  به عنوان 

می باشد و مطابق پالیسی آن وزارت اجراات می نماید 
جز  غزنی  فرهنگ  و  اطالعات  ریاست  این که  و 
وزارت نباشد باید نام آن اطالعات و فرهنگ نمی بود. 
و ما به شورای والیتی اظهار کرده ایم شرکت متذکره 
از طریق مرکز معرفی شده و از جزییات قرار برای ما 

تاحال کدام مکتوبی ارسال نگردیده است. 
رییس  صاحب شاه  قاضی  از  است  نقل  این که:  سوم 
شورای والیتی »رییس اطالعات و فرهنگ می گوید 
که برج تخریب شده ارزش تاریخی ندارد، تنها چند 
باعث  موضوع  که  است  فروریخته  است  کلوخ  تا 
برایتان  می توانم  من  می باشد.«  غزنی  مردم  تاسف 
بگویم که رییس شورای والیتی چنین می خواست اما 
بنده به هیچ عنوان از قدامت تاریخی بودن شهر قدیم 
غزنی انکار نکرده وحتی در تالش آن هستیم تا شهر 
از  به عنوان میراث های فرهنگی جهان  را  قدیم غزنی 

طریق یونسکو ثبت نماییم. 
چهارم این که: به نقل از غالم حضرت نام صاحب منزل  
تخریب شده نوشته شده است که وی از سوی ریاست 
اطالعات و فرهنگ فراخوانده شده است که منزلش 
آثار قدیمی بوده و باید دیوارهایش پاک کاری شود؛ 
در حالی که ریاست اطالعات و فرهنگ از آغاز کار 
تا اکنون هیچ کسی را در این زمینه نخواسته است و 
صرف از طریق تلویزیون و رادیو غزنی اعالم داشته 
قدیم  شهر  طرف  چهار  پاک کاری  کار  که  است 
از بردن گل و خاک و خشت  غزنی شروع می شود 

آن جلوگیری نمایید.

نیز هیچ گونه بازرسی را انجام نمی دادند.«
گرچه دالیل این حرکت سوال برانگیز هم چنان در ابهام 
باقی ماند و طرف های ایرانی این مساله را کتمان کردند، 
ولی بحث هایی که در محافل سیاسی در داخل افغانستان 
در مورد مطرح شد، حاکی از آن بود که بعد از کشته 
شدن غالم یحیی اکبری، مشهور به »یحیی سیاوشان« که 
از جمله مخالفان دولت افغانستان بود، یک تعداد از اتباع 
ایرانی که با وی همکاری داشتند در داخل هرات مانده 
از  را  آن ها  توانست  ترفند  این  با  ایران  دولت  و  بودند 

افغانستان بیرون کند . 
با این که طرح قانون مند کردن مهاجران افغان از چندین 
تعدادی  تازگی  به  ولی  شده  مطرح  این طرف  به  سال 
به  ویزای کار  اخذ  با  توانسته اند که  افغان  از شهروندان 

کشور ایران جهت کارگری بروند . 
عبدالواسع، یکی از افرادی است که برای به دست آوردن 
پاسپورت، به ریاست امور مهاجران مراجعه کرده است . 
او از ولسوالی انجیل است و حدود شش سال را در ایران 
خانواده ام  »همراه  می گوید:  عبدالواسع  است .  گذرانده 
سال 83 به ایران رفتم و در اصفهان سکنی گزیدم . اوایل، 
بیرون  جرات  نداشتم،  مدرک  هیچ گونه  این که  به دلیل 
اندوخته ها  که  زمانی  ولی  نمی دیدم،  خود  در  را  شدن 
به پایان رسید، مجبور شدم دنبال کار بگردم و در یک 

ساختمان به حیث شب باش کار می کردم .«
او ادامه داد: »با این که صاحب کار ما آدم مهربانی بود، 
ولی به دلیل ترس از دولت ایران که کار برای افغان ها را 
ممنوع قرار داده بود، نمی توانست کارگر افغان را زیاد 
انتظامی  نیرو های  باالخره یک روز  بگمارد،  به کار خود 
آمده  ما  به خانه  من  بعد همراه  و  از سرکار گرفتند  مرا 
اخراج  ایران  از  و  انداختند  موتر  به  را  ما  اموال  تمام  و 

شدیم .«
عبدالواسع گفت: »بعد از چند وقت دوباره رفتیم ایران، 
با  دوباره  کارگری  ویزای  برنامه  شدن  مطرح  با  ولی 
تنهایی  به  ویزا  با گرفتن  تا  افغانستان آمدم  به  خانواده ام 

به ایران بروم .«
عبدالواسع می گوید: »دولت ایران وقتی برگه برگشت به 
ما را داد، گفت که حق نداریم تا خانواده خود را دوباره 

به ایران ببریم .«
او می گوید که چندین ماه است دنبال گرفتن معرفی نامه 
برای گرفتن پاسپورت از فرماندهی امینه سرگردان است 

و تا حال پاسپورت به دست نیاورده است . 
یارانه  حذف  از  بعد  که  داشت  اظهار  عبدالواسع 
)سبسایدی( از مواد اولیه، وضعیت مهاجران بسیار خراب 
شد، زیرا با حذف سبسایدی ها در ایران قیمت ها یک باره 
داده می شود،  نقد  پول  ایرانی ها  برای  برابر شد.  چندین 
خاطر  به همین  ندارند،  حقی  هیچ گونه  افغان ها  ولی 

وضعیت زندگی افغان ها خیلی خراب است . 
رحیم اهلل از ولسوالی گذره هرات نیز همین درد را دارد. 
نتوانستم  حتا  گرفتند  مشهد  در  مرا  »وقتی  می گوید:  او 
به  نزدیک  و  بگیرم  صاحب کارم  نزد  از  را  پول هایم 
مانده  باقی   صاحب کارم  نزد  معاشم  تومان  یک میلیون 

است.«
او می گوید که حاال تصمیم دارد، تا با اخذ ویزای کار، 
هم پول سابقه خود را به دست  بیاورد، هم کاری برای 
رحیم اهلل،  به گفته  ولی  کند .  دست وپا  ایران  در  خود 

گرفتن ویزای کار هم چنان ساده نیست .

دوستانش  از  تن  دو  یکی  که  می دارد  اظهار  رحیم اهلل 
که برای اخذ ویزای کار به قونسلگری ایران در هرات 
درخواست شده  نزد شان 300یورو  از  مراجعه کرده اند، 
است، در حالی که آنان توان پرداخت این مبلغ را ندارند . 
شدی،  ایران  وارد  وقتی  »تازه  می دهد:  ادامه  رحیم اهلل 
برای جواز اقامت و جواز کار و غیره هم، آن قدر پول از 

افغان ها می گیرند که از آمدن پشیمان می شوند.«
از  20درصد  که  است  شنیده  هم چنان  می آفزاید  او 
عواید افرادی که جواز کار در ایران به دست می آورند، 

به حساب دولت ایران باید واریز شود . 
توسط  کار  ویزای  متقاضیان  از  300یورو  درخواست 

مسووالن وزارت خارجه افغانستان نیز تایید شده است . 
یک تن از مسووالن وزارت خارجه که نخواست نامش 
افشا شود، گفت که بعد از این که گزارش هایی مبنی بر 
اخذ 300یورو برای صدور ویزا به آنان رسید، این مساله 
با مسووالن ایرانی در افغانستان در میان گذاشته شد، ولی 
آنان این مساله را یک روال طبیعی و جز قوانین صدور 

ویزا دانستند . 
هرات  مهاجران  امور  ریاست  مسووالن  این حال،  با 
می گویند که روند صدور ویزای کار برای افغان ها آغاز 
نفر،  از یک میلیون  بیش  توافقات  براساس  و  است  شده 

اجازه کار در ایران را خواهند یافت . 
احمد اهلل خطیبی، رییس امور مهاجران در والیت هرات، 
این طرح،  تعلل فوق العاده در اجرای  از  »بعد  می گوید: 
باالخره از چندروز به این طرف، این طرح حالت اجرایی 
گرفته است و تعدادی از متقاضیان، ویزای کار دریافت 

کرده اند.«
از  عرصه  این  در  ایران  این که  با  خطیبی،  آقای  به گفته 
ویزا  این  صدور  ولی  داده،  نشان  سخاوتمندی  خود 
او  ببخشد .  خاتمه  افغان ها  مشکل های  به  نمی تواند  هم 
می گوید که بعد از حذف سبسایدی ها از ایران، قیمت ها 
بسیار بلند رفته است و درآمد افغان ها در حدی نیست که 

بتوانند با این نرخ ها کنار بیایند . 
کنار  »در  می دارد:  ابراز  هم چنین  مهاجران  امور  رییس 
به  افغان ها، آن هم  از  این مساله اخذ تکس های مختلف 

کرده  مستاصل  به کلی  ایران  در  را  افغان ها  زیاد،  مقدار 
به  فرزندان شان  رفتن  برای  باید  ایران  در  افغان ها  است. 
آمایش ها  طرح  در  شرکت  برای  بپردازند،  پول  مکتب 
نفر حدود 150هزار  اقامت موقت( هر  )برنامه های برای 
تومان باید پرداخت کنند و حتا برای صدور ویزای کار 
در  ایران  در  را  افغان ها  مساله  این  و  بپردازند  پول  هم 

تنگنای عمیقی قرار داده است.« 
توزیع  پیرامون  نیز  دغدغه هایی  مسایل،  این  کنار  در 

ویزای کار برای مهاجران افغان وجود دارد . 
برای  ایران  نیت  که  هستند  عقیده  این  به  تحلیلگران 

اعطای ویزای کار خیلی هم پاک نیست . 
می گوید:  سیاسی،  مسایل  تحلیلگر  کوهستانی،  جاوید 
»مهم ترین دغدغه ای که نزد دولت افغانستان و هم چنان 
وجود  پناهندگان  امور  در  متحد  ملل  عالی  کمیساریای 
دارد، این است که دولت ایران در صورتی به مهاجران 
مهاجرت  کارت های  آنان  که  داد  خواهد  کار  ویزای 
امور  در  متحد  ملل  عالی  کمیساریای  سوی  از  که  را 

پناهندگان صادر شده است، به ایران تحویل دهند.«
آقای کوهستانی ادامه می دهد: »در صورت چنین عملی، 
کنوانسیون های  و  قوانین  پوشش  تحت  دیگر  مهاجران 
مهاجرت قرار نمی گیرند و در صورتی که دولت ایران 
افراد  این  کند،  تمدید  را  افراد  این  ویزای  نخواهد، 
نمی توانند در ایران باقی بمانند و در صورت عدم خروج 
شناخته  متمرد  افراد  به عنوان  ایران  قانون  طبق  ایران،  از 

شده و تحت پیگرد قرار می گیرند.«
آقای کوهستانی گفت که آنان در سال 1388 در ترکیب 
هیاتی که در راس آن معاون دوم رییس جمهور کرزی 
مسایل  این  روی  و  کردند  سفر  ایران  به  داشت،  قرار 

صحبت کردند . 
به گفته آقای کوهستانی، درخواست دولت افغانستان از 
ایران این بود که برای مهاجران افغان با حفظ کارت های 
مهاجرت که به نام »آمایش یک، دو و سه« مسما است، 
ویزای کار صادر شود، ولی دولت ایران این درخواست 
را نپذیرفت و به همین خاطر این طرح، چندین سال را در 

حالت معلقی به سر برد . 
آقای کوهستانی می گوید که دولت ایران همیشه مساله 
افغان ها  خاطر،  به همین  و  می سازد  سیاسی  را  مهاجران 
نمی توانند  پناهندگان  امور  در  متحد  ملل  و کمسیاریای 

اعتماد کاملی به ایرانی ها داشته باشند . 
با این که در حال حاضر تعداد اندکی از افغان ها با گرفتن 
ویزای کار به کشور ایران رفته اند، ولی هنوز زود است 
که  مهاجرانی  بر  روند  این  مثبت  تاثیرات  مورد  در  که 

برای کار به ایران می روند، چیزی گفته شود . 
که  افغان هایی  نیست  مشخص  هنوز  که  این  به  توجه  با 
اذیت های  دست  از  می روند،  ایران  به  قانونی  به طور 
را  کار  کردن  پیدا  توان  کشور  آن  حکومتی  نیرو های 

دارند، یا خیر . 
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خود  فرزندان  القاعده،  مقتول  رهبر  بن الدن،  اسامه 
در  تحصیل  با  و  بروند  به غرب  تا  می کرد  تشویق  را 
کنند.  دنبال  را  آرامی  زندگی  معتبر،  دانشگاه های 
نشریه  یک  به  بن الدن  اسامه  خسربره  را  مطلب  این 

بریتانیایی گفته است.
روز  بن الدن  پنجم  همسر  امل  برادر  زکریا الصعده 
یک شنبه به روزنامه سندی تایمز گفته است که اسامه 
عقیده داشت فرزندانش »نباید راه او را تعقیب کنند.« 
و  فرزندان  به  »او  که  است  گفته  سندی تایمز  به  وی 
نواسه های خود گفته بود که به امریکا و اروپا بروید و 
خوب تحصیل کنید. شما باید درس بخوانید، در صلح 
کرده ام،  و  می کنم  من  که  را  کاری  و  کنید  زندگی 

نکنید.«
بن الدن در یک عملیات ویژه در ماه می  2011 توسط 
سربازان امریکایی در خانه ای واقع در شهر ایبت آباد 
در شمال غربی پاکستان به قتل رسید. گفته می شود که 

او چندین سال در این خانه زندگی می کرد.
خواهر  اولین بار  »برای  است:  گفته  هم چنین  الصعده 
)امریکایی ها(  زمانی که در جریان هجوم   از  را  خود 
نوامبر  ماه  در  بود،  کرده  برخورد  پایش  به  گلوله ای 
مالقات کرده و تا به حال چندین بار اجازه یافته است 
است  گفته  او  کند.  دیدار  نگهبانان  حضور  در  او  با 
بعضی  و  فرزندان  بعضی  که  نه کودک  و  همسر  سه 
دیگر نواسه های بن الدن هستند، ماه هاست که در خانه 
سه اتاقه ای در اسالم آباد در بازداشت به سر می برند. او 

گفت که آنان تحت نظر  آی اس آی هستند.«
گفته  که  رسانیده  به نشر  را  تصویری  سندی تایمز 
می شود نخستین تصویر از کودکانی است که در منزل 
بن الدن زندگی می کردند. دو پسر و دختر بن الدن و 
دو سه نواسه او )دو پسر و یک دختر( در این تصویر 
دیده می شوند. الصعده هم چنین گفته است کودکان 
تا هنوز از رویداد هجوم به منزل شان ناآرام هستند. او 
گفته است که بدون در نظر داشت این که پدرشان چه 
اعمالی را مرتکب شده است،  این کودکان قتل پدر 

خود را دیده اند و به مراقبت نیاز دارند، نه به زندان.
مورد  در  تحقیق  مصروف  که  پاکستانی  هیات  یک 
ماه  در  است،  بن الدن  خانه  به  )امریکایی ها(  هجوم 
اکتوبر گفته بود که محدودیت سفر بر اعضای خانواده 
بن الدن را از میان برداشته است و الصعده در ماه نوامبر 
از خواهر خود دیدن کرده است، تا او و فرزندانش را 
به خانه ببرد. اما او اظهار داشت که مقامات پاکستانی 
او را از این کار بازداشته اند. مقامات پاکستانی در این 

مورد ابراز نظر نکرده اند.

وزیران  که  )شنبه(  دیروزی  جلسه ی  به  می کنم 
کردند،  استهزا  را  پارلمان  و  آمدند  استیضاح شده  

ریشخند کردند.«
در  وکال  برخی  خیانت  مخالف  که  کرد  تاکید  وی 

معامله با وزیران مالیه و داخله می باشد.
با این حال، برخی دیگر از اعضای مجلس، نمایندگان 
وزیران  حضور  در  که  کردند  متهم  را  انتقادکننده 
اکنون  نداشتن، ولی  برای گفتن  مالیه حرفی  داخله و 
آن ها  برخالف  نیستند،  جلسه  در  یادشده  وزیران  که 

سخن می گویند.
 از جانبی دیگر، شماری از اعضای مجلس نمایندگان 
وظایف  اصول  تطبیق   عدم  به  را  اداری  هیات  نیز 
داخلی مجلس نمایندگان متهم کرده خواهان استعفای 

رییس مجلس شدند.
آنان تاکید کردند که هیات اداری نباید در مورد هردو 

وزیر یک جایی تصمیم می گرفت.
عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان ضمن 
نمایندگان  برخی  و  ایوبی  عبدالرحیم  از  عذرخواهی 
وزیران  استیضاح  روز  در  صحبت  اجازه ی  که  دیگر 
119عضو  گفت  نشد،  داده  آن ها  به  داخله  و  مالیه 
امضا  داخله  و  مالیه  وزیر  استیضاح  برای  مجلس 
شنبه  روز  رای گیری  نتیجه ی  در  ولی  بودند،  کرده 
را  یادشده  وزیران  پاسخ های  مجلس  17عضو  تنها 

قناعت بخش نخوانده بودند.
میانجی گری  با  ایوبی  عبدالرحیم  اعتراض  هرچند 
زمانی که  ولی  یافت،  پایان  مجلس  نمایندگان  برخی 
به صورت  را  مجلس  نمایندگان  از  شماری  وی 
مستقیم به معامله با وزیران متهم کرد، نشست عمومی 
با تنش های لفظی و فزیکی برخی  مجلس نمایندگان 
نمایندگان منجر شد و جلسه ی روز گذشته بدون نتیجه 

پایان یافت.

عزت  و  آبرو  حفظ  پایش  و  دست  زنجیرپیچ کردن 
مجلس نمایندگان بوده است.

ایوبی از رییس مجلس نمایندگان خواست تا کمیسیونی 
را برای بررسی چگونگی معامله هیات اداری و برخی 
نمایندگان مجلس تعیین کند و وی اسناد و مدراکش 

را در اختیار این کمیسیون می گذارد.
می رود،  وکال  خانه ی   به  که  »وزیری  افزود:  ایوبی 
به خاطر چه می رود؟ وزیری که خانه به خانه می گردد، 
اگر پیش او پاسخ پرسش های نمایندگان ملت هست، 
خریداری  امر  چرا  می گردد؟  خانه به خانه  چرا  پس 
مالیه  وزیر  چرا  می دهد؟  برای شان  را  زره  موترهای 
سال  پنج  تا  چهار  از  که  را  قراردادی هایی  پول های 
فوق العاده  اجرای  امر  بود،  نشده  اجرا  پول های شان 
و  عزت  پارلمان  این  ملت،  خانه  این  به  آیا  می دهد؟ 
آبرو  و  عزت  گذشته  روز  آیا  دارد  اگر  دارد؟  آبرو 

برای پارلمان ماند؟«
گروه ها  برخی  هم چنین  نمایندگان  مجلس  عضو  این 
را متهم کرد که کشمکش های سیاسی شان در مجلس 

نمایندگان باعث تشنج در این مجلس می شود.
داخلی  کشمکش های  به  پارلمان  »این  گفت:  ایوبی 
حزب اسالمی و جمعیت اسالمی جور نمی شود، من با 
اطمینان گفته می توانم که افراد حزب اسالمی از یک 
طرف در مقابل حکومت جنگ مسلحانه می کنند و از 
گروه های  وزیران،  پول های  وسیله ی  به  دیگر  جانبی 
پارلمانی را به پیش می برند و پارلمان را به هرج و مرج 

سوق می دهند.«
به همین گونه، ساهره شریف نماینده ی مردم خوست 
برای  اداری  هیات  که  گفت  نمایندگان  مجلس  در 
برخی دیگر از نمایندگان، به شمول خودش، اجازه ی 

پرسش از وزیران مالیه و داخله را نداده است.
تاسف  و  هستم  متاثر  بسیار  »من  گفت:  شریف  خانم 

بسم اهلل  و  زاخیلوال  عمر  استیضاح  از  پس  روز  یک  
مجلس  کشور،  داخله ی   و  مالیه   وزیران  محمدی، 
فزیکی  و  لفظی  درگیری های  مرکز  به  نمایندگان 
به دلیل  آن چه  آن،  اعضای  از  شماری  و  شد  مبدل 
بی کفایتی رییس مجلس نمایندگان در اداره ی مجلس 
از  شماری  شدند.  وی  استعفای  خواهان  می خوانند، 
مجلس  داخلی  کشمکش های  عمده  دلیل  نمایندگان 

نمایندگان را، ضعف هیات اداری دانستند.
در همین حال، منابعی در پارلمان می گویند شماری از 
طرفداران حکومت در تالش اند هیات اداری و رییس 
تا یک بار  استعفا کرده  به  وادار  را  نمایندگان  مجلس 
دیگر زمینه را برای حضور آقای سیاف در این سمت 

فراهم کنند.
در نشست روز گذشته ی مجلس نمایندگان، هر چند 
انکشاف دهات و  بود وزیران عودت مهاجرین،  قرار 
عدلیه استجواب شوند، ولی به دلیل تنش های لفظی و 

فزیکی اعضای آن، این استجواب به تعویق افتاد.
عمر زاخیوال، وزیر مالیه ی کشور بنابر آن چه تغییر در 
برخالف  پول  پرداخت   ،1389 سال  بودجه ی  سقف 
قطعیه ی  در  نامعلوم  حساب های  و  پارلمان  تصویب 
1389 از سوی اعضای مجلس نمایندگان مطرح شده 

بود، به این مجلس استیضاح شد.
به همین ترتیب، بسم اهلل محمدی، وزیر داخله ی کشور 
نیز ، به دالیل بمباران نیروهای فرانسوی در کاپیسا که 
هم چنین  و  بود  شده  8کودک  شدن  کشته  به  منجر 
چگونگی ایجاد پولیس محلی به نشست استیضاحیه ی 

روز شنبه مجلس نمایندگان حضور یافته بود.
مجلس  نمایندگان  بیشتر  شنبه،  روز  به  با  آن که 
خواندند،  قناعت بخش  را  یادشده  وزیران  پاسخ های 
در  قناعت شان  که  نمایندگان  از  دیگری  شمار  ولی 
آن روز فراهم نشده بود، روز گذشته هیات اداری و 
شماری از اعضای  مجلس نمایندگان را متهم کردند 
که بر بنیاد معامله با وزیران یادشده، نتوانستند اسناد و 

مدارک شان را در روز استیضاح مطرح سازند.
عبدالرحیم ایوبی، نماینده ی مردم کندهار در مجلس 
هیات  ندادن  نوبت  به  اعتراض  در  که  نمایندگان 
تکه  با  خودرا  دهن  و  کرده  زنجیرپیچ  خودرا  به وی، 
از  و شماری  اداری  هیات  است که  بود، مدعی  بسته 
اعضای مجلس نمایندگان، وزیران مالیه و داخله را به 
هدف معامله با آن ها استیضاح  کرده بودند و پس از 
آن که معامله ی شان عملی شد، به نمایندگانی که اسناد 
و مدارک چنین معامله هایی را داشتند، اجازه صحبت 

ندارند.
که  دارد  اختیار  در  را  مدارکی  و  سند  گفت  ایوبی 
نمایندگان  برخی  و  اداری  هیات  به  یادشده  وزیران 
است  داده  را  زره  موترهای  خریداری  امر  مجلس 
و  محافظ  افزایش  مجلس  نمایندگان  از  شماری  به  و 

موترهای رنجر پولیس تعهد کرده است.
شاهد  که  دارد  ادعا  نمایندگان  مجلس  عضو  این 
بوده  مجلس  نمایندگان  خانه های  به  وزیران  حضور 
والی ها،  گمرک ها،  رییسان  از  شماری  و  است 
فرماندهان پولیس، سارنوال ها و ولسوال ها برای حفظ 

وزیران مالیه و داخله، کمپاین هایی را انجام داده اند.
و  دهن  بستن  از  وی  که  هدف  کرد  تاکید  ایوبی 

هیات اداری توان مدیریت ندارد

کشمکش ها در پارلمان بیشتر می شود
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داخلی  تولید خالص  این کشور،  در  تعداد گردشگران 
سوریه را حدود ۴۵ درصد کاهش داده است.

دریافت  پول  ایران  از  سوریه  دولت  که  است  گفته  او 
می کند، ولی مبلغ پرداختی ایران کافی نیست و جامعه 

تجار سوریه دیگر از بشار اسد حمایت نمی کند.
او گفت که بسیاری از تجار سوریه از ترس جان خود، 

این کشور را ترک کرده اند.
روز شنبه، ۱۸ فبروری گزارش شد که نیروهای نظامی 
جنازه  تشییع  مراسم  در  که  جمعیتی  سمت  به  سوریه 
دمشق  در  گذشته  جمعه  روز  تظاهرات  کشته شدگان 

شرکت کرده بودند، تیراندازی کرده اند.
درگیری ها  این  در  که  می گویند  دولت  مخالفان 

دست کم یک نفر کشته شده است.
نماز  برگزاری  از  بعد  و  هفته  هر  آخر  دولت  مخالفان 
می شود  گفته  و  می زنند  تظاهرات  به  دست  جمعه 
از  دمشق  در  فبروری،   ۱۷ جمعه،  روز  تظاهرات  که 
بزرگ ترین تجمعات مخالفان دولت سوریه بوده است.

روز  تظاهرکنندگان  با  امنیتی  نیروهای  درگیری  در 
جمعه، سه نفر کشته شدند و مراسم تشییع جنازه این سه 
ضددولتی  تظاهراتی  به  نیز  دمشق  در  شنبه  روز  در  نفر 

تبدیل شد.

که  است  داده  گزارش  )سانا(،  سوریه  دولتی  خبرگزاری 
این کشور در شمال غرب  سارنوال عمومی و یک قاضی 

سوریه کشته شده اند.
مسلح  »گروه های  اعضای  که  را  افرادی  خبرگزاری  این 
این ترور معرفی کرده و  تروریست« خوانده است، عامل 
گزارش کرده است که آنها به سمت موتر حامل این دو 

آتش گشوده اند.
شهر  راهی  وی،  همراه  قاضی  و  سوریه  عمومی  سارنوال 

ادلیب در شمال غرب سوریه بودند.
سانا گزارش داده است که روز شنبه، ۱۸ فبروری نیز یک 

مقام رسمی در شهر حلب ترور شده است.
در عین حال، مخالفان دولت گفته اند که نیروهای دولتی 

دوباره شهر حمص را زیر آتش گرفته اند.
از  یکی  به  که  است  سوریه  بزرگ  شهر  سومین  حمص 

پایگاه های مهم مخالفان دولت تبدیل شده است.
همزمان با ادامه سرکوب مخالفان دولت در سوریه، یکی از 
بازرگانان سرشناس این کشور گفته است که تحریم های 
احتمال  فلج کرده است و  را  این کشور  اقتصاد  خارجی، 
کمی دارد که بشار اسد، رییس جمهور سوریه تا شش ماه 

آینده بر سر قدرت بمانند.
فیصل القدسی، پسر رییس دولت پیشین سوریه، به بی بی سی 
گفته است که تحریم نفت صادراتی و کاهش قابل توجه 

ACKUسارنوال عمومی سوریه کشته شد
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