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سرمنشی عمومی ناتو خطاب به طالبان:

سرکوب می شوید
جاوید لودین:

پاکستان قدم هایی را در 
راستای تامین صلح و 

امنیت در افغانستان بردارد

مقامات دولت های افغانستان، پاکستان و امریکا 
در یک نشست سه جانبه در کابل، روی تعهدات 
در  صلح  تامین  راستای  در  پاکستان  بیشتر 

افغانستان تاکید کرده اند.
جاوید لودین معین سیاسی وزارت خارجه گفت 
که در این نشست مقام های دولت افغانستان از 
پاکستان خواسته اند که پس از این قدم هایی را 
افغانستان  در  امنیت  و  صلح  تامین  راستای  در 
بردارد که تاکنون برنداشته است. آقای لودین 
در یک کنفرانس خبری مشترک با سلمان بشیر 
وین  انتونی  و  پاکستان  خارجه  وزارت  معین 
معاون سفارت امریکا در کابل، گفت: »توقع ما 
از پاکستان این است که در این روند )مذاکره 
با طالبان( با ما آن قدم هایی را بردارد که تاحال 
برنداشته است. امنیت و ثبات افغانستان، ثبات و 
امنیت پاکستان است. آنها این نظر را قبول کرده 
و در این مورد یک نظر مشترک موجود است.« 
پاکستان  اعتماد  و  همکاری  با  که  افزود  وی 
نسبت به تالش های دولت افغانستان برای آوردن 
صلح و انجام گفتگوها با طالبان، دولت افغانستان 

موفق خواهد شد تا این گفتگوها را انجام دهد.
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فصل زاری پایان یافت؟
خبری  نشست  یک  در  گذشته  روز  ناتو  کل  دبیر 
طالبان  برای  را  روشنی  پیام های  کرزی  حامد  با 
به  آقای راسموسن خطاب  ارایه کرد.  پاکستان  و 
راه  که  است  آن رسیده  طالبان گفت: »حاال زمان 

صلح را انتخاب کنید.«
و  بن الدن  کشته شدن  از  پس  ناتو  کل  دبیر  سفر 
برخوردار  خاصی  اهمیت  از  عمر  مال  ناپدیدشدن 

است. 
افغان  نسبت به طالبان  ناتو و  اظهارات مقام های 
در نوع خود کم سابقه بود. برای نخستین بار است 
جای  به  آن  غربی  متحدین  و  افغان  رهبران  که 
التماس و زاری از موضع اقتدار در برابر مخالفان 
این همواره طالبان بودند  از  صحبت می کنند. قبل 
که پیش شرط های جنگ و صلح را مطرح می کردند. 
اما اکنون به نظر می رسد که مرگ بن الدن و ناپدید 
یک  در  افغانستان  در  را  طالبان  عمر،  مال  شدن 
وضعیت شکننده، دشوار و مبهم قرار داده است. 

پاکستان  در  یک سو،  از  اکنون  طالبان  گروه 
در  دیگر  سوی  از  و  می کنند  ناامنی  احساس 
افغانستان نیز شرایط را مناسب نمی بینند. گذشته 
این  این شایعه ی مرگ مال عمر، روحیه رزمی  از 
گروه را به شدت پایین آورده و احتماال پراکندگی 
از  می تواند  تسلیمی  و  فرار  و  طالبان  در صفوف 

پیامدهای فوری این خبر باشد. 
عمال  عمر  مال  مرگ  شایعه ی  با  طالبان  گروه 
و  داده اند  دست  از  را  خود  رهبری  محوریت 
و  قدرت  جنگ  احتماال  محوریت،  یک  فقدان  در 
گروه  این  دامن گیر  نیز  سیاسی  کشمکش های 

خواهد شد. 
حامیان اصلی طالبان در منطقه و کشورهای غربی 
نیز در شرایط موجود در وضعیتی نمی باشند که 
اکنون  پاکستان  نیرو و روحیه بخشند.  به طالبان 
و  است  مواجه  تروریزم  تهدید  با  یک سو خود  از 
از سوی دیگر با سرزنش جامعه ی جهانی همراه 
شده است. با وضعیت موجود حکومت افغانستان 
و  برتر  موقعیت  در  اکنون  آن  غربی  متحدین  و 
دو  هر  ناتو  و  افغانستان  دارند.  قرار  تعیین کننده 
ارایه  پاکستان  و  طالبان  برای  واضحی  پیام های 
خواست  پاکستان  از  رسما  ناتو  کل  دبیر  کردند. 
با تروریزم برخورد شفاف داشته  که در مبارزه 

باشد. 
افغان و ناتو می تواند برای  این رویکرد مقام های 
امیدوارکننده  امنیتی  نیروهای  و  افغانستان  مردم 

باشد. 
قبال لحن مقام های افغان همواره متکی بر التماس 
بارها  کرزی  آقای  بود.  طالبان  برابر  در  زاری  و 
برابر  در  و  کرده  خطاب  جان  برادر  را  طالبان 
در  بسیار ضعیفی  یا  و  مبهم  نیز موقف  پاکستان 

پیش گرفته بود. 
این سیاست در داخل افغانستان با انتقادهای تندی 
طالبان  برابر  در  نرمش  سیاست  گردید.  همراه 
نیروهای  در  نیز  دفاعی  انگیزه های  تا  شد  سبب 

امنیتی کاهش یابد. 
فزون خواهی  برابر  در  افغانستان  رهبران  ناتوانی 
با  گیالنی  رضا  آقای  تا  بود  شده  پاکستان سبب 
لیست بلندی از مطالبات به افغانستان سفر نماید. 
ثبوت  رغم  به  پاکستان  برابر  در  افغان  مقام های 
قاطعیت  و  جدیت  با  توانسته  اند  کمتر  فراوان، 
افغان  مقام های  لحن  در  تغییر  اما  بگویند.  سخن 
ناتو می تواند هشدارهایی جدی برای طالبان و  و 

پاکستان به شمار رود. 
و  قاطع  لحن  با  که  می رسد  نظر  به  اکنون 
و  طالبان  با  معامله گری   فصل  موجود،  فضای 
و  آمده  سر  به  نیز  پاکستان  فزون خواهی های 
ملی،  قوی  اراده  یک  پرتو  در  که  می رود  انتظار 
فصل  از  جهانی  جامعه ی  حمایت  با  افغانستان 
دشوار جنگ عبور کرده و به صلح و امنیت دست 

یابد. 

زنگ اول


قندهار  والیت  در  طالبان  حمالت 
صورت گرفت که در آن مردان مسلح 
تالش کردند کنترول چندین ساختمان 

دولتی را بدست بگیرند.
اخیر  هفته های  ظرف  این،  بر  عالوه 
افغانستان  سراسر  در  طالبان  حمالت 

افزایش یافته است.
نظامی  شفاخانه  هفته،  این  شنبه  روز 
قرار  انتحاری  حمله  یک  هدف  کابل 
گرفت که در آن شش نفر کشته شدند.
گفت  دوشنبه  روز  ملی  امنیت  اداره 
که پنج نفر را در ارتباط با طراحی این 
یکی  که  کرده  بازداشت  بمبگذاری 
آنها یک سرباز ارتش ملی بوده است.

این  که  گفت  ملی  امنیت  سخنگوی 

خواهدشد.
بامیان  که  امتیازی  تنها  افزود  وی 
نسبت به هر والیت دیگر دارد، امنیت 
تاجران  علت  همین  به  و  است  آن 
این  در  سرمایه گذاری   به  عالقمند 

والیت می باشند.
آقای حقجو عالوه کرد: »چالش های 
میان  از  مشترکا  باید  سرمایه گذاری 
سرمایه گذاری  زمینه  تا  شود  برداشته 

در این والیت فراهم گردد.«
این کنفرانس از طرف اداره انکشاف 
از  حمایت  اداره  امریکا،  بین المللی 
آیسا،  افغانستان،  در  سرمایه گذاری 
اتاق تجارت و صنایع و دفتر خدمات 
پروژه ای ملل متحد برگزار شده است.

حبیبه سرابی والی بامیان، طی بیانیه ای 
کنفرانس  این  تا  امیدواری کرد  ابراز 
و  توریزم  صنعت  رشد  برای  راهی 

جذب سرمایه گذاری باشد.

دارد. او گفت آن عده از طالبانی که 
بپیوندند  صلح  پروسه  به  می خواهند 
باید قانون اساسی افغانستان را بپذیرند، 
دست از خشونت بردارند و با القاعده 
و سایر گروه های تروریستی قطع رابطه 

کنند. 
این  در  کرزی  جمهور  رییس 
پیامی  بن الدن  مرگ  گفت  کنفرانس 
برای رهبران طالبان و سایر گروه های 
شورشی بود تا دست از جنگ بردارند 
و دیگر علیه کشور و مردم خود دست 

به خشونت نزنند. 
آقای کرزی گفت: »آنچه را که آنها 
خالف  می کنند  فکر  طالبان(  )رهبران 
مهم  افتاد.  خواهد  اتفاق  توقع شان 
تازه  است که تالش های خودرا روح 
از  عده  آن  باالی  مجددا  و  ببخشیم 
فرزندان افغان که از کشور دور هستند 
برابر  در  و  گرفته  به دست  سالح  یا  و 
مردم شان از خشونت استفاده می کنند، 
فرصت  آنها  برای  که  کنیم  خطاب 

انتخاب  را  صلح  راه  تا  دارد  وجود 
کنند.«

والیت  به  ناتو  عمومی  سرمنشی 
هرات رفت و به خبرنگاران گفت که 
نیروهای امنیتی در این والیت به اندازه 
راسموسن  دیده اند.  آموزش  کافی 
گفت  و  زد  قدم  پیاده  هرات  شهر  در 
نیروهای امنیتی در این والیت ظرفیت 
امنیت  مسوولیت  گرفتن  برای  کافی 
نیروهای  که  کرد  تاکید  او  دارند.  را 
آیساف نیز در انتقال امنیت در هرات، 
خواهند  همکاری  افغان  نیروهای  با 

کرد.
گفت  نیز  هرات  در  راسموسن  آقای 
که پاکستان باید در مبارزه با تروریسم 
جدی تر عمل کند،عملیات علیه شبکه 
این  در  و  بخشد  شدت  را  القاعده 
سرمنشی  کند.  عمل  صادقانه  راستا 
با  هماهنگ  باید  پاکستان  گفت  ناتو 
تروریزم  با  مبارزه  در  افغان  نیروهای 

عمل نماید. 

انتحاری لباس و  سرباز، برای بمبگذار 
کارت شناسایی ارتش فراهم کرده بود 
تا بتواند به راحتی وارد شفاخانه نظامی 

کابل شود.
لغمان  و  خوست  در  دیگری  حمالت 
نیز ظرف روزهای اخیر صورت گرفته 

است.
ناتو  آنکه  با  می گویند،  خبرنگاران 
صحبت  طالبان  تضعیف  از  دولت  و 
برای  زمینه  که  می گویند  و  کرده 
انتقال مسوولیت های امنیتی به نیروهای 
داخلی فراهم شده، اما در عمل، گروه 
حمالتی  اجرای  توانایی  هنوز  طالبان 
و  دولتی  حساس  تاسیسات  در  حتا  را 

امنیتی دارند.

برگزاری همایش 
علمی در کندز

چاشت  از  پیش  کندز:  ۸صبح، 
حقوق  دانشکده ی  دیروز، 
میزبان گردهمایی  کندز،  دانشگاه 
دانشگاهیان،  بزرگ  علمی  
با  رابطه  در  نشانه گذاری  پیرامون 
و  اساسی  قانون  اسالمی،  شریعت 

بود.  بشر  حقوق 
رییس  ظریفی،  عبدالقدوس 
و  جایگاه  روی  کندز  دانشگاه 
همایش های  این گونه  اهمیت 
فعالیت های  زمینه ی  در  علمی 
کرده،  صحبت  دانشگاهی 
ستایش برانگیز  را  آن  اثرگذاری 

خواند.
از  یوناما،  تالش   با  همایش  این 
دانشکده ی  و  میدیوتیک  سوی 
به  و  کندز  دانشگاه  حقوق 
موسسه ی  مالی  پشتیبانی 
شده  راه اندازی  )جی آی زید( 

بود. 
مسوول  رسولی،  عبداهلل 
که  گفت  کندز،  میدیوتیک 
دانشگاهی  گفتمان های  و  بحث ها 
از  یکی  روشنفکرانه،  و 
را  جامعه  که  است  راهکارهایی 

می کند. رهبری  مدنیت  سوی  به 
مقام  معاون  دانشی  حمداهلل 
یکی  همایش  این  در  نیز  والیت، 
به  پیوند  در  که  بود  سخنرانان  از 
خود  حرف های  گردهمایی،  این 
حکومتی  مقام  یک  نشانی  از  را، 

داشت. ارایه 
مراد کسی  علی  مراد  آن،  از  پس 
ریاست  مقام   در  این  از  پیش  که 
است  کرده   کار  کندز  دادگاه 
اصلی  مهمانان  از  یکی  اینک  و 
کرد.  سخنرانی  بود،  همایش  این 
آقای  حرف های  اصلی  محور 
عدالت  و  قضا  مفهوم  روی  مراد، 
قانون  و  اسالمی  شریعت  در 

می چرخید. اساسی 
جزای  حقوق  راهبردی  اصول 
طرح  موضوع  وضعی،  و  اسالمی 
دوکتور  که  بود  دیگری  شده ی 
پ ژوهشگر  عالمه،  حیدر  غالم 

پرداخت.  به آن  بخش حقوق، 
مساله  وی،  سخنان  دیگر  بخش 
جزای  حقوق  اساسی  قواعد 
حاضران  برای  که  بود  اسالم، 

شد. تشریح  همایش، 
همایش،  این  دیگر  بخش 
پرسش های  پاسخگویی  به 
مهمانان  توسط  گردهم آمدگان 

بود. دیده شده  تهیه  ویژه، 
موسسه ی  قانون   تحکیم  معاون 
از  بخشی  در  نیز  )جی آی زید( 
و  کرد  صحبت  گردهمایی  این 
را  برنامه ها  این گونه  راه اندازی 

کرد. قدردانی 
بخش  رییس  نیکوالی،  اقای 
والیتی  بازسازی  گروه  ملکی 
)پی آر تی(، در سخنانی موردهای 
این  برای آموزش در  مطرح شده 
و  کرد  یاد  نکویی  به  را  همایش 
راه اندازی  برای  که  داد  وعده 
مدنی  نهادهای  برنامه ها،  این گونه 

می کند. همکاری  را 
جمع بندی  با  همایش،  پایانه ی   
سوی  از  همایش،  نتیجه گیری  و 
تحکیم  مسوول  رضایی  حسن 
کندز  در  یوناما  دفتر  قانون 

شد.  همراهی 
با  همکاری  در  کندز،  میدیوتیک 
علمی  همایش  این  که  نهادهایی 
را راه اندازی کرده اند، پیوسته در 
ساختن  روشن  و  بهبود  راستای 
تالش  شهروندی  ارزش های 
بسیاری  برنامه های  و  است  کرده 
زمینه ها  این  در  اینک،  تا  را 

است. راه انداخته  

پاکستان قدم هایی...
ادامه از صفحه 1

خارجه  وزارت  سیاسی  معین 
گفت که موضوعات اقتصادی نیز 
بحث  مورد  موضوعات  جمله  از 
مقام های سه کشور در کابل بوده 

است.
معین  بشیر  سلمان  حال  همین  در 
نیز  پاکستان  خارجه  وزارت 
که  کرد  تاکید  نشست  این  در 
خواهان  همیشه  پاکستان  دولت 
است  افغانستان  در  صلح  تامین 
امریکا  و  پاکستان  کشورهای  و 
راستا  این  در  که  دارند  مسوولیت 

تالش های بیشتر کنند.
سفیر  معاون  وین  انتونی  همچنین 
تالش های  از  نیز  کابل  در  امریکا 
انجام  برای  افغانستان  دولت 
کرد  حمایت  طالبان  با  گفتگوها 
سیاسی  تالش های  با  گفت  و 
را  نظامی  دستاوردهای  می تواند 

حفظ کرد.
به  نزدیک  که  حالیست  در  این 
سه  مقام های  نیز  پیش  ماه  یک 
دیدار  باهم  آباد  اسالم  در  کشور 
داشتند و در مورد مسایل مختلف 

با هم صحبت کردند.

قندهار  والیت  در  بمب  یک  انفجار 
منجر به بروز تلفات سنگین غیرنظامی 

شده است.
که  گفته اند  قندهار  شفاخانه  داکتران 
اجساد ده نفر به آنها رسیده و همزمان، 
زخمی  نیز  دیگر  نفر  هشت  و  بیست 

شده اند.
یک  که  افتاد  اتفاق  زمانی  حادثه  این 
پنجوایی  ولسوالی  در  کارگران  موتر 
جاده ای  کنار  بمب  یک  با  قندهار 

برخورد کرد.
این  مسوولیت  گروهی  هیچ  حاال  تا 

انفجار را برعهده نگرفته است.
می گیرد  صورت  حالی  در  حمله  این 
مربوط  مسلح  مردان  هفته گذشته،  که 
کارگر  پنج  و  سی  طالبان  گروه  به 

راه سازی را در والیت پکتیا کشتند.
راه سازی  پروژه های  کارگرانی که در 
مشغول هستند، معموال هدف حمالت 

طالبان قرار می گیرند.
بهاری  عملیات  اخیرا  طالبان  گروه 
خود را آغاز کرده و در چندین مورد، 
شهرهای  در  را  دولتی  ساختمان های 

مختلف هدف قرار داده اند.
تلفات  رقم  حمالت،  این  اجرای  با 
غیرنظامیان نیز در افغانستان باال رفته است.
بزرگترین  از  یکی  جاری،  ماه  اوایل 

افغان  تاجران  بین المللی  کنفرانس 
بامیان  در  خارجی  سرمایه گذاران  و 
روز گذشته برای دو روز آغاز به کار 

کرد.
به گزارش آژانس خبری پژواک، در 
تن  به صد  نزدیک  این کنفرانس که 
شرکت  بین المللی  و  ملی  تاجران  از 
داشتند، گفته شد که نبود برق، میدان 
تا  گردیده  باعث  سرک  و  هوایی 
این والیت  در  نتوانند  سرمایه گذاران 

سرمایه گذاری کنند.
هیات  رییس  حقجو  قربان  محمد 
در  که  صنایع  و  تجارت  اتاق  عامل 
گفت  داشت،  شرکت  کنفرانس  این 
و  سرک  برق،  مانند  مشکالتی  اگر 
میدان هوایی حل نگردد و زمینه برای 
سرمایه گذاران از طرف دولت آماده 
گذاران  سرمایه  ازعالقمندی  نشود، 
کاسته  بامیان  در  توریزم  بخش  در 

سرمنشی  راسموسن  فوگ  اندرس 
افغانستان  به  گذشته  روز  ناتو  عمومی 
کنفرانس خبری  در یک  و  سفر کرد 
مشترک با حامد کرزی رییس جمهور 
کشور، از  پاکستان خواست در مبارزه 
با تروریزم جدی تر عمل کند. سرمنشی 
نمی توانند  طالبان  گفت  ناتو  عمومی 
پیروز شوند و در  افغانستان  در جنگ 
صورتی که به پروسه صلح نپیوندند به 

شدت سرکوب خواهند شد. 
آقای راسموسن در رابطه به موجودیت 
رهبران گروه های تروریستی در خاک 
که  است  واضح  گفت  پاکستان 
از  بیرون  در  تروریستی  فعالیت های 
این  و  دارد  وجود  افغانستان  مرزهای 
افغانستان  در  ناامنی  ایجاد  مساله سبب 
آیساف  که  گفت  او  است.  شده 
تالش می کند تا از ورود شورشیان از 
پاکستان به افغانستان جلوگیری نماید. 
این مقام ناتو گفت که اصول و شرایط 
مشخصی برای مصالحه با طالبان وجود 

انفجار در قندهار نزدیک به چهل کشته و زخمی برجای گذاشت

تدویر کنفرانس بين المللی تاجران در باميان 

سرمنشی عمومی ناتو خطاب به طالبان:
سرکوب می شوید

ادامه از صفحه 1
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»از ورای دود و آتش« سلسله گزارش هایی است که بر اساس گفته های  قربانیان 
جنگ های سه دهه اخیر افغانستان تهیه شده است. این گزارشها که  بدون 
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امروزدرگزارش»ازورایدودوآتش«مادریرابا
دنیاییازغمداریمکهشهادتپسرازیکطرفوفقر
اقتصادیازطرفدیگرگلویاشراسختمیفشارد
وکسینیستکهبهفریادهایاوگوشدهد.اودرد
داردوغمودردهایشراچنینبیانمیدارد:»روزگار
مابهغریبیمیگذشتوازدستزمانهممشکالت
اوالدم بودیم. نموده تحمل را زیادی زجرهای و
خوردسالبودندوهمانپدربیچارهشانمجبوربودکه
باآنهمازخدایخود اما متکفلاعاشهخانهباشد.
راضیبودیم،فقروناداریازجانباوستوخوشی
مابهاینبودکهاوالدهایسالموصحتمندیداشتیم.
روزهایسختزندگیمازیادبودواززمانیکهنظام
را زیادی بدبختیهای ما شد حکمفرما کمونیستی
متحملشدیم،زیرادرمناطقیکهمابودیمنیروهای
مجاهدیناکثراوقاتازهمانجاعملیاتهاییراباالی
قطارموترهایدولتیوپوستههایامنیتیانجاممیدادند
وبعدافرارمیکردند.آنوقتاینمردممنطقهبودند

کهبایدتاواناینعملرامیدادندومناطقشانمورد
بمبارانطیاراتروسیوراکتباریقرارمیگرفت.
شکست کمونیستی نظام و روسی نیروهای سرانجام
خوردندوحکومتمجاهدینپیروزشدوماهمنفس
تازهنمودیموزندگیماآهستهآهستهروبهبهبودبود.
امامدتینگذشتهبودکهجنگهایمیانگروهیبین
این در و شد آغاز قدرت بهخاطر جهادی احزاب

خانههایشان و کشته مردم از زیادی تعداد جنگها
ویرانشدندوداراییشانبهتاراجرفتواینجنگ
و سیاهدل گروهی که گردید باعث خشونتها و
هردوجناح و آید طالبانرویکار بهنام خونآشام
افتادند هم جان به ـ سابق احزاب هم و طالبان هم ـ
وجنگازقبلکردهشدیدترشدوصدمهبیشترآن
از را درگیر نیروهای طالبان دیدند. ملکی مردم را

کابلبهسمتصفحاتشمالراندند.مادرآنزمان
که روزها از یکی در بودیم. کابل شمالی ساحه در
ادامهداشت،احوالرسیدکهطالبان بهشدت جنگ
تخلیه را منطقه شما باید و هستند پیشروی حال در
ناگهان که بودیم فرار آماده نمایید.ما فرار و نمایید
راکتیدرنزدیکیمااصابتنمودودرنتیجهآنپسر
او نتوانستیمکهجنازه ما سالهامشهیدشد. جوان22
همان در را او نماییم. دفن هم یا و ببریم خود با را
حالتباقیگذاشتیموفرارنمودیم.بعدازچهارروز
زمانیکهنیروهایطالبانرادوبارهازمنطقهشکست
و برگشتیم خود منطقه به ما نمودند، بیرون و دادند
جنازهاورادفنکردیم.اوچهگناهداشتکهشهیدش
باجنایتکاران ازدولتمیخواهمکه نمودند؟!من
بهخاطر را پسرم وخون نکند معامله پسرم قاتالن و
منافعحکومتخودزیرپانکند.بایدجنایتکاراناز
هرگروهورژیمیکههستندمجازاتشوند،تامردم
ازشرایشانرهایییابندوگرنههیچگاهیمردمروی
خوشیرانخواهنددیدوشاهدمرگعزیزترینکسان

خودخواهندبود.«


جوان بیست دو ساله ام شهید شد 

سهتن و کشته زمانی دوکــودک بلخ: والیت صبح، 8 
دیگرزخمیشدندکهیکگلولهتوپبهجاماندهازدوران
انفجار مزارشریف درشهر »نورخدا« کارته منطقه گذشته
نمود.مقاماتپولیسبلخمیگویند:»سرگلولهتوپزمانی
آنان مینمودند.« بازی آن با کودکان که نمود انفجار
همچنانگفتند:گلولهاززمانجنگهایگذشتهبهجامانده
نورخدا درکارته نامعلومی ازجای را آن وکودکان بود

انتقالدادندکهبعداانفجارنمودهاست.
بهگفتهدادمحمدسرپرستآمریتفرماندهیپولیسبلخ،

در خود هواپیمای فروند یک سقوط از آیساف نیروهای
غربکشورخبردادهاند.اینخبردراعالمیهایکهازسوی
است، نشرشده کابل در آیساف نیروهای مطبوعاتی دفتر
آمدهکهاینهواپیماصبحروزسهشنبهدرغربافغانستان

مواد از مملو موتر میخواست که انتحاری فرد یک
ملی امنیت عمومی ریاست معاون باالی را منفجرهاش
منفجرسازد،شناساییوازپادرآوردهشد.سمونوالمحمد
به کابل، آسمایی 101 زون جنایی تحقیقات رییس ظاهر
آژانسخبریپژواکگفتهکهصبحروزسهشنبهزمانیکه
امنیت عمومی ریاست اوپراتیفی معاون ضیا احمد داکتر
بهطرفدفتردرحالحرکتبود،در ازمنزلخود ملی،
سرکنوروزآبادحوزهدوازدهم،باموترسرفمشکوک
امنیت ریاست معاون محافظین که افزود وی شد. برو رو
رانندهآنمجروحشد. موترشلیککردندو این بر ملی،
قرار موردتالشی موترسرف، وقتی سمونوالظاهرگفت
مجروح که وشخصی بوده منفجره مواد از مملو گرفت،


هوایی شرکت با روشن مخابراتی شرکت کابل: 8صبح،
کامایر،بهمنظورفروشتکتهایهواپیماازطریقموبایل،

باهمدیگرتوافقکردند.
طریق از میتوانند روشن مشتریان توافق، این براساس
ایر کام هوایی شرکت پرواز بلیطهای »ام-پیسه« خدمات
رابدونمراجعهبهدفاتراینشرکتهوایی،خریداریکنند.
کریمخوجه،رییسشرکتمخابراتیروشنروزگذشته

نیروهای یکشنبه شب هوایی درعملیات غزنی: 8صبح،
ایتالفدرولسوالیاندرغزنی5طالبکشتهشدند.

سمونوالزورآورزاهد،فرماندهپولیسغزنی،ضمنتایید
اینخبرگفت:»حوالیساعت۳شبنیروهایهواییقوای
ایتالف،درمنطقهسردارقلعهولسوالیاندرغزنی5طالب

بخش در تجربوی و آموزشی مرکز یک غزنی: 8صبح،
زراعتدرولسوالیجاغوریوالیتغزنیایجادشد.

سلطانحسینعباسیاررییسزراعتغزنیهدفازایجاد
اینمرکزراآموزشتخنیکیکشاورزاناینولسوالیعنوان

کرد.
بهصورتمسلکیو »مامیخواهیمزراعترا ویگفت:
سنتی از زراعت و بدهیم آموزش کشاورزان به تخنیکی

بودنشبهزراعتمسلکیارتقاپیدانماید.«
در دهقانان مرکز این در غزنی زراعــت رییس گفته به
بخشهایپرورشمیوهجات،سبزیجات،القاحمصنوعیو

تداویحیواناتآموزشمیبینند.
توسط مرکز این در آموزشی »برنامههای عباسیارگفت:

افرادیمتخصصدربخشزراعتپیشبردهمیشود.«
آموزشی مرکز سه »قراراست گفت: غزنی زراعت رییس

8صبح،کابل:وزیرانرژیوآبافغانستانمشکلناامنیو
مداخلهیایرانراکهبرخیسناتورانسببتکمیلشدنبند
سلماخواندهبودند،ردکرد.محمداسماعیلوزیرانرژیو
آبکهروزگذشتهدرموردپروژههایتولیدبرقوایجاد
بندهایآبگردانبهکمیسیونمواصالتومخابراتمجلس
دلیل به بندسلما تاکیدکردکه توضیحمیداد نمایندگان
مشکلاداری،ظرفیتپایینوکمعالقگیکهکمپنیهندی
داشتهاست،تکمیلنشدهاست.محمداسماعیلمیگویدبا
آنکهشماریزیادیازپروژههایتولیدبرقدرشماریاز
والیتهایافغانستانبهدلیلناامنیتکمیلنشدهاستولی
ناامنیدرتوقفکارساختبندسلمااثرگذار بهگفتهاو

اینکودکانباگلولهبازیمینمودندکهانفجارگلولهباعث
کشتهوزخمیشدنآنانگردید.

بهحدی انفجار که میگویند عینی شاهدان حال درهمین
لرزانده را حادثه اطــراف خانههای که است بوده قوی

وشیشههایخانههارانیزشکستهاست.
به انتقال از بعد مجروح کودک ۳ از یکی میشود گفته
نیز شفاخانهمزارشریفجاندادهوحالتدوکودکدیگر

وخیممیباشد.


سقوطکردهاست.نیروهایآیسافدراعالمیهخودگفتهاند
کهدلیلسقوطاینهواپیماهنوزروشننیستامادرمورد

علتآنتحقیقاتآغازشدهاست.



انتحاری موردحمله را ملی امنیت معاون میخواست شد،
قراردهد.رییستحقیقاتجناییزون101آسماییکابل
عالوهکردکهاینواسطهنقلیهدرمحلازبینرفتودرپی
اینرویداد،تلفاتوخساراتیواردنشدهاست.ویخاطر
قضیه و است شده منتقل شفاخانه به راننده که کرد نشان
تحتبررسیقراردارد.امادفترمطبوعاتیریاستعمومی
انتحاری امنیتملیمیگویدکهموظفینآنهاحملهکننده
رابعدازشناسایی،بهقتلرساندند.بهگفتهدفترمطبوعاتی
امنیتملی،حملهکنندهانتحاریکهدرموترمملوازمواد
امنیت ازمقامات بود،میخواستموتریکی منفجرهسوار

ملیرادرمنطقهنوروزآباد،هدفقراربدهد.


رییس کامگار زمری با مشترک خبری نشست یک در
جهت ما تعهدات »براساس گفت: ایر کام هوایی شرکت
عرضهخدماتابتکاریدرافغانستان،خوشحالهستیمکهبا
همکاریکامایرمشتریانمامیتوانندباسهولتواطمیناناز
طریقموبایلخویشبلیطخریدارینمایند.بابهمیانآمدن
اینهمکاری،شبکهفروشندگانمادرسراسرکشورتوسعه
ما مشتریان ام-پیسه جیبی بکس از استفاده با که مییابد
میتوانندبهشیوهایبیشترخریداریدسترسیداشتهباشند.«
همچنینزمریکامگاررییسشرکتهواییکامایرگفت:
استفاده با ام-پیسه، طریق از تکت فروش »معرفیخدمات
باالی ما تمرکز ادامه از بخشی روشن، مخابراتی شبکه از
مشتریانمیباشد.همکاریماباام-پیسه،ماراقادربهارایه
خدماتعالیوقابلانعطافبهمشتریانماکهدرداخلو
خارجازکشورسفرمینمایند،بااستفادهازتکنالوژیجدید

میسازد.«
اینخدماتبرایاولینباردرافغانستانارایهمیشود.



راکشتهاند.«
دارد قرار غزنی شهر کیلومتری در۳0 اندرغزنی ولسوالی

ویکیازولسوالیهایناامنغزنیبهحسابمیشود.



ایجاد مالستان ولسوالی و نیزدرمرکزغزنی زراعتیدیگر
مرکز بهشمول آموزشی مراکز این هزینهجمعی که شود
آموزشیولسوالیجاغوریحدود۳۳5هزاردالرامریکایی
میباشدوازطرفگروهبازسازیوالیتیامریکادرغزنی،

پرداختمیگردد.
از وبیش میباشد، کشور زراعتی والیات از یکی غزنی

هشتادوپنجدرصدمردماینوالیتزراعتپیشهاند.
بهگفتهرییسزراعتغزنیاینوالیتدرحدود750هزار
زمین جریب هزار 160 و دارد آبی زراعتی زمین جریب
زراعتیللمیکهدرسالهایبارانیاینمیزانبه۳00هزار

جریبزمینللمیمیرسد.



نبودهاست.ویگفتمسووالنکمپنیهندیتعهدکردهاند
تادوسالدیگربندسلمابهبهرهبرداریسپردهخواهدشد.
برقکابل70 پروژه انرژیوآبهمچنینگفتکه وزیر
تمام ساختن روشن برای تالشها و شده بازسازی درصد

کابلادامهدارد.
اوافزودبهخاطراندکرنجیهایکشورهایهمسایهممکن
خان اسماعیل کنند. قطع خودرا برق کشورها این است
روی وارداتی برقهای قطع از جلوگیری منظور به گفت
ظرفیت که دارد جریان کار گازی دستگاه ساختن فعال

تولید200میگاواتبرقرادارد.


انفجار یک سرگلوله در بلخ سه کشته و دو زخمی برجا گذاشت

یک فروند هواپیمای ناتو در غرب کشور سقوط کرد

معاون ریاست عمومی امنیت ملی از یک سو قصد جان به سالمت برد

فروش تکت های پرواز از طریق موبایل

۵ طالب درغزنی کشته شدند

کشاورزان غزنی مسلکی می شوند

محمد اسماعیل: 
کم عالقگی کمپنی  هندی در ساخت بند سلما نقش داشته است

در این جنگ ها تعداد زیادی از مردم کشته و خانه های شان ویران 
شدند و دارایی شان به تاراج رفت و این جنگ و خشونت ها باعث 

گردید که گروهی سیاه دل و خون آشام به نام طالبان روی کار آید و هر 
دو جناح ـ هم طالبان و هم احزاب سابق ـ به جان هم افتادند و جنگ 
از قبل کرده شدیدتر شد و صدمه بیشتر آن را مردم ملکی دیدند. 

طالبان نیروهای درگیر را از کابل به سمت صفحات شمال راندند.
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امنيتي  رويدادهاي  ظاهر  برخالف 
طالبان  مي رسد  نظر  به  كشور،  در 
ضعيف  ديگر  زمان  هر  از  بيش 
قرار گرفته اند.  تنگنا  شده اند و در 
از مرگ  پس  تحوالت  و  اتفاق ها 
بن الدن، به گونه اي رقم خورده كه 
منجر به ضعف طالبان شده است. 
به  برمي گردد  مستقيم  كه  ضعفي 
پاكستان  گرفتن  قرار  فشار  تحت 
كشور  اين  حمايت  به خاطر 
چون  تروريستي  شبكه هاي  از 
پيش  يعني،  اين  طالبان.  و  القاعده 

در  وحشت آفريني  در  طالبان  قوت  اسامه،  مرگ  از 
همكاري  و  پاكستان  حمايت  به  بسته  افغانستان،  خاك 
آي اس آي با طالبان بوده است. چون مرگ اسامه با دو 
پيامد عمده همراه بود. يكي اين كه سازمان تروريستي 
حمالت  انجام  براي  طراح اش  مغز  و  رهبر  القاعده، 
تروريستي در جهان را از دست داد. و دو ديگر اين كه 
مرگ اسامه به گونه اي رقم خورد كه منجر به افشاشدن 
حمايت پاكستان از القاعده و طالبان شد. چيزي كه هم 
زير  تروريزم  با  مبارزه  در  را  پاكستان  بين المللي  اعتبار 
سوال قرار داد و هم وضعيت را طوري رقم زد كه نگاه  
جامعه جهاني و به ويژه نگاه كشورهاي قدرتمند جهان 
بستر  و  تروريزم  اصلي  عنوان خواستگاه  به  پاكستان،  به 
امن براي پرورش تروريزم جهاني دوخته شد. مساله اي 
گوناگون  فشارهاي  تحت  را  پاكستان  حكومت  كه 
داخلي و خارجي قرار داد و دولت مردان اين كشور را 

در يك موقعيت ناخواسته ايستاد كرد. 
در كل مي توان گفت، در دو سه هفته ي اخير، تحوالت 
طوري رقم خورده است كه پاكستان را جبرا وادار كرده 
از حمايت القاعده و طالبان دست بكشد و بعد از اين نه 
از طالبان به عنوان ابزار تهديد و فشار در مقابل افغانستان 
استفاده كند و هم نه از خطر القاعده و تروريزم به عنوان 
متحده  اياالت  از  باج گيري  و  اقتصادي  فرصت هاي 

امريكا. 
سفر ديروز آندرس راس موسن، دبير كل ناتو به كشور، 
به  طالبان، هشدار رييس جمهور كرزي  به  او  و هشدار 
با  مبارزه  در  كشور  اين  قاطعانه  عملكرد  براي  پاكستان 
در  حاال  طالبان  كه  مي كند  ثابت  را  ادعا  اين  تروريزم، 
تا چندي  قرار گرفته است. در حالي كه  موضع ضعف 
پيش وضعيت چيز ديگري بود. پيش از اين پاكستان بود 
ميز حامد كرزي  را روي  پيشنهاد  هايش  و  كه دستورها 
پيش شرط  صلح  گفتگوي  براي  طالبان  و  مي گذاشت 

تعيين مي كرد. 
سرمنشي  و  كرزي  جمهور  رييس  ديروز  اظهارات  از 
امر  در  جهاني  جامعه  نگاه  كه  برمي آيد  ناتو،  سازمان 
مذاكره با طالبان تغيير كرده است. پيش از اين ما كمتر 
با  مذاكره  و  صلح  گفتگوي  در  كه  بوده ايم  اين  شاهد 
گذشته  در  باشد.  شده  صحبت  اقتدار  موضع  از  طالبان 
عبارت هاي  و  تضرع  لحن  با  كرزي  حامد  هميشه 
مذاكرات  به  كه  مي كرد  تقاضا  طالبان  از  نامقتدرانه 
لحن  هم  اخير،  هفته اي  چند  اين  در  اما  بپيوندند.  صلح 
امريكايي و  مقام هاي  لحن  افغانستان و هم  دولت مردان 

ناتو در قبال طالبان و پاكستان تغيير كرده است. 

خواست؛  پاكستان  از  ناتو  سازمان  و  افغانستان  دولت 
دهد.  انجام  جدی  اقدامات  تروريزم،  با  مبارزه  در 
حامد كرزی رييس جمهور و اندرس فوگ راسموسن 
نشست  يك  در  سه شنبه  روز  ناتو  سازمان  سرمنشی 
مشترك خبری، بر اقدامات جدی از سوی پاكستان در 

مبارزه با تروريزم تاكيد كردند. 
پاكستان  خاك  در  بن الدن  كشته شدن  می رسد  نظر  به 
ثابت ساخت كه تروريست ها در پاكستان النه كرده اند. 
القاعده  با شبكه ی  متعدد همسو  اين كه شاخه های  برای 
ازبين بروند و تضعيف شوند، تنها يك راه وجود دارد و 
آن اين كه ساحات امنی كه القاعده و گروه های همسو 
از  می پردازند،  تحركات خويش  سازماندهی  به  آن  در 
دست آنان گرفته شود و اين كار ضرورت به همكاری 
جدی و صادقانه پاكستان دارد. تا كنون تالش در قسمت 
اين  در  جدی  سهم گرفتن  جهت  پاكستان  مجاب سازی 
مبارزه بجايی نرسيده، اما اين انتظار وجود دارد كه اگر 
امريكا  متحده  اياالت  و  افغانستان  دولت  ناتو،  سازمان 
فشار  كردن  باوارد  بتوانند  بدهند،  هم  دست  به  دست 
صادقانه تر  همكاری  به  وادار  را  كشور  اين  برپاكستان 

عرصه مبارزه با تروريسم كند.
در  كه  مداركی  و  اسناد  اساس  بر  ديگر  سوی  از 
گزارش های متعدد از جمله گزارش های منتشر شده در 
سايت ويكی ليكس به نشر رسيد، اين ذهنيت ايجاد شده 
آنجا  تا  تروريزم  با  مبارزه  در  نمی خواهد  پاكستان  كه 
تروريستی  شبكه های  ريشه كنی  به  منجر  كه  برود  پيش 
گردد. در واقع رفتار مبهم و شك آلود دولت پاكستان 
اين تحليل و ارزيابی را ايجاد كرده است كه پاكستان با 
ترس نسبت به اقتدار گسترده طالبان پاكستانی كه يكی 
از شاخه های سی و چهارگانه ی شبكه القاعده محسوب 
قرار  حمله  مورد  را  گروه  اين  ازگاهی  هر  می گردد، 
بين  از  برای شكست و محو و  اراده جدی  اما  می دهد، 
وجود  پاكستانی  سياستمداران  نزد  در  گروه  اين  رفتن 

ندارد.
مبارزه ی  اين كه  برای  و  وضعيت  اين  با  مقابله  برای 
در  كه  تروريزم  شكست  برای  جهانی  پرهزينه ی 
افغانستان سنگربندی شده است، بهترين راه اين است كه 
با  مبارزه  در  كشور  اين  تا  شود  وارد  فشار  پاكستان  بر 
تروريزم اقدامات جدی و صادقانه ای را به نمايش بگذارد 

مبارزه و  اشتراك در  بر  مبنی  به دادن شعار  و 
سودبردن از امتيازات سياسی و مالی كه از آن 

بدست می آورد اكتفا نكند.
درخواست  به  پاكستان  كه  نيست  شكی 
تن  رابطه  اين  در  افغانستان  از سوی  يك جانبه 
در نمی دهد. از اين رو برای موثرسازی اين فشار 
سياسی  قدرت های  سازی  بسيج  پاكستان،  بر 
بسيار  تروريزم  با  مبارزه  در  موجود  و شركای 
ضروری می باشد. اياالت متحده امريكا، دولت 
هستند  قدرت هايی  از  ناتو  سازمان  و  انگلستان 
پاكستانی  سياستمداران  بازی  می توانند  كه 
در  تن دادن  به  مجاب  را  آنان  و  داده  تغيير  را 
و  تروريسم  با  مبارزه  در  مشترك  مسووليت 
مبارزه  اين  در  مشاركت  قاطع سازی  و  جدی 

كند.
اسامه  از كشته شدن  بعد  امريكا  متحده  اياالت 
براين نكته  بار  بار  بن الدن در خاك پاكستان، 
كه پاكستان بايد جدی تر در مبارزه با تروريسم 
باراك  اخيرا  است.  تاكيد كرده  بگيرند،  سهم 
اوباما رييس جمهور اياالت متحده در مصاحبه 
اياالت متحده  با بی بی سی گفته است كه اگر 
آگاه شود كه رهبران سازمان القاعده در خاك 
پاكستان پناه گرفته اند، وارد عمل شده و بر ضد 

آنها عمليات خواهد كرد.
و  بهتر  سازوكارهای  نيز  ناتو  سازمان  اين كه 
عين زمان  در  و  جدی سازی  برای  را  موثرتری 

مي شود گفت، باالخره دولت مردان كشور به اين نتيجه 
با  و  تضرع  لحن  با  را  دشمن  نيست  ممكن  كه  رسيدند 
ادامه  و  از وحشت آفريني  تا دست  كرد  وادار  باج دهي 
بارها  و  بارها  اين  از  پيش  كه  چيزي  بردارند.  جنگ 
جريان هاي  و  رسانه ها  مدني،  جامعه  فعالين  سوي  از 
بود  داده شده  تذكر  دولت مردان كشور  به  روشنفكري 
به جاي  بايد  بلكه  داد،  رشوه  و  باج  طالبان  به  نبايد  كه 
برادر خطاب كردن، با آنها از موضع اقتدار برخورد كرد 
مقتدرانه سركوب  را  اعمال وحشت آفرين آن ها  بايد  و 
كرد. چيزي كه امروز آقاي راس موسن در هشداريه اش 
براي طالبان به آن اشاره كرد. اين كه: »پيام من به دشمنان 
افغانستان روشن است: اگر به خشونت ادامه بدهيد، هيچ 
پيروزی ای نصيب تان نخواهد شد و تنها با شكست روبرو 
خواهيد بود. حاال زمان آن رسيده است كه راه صلح را 
انتخاب كنيد؛ ارتباط خود را با القاعده و ساير شبكه های 
از  و  بكشيد  دست  خشونت  از  كنيد،  قطع  تروريستی 

قانون اساسی افغانستان پيروی كنيد.«
منظور گفتگو در  به  به كابل،  هرچند سفر راس موسن 
نيروهاي  به  مسووليت  واگذاري  برنامه  چگونگي  مورد 
كنفرانس  محوري  فضاي  است،   شده  انجام  افغان 
جمهور  رييس  كرزي  حامد  و  او  مشترك  خبري 
كشيدن  دست  براي  طالبان  به  دادن  هشدار  را،  كشور 
از وحشت آفريني و تذكر دادن به پاكستان براي جدي 

گرفتن مبارزه با تروريزم تحت شعاع قرار داده بود. 
يا  اخير  امنيتي  رويدادهاي  كه  گفت  مي توان  پس، 
خط  سوي  دو  در  طالبان  سوي  از  اخيرا  كه  حمله هايی 
مرزي افغانستان و پاكستان انجام شده است، تالش براي 
حذف كردن خودشان به عنوان تهديد در افكار عمومي 

است نه چيزی بيشتر از آن. 
دريايي  پايگاه  بزرگ ترين  بر  طالبان  حمله روز دوشنبه 
در  اميدشان  ديگر  طالبان  كه  داد  نشان  پاكستان 
دستگاه  ـ  آي اس آي  و  پاكستان  سوي  از  حمايت شدن 
اطالعاتي اين كشور ـ را از دست داده اند و به اين نتيجه 
در  مدتي  براي  بايد،  كه  اين  با  همزمان  كه  رسيده اند 
از  بايد  كنند،  وحشت آفريني  افغانستان  مختلف  مناطق 

آي اس آي نيز انتقام بگيرند. 
تضعيف شدن طالبان براي مردم و دولت مردان افغانستان 
كشور  دولت مردان  به  اما  است،  ارزشمندي  خبر 
برمي گردد كه اين بار تا چه مي توانند حريف خود را از 
موضع اقتدار حذف كنند و پيروز و آبرومندانه از ميدان 
به دست آمدن  حكم  كنوني  وضعيت  چون،  آيند.  بدر 

فرصت طاليي در امر مبارزه با تروريزم را دارد. 


به  با تروريسم  مبارزه  پاكستان در  شفاف سازی سياست 
موثريت  و  گردد  واقع  نتيجه بخش  می تواند  ببندد،  كار 
پاكستان  بر شبكه های متعدد تروريستی در خاك  فشار 

بعد از مرگ بن الدن را بهتر و بيشتر سازد. 
روی  كه  می رسد  به نظر  ضروری  بسيار  ناتو  برای  البته 
اين  در  پاكستان  مبهم  سياست گذاری  در  مثبت  تغيير 
مبارزه كار كند. زيرا برای سازمان ناتو نتيجه ای كه در 
جنگ افغانستان به دست می آورد، حايز اهميت می باشد. 
اگر ناتو در افغانستان پيروز شود، به عنوان يك سازمان 
مقتدر جهانی كه می تواند در نقش دهی اوضاع سياسی 
و امنيتی جهان سهم داشته باشد، جايگاه خودرا حفظ و 
افغانستان  اين سازمان در جنگ  اگر  اما  تثبيت می كند، 
دست  از  را  جايگاه  اين  نياورد،  به دست  مناسب  نتيجه 
را  افغانستان  دولت  بايد  ناتو  سازمان  اين رو  از  می دهد. 
پاكستان  بر  فشار  ميكانيزم  كه  راه هايی  كردن  پيدا  در 
را ايجاد می كند، همكاری كند و خود نيز در آن سهم 
حمايت  از  پاكستان  دست برداشتن  بدون  زيرا  بگيرد. 
كشور  اين  شدن  وارد  و  تروريستی  گروه های  از  پنهان 
به مبارزه شفاف و مقتدرانه بر ضد تروريسم، پيروزی در 

اين جنگ آسان نخواهد بود.
يكی از واقعيت های تلخ موجود در منطقه اين بوده است 
كه دولت افغانستان در ده سال گذشته عليرغم حمايت 
استراتژيك  سياست گذاری های  در  جهانی  جامعه ی 
خود، نتوانسته است از تاثيرپذيری از كشورهای همسايه 
ايجاد  پی  در  و  هرازگاهی  اين كه  با  كند.  پيدا  رهايی 
افغانستان،  دولت مردان  سوی  از  حساسيت هايی  برخی 
مريز  و  كج دار  سياست گذاری های  از  انتقاداتی 
كشورهای همسايه و به خصوص پاكستان مطرح گرديده 
است، اما اين انتقادها به صورت بنيادين و قوام يافته نبوده 
ناديده  نيز  پاكستان  به خصوص  و  همسايه ها  سوی  از  و 

گرفته شده است. 
دولت  اعتراضات  و  انتقادات  استحكام  و  قوام  برای 
برای  و  پاكستان  سياست های  به  نسبت  افغانستان 
جهت  در  افغانستان  حكومت  رهبران  جسورترساختن 
و  ناتو  سازمان  همكاری  برپاكستان،  فشار  واردكردن 
برخوردار  ويژه ای  اهميت  از  امريكا  متحده  اياالت 

می باشد.

پاکستان همکاری
 خواهد کرد؟

احساناهللدولتمرادی

تنشهاافزایشمییابد

موضع مقتدرانه 
در قبال پاکستان و طالبان 

اميدبخش است
آصفآشنا

سفر ديروز آندرس راس موسن، دبير کل ناتو به کشور، و هشدار او 
به طالبان، هشدار رييس جمهور کرزي به پاکستان براي عملکرد 

قاطعانه اين کشور در مبارزه با تروريزم، اين ادعا را ثابت مي کند که 
طالبان حاال در موضع ضعف قرار گرفته است. در حالي که تا چندي 

پيش وضعيت چيز ديگري بود. پيش از اين پاکستان بود که دستورها 
و پيشنهاد  هايش را روي ميز حامد کرزي مي گذاشت و طالبان براي 

گفتگوي صلح پيش شرط تعيين مي کرد. 

ACKU
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امروزه  زیستی  محیط  آلودگی  و  هوا  آلودگی  تشدید 
برای شهروندان شهر کابل  نگران کننده  نکات  از  یکی 
جهان  آلوده  شهر   10 از  یکی  کابل  شهر  است.  شده  
به شمار می رود، که دالیل زیادی برای آلوده جلوه دادن 
مردم  همکاری نکردن  و  بی تفاوتی  دارد.  وجود  آن 
امر  در  دولت  بی توجه بودن  نیز  حدودی  تا  و  دولت  با 
مدیریت صحیح زباله ها از دالیل تشدید آلودگی شهر 

کابل می باشد.
بنیادی ترین اهداف کاری  حفظ محیط زیست یکی از 
در هر دولت می باشد. اگر درهماهنگی  با شرایط کنونی 
انسانی در جامعه  ظرفیت محیط زیست در  نیازهای  و 
نظر گرفته نشود، در درازمدت انسان و جهان را با بحران 
جدی مواجه خواهد ساخت. با این حال مصوونیت بشر 
زندگی  که  است  مسایلی  و  زیست  محیط  به  وابسته 
انسان  که  وقتی  می دهد.  قرار  خود  تاثیر  تحت  را  بشر 
شک  بدون  می دهد،  تغییر  را  خود  ایکوسیستم های 

تاثیرات گسترده ای نیز برهمه جوانب می گذارد.
اقتصادی،  فاکتورهای  با  جامعه  سنت های  و  فرهنگ 
سیاسی و مذهبی و تاریخی جامعه رابطه مستقیم دارد. از 
این رو در جوامعی که در آن فرهنگ شهر نشینی رعایت 
خود  وظیفه  را  بهداشتی  اصول  رعایت  مردم  می گردد 

می دانند.
مکلف  دولت  کشور،  اساسی  قانون   52 ماده  براساس 
نکته  این  کند.  حفظ  را  جامعه  و  افراد  سالمتی  است 
سالم  افراد  از  سالم   اجتماع  یک  که  می دانیم  همه  را 
شکل می گیرد.  حفظ محیط زیست، کنترول و ارزیابی 
صحت عامه، خدمات طبی و به میان آوردن یک سیستم 
اجتماعی جهت دسترسی به سهولت های صحی مواردی 
را  افراد  و  جامعه  روانی  و  فزیکی  سالمتی  که  هستند 

تضمین کرده می تواند.
با این حال وقتی در خیابان های شهر قدم می زنیم انبوه 
زباله در هرگوشه و کنار و بوی متعفن آن چیزی نیست 
که نشود آن را نادیده گرفت. نبود مدیریت صحیح برای 
جمع آوری به موقع زباله ها و بی توجهی مردم سبب شده 
آلوده  شهرهای  از  یکی  به عنوان  کابل  شهر  که  است 
تنهایی  به  را  زباله ها  وجود  که  هرچند  گردد.  عنوان 
انباشته شدن  اما  بیان کرد  آلودگی شهر  عامل  نمی توان 
بیش از حد زباله ها در گوشه و کنار شهر را می توان یکی 

از دالیل آلودگی بیش از حد بیان کرد.
بارها گفته شده است که نبود فرهنگ شهرنشینی یکی 
این  با  اما  از دالیل عمده آلودگی شهر کابل می باشد. 
وجود مردم بی مسوولیتی شهرداری را دلیل انباشته شدن 

زباله ها در خیابان ها و کوچه ها می  دانند.
»ما  باشندگان شهر کابل می گوید:  از  یکی  عبدالحمید 
زباله ها و کثافات را جمع آوری کرده و در مکان هایی 
متاسفانه  اما  می دهیم  قرار  نموده  معین  شهرداری  که 
انتقال  را  کثافات  این  موقع  به  شهرداری  کارگران  که 
پرسه  زباله ها  بین  در  کودکان   یا  این رو  از  نمی دهند. 
در  را  رمه های گوسفندان خود  یا کوچی ها  و  می زنند 

بین زباله ها رها می کنند.« 
انتقال  قبال  در  شهرداری  بی تفاوتی  که  است  معتقد  او 
به موقع زباله ها باعث انتشار بوی بد و شیوع بیماری در 

بین مردم می گردد.
فرهنگ  مردم  که  است  شده  گفته  همیشه  حال  این  با 
شهرنشینی را رعایت نمی کنند و زباله ها را در هرجایی 
جرات  به  را  نکته  این  می اندازند.  خواست  دلشان  که 
می توان گفت که به همان میزانی که شهرداری و دولت 
شاید  حتا  و  میزان  همان  به  هستند  بی توجه  امر  این  در 
هستند.  بی اهمیت  موضوع  این  قبال  در  مردم  نیز  بیشتر 
زیرا مردم آموخته اند که هرمشکل و کمبودرا به گردن 
هرنوع  از  همیشه  را  خودشان  و  بیندازند  مسوولین 

مسوولیتی مبرا سازند. 
متاسفانه که این نوع اندیشیدن را کودکان نیز از بزرگان 
خانواده آموخته اند و آن ها نیز فکر می کنند که در قبال 
محیطی که د رآن زندگی  می کنند هیچ گونه مسوولیتی 

ندارند. 
می گوید:  کابل  شهر  شهروندان  دیگراز  یکی  حمید 
وظیفه  این  که  فکر می کنند  مردم  بیشتر  مردم  »متاسفانه 
پیشروی  از  را  آنان  زباله های  که  است  شهرداری 
خانه های شان  جمع آوری نماید. اگر درجایی زباله دانی 
هم وجود داشته باشد مردم به جای انداختن زباله های شان 
زباله دانی ها  اطراف  در  آن هارا  زباله دانی،  داخل  به 
 می اندازند. با این حال آموزش فرهنگ شهر نشینی یکی 
از موارد مهم برای کاهش مشکالت شهر و باشندگانش 

می باشد.
برای بهبود وضعیت محیط زیست کشور از  چند سال به 
اینسو اداره ملی محیط زیست  فعالیت می کند. این اداره  

آلودگی  است.  کرده  ایجاد  کابل  شهروندان  برای  را 
در  کثافات  و  زباله  انبارشدن  بیش ازحد محیط زیست، 
نقاط شهر از جمله مشکالتی می باشد که باعث نگرانی 

باشندگان کابل شده است. 
ساکنان شهر کابل معتقدند که هرچند این شهر به عنوان 
پایتخت نامبرده می شود اما به هیچ دلیل شباهتی به یک 
از شهرداری کابل می خواهند که  آنان  ندارد.  پایتخت 
برای  جدی تری  و  سریع تر  اقدامات  هوا  گرم شدن  با 

جمع آوری زباله ها انجام دهد. 
اعالم  افغانستان  زیست  محیط  از  حفاظت  ملی  اداره 
روزانه  هرنفر  متوسط  به طور  کابل  در  که  است  کرده 
می کند که  تولید  فاضالب(  و  )زباله  کثافت  ۴00 گرم 
با توجه به جمعیت بیش از چهارونیم میلیونی این شهر، 
مکعب(  متر   1۷00 )معادل  تن   1۸00 از  بیش  روزانه 
کثافت تولید می شود. اما شهرداری توانایی انتقال فقط 
۴00 – 500 متر مکعب آن را را خارج از شهر دارد و در 
نتیجه روزانه تقریبا 1200 متر مکعب آن در سطح شهر 

انباشته و یا درهوا پراکنده می شود.
افزایش  شهر،  در  زباله ها  انبا رشدن  دالیل  از  یکی 
نشینی  شهر  فرهنگ  از  مردم  عدم آگاهی  و  جمعیت 
در  کابل  شهروندان  درصد   ۳ تنها  آمارها  طبق  است. 
است  درحالی  این  همکاراند.  شهرداری  با  شهر  پاکی 
که هم اکنون شهر کابل از نظر جمعیت در حال افزایش 
کابل  شهر  محیط  و  هوا  آلودگی  این رو  از  می باشد. 
روزبه روز زیادتر می گردد و تنها نقش کنترولی در آن 
موثر واقع نمی گردد. به گفته کارشناسان مسایل محیط 
زیستی، اداره ملی محیط زیست باید با همکاری سکتور 
تصفیوی  و  کنترولی  نقش  کابل،  شهریان  و  خصوصی 

هردو را ایفا کند تا از خطرات موجود نیز کاسته شود.
کاهش  در  تاثیری  تعطیلی  روز  یک  مردم: 

آلودگی هوا ندارد
اواخر سال گذشته شورای وزیران روزهای پنج شنبه را 
تعطیل عمومی اعالم نمود تا بااین کار بتواند مقداری از 
آلودگی هوای کابل کاسته و به وضعیت محیط زیست 

در این شهر کمک نمایند. 
افزایش نفوس و وسایل نقلیه ، انبار شدن کثافات، ورود 
سبب  خاکی  جاده های  موجودیت  و  بی کیفیت  تیل 
افزایش آلودگی و کاهش اکسیجن در شهر کابل شده 
افزایش آلودگی  به علت  از اواخر سال گذشته  است.  
روزهای  تعطیل کردن  به  تصمیم  وزیران  شورای  هوا 
تاکنون  گذشته  سال  از  حال  این  با  گرفت.  پنج شنبه 
تغییرات چشم گیری در ارتباط به کاهش آلودگی هوا 
دیده نمی شود. با این حال در سال جاری دولت تصمیم 
تعطیلی  این  هوا  آلودگی  تشدید  علت  به  تا  گرفت 

هم چنان در روزهای پنج شنبه ادامه پیدا کند. 
در  یک روز  تعطیل نمودن  با  که  گفت  می توان  آیا  اما 
هفته از آلودگی هوا در شهر کابل کاسته خواهد شد؟ 
عده ای از باشندگان کابل به این باورند که تعطیل نمودن 
نخواهد  آلودگی  کاهش  بر  تاثیری  هفته  در  یک روز 
از  یکی  صمیم  محمد  گفته ی  به  حال  این  با  داشت. 
تراکم   عامل،  جدی ترین  کابل،  دانشگاه  دانشجویان 
با  وجه  هیچ  به  که  است  نقلیه ای  وسایط  بیش از حد 
معیارهای  بین المللی هماهنگ نیستند. وی معتقد است 
افغانستان محدود  این وسایط در  باید عبور و مرور  که 
شود تا بتوان مانع آلودگی بیش از حد هوای پایتخت شد. 
تشدید  سبب  نقلیه  وسایل  تنها  که  است  معتقد  او 
آلودگی هوا نمی گردد، بلکه خراب بودن و خاکی بودن 
سرک ها، هم چنان استفاده از سوخت های غیر استندرد 

تاثیرات به سزایی درافزایش آلودگی هوا دارد.
تالش های  کابل  شهروندان  از  عده ای  حال  این  با 
دولت را با شک و تردید می نگرند. معصومه ابراهیمی 
دانشجوی رشته روانشناسی در دانشگاه کابل می گوید: 
»شهرداری هیچ توجهی به جمع آوری زباله ها نمی کند، 
هستند   مجبور  مردم  می شود  زیاد  زباله ها  که  هم  وقتی 
که آن ها را بسوزانند، که دود ناشی از سوزاندن زباله ها 

خود نیز سبب آلودگی هوا می گردد.«
اداره حفظ محیط زیست که پیش از این از آلوده بودن 
داده  با ذرات مضر هشدار  بیش از حد هوای شهرکابل  
بود، اکنون می گوید که این طرح تا حد زیادی توانسته 

است در رفع آلودگی هوا کمک کند.
به همین  شهر،  هوای  آلودگی  اگر  بود  گفته  اداره  این 
صورت  باقی بماند، تا ده سال دیگر این شهر غیرقابل 

سکونت خواهد شد.
اداره  ده ها  تعطیل بودن  می گویند  اداره  این  در  مقامات 
در  نقلیه  وسیله  هزاران  تردد  از  جلوگیری  و  حکومتی 
آلودگی  کاهش  در  مالحظه  قابل  حد  به  روز،  یک 

تاثیرگذار بوده است.
با این حال دولت همچنان از ساکنان شهر کابل خواسته 
بود تا در کنار تعطیلی پنج شنبه ها در روزهای دوشنبه از 
رفت و آمد موترهای بیشتر در این شهر خودداری کنند.

و  »مردم  می گویند:  زیست  محیط  اداره  در  مقامات  اما 
به این پیشنهاد، توجه  حتا برخی نهاد های دولتی نسبت 

جدی نکرده اند.«
تعطیلی  که  است  این  بر  مردم  بیشتر  عقیده  این حال  با 
دیگر  مانند  زیرا  ندارد.  زیادی  تاثیر  درهفته  یک روز 
مسایلی که مردم نسبت به آن بی تفاوت هستند از کنار 

این نکته نیز بی مهابا می گذرند.

استراتیژی ها،  زیادی  تعدادی  تا  است  توانسته  تاکنون 
پالیسی ها، مقرره ها و ستندردهای محیط زیستی را آماده 
کند و حتا مضمون درسی به این ارتباط  را درمکاتب 

بگنجاند.
و  مقرره ها  برنامه ها،  پالیسی ها،  استراتیژی ها،  تدوین 
استندرد های محیط زیست، تهیه وتصویب قانون محیط 
زیست، تدوین استراتیژی های ملی محیط زیست، تنوع 
عمل  پالن  وترتیب  تهیه  کابل،  هوای  کیفیت  و  حیات 
با  سازگاری  ملی  پالن  ترتیب  و  تهیه  زیستی،  محیط 
محیط  اثرات  ارزیابی  پالیسی های  تدوین  اقلیم،  تغییر 
و  آلودگی ها  تنظیم  و  کنترول  زباله ها،  تنظیم  زیستی، 
مقرره های کاهش و جلوگیری از آلودگی هوا، مقرره 
اثرات  ارزیابی  اوزون،  الیه  مخرب  مواد  تولید  منع 
محیط زیستی زباله های جامد و آلودگی صوتی، تدوین 
مصوبه  استندرد های کیفیت هوا، وسایط نقلیه، کیفیت 
بویلرهای  و  سمنت  خشت پزی،  داش های  آب،  منابع 
و  حفظ شده  ساحات  طرزالعمل  و  صنعتی  فابریکات 
گام هایی  حفظ شده  ساحات  سیستم  ملی  برنامه  مسوده 
است که در راستای حفظ محیط زیست برداشته شده اند.

با این حال افزایش بیش از حد جمعیت، توسعه ناموزون 
زیادی  مشکالت  شهری،  مناسب  امکانات  نبود  شهر 

 یکی از دالیل انبا رشدن زباله ها 
در شهر، افزایش جمعیت و 
عدم آگاهی مردم از فرهنگ شهر 
نشینی است. طبق آمارها تنها ۳ 
درصد شهروندان کابل در پاکی 
شهر با شهرداری همکاراند. 
این درحالی است که هم اکنون 
شهر کابل از نظر جمعیت در حال 
افزایش می باشد. از این رو آلودگی 
هوا و محیط شهر کابل روزبه روز 
زیادتر می گردد و تنها نقش 
کنترولی در آن موثر واقع نمی گردد. 
به گفته کارشناسان مسایل محیط 
زیستی، اداره ملی محیط زیست 
باید با همکاری سکتور خصوصی 
و شهریان کابل، نقش کنترولی 
و تصفیوی هردو را ایفا کند تا از 
خطرات موجود نیز کاسته شود.

  زباله ها به موقع جمع آوری گردد
مردم:

  نازنین شفایی

نبود مدیریت صحیح در جمع آوری زباله ها باعث تشدید آلودگی
 در پایتخت شده است
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با وجود آن که باران های امسال به اندازه ای 
که  هراتیان  اما  نبود،  می رفت  توقع  که 
به  دارند  پرآبی  جوی های  دریاها  آب  از 
این باور اند که امسال در هرات سال میوه 

خواهد بود.
فقیر احمد بیانگر رییس زراعت، آبیاری و 
مالداری هرات می گوید: »امسال بین 315 
باریده  هرات  در  باران  میلی متر   320 الی 
والیت  این  ضرورت  درحالی که  است، 
به 250 میلی متر است. با این حال به دلیل 
فصل های  در  باران  متوازن  بارش  عدم 
زمین های  درصد   25 به  نزدیک  بارانی 
زراعتی خصوصا در بخش للمی از کشت 

باز مانده اند.«
غالم سرور عظیمی که در ولسوالی شیندند 
هرات زندگی اش را با زراعت می گذراند 
ابراز می دارد که امسال به دلیل نبود باران 
دهقانان  زمستان،  اوایل  و  خزان  فصل  در 
روی  را  للمی  کشت  که  نکردند  جرات 
بخش  خاطر  همین  به  و  بگیرند  دست 

زیادی از زمین های شان بی کشت ماند.
و  حوت  ماه  در  بیشتر  باران  که  گفت  او 
دیگر  که  است  زمانی  این  و  بارید  حمل 
تنها  زیرا  نمی خورد،  کشت مندی  درد  به 
برای  امسال  محلی  مردم  اصطالح  در 
سفیدبر )منظور غله جات و حبوبات است( 
سبزبر  برای  ولی  نبود  خوبی  سال  زیاد 
)سبزیجات و ترکاری( سالی خوبی است، 
فراوان  نیز  میوه  امسال  که  آن  کنار  در 

خواهد بود. 
رییس زراعت نیز امسال را در هرات سال 
پرمیوه ای می داند زیرا به گفته او امسال نه 
و تگرگ آسیبی  ژاله  نه  و  زراعتی  آفات 

آن چنانی به میوه ها نزده اند. 
دهقانی  انجیل  ولسوالی  در  که  رحم دل 
می کند اظهار می دارد: »جوی های آنان پر 
از آب است، ولی زمین های آنان به دلیل 
ترس از خشک سالی در آخر سال گذشته 
مورد کشت قرار نگرفت و حاال آنان تنها 
خوش  دل  سبزی جات  و  میوه  باغ های  به 

کرده اند. 
رحم دل می گوید آنان بخشی از زمین های 
خصوصا  غله جات  به  معموال  که  را  خود 
گندم ـ هم از نوع آبی و هم از نوع للمی ـ 
اختصاص می دادند، از ترس خشک سالی 
کشت نکردند و حاال این زمین بی استفاده 

مانده است.
هرات  زراعت  ریاست  مقامات  اما 
تهیه  عرصه  در  والیت  این  که  می گویند 
خودکفا  تنها  نه  اصالح شده  بذری  تخم 
اصالح شده  تخم  درصد   45 بلکه  شده 

افغانستان را تهیه کرده است.
آنان  می گوید  هرات  زراعت  رییس 

در هرات
امسالسال میوه است

توانسته اند  خود  تحقیقاتی  فارم های  در 
انواع میوه جات و حبوبات  ضمن پرورش 
اصالح شده، نزدیک به چهل و پنج درصد 
را  افغانستان  نیاز  مورد  غله ی اصالح شده 

در هرات تولید کنند.
بیانگر می گوید: »ما در حال حاضر در چند 
مرکز تحقیقاتی خود روی چندین ورایتی 
گندم کار می کنیم و چند نوع از این تخم 
بهره برداری  مرحله  به  هم  اصالح شده 

رسیده است.«
او افزود: »ما در ظرف شش سال گذشته، 
تولید  اصالح شده  تخم  تن  سی هزار 
کرده ایم که نه تنها تکافوی هرات را کرده 
بلکه بخش زیادی از ضروریات افغانستان 
امسال  در کل  و  است  تکافو کرده  نیز  را 
تخم  هرات  از  افغانستان  والیت   23 برای 

اصالح شده توزیع گردیده است.«
افغانستان  در  اساسی  مشکالت  از  یکی 

بحث مدیریت آب است.
هشت  به  نزدیک  موجود  آمار  براساس 
افغانستان  در  زراعتی  زمین  هکتار  میلیون 
میکانیزم  نبود  دلیل  به  که  است  موجود 
زمین ها  این  از  بخشی  زراعتی،  قوی 

همچنان بایر و بدون زرع مانده است.
افغانستان  آنچه بخش زیادی از زمین های 
را بی حاصل گذاشته، نبود امکانات آبیاری 

این زمین ها است. 
شکل  به  آب  از  دهقانان  استفاده  عمده 
خاطر  همین  به  و  می گیرد  صورت  سنتی 
بخش زیادی از منابع آب افغانستان، یا به 
همسایه  کشور های  به  هم  یا  می رود  هدر 

می رود.
برای  »هنوز  می گوید:  بیانگر  آقای 
زود  خیلی  آب  مدیریت  بحث  افغانستان 
است، به همین خاطر این کشور نمی تواند 
استفاده کند  باران  از آب  به طور درست 
هدر  آسمانی  نزوالت  از  زیادی  بخش  و 

رییس زراعت هرات می گوید آنان در فارم های تحقیقاتی خود 
توانسته اند ضمن پرورش انواع میوه جات و حبوبات اصالح شده، نزدیک 
به چهل و پنج درصد غله ی اصالح شده مورد نیاز افغانستان را در هرات 

تولید کنند.
بیانگر می گوید: »ما در حال حاضر در چند مرکز تحقیقاتی خود روی 

چندین ورایتی گندم کار می کنیم و چند نوع از این تخم اصالح شده هم 
به مرحله بهره برداری رسیده است.«

در  زراعتی  زمین  هکتار  میلیون  هشت  به  نزدیک  موجود  آمار  براساس 
افغانستان موجود است که به دلیل نبود میکانیزم قوی زراعتی، بخشی از 

این زمین ها همچنان بایر و بدون زرع مانده است.

می رود.«
بیانگر معتقد است که به تازگی در  آقای 
آب های  از  استفاده  هرات  از  بخش هایی 
زیرزمینی روی دست گرفته شده و هنوز 
سنتی  سیستم  همان  آبیاری،  سیستم  بیشتر 
و  و دریا می باشد  قدیمی، جوی و کاریز 

یا هم انتظار برای ریزش باران از آسمان.
با این حال رییس زراعت هرات می گوید 
کردن  تبدیل  و  زراعت  رشد  عرصه  در 
میکانیزه،  سیستم  به  سنتی  زراعتی  سیستم 
کار های سترگی در هرات صورت گرفته 

است.
از  زیادی  بخش  می گوید  بیانگر  آقای 
تراکتور  توسط  حاال  زراعتی  زمین های 
ابزار  مورد استفاده قرار می گیرند و دیگر 
دهقانان  خدمت  در  نیز  میکانیزه  زراعت 

قرار دارد. 
از  بیش  هرات  زراعت  می گوید  او 
چهارصد تراکتور در اختیار دارد که همه 

در خدمت دهقانان قرار دارد. 
به گفته آقای بیانگر میکانیزه شدن زراعت 
در هرات باعث گردیده که در سطح تولید 
محصوالت زراعتی افزایش چشمگیری به 
را  عالقمندی ها  مساله  این  و  بیاید  عمل 
بیشتر  والیت  این  در  زراعت  رشد  برای 

کرده است. 
حال  در  هرات  زراعت  رییس  گفته  به 
بین المللی  و  داخلی  انجوی  بیست  حاضر 
که  فعال اند  هرات  در  زراعت  عرصه  در 
با  کامل  هماهنگی  در  همه  نهادها  این 
ریاست زراعت هرات برنامه های انکشافی 

زراعتی را به پیش می برند. 
از  هم  هنوز  دهقانان  از  عده ای  ولی 
در  زراعت  راه  سر  بر  موجود  چالش های 

کشور صحبت می کنند. 
»هنوز  می گوید:  عظیمی  سرور  غالم 
که  نرسیده  آن حدی  به  میکانیزه  زراعت 

کل بخش زراعت را پوشش دهد.«
 او ادامه می دهد که هنوز با نبود تراکتور 
هم  هنوز  هستند،  روبرو  آن  موقع  در 
به زمین های زراعتی آسیب  آفات گیاهی 
می رساند و هنوز هم همکاری های ریاست 
در  و  نیست  متوازن  دهقانان  با  زراعت 
همکاری ها  این  کمتر  مناطق  از  بخشی 

وجود دارد. 
مسوولین  هم  و  دهقانان  هم  حال  این  با 
رو به رشد  روند  به  نسبت  هرات  زراعت 

وضعیت زراعت خوشبین هستند.

ACKU
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

بخش هاي برنامه اي کمیسیون عبارت اند از:
 بخش تعلیمات حقوق بشر:

بخش هاي  از  يکي  بشر  حقوق  تعليمات  بخش   
برنامه اي کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان بوده 
هدف  به  نيل  به خاطر  بخش ها،  ساير  همرديف  و 
عمومي کميسيون در مرکز و تمام دفاتر ساحوي و 
واليتي در عرصه هاي آگاهي دهي و انکشاف حقوق 

بشر فعاليت دارد.
هدف بخش تعلیم و تربیت:

تغيير  و  ذهنيت  تغيير  مردم،  آگاهي  سطح  ارتقاي 
نهادينه شدن  به خاطر  اجتماعي  و  ف��ردي  سلوک 
حقوق بشر و تعويض فرهنگ جنگ و خشونت به 

فرهنگ صلح و حقوق بشري در سطح جامعه:
مقاصد  فوق،  به هدف  دستيابي  به منظور  بخش  اين 

آتي را طرح نموده و پيگيري مي نمايد:
حقوق  تعليمي  نصاب  مفردات  تدوين  و  طرح   
تعليمي  نصاب  در  مفردات  اين  و شامل  ساختن  بشر 

معارف براي دوره هاي ابتداييه، متوسطه و ليسه

وضعیت عمومي:
بنا به اظهارات حيدرعلي اعتمادي مقام ولسوالي لعل 
و سرجنگل، در مالقات با تيم نظارت ساحوي دفتر 
اين ولسوالي طبق سروي سه  واليتي غور، جمعيت 
نفر   180000 داده اند  انجام  موسسات  که  قبل  سال 
بوده است. جابجايي بي جاشدگان داخلي به دليل فقر 
مزمن، بي کاري، کم آبي و خشك سالي از اين قريه 
به واليات  به داخل ولسوالي و حتا  به قريه ديگر و 
همجوار و کشورهاي همسايه به صورت چشم گيري 
وجود داشته است؛ به خصوص در اثر سيالب 1389 
اما وي در  به کلي ويران نمود.  که بعضي قريه ها را 
مورد موجوديت اقليت هاي مذهبي، قومي و يا قشر 
نباشد،  برخوردار  دولت  حمايت  از  که  آسيب پذير 
افزود: »در اين ولسوالي از اقليت هاي يادشده خبري 

نيست!«
همچنين مقام ولسوالي لعل و سرجنگل در خصوص 
از  يکي  که  »کوچي ها  گفت:  کوچي ها  اقامت 
زمين دارترين مردم اين ولسوالي بوده؛ ولي خودشان 
حضور ندارند؛ سال به سال مي آيند و اجاره زمين شان 
مي برند.« درعين حال  و  دهاقين جمع مي کنند  از  را 
سرجنگل  و  لعل  ولسوالي  باشندگان  يادشده  مقام 
را از قوم هزاره ذکر کرد و مشکالت اقتصادي اين 
واليت  اين  ولسوالي هاي   ديگر  به  نسبت  را  مردم 
طوالني بودن  هوا،  سردي  علت  به  ديگر  واليات  و 
طول  در  مواصالتي  راه هاي  مسدوديت  و  زمستان 

فصل بارندگي، بسيار اسفبار توصيف کرد.
آقاي اعتمادي تعداد قريه هاي اين ولسوالي را 686 

 شامل ساختن مفاهيم و موضوعات حقوق بشر در 
امنيت  ملي،  اردوي  پوليس،  نصاب درسي آکادمي 
موسسات  و  محابس  تعليمي  مرکز  ملي،  پوليس  و 

تحصيالت عالي
معلمان  آگاهي  سطح  ارتقاي  به خاطر  تالش 
مکاتب در مرکز، واليات و در مراحل بعدي معلمان 

مکاتب در ولسوالي ها
 تالش در راستاي ارتقاي سطح آگاهي گروه هايي 
سارنواالن،  قضات،  به خصوص  دولتي  کارمندان  از 
روحانيون،  ع��ام��ه،  صحت  کارکنان  پوليس، 

وکالي گذر و متنفذان محلي، دانشجويان و ...
تالش به خاطر ارتقاي ظرفيت کارمندان موسسات 
و  بشر  حقوق  آموزش  عرصه ي  در  مدني  جامعه ي 
شبکه ي  يك  ايجاد  به منظور  مستقل،  آموزگاران 
گسترش  زمينه  در  فعال  موسسات  و  افراد  از  وسيع 

آموزش حقوق بشر در سطح جامعه
در عرصه ي کار با نصاب تعلیمي معارف:

رياست  با  منظم  کار  اين طرف،  به  سال  چندين  از 

قريه ياد کرد و گفت: »تعداد مساجد و منابر در اين 
دو  قريه ها  بعضي  و  است  بيشتر  قريه ها  از  ولسوالي 
بازسازي  پروژه هاي  در خصوص  دارد.«  منبر  سه  تا 
عالوه  وي  غيردولتي  و  دولتي  موسسات  سوي  از 
و  عليا  لعل  قريه هاي  در  انکشافي  »شوراهاي  کرد: 
سفليا، سرجنگل، کرمان و تلخك ايجاد شده است؛ 
تا  را  داشته خود  ايد، پالن هاي دست  افغان  موسسه 
تعمير  کار  رساند.  خواهد  پايان  به   1390 سال  آخر 
پنج پل در اين ولسوالي در سال 1389 به پايان رسيده 
است؛ اکمال دو پل روي درياي کرمان و لعل عليا 
سرجنگل.«  درياي  روي  ديگر  پل  سه  همچنين  و 
البته اين پل ها موتررو مي باشند و براي عبور و مرور 
مي گردد  استفاده  آنها  از  باري  و  سواري  موتر هاي 
نيز  م��ردم  و  مکاتب  شاگردان  ب��راي  سويي  از  و 

سهولت هاي خوبي را به وجود آورده است.  
مالکيت  دعواي  )بيشتر  منازعات  است؛  ذکر  قابل 
زمين( که در اين ولسوالي بين مردم به وجود مي آيد 
فصل  و  حل  قريه  ريش سفيدان  سوي  از  ابتدا  در 
مراجع  به  طرفين  توافق  عدم  صورت  در  مي گردد؛ 
به  توجه  با  البته  مي نمايند.  مراجعه  قضايي  و  عدلي 
خلع سالح عمومي در اين ولسوالي کدام قوماندان 
خودسر در ولسوالي لعل و سرجنگل وجود ندارد؛ تا 
در امور عدلي و قضايي مداخله نمايد و ناگفته نماند: 

امنيت در اين ولسوالي عالي است!
وضعیت امنیتي 

از  يکي  سرجنگل  و  لعل  ول��س��وال��ي  تاکنون 
مي گردد  محسوب  غور  واليت  امن  ولسوالي هاي 

را  اين ولسوالي جايزه صلح  که حتا در سال 1388 
سراسر  در  قريه   686 که  وجودي  با  نمود.  اخذ  نيز 
ولسوالي  اين  وسعت  و  است  موجود  ولسوالي  اين 
بسيار است و از نظر تشکيل نيز ولسوالي درجه اول 
به تمام نقاط  امنيتي دولت  نيرو هاي  بازهم  مي باشد، 
ولسوالي کامال  اين  و  دارند  امنيتي  تسلط کامل  آن 

تحت تسلط دولت مي باشد.
کفيل قوماندان امنيه ولسوالي لعل و سرجنگل، نبي 
و  کرد  توصيف  عالي  را  ولسوالي  اين  امنيت  پيمان 
مسلح  افراد  موجوديت  از  ولسوالي  اين  »در  گفت: 
غيرمسوول خبري نمي باشد و تاکنون هيچ تهديدي 
ولسوالي   اين  اهالي  به  همجوار  والي��ات  سوي  از 
قدر  »به  کرد:  اضافه  وي  و  اس��ت.«  نبوده  متوجه 
آشوب  از  جلوگيري  غرض  امنيتي  پوسته هاي  نياز 
زورمندان  سواستفاده  راهزنان،  شورشيان،  احتمالي 
از طريق تهديد افراد تهي دست و خطرات احتمالي 

امنيتي ايجاد شده است.«
و  لعل  ولسوالي  امنيه  قوماندان  کفيل  همچنين 
سرجنگل در خصوص تشکيل پوليس اين ولسوالي 

اظهار داشت: 
هشت  ولسوالي  اي��ن  پوليس  فعلي  تشکيل  »در 
شامل  سرباز  نفر   45 و  ساتنمند  نفر   24 افسر،  تن 
امنيه  قوماندان  کفيل  پيمان،  نبي  پايان  در  مي باشد.« 
و وسايط  تشکيل، سالح  و سرجنگل  لعل  ولسوالي 
با  اول،  درجه  ولسوالي  يك  براي  را  موجود  نقليه 
ندانسته؛  کافي  نفر  دوصدهزار  به  نزديك  جمعيت 
خواهان تشکيل مناسب، سالح ثقيله و وسايط نقليه 
بيشتر گرديد و عالوه کرد: »قرار است در سال 1390 
دو پوسته جديد امنيتي، در سرحدات اين ولسوالي با 
ولسوالي دولت يار، يکي در نقطه سرحدي سرجنگل 
افراز  دولت يار  و  گرماب  ديگري  و  دولت يار  و 
گردند. ايجاد اين دو پوسته و پوسته سرحدی پنجاب 
و کرمان نياز به افزايش تشکيل، تجهيزات و وسايط 
حفظ  براي  است  الزم  تيجه:  دارند.«  بيشتري  نقليه 
صورت  الزم  توجه  و  دقت  حداکثر  موجود  امنيت 
گيرد و نسبت به تشکيل و تجهيز بهتر نيروهاي امنيتي  
بصيرت  غور،  واليت  امنيه  قوماندان  ولسوالي،  اين 

الزم را به کار برد.
ادامه دارد



انکشاف نصاب تعليمي معارف ادامه دارد. مفردات 
با  کميسيون  تعليمات  بخش  توسط  بشري  حقوق 
مشوره ي متخصصان تهيه و در يك برنامه ي کاري 
مشترک با متخصصان نصاب تعليمي معارف، شامل 
مفردات نصاب معارف کشور شد.  در روند تهيه ي 
بخش  همکاران  از  نفر  دو  معارف،  درسي  متون 
رياست  در  منظم  به صورت  بشر  حقوق  تعليمات 
تعليمي معارف حضور دارند و در  انکشاف نصاب 
تهيه و تدوين متون درسي با مولفان آن  رياست، در 
به تهيه ي  ارايه ي مشوره هاي الزم مسلکي در رابطه 
بشري  حقوق  بازتاب دهند  بتواند  که  درسي  متون 
باشد، همکاري و بر جريان نگارش و تهيه کتاب ها 
از دوره ي  معارف  دارند. کتاب هاي درسي  نظارت 
اختيار  در  و  تکميل  به زودي  ليسه،  دوره ي  تا  اول 

شاگردان قرار خواهد گرفت. 
ادامه دارد
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دستنامه ي معلوماتي
كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان

مبانی  و سیر تحول 
حق آزادی 

و امنیت شخصی

اما اصل هفتم به حق آزادی و امنیت فردی اختصاص پیدا کرد. در این 
اصل آشکارا هرگونه توقیف و حبس غیرقانونی ممنوع گردید. اصل 

هفتم مقرر می کرد:
»هیچ کس را نمی توان متهم و توقیف و حبس کرد مگر به موجب نص 

صریح قانون و بنابر ترتیبی که قانون معین کرده است.«
جرم  قانونی بودن  بر  هم  شهروند  و  بشر  حقوق  اعالمیه ی  هشتم  اصل 
به رسمیت  را  برایت  نیز فرض  نهم  تاکید می کرد و اصل  و مجازات 
در  بازداشت  برابر  در  آزادی  اصل بودن  بر  ضمن  در  و  می شناخت 
جریان یک دادرسی کیفری تاکید می کرد. این اصل بیان می داشت: 
»تا زمانی که تقصیر به ثبوت نرسیده هیچ کس را گناهکار نباید دانست 
و اگر توقیف شخصی ضروری باشد به جز اعمالی که برای اطمینان 
از شخص او الزم است. اگر سخت گیری و عقوبتی بشود قانون باید از 

آن ممانعت و جلوگیری کامل نماید.«
با وجود اینکه به نظر می رسید شناسایی حق آزادی و امنیت شخصی 
در فرانسه موجبات تضمین امنیت فردی را فراهم آورد ولی وضعیت 
بدین گونه نشد. با بروز پیامدهای زیانبار انقالب فرانسه و روی کارآمدن 
حکومت هایی که به سادگی به خشونت متوسل می شدند پایه های امنیت 
فردی متزلزل گردید. سرانجام نیز با روی کارآمدن دولت دیکتاتوری 

ناپلیون، عصر جدیدی در پایمال شدن امنیت فردی آغاز شد.
گفتار دوم: محدودشدن امنیت فردی

الف- هرج ومرج انقالبی و دیکتاتوری سده ی نوزدهم
هنوز چندسالی از اعالن حقوق بشر و شهروند نگذشته بود که نیروهای 
می گرفتند  الهام  روسو  مطلقه  دموکراسی  اصل  از  که  فرانسه  انقالبی 
به خشونت روی آوردند. چنانچه در سپتامبر 1792 کشتار گسترده ای 
در پاریس صورت گرفت و در مدت چهار روز نزدیک به 1200 نفر 
روی کارآمدن  با   1793 سال  در  شدند.  کشته  کودک  و  زن  پیرمرد، 
کمیته ی نجات ملی و  ایجاد دادگاه انقالب، حق زندگی و آزادی و  
اعدام های سریع،  ترور،  به  نابود شد. دولت  به طور کامل  افراد  امنیت 
حبس های گسترده و شکنجه ی زندانیان متوسل گردید و در فاصله ی 
نزدیک به دو ماه هزاران نفر از جمله کودکان در سرتاسر فرانسه کشته 
نیز  پیش  از  روبس پیر  قدرت گرفتن  با  سال 1794  در  شدند. وضعیت 
بدتر شد و کشتارهای گسترده این بار با استناد به قانونی به نام »پرریال« 
صورت گرفت که به گونه ای قانونی حق دفاع متهمان را سلب می کرد 
و اجازه ی قتل هرمتهم را به مجرد کشف هویت وی می داد. وضعیت 
دولت  و  ناپلیون  روی کارآمدن  و  بود  ناگوار  هم چنان  فردی  امنیت 
دیکتاتوری )1814-1799( که  او تشکیل داد نیز نه تنها موجب بهبود 
فردی  امنیت  متوجه  را  بیشتری  تهدیدات  بلکه  نشد  وضعیتی  چنین 
کرد. قانونی به نام دستور العمل جنایی در سال 1808 بازداشت موقت 
به رسمیت شناخت.  نهایی در همه ی موارد  را تاصدور حکم قضایی 
به  بازداشت  تلقی کردن  استثنایی  و  آزادی  اصل بودن  ترتیب  بدین 
گونه ای قانونی کمرنگ گردید. اما این پایان کار نبود و در سال 1810 
تصویب نامه ای در مورد زندان های دولتی به قوه ی مجریه این اجازه را 
قضایی،  محاکمه ی  هرنوع  بدون  سوظنی،  هرگونه  در صورت  تا  داد 
افراد را حبس کرده و حتا اعدام نماید. در این زمان باور براین بود که 
اگر آزادی فردی اولین نیاز انسان ها در جامعه باشد، امنیت دولت هم 
اولین نیاز حکومت هاست. بنابراین حکومت به خود اجازه می داد تا هر 
قانونی  انجام دهد. در همان سال 1810  را علیه آزادی فردی  اقدامی 
جزایی تصویب شد که استفاده از داغ و غل و زنجیر و قطع دست چپ 
محکومان به اعدام را دوباره برقرار می کرد که این موضوع نیز به معنای 
فرانسه  در  تنها  نوزدهم  ابتدای سده ی  در  بود.  یافتن شکنجه  رسمیت 
فاید ه ی  دیدگاه  نیز  انگلستان  در  بلکه  نگردید  محدود  فردی  امنیت 
مصالح  اولویت  بر   تکیه  با  بود  شده  ابداع  بنتام  توسط  که  اجتماعی 
نیمه ی سده ی  امنیت فردی را متزلزل کرد. در  جامعه برفرد، پایه های 
نوزدهم هم چنین سال های پایانی این سده، حقوقدانان ایتالیایی هم چون 
پایه گذاری  را  )پوزیتیویسم(  اثباتی  مکتب  و  لومبروز  و  فری  انریکو 
کردند که با نگاهی بدبینانه به انسان ها بر یک سیاست کیفری سرکوب 

برای دفاع از جامعه تاکید می کرد. 
ادامه دارد

قانون باید عادالنه تطبيق شود، 
هيچ فرد و مقامی باالتر از قانون نيست.

قسمت چهارم

لعل و سرجنگل 
ولسوالي اي با  شش ماه زمستان!

ــــــــــــــ محمد علی بهمنی ــــــــــــــ
ــــــــــــــ تلخیص شده ــــــــــــــ

ــــــــــــــ قسمت هشتم   ــــــــــــــ
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افغانستان وجود ندارد، بلکه  یک جنگ در 
سه جنگ وجود دارد.

دیگر  و  القاعده  علیه  نخست  جنگ 
دوم  جنگ  است.  ترویستی  گروه های 
افغانستان  تولد  حال  در  دولت  از  محافظت 
جنگ  است.  طالبان  شورش گری  برابر  در 
شده  فهمیده  کمتر  که  است  جنگی  سوم 
اجتماعی  جنگ  است.   طوالنی ترین  اما 
عصری  شهریان  بین  داخلی  فرهنگی  و 
پایتخت  کابل،  در  عمدتا  که  افغانستان 
ساکن می باشند و مردم روستایی، قبیله ای و 
ضدتجدد که در مناطق کوهستانی دورافتاده 

افغانستان زندگی می کنند.
مخصوصا  افغانستان،  کنر  شرقی  والیت  در 
در دره پیچ، این سه جنگ به هم گره خورده 
امکانات  و  محدودیت ها  که  امری  است؛ 
می کند.  نمایان  را  متحده  ایاالت  استراتژی 
با توجه به این که امریکا پس از کشته شدن 
به  نسبت  خود  رویکرد  بن الدن  اسامه 
می دهد،  قرار  بازنگری  مورد  را  افغانستان 
به ریاست سی آی ای  پتریوس  جنرال دیوید 
تعیین می گردد و ضرب االجل تابستان رییس 
از  نیروها  خروج  آغاز  برای  اوباما  جمهور 
دره ی  در  تالش ها  می یابد،  پایان  افغانستان 
جنگ  از  فردی  به  منحصر  چشم انداز  پیچ، 

سومی ارایه می دهد.  
زمانی که نیروهای امریکایی در سال 2006 
شدند،  وایگل  و  کورنگل  پیچ،  دره  وارد 
امریکا  جدید  استراتژی  ضدشورش،  مبارزه 
بود.  منطقه  این  در  جنگ  مسیر  تغییر  برای 
بیش  آنها  مشاوران  و  کارکشته  فرماندهان 
از چهل پایگاه در این منطقه تاسیس کردند 
با  را  تمدن  مزایای  تا  ساختند  جاده ها  و 
امنیت  از  مردم  سازند.  شریک  منطقه  قبایل 
کنترول  دولت  توسط  بودند،  برخوردار 
القاعده و دیگر گروه های  برای  و  می شدند 
مناطق  در  عملیات  راه اندازی  تروریستی 
مجاور آن مشکل بود. با این حال، در این ماه، 
آخرین نیروهای امریکایی پایگاه های شان را 
خواهند  خارج  پیچ  دره  از  و  بست  خواهند 
شد. این آخرین نیروهایی هستند که از دره 
پایان  و  می شوند  خارج  کنر  شمال  در  پیچ 
نفوذ دولت  برای توسعه  تالش های پنج ساله 
رقم  را  دورافتاده  مناطق  این  در  مرکزی 
فعلی  فرمانده  کمپبل،  جان  جنرال  می زنند. 
نیروهای امریکایی در شرق افغانستان زمانی 
با سایر جاها  منطقه  »این  با کنایه گفت:  که 
فرق دارد.« شاید قابل فهم ترین اظهارنظر را 

درباره دره پیچ ارایه کرد. 
استراتژی  از  بهتر   – استراتژی  بهترین  شاید 
سرباز  یک صد  از  بیش  جان  بهای  به  که 
در  تنها  دالر  میلیاردها  صرف  و  امریکایی  
– این باشد که بگذاریم  همین دره انجامید 
این منطقه متفاوت بماند. به نظر می رسد که 
پناهگاه  جهان  سراسر  در  کوهستانی  مناطق 
از  کسانی است که تصمیم گرفته اند خارج 
این  چه  کنند،  زندگی  جامعه  اصلی  جریان 
از  فرار  روی  از  یا  بوده  داوطلبانه  انتخاب 
در  کردها  مرکزی.  حکومت  ستم  و  ظلم 
برمه  لیسو در  اقلیت های کارن، وا و  ترکیه، 
آپاالچیانس.  در  ایرلندی  ـ  اسکاتلندی  و 
به  دقیقا  را  تپه ها  در  زندگی  اقلیت ها  این 
این خاطر انتخاب کرده اند که این سرزمین، 
دولت  برای  جاذبه ای  هیچ  اواخر  این  تا 

را  بهترین تصمیم  واضح ساخت که کمپبل 
در خروج از این دره گرفته است.

دولت  آن  در  )که  دورافتاده  مناطق  این 
افغانستان ضعیف است( دقیقا جایی است که 
شدن  جمع  به  تمایل  فراملی  تروریست های 
در آنجا را دارند. از همین روست که تقویت 
محوری  اصل  یک  ضعیف  دولت های 
آیا  امریکاست.  ملی  امنیت  استراتژی  در 
ناکامی مبارزه ضدشورش در دره پیچ به این 
کنار گذاشته  باید  اصل  این  که  است  معنی 
پایگاه های  باید  متحده  ایاالت  آیا  شود؟ 
تروریست ها را در مناطق دورافتاده بپذیرد؟ 

نه. اگر به گذشته بنگریم، تالش برای  قطعا 
یک  پیچ  دره  در  دولت  حاکمیت  توسعه 
که  کابل  نوتاسیس  دولت  بود.  حماقت 
می باشد،  شایستگی  فقدان  و  فساد  درگیر 
پیچ  دره  نسل  یک  برای  بود  نخواهد  قادر 
را اداره کند. در عوض، دولت های ضعیف 
در  و  کنند  کوتاه  را  دست اندازی های شان 
توانمندی های شان  تقویت  به  حال  همان 
اکنون  هم  که  ورزند  مبادرت  مناطقی  در 
بیشتر  باید  دولت ها  این  دارند.  کنترول  در 
مناطق  در  یک پارچه  اقتصادهای  توسعه  به 
شهری اقدام نمایند و نظام آموزشی مکاتب را 
در شهرها و جاده هایی که این شهرها را به هم 
وصل می کند، بهبود بخشند.  یا همان طوری 
کسانی  روی  بیایید  گفتم،  این  از  پیش  که 
به تمدن می پیوندند و آنهایی  کار کنیم که 
خود شان  حال  به  می جنگند  آن  علیه  که  را 

رها کنیم. 
در حقیقت استراتژی کمپبل و تام گیبسون، 
منطقه ای  فرماندهی  ملکی  ارشد  نماینده 
ماه  در  داد.  ارایه  را  مناسبی  الگوی  امریکا 
برای  را  ایده ای  گیبسون  و  کمپبل  جوالی 
کردند.  مطرح  منطقه ای«  تقویت  »برنامه 
مراکز  به  را  توجه  و  پول  نیروها،  ایده  این 
جاده هایی  امتداد  در  کلیدی  ولسوالی های 
افغانستان  شرق  در  را  شهرها  که  داد  سوق 
بهم وصل می کنند. این تالش ها با این هدف 
به  شهرهای  با  را  کابل  تا  گرفت  صورت 
طور سنتی قبایلی افغانستان مانند جالل آباد، 
منطقه  یک  و  کند  وصل  گردیز  و  غزنی 
ایجاد  ولسوالی  هر  مرکز  در  را  امنیتی  سبز 
دولتی  کارمندان  و  پولیس  آنجا  در  تا  کند 
انرژی  و  کند  رشد  تجارت  ببینند،  آموزش 
به  دسترسی  و  موبایل  عالوه  به  خورشیدی 
کند.  کمک  زیرساخت ها  ایجاد  در  انترنت 
یک  مناسب  منابع  آوردن  به دست  هرچند 
از  بسیاری  در  تالش ها  این  اما  بوده  مشکل 

این ولسوالی ها پرثمر بوده است.
دره پیچ فراموش نخواهد شد. ارتش ایاالت 
و  آنجا  در  تروریست ها  تعقیب  به  متحده 
داد.  خواهد  ادامه  دیگر  دره های  مجموعه 
نیست،  آن  خواهان  ارتش  که  آنچه  اما 
مناطق دورافتاده،  این  ماندن در  برای  تالش 
این  مردم  زندگی  نحوه  تغییر  برای  تالش 
مناطق یا تالش برای توسعه نفوذ اداره کابل 
استقبال  آن  از  قطعا  که  است  محالتی  در 
نمی کنند. این یک تمرین بیهودگی و درسی 
است که نیروهای در حال خروج از دره پیچ 
با خون شان آن را آموختند. ناکامی در دره 
پیچ به این معنا نیست که مبارزه ضدشورش 
در  اما  است.  شکست خورده  ایده ی  یک 
صورت  مناطقی  در  تالش ها  که  صورتی 
گیرد که آگاهانه تصمیم گرفته اند به دور از 
سیستم دولتی باقی بمانند، این ماموریت قطعا 
مناطق  این  بلی،  انجامید.  به شکست خواهد 
خارج از کنترول دولت، فضایی را برای پناه 
بعید  اما  ایجاد می کنند.  گرفتن تروریست ها 
است که از دره پیچ بر منهتن حمله صورت 

گیرد.
رویکرد: 

ارتش  متقاعد  دگرمن  اولیوانت،  داگالس 
در  و  وعراق  افغانستان  در  که  امریکاست 
اوباما  و  بوش  اداره های  ملی  امنیت  شورای 
همکار   یک  حاال  او  است.  کرده  خدمت 
بنیاد  در  ملی  امنیت  مطالعات  برای  ارشد 

امریکای جدید می باشد.

این مقاله کوشش خواهم  در 
کرد با بررسی موضوع توازن 
و  هند  با  افغانستان  روابط  در 
بازگوکردن  ضمن  پاکستان، 
بین  روابط  مورد  در  نکاتی 
برخی  پاکستان،  و  افغانستان 
در  مطرح شده  موضوعات  از 
مورخ  8صبح  روزنامه  مقاله 
عنوان  تحت   ،1390 ثور   26
و  هند  با  متعادل  روابط  »به 
مورد  را  داریم«  نیاز  پاکستان 

نقد قرار دهم.
استقبال شایسته ای  بدون شک 
هند  جمهور  رییس  از  که 
کابل  به  وی  اخیر  سفر  در 
نشان  تنها  نه  آمد  عمل  به 
در  هند  جایگاه  اهمیت  از 
افکار  و  سیاست مداران  نزد 
دارد،  افغانستان  در  عامه 
شکل گیری  نشان دهنده  بلکه 
سیاست خارجی مستقالنه تری 
خارجی  سیاست  دستگاه  در 

می باشد.  دهه  چندین  از  پس  افغانستان 
افزایش  سایه  در  که  است  فرصتی  این 
کشورهای  بر  بین المللی  فشارهای 
است  آمده  به وجود  افغانستان  همسایه 
آهستگی  به  تا  کرده  کمک  ما  به  و 
نفوذ  زیر  از  را  خود  کنیم  کوشش 
رها  خود  قدرتمند  همسایگان  مستقیم 
این  ما  معاصر  تاریخ  حقیقت  سازیم. 
مبنای  نتوانسته ایم  هیچ گاهی  که  است 
منافع ملی را در دستگاه دیپلماسی خود 
در عمل به کار گیریم و روابط خود را با 
جهان خارج بر این اصل استوار سازیم. 
سیاست های  تنظیم  تنها  نه  ما  در کشور 
سیاست های  بسیاری  حتا  که  خارجی 
و  مستقیم  دخالت های  با  نیز  داخلی 
غیر مستقیم همسایگان روبرو بوده است. 
پاکستانی  بلندرتبه  هیات  اخیر  سفر 
افغانستان  به  گیالنی  آقای  رهبری  به 
از  باشد.  مدعا  براین  شاهدی  می تواند 
این سفر بسیار وقت نمی گذرد و همگی 
و  آشکار  کوشش های  داریم  یاد  به 
نفوذ  اعمال  برای  را  پاکستانی ها  پنهان 

در امورات کشور.
هم  دولت هایی  که  نماند  ناگفته  البته 
محمد  سردار  دولت  به مانند  بوده اند 
این  از  کردند  کوشش  که  خان  داود 
اجبار خود را برهانند و به گونه دیگری 
را  آن  نتیجه  زود  بسیار  اما  نمایند  عمل 
جایی  به  آنها  کوشش های  و  دیدند 
پاکستان  بی دریغ  حمایت های  نرسید. 
از گروه های تروریستی، طالبان، القاعده 
به طور  امروزه  که  قبایلی  جنگجویان  و 
اثبات  به  بین الملل  سطح  در  گسترده 
رسیده و استفاده ابزاری از این گروه ها 
نیز همواره بخشی از استراتژی بلندمدت 
بوده  افغانستان  با  ارتباط  در  پاکستان 
و  مستقل  قوی،  افغانستان  یک  است. 
پاکستان  نزد  در  جایگاهی  هیچ  باثبات 
وجود  اصل  منظر  این  از  و  ندارد 
منافع  با  تضاد  در  کشوری  چنین  یک 

استراتژیک پاکستان تعریف شده است. 
در یک چنین وضعی چگونه می توان از 
با کشورهای  روابط  در  تعادل  و  توازن 
پاکستان دم زد در حالی که در  و  هند 
موضوع  افغانستان  و  هند  بین  روابط 
قدرت  و  ثبات  و  است  این  برخالف 
تعبیر  دو کشور  هر  نفع  به  افغانستان  در 
می گردد! به طور خالصه می توان گفت 
دو  بین  روابط  در  توازن  عدم  این  که 
افغانستان  به  پاکستان  سوی  از  دولت، 

تحمیل گردیده است.            
و حمایت های  هند  دوستانه  روابط  اگر 
این کشور از افغانستان را تنها بر اساس 
خصومت های پاکستان با این دو کشور 
توجیه کنیم، درست نخواهد بود. آنچه 
هند  و  افغانستان  بین  روابط  در  امروز 
و  منافع  نشان دهنده  می گردد،  مشاهده 
که  است  کشور  دو  استراتژیک  عالیق 
بروز  امکان  منطقه  تحوالت  سایه  در 

یافته است. 
برخی  بررسی  به  مشخص  طور  به  حال 
مذکور  مقاله  در  شده  مطرح  نکات 

می پردازیم.
1- آن گونه که در نوشته مذکور دشمنی 
با پاکستان انگیزه اصلی روابط دوستانه 
گردیده،  عنوان  افغانستان  و  هند  بین 
ریشه  روابط  این  که  است  این  حقیقت 
در منافع مشترک، تاریخ و فرهنگ دو 
تنظیم  مستقالنه  به طور  و  دارد  کشور 
تعریفی  با  پاکستان  البته  است.  گردیده 
سیاست  در  افغانستان  جایگاه  از  که 
خارجی خود و نوع رابطه ای که با هند 
دارد، این دوستی را به نفع خود نمی داند 
در  گردد.  آن  مانع  تا  است  کوشیده  و 
است  آن  نهایی  حل  راه  مورد  این 
اصالح  را  خود  دیدگاه  پاکستان  که 
عادی  روابط  برای  را  زمینه  و  کرده 
منطقه  ای  و  سه جانبه  وهمکاری های 

فراهم آورد.
ادامه در صفحه 9

مرکزی نداشته است تا آن را به تصرف خود 
پیوستن  که  باورند  این  بر  آنها  بیاورد.  در 
مالیات،  فساد،  برده داری،  یعنی  دولت  به 
به  پایان دادن  و  بداخالقی  اجباری،  خدمت 

راه و رسم زندگی آنها. 
 – سنتی  گروه های  چنین  افغانستان  در 
قبایل  از  بسیاری  و  نورستانی  کورنگالی، 
با  نسل  یک  تقریبا   – پشتون  منزوی 
کنترول  همچنین  و  کابل  در  تجددگرایان 
زندگی  نحوه  و  بودند  جنگ  در  سیاسی 
بوده  مناقشه  این  عطف  نقطه  خانوادگی 
جنگ   1929 سال  در  مثال  طور  به  است. 
قوم  که  شد  شروع  زمانی  افغانستان  داخلی 
شینواری پشتون در اعتراض به قوانین جدید 
خانوادگی،  زندگی  قبایلی،  سنت های  که 
چالش  به  را  زنان  وضعیت  خصوص  به 
داشت،  مالیات  وضع  بر  تالش  و  می گرفت 
حمله  ننگرهار  والیت  مرکز  جالل آباد،  بر 
ساختار  با  افتخار  با  گروه ها  این  کردند. 

بزرگتر تمدن افغانی تفاوت دارند.
ابتدا  در  امریکا  ضدشورشگری  استراتژی 
پیشرفت های  آن  هواداران  و  بود  موفق 
صورت گرفته در کنر در سال های 2006 و 
سنت گرایان  حتا  ساختند.  برجسته  را   2007
ستایش  مورد  را  مدرنیته  مزایای  از  بعضی 
قبایلی  بزرگان  که  را  آنچه  دادند.  قرار 
صادرات  ارز،  از  عبارتند  ندارند  دوست 
جواهرات  غذا،  قبیل  از  محصوالت  ساده تر 

یا الوار به مراکز شهری.
وسایط  همان  طرفه اند:  دو  جاده ها  ولی 
انبوه  با  منطقه  ترک  هنگام  که  نقلیه ای 
کاالهای محلی مورد استقبال قرار می گیرند، 
مانند  مصنوعی  کاالهای  با  بازگشت  موقع 
شدت  به  مارک دار،  لباس های  و  سی دی 
به  رسد  چه  می گیرند،  قرار  سوظن  مورد 
عوامل دولتی و ماموران جمع آوری مالیات.  
است  ممکن  که  حالی  همان  در  این رو،  از 
آمدن  درباره  ابتدایی  عالقمندی  نوعی 
باشد،  داشته  وجود  پیچ  دره  در  مدرنیته 
نوآوری ها  برابر  در  سال  پنج  که  مردمی 

مقاومت کردند باید پاسخ نهایی را بدهند.
این  کردند  تالش  که  امریکایی  نیروهای 
به  نمایند  کابل  دولت  جذب  را  مردم 
سوم  جنگ  طرف  یک  در  ناخواسته  طور 
حضور  با  محلی  بزرگان  گرفتند.  قرار 
کابل  دولت  نفوذ  توسعه  و  امریکایی ها 
است  ممکن  مخالفت  این  کردند.  مخالفت 
و  ترویستی  بین گروه های  روابط  به تحکیم 
که  گروه هایی  باشد؛  انجامیده  محلی  قبایل 
امریکایی  نیروهای  برابر  در  متحد  طور  به 
مجبور  امریکایی  نیروهای  می جنگند. 
و  تخلیه  یکی یکی  را  پایگاه های شان  شدند 
و  ونات  کنند. جنگ های  ترک  را  دره  این 
این  لحظات  به یادماندنی ترین  از  کمدیش 
نیروهای  که  همان حال  در  می باشد.  جنگ 
امریکایی وادار به خروج از دره پیچ نشدند، 
این موضوع را  پیشرفت و خصومت ها  عدم 

افغانستان همزمان
درگیر سه جنگ است

عدم توازن اجباری در روابط 
افغانستان با هند

و پاکستان
 منبع: واشنگتن پست

 نویسنده: داگالس ای. اولیوانت
 برگردان: الف. تمکی

در والیت شرقی کنر 
افغانستان، مخصوصا در 
دره پیچ، این سه جنگ 
به هم گره خورده است؛ 
امری که محدودیت ها و 

امکانات استراتژی ایاالت 
متحده را نمایان می کند.

)در نقد مقاله ای تحت عنوان »به روابط متعادل با هند و پاکستان 
نیاز داریم« مورخ 26 ثور 1390(
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پيمان نظامی تازه اوباما و کامرون 
رضا تقی زاده

اقامت رسمی سه  امريکا در طول   رييس جمهور 
در  را  تازه ای  نظامی  پيمان  لندن،  در  خود  روزه 
قالب »مناسبات حياتی دو کشور« ، با ديويد کامرون 
به امضا می رساند. در اجرای  نخست وزير بريتاينا 
پيمان تازه، گروه مشترک عمليات ويژه، مرکب از 
افسران ارشد دو کشور، به تبادل اطالعات امنيتی-

نظامی در سطوح باال مي پردازند.
 پيمان نظامی تازه اوباما و کامرون در اجرای پيمان 
از  مرکب  ويژه،  عمليات  مشترک  گروه  تازه، 
افسران ارشد دو کشور، به تبادل اطالعات امنيتی-

نظامی در سطوح باال مي پردازند.
يک روز پيش از آغاز سفر جاری سه روزه، بارک 
اوباما و ديويد کامرون طی مقاله مشترکی که در 
بر »روابط  انتشار دادند،  لندن  تايمز چاپ  روزنامه 

مخصوص دو کشور«  تاکيد ورزيدند.
در مقاله ياد شده اوباما و کمرون نوشته اند: »زمانی 
قرار  هم  کنار  در  بريتانيا  و  متحده  اياالت  که 
می گيرند، مردم ما و مر دم ساير کشورهای جهان 
بخش  در  برخوردارند.«  بيشتری  رفاه  و  امنيت  از 
شده:  تاکيد  همچنين  مشترک  مقاله  از  ديگری 
»مناسبات ما تنها مخصوص نيست، بلکه مناسباتی 

است حياتی برای ما و برای بقيه دنيا.«
با اين وجود، مناسبات خاص دو کشور هرگز خالی 

در  بخصوص  سليقه،  تفاوت  يا  و  متقابل  انتظارات  از 
قبال مسايل جهانی نبوده است. يکی از موارد تفاوت 
ايتالفی  دولت  و  اوباما  دموکرات  دولت  مابين  سليقه 
است  دولتی  قرضه های  کاهش  برای  تالش  کامرون، 
که تا چند ماه پيش اوباما از بيم افزايش ميزان بيکاری 
و يا کند شدن نرخ رشد اقتصادی امريکا، به آن توجه 

چندان نداشت.
بعد از انجام انتخابات کنگره و اکثريت يافتن جمهوری 
سياست های  اينک  نمايندگان،  مجلس  در  خواهان 
نزديکتر  بسيار  يکديگر  به  واشنگتن  و  لندن  اقتصادی 

از چند ماه گذشته است.
محبوبيت متقابل  

بريتانيا و امريکا طی ده سال اخير در دو جنگ بزرگ، 
هم  کنار  در  عراق،  و  افغانستان  تاريخ ساز  و  پرهزينه 
نظامی  عمليات  در  تنگاتنگ  مشارکت  داشته اند.  قرار 
و  نزديک  بسيار  مناسبات  از  است  نمادی  شده،  ياد 

انحصاری مابين واشنگتن و لندن.
و  چرچيل  وينستون  بريتانيا،  سابق  وزير  نخست  دو 
چهره های  محبوب ترين  جمله  از  تاچر  مارگارت 

تاريخی نزد مردم امريکا به شمار می روند.
در حال حاظر، اوباما نيز نزد مردم بريتانيا محبوب ترين 
بنگاه های  آمار  مطابق  است.   بين المللی  چهره 
نظرسنجی، 70 در صد از مردم بريتانيا اعتقاد دارند که 
وی از جورج بوش )پسر( رييس جمهور بهتری است. 
به عالوه، 60 در صد از مردم بريتانيا معتقد اند که اوباما 

رييس جمهور خوبی است.
رييس  از  بريتانيا  عمومی  افکار  باالی  حمايت  اين 
کشور  در  وی  که  است  شرايطی  در  امريکا،  جمهور 
از  يکی  است.  برخوردار  کمتری  محبوبيت  از  خود 

در  اوباما  محبوبيت  آمار  به  اشاره  با  بريتانيا  نشريات  
دليل  به  است  ممکن  اوباما  که  بود،  نوشته  بريتانيا 

برخورداری از  محبوبيت باال در بريتانيا باقی بماند!
ديدار تاريخی     

نامزدهای رييس جمهوری امريکا در ابتدای تالش های 
انتخاباتی خود چند سفر خارجی را تدارک می بينند. 
و  واشنگتن  با  نزديک  مناسبات  داشتن  علت  به  لندن 
از  خبری  گسترده  پوشش  از  برخورداری  بخصوص 
جمله مهمترين مقصدهای خارجی نامزدهای انتخاباتی 

رياست جمهوری امريکا است.
اوباما چند هفته قبل رسما تالش های انتخاباتی خود را 
برای دور دوم راه يافتن به کاخ سفيد آغاز کرد. سفر 
جاری او اولين بازديد رسمی رييس جمهور امريکا از 

بريتانيا در 8 سال گذشته محسوب می شود.
اوباما و خانواده او طی مدت اقامت در لندن، در کاخ 
ملکه  دوم  اليزابت  ميهمان  و   دارند  اقامت  باکينگهام 
بريتانيا، و فيليپ همسر او هستند. طی ديدار غير رسمی 
گذشته آنها از لندن، بنابر قول ميشل همسر اوباما، ملکه 
جمهور  رييس  فرزندان  که   بود  داده  اجازه  بريتانيا 
امريکا در حيات کاخ باکينگهام يکی از درشکه های 

ملکه را برای مدتی برانند.
مسايل مشترک  

ديدار اوباما از لندن همزمان با پايان رسمی ماموريت های 
نظامی ارتش بريتانيا در عراق صورت می گرد. بريتانيا 
قبال  برنامه ای روشن در  فاقد  امريکا در حال حاظر  و 

آينده  عراق ديده می شوند.
بعد از کشتن بن الدن، اينک آينده جنگ عليه تروريزم 
چندان  پاکستان  و  افغانستان  جنگ  بخصوص  جهانی 
مصمم  ظاهرا  امريکا  نيست.  عراق  آينده  از  روشن تر 

از  انتهای سال جاری و خروج  از عراق در  به خروج 
افغانستان در سه سال آينده است.

مسير  در  اينک  پاکستان  با  امريکا  کنونی  مناسبات 
از  عوض  در  بريتانيا  است.  گرفته  قرار  دشواری 
اين  از  است.  برخوردار  آباد  اسالم  با  بهتری  مناسبات 
لحاظ قادر است ظرفيت های خود را در جهت بهبود 

مناسبات امريکا و پاکستان به کار گيرد.
در قبال ايران هر دو کشور امريکا و بريتانيا دارای نقطه 
نظرهای مشترک اند و رسما اعالم داشته اند که مانع از 
اين  با  شد.  خواهند  اتمی  سالح  به  ايران  دست يافتن 
وجود نقطه نظرهای آنها متکی به يک برنامه مشخص 

با هدف های تعيين شده نيست.
»بهار عربی«  و آينده  ابهام را در مورد سرنوشت  اين 
قذافی،  مورد  در  ديد.  هم   اسراييل  و  اعراب  صلح 
تاکيد  خود  اخير  مشترک  مقاله  در  اوباما  و  کامرون 

کرده اند که زمان به نفع ناتو و به زيان قذافی است .
لندن معتقد است  ارزيابی،  اين اشتراک در  علی رغم 
ميتوانست  طرابلس  در  قذافی  حضور  ادامه  زمان  که 
کوتاه تر شود، چنانچه اوباما نيروهای امريکايی را چند 
روز بعد از آغاز عمليات اجرای منطقه ممنوع پرواز بر 
فراز ليبيا، فرا نمی خواند و ادامه ماموريت را به نيروهای 

فرانسه و بريتانيا واگذار نمی کرد.
روز  از  لندن،  از  رسمی  ديدار  خاتمه  از  بعد  اوباما 
پنج شنبه مهمان رسمی سارکوزی رييس جمهور فرانسه 
خواهد بود. نزديکی فوق العاده نقطه نظر های سياسی 
اخير  اوباما، طی چند سال  اينک  با بوش و  سرکوزی 
اليزه را برای روسای جمهوری امريکا به گرمی  کاخ 

کاخ باکينگهام ساخته است.

عدم توازن اجباری در روابط 
افغانستان با هند و پاکستان
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از  يکی  عنوان  به  افغانستان  بازسازی  در  هند  مثبت  نقش   -2
شرکای اصلی بين المللی و نقش مخرب پاکستان در آن مقاله 
تشريح گرديده است، اما اين دو موضوع به گونه ای در کنار هم 
قرار داده شده که گويا آنچه پاکستان در افغانستان انجام می دهد 
)حمايت های اين کشور از دشمنان افغانستان و تجهيز، آموزش، 
تامين مالی و گسيل داشتن آنها به داخل افغانستان برای ريختن 
شده  پذيرفته  اصول  با  منطبق  کامال  بی گناه(  انسان های  خون 
روابط بين الدول بوده و همکاری های هند با افغانستان نيز وظيفه 
نويسنده را  ادعای  تعادل مورد  آن کشور می باشد. گويا آنچه 
تامين  در  افغانستان  می زند کوتاهی  برهم  پاکستان  با  رابطه  در 
خواسته های آن دولت است و گويا کوتاهی دولت افغانستان در 
تامين خواسته های نامشروع هيات پاکستانی را دليلی بر ناتوانی 

دولت افغانستان در جلب حمايت دولت پاکستان برمی شمرد. 
مذکور  مقاله  نويسنده  گفته  به  که  است  درست  اين   -3
و  طالبان  با  مذاکره  روند  در  عمده  نقشی  می توانند  پاکستانيها 
اما  کنند  بازی  افغانستان  در  باثبات  حکومت  يک  از  پشتيبانی 
پاکستانی ها هرگز اين کار را در عمل انجام نداده و تجربه ثابت 
کرده که در آينده هم چنين نخواهد کرد. عالوه بر آن پاکستان 
تنها کشوری در منطقه نيست که می تواند و می بايست در امر 
مصالحه و مذاکره با طالبان نقش ايفا کند. نخست وزير هند در 
از  بر حمايت دولت خود  افغانستان  پارلمان  سخنرانی خود در 
پروسه صلح و ادغام مجدد به رهبری افغان ها به روشنی اشاره 

کرده است.   
و  هند  با  روابط  در  تعادل  از  دم  مقاله  اين  در  درحالی که   -4
پاکستان زده می شود، آيا کمک مالی هند به پروسه بازسازی 
مقابل  در  می گردد  بالغ  دالر  ميليارد   2 از  بيش  به  که  کشور 
مختلف  نقاط  در  پاکستان  حمايت  مورد  تروريستان  حمالت 
نزد  در  موضوع  اين  که  وجودی  با  نمی کند؟  کفايت  کشور 
افکار عامه افغانستان روشن و قابل درک می باشد اما ضرورت 
به روشنگری و تبيين بيشتر اين موضوع در نزد افکار عامه در 

سطح کشور احساس می گردد. 
هند  دست  در  ابزار  يک  عنوان  به  را  افغانستان  نويسنده،   -5
در رقابت با پاکستان و تحريک شورشيان بلوچ و پشتون عليه 
اتهامات  تکرار  نيست جز  اين چيزی  می کند.  معرفی  پاکستان 
با حاميان دشمنان و قاتالن هموطنان  ISI و همراهی  بی اساس 
بی گناه ما و بستن اتهام به هر دو کشور هند و افغانستان بدون 

کدام شواهد.  
پاکستان،  و  هند  با  روابط  در  تعادل  از  حمايت  قالب  در   -6
پاليسی های  و  خواسته ها  تمامی  که  می کند  کوشش  نويسنده 
نامشروع پاکستان را در تسلط و اعمال  زياده خواهانه و عمدتا 
حمايت  مورد  و  شناخته  رسميت  به  برافغانستان  خواسته هايش 

قرار دهد. 
در پايان الزم می دانم متذکر شوم که خالصه کردن نقش مثبت 
با  اين کشور  رقابت  و  در دشمنی  افغانستان  در  هند  سازنده  و 
و  افغانستان  بين  روابط  در  موجود  مشکالت  تنها  نه  پاکستان 
پاکستان را برطرف نمی کند، بلکه باعث پيچيدگی بيشتر موضوع 
و افزودن گره ديگری به اين مشکالت می گردد. همچنين معلوم 
نيست که مقاله مذکور بيشتردر نقد و بررسی سياست خارجی 
افغانستان در قبال هند و پاکستان نوشته شده يا در دفاع و تاييد 

مواضع پاکستان و دخالت های ISI در افغانستان؟

ACKU
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سنگین ترین حمله هوایی ناتو به پایتخت لیبیا 

اسراییل به مرزهای سال ۱۹۶۷ باز نمی گرددانفجار در پاالیشگاه آبادان هنگام حضور احمدی نژاد

هواپيماهای نظامی پيمان اتالنتيک شمالی، ناتو، در جريان سنگين ترين 
حمله خود به پايتخت ليبيا، يک دپوی موترهای نظامی در طرابلس را 
هدف بمباران هوايی قرار دادند. اين حمله دستکم سه کشته و حدود 

۱۵۰ زخمی در پی داشت.
اين حمله اعالم کرد:  تاييد خبر  با  ناتو  فرانسه،  به گزارش خبرگزاری 
»در ساعات شبانگاهی روز دوشنبه، تاسيسات و ديپوی موترهای نظامی 

باب العزيزيه در طرابلس هدف حمله قرار گرفت.«
ديپو محل  »اين  بيانيه ای گفت:  در  ليبيا،  در  ناتو  فرمانده  بوشار،  شارل 
سرکوب  برای  سازماندهی شده  نيروهای  حرکت  و  انتقال  هماهنگی، 

معترضان بود که هدف حمله قرار گرفت.«
هم  طرابلس  در  قذافی  معمر  تشکيالت  سخنگوی  ابراهيم،  موسی 
می گويد در جريان اين حمالت، ناتو به »داوطلبان مردمی که به حمايت 

از نيروهای نظامی آمده اند، حمله کردند.«
آقای ابراهيم آمار کشته ها و زخمی ها را تاييد کرده و گفت ناتو حدود 
۱۲ تا ۱۸ حمله نظامی در ساعات پايانی دوشنبه شب انجام داده است. 
وی همچنين افزود: »محل هايی که به آن ها حمله شده از نيروی نظامی 

خالی بوده و فقط شماری غيرنظامی در آن حضور داشته اند.«
و  دموکرات  حزب  دو  شاخص  سناتورهای  از  شماری  واشنگتن،  در 
جمهوري خواه با اعالم طرحی گفتند پس از گذشت دو ماه از حمالت 
موافق  ليبيا  در  امريکا  نظامی  محدود  حضور  با  ليبيا،  در  ناتو  نظامی 

هستند.
سناتور دموکرات ايالت ماساچوست، جان کری و سناتور جمهوري خواه 

آريزونا، جان مک کين با اعالم اين طرح گفتند: »با اجرای کامل قطعنامه 
۱۹۷۳ شورای امنيت در مورد ليبيا، می توان حمالت نظامی را افزايش 

داد و قذافی و خانواده اش را از قدرت کنار زد.«
اين طرح همچنين هدف حمالت را رسيدن به راهی برای »فراهم کردن 
از  که  اين  ضمن  است.  خوانده  مردم«  به  قدرت  انتقال  برای  شرايط 
دولت  دارايی های  کردن  مسدود  محل  از  شده  خواسته  امريکا  دولت 
ليبيا و خانواده معمر قذافی، کمک های بشردوستانه به معترضان در ليبيا 

بفرستد.

اعالن
اداره بازسازی دهات افغانستان یک تعداد وسایط داغمه خویش را لیالم می نمائید. بنًا از عموم عالقمندان که 
خواهش خریداری وسایط فوق را داشته باشند جهت داوطلبی بتاریخ و  8 و ۹ ماه جوزا ۱3۹0 در قریه فاضل 
بیگ واقع ناحیه پنجم شهر کابل به ساعت ۹ صبح حاضر شوند. جهت معلومات بیشتر به شماره ذیل به تماش 

شوند. 0۷0۶800824
 از همکاری های شما قباًل اظهار سپاس می نمایم.
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Kabul Afghanistan
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پااليشگاه آبادان  افتتاح طرح پطرول سازی در  برگزاری مراسم  هنگام 
توسط محمود احمدی نژاد، رييس جمهور ايران، انفجاری در پااليشگاه 
روی داده که به آتش سوزی، پخش گازهای سمی و کشته و زخمی 

شدن تعدادی از کارکنان منجر شده است.
آمار کشته ها و زخمی ها مشخص نشده و آمارهای متفاوتی در اين زمينه 
منتشر شده است. مدير عامل اين پااليشگاه شمار کشته شدگان حادثه 
ديروز را يک نفر اعالم کرده اما خبرگزاری مهر از کشته شدن چهار 

نفر خبر می دهد. به گزارش اين خبرگزاری ها بيش از ۲۰ نفر هم دچار 
آتش  و  انفجار  علت  ايران  خبرگزاری های  شده اند.  شديد  سوختگی 
سوزی صبح سه شنبه در يکی از واحدهای پطرول سازی اين پااليشگاه 

را  نقص فنی يا نشت گاز گزارش کرده اند.
صبح  احمدی نژاد،  محمود  که  داد  روی  حالی  در  آتش سوزی  اين 
ديروز در سالگرد آزادی خرمشهر برای افتتاح  واحد پطرول سازی به 

اين پااليشگاه رفته بود.
بعد از وقوع انفجار کسانی که در مراسم افتتاح طرح پطرول سازی در 

پااليشگاه آبادان حاضر بودند بالفاصله اين مراسم را ترک کرده اند.
بنابر گزارش خبرگزاری فارس، دود غليظی فضای آبادان را فرا گرفته 
اين  در  نيز  انفجار مجدد  احتمال  مهر،  به گزارش خبرگزاری  و  است 

تاسيسات وجود دارد.
آقای احمدی نژاد بعد از اين حادثه از آبادان به تهران برگشته و دستور 
به  انتقال مجروحان و حادثه ديدگان  برای  تهران  از  داده يک هواپيما 

آبادان اعزام شود.
در اين حادثه، به آقای احمدی نژاد و همراهان و گزارشگران خبری که 

او را همراهی می کردند آسيبی نرسيده است.

وزير  نخست  نتانياهو،  بنيامين 
د  کر  تاکيد  ديگر  بار  اسراييل 
سال  در  مرزهايش  به  اسراييل  که 
اين  او  زيرا  نمی گردد  باز   ۱۹۶۷
مرزها را در مقابل تهاجم خارجی 

»قابل دفاع« نمی داند.
آستانه  در  نتانياهو  آقای 
امريکا،  کنگره  در  سخنرانی اش 
طرفداران  البی  در  را  سخنان  اين 

اسراييل در امريکا بيان کرد.
جمهور  رييس  اوباما،  باراک  و  نتانياهو  آقای 
درگير  موضوع  اين  خصوص  در  اخيرا  امريکا، 

شده اند.
آقای اوباما در سخنانی گفته بود که مرزهای آينده 
کشور مستقل فلسطينی بايد بر مبنای مرزهای ۱۹۶۷ 
اسراييل و اعراب تعيين شود هرچند اصالحات اين 
مرزها را در جريان مبادله سرزمين بين فلسطينيان و 

اسراييل مردود ندانست.
اسراييل در جنگ شش روزه در جون سال ۱۹۶۷ 
شرقی،  المقدس  بيت  و  اردن  رود  باختری  کرانه 
متعلق به اردن و نوار غزه و بلندی های جوالن را به 

تصرف در آورد.
کرانه  بر  خود  حاکميت  اردن  بعد،  سال های  در 
ملغا  را  شرقی  بيت المقدس  و  اردن  رود  باختری 
اعالم کرد و فلسطينيان انتظار دارند براساس توافق 
اين  در  را  خود  مستقل  کشور  اسراييل،  با  صلح 

بخش از اراضی اشغالی و نوار غزه تشکيل دهند.
تعدادی  اسراييل مجوز احداث  بعد،  در سال های 
شهرک يهودی نشين را در بخشی از کرانه باختری 
رود اردن صادر کرده و همچنين دولت اسراييل 
دانسته  مردود  را  شرقی  المقدس  بيت  از  خروج 

است.
نوار غزه  در  اسراييل  مساله و شهرک سازی  اين 
موجب شده که گفتگوهای صلح ميان اسراييل و 

فلسطين به بن بست برسد.
آقای نتانياهو تعهد کرد که در سخنرانی در کنگره 
امريکا ديدگاه خود را در زمينه چگونگی تحقق 

صلح ميان فلسطين و اسراييل تشريح کند.
نخست وزير اسراييل گفت: »چشم انداز صلح ميان 
فلسطين و اسراييل از بخش های مهم سخنرانی من 
است، من قصد دارم از حقيقت سخن بگويم، در 
حال حاضر بيش از هر زمان ديگری ما نياز به بيان 

شفاف مواضع خود داريم.«
او همچنين گفت که صلح بايد محقق شود اما به 
دليل اينکه فلسطينينی ها حاضر به پذيرفتن کشور 

اسراييل نيستند، اين بحران همچنان ادامه دارد.
نخست وزير اسراييل اظهار داشت: »ما تنها زمانی 
آنها  که  برسيم  فلسطينی ها  با  صلح  به  می توانيم 

آماده صلح با اسراييل باشند.«
سخن  بلند  صدای  با  حالی که  در  نتانياهو  بنيامين 
می گفت ادامه داد: »پيمان صلح بايد امنيت اسراييل 
را تامين کند و به همين دليل اسراييل نمی تواند به 

مرزهای غير قابل دفاع ۱۹۶۷ بازگردد.«

Kefayat Company Seeking 
Staffs for SUPERMARKET

Need one IT Manager and one Accounting Manager Candidates 
should have

1. Four years university graduation 
2. Good comments of English 
3. Good comments of computer
4. Experience in their fields
5. Both male and female candidates accept-
able
Email: hairstyle2001@hotmail.com
Tel:     +93 786 33 85 17
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