
شمار پولیس زن تا سال 2014 به پنج هزار تن خواهد رسید

روايت ديروز، آيينه امروز، نويد فردا

1193

توزيع همزمان چاپ همزمان 

کابل

بلخ

کندزهرات

غزني ننگرهار

بدخشانبغالن

جوزجان

تخار

 سال پنجم    شماره مسلسل 1193   چهارشنبه 15 سرطان 1390    قيمت 5 افغاني

افغانستان ماموریت انجام شدنی 
و یا از دست رفته؟

4

آگهی استخدام
برای  خبرنگار  نفر  یک  8صبح  روزنامه 
دفتر کابل استخدام می کند، عالقمندان 
الی  را  خود  سوانح  خلص  می توانند 
ایمیل  آدرس  به  سرطان   18 تاریخ 

روزنامه ارسال کنند.
Email:
afghanistan_8am@yahoo.com

شماره تماس: 0708144047

پاکستانی ها راحت باشند

کرزی دستور جنگ نمی دهد

پیشرفت  آنها  که  می کنند  اذعان  کانادایی 
در  خود  حضور  طول  در  را  چشم گیری 
زادگاه  قندهار  داشته اند.  قندهار  والیت 
افغانستان  از مناطق خطرناک  طالبان و یکی 

می باشد.
در  اساسی  گام های  به  گیگور  کلونل 
دو  در  حکومتداری  و  امنیت  زمینه های 
می کند؛  اشاره  دند  و  پنجوایی  ولسوالی 
او  بودند.  طالبان  کنترول  در  که  جاهایی 
انجام  کانادایی ها  که  را  »آنچه  می گوید: 
ادامه  او  دارد.«  افتخار  جای  بسیار  دادند، 
امنی  فضای  تا  هستیم  آنجا  »ما  می دهد: 
به  بتوانند  ولسوال ها  تا  کنیم  ایجاد  را 
حکومتداری و توسعه ی اقتصادی بپردازند.«

سال  در  کانادا  نخست وزیر  هارپر،  استیفان 
2008 گفته بود که نیروهای کانادایی امسال 
از افغانستان خارج می شوند. در همین حال، 
افغانستان  در  جنگ  از  کانادا  مردم  حمایت 
بر  است.  یافته  کاهش  چشم گیری  طور  به 
موسسه  توسط  که  نظرسنجی  یک  اساس 
از  درصد   63 شد،  اجرا  »وی سی ای آر« 
افغانستان  در  جنگ  مخالف  کانادایی ها 
می باشند. این تعداد در سال 2010 شامل 47 

درصد مردم می شد.
آغاز  در  الدن  بن  اسامه  کشته شدن  از  پس 
ماه می، نخست وزیر کانادا به افغانستان سفر 
کرد و گفت او به این عقیده است که کشور 
تروریزم  منبع  »دیگر  افغانستان  جنگ زده 

جهانی نیست.«

شمار  دارند  نظر  در  آنان  که  می گویند  داخله  وزارت  مقام های 
پولیس زن را تا سال 2014 به پنج هزار تن برسانند.

جنرال شفیقه قریشی، مسوول بخش جندر پولیس در وزارت داخله 
احساس  پولیس، شدیدا  فعال کمبود زن در صفوف  می گوید که 

می شود و این خالیی است که باید پر شود.
امنیتی،  بخش های  در  که  گفته  پژواک  خبری  آژانس  به  وی 
نیاز  بیشتر  به سهم گیری زنان  اداری، تحقیقاتی و صحی  عملیاتی، 

است.
جنرال قریشی افزود که روند جلب و جذب زنان، از یک سال قبل 
به صورت جدی آغاز شده و مطابق برنامه برای هر سال یک هزار 

زن به صفوف پولیس اضافه خواهند شد.
حاضر  خانواده ها  کمتر  جامعه،  این  سنتی بودن  بدلیل  گفت  او 
می شوند که دختران و زنان شان را اجازه دهند تا در صفوف پولیس 
کار کنند.                                                          ادامه در صفحه 2

افغانستان  به  گرفت  تصمیم  جمهوری خود 
والیت های  در  گذشته  سال  هم  بفرستد 

جنوب مستقر شدند.
وجود  از  را  مهم  مناطق  برخی  نیروها  این 
و  افغانستان  طالبان تصفیه کردند که دولت 
ادارات امدادی پروژه های بازسازی و بهبود 
خدمات دولتی را در آن آغاز کرده اند، ولی 
مناطق  این  در  پراگنده  جنگ های  هم  باز 

ادامه دارد.
پرس  اسوشیتد  خبررسانی  آژانس  گزارش 
می گوید: از جمله 65 سرباز خارجی که ماه 
گذشته در افغانستان کشته شدند، 26 نفر در 

والیت هلمند جان باختند.
شمالی  مناطق  دارند  سعی  ایتالف  نیروهای 

این والیت را تسخیر کنند.
مرکزی  مناطق  که  گفت  پیتریوس  جنرال 
اولویت  آنان  برای  قندهار  والیت  و  هلمند 
داشت و به پیشرفت های قابل مالحظه ای در 
دارند  طالبان سعی  یافتند.  مناطق دست  این 
و  جنگ  لذا  برگردند  مناطق  این  به  دوباره 

برخوردها ادامه دارد.
حضور  »ما  گفت:  پیتریوس  دیوید  جنرال 
بیشتر  را  مناطق  این  در  افغان  نیروهای 
می سازیم تا بتوانیم بر مناطق شرق افغانستان 
القاعده  به شبکه  وابسته  جایی که گروه های 
فعالیت  طیبه  لشکر  و  حقانی  گروه  چون 

دارند، بیشتر تمرکز کنیم.«
در  را  اظهارات  این  پیتریوس  دیوید  جنرال 
به  افغانستان  در  ایتالف  نیروهای  فرماندهی 

خبرنگاران بیان داشت.

و  کشته   157 جنگ،  سال  نه  از  پس  کانادا 
انجام  سر  هزینه  یورو  میلیارد   11 از  بیش 
این  افغانستان  در  خودرا  جنگی  ماموریت 
کشور  اولین  کانادا  می دهد.  پایان  هفته 
از  امسال  را  نیروهایش  که  است  بزرگ 

افغانستان بیرون می کشد.
در  افغانستان  جنگ  محبوبیت  کاهش  با 
کانادایی  نیروی  هزار  به سه  نزدیک  کانادا، 
که عمدتا در منطقه خطرناک قندهار مستقر 
آغاز  پیش تر  را  خود  بازگشت  می باشند، 
باز  خود  کشور  به  کامال  زودی  به  و  کرده 

می گردند.
پیش  آنها  اخیر،  هفته های  و  روزها  در 
و  گزمه ها  آخرین  کانادا  به  بازگشت  از 
وسایل  دادند،  انجام  خودرا  گشتزنی های 
میدان  در  و  کردند  جمع  خودرا  پایگاه های 
هوایی نظامی قندهار با یکدیگر دیدار کردند.

کانادایی  نیروهای  طاقت فرسای  جنگ 
حمله  از  پس  ماه  چند   ،2002 سال  در  که 
نیروهای تحت رهبری امریکا آغاز شد، روز 

پنج شنبه رسما به پایان می رسد.
جمهور  رییس  اوباما  بارک  گذشته،  ماه 
نیروی  هزار   33 که  کرد  اعالم  امریکا 
تابستان  پایان  تا  را  کشور  این  تقویتی 
در  این  می کند.  خارج  افغانستان  از   2012
هم  بریتانیا  و  بلجیم  فرانسه،  که  است  حالی 
گفته اند که نیروهای شان را به زودی به خانه 

برمی گردانند.
خارجی،  جنگی  نیروهای  تمام  است  قرار 
به   2014 سال  پایان  تا  را  امنیتی  مسوولیت 

نیروهای داخلی واگذار کنند.
کانادایی  سربازان  از  بسیاری  حالی که  در 
خوشنود هستند که به خانه و خانواده ی خود 
برمی گردند، فرماندهان آنها اصرار می ورزند 
که این افراد تا آخر بر مسوولیت خود تمرکز 

کنند.
فرماندهی  معاون  گیگور،  ریچارد  کلونل 
گروه عملیاتی می گوید: »تا هنوز این مساله 

به پایان نرسیده است.«
به  را  قندهار  جنگی  میدان  کنترول  کانادا 
نیروهای امریکایی واگذار می کند. نیروهای 

جنرال دیوید پیتریوس قبل از این که ریاست 
سی آی ای،  امریکا،  استخباراتی  سازمان 
در  که  است  گفته  گیرد،  عهده  به  عمال  را 
پاکستان  با  هم سرحد  کوهستانی  مناطق 
خاص،  نیروهای  از  افغانستان،  شرق  در 
هوایی  قوای  و  هوایی  کشف  استخبارات، 
بیشتر استفاده خواهد شد. همچنین سربازان 
افغان و شاید هم  شمار اضافی قوای  بیشتر 

ایتالف به این مناطق اعزام شوند.
جنرال دیوید پیتریوس فرمانده سابق نیروهای 
امریکا و ناتو در افغانستان که اکنون ریاست 
با  مصاحبه  در  دارد،  عهده  به  را  سی آی ای 
دیگر  و  پرس  اسوشیتد  رسانی  خبر  آژانس 
هوایی  امکانات  و  قوا  که  گفته  رسانه ها 
شرق  سرحدی  مناطق  به  بیشتر  زمینی  و 

افغانستان اختصاص داده خواهد شد.
عملیات محاربوی نیروهای امریکا و ایتالف 
ظرف دو سال اخیر بیشتر در مناطق جنوب 
هلمند  و  قندهار  والیت های  در  به ویژه  و 

تمرکز داشت.
اوباما  باراک  که  اضافی  سرباز  هزار  سی 
رییس جمهور امریکا در آغاز دوره ریاست 

نیروهای کانادایی 
این هفته کشور را ترک می کنند

تغییر تمرکز جنگ از جنوب به شرق

عناوین مطالب امروز:

رییس جمهور در...

بیماری ناشناخته...
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تحلیلگران:
اختالف با 

صندوق بین المللی پول
پیامد های ناگوار 

در پی دارد
چنین  می گوید،  عثمانی  آقای 
و  عادی  بودجه  بر  وضعیتی 
تاثیر خواهد گذاشت.  انکشافی 
حال  در  عثمانی  آقای  گفته  به 
بودجه  از  درصد   40 حاضر 
توسط  افغانستان  عادی 
تمویل  خارجی  کمک های 
قطع  صورتی  در  و  می شود 
کارمندان  معاشات  کمک ها، 
شد.  خواهد  متاثر  نیز  دولتی 
این  که  می کند  تاکید  او  اما 
اختصاصی  پروژه های  بر  مساله 

دارد.« بسیار جدی  »تاثیرات 
ادامه در صفحه 6
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مشت، سیلی و کاراته 
ابزارهای مبارزات پارلمانی نیستند

در حالی که قرار بود و انتظار می رفت  که مجلس 
واردساختن  چگونگی  روی  بحث  نمایندگان، 
اتهامات به رییس دولت را مورد بررسی قرار 
تشنج  به  مجلس  گذشته ی  روز  نشست  دهد، 
کشانیده شد. البته این از وظایف و صالحیت های 
پارلمان کشوراست که رییس جمهور کشور را 
دهد  قرار  بازخواست  و  مواخذه  سوال،  مورد 
کرده  تعیین  قانون  که  مکانیزمی  طریق  از  و 
است، در صدد عزل وی برآید. اما استفاده از 
ابزار و وسایلی که ممکن است استفاده از آن 
توسط یکی ازاعضا، می تواند اقدام فوق را زیر 
سوال برده و یا توانمندی پارلمان را مشکوک 
جایز  موردی  هیچ  در  و  اصال  دهد،  جلوه 
نیست و نتایج و پی آمد های منفی و ناخواسته 
راه ها و  به ویژه هنگامی که  ببار خواهد آورد. 
روش های قانونی و اصولی برای این کار وجود 
از  استفاده  در  وکال  از  هریک  و  باشد  داشته 
 69 ماده ی  باشند.  داشته  یکسان  حقوق  آنها، 
برابر  در  را  جمهور  رییس  ما،  اساسی  قانون 
و  می داند  مسوول  مردم  و  نمایندگان  مجلس 
هر  مانند  نیز  جمهور  رییس  که  است  طبیعی 
و  قرارگیرد  اتهامی  هر  مظان  در  دیگری  فرد 
و  اتهام  آن  تناسب  به  آن،  اثبات  صورت  در 
طرف  از  ببیند.  جزا  قانون  پیش بینی  براساس 
مردم  دشمنان  که  خاصی  شرایط  در  و  دیگر 
و کشور ما در صدد برجسته کردن هرخطا و 
اشتباه و گناهی هستند که احیانا یکی از نهادها 
و مقامات و مسوولین ما مرتکب آن می شوند 
در  را  ما  شایستگی  و  ظرفیت  و  صالحیت  تا 
و  ببرد  سوال  زیر  زمان،  ارزش های  پذیرش 
»دیکتاتور  نادرست  و  غلط  مفکوره ی  و  ایده 
مصلح« را از نو زنده سازد و خود را »ولی، قیم 
برخوردهای  با  نباید  بسازد«  ما  سرپرست  و 
واکنشی و نابخردانه از جاده ی عدل و انصاف 
منحرف گردیم. این چیزی است که دشمنان و 
مخالفین آرزو دارند. هم اکنون جدا از معضالت 
باید  خود  جای  به  که  ما  داخلی  مشکالت  و 
مورد توجه قرار گیرد، یکی مساله ی تجاوزات 
و  پاکستان  تروریست  دولت  بی شرمانه ی 
انکار آن توسط صوبه داران پاکستانی است و 
دیگری هم موضوع انتقال مسوولیت و درهمین 
مورد ضرورت نشان دادن این مساله که ما با 
وجود هر اختالف و تفاوت موضع و دیدگاهی 
استقالل،  که  چیزی  هر  و  کسی  هر  برابر  در 
تمامیت ارضی، خودارادیت و... ما را تهدید کند، 
در یک صف و در یک سنگر هستیم و خواهیم 
بود. در عزل یا ابقای رییس جمهور فقط و فقط 
مالک  و  معیار  را  خویش  مردم  علیای  منافع 
برنامه ی  و  خواست  نه  و  داد  خواهیم  قرار 
کشور دیگری را. آرزوی مردم ما این است که 
پارلمان ما، قوای ثالثه ما، قوه اجراییه ی ما و 
هر شخص و نهاد مسوول دیگر ما قبل از همه 
پاسدار آن ارزش هایی باشد که هویت و اعتبار 
و حیثیت ما را حکایت می کند. و یقینا این همه را 
با کونگ فو و کاراته و چاقو و بوکس نمی توان 

حفظ کرد.  

زنگ اول


8صبح، بلخ: شماری از باشندگان والیت 
بلخ که در نخستین نشست امنیتی صلح 
در شهر مزارشریف گرد هم آمده بودند، 
دولت مرکزی را به بی کفایتی در راستای 
متهم  امنیت در والیات شمال  برقراری 
اداری  فساد  گسترش  می گویند  کرده 
و عدم موجودیت امنیت در شماری از 
است  باعث گردیده  این والیت  مناطق 
تا میان دولت و مردم فاصله ایجاد گردد.

در همین حال محمد زلمی یونسی منشی 
رابطه  در  بلخ  در  صلح  والیتی  شورای 
امنیتی،  نهادهای  »مسووالن  می گوید: 
منافع  پی  در  کشور  قضایی  و  عدلی 

مقامات پولیس درشرق کشور می گویند 
پولیس  و  طالبان  میان  درگیری  که 
والیت  کامدیش  ولسوالی  در  سرحدی 

نورستان پایان یافته است. 
قوماندان  امرخیل  امین اهلل  پاسوال  مل 
به  کشور  شرق  در  سرحدی  پولیس 
رسانه ها گفته است که در این درگیری نه 
تن از مخالفین دولت کشته شدند که همه 

پاکستانی اند. 
این  افزود،  سرحدی  پولیس  قوماندان 
درگیری زمانی به وقوع پیوست که طالبان 

8صبح، کابل: مسووالن شماری از احزاب 
سیاسی و جامعه مدنی در یک گردهمایی 
به  را  کرزی  جمهور  رییس  غزنی،  در 
نقض  به  انتخاباتی  تنش های  ادامه  دلیل 
کردند  تاکید  آنها  کردند.  متهم  قانون 
محکمه  فیصله های  که  صورتی  در 
بحران  به  منجر  شود  تطبیق  اختصاصی 

سیاسی در کشور خواهد شد. 
نمایندگان احزاب سیاسی در غزنی ایجاد 
»هتک  را  انتخاباتی  اختصاصی  محکمه 
عنوان  افغانستان  مردم  آرای  به  حرمت 

کرزی  جمهور  رییس  کابل:  8صبح، 
روز گذشته در یک کنفرانس مشترک 
نخست وزیر  کامرون  دیوید  با  خبری 
بریتانیا تایید کرد که به وزیران دفاع و 
داخله اجازه ی پاسخ متقابل به حمالت 
آقای  است.  نداده  را  پاکستان  راکتی 
پاسخ  از  دلیل  این  به  گفت  کرزی 
خودداری  پاکستان  به حمالت  متقابل 
حمالت  با  نمی خواهد  که  کرده 
آن  در  بی گناه  مردم  افغان،  نیروهای 

سوی مرز کشته شوند. 
که  کرد  تاکید  جمهور  رییس  اما 
مقامات  با  به صورت جدی  مذاکرات 

آنها  از  شماری  و  خویش اند  شخصی 
پای  به  افغانستان  دولت  تا  نمی گذارند 
خویش استوار باشد و فاصله های ایجاد 
باعث خواهد  دولت  و  مردم  میان  شده 
شد تا امنیت نسبی در این والیت برهم 

بخورد.«
قبایل  و  جرگه  معین  دیگر  سوی  از 
در  فساد  آنکه  با  سرحدات،  وزارت 
چالش های  از  یکی  را  دولتی  ادارات 
عمده سر راه حکومت مرکزی می خواند 
با رد سخنان منشی شورای والیتی صلح 
برای  ادرای  »فساد  می گوید:  بلخ  در 
اقوام و قبایل مشکل آفرین نیست.« وی 

حوالی ساعت 4 صبح دیروز بر پوسته های 
سرحدی و ساختمان ولسوالی کامدیش 

نورستان حمله نمودند. 
خط  نزدیکی  در  کامدیش  ولسوالی 
تهدید  در  همواره  که  دارد  قرار  دیورند 

مخالفین مسلح قرار دارد. 
براساس یک خبر دیگر، مقامات محلی 
والیت فاریاب از بازداشت یک فرمانده 
مشهور طالبان در این والیت خبر می دهند.

به  فاریاب  والی  معاون  بارز  عبدالستار 
صبح بخیر افغانستان گفته، فرد بازداشت 

کردند.«
حزب  دفتر  مسوول  حبیبی،  عبدالملک 
وحدت در غزنی گفت: »آقای کرزی به 
اکثر فیصله های مجلس نمایندگان عمل 
نمایندگان  مجلس  مقابل  در  و  نمی کند 
بسازد.  می خواهد  را  عنعنوی  لویه جرگه 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  کنار  در 
محکمه  شکایات  سمع  کمیسیون  و 

اختصاصی را تشکیل داده است.«
آقای حبیبی از رییس جمهور کرزی انتقاد 
کرد و گفت آقای کرزی به جای این که 

پایان دادن  برای  پاکستان  حکومت 
گفت  او  دارد.  ادامه  حمالت  این  به 
فکر  جنگ  به  نمی خواهد  افغانستان 
کند بلکه تالش دارد تا از طریق صلح 
آرامش  با  منطقه  و  پاکستان  ساکنان 

زندگی نمایند. 
بررسی  حال  در  که  گفت  کرزی  آقای 
روابط درازمدت با بریتانیا می باشد. دیوید 
این  در  بریتانیا  وزیر  نخست  کامرون 
کنفرانس گفت که کشورش می خواهد 
یک اکادمی نظامی را در افغانستان ایجاد 
کشورش  نظامیان  که  گفت  او  نماید. 
خودشان  کشور  امنیت  از  دفاع  به خاطر 

راستای  در  خواست  مردم  از  همچنان 
تامین امنیت با دولت همکار باشند.  

همچنین عصمت اهلل علیزی فرمانده امنیه 
والیت بلخ نیز سخنان منشی شورای والیتی 
صلح را رد کرده می گوید: »هرگاه با چنین 
ارگان های  به  باید  باشد  برخورده  موارد 

امنیتی و کشفی ما  اطالع آن را می دادند.«
نشست  نخستین  این   که  است  گفتنی 
امنیتی صلح با اشتراک مسووالن وزارت 
شورای  مسووالن  و  قبایل  و  سرحدات 
باشندگان  از  شماری  و  صلح  والیتی 
والیت بلخ است که  در شهر مزارشریف 

برگزار شد.

دست  اختطاف  و  راهزنی  در  که  شده 
سوی  از  شنبه  سه  روز  صبح  داشت، 

موظفین امنیت ملی بازداشت شد. 
بازداشت شده  فرد  بارز،  آقای  گفته  به 
دست  داکترانی  از  شماری  اختطاف  در 
داشت که سال گذشته به خاطر تدوایی 

معتادین به این والیت رفته بودند.
از سوی هم معاون والی فاریاب می گوید 
که قاری جمال یکی از فرماندهان طالبان 
در ولسوالی اندخوی این والیت با سالح 

دست داشته اش به دولت پیوسته است.

محافظ قانون اساسی باشد، عاطفی عمل 
می کند. 

مسوول  فکرت  محمد  دیگر  سوی  از 
غزنی  در  اسالمی  حراست  حزب  دفتر 
گفت کوچی گری پدیده قرون وسطایی 
زندگی  اکنون  که  حالی  در  است 
صنعتی شده است. او گفت کوچی ها از 
امتیازات تعلیم و تحصیل محرومند و باید 
ده نشینان  و  کوچی ها  معضل  حل  برای 
آنها  و  شود  داده  زمین  کوچی ها  برای 

مسکن گزین شوند. 

از ده سال  اما پس  افغانستان آمده اند،  به 
اکنون نیروهای امنیتی افغان از توانایی های 

خوبی برخوردار شده اند.  
در همین حال رییس جمهور کرزی در 
رابطه به کشمکش های انتخاباتی گفت 
هر کشوری که در آغاز دموکراسی را 
تجربه می کند، چنین اختالفات در آن 

معمول است. 
که  گفت  کرزی  جمهور  رییس 
رابطه  در  وجودآمده  به  اختالفات 
و  است  حل شدنی  انتخابات  نتایج  به 
قانون حل  با  را مطابق  این موضوعات 

می کند. 

راه اندازی برنامه تربیه 
پرستار در چهار والیت

عامه  صحت  وزارت  کابل:  8صبح، 
در  پرستار  تربیه  برنامه  راه اندازی  از 
و  خوست  بامیان،  سمنگان،  والیت های 

ننگرهار خبر داده است.
وزارت  سرپرست  دلیل،  ثریا  داکتر 
یک  در  گذشته  روز  عامه  صحت 
با اعالم این خبر گفت  کنفرانس خبری 
که قرار است تا بیست و چهار ماه آینده 
تربیه  از مراکز  پرستار  پنجاه  یک صد و 
شوند.  فارغ  والیت   چهار  این  پرستاران 
خانم دلیل می گوید: »امروز ما شاهد عقد 
ارزش  به  برنامه  این  اول  مرحله  قرارداد 
104 میلیون افغانی با دو موسسه همکار، 
این  که  هستیم  صحت  شبکه  و  آغاخان 
برنامه  این  تطبیق  مسوولین  موسسه،  دو 
را مبنی بر ایجاد چهار باب مکتب تربیه 
150 تن نرس )پرستار( زنانه در والیات 
بر  ننگرهار  و  خوست  بامیان،  سمنگان، 
عهده خواهند داشت تا در ظرف 24 ماه 
آینده این برنامه را به پایه اکمال برسانند 
و مرحله دوم برنامه در والیت های لوگر، 
راه اندازی  کندهار  و  جوزجان  غور، 
خواهد شد که در آن نیز 150 تن دیگر 
از نرس های اناثیه جامعه تربیه می گردند.«

تاکید  عامه  صحت  وزارت  سرپرست 
می کند که نبود پرستار و قابله در مناطق 
عمده ی  مشکالت  از  یکی  روستایی، 
وزارت صحت می باشد. به گفته ی او، هم 
اکنون شش هزار پرستار در مراکز درمانی 
در سراسر کشور فعالیت دارند و اما، این 
وزارت در مجموع نزدیک به بیست هزار 

پرستار ضرورت دارد.
داکتر ثریا دلیل افزود که افزایش پرستاران 
و قابله ها در مراکز درمانی به کاهش میزان 
کمک  کودکان  و  مادران  میر  و  مرگ 
زیاد می کند. او گفت براساس احصاییه ها، 
افغانستان  در هر سی دقیقه یک مادر در 

جان خود را از دست می دهد.

جغل اندازی
 29  کیلومتر سرک 
دروالیت جوزجان

 29 جغل اندازی  کار  جوزجان:  8صبح، 
کیلومتر سرک در هفت قریه شهر شبرغان 
که با مشکل راه مواصالتی مواجه  اند، از 

سوی برنامه همبستگی ملی آغاز شد.
مسوول  تمکین  جان  محمد  گفته  به 
مطبوعات ریاست احیا و انکشاف دهات 
 29 شامل  پروژه  این  جوزجان،  والیت 
و  پلچک   30 احداث  سرک،  کیلومتر 
می باشد  محلی  شورای  تعمیر  باب  یک 
سوی  از  افغانی  میلیون   12 هزینه  به  که 
سهم  درصد   5 با  ملی  همبستگی  برنامه 

مردم محل اعمار می گردد.
مواصالتی  راه  سرک  این  وی  گفته  به 
هفت قریه را به مرکز شهر وصل می کند 
که از مزایای آن حدود سه هزار خانواده 

مستفید می شوند.

شمار پولیس زن...
ادامه از صفحه 1

پولیس در وزارت  مسوول بخش جندر 
که  بدانند  مردم  باید  می گوید  داخله 
در  زنان  سهم گیری  که  طوری  همان 
بخش های صحت و تعلیم و تربیه، حتمی 
و ارزنده تلقی می گردد، در روند صلح 
برنامه های محوخشونت علیه  امنیت و  و 

زنان و کودکان ضروری است.
و  زنان  تا  خواست  خانواده ها  از  وی 
صفوف  به  پیوستن  در  خودرا  دختران 
پولیس تشویق، حمایت و کمک نمایند 
تامین  و  صلح  روند  در  خودرا  سهم  و 

امنیت ایفا کنند.
پولیس در وزارت  مسوول بخش جندر 
حاضر  حال  در  که  کرد  عالوه  داخله، 
بیش از یازده صد پولیس زن در سراسر 
آنها  تن    5٨٨ که  دارند  فعالیت  کشور 

مربوط شهر کابل می شود.

ایجاد فاصله میان دولت و مردم به دلیل بی کفایتی دولت مرکزی

نه پاکستانی در نورستان کشته شدند

نمایندگان احزاب سیاسی در غزنی: 
فیصله محکمه اختصاصی بحران می آفریند

پاکستانی ها راحت باشند
کرزی دستور جنگ نمی دهد

ادامه از صفحه 1

ACKU
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س آتش و  دود  ورای  از 

»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 

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 
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خواهری را امروز در گزارش »از ورای دود و آتش« با خود 
و یک  طالبان  زمان حکومت  در  را  برادرش  دو  داریم که 
برادرش را در زمان حکومت فعلی از دست داده است. او 
چنین  را  زندگی اش  غم  و  درد  از  مملو  و  تلخ  سرگذشت 
است.  کم  بسیار  ما  زندگی  خوش  »روزهای  می دارد:  بیان 
قرار  شوم خود  سایه  زیر  را  ما  تمام خوشی های  مصیبت ها 
داده. ما یک زندگی عادی و ساده داشتیم که در کنار هم 
حکومت  زمامداری  شوم  روزهای  می بردیم،  لذت  آن  از 
گذاشتیم،  پشت سر  آن  مشکالت  تمام  با  را  کمونیستی  
گروهی  اما  گذشت  هم  میان گروهی  سیاه  جنگ های 
سیاه دل و بی رحم طالبان ظهور نمود و آنها تا که توانستند 
جنایت های بی شماری را مرتکب شدند، از شکنجه و آزار و 
اذیت مردم بی گناه گرفته تا قتل  عام ها و تبعیض های نژادی 
گرفته و صدها مورد دیگر که شاید برای ما نامعلوم باشد، اما 
زمانی که طالبان حمالت شان را باالی مناطق ما آغاز نمودند 
با  از ترس جان خود  مقاومت که  نام نهاد  نیروهای جبهه  و 
برای  و  گرفتند  جای  ما  مناطق  در  بودند  شده  یک جا  هم 
آغاز  ما  منطقه  در  را  جنگ  آنها  نمودند.  خلق  مصیبت  ما 
کردند، و به همین سبب بود که  راکت و مرمی های فراوان 

باالی مناطق ما اصابت می کرد و طالبان هم باغستان های ما را 
به آتش می کشید و یا هم از ریشه بیرون می کرد. در یکی از 
روزها دو برادرم که به خاطر آذوقه برای فامیل شان به بازار 
از سوی طالبان شلیک  می رفتند در یک حادثه راکتی که 

نمایندگان در خالل یک 
دایر  را  لویه جرگه  ماه 

می کند.
همچنین گفته شده هرگاه 
اتهام  های  لویه جرگه 
به اکثریت  مطرح شده را 
دوسوم آرای کل اعضای 
کند،  تصویب  لویه جرگه 
وظیفه  از  جمهور  رییس 
منفصل و موضوع اتهام به 
محول  خاص  محکمه ی 

می شود.
روز گذشته ی  نشست  در 
نمایندگان،  مجلس 
نمایندگان  از  شماری 
خاموشی رییس جمهور کرزی را در مقابل تجاوز پاکستان، 
نقض  کابل بانک،  در  جرم  شریک  ایران،  از  پول  دریافت 
قانون اساسی در مورد ایجاد محکمه ی اختصاصی و ادامه ی 
کار وزیران وسایر مقام هایی که مطابق بند 11، ماده ی 64 
قانون اساسی رای تایید پارلمان را ندارند، به عنوان اتهام  های 

خیانت ملی به رییس جمهور کرزی، مطرح ساختند. 
حفیظ منصور، نماینده ی کابل در مجلس نمایندگان گفت 
این مجلس کمیسیونی را پیش از آن که رییس جمهور متهم 
ایجاد کند و در  اتهام ها  برای بررسی   به خیانت ملی شود، 
ماده ی  نمایندگان  باشد، مجلس  اتهام ها موجه  صورتی که 

69 قانون اساسی را تطبیق کند.
از  را  »ولسی جرگه، یک کمیسیون خاصی  منصور گفت: 
چهار تا پنج نفر تعیین بکنند تا موضوعاتی که به عنوان اتهام 
مطرح هستند، روی آن تدقیق و بررسی بکنند تا به صورت 
مشخص ظرف دو یاسه روز آینده گزارش خودرا به مجلس 
اجرایی شدن  به طرف  ما می رویم  ایجاب کرد  اگر  بدهند. 

ماده شصت و نهم.«
همزمان با این شماری دیگر از نمایندگان نیز رییس جمهور 

دنیا را شکست داده اند.
پیمان گفت: »این ها )چهار نماینده ی طرفدار رییس جمهور( 
دکاندارهایی هستند که از آدرس ما و شما نان می خورند و 

در این جا اختالفات قومی را می اندازند.« 
میزها  نمایندگان مجلس و کوبیدن  میان  لفظی  گفتگوهای 
و  عیسی خیل  شکریه  ایوبی،  عبدالرحیم  یون،  آرین  توسط 
پارلمان سبب  در  رییس جمهور  طرفداران  از  نیازی  نسیمه  
شد تا نمایندگان نتوانند چگونگی بررسی اتهام خیانت ملی 

را مورد بحث بیشتر قرار دهند.
پس  پارلمان  گذشته ی  روز  نشست  در  لفظی  گفتگوهای 
مجلس  اول  معاون  پشتون،  خالد  که  یافت  افزایش  آن  از 
امنیتی  نیروهای  از  دیروزی  جلسه ی  رییس  و  نمایندگان 
را  بودند  ادامه بحث شده  مانع  نماینده ا ی که  تا 4  خواست 

بیرون سازند.
که  نماینده ی کوچی ها  احمدزی،  این، حمیده   با  همزمان 
بود،  برخاسته  نماینده ی طرفدار حکومت   4 از  در حمایت 
توسط نظیفه ذکی، نماینده کابل در مجلس نمایندگان ابتدا 

با کفش و پس از آن با مشت و سیلی هدف قرار گرفت.
در مقابل خانم احمدزی نیز با پرتاب کفش به سوی خانم 

ذکی، پاسخ داد.
هر چند به دلیل تشنج در جلسه، رییس مجلس پایان جلسه 
را اعالم کرد، اما عبدالرحیم ایوبی تالش داشت تا براعضای 

هیات اداری حمله کند.
او تاکید داشت که حین سخن گفتن، میکروفونش توسط 
داشت  تاکید  اداری  هیات  ولی  اداری خاموش شد،  هیات 
که آقای ایوبی بیرون از اجندای کار پارلمان سخن می گفته 

است.
و  قندهار  نماینده  حمیدزی،  اللی  نعیم  محمد  این حال،  با 
عضو ایتالف حمایت از قانون پس از پایان جلسه ی عمومی 
پارلمان  به سازماندهی تشنج در  ریاست جمهوری را متهم 

کرد.
نماینده ی  چهار  طریق  از  جمهوری  ریاست  او  گفته ی  به   
در  زبانی  و  قومی  نفاق  های  ایجاد  طرفدار خویش درصدد 

میان نمایندگان بوده است.
او گفت رییس جمهور مانع تطبیق ماده ی 69 قانون اساسی 
می تواند  نمایندگان  مجلس  آن  اساس  بر  که  است  شده 

رییس جمهور را به خیانت ملی متهم کند.
اللی حمیدزی گفت: »امروز که هرج و مرج به میان آمد، 
آورده  آن  به هدف  بودند  آورده  باخود  تفنچه  که  افرادی 
است  ملی  خیانت  به  متهم  جمهور  رییس  چون  که  بودند 
تطبیق  باالیش  را   69 ماده ی  و  نکند  متهم  را  او  پارلمان  و 

نکنند.«
رییس جمهور  که  می شود  مطرح  حالی  در  اظهارات  این   
را  قضایه  قوه ی  و  پارلمان  حکومت،  میان  اخیر  تنش های 
جوان بودن دموکراسی در افغانستان خواند و تاکید کرد که 

از طریق راه های قانونی خواهان حل آن شده است.



شده بود، شهید شدند و فامیل ما را به غم مبتال نمودند. پس 
از شهادت برادرانم، فامیل آنها بی سرپرست ماند، با گذشت 
زمان و آمدن حکومت کرزی به کمک نیروهای ایتالف ما 
فکر می کردیم که شاید یک بار دیگر خوشبختی ها به خانه 

چگونگی  نمایندگان  مجلس  می رفت  انتظار  درحالی که 
را  کرزی  جمهور  رییس  به  ملی  خیانت  اتهام  واردساختن 
مورد بررسی قرار دهد، مخالفت 4 عضو پارلمان که بیشتر از 
برنامه های حکومت حمایت می کنند، نشست روز گذشته ی 

این مجلس را به تشنج کشاند.
دریافت  پاکستان،  تجاوز  مورد  در  جمهور  رییس  سکوت 
نقض  کابل بانک،  بحران  در  داشتن  دست  ایران،  از  پول 
قانون اساسی در ایجاد محکمه ی اختصاصی و معرفی نکردن 
نمایندگان  دالیل  عمده ترین  از  کابینه  باقی مانده ی  اعضای 
مجلس برای وارد ساختن اتهام خیانت ملی به رییس جمهور 

و عزل وی از طریق لویه جرگه گفته شده است.
بر بنیاد ماده ی 69 قانون اساسی افغانستان، رییس جمهور در 

برابر ملت و مجلس نمایندگان مسوول است.
اتهام خیانت ملی به رییس جمهور به ارتکاب جرایم بشری، 
اعضای  کل  یک سوم  طرف  از  جنایت،  یا  ملی  خیانت 

مجلس نمایندگان تقاضا شده می تواند.
که  صورتی  در  شده  گفته  ماده  این  دیگر  بند های  در 
تقاضای یادشده توسط دوسوم کل اعضا تایید شود، مجلس 

کرزی را به معامله با پاکستان متهم کردند و بر عملی ساختن 
ماده ی 69 قانون اساسی پافشاری کردند.

افزایش انتقاد ها از رییس جمهور در مورد سکوت در برابر 
پاکستان با واکنش تند شماری از نمایندگان مجلس که از 

برنامه های حکومت حمایت می کنند، مواجه شد.
نمایندگان  مجلس  در  ننگرهار  مردم  نماینده ی  یون،  آرین 
انتقاد  کرزی  جمهور  رییس  از  تنها  نباید  نمایندگان  گفت 

کنند.
 به گفته ی او مارشال فهیم معاون اول و کریم خلیلی، معاون 

دوم رییس جمهور نیز مورد سرزنش قرار گیرند.
کسی  به  نظامی  لحاظ  از  مارشال  »لقب  گفت:  یون  خانم 
باشد،  کرده  فتح   را  مملکت  چهار  سه،  که  می شود  داده 
از همین خاطر یک مملکت هم پاکستان است و خواهش 
ما این است که مارشال صاحب پیش شود و همه به خاطر 

نگهداری )افغانستان( به پامی خیزند.«
در  قندهار  نماینده ی  ایوبی،  عبدالرحیم  ترتیب،  همین  به 
مجلس نمایندگان که از شروع نشست روز گذشته پارلمان 
نمایندگان  داشت،  مخالفت  مجلس  این  اداری  هیات  با 
شخصی شان  و  گروهی   اهداف  خاطر  به  که  کرد  متهم  را 

تصمیم بر تقابل بیشتر پارلمان و رییس جمهور گرفته اند.
طرفدار  گذشته  در  که  نمایندگانی  از  شماری  گفت  او 
از  را  پرونده های شان  جمهور  رییس  و  بودند  حکومت 
نظام  سرنگونی  به  تالش  اکنون  است  برگردانده  محاکم 

دارند.
به گفته ی او این افراد شامل 62 نماینده ی است که بر بنیاد 
فیصله ی محکمه ی اختصاصی نماینده گی شان مورد پرسش 

است.
نشان  واکنش  یون  آرین  سخنان  به  نمایندگان  برخی  اما، 
داده تاکید کردند که رییس جمهور افراد را برای تفرقه به 

پارلمان فرستاده است.
نمایندگان  مجلس  در  کندز  نماینده ی  پیمان،  عبدالودود 
و  او  ولی  نمی کند،  دفاع  مارشال  از  گفت  افغانستان 
کشور   40 و  شوروی  مستعمره ی  کشور   16 او  هم سنگران 

که  می گفتند  و  بودند  امیدوار  مردم  همه  زیرا  یابد،  راه  ما 
قانون و حکومت وجود دارد، اما روز به روز قانون پایمال 
گردید و دولت هم به جای توجه به ملت بیشتر تمام هوش 
و روان خود را به سوی مخالفان نمود. آنها هم بی رحم تر از 
قبل مردم ملکی را با حمالت انتحاری و ماین های کنار جاده 
نتیجه همین خشونت های بی پایان  هدف قرار می دادند، در 
برای  طالبان  که  کنارجاده  ماین  یک  با  دیگرم  برادر  آنها، 
نیروهای خارجی جاسازی نموده بودند برخورد نمود و او 
نیز در این حادثه شهید شد. مرگ برادرم ما را یک بار دیگر 
نمود. حال  تازه  را یک بار دیگر  ما  داغ دار ساخت و زخم 
از  را  از اعضای خود  فامیلی که سه تن  بگویید،  شما خود 
دست داده باشد چگونه جنایت کاران را بخشش نماییم آیا 
به نظر شما قابل بخشش هستند، نخیر من هرگز نمی توانم که 
آنها را ببخشم زیرا هربار که به طرف فامیل برادرانم می بینم 
دردهای من چندین برابر می شود زیرا آنها از تمام نعمت ها 
درکنار  هم  ما  می برند.  رنج  بابت  این  از  و  شدند  محروم 
آنها روز به روز بیچاره تر و پریشان تر شده می رویم زیرا از 
دست مان هم چیزی ساخته نیست که با ایشان کمک نماییم، 
ما خواهان اجرای عدالت هستیم تا زمانی که عدالت تطبیق 
همه  این  زیرا  دید  نخواهد  را  روز خوش  این کشور  نشود 

بدبختی ها از بی عدالتی و ظلم حکومت های زمان است.«



ماین کنار جاده برادرم را کشت 
پس از شهادت برادرانم، فامیل آنها بی سرپرست ماند، با گذشت زمان و 
آمدن حکومت کرزی به کمک نیروهای ایتالف ما فکر می کردیم که شاید 
یک بار دیگر خوشبختی ها به خانه ما راه یابد، زیرا همه مردم امیدوار 

بودند و می گفتند که قانون و حکومت وجود دارد، اما روز به روز قانون 
پایمال گردید و دولت هم به جای توجه به ملت بیشتر تمام هوش و 
روان خود را به سوی مخالفان نمود. آنها هم بی رحم تر از قبل مردم 
ملکی را با حمالت انتحاری و ماین های کنار جاده هدف قرار می دادند، 
در نتیجه همین خشونت های بی پایان آنها، برادر دیگرم با یک ماین 

کنارجاده که طالبان برای نیروهای خارجی جاسازی نموده بودند برخورد 
نمود و او نیز در این حادثه شهید شد.

یک عضو مجلس نمایندگان:

رییس جمهور در تشنج 
پارلمان دست دارد

قدرت اهلل جاوید

ACKU



 منبع: واشنگتن پست
 نویسنده: دیوید اگناتیوس

 برگردان: الف – تمکی

4سال پنجم   شماره مسلسل 1193   چهار  شنبه 15 سرطان 1390  

تمامی  برای  آن،  از  محافظت  و  ارضی  تمامیت 
و  حساسیت  نظر  از  خاص  اولویت  در  کشورها 
تحرکات  به  این که  این رو  از  دارد.  قرار  اهمیت 
واکنش  سرعت  به  ارضی  تمامیت  با  متناقض 
یک  به  بین الملل  حقوق  در  شود،  داده  نشان 
عرف مسلم تبدیل شده است. نقض حریم مرزی 
یکی از صورت های آشکار نقض تمامیت ارضی 
محسوب می گردد. با اعتنا به این مساله، سکوت 
برابر  در  افغانستان  دیپلوماسی  دستگاه  سکون  و 
تجاوز آشکار راکتی پاکستان به مناطق سرحدی 
برانگیز  سوال  مردم  از  بسیاری  برای  افغانستان، 

می باشد.
درحالی که انتظار می رفت در طول چهار هفته ای 
افغانستان  به  پاکستان  خاک  از  راکت باری  که 
کرده  زخمی  و  کشته  را  تن  ده ها  و  یافته  ادامه 
است، هزاران شکایت از سوی دستگاه دیپلوماسی 
افغانستان به سازمان ملل متحد، سازمان کنفرانس 
تعهد،  عدم  جنبش  کشورهای  سازمان  اسالمی، 
بین المللی  سازمان های  و  منطقه ای  سازمان های 
حقوق بشری ارایه شود، رییس جمهور کرزی در 
کنفرانس مشترک با صدر اعظم انگلستان از عدم 

اقدام متقابل از سوی افغانستان اطمینان می دهد.
نظامی  توانایی  عدم  دلیل  به  که  نیست  شکی 
سریع  واکنش  پاکستان،  با  تقابل  در  افغانستان 
نظامی قابل توقع نمی باشد، اما حد اقل این انتظار 
شکایت  حکومت،  سوی  از  که  دارد  وجود 
نامه هایی علیه پاکستان در سازمان های منطقه ای و 
بین المللی مختلف، تقدیم گردد تا افکار عامه ی 
جهانی برضد پاکستان در این زمینه بسیج گردد. 

تنها کاری که از سوی دستگاه دیپلوماسی منفعل 
افغانستان در واکنش به این راکت باری ها صورت 
با  اسالم آباد  در  افغانستان  سفیر  دیدار  گرفته، 
سفیر  است.  بوده  پاکستان  خارجه  وزیر  معاون 
که  اظهاراتی  به  توجه  با  اسالم آباد  در  افغانستان 
چندی پیش در ستایش از سیاست پاکستان کرده 
به  تا  دهد  جرات  خود  به  که  است  بعید  بود، 
به  افغانستان نسبت  از جامعه ی سیاسی  نمایندگی 
این عمل پاکستان به مقامات آن کشور اعتراض 

کند. 
این در حالی است که حراست از حریم مرزی، 
استراتژیک  اهمیت  از  کشورها  تمامی  نزد  در 
دیده  هفته  همین  در  چنانچه  می باشد.  برخوردار 
به محض صورت گرفتن ورود و خروج  شد که 
مشکوک مرزی در سرحدات ایران و جمهوری 
با  کشور  دو  سرحدی  سربازان  آذربایجان، 
یک  درگیری  این  در  و  شدند  درگیر  یکدیگر 
نشان  این درگیری  سرباز آذربایجانی کشته شد. 
بر عدم تحمل نقض  بین الملل  می دهد که عرف 

حریم مرزی استوار می باشد.
رویه ی  در  که  حالی  در  و  معمول  بر خالف  اما 

بین الملل،  حقوق  در  تثبیت شده 
به  هوایی  و  زمینی  حریم  نقض  به 
می شود،  داده  نشان  واکنش  شدت 
چندان  موضوع  این  به  افغانستان  در 
اهمیت داده نمی شود. زیرا درحالی که 
از چهارهفته به این سو، از داخل خاک 
افغانستان  داخلی  عمق  به  پاکستان 
بر  رهبران  می گردد،  شلیک  راکت 
سر اقتدار در دولت کابل نمی خواهند 
اسالم آباد،  برابر  در  شدید  واکنش  با 
رهبران  برابر  در  خود  نمک گیری  به 

اسالم آباد، خدشه ای وارد کنند.
سه شنبه  روز  کرزی  جمهور  رییس 
دیوید  با  مطبوعاتی  کنفرانس  در 
کامرون صدراعظم انگلستان، احتمال 
به  افغانستان  سوی  از  متقابل  جواب 

ایاالت متحده اعالم داشت  اوباما رییس جمهور  در شبی که 
از  زودتر  ارتش،  خواست  علی رغم  را  امریکایی  سربازان 
واشنگتن  از  پتریوس  دیوید  جنرال  می کشد،  بیرون  افغانستان 
ویدیو کانفرانسی را با افسران ارشد خود در کابل برگزار کرد 
برنامه ی مبارزاتی شان هنوز  به فرماندهانش اطمینان داد که  و 
هم کارایی دارد، حتا اگر با مرور زمان از شمار سربازان کاسته 
ادامه دهند.  ماموریت خود  به  تا  آنها گفت  به  پتریوس  شود. 
این فراخوان حرکتی نمادین از جانب پتریوس بود؛ نمایشی از 

خوش بینی و اراده توام با سیاست واقعی.
کرد  پنهان  را  آن  خوبی  به  اما  بود،  مایوس  مطمینا  پتریوس 
جمهور  رییس  تصمیم  که  داد  توضیح  خود  کاری  تیم  به  و 
به برنامه ی زمانی، مورد پسند ارتش قرار دارد  )اوباما( نسبت 

که فاکتورهای فراگیرتری را در بر می گیرد.
در  ماه  این  را  ناتو  نیروهای  بر  فرماندهی اش  سمت  پتریوس 
شرایطی ترک می کند که سرانجام جنگ افغانستان از باورها 

او  است.  دور  به  بسیار 
موفقیت  افغانستان  در 
آن  شبیه  تعین کننده ای 
به دست  عراق  در  چه 
با  نداشت. عراق  آورد، 
سربازان  شمار  افزایش 
او  رهبری  و  امریکایی 
جنگ  پرتگاه  لبه ی  از 

داخلی باز گشت.
از  می گوید،  پتریوس 
می دانست  اوایل  همان 
در  سریع  پرش  که 
ندارد،  امکان  افغانستان 
که  است  مطمین  اما 
مبارزه  برای  او  راهبرد 
در  شورشگری،  با 
افغانستان نتیجه می دهد، 

حتا زمانی که ایاالت متحده سربازان خود را عقب بکشد. او 
می گوید تعریف موفقیت در افغانستان، سپردن مسولیت تامین 
امنیت به افغان ها تا سال 2014 است، زمانی که سربازان رزمی 

امریکایی این کشور را ترک می کنند.
جمهوری خواه(  و  )دموکرات  جناح  دو  هر  سیاستمداران 
ماموریت  عنوان  به  را  افغانستان  درباره ی  زدن  قلم  پیشاپیش، 
واشنگتن  که  حالی  در  اما  کرده اند.  شروع  شکست خورده 
تاکید  پتریوس  روبروست،  چالش هایی  با  جنگ  این  در 
دارد که تصمیم اوباما در دسامبر سال 2009 مبنی بر افزایش 
خشونت ها  سطح  است:  نتیجه دادن  حال  در  سربازان  شمار 
در صد   5 پیش حدود  سال  به یک  نسبت  اخیر  هفته های  در 
کاهش یافته است و طالبان در به دست گرفتن دوباره کنترول 
پایگاه های خود در قندهار و هلمند ناکام بوده اند. این سنگرها 
سربازان  که  دارد  تاکید  او  شدند.  پاک سازی   2010 سال  در 
ناتو  نیروهای  با  مقایسه  در  اما  دارند،  بهتری  عملکرد  افغان 

تلفات آنها سه برابر است.
ناظران  از  بسیاری  برای  هم  افغانستان  جنگ  منفی  جنبه های 
گونه ای  به  کرزی،  جمهور  رییس  حکومت  است،  آشکار 
کشور  این  در  حکومت داری  و  است  فساد  به  آغشته  فاحش 

چیزی بین ضعیف و یا ناموجود است.
افغانستان کشوری جنگ زده و ناکارآمد است.

میراث پتریوس موضوع بحث تاریخ نگاران ارتش در سال های 
که  است  خود  نسل  جنرال  برجسته ترین  او  بود.  خواهد  آتی 
قرار  استقبال  مورد  معجزه گر  عنوان  به  بغداد  نجات  از  پس 
از همقطارانش  برخی  از سوی  اما در عین حال  گرفته است، 

راکت باری از خاک پاکستان را رد کرد و گفت 
از  اثر شلیک  بر  نمی خواهد  افغانستان  دولت  که 
پاکستانی کشته  اطفال  و  زنان  این سوی سرحد، 

شوند.
سخن،  این  با  می خواهد  جمهور  رییس  این که 
افغانستان  دولت  یا  خود  خشونت  عدم  روحیه ی 
چیزی  اما  است،  توجیه  قابل  دهد،  نشان  را 
نزد  در  سخن  این  که  می باشد  این  نگران کننده 
پاکستان،  دولت  در  اوضاع  تحلیل کنندگان 
افغانستان  دولت  انفعال گرایی  عنوان  به 
امکان  تا  می شود  سبب  و  می گردد  محسوب 
به  پاکستان  خاک  داخل  از  راکت باری  شدت 

ولسوالی های سرحدی افغانستان بیشتر گردد.
این در حالی است که راکت باری از داخل خاک 
پاکستان و بی توجهی رهبران بر سر اقتدار دولت، 
باعث گردیده است تا بسیاری از مردم، احساس 
به  واکنش  در  پیش  چندی  کنند.  سرخوردگی 
در  سرحدی  پولیس  قوماندان  موضوع  همین 
شرق کشور از مقامش استعفا کرد و روز سه شنبه 
پولیس  دیگر  جنرال  یک  خوگیانی  خان  تفسیر 
سرحدی به پاکستان هشدار داد که با این کارش، 
احساسات نیروهای سرحدی افغانستان را به بازی 

نگیرد.
نیز  ملی  شورای  جرگه ی  ولسی  دیگر،  سوی  از 
در واکنش به حمالت راکتی از خاک پاکستان، 
هشدار داده و از اقدامات متقابل سخن گفته است. 
روز  نشست  در  که  جرگه  ولسی  اعالمیه ی  در 
این مجلس خوانده شد، حمالت راکتی  دوشنبه 
و  ننگرهار  خوست،  کنر،  والیات  به  پاکستان 
پکتیا که موجب شهادت، مجروحیت و آوارگی 
تعداد زیادی از هموطنان بی دفاع ما شده، تجاوز 
و بی احترامی به تمامیت ارضی افغانستان خوانده 

شده و محکوم گردیده است.  
در اعالمیه ، عالوه بر درخواست توقف فوری این 
کنفرانس  سازمان  متحد،  ملل  سازمان  از  عمل، 
شده  خواسته  بین المللی  مراجع  تمامی  و  اسالمی 
تا با اقدامات دیپلوماتیک هشداردهنده، حکومت 
پاکستان را مجبور به توقف این حمالت کرده و 
با بررسی دلیل انجام این عمل، پاکستان را مکلف 

به معذرت خواهی و جبران خساره کنند. 
ولسی  اعالمیه  در  حالی که  در  است،  این  جالب 
که  است  شده   داده  هشدار  ملی  شورای  جرگه 
اگر این حمالت از داخل خاک پاکستان متوقف 
تا  بود  خواهد  مجبور  افغانستان  حکومت  نشود، 
نظامی  متقابل  اقدامات  گزینه های دیگری چون، 
قرار  بررسی  مورد  را  دیپلوماتیک  روابط  قطع  و 
دهد، رییس جمهور کرزی، هر نوع اقدام متقابل 
زمینه  این  در  پاکستان  رهبران  به  و  کرده  رد  را 

خاطرجمعی می دهد.

است  گونه ای  به  او  است.  بودن  سیاسی  از حد  بیش  به  متهم 
بوش  دبلیو  جورج  برای  هم  دلخواه  نظامی  فرمانده  یک  که 
بوده است و هم باراک اوباما که او را از کابل گلچین کرد تا 

ریاست سی آی ای را بر عهده بگیرد.
در جریان یک مصاحبه در دفتر کارش که از او خواستم نقاط 
قوت و ضعف هایش را به عنوان یک فرمانده، فهرست کند، 
او ارزیابی غیرمعمولی از خود ارایه داد. در راس نکات مثبت 
خود او تشکیل پولیس محلی افغانستان را نوشت. یک ابتکار با 
فراز و نشیب که ساختار قبیله افغانستان را به رسمیت شناخت، 
چیزی که در ابتدا با مقاومت کرزی مواجه شد، اما سپس او 
)کرزی( آن را پذیرفت. او همچنین برنامه مبارزه با فساد را که 
ماستر  ایچ. آر. مک  برید جنرال.  توسط مشاور همیشگی اش 
تامین  مسوولیت  انتقال  چارچوب  توسعه  و  می شد  سرپرستی 
امنیت را والیت به والیت به افغان ها که ماه بعد انجام می شود، 

ذکر کرد.
از پتریوس درباره مسایل فراگیرتر نحوه رهبری او که حتا از 
یک  پرسیدم.  است،  متمرکز  و  سخت  نظامی  معیارهای  نظر 
نمونه کوچک آن، روشی است که او مراکز فرماندهی ایتالف 
بود،  پراکنده  سو  هر  به  پیشین  فرماندهی  تحت  که  را  ناتو 

بر چید. کاری که او انجام داد ساده بود، اما قطعی. او می گوید 
که برای 30 دقیقه با فرمانده پایگاه در اطراف قرارگاه قدم زد 
و به او گفت چه چیزها را ترمیم کند. ترمیم و تمیزکاری، به 

سرعت شروع شد.
نواحی  نقد کرد، روی آن  پتریوس خودرا در آن  نکاتی که 
متمرکز بود که منجر به اصطکاک با مردم افغانستان می شد و 

اهداف مبارزه با شورشگری را به تحلیل می برد.
امنیتی  پیمان کاران  کنترول  زودتر  خیلی  باید  می گوید  او 
خصوصی را می گرفت. حضور این شرکت ها یک عامل عمده 
باید  او  به شمار می رود. و  افغانستان  به خشم آوردن مردم  در 
سخت تر کار می کرد تا تلفات مردم ملکی از سوی نیروهای 
ایتالف را کاهش دهد، کاری که به نظر او در جریان است، 

اما خشم کرزی و مردم افغانستان را برانگیخت.
چیزی که تصورکردن آن دشوار است، این است که بعد از 37 
سال حضور در ارتش، سرانجام پتریوس لباس نظامی را از تن 
بیرون می کند؛ لباسی که از زیادی تعداد مدال ها و نشان هایی 
سنگین شده است که آرزوها و دست آوردهای او را نمایش 
می دهد. او می گوید این کار برایش راحت است، چرا که او 
به خانواده ی دیگری از خدمت کاران در سی آی ای می پیوندد. 
او می گوید، زمانی سخت می شد که او به ساحل می رفت و 
در فکر تجارت سودمند و یا پیشنهاد های نوشتن کتاب می شد. 
این هفتمین بار در طی نه سال اخیر است  که او چهارم جوالی 
را در مقام نظامی تجلیل می کند. او می گوید »انجام رژه نهایی« 

ممکن است در هفته های پیش رو سنگین تر احساس شود.


راکت باری پاکستان
 و نمک گیری دولت مردان 

کابل
افغانستان

 ماموریت انجام شدنی 
و یا از دست رفته؟   احسان اهلل دولت مرادی
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زندگی کنید،  آلودگی  از  شما که عالقمند حفظ محیط زیست هستید و می خواهید در یک محیط عاری 
طرح های جامع تان را در رابطه به راه های اثرگذار به خاطر حفاظت محیط زیست برای ما بفرستید و جایزه 

بگیرید.
در هر ماه از میان طرح های ارسالی شما بهترین طرح می تواند این جایزه را نصیب شود.

طرح های خود را به این ایمیل آدرس ارسال کنید و یا به آدرس دفتر 8 صبح مراجعه نمایید.
آخرین فرصت برای فرستادن طرح ها در این ماه: 28 جوزا1390 
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تصویر  می آید،  میان  به  هوا  آلودگی  از  صحبت  وقتی 
از  خارج شده  دود  یا  پرترافیک  و  مزدحم  جاده های 
هر چند  می شود.  ایجاد  ذهن  در  صنعتی  کارخانه های 
هوا  آلودگی  اصلی  علل  از  نقلیه  وسایط  و  موترها 
هستند، اما آلودگی هوا تنها مربوط به خیابان ها و مناطق 
باشد.  آلوده  می تواند  هم  خانه  هوای  نیست،  صنعتی 
این آلودگی حتا گاهی می تواند خیلی زیان آورتر  تاثیر 
افراد  باشد.  بیرون  فضای  آلودگی  از  خطرناک تر  و 
بسته  فضاهای  و  خانه  در  را  روز  شبانه  از  زیادی  زمان 
برابر  در  که  بیماران  و  سالمندان  کودکان،  می گذرانند. 
در  دیگران  از  بیشتر  هستند،  آسیب پذیرتر  هوا  آلودگی 
خانه هستند، به همین دلیل الزم است به آلودگی هوای 
خانه و راه های کاهش آن بیشتر توجه شود. برای شناسایی 
و بررسی منابع آلودگی هوا در قسمت های مختلف خانه 

به این نکات توجه کنید: 
گیاهان هوای خانه را پاک می کنند 

آلودگی  کاهش  در  خانه  در  گیاهان  و  گل  وجود 
به  را  هوای خانه موثر است. گیاهان کاربن دای اکساید 
آکسیجن تبدیل می کنند. هوا را تصفیه می کنند و قادرند 
هوا  گیاهان  وجود  با  ببرند.  بین  از  را  مضر  آالینده های 
تمیزتر شده و رطوبت هوا به طور طبیعی حفظ می شود. 
بررسی ها نشان داده است عالیمی مانند سردرد، استرس، 
خواب آلودگی و سرماخوردگی در صورت وجود گل 

و گیاه در خانه کاهش پیدا می کند. 
زیادی  تاثیر  خانه  افراد  سالمت  بر  خانه  در  تمیز  هوای 
دارد. وجود گیاه در خانه موجب تصفیه ی هوا می شود. 
انواع مختلف گل ها در از بین بردن آالینده های شیمیایی 
مانند رنگ، محلول های شوینده  در هوای خانه  موجود 
آپارتمانی  گیاهان  واقع  در  موثرترند.  سیگرت  دود  و 

فیلترهای طبیعی تصفیه هوا هستند. 
آپارتمانی  گیاهان  و  گل  که  است  داده  نشان  بررسی ها 
گیاهان  واقع  در  کنند.  بهتر  را  هوا  کیفیت  می توانند 
 ۲۴ طی  را  هوا  سموم  درصد   ۸۷ قادرند  آپارتمانی 
هوای  نگه داشتن  تمیز  برای  ببرند.  بین  از  ساعت 
گیاه   ۱۸ تا   ۱۵ تعداد  مترمربع   ۱۶۷ مساحت  با  خانه ای 
توصیه  تا ۲۰ سانتی متر  اندازه ای حدود ۱۵  با  آپارتمانی 
از جمله  انواع مختلف سموم  می شود. گیاهان می توانند 
زایلن  بنزین،  کاربن مونوکساید،  فرمالدیید،  آمونیاک، 
آپارتمانی  گیاهان  ببرند.  بین  از  را  کلورواتیلن  ترای  و 
مهم ترین  از  یکی  که  اوزون  گاز  میزان  کاهش  در 
گازهای آلوده کننده هوا است نیز نقش دارند. تحقیقات 
داده است ، گیاهان  نشان  پنسیلوانیا  دانشگاه  پژوهشگران 
کاهش  را  بسته  فضاهای  در  اوزون  سطح  آپارتمانی 
آالینده های  تصفیه  برای  می شود  توصیه  می دهند. 

مختلف انواع گیاهان را در خانه نگهداری کنید. 

است. همچنین قرار دادن گلدان ها جایی دور از دسترس 
تزیینی  وسایل  و  از سنگ ها  نکردن  استفاده  و  کودکان 
که  است  مواردی  دیگر  از  گلدان ها  خاک  در  جذاب 

برای پیش گیری از حوادثی مانند خفگی و مسمومیت در 
کودکان باید به آنها توجه داشت. کودکان عادت دارند 
همه چیز را به دهان ببرند و در صورت در دسترس بودن 

گلدان ها ممکن است با گیاه و یا کود، مسموم شوند. 
آلودگی های  و  آب  و  گلدان ها  خاک  اوقات  گاهی 
موجود در زیرگلدانی، موجب رشد قارچ ها و کپک ها و 
حشرات و انتشار آلودگی در خانه می شود که الزم است 
با رعایت بهداشت و تعویض به موقع خاک گلدان ها از 
چنین مشکلی پیش گیری کرد. به خطر سقوط نیز توجه 
ساختمان  بیرون  یا  داخل  در  را  گلدان ها  و  باشید  داشته 
وجود  افتادن  و  سقوط  احتمال  که  دهید  قرار  طوری 

نداشته باشد. 
چهار روش برای پاکسازی هوا 

اتاق خواب  در  لوازم موجود  و  اتاق خواب: وسایل   )۱
به  را  غبار  و  گرد  که  است  طوری 
خاک  و  گرد  می کند.  جذب  خود 
تشدید  را  نفس تنگی  و  حساسیت  هم 
و  وسایل ها  است  الزم  می کند. 
و  شسته  مرتب  طور  به  رختخواب ها 
فرنیچر و فرش گردگیری  اتاق،  لوازم 

و جارو شوند. 
می تواند  نشیمن  اتاق  نشیمن:  اتاق   )۲
در  موجود  آالینده های  تجمع  محل 
تهویه  باید  دلیل  همین  به  و  باشد  خانه 
جریان  آن  در  هوا  و  داشته  مناسب 
داشته باشد و به طور منظم گردگیری و 

با قرار دادن یک یا دو گیاه می توان 
هوای یک اتاق را تازه نگه داشت و برای 

مساحت ۹ متر مربع، حداقل یک گیاه 
آپارتمانی الزم است، اما هنگام نگهداری 

از گل و گیاهان آپارتمانی الزم است 
نکات ایمنی و بهداشتی هم مورد توجه 
قرار گیرد. مثال برخی گیاهان سمی اند و 
باید در هنگام انتخاب گیاه به این نکته 

توجه داشت. به ویژه اگر در خانه کودکی 
دارید توجه به این نکته ضروری است. 
همچنین قرار دادن گلدان ها جایی دور 

از دسترس کودکان و استفاده نکردن از 
سنگ ها و وسایل تزیینی جذاب در خاک 
گلدان ها از دیگر مواردی است که برای 

پیش گیری از حوادثی مانند خفگی و 
مسمومیت در کودکان باید به آنها توجه 
داشت. کودکان عادت دارند همه چیز را 
به دهان ببرند و در صورت در دسترس 
بودن گلدان ها ممکن است با گیاه و یا 

کود، مسموم شوند. 

جاروب شود. دود سیگرت حمالت نفس تنگی را تشدید 
کرده و در کودکان مشکالت تنفسی ایجاد می کند. در 
در  ندهید  اجازه  هم  دیگران  به  و  نکشید  سیگرت  خانه 
هوا  کردن  خوش بو  برای  بکشند.  سیگرت  بسته  فضای 
شیمیایی  مواد  حاوی  که  خوش بوکننده  اسپری های  از 

حساسیت زا هستند، استفاده نکنید. 
مراقب  دارید  دیواری  بخاری  خانه  در  اگر 
و  هوا  خروج  راه  بودن  باز  از  باشید،  کاربن مونوکساید 
هوای  تهویه  به  شوید.  مطمین  دودکش  نبودن  مسدود 
خانه توجه کنید و روزی چند بار پنجره ها را باز کنید تا 

هوا در خانه جریان داشته باشد. 
۳( حمام: حمام مرطوب ترین محل در خانه است و تهویه 
مناسب در آن برای از بین بردن رطوبت و خشک شدن 
شده  قارچ ها  رشد  موجب  رطوبت،  است.  مهم  سطوح 
تشدید  را  تنفسی  مشکالت  و  نفس تنگی  حساسیت،  و 
از  سطوح  داشتن  نگه  خشک  و  مناسب  تهویه  می کند. 

رشد و انتشار قارچ ها پیش گیری می کند. 
۴( آشپزخانه: حشره کش ها که برای ازبین بردن حشرات 
و جوندگان استفاده می شود می تواند چشم، بینی و گلو 
مرکزی  اعصاب  سیستم  و  کلیه ها  به  و  کند  تحریک  را 
دهد.  افزایش  را  سرطان  به  ابتال  خطر  و  رسانده  آسیب 
برای کنترول حشرات و جوندگان، مواد غذایی را بیرون 
از حشره کش شدید،  استفاده  به  مجبور  اگر  و  نگذارید 
و  کرده  باز  را  پنجره ها  آن  از  پس  و  استفاده  هنگام 
تماس تان را محدود کنید. در صورت امکان از راه های 

غیرشیمیایی برای مبارزه استفاده کنید. 
معموال  که  ضدعفونی کننده  و  سفیدکننده  محصوالت 
صورت  در  می شوند،  نگهداری  ظرف شویی  میز  زیر 
استفاده و نگهداری ترکیبات آلی فرار آزاد می کنند. بهتر 
استفاده  بسته بندی  روی  دستورالعمل  طبق  را  آنها  است 
کنید و دور از دسترس کودکان قرار دهید. هنگام خرید 
کنید.  انتخاب  را  فرار  آلی  ترکیبات  بدون  محصوالتی 
برای پیش گیری از انتشار کاربن مونوکساید در آشپزخانه 
دارد. سیستم  مناسب  تهویه  اجاق گاز  مطمین شوید که 
هواکش آشپزخانه باید به طور مناسب نصب، استفاده و 

تعمیر شود. 
درخانه باید هوا جریان داشته باشد 

توصیه  باالست  هوا  آلودگی  میزان  که  روزهایی  در 
می شود افراد از تردد غیرضروری در شهر اجتناب کنند 
بیماران  و  نوزادان  سالمندان،  مانند  آسیب پذیر  افراد  و 
نباید  موضوع  این  اما  بمانند،  خانه  در  تنفسی  و  ریوی 
از  بیرون  هوای  تنها  کنند  تصور  افراد  که  شود  موجب 
خانه آلوده است. هوای داخل خانه گاهی ممکن است از 
هوای بیرون آلوده تر هم باشد. فضای خانه فضای محدود 
و بسته ای است و افراد ساعات طوالنی در خانه حضور 
سالمت  می تواند  خانه  هوای  در  آلودگی  وجود  دارند، 
افراد خانه را به خطر بیندازد. سیگرت کشیدن، استفاده از 
مواد سفیدکننده و ضدعفونی کننده شیمیایی، اسپری ها 
هوای  آلودگی  منابع  از  شیمیایی  خوش بوکننده های  و 
خانه هستند. برای داشتن هوای پاک در خانه بهتر است 
تا اندازه ی توان کارهایی که موجب انتشار و بیشتر شدن 

آلودگی هوا می شود محدود شود. 
توصیه  وجه  هیچ  به  روز  طول  تمام  در  پنجره ها  بستن 
آالینده های  از  یکی  کاربن مونوکساید  نمی شود. 
خطرناک در هوای خانه است که در اثر احتراق در وسایل 
گازسور مانند بخاری ایجاد می شود، توصیه می شود برای 
روزی  کاربن مونوکساید،  با  مسمومیت  از  پیش گیری 
چند بار پنجره ها باز شود تا هوا در خانه جریان پیدا کند. 
پیدا  کاهش  خانه  هوای  آلودگی  نکات،  این  رعایت  با 
مبتال  افراد  مانند  خاص  مشکالت  با  افراد  اما  می کند، 
هوا  تصفیه  دستگاه  از  است  بهتر  تنفسی  بیماری های  به 

استفاده کنند.


بین  از  را  سرماخوردگی  و  خستگی  گیاهان، 
می برند 

کشاورزی  دانشکده  پژوهشگران  تحقیقات  نتایج  طبق 
دانشگاه نورث وی، گل ها و گیاهان آپارتمانی می توانند 
با افزایش رطوبت و کاهش گرد و غبار مشکالتی مانند 
خستگی، سرفه، گلودرد و سایر عالیم و مشکالت مرتبط 
با سرماخوردگی را تا ۳۰ درصد کاهش دهند. فرمالدیید 
در محصوالت چوبی، دود سیگرت، گاز طبیعی و نفت 
وجود دارد. تماس با آن موجب تحریک بینی، چشم و 
گلو می شود. بنزین در جوهر، روغن و برخی انواع رنگ 
وجود دارد و تماس طوالنی مدت با آن موجب سردرد، 

خواب آلودگی و در برخی افراد کاهش اشتها می شود. 
رنگ ها و جالدهنده ها هم منبع اصلی، ترای کلورواتیلن 
در خانه هستند. این مواد در تمیزکننده ها، عطرها، فرنیچر 
و  گل  از  استفاده  با  دارند.  وجود  هم  خانه  وسایل  و 
این  با  تماس  از  ناشی  عالیم  می توان  آپارتمانی  گیاهان 
سرماخوردگی  عالیم  شبیه  که  را  شیمیایی  آالینده های 

هستند، کاهش داد. 
نکات ایمنی و بهداشتی 

با قرار دادن یک یا دو گیاه می توان هوای یک اتاق را 
تازه نگه داشت و برای مساحت ۹ متر مربع، حداقل یک 
گیاه آپارتمانی الزم است، اما هنگام نگهداری از گل و 
گیاهان آپارتمانی الزم است نکات ایمنی و بهداشتی هم 
مورد توجه قرار گیرد. مثال برخی گیاهان سمی اند و باید 
در هنگام انتخاب گیاه به این نکته توجه داشت. به ویژه 
نکته ضروری  این  به  اگر در خانه کودکی دارید توجه 

چگونه هوای خانه را 
پاک سازی کنیم؟

آلودگی هوا در فضای بسته خانه و آپارتمان 
سالمت را تهدید می کند 

ACKU
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در قسمت آخر به ارایه راهکارهای مدیریت 
این که  پرداخت.  خواهیم  امتحان  تشویش 
استفاده  تشویش،  مدیریت  واژه  از  من 
می کنم دلیلش این است که اصوال احساس 
تشویش را نمی شود و نباید از بین برد، بلکه 
با  بخشید و هدایت کرد.  باید آن را جهت 
توجه به عوامل شکل دهنده تشویش امتحان، 
راهکارهای مدیریت در سه زمینه قابل طرح 

است.
1- اصالح خطاهای شناختی:

و  احساسی  استدالل  شناختی  خطای 
در  می تواند  بسیار  افراطی  کمال گرایی 
کاهش میزان تشویش افراد موثر واقع شود. 
اعتماد  واقعیت  به  باید  خطاها  این  رفع  در 
ساختگی مان.  ذهنیت های  و  توهم  تا  کرد 
افراد  آمد  قبل  قسمت های  در  که  همانطور 
پیش بینی  خطرناک  را  آینده  تشویشی، 
تکیه  با  بیشتر  هم  پیش بینی  این  و  می کنند 
نهایت  در  است.  تجربیات گذشته  ی شان  بر 
سمت  به  انسان  رفتارهای  و  واکنش ها  هم 
پیش بینی ها و حدس هایش حرکت می کند. 
منتظر  همواره  او  می شود  باعث  نکته  همین 
حالی که  در  بماند.  ناخوشایند  اتفاق  یک 
پیش  اوقات  بسیاری  باشید  دقت کرده  اگر 

بینی های خطرناک ما به وقوع نمی پیوندند.
واقعیت این است که ما از آینده خبر نداریم. 
این واقعی ترین چیزی است که ما با اطمینان 
می توانیم بگوییم. پس بهتر است زمانی که 
نتیجه  مورد  در  افکار خودکاری  با  ما  ذهن 
امتحان مواجه شد، در ذهن خود این واقعیت 
این  آینده  نمی دانم  من  که:  کنیم  تکرار  را 
و  می دانم  آنچه  شد.  خواهد  چه  امتحان 
خوانده ام.  درس  که  است  این  مطمینم 
می خواهم نمره خوبی بگیریم. می خواهم از 

تالشم استفاده کنم. 
می توانیم  اطمینان  با  چیز  دو  از  اصل  در  ما 

حرف بزنیم:
میزان  امتحان،  محتوای  آینده،  از  الف( 

سختی و یا آسانی آن اطالع نداریم.
تالش  و  خوانده ایم  که درس  می دانیم  ب ( 

خود را کرده ایم.
نادرست  می تواند  دیگری  حدس  هر  پس 
باشد  یادمان  باشد.  ناکارآمد  حداقل  یا  و 
نباید  تشویش  زمان  در  به حدسیات مان  که 
زیاد اعتماد کنیم، وگرنه آن ها را باور کرده 
با  باید  داده می شویم.  به سمت آن سوق  و 
فقط خیال و حدس  این ها  بگوییم  خودمان 

است، با واقعیت من ارتباطی ندارد.
از  ناشی  شناختی  خطای  مورد  در 
باید  محصل  یک  نیز،  افراطی  کمال گرایی 
و سطح  بشناسد  را  محدودیت های خودش 
محصلی  هر  کند.  منطقی  را  انتظارات خود 
باید به اندازه ی توانایی هوش، زمان، سختی 
شرایط  سایر  و  تدریس  کیفیت  درس، 
امتحاناتش  نتیجه  و  خودش  از  زندگی اش 

انتظار داشته باشد.
بهتر است با خود مدارا کنیم و مانند یک پدر 
نکنیم.  برخورد  باخود  معلم سخت گیر  یا  و 
و  آرزوها  نه  توان،  اندازه ی  به  خودمان  از 
تخیالت مان، انتظار داشته باشیم. همه اطفال 
از مواجه شدن با یک پدر یا معلم سخت گیر 
ما  اوقات  برخی  می شوند.  تشویش  دچار 
بی رحمی  و  سخت گیر  معلم  یا  پدر  خود، 
برای خود می شویم. نسبت به خود انعطاف 
تحت  را  خودمان  کمال گرایانه  و  نداریم 

فشار قرار می دهیم. یاد نداریم با خود مهربان 
باشیم و مدارا کنیم. با خود می گوییم من باید 
صد در صد نمره اول باشم. درحالی که انسان 
اهل مدارا نسبت به خود مهربان و با انعطاف 
تمام  از  می خوهد  این که  عین  در  و  است 
می داند  کند،  استفاده  خود  انرژی  و  توانایی 
گرفت،  خواهد  که  نتیجه ای  به  نسبت  که 
همیشه تعیین کننده نهایی نخواهد بود. لذا از 
خود این گونه انتظار دارد که: من بهتر است 
باشم.  صنف  برتر  نفرات  جزو  کنم  سعی 
درست  و  تالش کردن  به  نسبت  سالم  انسان 
به  نسبت  اما  است،  سخت گیر  درس خواندن 

نمره و نتیجه خیر. 
2- مدیریت احساسات و هیجانات

محصالن تشویشی، از این که مبادا در جلسه 
آنها  می ترسند.  شوند  تشویش  دچار  امتحان 
تشویش  دچار  چنانچه  مبادا،  که  می ترسند 
نتوانند خود را کنترل کنند و درست  شوند، 
برخی  دهند.  جواب  امتحان  سواالت  به 
را  آن ها  تشویش  این  مبادا  که  می ترسند 
است که  این  واقعیت  اما  ناتوان کند.  و  فلج 
احساس تشویش هیچ خطر واقعی برای انسان 
ندارد. ویژگی احساس تشویش این است که 
افزایش  بعد از شروع و شکل گیری، کم کم 
مرحله  در  وقتی  نیز  افراد  بیشتر  می یابد. 
خود  دیگر  می گیرند،  قرار  تشویش  افزایش 
را می بازند. درحالی که اگر کمی صبر کنند، 
خواهد  کاهش  خود  به  خود  احساس  این 
یافت. آنچه ما باید در این مدت رعایت کنیم 

دو نکته است:
و  جسمی  نشانه های  نکنیم  سعی  اینکه  اول 
لرزش  قلب،  تپش  افزایش  )مانند  هیجانی  یا 
بدن، احساس دلشوره و ....( را از بین ببریم. 
نشانه ها  این  کنترول  و  بردن  بین  از  در  سعی 
نه تنها سودی ندارد، که باعث می شود توجه 
تاثیر آن  بیشتر تحت  بیشتر شده و  به آنها  ما 

قرار بگیریم.
علی رغم  کنیم  سعی  باید  این که  دوم 
فضای  در  خودرا  تشویش،  احساس  داشتن 
انسان  داریم.  نگه  مشغول  امتحان دادن 
می تواند در حین داشتن احساس تشویش به 
کار خود ادامه دهد. تنها ممکن است مقداری 
از  نباید  توانایی اش کندتر و ضعیف تر شود. 
عدم  و  فراموشی ها  یا  و  عملکرد  کندی  این 
تسلط ها ترسید. با کمی صبر و فعال نگه داشتن 
توانایی های  تمام  امتحان،  موقعیت  در  خود 

شما باز خواهد گشت. 
اگر در ابتدای امتحان دچار احساس تشویش 
بار  یک  و  بکشید  عمیق  نفس  کمی  شدید، 

دقیقه  چند  در  کنید.  مرور  را  سواالت  فقط 
دهید.  جواب  سواالت  به  نکنید  سعی  اول 
و  بخوانید  را  سواالت  تسلط  با  و  آرام  بسیار 
سواالتی را که جواب شان را می دانید عالمت 
به آن جواب  نکنید  کنید. حتا سعی  گذاری 
دهید. تصور کنید زمان به اندازه کافی دارید 
دارید  یاد  که  سواالتی  به  موظف اید  فقط  و 
پاسخ بدهید. به هیچ وجه در مورد سختی و یا 
آسانی سواالت قضاوت و نتیجه گیری نکنید. 
شناسایی  را  آسان  سواالت  این که  از  بعد 
بروید  سواالت  همان  سراغ  به  فقط  کردید 
کار،  ابتدای  در  بدهید.  جواب  همان ها  به  و 
باشد  کم  هم  چقدر  هر  سواالت  این  تعداد 
افزایش  برای  فقط  سواالت  این  نیست.  مهم 
امتحان  بر روی  به نفس و تسلط شما  اعتماد 
همین  سراغ  اول  باید  هم  شما  شده اند.  طرح 

سواالت بروید.
و  مطالعه  مهارت های  افزایش   -3

امتحان دادن
در ابتدا باید به این نکته توجه کرد که مطالعه 
برای امتحان دادن بسیار متفاوت از مطالعات 
شخصی است. در مهارت های مطالعه با هدف 

امتحان دادن باید به نکات زیر توجه کرد:
1- الیه خوانی: درس ها را باید در دو مرحله 
خواند. در مرحله اول الیه ای از مفاهیم درسی 
را با هدف فهم و درک مطالب در ذهن شکل 
می دهیم. نباید در همان دفعه اول سعی کنیم 
و هم حفظ  بفهیم  هم  بخوانیم،  هم  را  درس 
کنیم. باید زمان را به دو قسمت تقسیم کرد. 
را خوب  مطالب  باید  اول  زمان  و  مرحله  در 
فهم،  هدف  با  مطالعه  اتمام  از  بعد  فهمید. 
اقدام به حفظ درس های توصیفی و یا تسلط 

درس های تمرینی کرد. 
سعی  امتحانات،  ایام  شروع  از  قبل  باید   -2
کنیم یک بار مطالب خوانده و مرور شود. در 
زمان امتحانات بیشتر باید به مرحله دوم، یعنی 
ایجاد تسلط بیشتر و حفظ مطالب اقدام کرد.

نیست،  فهم  قابل  برای مان  مطلبی  اگر   -3
تلف  آن  حفظ  برای  را  وقت مان  است  بهتر 
با مطالب مشخص  را  باید تکلیف مان  نکنیم. 
یاد  فعال  یا  و  نمی فهمیم  که  را  چیزی  کنیم. 
نمی گیریم باید کنار گذاشت. این نوع مطالب 
خستگی،  باعث  بیشتر  امتحانات  ایام  در 
زمان  دست دادن  از  و  تسلط  عدم  احساس 
می شود. باید وقت مان را صرف مطالبی کنیم 
که می دانیم با تمرین و مرور بیشتر قابل فهم 
و یادگیری هستند. اگر زمانی برای مان ماند، 

روی مطالب غیرقابل فهم کار می کنیم.
ادامه در صفحه 9

صندوق  کمک های  تعلیق  دنبال  به 
از  شماری  آی ام اف  یا  پول  بین المللی 
پیامدهای  به  نسبت  اقتصادی  تحلیلگران 
نگرانی  ابراز  موضوع،  این  »خطرناک« 
اختالف  که  می گویند  آنها  می کنند. 
صندوق،  این  با  افغانستان  حکومت 
متاثر خواهد کرد  را  انکشافی  پروژه های 
معاش  بر  حتا  که  شد  خواهد  سبب  و 
عادی  بودجه  از  که  دولتی  کارمندان 

دولت تامین می شود، نیز تاثیر بگذارد. 
از  یکی  اقتصادی  مسایل  کارشناسان 
در  افغانی  ارزش  کاهش  عمده  دالیل 
برابر دالر را نیز در اختالف بین حکومت 
افغانستان با صندوق بین المللی پول عنوان 

می کنند. 
از  پس  پول  بین المللی  صندوق 
ورشکستگی کابل بانک، خواستار فروش 
این بانک شد، با دولتی شدن آن مخالفت 
سال  کابل بانک  که  زمانی  است.  کرده 
مرکزی  بانک  شد،  ورشکست  گذشته 
کنترول آن را در دست گرفت. براساس 
کمیسیون  اعضای  از  شماری  اظهارات 
آی ام اف  نمایندگان،  مجلس  اقتصادی 
بحران  به  رابطه  در  تحقیق  بر  عالوه 
وضعیت  بررسی  خواستار  کابل بانک، 
تاکنون  که  است  شده  نیز  بانک  عزیزی 
موافقت  امر  این  با  افغانستان  حکومت 

نکرده است. 
است  گفته  افغانستان  مالیه  وزارت  اما 
بین المللی  صندوق  کمک های  تعلیق  که 
دولتی  کارمندان  معاش  بر  تاثیری  پول 
این  نخواهد داشت، ولی در صورتی که 
مساله ادامه پیدا کند، می تواند پروژه های 

بازسازی را متاثر سازد. 
به گفته مقامات در این وزارت، حکومت 
صندوق  شرط  ده  تاهنوز  افغانستان 
و  است  کرده  براورده  را  پول  بین المللی 
درصدد پاسخ مثبت به دو شرط دیگر این 

صندوق نیز می باشد. 
اقتصاد  استاد  سیحون  سیف الدین 
حال  در  می گوید  کابل  دانشگاه  در 
عالقه ای  نیز  خصوصی  سکتور  حاضر 
زیرا  ندارد،  کابل بانک  خریداری  به 
دارایی های این بانک کشیده شده است و 

مدیریت آن نیز زیر سوال می باشد. 
دولت  اختالفات  سیحون،  آقای  باور  به 
افغانستان با آی ام اف مقطعی است، اما در 
جدی  صورت  به  مساله  این  که  صورتی 
عادی  بودجه ی  یابد،  ادامه  درازمدت  و 
بیشترین  اما  شد،  خواهد  متاثر  افغانستان 
مکاتب،  مانند  زیرساخت ها  را  صدمه 

زراعت و صنعت خواهد دید. 

این  اگر  »مسلما  می گوید:  سیحون  آقای 
افغانستان  مردم  شوند،  قطع  کمک ها 
به خصوص  می بینند  جدی  صدمه ی 
روستایی،  جاده های  بخش های 
خدماتی  مجموع  و  صحی  کلینیک های 

که در افغانستان برپا می شود.« 
این کمک ها  باور آقای سیحون، قطع  به 
می باشد،  صندوق  یک  توانایی  از  باالتر 
این صندوق  توسط  که  زیرا کمک هایی 
جهانی  کمک های  می گیرد،  صورت 
به  مختلف  کشورهای  توسط  و  هستند 
داده  متحد تخصیص  ملل  شمول سازمان 

می شوند. 
او می گوید که مهم ترین خواست صندوق 
بین المللی پول، این است که نقش دولت 

در سکتور های اقتصادی محدود شود. 
در همین حال، صدیق احمد عثمانی عضو 
نمایندگان  مجلس  اقتصادی  کمیسیون 
بین المللی  صندوق  کمک های  می گوید 
این  شرط های  این که  دلیلی  به  پول 
صندوق در رابطه به کابل بانک قبول نشد، 
در  می گوید،  او  درآمد.  تعلیق  حالت  به 
حال حاضر اکثر کشورهای کمک کننده 
دولت  که  دارند  تاکید  افغانستان،  به 
را که  معیارهایی  باید شرایط و  افغانستان 

آی ام  اف خواستار آن شده، قبول کند. 
دولت  اختالف  با  عثمانی  آقای  گفته  به 
از  پول  بین المللی  صندوق  با  افغانستان 
به  صندوق  این  کمک های  طرف  یک 
سایر  دیگر  از سوی  شده،  قطع  افغانستان 
مورد  در  یا  نیز  کمک کننده ها  و  دونرها 
کمک به افغانستان تجدید نظر کرده اند و 

یا در این مورد تجدید نظر می کنند. 
وضعیتی  چنین  می گوید،  عثمانی  آقای 
خواهد  تاثیر  انکشافی  و  عادی  بودجه  بر 
در  عثمانی  آقای  گفته  به  گذاشت. 
عادی  بودجه  از  درصد   40 حاضر  حال 
خارجی  کمک های  توسط  افغانستان 
قطع  صورتی  در  و  می شود  تمویل 
نیز  دولتی  کارمندان  معاشات  کمک ها، 
می کند  تاکید  او  اما  شد.  خواهد  متاثر 
اختصاصی  پروژه های  بر  مساله  این  که 

»تاثیرات بسیار جدی دارد.«
ایاالت  و  »آی ام اف  می گوید:  عثمانی 
که  دارند  پافشاری  هردو  امریکا  متحده 
تفتیش  هردو  عزیزی بانک  و  کابل بانک 
خارجی شوند که جانب افغانستان تنها به 
تفتیش کابل بانک موافق بود که این مساله 
را  بیشتری  اقتصادی  مشکالت  می تواند 
اعتبار عزیزی بانک  یا شاید  و  بیاورد  ببار 

را زیر سوال ببرد.«
خواست دیگر صندوق بین المللی پول به 
از بودجه  این بود که  گفته آقای عثمانی 
دولت و بانک مرکزی باید به کابل بانک 
پول داده شود که این موضوع نیز از سوی 

پارلمان رد شد. 
حکومت افغانستان در ابتدا تصمیم داشت 
به  را  دالر  میلیون   73 دولت  بودجه  از  تا 
این  که  زمانی  ولی  بدهد،  کابل بانک 
موضوع در پارلمان مطرح شده نمایندگان 
و  دادند  نشان  واکنش  سخت  آن  با 

مخالفت کردند. 
افغانستان  مالیه  وزارت  در  مقامات 
انکشافی  اداره  کمک های  می گویند، 
یو اس ای آی دی  یا  امریکا  متحده  ایاالت 
بین المللی  صندوق  طریق  از  این  از  پیش 

پول به افغانستان داده می شد.


به باور آقای سیحون، 
اختالفات دولت افغانستان 

با آی ام اف مقطعی 
است، اما در صورتی که 
این مساله به صورت 

جدی و درازمدت ادامه 
یابد، بودجه ی عادی 

افغانستان متاثر خواهد 
شد، اما بیشترین صدمه 

را زیرساخت ها مانند 
مکاتب، زراعت و صنعت 

خواهد دید.

خدایا چرا ذهن من
قفل کرده؟

تحلیلگران:

اختالف با صندوق بین المللی پول

پیامد های ناگوار در پی دارد

ACKU



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

کشورهاي طرف اين میثاق:
ملل  درمنشور  كه  اصولي  برطبق  اين كه  به  توجه  با 
ذاتي  حيثيت  شناسايي  است،  گرديده  اعالم  متحد 
اعضاي  كليه  انتقال  قابل  وغير  يك سان  حقوق  و 
خانواده بشر برمبناي آزادي، عدالت وصلح درجهان 

است.
حقوق  جهاني  اعالميه ی  برطبق  اين كه  به  اذغان  با 
از  رهايي يافته  و  آزاد  انسان  مطلوب  كمال  بشر، 
كه  مي شود  حاصل  صورتي  در  فقط  فقر  و  ترس 
اجتماعي  اقتصادي،  از حقوق  تمتع هركس  شرايط 
و فرهنگي خود و همچنين از حقوق مدني و سياسي 

او ايجاد شود؛
با توجه به اين كه كشورها برطبق منشور ملل متحد 
به ترويج احترام جهاني و موثر حقوق و آزادي هاي 

بشر ملزم هستند؛
به  نسبت  فرد  هر  كه  حقيقت  اين  گرفتن  درنظر  با 
تعلق  بدان  كه  اجتماعي  به  نسبت  نيز  و  ديگر  افراد 
دارد، عهده دار وظايفي است و مكلف است به اين 
كه در ترويج و رعايت حقوق شناخته شده به موجب 

اين ميثاق اهتمام نمايد با مواد زير موافقت دارند:
ماده يك:

كليه ملل داراي حق خودمختاري هستند. به موجب 
تعيين  را آزادانه  ملل وضع سياسي خود  مزبور  حق 

كميساريای عالی مهاجران ملل متحد روز دوشنبه طی 
است  گفته  مهاجران  روز جهانی  مناسبت  به  گزارشی 
 2010 سال  در  جهانی  سطح  در  آوارگ��ان  شمار  كه 
ميالدی در پانزده سال گذشته سابقه نداشته و به 43.7 

ميليون نفر رسيده است. 
هزار   400 به  مهاجران  شمار  سال  دو  بين  فاصله  در   
نفر بلند رفته است. مطابق به اين گزارش تازه، در كل 
15.6 ميليون انسان از كشورهای شان در حال فراراند و 

27.5 ميليون انسان در درون كشورهای شان .
درصد   80 ح��دود  كه  است  آن  از  حاكی  گ��زارش 
زندگی  جهان  كشورهای  فقيرترين  در  آوارگ��ان 
ميليون   1.9 پاكستان  در   2010 سال  در  می كنند. 
مهاجر، در ايران و سوريه قريب به يك ميليون مهاجر 
ثبت نام شده وجود داشت. كشورهايی كه از آنها بيشتر 
افغانستان،  از  عبارت اند  می گيرد  صورت  مهاجرت 
و  كانگو  دموكراتيك  جمهوری  سوماليا،  ع��راق، 
سودان. از جمله 850 هزار درخواست دهنده پناهندگی 
جنوبی  افريقای  در  آن  هزار   180 جهان،  سطح  در 
تقاضای پناهندگی كرده اند. فقط  54000 نفر آنها در 

را  خود  فرهنگي  و  اجتماعي  اقتصادي،  توسعه ی  و 
آزدانه تامين مي كنند.

خود  هدف هاي  به  نيل  براي  مي توانند  ملل  كليه 
به  اخالل  بدون  خود  طبيعي  ثروت هاي  و  منابع  در 
الزامات ناشي از همكاري اقتصادي بين المللي مبتني 
بر منافع مشترك و حقوق بين الملل، آزادانه هرگونه 
از  را  ملتی  نمي توان  مورد  هيچ  در  بنمايند.  تصرفي 

وسايل معاش خود، محروم كرد.
كشورهاي  جمله  از  ميثاق،  اين  طرف  كشورهاي 
تحت  غيرخودمختار  سرزمين هاي  اداره ی  مسوول 
قيموميت مكلف اند، تحقق حق خودمختاري ملل را 
تسهيل و احترام اين حق را طبق مقررات منشور ملل 

متحد رعايت كنند.
ماده دوم:

هركشور طرف اين ميثاق، متعهد مي گردد به سعي و 
اهتمام خود و از طريق همكاري و تعاون بين المللي 
از  بااستفاده  فني،  و  اقتصادي  طرح هاي  در  به ويژه 
حد اكثر منابع موجود خود به منظور تا مين تدريجي 
اعمال كامل حقوق شناخته شده در اين ميثاق با كليه 
وسايل مقتضي به خصوص با اقدامات قانون گذاري 

اقدام نمايند.
كه  مي شوند  متعهد  ميثاق،  اين  طرف  كشورهاي 
اعمال حقوق مذكور در اين ميثاق را بدون هيچ نوع 

امريكا تقاضای پناهندگی داده اند. آلمان با داشتن 600 
هزار مهاجر، در بين كشورهای صنعتی بيشتريی مهاجر 

را دارد.
مجبور  پيوسته  مهاجران  می كند  تصريح  گ��زارش 
بمانند.  خارج  و  تبعيد  در  طوالنی  مدت های  می شوند 
مدت  از  انسان  ميليون   7.2 ح��دود    2010 سال  در 
پنج سال يا بيشتر از آن مجبور شده بودند كه در تبعيد 
باقی بمانند. در ده سال گذشته هرگز چنين تعداد برای 
در  براين  بودند. عالوه  نمانده  تبعيد  در  مدت طوالنی 
 1990 سال های  از  كمتر  انسان  200هزار  گذشته  سال 
آوارگان  ازجمله  برگشته اند.  به كشورهای شان  دوباره 
ساير  از  آنها  ميليون  سه  قريب  داخلی  بی جاشدگان  يا 
نقاط كشورهای شان به مناطق خودشان برگشته اند.  اين 
آوارگان يا بی جاشدگان داخلی مثال در حوادث اخير 
مطرح  نيز  قرغزستان  و  كانگو  پاكستان، جمهوری  در 

می باشند.
 انتونيو گتيريس كميسار عالی پناهندگان سازمان ملل 
متحد در اين گزارش انتقاد كرده است »كه در جهان 
امروز ذهنيت غلطی را در مورد ترس از امواج آوارگان 

مذهب،  زبان،  رنگ، جنس،  نژاد،  از حيث  تبعيض 
عقيده سياسي يا هرگونه عقيده ديگر، اصل و منشا 
ملي يا اجتماعي، ثروت، نسب يا هر وضعيت ديگر 

تضمين نمايند.
كشورهای درحال رشد با توجه الزم به حقوق بشر 
و وضع اقتصاد ملی خود، مي توانند تعيين كنند كه تا 
چه اندازه حقوق اقتصادی شناخته شده در اين ميثاق 

را درباره ی اتباع بيگانه تضمين خواهند كرد.
ماده سوم:

كه  مي شوند  متعهد  ميثاق  اين  طرف  كشورهاي 
كليه  از  استفاده  در  را  زنان  و  مردان  تساوي حقوق 
اين  اجتماعي و فرهنگي مقرر در  اقتصادي،  حقوق 

ميثاق تامين نمايند.
ماده چهارم:

از  تمتع  معترفند كه در  ميثاق  اين  كشور هاي طرف 
مقرر  كشوري  هر  در  ميثاق  اين  مطابق  كه  حقوقي 
تابع  را  مزبور  حقوق  نمي تواند  كشور  آن  مي شود 
محدوديت هايي جز به موجب قانون بنمايد و آن هم 
فقط تاحدودي كه با ماهيت اين حقوق سازگار بوده 
و منظور آن منحصرا توسعه رفاه عامه دريك جامعه 

دموكراتيك باشد.
ادامه دارد



در  آوارگان  هجوم   از  ترس  مورد  در  برمی انگيزند.« 
با  را  آن  و  می گيرد  مبالغه صورت  كشورهای صنعتی 
انسانی  توده های  تحركات  و  مهاجرت ها  انواع  ديگر 
اين  در  كه  است   گفته  گوتيرس  می آميزند.  درهم 
فقيرترين كشورها می كشند.« گفته  را  »بار اصلی  ميان 
درشمال  تغييرات  براثر  كه  مهاجرت هايی  كه  می شود 
افريقا به وجود آمده اند درنظر گرفته نشده اند. الكساندر 
الينيكوف معاون گوتيرس گفته است كه بخش اعظم 

اين مهاجران هنوز در منطقه می باشند.
بين المللی  تقاضا كرده است »تاجايی كه  صليب سرخ 
مربوط به نجات جان كسی باشد، بايد اين كار به موقع 
بايد درسطح  باشد.«  ممكن  امنيت  با  منطقه  در يك  و 
جهانی »نيازمندی های اساسی مهاجران برآورده شوند«  
و با پناهندگان »با عزت و احترام« برخورد شود. به ويژه 
بايد به وضعيت 8000 پناهنده ليبيايی توجه شود كه در 
مرز بين ليبيا و تونس و مصر قرار دارند. صليب سرخ 
آلمان افزوده است كه اينها به »حمايت در اروپا و حق 

تقاضای پناهندگی نياز دارند.«
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اهمیت سالمتی  از نظر دين 
مقدس اسالم و قوانین ملي 

و بین المللي

اگر  حتا  است.  شده  شمرده  واجب  سالمت  و  صحت  حفظ  اسالم،  در 
عباداتی، مانند استعمال آب، هرگاه بسيار سرد باشد كه به صحت مضر تمام 
شود، از استعمال آب بايد جلوگيری صورت گيرد و به عوض آن از خاك 
پاك)تيمم( كه از جمله دساتير اسالمی به شمار می رود، استفاده شود. دليل 
استفاده نكردن آب برای وضو )طهارت(، در مضر بودن آب است، در غير 

آن صورت تاكيد زيادی برای استعمال آب موجود است.
از نظر اسالم، چنانچه كسی به سالمتی ديگران لطمه وارد كند، چنانچه عمدی 
باشد، بايد به سختی مجازات شود و اگر عمدی نباشد نيز، بايد مجازات مالی 

شده و ديه ی آن عضوی را كه آسيب ديده، به صاحبش بپردازد.
مكان  و  زمان  همسر،  انتخاب  خصوص  در  فراوانی  دستورات  اسالم،  در 
از  كه  دارد  وجود  بارداری  دوران  در  مادر  تغذيه ی  آميزش،  نحوه ی  و 
معلول شدن نوزاد جلوگيری نموده و باعث می شود كه كودك، قوی، زيبا 
و باهوش باشد. همچنين شير مادر به عنوان بهترين غذا برای نوزاد و كودك 
و  بيش تر شده  نموده، هوشش  بهتر رشد  تا كودك  معرفی شده،  شير خوار 
زيان آوری  هر چيز  اسالم،  در  باشد. همچنين  بيماری ها مصون تر  مقابل  در 
فقهی  قاعده  يك  اين  و  شده  تحريم  كند،  وارد  لطمه  انسان  جسم  به  كه 
است كه: »كّل مضّرحرام.« ترجمه: »هر چيزی كه ضرر دارد، حرام است.« 
و از جمله چيزهايی كه به بدن زياد مضر است، استعمال و استفاده از مواد 
انسان ضرر دارد و دين  يا نشه آور است كه بدون ترديد، به صحت  مخدر 
مقدس اسالم از آن ممانعت نموده است. خداوند متعال در قرآن كريم خمر 
)شراب( را حرام قرار داده و آن را رجس يا پليدی شيطان خوانده و انسان ها 
را از استفاده ی آن ممانعت نموده است كه دليل عمده ی آن اين است كه به 
صحت و عقل انسان مضر است و عقل را  كه يگانه نعمت بزرگ الهی است، 
از بين می برد. چنانچه در رابطه با استفاده ی اشيا يا عدم استفاده از آن ها گفته 
و  است  مفيد  هم  دين  برای  است،  مفيد  بدن  برای  آنچه  هر  كه  است  شده 
هر آنچه برای بدن مضر است، برای دين هم مضر است. مانند شراب كه قبال 
تذكره داده شد. از اين كه شراب به بدن مضر است و ضرر دارد، برای دين 
هم ضررناك است. در تعريف خمر )شراب( آمده است كه: »كل شیٍء ما 
خامر العقل« هر چيزی كه باعث از بين رفتن عقل شده و وجود انسان را سست 
كند، حرام و در شراب شامل است و می توان به گياه تنباكو نيز اشاره كرد 
كه اين گياه اصوال تباكو بوده است كه اگر به تاريخچه ی پيدايش اين گياه 
امريكا موقعيت دارد، كشف  قاره ی  تباكو كه در  از جزيره ی  رجوع شود، 
شده و بعد از مرور زمان به كشور های ديگر انتقال داده شده است. به مرور 
ايام و در اثر تغيير لهجه ها و تكلم های گوناگون به تنباكو مبدل شده كه از 
آن در تهيه نسوار و  سگرت، استفاده می شود. اين گياه به صحت انسان بسيار 
با خطر  را در سراسر جهان  انسان  ميليون ها  بوده كه ساالنه جان  زياد مضر 
مواجه می سازد و خداوند منان از استفاده آن ممانعت نموده است. در رابطه 
به موضوع، احاديث زيادی در قسمت استعمال و استفاده ی چيزهای غيرمفيد 
و ضرررسان، وارد شده است كه از جمله رسول خدا )ص( ارشاد می فرمايند: 
»كل مسكٍر خمٌر و كل خمٍر حرام.« ترجمه: »هر چيز نشه آور، شراب است 
و  ادويه  تسهيالت،  به  دسترسي  حق  همچنين  است.«  حرام  شراب  هر  و 
از حقوق  برخورداري  در  و الزمي  اساسي  از حقوق  يكي  خدمات صحي 
معيارهاي  عالي ترين  از  بهره برداري  مستحق  هرانسان  و  آمده  به حساب  بشر 
قابل حصول صحي كه براي زندگي مناسب باشد، مي باشد. برخورداري از 
حق صحت يكي از جوانب حيات زندگي و سعادت يك انسان بوده و براي 
تحقق بسياري از اساسات ديگرحقوق بشر، حايز اهميت مي باشد. كميته ی 
حقوق بشر حق صحت را چنان كه ماده ی دوازده ی بند اول ميثاق بين المللي 

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تعريف نموده و اين حق عبارت اند از: 
* حق دسترسي به عالي ترين معيارهاي قابل حصول صحت جسمي و رواني، 

شامل صحت باروري و جنسي؛
* حق داشتن محيط سالم؛ 

* حق داشتن سرپناه مناسب؛
* حق دسترسي به آب آشاميدني؛
* حق دسترسي به محل كار سالم؛

راستاي  در  غيره حقوق  و  معلومات صحي  و  تربيت  و  تعليم  * حق كسب 
حق  )هركس  بشر  حقوق  جهاني  اعالميه ی   25 ماده ی  در  و  داشته  صحت 
دارد كه سطح زندگي، سالمتي و رفاه خود را از حيث خوراك و مسكن و 
مراقبت هاي صحي و خدمات الزم اجتماعي تامين كند، همچنين حق دارد 
كه در مواقع بيكاري، بيماري، نقض اعضا، پيري يا در تمام موارد ديگري 
باشد،  بين رفته  از  امرار معيشت  انسان، وسايل  اراده ی  از  به علل خارج  كه 
است.  آمده  به عمل  تذكر  شوند.(  برخوردار  زندگي  آبرومندانه  شرايط  از 
نيز  كشور  اساسي  قانون   54 ماده ی  و   53  ،52  ،51 ماده هاي  در  همچنين 
قبال شهروندان  در  دولت  مكلفيت هاي  و  بهبود صحت  مورد  در  تاكيدات 

به عمل آمده است.


قسمت دوم و پايانی
: مولوی دوست محمد نيازی 

میثاق بین المللي حقوق اقتصادي،  
اجتماعي و فرهنگي 
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 ظفرشاه رویی
امن ترین  از  یکی  مالستان،  ولسوالی  محلی  مسووالن 
از  بیش  که  می گویند  غزنی  والیت  ولسوالی های 
لیسه دخترانه ملکه ثریا در میرآدینه،  پنجاه دانش آموز 
مرکز این ولسوالی به یک نوع بیماری ناشناخته مبتال 
شده اند. به گفته ی مسووالن محلی این ولسوالی، این 
بیماری که از روز پنج شنبه هفته گذشته در این مکتب 
یافته، تاکنون از سوی داکتران و مراکز صحی  شیوع 

تشخیص نشده است.
سی و پنج تن از این دانش آموزان در شفاخانه شهدا، 
در ولسوالی جاغوری بستر شده، دو تن دیگر به کابل 
منتقل گردیده و بقیه در کلینیک صحی میرآدینه مورد 
مرکز  میرآدینه،  صحی  کلینیک  دارند.  قرار  تداوی 
و در  است  امکانات صحی  فاقد  نیز  مالستان  ولسوالی 

آنجا تنها یک داکتر فعالیت دارد.
می گوید،  مالستان  ولسوالی  معارف  مدیر  نبی،  محمد 
شیوع  طرف  این  به  پنج شنبه  روز  از  که  بیماری  این 
ثریا  لیسه ملکه  از دانش آموزان  ابتدا هفت تن  یافته و 
به این بیماری مصاب شدند، اما این رقم افزایش یافت 
و اکنون پنجاه و یک تن از دانش آموزان این مکاتب 
به این بیماری مصاب شده اند. او در مورد عالیم این 
پیدا  شاگردان  برای  سردردی  »اول  می گوید:  بیماری 
پاها  و  دستان  و  گردن  سردردی،  از  بعد  و  می شود 
شدید  خیلی  شکم دردی  آن  از  پس  و  می شود  شخ 
پیدا می شود و به اندازه  ای شدید می شود که بیمار را 
به گریه می آورد. پس از این دردها، حالت ضعف به 
بیمار دست می دهد و برای نیم ساعت و یک ساعت به 

حالت بیهوشی می روند.«
بیماری  این  از  مواردی  می گویند  صحی  مقام های 
مرض  این  بیماران  است  شده  تجربه  نیز  گذشته  در 
ناشناخته پس از چند ساعت سردردی و بیهوشی دوباره 

شماری از باشنده های ولسوالی های اشکمش، چاه آب 
می گویند  8صبح،  روزنامه ی  به  تخار  والیت  بنگی  و 
تاثیر  زراعت شان  بر  که  تنها  نه  خشک سالی  امسال 
منفی گذاشته، بلکه هیچ حاصل از آن برنداشته اند. این 
باشندگان به مشکل آب آشامیدنی دست و گریبان اند. 
آنها می گویند با آن که بارها به دولت مراجعه نموده اند 

اما به مشکالت شان رسیدگی نشده است.
»من  می گوید:  اشکمش  ولسوالی  باشنده ی  تاج الدین 
حیواناتم  تمام  می کنم،  زندگی  گلی سای  قریه ی  در 
در اثر خشک سالی به امراض گوناگون مثل چیچک، 
نام ها  به آن  امراض که داکتر حیوانات  طالق و غیره 
می فهمد دچار شده که از اثر این امراض از دهن شان 
وجود  هم  کلینیک  و  می میرند  و  شده  جاری  کف 
ندارد که به آنجا ببریم و تنها در پنج قریه ی خواجه غار 
نزدیک به 500 راس حیوان در مدت پانزده روز تلف 
و  گندم  که  را  »زمین هایی  می گوید:  او  است.«  شده 
خشک سالی  اثر  از  بودیم  نموده  کشت  چیزها  دیگر 
رها  حیونات مان  به  و  نکرده ایم  درو  که  سوخته، 
فرزندان مان  و  خود  جان  حتا  خشک سالی  کرده ایم. 
از  تقریبا 3 ساعت  و چاهی که  تهدید می کند  را هم 
خانه های مان فاصله دارد و به خاطر استفاده از آن یک 
اکنون  برسد،  نوبت مان  تا  می مانیم  منتظر  روز  و  شب 

ولسوالی  معارف  مدیر  ولی  می شوند،  صحت یاب 
مالستان می گوید شاگردانی که در این ولسوالی به این 
بیماری مصاب شده ، پس از چند ساعت بهبود دوباره 
نبی گفت:  بیهوشی شده اند. محمد  و  دچار سردردی 
»وضعیت بیماران در حال بهبود نیست، بلکه به تکرار 
از شاگردان  تعدادی  است.  آمده  این حاالت سر شان 
که پس از تطبیق سیروم و انتی بیوتیک از مرکز صحی 

مرخص شده، دو باره به کلینیک منتقل شده اند.«
به گفته ی مسووالن محلی، با وجودی که از شیوع این 
اما روز سه شنبه  از چهار روز می گذرد،  بیش  بیماری 
از سوی مرکز صحی والیت  تیم صحی دونفره  یک 
تیم  این  می افزایند  آنان  است.  رسیده  منطقه  به  غزنی 

خشک شده است.«
محمد گل از قریه ی اوکه بای ولسوالی اشکمش است. 
نزدیک  زمین های خود  از  »سال گذشته  می گوید:  او 
سیر  یک  حتا  امسال  و  می گرفتم  گندم  سیر   400 به 
آن  تمام  خشک سالی  دست  از  نتوانستم.  گرفته  هم 
او  گفته ی  به  کردم.«  رها  آن  در  را  حیواناتم  سوخته 
از اثر خشک سالی دو گاو  او تلف شده است و اگر 
تمام  آینده  روز  تاچند  ممکن  نکند  رسیدگی  دولت 
می گوید  محل  باشنده ی  این  شود.  تلف  حیواناتش 
که در ولسوالی اشکمش کلینیک حیوانی هیچ وجود 

غیرمجهز نیز از تشخیص این بیماری عاجز مانده است.
والیت  نماینده ی  اعتمادی،  چمن شاه  حال  همین  در 
غزنی در مجلس نمایندگان می گوید که آنان به مراکز 
در  قضیه  به  رسیدگی  برای  غزنی  و  کابل  در  صحی 
مورد  در  مشخصی  وعده ی  تاکنون  اما  شده،  تماس 
رسیدگی به بیماری دریافت نکرده اند. او گفت که تیم 
بازسازی والیتی غزنی به آنان وعده داده است که یک 

تیم صحی مجهزتری را به مالستان می فرستد.
پیش از این نیز ابتالی دختران دانش آموز به این بیماری 
ناشناخته در والیت های کابل، بامیان و پروان گزارش 
بیماری،  این  شیوع  از  موارد  آخرین  در  است.  شده 
دختران  از  تن  ده ها  بامیان گزارش شد که  از والیت 
ناراحتی های  دچار  پنجاب  ولسوالی  در  دانش آموز 

شدید و سرگیجه شده بودند.

او  نیست.  ادویه  هم  انسانی  کلینیک های  در  و  ندارد 
با  و  کرده  رجوع  دولتی  ادارات  به  که  هرقدر  گفت 
وکالی پارلمان تماس گرفته هیچ یک تا حال کاری 

را انجام نداده است.
چاه آب  ولسوالی  شرشر  قریه  باشنده ی  عبدالغفور 
تمام  نبود،  خشک سالی  که  سال هایی  »در  می گوید: 
چشمه های قریه ی ما تا ماه حمل آب داشت و برای مان 
کفایت می کرد، اما امسال نه در چشمه ها آب است و 

عبدالغفور باشنده ی قریه 
شرشر ولسوالی چاه آب 
می گوید: »در سال هایی 

که خشک سالی نبود، تمام 
چشمه های قریه ی ما تا ماه 
حمل آب داشت و برای مان 

کفایت می کرد، اما امسال نه در 
چشمه ها آب است و نه هم در 
جوی ها و ما به خاطر آوردن آب 
آشامیدنی شش ساعت راه را 

طی می کنیم.

می گویند  عامه  وزارت صحت  مقام های  حال،  این  با 
نشده  تشخیص  بیماری  این  اصلی  عامل  تاکنون  که 
صحت  وزارت  سرپرست  دلیل،  ثریا  داکتر  است. 
این  تحقیقات  گرچند  می گوید،  مورد  این  در  عامه 
ادامه  والیات  دیگر  در  مشابه  موارد  باالی  وزارت 
این  دریابند  که  نشده اند  موفق  آنان  تاکنون  اما  دارد، 
یا  و  به سم است  آلوده  تنفس هوای  از  ناشی  بیماری 
حالی که  »در  دلیل گفت:  خانم  دیگر.  کیمیاوی  مواد 
تحقیقات ما ادامه دارد تا عوامل اصلی را بدانیم، چنین 
بیماری مخصوصا در مکاتب دخترانه در کشور سابقه 
داشته است. فرضیه ای که ما داریم این است که ممکن 
سم پاشی صورت گرفته باشد. مثال در برخی از مکاتب 
سم گذاشته شده و وقتی که شاگردان هوای آلوده به 

سم را تنفس کرده، وضعیت شان بهم خورده است.«
سرپرست وزارت صحت عامه تاکید کرد که ریاست 
صحت عامه والیت غزنی در مورد ابتالی دانش آموزان 
بیماری،  این  به  مالستان  در  ثریا  ملکه  دخترانه  لیسه 
تاثیرات  حوادث  این  که  کرد  تاکید  او  می کند.  کار 
خانم  است.  نداشته  دانش آموزان  صحت  روی  جدی 
بیماری،  این  عوامل گسترش  از  یکی  که  افزود  دلیل 
است.  دانش آموزان  دیگر  باالی  روانی  تاثیرگذاری 
وی گفت یک تیم صحی نیز به منطقه فرستاده شده تا 
به خانواده های این دانش آموزان اطیمنان دهد که این 

بیماری خطرات جدی در پی ندارد.
دخترانه  مکاتب  نخستین  از  که  ثریا  ملکه  لیسه ی 
این  ساختمان  جوار  در  است،  مالستان  ولسوالی  در 
مکتب  این  که  میرآدینه  منطقه  دارد.  قرار  ولسوالی 
نزدیکی ولسوالی اجرستان،  در آن موقعیت دارد، در 
یکی از ولسوالی های نا آرام والیت غزنی است. طالبان 
در ولسوالی اجرستان فعالیت گسترده دارند و چندی 
قبل گزارش هایی در مورد احتمال سقوط این ولسوالی 

بدست طالبان منتشر شد.
 با این حال، مسووالن محلی می گویند که احتماال این 
دانش آموزان به اثر تنفس هوای آلوده به سم، مصاب 
دست داشتن  احتمال  آنان  باشند.  شده   بیماری  این  به 

طالبان در این قضیه را نیز رد نکرده اند.
لیسه ملکه ثریا در ولسوالی مالستان، در زمان حاکمیت 
طالبان نیز به فعالیت خود ادامه داد و تاکنون ده ها تن از 

دختران دانش آموز این لیسه فارغ شده اند.

نه هم در جوی ها و ما به خاطر آوردن آب آشامیدنی 
می گوید:  او  می کنیم.  طی  را  راه  ساعت  شش 
هیچ  زراعت مان  از  تا  شد  باعث  امسال  »خشک سالی 
نداشت  وجود  علوفه  هیچ  چون  و  برنداریم  حاصل 
آنها  تعداد  نماید یک  استفاده  از آن  که حیوانات مان 
)حیوانات( را به زراعت رها کرده و تعدادشان را هم 
به قیمت بسیار ارزان به فروش رساندیم.« به گفته ی او 

تا حال هیچ مرجعی به سراغ شان نیامده است.
دهن  قریه ی  بنگی  ولسوالی  باشنده  که  محمداعظم 
و  گاو  روستاییان  از  زیادی  تعداد  با  است  جمشید 
فروش  به  تا  آورده  تالقان  شهر  به  را  خود  گوسفند 
برایم  حدی  به  »خشک سالی  می گوید:  او  برسانند. 
فرزندانم هالک  و  می ترسم خودم  رسانده که   ضرر 
نشویم.« باشندگان این ولسوالی ها می گویند اگر دولت 
به مشکالت شان رسیدگی نکند آن ها به خاطر نجات 

جان شان مجبورند ولسوالی های شان را ترک کنند.
می گوید:  تخار  والیت  والی  تقوا  عبدالجبار 
به  را  خساراتی  تخار  مختلف  نقاط  در  »خشک سالی 
پیمانه ی زیادی متوجه مردم ساخته است و ما به خاطر 
روشن شدن خسارات وارده به دهاقین، هیاتی را تعیین 
و به ولسوالی ها فرستاده ایم تا ارقام خسارات را به مقام 

والیت گزارش دهند.«
او گفت: »بعد از تثبیت خسارات، ما به مراجع دولتی 
آن ها  از  و  می رسانیم  را  ارقام  و  اعداد  غیردولتی  و 
درخواست خواهیم کرد تا به دهاقین متضرر کمک های 
کلینیک  نبود  تخار  والی  بگیرند.«  نظر  در  مناسبی 
»ما  رد کرده گفت:  اشکمش  ولسوالی  در  را  حیوانی 
را  خدمت گذاری  باالی  بسیار  میزان  بخش  این  در 
داریم، و بازهم به ریاست صحت عامه دستور می دهیم 

تا هرچه زودتر این شکایات را مرفوع کند.«
دایمی  مشکل  را یک  مشکل آب صحی  تقوا،  آقای 
می داند و می گوید: »این مشکل همیشه دامن گیر مردم 
مردم در یک  را که  نمی توانیم خدماتی  ما  و  بوده  ما 
مشکل  این  حل  دهیم.  انجام  متقاضی اند،  ما  از  سال 
چهار الی پنج سال را در برخواهد گرفت.« به گفته ی 
او تقاضاها خیلی بلند و امکانات دولت هم خیلی پایین 

می باشد و آنها مطابق پالن پیش می روند.
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بیماری ناشناخته ده ها دختری دانش آموز را 
روانه شفاخانه کرد

خشک سالی زندگی ما را 
تهدید می کند

در ولسوالی مالستان والیت غزنی

مردم ولسوالی های اشکمش، چاه آب و بنگی در تخار:

ACKU عبدالحسیب شریفی
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خدايا چرا ذهن من قفل کرده؟
ادامه از صفحه 6

انتشار خبر جعلی مرگ اوباما در تويیتر شبکه فاکس 

4- حتما از نوشتن و خالصه نويسی استفاده کنيم. 
سودمند  چندان  مهم  مطالب  زير  کشيدن  خط 
نيست. اين کار ممکن است باعث شود مطالب 
ديگر، اهميت شان را در ذهن ما از دست بدهند. 
اما نوشتن نکات مهم به صورت کلمات کليدی 
هر پاراگراف و يا بازنويسی جمالت و عبارات 
مهم در حاشيه کتاب و يا برگه ای خالصه نويسی 
اول  دارد:  حسن  دو  داريم  خود  کنار  در  که 
هوش  از  مطالب  نوشتن  عين  در  ما  اين که: 
استفاده  فضايی  تجسمی  هوش  و  جنبشی  بدنی 
می شود  باعث  کار  اين   اين که:  دوم  می کنيم. 
باشيم که  داشته  مطالب درسی  از  ما خالصه ای 
برای مرورکردن دوباره، قوت کمتری را خواهد 
گرفت. نوشتن در حين خواندن معموال بيشتر از 

آن چه تصور می کنيم موثر خواهد بود. 
5- در درس هايی مانند رياضيات، فيزيک، کيميا 
از آنکه  بعد  مساله حل شود،  بايد در آن ها  که 
مطالب مفهومی و توصيفی درس را خوانديد و 
مساله حل  نمونه  امکان  تا حد  فهميديد،  خوب 
کنيد. به ياد داشته باشيد که خواندن مساله های 
حل شده هيچ سود خاصی نخواهد داشت. مسايل 
را بايد از اول تا آخر خودتان حل کنيد. با نوشتن 
مرحله به مرحله و با جزييات تمامی مراحل. حل 

دو مساله بهتر از خواندن بيست مساله است.
6- در صورتی که در زمان نزديک امتحان دچار 
احساس تشويش شديم، سعی نکنيم با گفتگو در 
مورد امتحان با دوستان، برنامه ريزی بيش از حد، 
استراحت های کاذب و يا هر راه ديگری به غير 
از درس خواندن خود را آرام کنيم. اين اقدامات 

فقط به عنوان مسکن، عمل می کند. اما در زمان 
خود امتحان هيچ کمکی به ما نخواهد کرد. بايد 
ادامه  به درس خواندن  تشويش  داشتن  علی رغم 
خواندن  درس  و  عمل کرد  به  است  بهتر  داد. 
اصرار  شرايط  اين  در  کنيم.  اعتماد  خودمان 
کامل   می خوانيد  که  را  آنچه  هر  باشيم  نداشته 
بفهميد، مهم اين است که توانايی خواندن را در 
خود حفظ کنيد حتا اگر پنجاه در صد آنچه را 

می خوانيد متوجه می شويد.
مورد ويژگی  بايد در  مهمی که  بسيار  نکته   -7
پس  چيزی  هيچ  که،  است  اين  بدانيم  حافظه 
از  هيچ وجه  به  شد  ما  ذهن  وارد  که  آن  از 
مشکل  نمی رود.  بين  از  و  نشده  پاک  ما  ذهن 
خوانده شده  مطالب  بازشناسی  و  بيادآوردن  در 
است. نتيجه اين که اگر من چيزی را خوانده ام 
حتما در ذهنم موجود است. چيزی از بين نرفته 
است و فقط بايد سعی کنم آن را بياد بياورم و 
از آن استفاده کنم. مطمين باشيد اگر درسی را 
در  مشکل  نمی شود،  پاک  ذهن تان  از  بخوانيد 

بيادآوردن است.
8- در زمان جلسه امتحان بايد به خودتان مهلت 
پيدا  تسلط  امتحان  شرايط  بر  بتوانيد  تا  بدهيد 
مسلط شدن، روی سواالت  و  آرام  برای  کنيد. 
اگر  نکنيد.  عجله  توانايی های تان  و  امتحان 
نکنيد  بدهيد و سعی  به خودتان مهلت  مقداری 
در مورد سختی و يا نتيجه امتحان قضاوت کنيد، 
به تدريج همه چيز تحت کنترل در خواهد آمد. 
يادتان باشد هر فکر نگران کننده ای به ذهن تان 
آمد، تنها تخيالت شماست و ربطی با واقعيت و 

توانايی های شما ندارد.
9- وقت تان را برای آنچه ياد نداريد تلف نکنيد. 
اول سواالتی را که ياد داريد جواب دهيد. بعد 
به سراغ سواالتی که جوابش برايتان آشناست و 
احتمال می دهيد بياد بياوريد برويد. در صورت 
که مهلت داشتيد به سراغ سواالت بسيار سخت 

برويد. 
از  بعد  ثانيه ای  چند  امتحان،  زمان  دربين   -10
کمی  سخت،  و  مهم  سواالت  پاسخ  نوشتن 
نفس عميق بکشيد و به خودتان آفرين بگوييد. 
احساس  شما  به  کوتاه  بسيار  استراحت های 

آرامش و اعتماد به نفس خواهد داد. 
11- اگر پاسخ سوالی به طور دقيق بيادتان نيامد، 
ابتدا هر آنچه در مورد آن سوال بيادتان می آيد 
)مرتبط يا غيرمرتبط( را روی برگه چرک نويس 
آنچه  بر  تمرکز  با  کنيد  سعی  سپس  بنويسيد. 
پاسخ  منطقی ترين  به  نوشته ايد  و  آمده  بيادتان 
برسيد. تا حد امکان هيچ سوالی را بدون پاسخ 

نگذاريد.
نخوانيد.  عجله  با  را  سواالت  هيچ وجه  به   -12
از  بعد  است.  جواب  از  نيمی  سوال  دقيق  فهم 
پاسخ دادن به هر سوال، دوباره سوال را بخوانيد 
و از پاسخ به تمامی آنچه در سوال آمده اطمينان 
داده  پاسخ های  امکان  حد  تا  اما  کنيد.  حاصل 
ندهيد،  تغيير  گزينه ای  چهار  سواالت  به  شده 
اشتباه  تغيير می دهيد  زيرا در اغلب موارد آنچه 

خواهد بود.

کنترول  گرفتن  دست  به  با  دوشنبه  روز  هکرها 
به شبکه خبری فاکس  يک حساب توييتر متعلق 
مرگ  ساختگی  خبر  پخش  به  اقدام  امريکا، 

باراک اوباما کردند.
هکرها موفق شدند در مجموع شش پيام توييت را 

درباره مرگ باراک اوباما منتشر کنند.
روز  مناسبت  به  دوشنبه  امريکا  جمهور  رييس 
استقالل ساعاتی را در کنار خانواده های نظامی در 

محوطه کاخ سفيد گذراند.
شبکه فاکس ضمن ابراز تاسف از اين حادثه گفته 

است که درحال تحقيق درباره آن است.
يک گروه که خود را »اسکريپت کيديز« می نامد 

مسووليت ارسال توييت ها را به عهده گرفت.
»خبر  بود  آمده  جعلی  پيام های  اين  از  يکی  در 
فوری: باراک اوباما ترور شد، دو گلوله او را از 

پای در آورد.«
در پيام ديگری آمده بود: »يک روز استقالل واقعا 

غمگين. پرزيدنت باراک اوباما درگذشت.«
فاکس  شبکه  تا  کشيد  طول  ساعت  دو  از  بيش 

توانست اين توييت های ساختگی را حذف کند.
درباره  است  گفته  سفيد  کاخ  مخفی  سرويس 

توييتر  حساب  هک شدن 
تحقيق  فاکس  سياسی  اخبار 

خواهد کرد.
وظيفه اين سرويس، حفاظت 
جمهور  رييس  جان  از 

امريکاست.
شبکه فاکس نيز گفت که از 
توييتر خواسته است  شرکت 
چگونگی  درباره  تحقيق  به 

وقوع حادثه کمک کند.
اجتماعی  شبکه  يک  توييتر 

برای ارسال پيام های کوتاه است.
به  توييت های جعلی که حوالی ساعت دو صبح 
وقت شرق امريکا منتشر شد، می گفت که آقای 

اوباما در ايالت آيووا ترور شده است.
گذشته  روز  چند  طی  او  که  است  درحالی  اين 

سفری به اين ايالت نداشته است.
از سفری کوتاه  اوباما روز يک شنبه پس  باراک 
به کمپ ديويد، استراحتگاه رياست جمهوری در 

ايالت مريلند، به کاخ سفيد بازگشت.
اخيرا يک رشته حمالت پرسر و صدای اينترنتی 

امريکا،  کنگره  سيا،  سازمان  سايت  به  جمله  از 
بانک  برازيل،  جمهوری  رياست  وبسايت های 
سونی  وبسايت شرکت  همچنين  و  سيتی گروپ 

صورت گرفته است.
حمله ی روز دوشنبه در حالی اتفاق افتاد که آقای 
اوباما قرار است اين هفته برای اولين بار از طريق 
اشتغال  و  اقتصاد  درباره  مردم  سواالت  به  توييتر 

پاسخ دهد.
جک دورسی مدير شرکت توييتر قرار است روز 
را  جلسه  اين  سفيد  کاخ  در  با حضور  چهارشنبه 

ميزبانی کند.

0777625262

نوشته شده ای، نيم ساعت صحبت 
کرد.

ونزويال  دولتی  تلويزيون  پيش تر 
تصاوير ورود آقای چاوز به کشور 
در ميدان هوايی کاراکاس را نشان 
داد که در آن برادر رييس جمهور 
به  استقبال  برای  او  اول  معاون  و 

ميدان هوايی رفته بودند.
و  فراوان  مخالفان  وجود  با  وی 
کودتای نافرجام سال 2002، بيش 
از 12 سال است که رهبر ونزويال 

است.
اعالم  پيش  روز  هوگو چاوز چند 
کرد که به سرطان مبتالست و برای 

درمان به کوبا سفر کرده است.
رييس جمهور ونزويال گفته است 
که حالش خوب است و خوشحال 

است که به کشور بازگشته است.
چاوز  آقای  طوالنی مدت  غيبت 
بروز  باعث  او  از  بی خبری  و 

ترديدهايی در ونزويال شده بود.
پرسش  اين  چاوز  هوگو  غيبت 
فقدان  در  که  بود  کرده  ايجاد  را 
آقای  مانند  کاريزماتيکی  شخص 
می تواند جانشين  چاوز، چه کسی 

او شود.

هوگو چاوز، رييس 
جمهور ونزويال که 
برای عمل جراحی 
بود،  رفته  کوبا  به 
بازگشت  از  پس 
هزاران  جمع  در 
هوادارانش  از  نفر 
در کاراکاس ظاهر 

شد.
پرچم  حالی که  در  چاوز  آقای 
از  داشت،  دست  به  را  ونزويال 
جمهوری  رياست  کاخ  بالکن 
بهبود  که  گفت  طرفدارانش  به 

خواهد يافت.
جون   8 در  دارد،  سال   56 که  او 
برداشتن  برای  و  رفت  کوبا  به 
عمل  تحت  سرطانی  غده ی  يک 

جراحی قرار گرفت.
آقای چاوز گفت که نمی تواند در 
مراسم دوصدمين سالگرد استقالل 
وقت  به  شنبه  سه  روز  که  ونزويال 
شرکت  می شود،  برگزار  ونزويال 

کند.
نخواهد  حاضر  رژه  در  افزود  وی 
خود  کاخ  از  را  مراسم  اما  شد، 

دنبال می کند.
او که يونيفورم نظامی به تن داشت، 
همراه با مردم سرود ملی ونزويال را 

خواند.
حمايت های  از  چاوز  آقای 
گفت:  و  کرد  تشکر  طرفدارانش 
بيماری  بهترين دارو برای هر  »اين 

است.«
او به طور ايستاده و بدون هيچ متن 

که ايران در شرايطی نامطلوب از 
لحاظ بارندگی قرار گرفته است.

آقای خداقلی از قرار گرفتن بيش 
ايران  از مساحت  از هفت درصد 
در ناحيه خشکسالی بسيار شديد، 
»خشکسالی  گفت:  و  داد  خبر 
لکه،  دو  به صورت  شديد  بسيار 
گرفته  فرا  را  کشور  از  مناطقی 
است، نخستين لکه از ناحيه شرقی 
از  پس  و  می شود  شروع  نايين 
رباط  و  خور  بافق،  دربرگرفتن 

پشت بادام به طبس می رسد.«
بخش  در  ديگر  لکه  گفته وی  به 
واليت  در  ايران  جنوب غربی 
يک  صورت  به  نيز  و  خوزستان 
و  چابهار  منطقه  در  باريک  ناحيه 

جاسک ديده می شود.

پايگاه  رييس  خداقلی،  مرتضی 
واليت  در  خشکسالی  مديريت 
آخرين  به  اشاره  با  اصفهان 
ايران  در  خشکسالی  وضعيت 
و  وسعت  »متاسفانه  است:  گفته 
از  نقاطی  در  خشکسالی  شدت 
مرکزی  بخش  در  به ويژه  کشور 
افزايش  گذشته  ماه  با  مقايسه  در 
يافته و اکنون در حدود 76 درصد 
در  به ويژه  کشور،  مساحت  از 
مراکز مرکزی، خشکسالی حاکم 

است.«
پايگاه  رييس  ايلنا،  گزارش  به 
مرکز  خشکسالی  مديريت 
منايع  و  کشاورزی  تحقيقات 
گفته  اصفهان  واليت  طبيعی 
بررسی های انجام گرفته از ابتدای 
سال 90-89 تاکنون نشان می دهد 

چاوز از بهبود وضعیت صحی خود 
به هوادارانش اطمینان داد

خشکسالی ۷6 درصد ايران را فراگرفت
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دو انفجار در  بغداد نزدیک به 
هشتاد کشته و زخمی بر جای 

گذاشت
  

شهر  در  انفجار  دو  وقوع  عراقی،  مقام های  گفته  به 
تاجی، در شمال بغداد، پایتخت، دست کم بیست و 

هفت کشته و پنجاه زخمی برجای گذاشته است.
منابع امنیتی به خبرگزاری رویترز گفته اند که عامل 
یک  و  بمب گذاری شده  موتر  یک  انفجارها،  این 
وسیله انفجاری دیگر بوده اند که هر دو در پارکینگ 
کیلومتری   ۲۰ در  که  شهر  این  شهرداری  ساختمان 

شمال بغداد واقع شده جاسازی شده بودند.
دوشنبه  روز  در  انفجارها،  این  از  پیش  روز  یک 
)۱۳سرطان( نیز دست کم ۱۰ نفر بر اثر انفجار بمب 

یا وقوع تیراندازی جان خود را از دست دادند.
آمار و ارقام منتشر شده حاکی است ماه گذشته )جون 
غیرنظامیان  تلفات  نظر  از  ماه  مرگبارترین   )۲۰۱۱

عراقی در سال جاری میالدی بوده است.
خمیس السعد، معاون وزیر صحت عراق گفته است 
که انفجارها در تاجی، موجب کشته شدن دست کم 
وزارت  مقام های  از  یکی  پیشتر  است.  شده  نفر   ۲۷
داخله عراق آمار اولیه کشته شدگان را ۳۵ نفر اعالم 

کرده بود.
گفته  تاجی  شهر  اداری  شورای  رییس  رعدالتمیمی 
بیشترین  کردن  وارد  قصد  به  انفجارها  این  است 

تلفات تدارک دیده شده بودند.
است:  گفته  رویترز  خبرگزاری  به  تمیمی  آقای 
است،  پیوسته  وقوع  به  آن  در  انفجارها  که  »محلی 
بسیار مزدحم بوده و افراد زیادی برای انجام کارهای 
آن  در  ادارات  و  پولیس  به  مربوط  امور  و  اداری 

حضور داشتند.«
کشور هالند مسوول قتل 

سه مسلمان شناخته شد
را مسوول  این کشور  هالند،  نظر در  دادگاه تجدید 
مرگ سه مرد مسلمان دانسته است که در سال ۱۹۹۵ 
و هنگام جنگ بوسنی، به دست صرب ها مسلح در 

شهر سربرنیتسا کشته شدند.
قضات دادگاه نظر داده اند که نظامیان هالند مسوول 
حفاظت از منطقه امن اعالم شده از سوی سازمان ملل 
نباید این سه نفر را به نظامیان صرب بوسنی که این 

شهر را به تصرف درآورده بودند تحویل دهند.
دعوی  اقامه  مبنای  دادگاه  این  حکم  می رود  گمان 
هزار  هشت  خانواده های  از سوی  هالند  علیه کشور 
مرد و پسر مسلمان شود که در واقعه موسوم به »نسل 
کشی در سربرنیتسا« به دست صرب های مسلح کشته 

شدند.
این  در  مسوولیت  قبول  از  تا کنون  هالندی  مقامات 

مورد خودداری کرده بودند.

روزنامه 8صبح 
برگزار می کند

در  را  آموزشی  کارگاه های  صبح   8 روزنامه 
خبرنگاران  برای  تحقیقی  روزنامه نگاری  زمینه 
شمال شرق،  در  رادیویی  و  چاپی  رسانه های 

شمال، غرب و مرکز کشور برگزار می کند.
شش روزه  آموزشی  کارگاه های  این  در 
امور  کارشناسان  ویژه  به  رسانه ای  کارشناسان 
گزارشگری تحقیقی به آموزش چگونگی مبارزه 
افشاسازی  به وسیله  افغانستان،  در  اداری  فساد  با 
موارد فساد از طریق تهیه ی گزارش های تحقیقی 

خواهند پرداخت.
برای خبرنگاران  این کارگاه ها در والیت کابل 
والیت های کابل، پنجشیر، کاپیسا، پروان، لوگر 
بغالن،  خبرنگاران  برای  بغالن  در  وردک؛  و 
بدخشان، کندز و تخار؛ در بلخ برای خبرنگاران 
در  و  فاریاب  و  بلخ، سمنگان، جوزجان، سرپل 
و  فراه  باغیس،  هرات،  خبرنگاران  برای  هرات 

غور برگزار می شود. 
و  بود  محل  و  غذا  برگشت،  و  رفت  مصارف 
تامین می گردد. همچنین  باش اشتراک کنندگان 
فرصت  خبرنگاران  به  کارگاه ها  ختم  از  پس 
تهیه ی  برای  را  طرح های  شان  که  می شود  داده 
صورتی  در  بدارند.  ارایه  تحقیقی  گزارش  یک 
گیرد،  قرار  تایید  مورد  گزارشگران  طرح  که 
هزینه تهیه آن از طرف روزنامه 8صبح پرداخت 
می شود و این گزارش ها به نام خود گزارشگر در 

روزنامه 8صبح به چاپ خواهد رسید.  
در  اشتراک  منظور  به  می توانند  عالقمندان 
و  سوانح  خلص  از  نسخه  یک  کارگاه ها،  این 
ارسال  آدرس  این  به  را  درخواستی های شان 

کنند:
inv.8am@gmail.com  

در صورت نیاز به معلومات بیشتر به این شماره ها 
تماس بگیرید:

۰۷۰۰۲6۹6۳8    و  ۰۷۰۰۲۲8۹88 
والیت  برای  درخواستی ها  جمع آوری  مهلت 
بغالن تا ۲۷ سرطان، در والیت هرات تا ۱4 اسد، 
در والیت کابل تا ۱4 سنبله و در والیت بلخ تا 

۱4 میزان می باشد.
برای خبرنگاران زن، اولویت داده می شود. 

استراوس کان با یک شکایت جدید تعرض جنسی روبرو شد 

۵۴ مقام دولتی ایران برای شرکت در انتخابات استعفا کردند 

کرده  اعالم  فرانسوی  نویسنده ی  یک 
اتهام  به  کان  استراوس  دومینیک  از  که 
ولی  می کند،  شکایت  جنسی«  »تعرض 
پول  بین المللی  صندوق  پیشین  رییس 
بانون  تریستان  اتهامات  که  می گوید 
خواهد  شکایت  وی  از  و  است  دروغ 

کرد.
لیبراسیون،  فرانسوی  روزنامه  نوشته ی  به 
استراوس  دومینیک  فرانسوی  وکالی 
»خیالی«  را  بانون  خانم  اتهامات  کان 

خواندند.
فبروری  در  می کند  ادعا  بانون  تریسنان 
دومینیک  با  که  زمانی   ۲۰۰۳ سال 
مورد  می کرده،  مصاحبه  کان  استراوس 

تعرض جنسی قرار گرفته است. 
خانم بانون برای نخستین بار در سال ۲۰۰۷ 
در یک برنامه تلویزیونی ماجرای تعرض 
جنسی را بازگو کرد. ولی تهیه کننده این 

برنامه نام متهم را پخش نکرد.
خانم بانون گفت: »در زمان مصاحبه، وی 
پرسش ها  به  پاسخ  برای  خواست  من  از 
بازویش را...با  دستش را بگیرم و سپس 
یکدیگر به شدت درگیر شدیم و به روی 

زمین افتادیم.« 
گفت  بانون  خانم  وکیل  کوبی،  دیوید 

به  ارتباطی  موکلش  شکایت  که 
پرونده نیویارک ندارد.

شش  حدود  کان  استراوس  آقای 
تجاوز  قصد  اتهام  به  پیش  هفته 
هوتلی  خدمتکار  زن  یک  به 
قرار  تقیب  تحت  نیویارک  در 
درباره  دادگاه  ولی  گرفت، 
به  این خدمتکار  ادعاهای  صحت 

شدت دچار تردید شده است.
ابتدا  از  پول  بین المللی  صندوق  رییس 
این خدمتکار ۳۲  به  تجاوز جنسی  اتهام 

ساله گینه ای را رد کرده بود.
است،  باره گفته  این  منبع آگاه در  یک 
پیشینه  بررسی  بدون  نیویارک  سارنوالی 
استراوس کان  علیه  این خدمتکار هوتل، 

اقامه دعوی کرده است.
وی در این باره اظهار داشته است: »تقریبا 
هر آنچه این زن گفته بود، از همان اول 
را  مساله  این  کسی  اما  بود،  نادرست 
چیز  می خواستند  همه  و  نکرد  بررسی 

دیگری را باور کنند.«
 خدمتکار مورد اشاره در گذشته و هنگام 
نیز اظهارات  پناهندگی   ارایه درخواست 
با  احتماال  و  بود  کرده  بیان  نادرستی 

گروه های تبهکار در ارتباط است.

برخی در فرانسه معتقدند که پرونده های 
صندوق  سابق  رییس  علیه  مطرح شده 
بین المللی پول توطیه جناح راست فرانسه 
انتخابات  در  وی  شرکت  مانع  تا  است 
فرانسه  در سال ۲۰۱۲  ریاست جمهوری 

شود.
پیشین  وزیر  استراوس کان که  دومینیک 
امیدهای  از  است،  بوده  فرانسه  مالیه 
رقابت های  در  سوسیالیست  حزب 
ریاست جمهوری فرانسه به شمار می رفت 
از  حاکی  نظرسنجی ها  از  برخی  حتا  و 
در  شرکت  صورت  در  وی  که  بود  آن 
رییس  سرکوزی،  نیکوال  از  انتخابات، 

جمهور فرانسه، پیشی خواهد گرفت.

گزارش رسانه های ایران حاکی است که 
و  امام جمعه  دولتی،  مسوول  و  مقام   ۵4
مجلس  انتخابات  در  برای شرکت  سفیر 
داده اند.  استعفا  خود  سمت های  از  نهم 
همزمان برخی نامزدها تبلیغات زودهنگام 

خود را آغاز کرده اند.
ستاد  رییس  مرتضوی،  صولت  سید 
ایسنا  خبرگزاری  به  ایران،  انتخابات 
گفته است که ۵۲ نفر از مقامات موضوع 
انتخابات،  قانون   ۲۹ ماده  و ب  الف  بند 
در  برای شرکت  را  خود  استعفانامه های 
تقدیم  اسالمی  انتخابات مجلس شورای 
کرده اند و با استعفای آنها موافقت شده 

است.
وی در این زمینه به استعفای چهار معاون 

امام  سه  ولسوال،  دو  والی،  هفت  والی، 
جمعه و ۳۰ نفر از مدیران کل ستادی و 
اجرایی  مختلف  دستگاه های  از  والیتی 
اشاره کرده و افزوده که برخی از معاونین 
والیان و وزرا نیز برای نمایندگی مجلس 

شورای اسالمی استعفا داده اند.
ایران،  داخله  وزارت  اعالم  اساس  بر 
سرطان  ماه  نهم  روز  تا  دولتی  مدیران 
در  شرکت  برای  تا  داشتند  فرصت 
استعفا  خود  سمت  از  مجلس  انتخابات 
خبر  همچنین  ایسنا  خبرگزاری  دهند. 
مدیرکل  مشکینی،  عباس زاده  که  داده 
شرکت  برای  نیز  داخله  وزارت  سیاسی 
کناره گیری  خود  سمت  از  انتخابات  در 
کرده است. بر اساس این گزارش، قرار 

است تا پایان هفته جاری جانشین وی در 
دفتر سیاسی وزارت داخله تعیین شود.

سخنگوی  مهمانپرست،  رامین  همچنین 
ایران، روز سه شنبه  امور خارجه  وزارت 
سفیر  یک  تنها  که  گفت  خبرنگاران  به 
برای شرکت در انتخابات استعفا داده و 
»این یک مورد تعداد قابل توجهی نیست 
که سیاست های خارجی کشور را تحت 

تاثیر قرار دهد.«
 ۱۵ که  است  قرار  نهم  مجلس  انتخابات 
و  شود  برگزار  جاری  سال  حوت  ماه 
صحنه  انتخابات  این  که  می رود  انتظار 
اصولگرایان  میان  رقابت شدید  و  جدال 
هواداران  و  نژاد  احمدی  دولت  مخالف 

رییس جمهور اسالمی ایران باشد.
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