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سرنوشت مبهم یک معدن 
تازه کشف شده در بدخشان
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ماموریت مرگبار 
در سقوط هلی کوپتر ناتو 31 سرباز امریکایی و هفت سرباز افغان کشته شدند

در  مرکزی  بانک  سابق  رییس  فطرت  عبدالقدیر 
سال 2007 میالدی از سوی رییس جمهور کرزی به 
سمت رییس بانک مرکزی تعیین شده بود، وی در 
آواخر ماه جون سال روان میالدی به امریکا رفت و 

در آنجا از سمتش استعفا کرد. 
بسر  امریکا  در  حاضر  حال  در  که  فطرت  آقای 
مقامات  سوی  از  دیگرش  کارمند  دو  با  می برد 
بحران  در  داشتن  دست  به  متهم  لوی سارنوالی 
کابل بانک شناخته شده اما او همواره این اتهام ها را 

رد نموده است. 

وزارت  معین  زی،  هاشم  قاسم  محمد 
دو  این  تهیه  نیازمندی  و  اهداف  عدلیه، 
و  داده  توضیح  نمایندگان  به  را  طرح 
ایجاد  در  را  شده  یاد  طرح های  تصویب 
و  دولتی  اداره  های  مالی  سیستم  شفافیت 
کشور  در  ملی  درآمد  تامین  چگونگی 

باارزش خواند.
اصول  اساس  بر  یادشده  طرح های 
در  نمایندگان  مجلس  داخلی  وظایف 
و  شده  بررسی  هجده گانه  کمیسیون  های 
برای تصویب نهایی به نشست عمومی این 

مجلس به رای گیری گذاشته می شود.

»اعالمیه  است:  گفته  نمایندگان  مجلس 
ندارد.  تطبیق  برای  الزامی  هیچ گونه 
نیروهای  تعداد  بود  منافع شان  اگر 
اگر  و  می کنند  کم  یا  زیاد  خودرا 
بدون  می روند  یا  می آیند  بخواهند 

ممانعتی.« هیچ گونه 
از  دیگر  تن  یک  زهیر  طاهر  همچنین 
صورتی  »در  می گوید:  مجلس  اعضای 
به  الزامی   2014 از  بعد  امریکایی ها  که 
افغانستان  دیگر  بار  باشند،  نداشته  ماندن 
و  دهشت افگنان  تمام  برای  امن  خانه 

تروریستان جهان خواهد شد.«
ادامه در صفحه 2

یادآوری
اسد،   15 مورخ  در شماره روز گذشته 
عنوان مقاله آقای سرور آزادی »در این 
اشتباه  طور  به  که  بود  بزرگ«  گریه ی 
»مضحکه ی هما سلطانی همه را مشغول 
بود.  شده  داده  عنوان  است«  کرده 
از  یادشده،  مقاله  عنوان  تصحیح  ضمن 

نویسنده محترم آن، پوزش می طلبیم.
اداره روزنامه 8صبح

قوانین  طرح  حکومت  کابل:  8صبح، 
آمادگی مبارزه با حوادث و اداره ی عالی 
تفتیش را روز  گذشته  برای تصویب به 

مجلس نمایندگان معرفی کرد.
حوادث  با  مبارزه  آمادگی  قانون   طرح 
و  ماده  وهشت  بیست  و  فصل  چهار  در 
سه   در  تفتیش  عالی  اداره ی  قانون  طرح 
برخی  و  ماده   شش  و  بیست  و  فصل 
تعدیل ها در قانون اتاق تجارت، از سوی 
وزارت دولت در امور پارلمانی و عدلیه 
نمایندگان  مجلس  عمومی  نشست  به 

معرفی شد.

پس از آنکه سفیر امریکا در کابل گفت 
که همکاری های درازمدت استراتژیک 
چوکات  در  امریکا  و  افغانستان  میان 
این  شد،  خواهد  تنظیم  اعالمیه  یک 
مساله نگرانی هایی را در نزد  شماری از 
نمایندگان  مجلس  در  مردم   نمایندگان 

ببار آورده است.
از  برخی  آزادی،  رادیو  گزارش  به 
نمایندگان مجلس می گویند، اگر روابط 
و  افغانستان  میان  استراتژیک  درازمدت 
مواد  باشد،  اعالمیه  چوکات  در  امریکا 

این اعالمیه الزامی نخواهد بود.
اعضای  از  تن  یک  بلخی  عالمی 

امریکا نمی گذارد 
افغانستان به پناه گاه 

تروریستان مبدل شود
متحده  ایاالت  جدید  سفیر 
دیگر  بار  افغانستان،  در  امریکا 
ایاالت  که  است  کرده  تاکید 
گذاشت  نخواهد  متحده 
پناهگاهای  به  افغانستان  که 

شود. مبدل  تروریستان 
این  دیروز  که  کراکر  راین 
نشست  یک  در  را  اظهارات 
قندهار  والی  با  مشترک  خبری 

داشت. بیان 
امریکا  که  کرد  عالوه  او 
را  نود  دهه  سال های  اشتباهات 

کرد. نخواهد  تکرار 
راین کراکر روز شنبه به والیت 
مالقات  در  و  کرد  سفر  قندهار 
قندهار،  والی  ویسا  توریالی  با 
ایاالت  کمک های  ادامه  از 
بخش های  به  امریکا  متحده 
قندهار  در  نظامی  و  ملکی 

داد. اطمینان 

حکومت دو طرح   قانون  را 
برای تصویب به مجلس نمایندگان معرفی کرد

سند استراتژیک با امریکا 
در چوکات یک اعالمیه نباید باشد

در حالی که سفارت ایاالت متحده امریکا در کابل 
پیشین  رییس  فطرت  عبدالقدیر  تا  کرده  وعده 
بانک مرکزی از طریق پولیس بین المللی یا انترپول 
لوی  مقامات  اما  شود،  گردانده  باز  افغانستان  به 
سارنوالی می گویند باور ندارند که ایاالت متحده 

این درخواست را عملی کند. 
رحمت اهلل نظری معاون لوی سارنوالی به صبح بخیر 
افغانستان گفته است، تا زمانی که دولت افغانستان با 
ایاالت متحده امریکا رسما قرارداد استرداد مجرمین 

را به امضا نرساند، این وعده ها عملی نخواهد شد. 

بی باوری سارنوالی 
در مورد بازگردانیدن قدیر فطرت

شکایت از افزایش...

مشکل اقامت افغان ها...
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روزنامه8صبحبرگزارميکند

روزنامه 8 صبح کارگاه هاي آموزشي را در زمينه روزنامه نگاري تحقيقي براي 
و مرکز  راديويي در شمال شرق، شمال، غرب  و  خبرنگاران رسانه هاي چاپي 

کشور برگزار مي کند.
به ويژه  رسانه اي  کارشناسان  شش روزه  آموزشي  کارگاه هاي  اين  در 
کارشناسان امور گزارشگري تحقيقي به آموزش چگونگي مبارزه با فساد اداري 
گزارش هاي  تهيه ي  طريق  از  فساد  موارد  افشاسازي  به وسيله  افغانستان،  در 

تحقيقي خواهند پرداخت.
اين کارگاه ها در واليت کابل براي خبرنگاران واليت هاي کابل، پنجشير، کاپيسا، 
پروان، لوگر و وردک؛  در بلخ براي خبرنگاران بلخ، سمنگان، جوزجان، سرپل و 
فارياب و در هرات براي خبرنگاران هرات، باغيس، فراه و غور برگزار مي شود. 
تامين  اشتراک کنندگان  باش  و  بود  محل  و  غذا  برگشت،  و  رفت  مصارف 
مي گردد. همچنين پس از ختم کارگاه ها به خبرنگاران فرصت داده مي شود که 
طرح هاي  شان را براي تهيه ي يک گزارش تحقيقي ارايه بدارند. در صورتي که 
طرح گزارشگران مورد تاييد قرار گيرد، هزينه تهيه آن از طرف روزنامه 8صبح 
پرداخت مي شود و اين گزارش ها به نام خود گزارشگر در روزنامه 8صبح به 

چاپ خواهد رسيد.  
از خلص  نسخه  يک  کارگاه ها،  اين  در  اشتراک  منظور  به  مي توانند  عالقمندان 

سوانح و درخواستي هاي شان را به اين آدرس ارسال کنند:
inv.8am@gmail.com  

در صورت نياز به معلومات بيشتر به اين شماره ها تماس بگيريد:
0700269638 و  0700228988 

مهلت جمع آوري درخواستي ها براي واليت بغالن تا 27 سرطان، در واليت هرات 
تا 14 اسد، در واليت کابل تا 14 سنبله و در واليت بلخ تا 14 ميزان مي باشد.

براي خبرنگاران زن، اولويت داده مي شود. 

روزنامه8صبحبرگزارميکند

عناوین مطالب امروز: ]در صفحه 2[

اوباما و کرزی 
باید بازنگری کنند

هنوز  ترور ها  این  عوامل  و  انگیزه ها 
مشخص و روشن نیستند؛ اما طالبان 
که مسوولیت این حمالت را برعهده 
حساب  به  مظنون  اولین  گرفته اند، 
ترورها،  این  به  توجه  با  می آیند. 
پاسخ   در  طالبان  که  گفت  می توان 
سال  دو  طول  در  که  پیشرفت هایی 
گذشته در پی افزایش شمار نیروهای 
موفقیت هایی  و  افغان  و  امریکایی 
حال  در  آورده اند،  به دست  آنها  که 
از  جنگی شان اند.  روش های  تعدیل 
زمانی که رییس جمهور اوباما دستور 
صادر  جنوب  در  را  نیروها  افزایش 
سوی  از  شورش  ضد  عملیات  کرد، 
این  و  شد  حمایت  افغان  نیروهای 
ناتوان سازی  و  عقب نشینی  باعث 
گسترده ی طالبان گردید. شورشیان 
با دشواری های فراوانی برای مقابله 
نیز  و  افغان  و  امریکایی  نیروهای  با 
پرنفوس  مناطق  دادن  قرار  هدف 

مواجه گردیدند.     )ادامه در صفحه 5(
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سانحه ی مرگبار 
سقوط یک هلی کوپتر ناتو 

است  کرده  اعالم  جمهوری  ریاست  دفتر 
از  تن   31 ناتو،  هلی کوپتر  اثر سقوط  در  که 
نیروهای ویژه ی امریکایی جان باختند. گفتنی 
است که هفت سرباز افغان نیز در این حادثه 
کشته شده اند. دفتر آقای کرزی روز شنبه 15 
اسد گفته است که رییس جمهوری افغانستان 
به  سربازان  این  شدن  کشته  از  تاسف  با 
تسلیت  امریکا  جمهور  رییس  اوباما  باراک 
گفته است. در همین رابطه مرکز اطالع رسانی 
بدون  اعالمیه ای  صدور  با  ناتو  نیروهای 
برای  تالش  از  حادثه،  این  تلفات  به  اشاره 
است.  گفته  هلی کوپتر سخن  الشه های  یافتن 
ناتو محل دقیق این حادثه را مشخص نکرده 
است، اما سخنگوی طالبان ادعا کرده است که 
این واقعه در میدان وردک توسط جنگجویان 
آنان صورت گرفته است. وی از کشته شدن 
نیروهای  با  درگیری  در جریان  طالب  هشت 
گفته ی  قرار  است.  داده  خبر  ناتو  و  افغان 
این  فرانسه،  خبرگزاری  به  عینی  شاهد  یک 
یک  خانه ی  بام  بر  فرود  از  پس  هلی کوپتر 
قصد  هلی کوپتر  که  زمانی  طالبان،  فرمانده 
پرواز داشت، در جریان درگیری سقوط کرده 
یکی  حادثه ای  چنین  وقوع  شک  بدون  است. 
از مرگبارترین حادثه طی ده سال اخیر بوده 
است که طالبان از آن حداکثر بهره برداری را 
خواهند  افرادشان  روحیه ی  بردن  باال  جهت 
کرد. در اوضاع و شرایطی که موضوع انتقال 
مردم  و  است  مطرح  امنیتی  مسوولیت های 
است،  یافته  خاتمه  جنگ ها  امیدوارند  عادی 
وقوع چنین حادثه ای برای همه ناگوار است. 
شاید هم نشست در بام یک خانه که احتماال 
نبوده  شده  سنجیده  زیاد  است،  بوده  گلی 
می تواند  حوادثی  چنین  که  آنجا  از  است. 
نقش تبلیغاتی زیادی داشته باشد، باید مورد 
این  از  قبل  گیرد.  قرار  توجه جدی  و  تحقیق 
نیز ناتو از سقوط یک هلی  کوپتر خود سخن 
نداده  خبری  انسانی  تلفات  از  ولی  بود  گفته 
بود. طالبان بدون شک از ماجرا بهره برداری 
خود را می کنند و از همین ناحیه نباید به آنان 
باید داشت که  این را هم درنظر  داد.  بها  کم 
تبلیغات آنان در شرایط کنونی به ویژه وقتی 
و  شده اند  تضعیف  طالبان  می شود  گفته  که 
خالی  و...  ندارند  را  مستقیم  رویارویی  توان 
در  چه  و  خارج  در  چه  زیرا  نیست  تاثیر  از 
داخل اثرات ویرانگر برجا می گذارد. به همان 
اندازه ای که این موضوع در روحیه ی جنگی 
و  روحیه  تضعیف  در  است،  اثرگذار  طالبان 
رشادت رزمندگان نیز موثر است و بی گمان 
آگاه  امر  این  به  طالبان  تروریستی  گروه 
از  آنان  که  ندارد  وجود  هم  دلیلی  و  هستند 
که  نمایند  پرهیز  مورد  این  در  کردن  مبالغه 
تا  مشابه،  قضایای  مورد  در  آنها  برعکس 
و  کرده  مبالغه  است  داشته  امکان  که  حدی 
و  خارجی  نیروهای  تلفات  تعداد  تا  می کنند 
دولتی را چندبرابر نشان دهند و بر روحیه ی 
رزمی جنگندگان خویش بیافزایند. آنان در پی 

چنین فرصت هایی  اند.

زنگ اول


گفته اند  رسانه ها  به  شاهدان 
بام  بر  که  دیده اند  را  هلی کوپتری 
طالبان  فرماندهان  از  یکی  خانه ی 
زمانی  اما  آمده  فرود  سید آباد  در 
که می خواسته منطقه را ترک کند، 

سقوط کرده است. 
ناتو وقوع این حادثه را تایید کرده 
تلفات  دقیق  شماری  تاهنوز  ولی 
براساس  است.  نکرده  مشخص  را 
در  تحقیق  ناتو،  نیروهای  بیانیه  یک 
رابطه به چگونگی وقوع این حادثه 

جریان دارد. 

سال گذشته اتفاق افتاد اعتراف کرده 
بود.

سایر اتهامات علیه او پس از آن کنار 
علیه  شد  حاضر  او  که  شد  گذاشته 
چهار همکارش که به قتل غیرنظامیان 
هستند،  متهم  تفریح  برای  افغان 

سند استراتژیک...
ادامه از صفحه 1

بلندپایه حکومت  مقام های  از  تعدادی 
استراتژیک  روابط  تا  می خواهند  هم 
افغانستان و ایاالت متحده امریکا  میان 

در چوکات یک پیمان تنظیم شود.
داکتر رنگین دادفر سپنتا مشاور امنیت 
یک  در  پیش  هفته  دو  حدود  ملی 
نمایندگان  مجلس  عمومی  نشست 
گفت، روابط دراز مدت استراتژیک با 
امریکا باید بر اساس یک پیمان برقرار 

شود. 
مشاور امنیت ملی گفت: »به دلیل این 
است  اخالقی  تعهدهای  اعالمیه ها  که 
و پیمان ها توافقاتی است که الزام آور 

می باشد.«
آقای سپنتا همچنین گفته است، با توجه 
دولت  مقام های  میان  نظر  اختالف  به 
ایجاد  سر  بر  امریکایی  و  افغانستان 
روابط درازمدت میان دو کشور، هیچ 
تضمینی وجود ندارد که سندی در این 

رابطه به امضا برسد.
کابل  در  امریکا  سفیر  راین کراکر  اما 
در  امریکا  حکومت  که  است  گفته 
نظر دارد روابط درازمدت استراتژیک 
با افغانستان بر بنیاد یک اعالمیه تنظیم 

شود، نه پیمان.
به گفته آقای کراکر، در سیستم کاری 
امریکا، پیمان ها طی یک روند پیچیده 
به  امریکا  کانگرس  سوی  از  باید 
ترتیب  می گوید،  وی  برسد.  تصویب 
پیمان ساده است  با  اعالمیه در مقایسه 
و صرف از سوی رییس جمهور امضا 
شده و نیاز نیست کانگرس امریکا به آن 

رای بدهد.

یک  سقوط  اثر  در  کابل:  8صبح، 
ولسوالی  در  ناتو  هلی کوپتر 
ورک  میدان  والیت  سیدآباد 
میان  در  شده اند.  کشته  تن   38
نیروهای  آنها  تن   31 کشته شدگان 
7 تن دیگر  امریکا و  ویژه عملیاتی 
عنوان  به  که  افغان هایی اند  نیز 
نیروهای ویژه با نیروهای امریکایی 

دارند.  همکاری 
خونبارترین  هلی کوپتر  این  سقوط 
نیروهای  برای  را  نوع  این  از  حادثه 
جنگ  سال  ده  در  امریکایی 
این  از  پیش  کرد.  ثبت  افغانستان 
امریکا  نیروهای  هلی کوپتر  چندین 
سقوط  افغانستان  مختلف  نقاط  در 
را  سنگینی  این  به  تلفاتی  اما  کرده 

نیاورده است.  ببار 
این  که  کرده  ادعا  طالبان  گروه 
توسط  راکت  شلیک  با  هلی کوپتر 
اما  کرده  سقوط  گروه  این  افراد 
نیروهای ناتو این ادعا را رد کرده، 
منطقه  این  در  که  کرده  تصریح  اما 

است.   بوده  طالبان مشهود  فعالیت 
طالبان  سخنگوی  مجاهد  ذبیح اهلل 
شب  هلی کوپتر  این  که  است  گفته 
فرماندهان  از  یکی  بر خانه ی  جمعه 
در ولسوالی سید آباد حمله کرده و 
این حمله کشته  در  طالبان  از  تن   8

شده اند. 

جرم  به  امریکا  ارتش  سرباز  یک 
شهروند  یک  قتل  در  مشارکت 
بازداشت  در  که  افغان  غیرمسلح 
سال  سه  تحمل  به  بود،  امریکایی ها 

حبس محکوم شد.
که  ناخواسته«  »قتل  به  ویندفیلد  آدام 

عملیات مشترک 
برضد طالبان 

در قندهار
مقامات محلی والیت کندهارمی گویند 
نیروهای داخلی و بین المللی شب شنبه با 
انجام یک عملیات در ولسوالی ارغنداب 
را  مسلح  شورشی  دو  والیت،  این 

بازداشت کرده اند. 
به نقل از صبح بخیر افغانستان، مقامات 
منظور  به  عملیات  این  که  افزوده اند 
انجام  طالبان  فرمانده  یک  بازداشت 
انجام  و  برنامه ریزی  مسوولیت  که  شده 
نیروهای  برابر  در  را  انفجاری  حمالت 
به عهده داشت. گفته  ایتالف  داخلی و 
شده در این عملیات که بدون درگیری 
مردم  و  امنیتی  نیروهای  به  یافت  انجام 

ملکی آسیب نرسیده است. 
در همین حال نیروهای امنیتی داخلی و 
بین المللی می گویند طی چندین عملیات 
مشترک در والیات مختلف افغانستان به 
شمول یک فرمانده طالبان مسلح، هشت 
تن  و چهار  بازداشت کرده  را  شورشی 
دیگر آنان را کشته اند. گفته می شود این 
عملیات ها به منظور بازداشت فرماندهان 
انجام  حقانی  شبکه ی  و  مسلح  طالبان 
انجام  و  هماهنگی  مسوولیت  که  شده 
و  داخلی  نیروهای  برابر  در  حمالت 
ایتالف، فراهم آوری مواد انفجاری برای 
شورشیان و انجام حمالت انفجاری رادر 
نهرسراج  پکتیا،  زرمت  ولسوالی های 
هلمند، سرخ رود ننگرهار و در شهر قالت 

مرکز والیت زابل به عهده داشتند. 
به گفته ی مقامات، عملیات در ولسوالی 
جریان  نیز  هنوز  تا  ننگرهار  سرخ رود 
دارد و مقداری مواد که در ساخت مواد 
انفجاری از آن استفاده می شود کشف و 

ضبط شده است. 
عملیات  که  شده  گفته  حال  همین  در 
در شهر قالت به اساس معلومات موثق 
این  در  می شود  گفته  است.  شده  انجام 
نیروهای  و  ملکی  مردم  به  عملیات ها 
کودکان  و  زنان  نرسیده،  آسیب  امنیتی 

مصوون نگهداشته شده اند. 

نشر  با  جمهوری  ریاست  دفتر 
رییس  که  است  گفته  اعالمیه ای 
حادثه  این  وقوع  از  کرزی  جمهور 
نظامیان  مرگ  و  کرده  تاسف  ابراز 
به  را  حادثه  این  در  امریکایی 
امریکا  رییس جمهور  اوباما  باراک 

است.  گفته  تسلیت 
»رییس  است:  آمده  اعالمیه  در 
با  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
سانحه،  این  وقوع  از  تاسف  ابراز 
خویش  عمیق  تسلیت  و  همدردی 
رییس جمهوری  اوباما  بارک  به  را 
این  قربانیان  خانواده های  و  امریکا 

می کند.« اظهار  حادثه 
در  اسوشیتد پرس  گزارش  براساس 
سال جاری حداقل 17 مورد سقوط 
اتفاق  افغانستان  در  هلی کوپتر 
اثر  در  این حوادث  بیشتر  افتاده که 
و  هوا  بد  وضعیت  پیلوت ها،  اشتباه 

داده اند.  تخنیکی رخ  مشکالت 
شینوک  نوع  از  هلی کوپتر  این 
انتقال  برای  اغلبا  که  بوده  دوماشینه 
سربازان به منظور اجرای عملیات ها 

می شود.  استفاده 
یک   2005 سال  در  این  از  پیش 
در  امریکایی  نیروهای  هلی کوپتر 
از   16 و  کرد  سقوط  کنر  والیت 

شدند.  کشته  امریکایی  نیروهای 

ادامه از صفحه 1

شهادت بدهد.
که  هستند  متهم  نفر  چهار  این 
و  می کشتند  را  افغان  غیرنظامیان 
می کردند  صحنه سازی  طوری  سپس 
به سربازان حمله  ابتدا  آنها  که گویی 

کرده اند.

ماموریت مرگبار 
در سقوط هلی کوپتر ناتو 31 سرباز امریکایی و هفت سرباز افغان کشته شدند

یک سرباز امریکایی به دلیل قتل یک زندانی افغان محکوم شد

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 
1054روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 

با  را  خواهری  آتش«  و  دود  ورای  »از  گزارش  در  امروز 
خود داریم که در زمان جنگ های میان گروهی معلول شده 
است؛ از زبان خود او می شنویم که چنین می گوید: »زادگاه 
اصلی ما کابل می باشد. در آن زمان زندگی خود را بسیار 
مشکل  کدام  فامیل  در  زیرا  می کردیم،  سپری  خوشی  با 
نداشتیم.گرچند در آن زمان هم کشور ما در آرامش کامل 
نبود، زیرا نیروهای اشغالگر روسی وارد کشور شده بودند 
و با همکاری نظام کمونیستی مردم را تحت فشار قرار داده 
بودند. از جانب دیگر نیروهایی به نام مجاهدین بودند که از 
بیرون شهر راکت های کور را شلیک می نمودند و راه ها را 
این  بسته می کردند. که  برروی کاروان های مواد خوراکی 

کار آنها سبب افزایش قیمت ها می شد. سرانجام روزی 
فرا رسید که نیروهای روسی کشور را ترک نمودند و مدتی 
بعدا  اما  اداره کرد،  را  تنهایی حکومت  به  هم دولت وقت 
مردم  نمودند،  تسلیم  مجاهدین  نیروهای  به  را  دولت  آنها 
جنگ  کدام  بدون  زیرا  بودند،  خوش  بسیار  بابت  این  از 
اشیا  سایر  و  ارتزاقی  مواد  شد.  تمام  روند  این  خونریزی  و 
فراوان سرازیر شد، مردم دیگر چه  به صورت  نیز در شهر 
و  بود  دو  این  که  فراوانی  و  ارزانی  همین  می خواستند، 

و  ترس  دیگر  و  بود  گردیده  تامین  نیز  امنیت  آن  کنار  در 
هراس نبود که راه بسته شود و یا هم راکت کور بیاید. اما با 
گذشت مدتی، جنگ بر سر قدرت بین احزاب آغاز شد و 
این جنگ روز به روز شدت می گرفت و کشور را به ویرانه 
جنگ  شدت  سبب  به  شهر  نقاط  اکثر  می ساخت،  تبدیل 
خالی از سکنه شده بود، در سرک ها تردد افراد و موتر کم تر 
تعدادی  دیده می شد، زیرا جنگ همه روزه جریان داشت، 
عده ای  و  نمودند  ترک  را  کشور  اوایل  همان  در  مردم  از 

نشست مسووالن قوای سه گانه دولت دیروز  تحت ریاست 
برخی  اشتراک  با  و  کشور  جمهور  رییس  کرزی  حامد 
دولتی  مقام های  و  متنفذ  شخصیت های  جهادی،  رهبران 
برگزار شد. در اعالمیه ای که از سوی ریاست جمهوری به 
نشر رسیده آمده است که در این جلسه در مورد مشکالت 
اختصاصی  محکمه  حکم  نمایندگان،  مجلس  انتخابات 
انتخابات و حکم قضا برمبنای مصالح علیای کشور مشوره 

و  ملی  محلی،  رسانه های  خبرنگاران  تخار:   صبح،   8
تخار  والی  با  مشترکی  نشست  در  تخار  مقیم  بین المللی 
از عدم ارایه معلومات توسط مسوولین ادارات دولتی آن 

والیت نگرانی شانرا ابراز داشتند. 
در جلسه ی مشترک خبرنگاران و هیات رهبری والیت 
تخار، عبدالجبار تقوا والی تخار، جنرال خیر محمد تیمور 
به  تخار  دولتی  دوایر  روسای  از  برخی  و  امنیه  قوماندان 

سوال های خبرنگاران پاسخ دادند. 
این  در  خبرنگاران  سوی  از  که  مشکالتی  جمله  از 
وتحقیر  توهین  تهدید،  گردید  مطرح  مطبوعاتی  نشست 
خبرنگاران از سوی نیروهای پولیس هنگام وقوع حوادث 
معلومات و خود  به  انجام وظیفه ، عدم دسترسی  و حین 
با رسانه ها  از مصاحبه  از مسوولین دولتی  تعدادی  داری 

بود. 
نگاران حین  برای خبر  قبول مشکالتی که  با  والی تخار 
انجام وظایف شان از سوی ارگان های امنیتی پیش می آید 

داراالمان،  تاریخی  قصر  سه  بازسازی  کابل  شهرداری   
تاج بیگ و چهل ستون را آغاز کرده است.

شصت  دهه های  در  داخلی  جنگ  جریان  در  بناها  این 
سال های گذشته  در  و  شدند  ویران  هفتاد خورشیدی  و 
محمد  اما  نداشت،  توجهی  آنها  بازسازی  به  کسی 
به بی بی سی گفته است  نواندیش، شهردار کابل،  یونس 
کابل  شهرداری  به  را  آنها  بازسازی  وزیران  شورای  که 

واگذار کرده است.
شهردار کابل افزود که هنوز منابع مالی الزم برای اجرای 
طرح بازسازی، به طور دقیق برآورد نشده اما افزوده است 
که تنها برای بازسازی قصر داراالمان به حدود ۳۰ میلیون 

دالر اعتبار نیاز است.
آقای نواندیش گفت: »بر اساس محاسبه مقدماتی، برای 
دارد  ضرورت  دالر  میلیون   ۳۰ داراالمان  قصر  بازسازی 
بررسی می کنیم و خواهیم دید که  البته آن را دوباره  و 
قصر  که  کرد  خواهیم  بررسی  دارد.  کار  هزینه  چقدر 
داراالمان چه قدر، چهل ستون و تاج بیگ چه قدر پول 

نیاز دارد تا آنها را بازسازی کنیم.«
این  بازسازی  کار  که  گفت  کابل  شهردار  حال،  این  با 
بناها آغاز شده و هزینه کارهای مقدماتی آن را شهرداری 

کابل از بودجه خود خواهد پرداخت.

آقای نواندیش ابراز امیدواری کرد که منابع خارجی هم 
به تامین هزینه بازسازی این قصرها کمک کنند اما افزود 
که اگر چنین کمکی هم دریافت نشود، شهرداری کابل 
به هر ترتیبی که ممکن باشد، این آثار را بازسازی خواهد 

تمام چیزی  بهتر خواهد شد  این که اوضاع  امیدی  به  دیگر 
که داشتند از دست دادند، زیرا مال و دارایی شان به تاراج 
رفت، عزیزان خود را از دست دادند و یا هم در اثر حادثه ای 
معلول شدند. من نیز جزو همان گروه ها می باشم، زیرا زمانی 
که جنگ در منطقه ی ما آغاز شد مجبور به فرار شدیم و بعد 
از مدتی که منطقه ما آرامی شد، دوباره برگشتیم دقیقا سال 
1۳74 بود که به خانه خود برگشتیم، اما بی خبر از این که در 
گوشه و کنار دشمن انسانیت یعنی ماین از طرف گروه های 

و تبادل نظر صورت گرفت. اما در اعالمیه گفته نشده است 
بر سر حکم محکمه  اختالفاتی که  به  دادن  پایان  برای  که 
شده  اتخاذ  تصامیمی  چه  دارد  وجود  انتخابات  اختصاصی 
برگزار  قبل  سال  یک  به  نزدیک  پارلمانی  انتخابات  است. 
موضوع  این  و  نشده  حل  آن  جنجال های  تاکنون  اما  شد 
باعث اختالفات عمیق میان حکومت و قوه مقننه شده است.



تالش  و  سعی  به  گذشته  مانند  خواست  خبرنگاران  از 
و  داده  ادامه  است  واقعیت  که  آنچه  انعکاس  در  خود 
فعالیت  از  تقوا  آقای  آیند.  فایق  پیش آمده  مشکالت  بر 
دولتی  ادارات  مسوولین  به  نموده  دانی  قدر  رسانه ها 
دستور داد تا از همکاری با خبر نگاران هیچ گاهی شانه 

خالی نکنند.
در پایان نشست، خبرنگاران با والی والیت طی قطعنامه 
ای از مقامات  حکومتی تخار خواستند تا به کار خطیر 
خبرنگارن ارج گذاشته، با احترام به کرامت انسانی آنان 
در مواردی که برای تهیه ی گزارش ها و خبرهای شان به 
معلومات ادارات دولتی نیاز دارند به آنان همکار باشند. 

والی تخار که خود را بزرگترین حامی آزادی بیان عنوان 
با  را  هم کارانش  و  خود  جانبه ی  همه  همکاری  کرد، 

رسانه ها اعالم کرد. 



کرد.
و  خورشیدی   1۳۰۶-1۳۰4 سال های  در  داراالمان  قصر 
در زمان سلطنت امان اهلل خان و تحت نظر انجنیران آلمانی 
ساخته شد. این قصر در زمانی که آباد بود، حدود 1۵۰ 

اتاق بزرگ و کوچک داشت.
امان اهلل خان این قصر را برای استفاده دستگاه دولت خود 
و به نام خود ساخته بود، اما تنها کمتر از دو سال از آن 

استفاده کرد تا آن که سلطنتش سقوط کرد.
از  دفاع  وزارت  خورشیدی  شصت  دهه  سال های  در 
 1۳۶۸ دلو   1۶ کودتای  در  و  می کرد  استفاده  قصر  این 
دفاع  وزیر  تنی،  شهنواز  جنرال  رهبری  به  خورشیدی 
هدف  محل  این  اهلل،  نجیب  داکتر  دولت  علیه  پیشین 

بمباران قرار گرفت و بخشی از آن ویران شد.
هفتاد  دهه  سال های  داخلی  جنگ های  در  داراالمان 
ویرانه ای  به  سرانجام  و  دید  بیشتری  آسیب  خورشیدی 
تبدیل شد و در دو دهه گذشته، مورد استفاده نبوده است.

قصر تاج بیگ هم از این بناهای تاریخی است و این قصر 
امین،  اهلل  حفیظ  توجه  مورد  خورشیدی   1۳۵۸ سال  در 
رییس جمهور وقت قرار گرفت و از آن به عنوان »خانه 
ریاست  پایان  در  او  می کرد.  استفاده  جمهوری«  رییس 

جمهوری یک صدروزه خود در همین قصر کشته شد.
سدوزایی  زمان  شاه  سلطنت  زمان  در  ستون  چهل  قصر 
در سال 1۲1۰ ساخته شده و پیش از ویرانی، از کاخ های 

باشکوه کابل شمرده می شد.
حاضر  حال  در  کاخ  این  که  است  گفته  کابل  شهردار 
کامال ویران شده و بازسازی آن ممکن نیست و باید از 

نو ساخته شود.
همان  به  کاخ  سه  این  که  است  گفته  نواندیش  آقای 
شکل اولیه بازسازی خواهد شد و در اجرای این برنامه، 
مشورت  هم  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  متخصصان  با 

می شود.



مسلح جاسازی شده است، زمانی که ما به حویلی رسیدیم، 
که  نمودیم  کوشش  داشتم،  سال  ده  تازه  زمان  آن  در  من 
صحن حویلی و خانه ها را پاک نماییم، اما بی خبر از این که 
سرنوشت من خراب می شود، در جریانی که من حویلی را 
پاک می کردم ناگهان صدای انفجار بلند شد و من به طرف 
قسمت هایی  در  عجیب  سوزش  و  درد  شدم،  پرتاب  دیگر 
زمانی  شد،  چه  که  ندانستم  بعدا  و  می کردم  احساس  بدنم 
که چشم گشودم خود را در بستر یکی از شفاخانه های شهر 
یافتم و تا آن زمان متوجه نشده بودم که من آن انسان قبلی 
اما زمانی که خواستم به خود حرکت بدهم متوجه  نیستم، 
دور  سرم  دور  دنیا  نیست،  من  با  دیگر  پایم  یک  که  شدم 
می زد و من هر قدر گریه و ناله نمودم دیگر سودی نداشت 
زیرا بسیار دیر شده بود و من در همان اوایل پایم را از دست 
از خداوند خود  است،  من خوب  زندگی  بودم. حال  داده 
راضی هستم و به هر حالتش شکر می کنم اما آن حادثه ی 
تلخ را نمی توانم فراموش نمایم، در انتظار روزی هستم که 
باید در مقابل قانون جوابگو باشند و در  عامالن آن حادثه 
اعتراف  شده اند  مرتکب  که  جنایت هایی  به  مردم  حضور 
ببینند، من  باید  را  بدشان  نمایند و جزای آن همه کارهای 
آنها  باید  است،  من  حق  این  اما  بگیرم  انتقام  نمی خواهم 

محاکمه شوند.«


متوجهشدمکهپایمراازدستدادهام
من نیز جزو همان گروه ها می باشم، زیرا زمانی که جنگ در منطقه ی ما 
آغاز شد مجبور به فرار شدیم و بعد از مدتی که منطقه ما آرامی شد، 
دوباره برگشتیم دقیقا سال 1374 بود که به خانه خود برگشتیم، اما 
بی خبر از این که در گوشه و کنار دشمن انسانیت یعنی ماین از طرف 
گروه های مسلح جاسازی شده است، زمانی که ما به حویلی رسیدیم، 

من در آن زمان تازه ده سال داشتم، کوشش نمودیم که صحن حویلی و 
خانه ها را پاک نماییم، اما بی خبر از این که سرنوشت من خراب می شود.

نشستسرانقوایسهگانهدرمورد
حلمشکالتانتخاباتدرارگریاستجمهوری

شکایتخبرنگارانتخارازمسوولیناداراتدولتی

قصرهایتاریخیکابلبازسازیمیشود
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به  سنا  و  نمایندگان  مجلس های  روسای  از  متشکل  اخیرا  که  هیاتی 
جمهوری اسالمی ایران سفر کرده بود، می گوید که مقام های ایرانی در 
دیدار با اعضای این هیات توافق کرده اند تا خانواده های مهاجرین افغان 
را که در آن کشور به صورت غیرقانونی بود و باش دارند، بدون برگشت 

به افغانستان، مشکل اسناد بود و باش شان را در ایران حل می کنند.
براساس آمارها در حدود دو میلیون و چهارصد هزار پناهجوی افغان در 
جمهوری اسالمی ایران زندگی می کنند که کمتر از یک میلیون تن از 

این پناهجویان دارای مدرک قانونی در آن کشور هستند.
جمهوری اسالمی ایران نزدیک به شش ماه پیش از مهاجرین افغان مقیم 
هزار  چهارصد  و  میلیون  یک  برای  اخیرا  و  کرد  آمارگیری  کشور  آن 
دارند،  باش  و  بود  ایران  در  غیرقانونی  صورت  به  که  افغان  پناهجوی 
برگه ای داده تا طی دو ماه آینده به افغانستان برگشت کنند و دوباره به 

صورت قانونی وارد ایران شوند.
با این حال، مقام های دولت افغانستان می گویند که برگشت یک میلیون و 
چهارصد هزار پناهجوی افغان از ایران، مشکل بزرگی را در کشور خلق 
خواهد کرد و از همین رو، از مقام های ایرانی خواسته اند تا خانواده هایی 
را که به صورت غیرقانونی در آن کشور زندگی می کنند، بدون بازگشت 

به افغانستان، مشکل اسناد قانونی شان را در ایران حل کنند.
حاجی محمد محقق، رییس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان 
و یک تن از اعضای این هیات، می گوید که مقام های ایرانی در دیدار 
برگشت  عدم  زمینه ی  در  تفاهمی  یادداشت  افغانستان،  پارلمان  هیات  با 
آنعده پناهجویانی که به صورت غیرقانونی در ایران هستند را امضا کرده 
و وعده داده اند که مشکل اسناد بود و باش این خانواده ها را در خود ایران 
ایران  اسالمی  جمهوری  مقام های  که  گفت  محقق  آقای  می کنند.  حل 
ایران  به صورت غیرقانونی در  تمام مهاجرینی که  تا  بودند  این  خواهان 
افغانستان برگردند و دوباره به صورت قانونی وارد  به  زندگی می کنند، 
از سوی  ایرانی  مقام های  این طرح  به گفته ی آقای محقق،  ایران شوند. 
هیات پارلمان افغانستان مورد تایید قرار نگرفت و از آنان خواسته شد تا 
حداقل مهاجرین غیرقانونی که به صورت فامیلی در آن کشور زندگی 
می کنند بدون برگشت به افغانستان، مشکل اسناد بود و باش شان در ایران 
حل شود. محقق افزود: »ما خواستیم که مشکل خانواده ها در همانجا حل 
شود و دیگر نیازی به این نباشد که آنان همه دارایی خود را خرج کنند به 
افغانستان بیایند و دوباره گرسنه به ایران برگردند. اما کار مجردین کمی 
آسان تر است و ما کوتاه آمدیم که مجردین به افغانستان بیایند و دو باره 
ویزا گرفته برگردند. این طور توافقی میان ما شد.« او همچنین در مورد 
اینکه مقام های ایرانی توافق کرده تا خانواده های مهاجر افغان را مجبور 
به بازگشت به افغانستان نکنند، تاکید کرد: »بلی، آنها )مقام های ایرانی( 
با آقای احمدی نژاد  پارلمان  اعضای  از  نفر  از سی  بیشتر  و  قبول کردند 
رییس جمهور ایران هم دیدار کردیم و در آنجا هم این مساله را مطرح 
اینها  که  بود  کرده  تصویب  ایران  ملی  امنیت  شورای  گرچند  کردیم؛ 
)مهاجرین غیرقانونی( برآیند. اما رییس جمهور ایران خودش حکم کرد 

که مشکل در داخل ایران حل شود.«
گفته اند  ایران  اسالمی  جمهوری  مقام های  که  می افزاید  محقق  محمد 
ایران، دوباره  از  از خروج  افغان که پس  برای آنعده مهاجرین  که آنان 
او  ایران شوند، ویزای کار می دهند.  قانونی  وارد  به صورت  می خواهند 
گفت که این بار دولت ایران تصمیم دارد به صورت جدی مشکل بود و 

باش مهاجرین افغان را در آن کشور حل نماید.
که  می گوید  نیز  عودت کنندگان  و  مهاجرین  وزارت  حال  همین  در 
مقام های این وزارت از جمهوری اسالمی ایران خواسته تا از برگشتاندن 
کند.  داری  هستند، خود  باش  و  بود  قانونی  مدرک  فاقد  که  مهاجرینی 
کنندگان  عودت  و  مهاجرین  وزارت  سخنگوی  جرات،  اسالم الدین 
می گوید که جمهوری اسالمی ایران درنظرداشت تا تمام مهاجرینی را که 
فاقد اسناد قانونی هستند به افغانستان برگشت دهد و دو باره این مهاجرین 
دولت  از سوی  طرح  این  او،  گفته ی  به  شوند.  ایران  وارد  ویزا،  اخذ  با 
تاکنون پذیرفته نشده بلکه افغانستان می خواهد از طریق سفارت خود در 

تهران به مهاجرین افغان پاسپورت توزیع کند. 
گرچند  می گوید  کنندگان  عودت  و  مهاجرین  وزارت  حال،  این  با 
عدم  زمینه ی  در  افغانستان  پارلمان  هیات  با  دیدار  در  ایرانی  مقام های 
برگشت خانواده های مهاجر توافق کرده، اما تاکنون توافق رسمی در این 
زمینه از سوی وزارت های مهاجرین و عودت کنندگان و خارجه صورت 

نگرفته است.
افغان  مهاجرین  بازگشت  به  تصمیم  حالی  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
است که  افغانستان گرفته  به  در آن کشور هستند  قانونی  اسناد  فاقد  که 

افغانستان اکنون با بحران بیکاری و اقتصادی مواجه است. 

 ظفرشاه رویی

امریکا  و  پاکستان  تنش های  موضوع  روز ها  این  در 
سیاست مداران  غذای  افغانستان  مجهول  »آینده ی«  و 
مبهم  آینده ی  این که  و  است  شده  منطقه  و  افغانستان 
نیز  انجامید  خواهد  کجا  به  تاریخی  هم پیمان  دو  بازی 
بدون شک  است.  گرفته  قرار  گسترده  بحث های  مورد 
نوع رابطه امریکا با پاکستان بر وضعیت فعلی و آینده ی 
در  تحلیلگران  موشگافی  و  دارد  بسزایی  تاثیر  افغانستان 
خور  در  فوق   موضوع  خصوصا  روز  مسایل  خصوص 
اهمیت است. روی همین دلیل آینده این تعامالت را در 
آیینه ذهن خویش به شرح آتی ترسیم می نمایم تا بتواند 
سایر عالقمندان حوزه ی سیاست را در تحلیل و تشخیص 

قضایا کمک کند.
و  تشنه  زعیمی  و  کشور  هیچ  که  کنم  عرض  باید  اول 
عاشق دیدار رهبران و یا پهنای ارضی کشور های دیگر 
نیستند، بلکه تمام سیاست ها در محور منافع می چرخد؛ 
منافع استراتژیک در عرصه ی سیاست و اقتصاد که بیشتر 
می سازد.  برجسته  در جهان  را  و کشورها  رهبران  نقش 
که  گیرد  صورت  تمرکز  مساله  این  به  است  بهتر  پس 
منافع امریکا در مقاطع مختلف زمانی در رابطه با پاکستان 

و یا افغانستان در چه وضعیتی قرار داشته و دارد؟
با  خویش  رابطه ی  از  کوتاه مدت  در  امریکا  این که 
نیست.  پوشیده  کسی  نظر  از  است  برده  سود  پاکستان 
برای  تعامل  مورد  کشور  رابطه ی  از  سودگیری  این  و 
جانب مقابل نیز ارزش حیثیتی دارد؛ چنانچه وقتی امریکا 
قرار  اهدافش  رهبری  برای  شایسته  موقعیت  را  پاکستان 
قرار گرفت؛ چون  بلند حیثیتی  پاکستان در سکوی  داد 

ما  »این  کرد  احساس  پاکستان 
چون  بزرگ  کشور  که  هستیم 
امریکا را به اهدافش می رسانیم 
و باید امتیاز نیز به همان بزرگی 
امتیاز  آوریم«، چنانچه  به دست 
و  سرد  جنگ  برخورد های  در 
یعنی  شد  تقسیم  مساویانه  گرم 
خرابی  و  امریکا شکست  برای 
سابق  شوروی  جماهیر  اتحاد 
هم  پاکستان  برای  و  شد  داده 
گرگ  برای  یعنی  افغانستان. 
برای  و  دهنش  اندازه  به  لقمه 
مناسب  لقمه ی  همان  هم  روباه 
و  شد.  داده  جسامتش  و  حال 
حتا امریکا افغانستان را به دست 
نوع  هیچ  و  سپرد  پاکستان 
مداخله در امور افغانستان نکرد 

تا آن که پاکستان افغانستان را به ویرانه مبدل کرد. 
تا شکست شوروی سابق رابطه و همکاری بین پاکستان 
و امریکا از هر نگاه صادقانه بود، اما بعد از این که پیکر 
را  آن  و  سپرده شده  پاکستان  به دست  افغانستان  زخمی 
توانایی های  تمام  نابودی  از  و  کرد  جراحی  چندین بار 
سرشار  کمک های  از  استفاده  با  شد.  مطمین  افغانستان 
امریکا دست به ساخت بمب اتوم زد و همزمان تنش هایی 
را در مرز با هند به وجود آورد تا بیشتر مورد الزام قرار 
نگیرد. خالصه بعد از خشم کوتاه مدت حامیان بین المللی 
در  جهانی  جامعه ی  نقدی  کمک های  توانست  دوباره 
راس امریکا را به دست آورد. در دهه ی هشتاد، پاکستان 
موقعیت رهبری در منطقه را داشت و در دهه ی نود نقش 
رهبری چون حکومت مجاهدین ـ که هیچ توانمندی را 
به خاطر اداره کشور نداشتند و از راولپندی و اسالم آباد 
هدایت می گرفتند و جنرال حمید گل در افغانستان تعیین 

سرنوشت مي کرد ـ را داشت. 
پاکستان در اوج شکستن استخوان ها و کندن پوست از 
دیگر  سوی  به  را  غرب  توجه  کوشید  افغانستان،  جسد 
در  منظور  همین  به  کند  ـ جلب  اقتصادی  منافع  یعنی  ـ 
ترکمنستان  گاز  پایپ الین  کشیدن  مساله ی   1994 سال 
خاک  از  امریکایی  شرکت های  سرمایه گذاری  با  را 
افغانستان مطرح ساخت. مساله ی تامین امنیت پایپ الین 
یکی از نیاز های امریکا بود که پاکستان تضمینش کرد 
نیابتی  نیروی  به هدفش جواز تشکیل  به خاطر رسیدن  و 
لباس  در  تا  گرفت  امریکا  و  انگلیس  از  را  طالب  به نام 
طالب مستقیما در ویرانی افغانستان نقش بازی کند. بعد 
کویته  مرز های  از  امریکا  و  انگلیس  رضایت  جلب  از 
تمرین و عملیات را شروع کرد؛ اما دیری نگذشت که 
باداران شان خارج  از کنترول  طالبان  پاکستان و هم  هم 
شدند و به فکر این که کمک ها از طریق شیخ های عرب 

اعتنایی  چندان  امریکا  به  می آید  سعودی  عربستان  و 
نکردند. آنها )پاکستانی ها( فکر کردند اسامه بن الدن 
و شیخ های عرب مانند عبداهلل انس داماد عبداهلل عزام 
فرمان  به  زیادتر  و  توقع تری اند  کم  باداران  دیگر  یا 
افغانستان  میدان های  را در  القاعده اسپ خودکامگی 

جوالن مي دهند که دادند.
ننشست.  بیکار  هم  امریکا  جهت،  تغییر  این  از  بعد 
سیا  شهکار های  از  بعدی  درامه های  به  دادن  شکل 
حادثه ی  از  بعد  بوش  جورج  که  بود  )سی آی ای( 
با ما  یا  پاکستان گفت  به  یازده سپتمبر 2001 خطاب 
خود  پاکستان  که  وقت  آن  در  القاعده.  با  یا  و  باش 
به  خاموشانه  می دانست  گناه کار  و  مقصر  خیلی  را 
همه خواست های امریکا لبیک گفت، اما با دورنگی 
اسامه  و  کرد  حمایت  افغانستان  به  امریکا  هجوم  از 
پاکستان  به  بوره«  »توره  از  امنیت کامل  با  را  بن الدن 
پول  هم  کرد؛  دنبال  را  دوپهلو  سیاست  و  داد  انتقال 
میان  این  در  و  گرفت  را  امریکا  پول  هم  و  القاعده 
هیزم سوخت، مردم دو طرف مرز بودند که پاکستان 
هرچند  نمی کند؛  زیانی  هیچ  ویرانی شان  و  کشتار  از 
در ظاهر پاکستان از کشته شدن اتباع صحبت می کند 
اما در حقیقت هم از مرگ شان راضی است و هم از 
در  نمایشی  عملیات  شروع  می گیرد.  خون بها  امریکا 
مرز ها و گرفتن پول هنگفت به خاطر مبارزه با تروریزم 
به خاطر  تروریست ها  تریننگ  و  تقویت  و  القاعده  و 

بی ثبات سازی افغانستان ده سال دوام کرد.

لبریز شدن کاسه صبر امریکا
شد؛  خسته  پاکستان  دورنگه ی  بازی های  از  امریکا 
تعلیمی  مرکز  جوار  در  را  عملیات  آشکارا  سرانجام 
پاکستان در ایبت آباد انجام داد و به عمر اسامه نقطه ی 
پایان گذاشت، اما رمز ها و رازهای این عملیات هرگز 
آشکار نشد. امریکا با این عمل کوشید به جای حرف، 
اداره ی  با  تعامل  در  پاکستان  که  سازد  ثابت  اسناد  با 
آغاز  »روابط«  باید  که  این جاست  نیست.  صادق  سیا 
دیگری داشته باشد؛ صداقت با پشیمانی از پنهان کاری 
بهتر  دیگر.  راز های  پنهان کردن  خاطر  به  فرار  یا  و 
اساسی ترین  که  بگوییم  اهداف  رازها  جای  به  است 
در حد یک  افغانستان  پاکستان خوردترکردن  هدف 
ایالت کوچک و بدون داشتن ویژگی های یک نظام 
هست،  هم  فعال  چنانچه  مردمي  و  اداری  و  سیاسی 
هراس  در  ملی  اردوی  تشکیل  از  پاکستان  می باشد. 
بود و با راه اندازی درامه های صلح و پیوستن ناراضیان 
در  بتوانند  که  افرادی  تربیه ی  همچنین  و  دولت  به 
اردو نفوذ کنند، اعتبار دولت و نیروهای امنیتی را به 

اندازه ی زیادی نزد مردم کاهش داد.
امریکا بر سر دوراهه

امریکا با مصرف میلیارد ها دالر نتوانست یک دوست 
صادق و همکار در افغانستان پیدا کند. رییس جمهور 
عالی رتبه در محافل رسمی و  از همکاران  بسیاری  و 
و  و شخصیت  گرفتند  موقف  امریکا  علیه  غیررسمی 
حامی  حتا  دادند.  قرار  سوال  مورد  را  امریکا  اعتبار 
خود )امریکا( را بار ها اشغالگر گفتند، خالصه این که 
نیرنگ های  از  هم  این  البته  شدند.  هم صدا  طالبان  با 
ایجاد  فاصله  امریکا  و  افغانستان  بین  تا  بود  پاکستان 
کند. حال امریکا در افغانستان دوست ندارد. دوست 
کار کشته ی آن یعنی پاکستان از وی امتیازات بیشتر 
از حد توقع دارد. مسلما افغانستان از این که بتواند جای 

پاکستان را پر کند بسیار بسیار فاصله دارد، چون در 
هرگاه  و  نمی کند  فکر  ملی  منافع  به  کسی  افغانستان 
منافع شخص و قوم و تبار مطرح می شود و از منافع ملی 
نامی برده نمی شود، به همین دلیل است که پاکستان 
منافع اقوام را در افغانستان مطرح می کند تا افغان ها را 
افغانستان بر موقف گیری های سیاسی  اغوا سازد. اگر 
به خاطر نجات  نظر کند و  لرزان و بی ثباتش تجدید 
از چنگال همسایه های حریص کوشش به داشتن یک 
آن  چانس  بازهم  کند  استراتژیک  و  قوی  هم پیمان 
اما  تا امریکا پاکستان را در مضیقه قرار دهد و  است 
بحران  و  مجهول  پالیسی  همین  و  رهبران  همین  اگر 
به  هیچ کس  باشد،  داشته  وجود  کشور  در  سیاسی 
شمول امریکا اعتماد نمی کند که دوست خود را ـ ولو 
ـ به خاطر »هیچ« رها کند و  کم فرمان پذیر هم باشد 

اکنون امریکا در سر چنین دوراهی قرار دارد.
چرا پاکستان به این حد مغرور شد

1- پاکستان و امریکا از وجود مجاهدین افغان بیشترین 
نفع را بردند؛ یعني پاکستان در منطقه ابرقدرت شد و 
اسالمی  گروه های  وجود  پاکستان  جهان.  در  امریکا 
خود  عزت  و  پیشرفت  دلیل  را  افغانستان  مخالف 
اما  ادامه دهد،  را  می پنداشت و کوشید همین سلسله 
بیشتر  بود.  روی  دو  امریکا  با  خود  همکاری های  در 

منافع خود را می سنجید تا منافع امریکا. 
بعد از شکست شوروی سابق، دیگر پاکستان در   -2
کم  کار  بلکه  نبوده  صادق  همکاری 
امریکا  و  می خواست  بیشتر  امتیاز  و 
پنهان کاری  پاکستان  که  نمی دانست 
مساله ی موجودیت  این که  تا  می کند 
اسامه من حیث سند آشکار مقابل همه 
گذاشته شد. حال پاکستان ناز و نخره 
تخطی اش  این  از  امریکا  تا  می کند 
وی  به  دوباره  نموده  چشم پوشی 

اطمینان کند.
استخبارات  بین  اعتماد »صداقت«   -3
است.  رفته  بین  از  پاکستان  و  امریکا 
از  فشار  طریق  از  می خواهد  امریکا 
پاکستان تعهد مجدد بگیرد و پاکستان 
هم می خواهد تعهد امتیازات بیشتر را 

بگیرد.
4- پاکستان تالش می کند، افغانستان 
و  نباشد،  امریکایی ها  برای  امن  محل 
را  افغانستان  امریکا  مبادا  که  است  هراس  در  این  از 
رابطه  داشتن  با  و  کند  انتخاب  خود  دایمی  پایگاه 

خوب با هند و افغانستان، پاکستان را از نظر بیاندازد.
رابطه ی  پاکستان  با  تنها دو کشوری که می تواند   -5
با  ایرانی که  ایران و چین  است؛  باشد  داشته  نزدیک 
را صادر  انقالب  ارزش های  با کشور ها  رابطه  داشتن 
سوریه  و  بحرین  مانند  را  کشورها  آینده  و  می کند 
پاکستان  برای  هم  انتخاب  این  لذا  می سازد.  لبنان  و 
اقتصادي خویش  نیز سیاست هاي  است، چین  دشوار 

را بر هر چیز مقدم مي داند.
شود،  متعفن  پاکستان  و  امریکا  رابطه  زخم  اگر   -6
معادالت در منطقه تغییر می خورد، یعنی چین، پاکستان 
و ایران در یک جهت استفاده می شوند و افغانستان و 
هند و امریکا در جهت دیگر، البته کشور های آسیای 

میانه و روس برای مدتی ناظر اوضاع خواهند بود.
7- این واقعیت است که روابط پاکستان و امریکا که 
قرار  نبوده، در مرحله ی جدیدی  سال هاست صادقانه 
دارد. با آن هم کوشش هایی برای ترمیم این رابطه در 
ناز  دیگری  و  می آورد  فشار  یکی  است؛  اجرا  حال 
می کند، چون پای امریکا در گل بند است، به کمک 
اقتصادی  لحاظ  از  هم  پاکستان  و  دارد  نیاز  پاکستان 
عین مشکل را دارد، اگربه توافقی برسند خوب در غیر 
آن در درازمدت امریکا پاکستان را به حال خودش رها 
می کند و به سبب مساله ی بمب اتومش خطر بزرگی 
را  پاکستان  بیفتد،  تندرو ها  به دست  دارد  احتمال  که 
زیر فشار قرار می دهد. تا این که یا به خواست امریکا 
تن دهد و یا تقویت گروه های پشتون و بلوچ به خاطر 
زیاد  راه های  از  هم  پاکستان  پاکستان.  کردن  خورد 

آسیب پذیر است.


انجام بازی امریکا و پاکستان 
چه خواهد بود؟

  احمد سعیدی

محمد محقق:

 مشکل اقامت افغان ها
 در ایران حل می شود

سال پنجم   شماره مسلسل 1214    یک شنبه 16 اسد 1390  

ACKU



در حال حاضر می توان با برنامه ی ترورهای طالبان مقابله کرد و 
آن را مدیریت نمود. اما این وضعیت می تواند تغییر کند، مگر این که 
حکومت های ایاالت متحده و افغانستان نتوانند تغییرات جدی ایجاد 
کنند. اگر موفق به ایجاد این تغییرات در روابط امریکا و افغانستان 

شویم و باالی مسایل کلیدی که باعث تاخیر در پیشرفت ها شده است، 
شویم در آن صورت تیم جدید امریکایی در کابل می تواند ابتکار عمل 

را به صورت مثبت به دست گیرد و روند انتقال مسوولیت ها به نیروهای 
افغان با موفقیت انجام خواهد شد.
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از  زنجیره  یک  شاهد  گذشته،  ماه  دو  در  افغانستان 
ترور شخصیت هایش بود. نخستین مورد با ترور جنرال 
در  پولیس  نیروهای  عمومی  فرمانده  داوود،  داوود 
ترور احمدی  بعدی،  افغانستان آغاز شد. مورد  شمال 
شورای  رییش  و  جمهور  رییس  برادر  کرزی،  ولی 
والیتی قندهار که در واقع قدرتمندترین مرد آن حوزه 
به حساب می آمد، بود. یک روز بعد از آن جان محمد 
ارزگان که همزمان دوست و متحد  خان، والی سابق 
نزدیک رییس جمهور کرزی نیز به حساب می آمد، از 
سوی مردان مسلح در خانه اش در کابل به قتل رسید. 
به  قندهار  شهردار  حمیدی،  حیدر  غالم  آن  از  بعد 

واسطه ی یک مهاجم انتحاری کشته شد. 
ترور  برای  زیادی   تالش های  حال  عین  در 
شخصیت های کلیدی چون گالب منگل، والی هلمند 
نیز صورت گرفته است. حتا ممکن بود رییس جمهور 
انفجاری  مواد  انتحار کننده که  نیز هدف یک  کرزی 
فرد  این  گیرد.  قرار  بود،  کرده  پنهان  دستارش  در  را 
انتحاری تالش کرده بود تا وارد مسجدی که در آن، 
برگزار  جمهوری  رییس  برادر  فاتحه خوانی  مراسم 
رییس  که  می کرد  تصور  او  زیرا  گردد،  بود،  شده 
اما  دارد.  حضور  مراسم  این  در  نیز  شخصا  جمهوری 
مراسم  از  بعد  تا  بود  گرفته  تصمیم  جمهوری  رییس 
خاک سپاری به کار برگردد و در مراسم فاتحه خوانی 

برادرش شرکت نکند. 
انگیزه ها و عوامل این ترور ها هنوز مشخص و روشن 
را  حمالت  این  مسوولیت  که  طالبان  اما  نیستند؛ 
می آیند.  حساب  به  مظنون  اولین  گرفته اند،  برعهده 
در  طالبان  که  گفت  می توان  ترورها،  این  به  توجه  با 
گذشته  سال  دو  طول  در  که  پیشرفت هایی  پاسخ  
و  افغان  و  امریکایی  نیروهای  شمار  افزایش  پی  در 
حال  در  آورده اند،  به دست  آنها  که  موفقیت هایی 
رییس  که  زمانی  از  جنگی شان اند.  روش های  تعدیل 
جمهور اوباما دستور افزایش نیروها را در جنوب صادر 
افغان  نیروهای  سوی  از  شورش  ضد  عملیات  کرد، 
ناتوان سازی  و  عقب نشینی  باعث  این  و  شد  حمایت 
دشواری های  با  شورشیان  گردید.  طالبان  گسترده ی 
فراوانی برای مقابله با نیروهای امریکایی و افغان و نیز 
به  گردیدند.  مواجه  پرنفوس  مناطق  دادن  قرار  هدف 
همین خاطر طالبان با تغییر روش به ترور شخصیت ها و 
مقام های افغان توجه خود را متمرکز ساختند. چنانچه 
هدفمند  ترورهای  متحد،  ملل  سازمان  آمار  براساس 

نسبت به سال 2009، صد درصد افزایش یافته است. 
دو  دنبال  به  احتماال  طالبان  ترورها،  این  طریق  از 
را  امنیتی  وضعیت  می خواهند  آن که  یکی  هدف اند. 
به  طریق  آن  از  و  دارند  نگه  جنوب  در  خود  نفع  به 
بی ثبات سازی این منطقه و تمام کشور ادامه دهند؛ چرا 
که سیاست هنوز در تمام افغانستان، به ویژه در جنوب 
اقتصادی  و  سیاسی  نهادهای  است.  افراد  به  وابسته 
هنوز ناتوان و ضعیف اند و بخش عمده ای از تجارت 
می شود.  مدیریت  و  اداره  نیابتی  شبکه های  طریق  از 
یک  کلیدی  شخصیت های  ترور  وضعیتی،  چنین  در 
تاکتیک موثر برای طالبان اند. این مساله باعث خالی 
به  حتا  و  می کند  تشدید  را  رقابت ها  می شود،  اقتدار 

جنگ و کشمکش میان رقبای محلی دامن می زند. 
 با توجه به همین نتایج بود که رییس جمهور کرزی به 
زودترین فرصت برادر دیگرش، یعنی شاه ولی کرزی 
قبیله  به عنوان رهبر  تا  به جای احمد ولی گماشت  را 
که  است  زود  هنوز  این حال  با  کند.  کار  پوپلزایی ها 
بگوییم شاه ولی کرزی توانایی این را خواهد داشت تا 

از تنازعات احتمالی در منطقه جلوگیری کند. 
ترورها  این  طریق  از  تا  امیدوارند  طالبان  این که  دوم 
نیروهای  و  افغانستان  حکومت  در  را  »اطمینان« 
متحدان  ترور  طریق  از  زیرا  دهند.  کاهش  بین المللی 
افغانستان، طالبان  کلیدی کرزی و مقام های حکومت 
انجام  توانایی  هنوز  آنها  که  بدهند  نشان  می خواهند 
این  روانی،  لحاظ  از  می باشند.  دارا  را  ضربات جدی 
امریکایی و  نیروهای  افزایش  نشان می دهد که  قتل ها 

نمی دانند که چگونه از این بن بست 
بیرون شوند. این در حالی است که 
هنوز رسوایی کابل بانک ادامه دارد 
و پس از گذشت نه ماه از تحقیقات 
افغانستان،  مرکزی  بانک  سوی  از 
هنوز روشن نیست که آیا آنهایی که 
بانک  این  از  غیرقانونی  صورت  به 
عدلی  تعقیب  مورد  گرفته اند  قرضه 
قرار خواهند گرفت و یا نه. هم چنین 
قاطع  اقدامات  آیا  نیست که  روشن 
بانکی  سیستم  تا  شد  خواهد  اتخاذ 
عادی  مسیر  به  دیگر  یکبار  کشور 

خود برگردد یا خیر. 
اخیر  اقدامات  پاکستان،  جبهه  در 
و  موثر  رابطه،  بهبود  برای  کرزی 
موفقیت آمیز نبوده است و اسالم آباد 
هنوز با سماجت بر سیاست های قبلی 
و  شورشیان  حمایت  بر  مبنی  خود 
برخالف  افغان ها  و  امریکا  مخالفان 
موضع گیری های  در  که  آنچه 
ادامه  دارد،  وجود  رسمی اش 
که  است  حالی  در  این  می دهد. 
افغان همدستی  مقام های  از  شماری 
و همکاری پاکستان را در ترورهای 
به  نیز  ایران  نمی کنند.  رد  نیز  اخیر 
حمایت و کمک های خود از گروه 
مخالف امریکا و احتماال با حمایت 
اسالم آباد، ادامه می دهد، بدون این که تبعات و نتایج 

آن را بر آینده ی خودش در نظر بگیرد. 
تمام این عوامل به ایجاد یک وضعیت ترسناک کمک 
کرده است و مستلزم این است تا در روابط امریکا و 
که  این  نخست  گیرد.  صورت  تعدیالتی  افغانستان 
روابط میان اداره ی اوباما و کرزی باید مورد بازنگری 
و  چالش ها  دارای  هم چنان  وضعیت  این  گیرد.  قرار 
فرصت هایی برای تیم جدید امریکا که از سوی رایان 
ناتو  نظامی  فرمانده  آلن،  جان  جنرال  و  سفیر  کراکر، 
رهبری می شوند، می باشد. چالش عمده این است که 
اوباما،  اداره  به  بر عمق بی اعتمادی کرزی نسبت  باید 

غلبه شود.   
در  واشنگتن  که  است  تصور  این  به  هم  هنوز  کرزی 
خانواده اش  و  او  برضد  گذشته  سال  انتخابات  جریان 
تصور  او  انداخت.  راه  به  را  تبلیغاتی  کمپاین  یک 
نهادهای  حمایت  طریق  از  اوباما  اداره ی  که  می کند 
تا  ملیشه ها در صدد است  و  قراردادی ها  مانند  موازی 
حکومت او را به تحلیل ببرد. کرزی هم چنان باور دارد 
که امریکا درخواست های او را مبنی بر کاهش برخی 
نادیده  پاکستان  تاکتیک های جنگی و دخالت های  از 
اعضای  از  برخی  سوی  از  اتهامات  این  است.  گرفته 
گرایش های  که  می شود  مطرح  وی  نزدیکان  حلقه ی 
باورمند  توطیه  تیوری های  به  و  دارند  امریکایی  ضد 
تیم  افغان،  ارشد  از مقام های  به گفته برخی  می باشند. 

جدید امریکایی نیز در کابل موفقیت چندانی در ایجاد 
تیم  این  باید  که  حالی  در  نداشته اند،  کرزی  با  رابطه 
این مسایل رسیدگی و  به  با موفقیت  تا  توانمند شوند 

توجه نمایند. 
از  اکثریت  و  کرزی  که  است  این  خوشایند  خبر 
افغانستان  در  را  امریکا  تاثیر  و  اهمیت  افغان  رهبران 
امریکایی در کابل  باید تیم جدید  بنا  درک می کنند. 
تالش  کرزی  با  شخصی  و  سودمند  رابطه ی  ایجاد  به 
کرزی،  حمایت  بدون  نخواهیم،  یا  و  بخواهیم  کنند. 
موفقیت  منظور  به  برنامه هایش  پیشبرد  در  اوباما  اداره 
چالش  با  اقتصادی  و  حکومتداری  نظامی،  عرصه  در 
اعتماد  می توانند  آلن  و  کراکر  شد.  خواهد  مواجه 
که  شرط  این  به  اما  آورند،  بدست  مجددا  را  کرزی 
آن  به  و  بدهند  پاسخ  وی  مشروع  شکایت های  به 
تا  می خواهد  کرزی  مثال  عنوان  به  نمایند.  رسیدگی 
عملیات  اجرای  در  را  بیشتری  نقش  افغان  نیروهای 
داشته  برعهده  زندان ها  شبانه، دستگیری ها و مدیریت 
استراتژی  یک  از  کرزی  پاکستان،  مورد  در  باشند. 
که  می کند  افغانستان حمایت  و  امریکا  میان  مشترک 
مبنی بر توسعه فشارها بر آن کشور و نیز حمایت های 

معقول از اسالم آباد باشد.  
یک  توسعه ی  به  باید  متحده  ایاالت  حال  عین  در 
برنامه ی مشترک به  افغان ها در مورد انتقال مسوولیت ها 
کمک کند که مبنی بر آن افغان ها بیشترین کمک های 
ملکی را در آینده دریافت نمایند، هرچند ممکن است 
از  حاضر  شرایط  در  برنامه  این   در  کمک ها  مقدار 
سوی کانگرس مورد مناقشه قرار گیرد. مساله کلیدی 
این است که  در شرایط حاضر باید مشترکا با افغان ها 
شود.  اقدام  اولویت ها  مشخص سازی  و  دسته بندی  به 
تحویل دهی  و  انتقال  راه های  که  است  مهم  نیز  این 
بیشتر  اتکای  زیرا  گیرند،  قرار  مدنظر  کمک ها  این 
شد  خواهد  باعث  افغانستان  داخلی  میکانیزم های  به 
از  کمک ها  مصرف  زیرا  بیابند،  کاهش  هزینه ها  تا 
موازی،  نهادهای  عوض  به  افغانستان  حکومت  طریق 
قراردادی ها و سازمان های غیرحکومتی که هزینه های 
به صرفه تر  گزافی را صرف مصارف داخلی می کنند، 

است.  
تمام این مسایل باید به عنوان بخشی از مسایل مربوط به 
گفتگوهای استراتژیک و بلندمدت مدنظر قرار گیرند. 
قرارداد  یک  مرحله  به  رسیدن  برای  گفتگوها  اگر 
استراتژیک وقت زیادی را در بر می گیرد، در عوض 
باید در عرصه های مشخص و مورد توافق طرفین باید 
این توافقات صورت گیرد. در عین حال اداره ی اوباما 
فرمانده  آلن،  جان  و  سفیر  کراکر،  رایان  برای  باید 
نظامی اختیار و صالحیت را در مورد هر دو گزینه باز 
بگذارد. اعتماد میان کرزی و واشنگتن برای موفقیت 
در مذاکره با طالبان و پاکستان یک امر ضروری است. 
به منظور مقابله با ناشکیبایی جامعه ی جهانی و روند رو 
به افزایش بالتکلیفی و نومیدی در میان مردم افغانستان 
نسبت به آینده ی کشورشان و نیز جلب اعتماد جهانی 
نسبت به حکومت افغانستان، کرزی باید از طریق یک 
خاتمه  کابل بانک  رسوایی  به  اعتبار  با  و  شفاف  روند 
دهد و نیز منازعه بین قوای مجریه و مقننه را حل کند. 
برای بازگرداندن اطمینان مردم افغانستان، رهبران افغان 
به ویژه حامد کرزی باید روند آینده ی کشور را روشن 
سازد و نیروهای کلیدی افغان را برای حمایت از آن 
از طریق یک  را  این کار  بسیج کند. کرزی می تواند 
روند ملی برای توسعه و اصالحات آغاز نماید. ایاالت 
جامعه  گروه های  از  حمایت  ازطریق  می تواند  متحده 
آن  از  اقتصادی  و  سیاسی  نهادهای  ظرفیت  توسعه  و 
فایده ی  یک  اصالحات  روند  تقویت  نماید.  حمایت 
کار  دوره  ختم  از  پس  که  این  آن  و  دارد  نیز  دیگر 
می تواند  واشنگتن   ،2014 در  کرزی  جمهور  رییس 
مساعد  نیز  قدرت  موفقیت آمیز  انتقال  برای  را  شرایط 

سازد. 
طالبان  ترورهای  برنامه ی  با  می توان  حاضر  حال  در 
وضعیت  این  اما  نمود.  مدیریت  را  آن  و  کرد  مقابله 
ایاالت  این که حکومت های  تغییر کند، مگر  می تواند 
ایجاد کنند.  تغییرات جدی  نتوانند  افغانستان  متحده و 
و  امریکا  روابط  در  تغییرات  این  ایجاد  به  موفق  اگر 
افغانستان شویم و باالی مسایل کلیدی که باعث تاخیر 
تیم  صورت  آن  در  شویم  است،  شده  پیشرفت ها  در 
به  را  عمل  ابتکار  می تواند  کابل  در  امریکایی  جدید 
صورت مثبت به دست گیرد و روند انتقال مسوولیت ها 

به نیروهای افغان با موفقیت انجام خواهد شد. 


متحدان  اکنون  و  شده  بهتر  امنیت  ایجاد  باعث  افغان 
افغان ها  به  را  امنیتی  در وضعیتی اند که مسوولیت های 

واگذار کنند. 
وضعیت  در  جدی  تهدید  به ویژه  ترورها  روند  این 
نیز  اوباما  می آید.  حساب  به  افغانستان  سیاسی  فعلی 
در سال اول ریاست جمهوری خود، اشتباهات جدی 
کرزی  در عوض  داد.  انجام  کرزی  با  برخورد  در  را 
این  داد.  نشان  خود  از  غیرموثری  واکنش های  نیز 
کشمکش زمانی میان دو حکومت شدت بیشتر یافت 
که اداره ی اوباما  خیلی زودتر از آنچه انتظار می رفت 
تصمیم به خروج نیروهای اضافی از افغانستان گرفت، 
در حالی که هنوز گفتگوهای استراتژیک و بلندمدت 
همین  به  است.  نرسیده  جایی  به  افغانستان  و  امریکا 
خاطر برخی از افغان ها تصور می کنند که امریکا یکبار 
همان چیزی  یعنی  ترک خواهند کرد،  را  آنان  دیگر 
که  پس از خروج نیروهای ارتش سرخ از این کشور 

صورت گرفت. 
در عین حال، رژیم فعلی افغانستان با شمار دیگری از 
چالش ها نیز مواجه می باشد. مردم افغانستان نمی دانند 
به غیر  با مسایل کلیدی  برخورد  که حکومت شان در 
می کند.  انتخاب  را  مسیر  کدام  مسوولیت ها  انتقال  از 
از  شماری  آرای  قبل  چندی  انتخابات  خاص  دادگاه 
فعالیت های  کرد.  اعالم  باطل  را  ولسی جرگه  اعضای 
قوه مقننه و مجرییه به نوعی متوقف شده است و آنها 

اوباما و کرزی باید بازنگری کنند
    نویسنده: زلمی خلیلزاد

 منبع: نشنل انتریست
 برگردان: 8صبح
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کمبود  با  که  بلخ  والیت  دولت آباد  ولسوالی  باشندگان 
شدید آب آشامیدنی و زراعتی مواجه اند، می گویند که 
باشندگان ولسوالی بلخ تمام آب نهر دولت آباد را که از 
این ولسوالی می گذرد، در مسیر راه ذریعه ی واترپمپ ها 

به زمین های خود انتقال می دهند.
که  می گویند  بلخ  والیت  دولت آباد  ولسوالی  مسوولین 
و  آشامیدنی  آب  شدید  کمبود  به  ولسوالی  این  مردم 
صحی  آشامیدنی  آب  نبود  حال  تا  و  مواجه اند  زراعتی 
تن  از 65  بیش  و  این ولسوالی گرفته  را در  تن  جان سه 

دیگر را به امراض گونا گون  مبتال کرده است.
عبدالکریم ولسوال دولت آباد گفت: »مدت یک ماه است 
این  مردم  و  نرسیده  ولسوالی  این  به  آب  قطره  یک  که 
ندارند،  نوشیدن  برای  آب  این که  برعالوه ی  ولسوالی 

کشت و زراعت آبی خود را نیز از دست داده اند.«
او ادامه داد که آب نهر دولت آباد را که از مسیر ولسوالی 
بلخ می گذرد، باشندگان ولسوالی بلخ توسط واترپمپ ها 
باشندگان  به  اینرو  از  و  می دهند  انتقال  زمین های شان  به 

ولسوالی دولت آباد، آب نمی رسد.
وی گفت که این مشکل را با ریاست آب والیت بلخ در 
جریان گذاشته است، ولی در زمینه اقدامی از سوی آنها 
صورت نگرفته و همیشه به آنها گفته اند که از طریق عرف 

محل مساله ی شان را حل نمایند.
را  موسفیدان  چندین بار  که  افزود  دولت آباد  ولسوال 
به خاطر حل این مشکل به ولسوالی بلخ فرستاده اند، ولی 

هیچ نتیجه ای نداده است.

نمایندگان شورای والیتی بدخشان می گویند که با کشف 
معدن ذغال سنگ در ولسوالی خواهان این والیت، انتظار 
این  فنی  استخراج  به  معادن  وزارت  مقام های  تا  داشتند 
کار  این  از  وزارت  این  مقامات  ولی  کنند،  اقدام  معدن 

سر باز می زنند.
با  آنها  معدن،  کشف  از  بعد  می گویند  نمایندگان  این 
تماس  در  معادن  وزارت  سنگ  ذغال  تصدی  ریاست 
شدند و دو نمونه از ذغال سنگ این معدن را جهت معاینه 
در  تشخیص  از  پس  آنها  ولی  فرستادند،  ریاست  آن  به 
البراتوار فابریکه )افغان سمنت( از اقدام به استخراج این 

معدن خودداری کردند.
والیتی  شورای  در  مردم  نماینده ی  طیبی،  عبدالواحد 
غربی  قسمت  در  ذغال سنگ  »معدن  می گوید:  بدخشان 
زمان های  از  خواهان  ولسوالی  سفیدسنگان  منطقه ی 
اثر فرسایش خاک و آب روها،  به  و  پیش وجود داشت 
از طرز  این که مردم  اما نسبت  حاال ظاهر گردیده است، 
استفاده ی آن بلدیت ندارند، تا هنوز هیچ گونه استفاده  ای 

از آن صورت نگرفته است.«
به گفته وی، آنها چند نمونه از این ذغال سنگ را جهت 
مکتوب  طی  بدخشان  معادن  آمریت  طریق  از  معاینه 
ذغال  تصدی  ریاست  به   »1389/7/18 مورخ   509/318«
در  ارسالی  سنگ  ذغال  این  که  بودند  فرستاده  سنگ 
افغان سمنت، تجزیه وتشخیص گردید  فابریکه  البراتوار 

که مشخصات آن قرار ذیل بود:
درصد   20 گاز  درصد،   3.50 آب  زردرنگ-  نمونه   -1
فی  کالوری  کیلو   4340 حرارت  و  درصد   42 خاکستر 

کیلوگرام.
درصد   17 گاز  درصد،   4.96 آب  رنگ  سیاه  نمونه   -2
فی  کالوری  کیلو   3825 حرارت  و  درصد   49 خاکستر 

کیلوگرام.
زمان  آن  در  سنگ  ذغال  تصدی  »ریاست  گفت:  طیبی 
مشخصات ذغال سنگ نمونه گیری شده را جهت داوطلبی 
به  معادن  وزارت  و  نمودند  پیشنهاد  معادن  وزارت  به 
اعزام  با  تا  بود  داده  هدایت  ذغال سنگ  ریاست تصدی 
تخنیکی  بررسی های  نتیجه ی  ولسوالی  آن  به  فنی  هیاتی 

خویش را به وزارت معادن ارایه نمایند.«
به گفته ی طیبی، ساحه ای را که این معدن احتوا می نماید 
از 3 کیلومتر در سه طبقه می باشد که هر طبقه آن  بیش 
حدود 2 متر ضخامت دارد و این معدن در ساحه ی کامال 
کوهستانی و صعب العبور موقعیت دارد و راه مواصالتی 
در این ولسوالی برای مدت شش ماه سال، از ماه ثور تا 
ختم ماه میزان، باز بوده و بعد از آن، مدت شش ماه دیگر 

نسبت ریزش برف و خرابی راه مسدود می باشد.
ریاست  بدخشان،  والیتی  شورای  در  مردم  نمایندگان 

حاجی گل احمد یکی از باشندگان ولسوالی دولت آباد که 
کودکش به  مرض اسهال دچار شده، می گوید: »این مرض 
نیمه ی شب یک بارگی در قریه ی ما پیدا شد  و 70 تن را 

مریض ساخت.«
او افزود: »داکتران فکر کردند که مرض مالریا باشد، ولی 
بعد از تحقیقات به این نتیجه رسیدند که مرض اسهال بوده 
که از اثر استفاده ی آب های غیرصحی به میان آمده است.«

وی گفت که  تا حال 3 تن در اثر این مرض جان باخته اند 
و یگانه علت تلف شدن آنان دیر رسیدن ادویه می باشد.

آنان  به  معین  وقت  در  اولیه  کمک های  اگر  وی  نظر  به 
می رسید، آن سه تن  نیز نجات می یافتند.

این  به  مصاب شد گان  از  دیگر  یکی  پدر  یاسین  حاجی 
از  و  است  خشک سالی  یک طرف  »از  می گوید:  مرض 
را  دولت آباد  نهر  آب  بلخ،  ولسوالی  اهالی  دیگر  سوی 
توسط واترپمپ ها به زمین های شان انتقال می دهند که این 
قطع  کلی  به  ولسوالی  این  در  آب  است  شده  باعث  کار 

شود.«
حال  تا  اما کسی  نمودیم،  داد  و  عرض  »بارها  افزود:  وی 
به داد ما نرسیده است، نمی دانیم که ما اهالی این وطن و 

منطقه هستیم یا خیر.«
بلخ  والیت  ولسوالی های  اکثر  در  خشک سالی  تاثیرات 
نمایان است، ولی در ولسوالی دولت آباد اثرات منفی بیشتر 

به جا گذاشته است.
به گفته ی شماری از کشاورزان این ولسوالی، اکنون تمام 

تصدی ذغال سنگ را به بی توجهی متهم نموده می گویند 
با وجودی  انجنیرانی توظیف شده از سوی آن ریاست  که 
ولی  نمودند،  ارایه  مثبت  را  تحقیقات شان  نتیجه ی  که 
نمی خواهد  ملحوظاتی  بر  بنا  سنگ  ذغال  تصدی  ریاست 

این معدن به صورت فنی استخراج شود.
از  به صورت رسمی  »انجنیرانی که  طیبی می گوید:  آقای 
طرف ریاست تصدی ذغال سنگ شمال به منظور بازدید 
زمان  آن  در  بودند  رفته  خواهان  ولسوالی  به  معدن  این 
گزارش شان را مبنی بر موجودیت ذغال سنگ خالص در 
آن منطقه به مقام والیت تقدیم داشته و حتا به والی والیت 

کشف این معدن را تبریک گفته بودند.«
نتیجه ی  تا  بودند  داده  وعده  انجنیران  این  وی  گفته  به 
بدخشان  والیت  و  والیتی  شورای  به  را  تحقیقات شان 

از  این ولسوالی  حاصالت سردرختی و زمین های آبی در 
بین رفته است.

به  ولسوالی  این  باغداران  از  تن  یک  بای  جمعه  حاجی 
کم نظیر  ولسوالی  این  در  من  »باغ  گفت:  8صبح  روزنامه 
بین  از  مرا  تمام حاصالت یک ساله ی  نبود آب  ولی  بود، 
از چند درخت خشک چیزی در  به جز  فعال  برده است و 

بساطم نیست.«
بلخ  ولسوالی  باشندگان  با  ولسوالی  این  مشکل  به  نیز  او 
اشاره کرده گفت که آب نهر آنان را باشندگان ولسوالی 

بلخ توسط واترپمپ ها به زمین های خود انتقال می دهند.
وی از دولت می خواهد یا »حق آبه« آنان را برای شان برساند 
و یا اگر نمی توانند، آنان آب شان را از سر بند، به ولسوالی 

دیگری بخشش می نمایند.
استاد عبدالوکیل عضو شورای والیتی بلخ که در ترکیب 
ولسوالی  این  پروژه های  از  بازدید  به خاطر  نفری   5 هیات 
ولسوالی  زیرزمینی  »آبهای  می گوید:  بود،  رفته  آنجا  به 
دولت آباد اکثرا شور و یا هم تلخ است و استفاده از آن به 
ضرر مردم خواهد بود، بنا پیشنهاد ما برای ریاست آبیاری 
و  »سرآب«  ولسوالی های  میان  که  بود  این  والیت  مقام  و 
دارند،  آب  مشکل  که  کسانی  تا  شود،  نوبت  »پایین آب« 
حل   مشکل شان  رمضان  مبارک  ماه  همین  در  حداقل 

گردد.«
نهر  آب  انتقال  بلخ،  والیت  سخنگوی  حال  همین  در 

که  بلخ  ولسوالی  باشندگان  توسط  را  دولت آباد  ولسوالی 
»والی  می گوید:  تایید کرده  دارند،  قرار  نهر  این  مسیر  در 
والیت بلخ، »میرآب باشی« تمام سربندها را خواسته است، 

تا این مشکل را به صورت جدی حل نماید.«
انکشاف  ریاست  از  تانکر  چندین  »اکنون  می گوید:  وی 
دهات را موظف کرده ایم، تا به مردم ولسوالی دولت آباد 
روزانه آب برسانند که عمال کار آن آغاز گردیده است.« 

ولسوالی دولت آباد یکی از ولسوالی های درجه اول والیت 
به حساب می آید که دارای 74 قریه و 135 هزار تن  بلخ 
دارد،  موقعیت  پایین آب  در  این که  از  اما  است،  نفوس 
مشکل  دچار  همه ساله  آشامیدنی  و  زراعتی  آب  ناحیه  از 

می باشد.
مشکل دیگر ولسوالی دولت آباد عدم دسترسی باشندگان 

آن به خدمات صحی است.
داکتر محمد اکبر حشام رییس شفاخانه 30 بستر ولسوالی 
ولسوالی  این  در  ادویه  و  تجهیزات  کمبود  از  دولت آباد، 
تعمیر  ولسوالی   این  »شفاخانه  می گوید:  کرده  شکایت 
می کنیم،  فعالیت  آن  در  ما  فعال  که  تعمیری  در  ندارد، 
برابر  صحی  نورم  هیچ  با  و  است  معلولین  انجمن  ملکیت 

نیست.«
او افزود: »در ضمن نبود ادویه کافی، بانک خون، مشکالت 
و  داخله  دندان،  داکتران  کمبود  برق،  نبود  عملیات،  اتاق 
والدی، تماما مشکالتی است که دامنگیر بخش صحی این 

ولسوالی شده است.«
از جمله 192  این مشکالت  »برعالوه  داکتر حشام گفت: 
قلم ادویه مورد ضرورت ما که اشد ضرورت به آن است، 
تنها 62 قلم آن را وزارت صحت برای ما ارسال نموده ، آن 

هم با یک ماه تاخیر.«
این  نیز در  این »شفاخانه 7 کلنیک«  او برعالوه  به گفته ی 
مانند  اینها  از  بعضی  بدبختانه  که  است   موجود  ولسوالی 
شهر  مرکز  از  کیلومتر   60 که   »دلبرجین«  قریه  کلینیک 
و  می باشد  غیرفعال  فعال  ادویه  نبود  اثر  در  دارد،  فاصله 

داکتران آن تنها روزانه حاضری امضا می کنند و بس.

ارسال نمایند، اما از آن زمان تا حال که نزدیک به یک سال 
می گذرد، هیچ خبری نیست.

اتهامات  ذغال سنگ شمال  تصدی  ریاست  در  مقام ها  اما 
نمایندگان مردم بدخشان را مبنی بر بی توجهی شان در زمینه 
کیفیت  که  مدعی اند  خوانده  بی بنیاد  معدن  این  استخراج 
سبب  خواهان  ولسوالی  در  کشف شده  سنگ  ذغال  پایین 

شده است تا آنها عالقه ای به استخراج آن نداشته باشند.
دیپلوم انجنیر عبدالخالق، رییس تصدی ذغال سنگ شمال 
هیات  این که  از  »بعد  به 8صبح گفت:  تیلفونی  تماس  طی 
اعزامی ما چند نمونه ی ذغال سنگ را از ولسوالی خواهان 
آزمایش  از  بعد  آوردند،  ریاست  این  به  بدخشان  والیت 
پایینی را نشان می داد، چرا که درجه  در البراتوار کیفیت 

حرارتش خیلی پایین و خاکستردهی آن زیاد بود.«
روان  مرکز  به  را  تحقیقات شان  نتیجه  آنها  وی،  گفته  به 
این که ذغال  به  با توجه  افغانستان  معادن  کردند و وزارت 
کیفیت  از  دیگر  والیات  با  مقایسه  در  والیت  این  سنگ 

پایینی برخوردار بود، استخراج آن را ضرور ندانستند.
که  است  استخراج  قابل  سنگی  »ذغال  کرد:  عالوه  وی 
تا 18 درصد و درجه ی حرارت  بین 17  خاکستردهی آن 

آن 6 تا 7 هزار باشد.«
اما آقای طیبی می گوید که در نمونه گیری دور اول آنها بعد 
از آزمایش در البراتوار این معدن تمام شرایط استخراج را 
فنی  انجنیران  دوم  دور  که  هنگامی  ولی  داشت،  خود  در 
را  معدن  این که  از  آنها  داشتند،  اعزام  ولسوالی  آن  به  را 
دو  تنها  و  ندیده  نمونه گیری  به  ضرورت  یافتند،  کرستال 
نمونه را از داخل آب با خود گرفتند که تمام خصوصیاتش 
نسبت این که در داخل آب قرار داشت، از بین رفته بود که 
این نمونه گیری غلط سبب گردید تا کیفیت این معدن را 

پایین نشان دهند.
که  می دارد  اظهار  شمال  سنگ  ذغال  تصدی  رییس  ولی 
با  که  والیتی  شورای  وکالی  مشوره ی  به  نمونه گیری 

انجنیران اعزامی آنها همسفر بودند صورت گرفته است.
بدخشان  مردم  وکالی  نمونه گیری  در  »اگر  می گوید:  او 
مالحظه ای داشته باشند، می توانند بار دیگر نمونه ی درستی 
دقیق  معاینات  جهت  ریاست  این  به  گرفته  خودشان  را 

ارسال نمایند.«
مرتبه  چندین  آنها  که  می گوید  طیبی  آقای  این حال  با 
تقاضای بررسی دوباره ی این معدن را داشته اند، ولی مقام ها 
آنها  به حرف های  در ریاست تصدی ذغال سنگ شمال، 
اقدام مقام ها در این زمینه  به  گوش نداده اند و آنها نسبت 

دلسرد شده اند.
والیت  معادن  ریاست  در  مقام ها  که  است  حالی  در  این 

بدخشان از این مسایل اظهار بی اطالعی می کنند. 
این  به  تازه  این که  از  بدخشان  معادن  رییس  اکبر،  محمد 
سمت گماشته شده است، در مورد اظهار بی اطالعی نموده 
خواهان  ولسوالی  سنگ  ذغال  معدن  »درباره ی  گفت: 
اطالعات کامل ندارم، ولی برنامه ی سروی معادن بدخشان 
را در ولسوالی های یفتل، شهر بزرگ، بهارک و ولسوالی 
ارغنج خواه، به اساس هدایت وزارت معادن افغانستان روی 

دست گرفته ایم تا حجم معادن بدخشان را تثبیت نماییم.«
گفته می شود در والیت بدخشان معادن متعدد وجود دارد 
که تا هنوز از آنها استفاده نشده است و تنها معدن الجورد 
استخراج  غیرفنی  و  ابتدایی  بسیار  وسایل  با  والیت  این 

می شود.


تنش میان دو ولسوالی بلخ بر سر آب

سرنوشت مبهم
یک معدن تازه کشف شده

در بدخشان
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پروان،  والیت های  محاکم  از  برخی  در  وضعیت 
نسبتا  لغمان  کنر،  ننگرهار،  وردک،  میدان  لوگر، 
بهتر بوده و به ویژه در محاکم استیناف این والیت ها 
حاضراند.  وظیفه ی شان  به  همه روزه  تقریبا  قضات 
والیت های  استیناف  محاکم  در  حاضری  وضعیت 
در  ام��ا  اس��ت؛  منظم  نسبتا  نیز  ه��رات  و  فاریاب 
ولسوالی های این والیات، غیرحاضری قضات زیاد 

است.
می دهد  نشان  کمیسیون  گزارش های  مجموع  در 
غیرحاضری قضات، در بیشتر والیت ها و ولسوالی ها 
نظارتی  سیستم  و  شده  مبدل  معمولی  امر  یک  به 
جدی برای جلوگیری از این بی نظمی وجود ندارد. 
غیرحاضری قضات به طور جدی باعث سرگردانی 
مراجعین و باالخره سبب سلب اعتماد مردم نسبت به 

دستگاه عدلی و قضایی کشور می شود. 
علل و عوامل زیادی برای حضور نامنظم کارمندان 
نبود فرهنگ انضباط  اداری و مسلکی وجود دارد؛ 
کارمندان  کار  بر  مستمر  و  جدی  نظارت  و  کاری 
ناامنی ها در برخی  اداری و مسلکی محاکم، وجود 

تعلیم و تربیه 
ولسوالي  معارف  مدیر  محمود  محمدخان  حاجی 
متعلیمن  و  معلمین  مکاتب،  تعداد  مورد  در  ساغر 

ولسوالي ساغر معلومات ذیل را ارایه کرد:
در سال 1389  ولسوالي ساغر  مکاتب  • تعداد کل 
)به تفکیک پنج لیسه ذکور، 1 لیسه اناث، 6متوسطه 
 4 و  ذک��ور  ابتداییه   13 ان��اث،  متوسطه   1 ذک��ور، 

ابتداییه اناث( جمعا به 30 باب مکتب مي رسد.
در  ساغر  ولسوالي  معارف  شاگردان  کل  تعداد   •
سال 1389جمعا 8862 متعلم )به تفکیک 6653پسر 

و 2209دختر( می باشد؛

از مناطق، دوری راه، مشکالت ترانسپورتی و حس 
آن  عمده  دالیل  از  می توان  را  قضات  بی مسوولیتی 
در  ازقضات  بسیاری  برآن  عالوه  نمود.  محسوب 
و  نبوده  آنجا  بومی  مردم  از  ولسوالی ها  و  والیت ها 
از مناطق دیگر می باشند و بسیاری از آنها مجبورند 
و  نمایند  طی  را  طوالنی  مسیر  منزل  به  برگشت  تا 
حتا خانه های بعضی از قضات در والیت های دیگر 
قرار دارد، همین امر سبب می شود که آنها محاکم 
را روزها و یا هفته ها به مقصد دیدار خانواده ترک 
گویند که نمونه ای از این مشکالت در والیت های 

دوردست و والیت های ناامن بسیار رایج است. 
و  اداری  پرسونل  نامنظم  حضور  که  است  روشن 
ملتوی  کارها،  سکتکی  موجب  محاکم  در  مسلکی 
و  ناکامی  و  مراجعین  ماندن دوسیه ها، سرخوردگی 
ناکارآمدی سیستم قضایی در تامین عدالت می گردد. 
این وضعیت زمینه ساز فساد اداری و همچنین باعث 
ضیاع وقت مراجعین به محاکم و صرف هزینه های 
گزاف و بیش از حد به ویژه نسبت به اشخاصی که از 
راه های دور به محکمه می آیند گردیده و در نتیجه 

• تعداد کل معلمین ولسوالي ساغر در سال 1389به 
شمول معلمین ذکور و اناث 178 نفر بود که از این 
تعداد 29 تن آنان را معلمین اناث و باقي 149 آنان 

را معلمین ذکور تشکیل مي دادند.
مدیر معارف ولسوالي ساغر از کمبود معلم مسلکي 
سطح  »در  اف��زود:  کرده  شکایت  ولسوالي  درای��ن 
مي نمایند  فعالیت  مسلکي  معلم   6 فقط  ولسوالي 
 12 صنوف  فارغین  و  ق���راردادي  معلمان  بقیه  و 
نهادهاي دیگر  از همکاري  مي باشند.« وي همچنین 
همکار با مدیریت معارف این ولسوالي نیز یاد کرد: 
و  سوادآموزي  کورس   20 معارف،  مکاتب  »به جز 

میزان  و  گردیده  مردم  ناامیدی  و  دل سردی  باعث 
شدت  به  را  کشور  قضایی  سیستم  به  باور  و  اعتماد 
کاهش می دهد. چنانچه یکی از باشندگان ولسوالی 
بلخاب والیت سرپل می گوید: »غیرحاضری قضات 
در ولسوالی و مرکز والیت موجب ضایع شدن وقت 
مراجعین، کندی در کار محاکم و تحمیل هزینه های 
زیادی بر مراجعین می شود که بعضی اوقات طرفین 
شوراهای  و  سفیدان  محاسن  به  ناگزیری  از  دعوا 
و  قومی  فیصله های  به  روآورده  جرگه ها  و  قومی 

محاسن سفیدان تن می دهند.«
برنامه های  و  قضات  مسلکی  دانش   1.4

ارتقای ظرفیت
تغییرات  با  همراه  کشور  یک  قوانین  که  همانگونه 
درحال  همواره  جدیدی  نیازمندی های  و  اجتماعی 
تغییر و تحول و تکامل است، بدون تردید مجریان و 
تطبیق کنندگان قانون نیز باید با تحوالت و انکشافات 
دانش  و  نموده  نوسازی  را  داشته های شان  حاصله، 

حقوقی خود را روز آمد کنند.
ایجاب  جدید  پدیده های  ظهور  دیگر  طرف  از 
وضع  آنها  تنظیم  برای  جدیدی  قوانین  تا  می نماید 
روزآم��دی  و  نوسازی  ض��رورت  مساله  این  شود. 
دانش حقوقی قضات محاکم را دوچندان می سازد. 
طرز  مقرره  هجدهم  ماده  حقیقت،  این  به  توجه  با 
انجام  برای  »قاضی  می دارد:  بیان  قضایی،  سلوک 
تمام  از  باید  قوانین  سالم  اجرای  و  عادالنه  قضاوت 
قوانین، میثاق ها و معاهدات بین المللی آگاهی داشته 
در  قاضی  باشد.  وفادار  و  متعهد  آنها  اجرای  به  و 
که  خویش  مهارت های  و  دانش  توسعه ی  و  حفظ 
است  ضروری  و  الزم  قضایی  وظایف  پیشبرد  در 
راستا،  دراین  و  می نماید  اتخاذ  را  مناسبی  گام های 
از برنامه های آموزشی که به همین منظور از طرف 

قوه ی قضاییه فراهم می شود، استفاده می نماید.«
و  تحول  که   می دهد  نشان  کمیسیون  یافته  های 
پیشرفت کافی در سطح دانش مسلکی قضات پیش 
نیامده و ظرفیت ها در این بخش به قدر کافی ارتقا 

نیافته است.
دارند  نقش  این وضعیت  تداوم  در  عمده  عامل  سه 

که عبارتند از: 
ادامه دارد



تقویتي براي ذکور و اناث از سوي )یونسکو( در این 
ولسوالي ایجاد شده است.« 

مشکالت معارف:
است،  ش��ده  ف��رام��وش  ولسوالي  ای��ن  معارف   •
بزرگترین مشکل معارف ولسوالي ساغر نبود سرپناه 

و حتا کمبود خیمه است؛
براي  به خصوص  مسلکي  معلم  و  معلم  کمبود   •

تدریس ریاضي، هندسه و البراتوار و...
سال هاي  طول  در  درسي  کتب  فقدان  و  کمبود   •
گذشته محسوس بود و عدم انتقال به موقع کتاب و 

لوازم آموزشي در اول سال تعلیمي؛
پیشنهادات: 

را  ذیل  پیشنهادات  ساغر  ولسوالي  معارف  مدیر 
غرض بهبود معارف این ولسوالي طرح کردند:

• اعمار تعمیرهاي مکاتب معارف ولسوالي ساغر و 
براي  حفاظ  و  متعلم  پسران  و  دختران  براي  سرپناه 

فصل سرما و گرما؛ 
• باالبردن تشکیل معارف ولسوالي ساغر به تناسب 

نیازمندي هاي این مدیریت؛
تاسیس و  • موافقت ریاست و وزارت معارف در  
ازدیاد تشکیل، براي تاسیس مکاتب قریه هایی که از 

هم فاصله ی طوالني دارند؛
• آموزش و ارتقای ظرفیت معلمین درحال خدمت؛

• ایجاد البراتوار براي لیسه هاي ذکور و اناث؛
رفع  و  آموزشي  ل��وازم  و  کتب  موقع  به  انتقال   •

نقیصه ی کتب درسي قبل از آغاز هر سال تعلیمي.
ادامه دارد



گزارش نظارت 
از وضعيت و عملکرد محاكم 
و سيستم قضایی در افغانستان

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
)بهار سال 1390(

وضعيت حقوق اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي  

ولسوالي ساغر 
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ــــــــــــــــ قسمت اول ــــــــــــــــ
مباحث مهم و در عین حال چالش برانگیز دوران  از  بشر  حقوق 
معاصر به شمار می رود. اهمیت آن به این دلیل است که حقوق 
بشر مربوط به انسان ـ گل سرسبد آفرینش ـ است. رعایت حقوق 
بشر، عامل پیشرفت و عدم رعایت آن موجب انحطاط اجتماعی 
است. در جامعه ای که حقوق بشر به خوبی تبیین شود و دولت و 
شهروندان آن، خود را به رعایت حقوق بشر ملزم بدانند، نظم و 
امنیت اجتماعی استقرار می یابد و زمینه ی تکامل فردی و اجتماعی 
فراهم می گردد. برعکس، در جامعه ای که حقوق بشر به صورت 
قانونمند تبیین نشود، یا دولت و مردم آن، حقوق بشر را رعایت 
نکنند، دچار بی نظمی و ناامنی و بحران اجتماعی می گردد. حقوق 
بشر از مباحث چالش برانگیز است؛ چرا که رویکرد ها نسبت به 
ماهیت انسان و حقوق بشر متفاوت است. طبیعی است که تفاوت 

رویکرد ها منجر به تعارض و تقابل می گردد.
اهمیت  بشر  بحث حقوق  افغانستان،  موجود  به وضعیت  توجه  با 
دوچندان می یابد. از یک طرف، کسانی تالش دارند تا حقوق بشر 
ترویج  کشور  این  در  دارد،  سکوالریستی  رویکرد  که  را  غربی 
وحاکم سازند. از طرف دیگر، در جامعه ای مانند افغانستان که 99 
درصد جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می دهند، انتظار می رود تا 
اندیشمندان و حقوق دانان، مباحث حقوق بشر را با رویکرد دینی 

تبیین و تعریف نمایند. 
وجوِد  اصِل  در  سیاسی،  و  حقوقي  نظام هاي  همه  تردید،  بدون 
حقوق براي انسان از آن جهت که انسان است، اتفاق نظر دارند؛ 
هر انساني در هر جامعه اي با هر عقیده و مذهبي، حقوقي نظیر حق 
امنیت، حق مالکیت، حق کار، حق تعلیم و تربیت،  حیات، حق 
حق آزادي، حق مسکن و امثال آن را هم براي خود و هم برای 

دیگران قایل است. 
است:  بررسی  و  طرح  قابل  زمینه  این  در  اساسی  پرسش های  اما 
حق از کجا منشا مي گیرد؟ مالك ثبوت حق چیست؟ آیا حقوق 
بشر اعتباراتي است که بر اساس توافق و قرارداد اجتماعی پدید 
مي آید یا خاستگاه عیني و نفس االمري دارد؟ انسان یا بشرکیست؟ 
اصوال چه کسی یا مرجعی باید حقوق بشر را تعیین کند؟ سازمان 

ملل متحد؟ اسناد بین المللی حقوق بشر؟ طبیعت؟ یا خدا؟ 
از  به مبانی حقوق است، که خود  از پرسش ها مربوط  این دسته 
مباحث عمده فلسفه حقوق به شمار می رود، بحث مبانی در واقع 

پاسخ به این گونه پرسش ها است. 
1ـ تعریف حقوق بشر 

شناخت  بر  فرعی  بشر،  حقوق  تعیین  و  تبیین  که  است  بدیهی 
پایه ی  بر  حقوقی  نظام  هر  است.  بشر  چیستی  و  انسان  ماهیت 
شناختی که از حقیقت بشر یا انسان دارد، حقوقی را نیز برای او 
تعریف می کند. حقوق بشر، مجموعه امتیازاتی است که از سوی 
جهت  آن  )از  انسان  هو  بما  انسان  برای  صالحیت  داراي  مرجع 
که انسان است( وضع و دارای ضمانت اجرا می باشد. مانند حق 
حیات، حق آزادی، حق امنیت، حق مالکیت، حق کار، حق تعلیم 

و تربیت و….
در این تعریف، دو نکته نیاز به توضیح دارد: یکی ماهیت انسان، 
دیگری مرجع داراي صالحیت برای تعیین حقوق بشر و به تعبیری 

مبانی حقوق بشر. 
1ـ1. ماهیت انسان و دیدگاه ها 

اهمیت مقام انسان و اعتبار حقوق بشر، ارتباط مستقیم با شناخت 
و  جهان بینی  بهتر،  بیان  به  دارد.  انسان  حقیقت  و  ماهیت  از 
انسان شناسی، نقش بسیار تعیین کننده در تعریف و تدوین حقوق 
بشر دارد. از یک سو، فیلسوفی مانند هابز می گوید: »انسان گرگ 
خدای  »انسان  می گوید:  اسپینوزا  دیگر،  سوی  از  است«؛  انسان 
انسان است«؛ ماکیاولی می گوید: »اگر همه انسان ها نیک سرشت 
بودند، این اندرز بیهوده بود، ولی از آنجا که انسان ها بدسرشت اند 
به حفظ  هم  نخواهند کرد، پس شما  وفا  با شما  عهد خود  به  و 
عهد خود با آنها مقید نباشید.« به راستی انسان موضوع حقوق بشر 

کیست؟ یا حقوق بشر برای چه انسانی وضع شده است؟
درباره ی ماهیت انسان دو دیدگاه عمده مطرح است: 

ادامه دارد
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بنیاد خیریه ی تیم فوتبال »بارسلونا« و بنیاد خیریه ی »بیل 
را  سه ساله ای  برنامه ی  هم  مشارکت  با  گیتس«  ملیندا  و 
به مبارزه جهانی غرض محو مرض  جهت غنا بخشیدن 
فلج و توجه به گسترش واکسین های نجات دهنده آغاز 
ملیندا  و  بیل  خیریه ی  بنیاد  رییس  گیتس  بیل  نمودند. 
فوتبال  تیم  رییس  روسل«  »ساندرو  همراه  به  گیتس، 
تیم  گرداننده  و  مدیر  گاردیوال«  »جوزف  و  بارسلونا 
فوتبال بارسلونا، آغاز این برنامه مشترک را در »نیوزیوم« 
تیم  بازیکنان سرشناس  داشتند.  اعالم  واشنگتن دی سی 
فوتبال بارسلونا، »اندریس اینیستا« و »سیدو کیتا« نیز در 

آنجا حضور داشتند. 

مبارک  ماه  فرارسیدن  با  همزمان  غزنی  باشندگان 
خوراکی  مواد  از  برخی  بهای  افزایش  از  رمضان 
شکایت دارند. به گفته آنان برخی از قیمت های مواد 

خوراکی تا دوبرابر افزایش یافته است.
نگران  را  غزنی  کم درآمد  طبقه  و  مردم  وضعیت  این 
حتا  ماه  این  در  میگویند  باشندگان  این  و  ساخته 
ربطی  هیچ  که  غزنی  والیت  محصوالت  قیمتهای 
و  است  رفته  باال  نیز  ندارد  شهری  بیرون  تجارت  به 
قیمتها  بر  مسوولین شهرداری غزنی هیچ گونه کنترول 

ندارند. 
ماه  »در  می گوید:  غزنی  شهروندان  از  یکی  میرعباس 
مبارک رمضان قیمت ها کامال باالرفته است، بعضی از 
انگور،  کچالو،  مثل  است،  غزنی  خود  از  که  اجناس 
سیب، آلو، زردالو و... که فصل برداشت آن در غزنی 
است، به جای این که پایین شود، تا دو برابر باال رفته 

است.«
او باور دارد که کنترول قیمت ها از وظایف شهرداری 
است و باید تدابیر از پیش تعیین شده برای ماه مبارک 

رمضان داشته باشد. 
قیمت ها  رفتن  باال  اصلي  »مقصر  می گوید:  وی 
عمده فروشان اند که به نام بازار آزاد خودسري مي کنند 

و نرخ ها را مطابق میل شان باال مي برند.« 
برای سودجویان  بهانه ای  را  غزنی رمضان  باشنده  این 
و  خرید  روي  باید  »دولت  می کند:  اضافه  و  می داند 
در  باشد،  داشته  مدیریت  نرخ  تعیین  و  بازار  فروش 
نشود، ممکن  قیمت ها گرفته  افزایش  صورتي که جلو 

است قیمت ها باالتر برود.« 
بهای  افزایش  از  نیز  غزنی  زراعت  ریاست  مسوولین 
نگرانی  اظهار  غزنی  خود  پیداوار  و  محصوالت 

می کنند.
سلطان حسین عباس یار، رییس زراعت غزنی در رابطه 
می گوید:  والیت  این  در  محصوالت  نرخ  افزایش  به 
مبارک  ماه  در  مواد خوراکی  نرخ  باالرفتن  »متاسفانه 
رمضان بدون کدام علت یک رسم شده است، دولت 

باید جلوی این گرانی را بگیرد.« 
می کند،  تصور  درحالی که  غزنی  زراعت  رییس 
افزایش بهای محصوالت غزنی از قبیل کچالو، سیب، 

قمع  و  قلع  و  ریشه کنی  بر  مشترک  برنامه  سال  نخستین 
در  فلج  یافت. مرض  اختصاص خواهد  فلج  کلی مرض 
و  است  رفته  میان  از  سراسر جهان  در  99 درصد  حدود 
واکسین های  کاربرد  برای  مثال ها  شاخص ترین  از  یکی 
به صورت  باری  فلج  مرض  شیوع  می باشد.  نجات دهنده 
فراگیری اطفال را در سراسر جهان معلول ساخت، اما در 
حال حاضر فقط در کشورهای نایجیریا، هند، پاکستان و 

افغانستان سرایت این مرض متوقف نگردیده است. 
جریان  در  مایکروسافت،  شرکت  موسس  گیتس  بیل 
گفت:  چنین  داد،  انجام  رابطه  این  در  که  سخنرانی ای 
پیروز  فلج  تا علیه مرض  ما فرصت خوبی داریم  »اکنون 

خشک سالی  پیامد  از  میتواند  و...   زردالو  آلو،  انگور، 
باشد میافزاید:  »آب مایه حیات است، وقتی که آب کم 
می شود،   بی کیفیت  می شود،  کم  نیز  محصوالت  باشد 
بنابراین  خشک سالی نیز روی قیمت ها تاثیرگذار خواهد 

بود.«
اما فروشندگان شهر غزنی می گویند که اختیار افزایش 

قیمت ها در اختیار تاجران است نه دکانداران.
غزنی  شهر  فروشندگان  از  تن  یک  عبدالرحمان 
ماه  در  خوراکی  مواد  قیمت های  رفتن  »باال  می گوید: 
مبارک رمضان در اختیار دکانداران نیست، دکانداران 
اجناس را با قیمت باال می گیرند، مجبورند که با قیمت 

باالتر بفروشند.« 
باید  قیمتها  کنترول  برای  »دولت  میدهد:  ادامه  وی 
بازار در دست آنها  تغییر قیمت  باشد که  دنبال تاجران 
است، آنها موقعیت زمانی بازار را دیده قیمت ها را باال 
پایین می برند، مقامات دولتی اگر میخواهند کنترول  و 
قیمت های بازار را داشته باشند و مردم گرفتار این گرانی 
نشوند، باید کنترول کسانی که بازار را به نفع شان تغییر 

می دهند را داشته باشند.« 
در  غذایي  مواد  فروشندگان  از  یکی  علي شاه  حاجي 
غذایي  مواد  نرخ  رفتن  »باال  می گوید:  غزني  مندوي 
معمول  همه ساله  و  است  طبیعی  چیزی  رمضان  ماه  در 

می باشد.« 
به اساس معلومات این فروشنده مندوی غزنی، در قیمت 
هر بوری برنج 50 کیلویي 25 درصد، در هر بوری شکر 
 12 لیتری   16 روغن  حلب  هر  در  درصد،   15 آرد  و 
درصد نسبت به روزهای قبل از رمضان تغییرات آمده 

است.
و  مي شود  وارد  خارج  از  غذایي  مواد  تمام  گفت  او 

داریم که  پرشوری  و  به صدا های رسا  نیاز  ما  اما  شویم، 
بارسلونا  فوتبال  تیم  عملکرد  بپیوندند.  امر  این  در  ما  با 
ورزش  از  استفاده  و  برنامه  این  در  سهم گیری  غرض  به 
به خاطر مساعدت به اجتماع ما را یاری خواهد بخشید تا 
به صورت یک باره و برای همیشه مرض فلج را قلع و قمع 

نماییم.« 
در  بارسلونا  فوتبال  تیم  رییس  روسل«  »ساندرو  همچنین 
حین گفتارش در این رابطه چنین اظهار داشت: »ورزش 
یکی از راه های موثر رسانیدن پیام به کودکان و جوانان 
است و ما بر این باوریم که می توان از این امکانات استفاده 
نمود و در سراسر جهان مردم را از امکانات صحی مستفید 
گردانید. مشارکت ما در این برنامه با بنیاد گیتس گویای 
زندگی  شرایط  ساختن  بهتر  به خاطر  ما  درازمدت  تعهد 

مردمان جهان است.« 
تیم بارسلونا یکی از تیم های محبوب لیگ برتر اروپاست 
است  قرار  دارد.  جهان  سراسر  در  هواخواه  میلیون ها  که 
در  و  استدیوم ها  در  خود  دیداری  تبلیغات  در  تیم  این 
جریان مسابقات، این امکانات عظیم به خاطر محو مرض 
فلج و حفظ حیات میلیون ها انسان با تطبیق واکسیناسیون 
دوره طفولیت، را به نمایش بگذارند. این مشارکت، بنیاد 
تیم  ویدیو های  و  عکس ها  از  استفاده  به  قادر  را  گیتس 

نرخ ها توسط تاجران و عمده فروشان که جنس را وارد 
مي کنند تعیین مي گردد. 

اما با این حال مسوولین شهرداری غزنی می گویند آنها 
بر وضعیت بازار غزنی کنترول دارند و به تمام نمایندگان 
اصناف ماهانه نرخ نامه می دهند که در صورت تخلف با 

اشخاص متخلف برخورد قانونی می شود. 
بر  ما  »اداره  می گوید:   غزني  شهردار  نوري  عبدالبصیر 
غزني  شهرداري  دارد،  مدیریت  غزني  بازار  وضعیت 
هر ماه یک بار وضعیت قیمت ها را تفتیش مي کند و به 

نمایند گان اصناف نرخ نامه مي دهد.«  
والیت  این  مصرف کنندگان  و  مردم  از  غزني  شهردار 
مي خواهد که در صورت مواجه شدن با گران فروشي و 

بارسلونا در جهت تالش به منظور آگاهی رسانی در این 
به صورت  بنیاد  دو  هر  مالی  منابع  زمینه خواهد ساخت. 
مستقل در راه فعالیت های آنها به همین منظور به مصرف 
خواهد رسید. تیم فوتبال بارسلونا یکی از بنیاد های متعهد 
به همکاری اجتماعی در سراسر جهان است که از سالیان 
متمادی در امر انکشاف زمینه های صحی در سراسر جهان 
کار کرده است. 0.7 درصد از عواید ساالنه ی این تیم به 
بنیاد تیم بارسلونا می رود و یکی از هم پیمانان »یونیسف« 

نیز می باشد.
تیم فوتبال بارسلونا و بنیاد تیم فوتبال بارسلونا 

گمپر«  »جوان  توسط   1899 سال  در  بارسلونا  فوتبال  تیم 
اسپانیا  بنیاد گذاشته شد و در طی تاریخ صدساله اش در 
این  عملکردهای  رسید.  وصفی  قابل  شهرت  به  جهان  و 
را  تیم  این  اجتماعی  مسایل  زمینه  در  ورزشی  باشگاه 
بارسلونا  تیم  بنیاد  هدف  داد.  تقرب  جهانی  عرصه  در 
و  انکشاف  به واسطه ی  اجتماعی  الگوی  یک  گستراندن 
و  تنهایی  )به  فرهنگی  و  آموزشی  پروژه های  از  حمایت 
همین  و  می باشد  ملل(  سازمان  بنیادهای  مشارکت  با  یا 
موضوع این بنیاد را به عنوان یک بنیاد متعهد نه تنها در 

اسپانیا بلکه در سراسر جهان ساخته است. 
ساختار جهانی ریشه کن ساختن مرض فلج: 

از سال 1988 بدین سو، بیشتر از 20 میلیون افراد رضاکار 
فلج در سراسر جهان  به کمپاین ریشه کن ساختن مرض 
فلج  مرض  ساختن  ریشه کن  جهانی  ساختار  پیوسته اند. 
سوی  از  و  بوده  دولت ها  سطح  در  ملی  مشارکت  یک 
 )WHO( نهاد های دیگری چون سازمان جهانی صحت
یونیسف )UNICEF(، مراکز امریکایی برای کنترول و 
نهاد های  برخی  و    )CDC(امراض شیوع  از  جلوگیری 

دیگر همیاری می شود. 
بنیاد بیل و ملیندا گیتس:

بشری  باور است که هر  این  بر  ملیندا گیتس  بیل و  بنیاد 
ارزش برابر دارند و براساس همین عقیده فعالیت های شان 
را که شامل کمک به مردمان کشورهای رو به انکشاف 
و  صحت  از  مستفیدشدن  و  زندگی  روند  بهبود  غرض 
بنیاد تالش می ورزد  سالمتی است، به پیش می برند. این 
این  در  فقیر  مردمان  برای  را  اقتصادی  رشد  زمینه ی  تا 

کشورها فراهم آورد.


تخلف از نرخ نامه، شهرداری را در جریان بگذارند. 
قابل  را  شهرداری  حرف های  غزنی  شهروندان  ولی 
تطبیق نمی دانند و می گویند که شهرداری فقط به گفتن 

این حرف ها دل مردم را خوش می سازد.
درحالی که  غزنی،  شهروندان  از  یکی  عبدالرحیم 
می داد  انتقال  زحمت  به  را  روغن  بشکه  و  برنج  بوری 
بلندتر  درصد  بیست  قیمت  با  را  مواد  این  »من  گفت: 
به  وقتی  و  کرده ام  خریداری  رمضان  از  پیش  نرخ  از 
دوکاندار اعتراض کردم او گفت که تاجران نرخ ها را 
به  بیابم و  از کجا  را  تاجر  این  بلند ساخته اند، حال من 

شهرداری معرفی کنم؟«\


 ضیا حسینی - غزنی

 واشنگتن 28 جوالی 2011
 پی آر نیوز وایر – یو. اس نیوزوایر

 گزارش ویژه 8صبح

شکایت از افزایش قیمت ها در غزنی

بیل گیتس:

اکنون فرصت خوبی داریم
ACKUتا علیه مرض فلج پیروز شویم!
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سی نفر در ايران به اتهام 
آب بازی بازداشت شدند

 

پوليس ايران می گويد که دختران و پسران 
جوانی که روز جمعه در يکی از پارک های 
ساحلی بندرعباس مشغول آب بازی بوده اند، 
برای »ارشاد« به پوليس امنيت اخالقی منتقل 

شده اند.
هرمزگان  واليت  پوليس  فرمانده  جانشين 
»هماهنگ  اقدامی  را  جوانان  بازی  آب 
تليفون  و  پيام ها  فيس بوک،  از طريق  شده« 
اتفاق  موضوع  »دو  گفت:  و  کرد  توصيف 
به  مراسم  اين  اينکه  يکی  است،  افتاده 
ديگر  و  بود  شده  برگزار  مختلط  صورت 
آب  بوتل های  حاضران  از  بعضی  اينکه 
مصاديق  از  که  داشته اند  دست  در  معدنی 

روزه خواری محسوب می شود.«
او با بيان اينکه »دشمن از هر راهی، هرچند 
بی اهميت، سعی در ضربه زدن به اعتقادات 
ماه  در  آب  که  گفت  دارد«  مردم  مذهبی 
رمضان به عنوان يکی از عوامل باطل کننده 

روزه مطرح است.
برنامه  چند  برگزاری  هم  اين  از  پيش 
با  تهران  پارک های  در  جوانان  تفريحی 
منفی  واکنش  و  انتظامی  نيروی  برخورد 

نمايندگان مجلس مواجه شده بود.
از  نيا، رييس پوليس تهران  حسين ساجدی 
از  يکی  در  که  جوانانی  با  پوليس  برخورد 
پارک های پايتخت اقدام به اعمال »خالف 
دستگيری  و  بودند  کرده  اسالمی«  شوون 

بعضی از آنها خبر داده بود.

نیروهای گروه الشباب 
از پايتخت سومالیا 
بیرون رانده شدند 

افراد  که  کرد  اعالم   سوماليا  جمهور  رييس 
پايتخت  موگاديشو،  از  »الشباب«  گروه 

سوماليا، بيرون رانده شده اند.
منظور  به  راه  گشودن  برای  دولتی  نيروهای 
ميليون قحطی زده شاخ  به 12  کمک رسانی 

افريقا، با نيروهای الشباب درگير شده بودند.
گروه بنيادگرای »الشباب«، نزديک به القاعده، 
در  را  سوماليا  مرکز  و  جنوب  از  بخش هايی 
نظير  حکومتی  ايجاد  پی  در  و  دارد  کنترول 

طالبان در سوماليا است.
يک سخنگوی الشباب، عقب نشينی افراد  اين 
تاکتيکی«  »عملياتی  را  موگاديشو  از  گروه  
بيشتر  به حمالت  برای دست زدن  خواند که 

انجام شده است.

0777625262

استفاده از اهرم های سياسی 
برای برکناری قذافی 

رضا  تقی زاده

داير  امريکا  دولت  چهارشنبه  روز  تصميم 
بر صدور اجازه گشايش سفارت به شورای 
هموار  ضمن  واشنگتن،  در  ليبيا  ملی  انتقال 
به  شورشيان  قانونی  دست يابی  راه  ساختن 
ذخيره های پولی آن کشور، مسير برکناری 
راهکارهای  از  استفاده  با  قدرت،  از  قذافی 

سياسی را هموار تر از پيش خواهد ساخت.
با  مشابه  اقدامی  در  امريکا  دولت  پيشتر، 
انقالبی  شورای  ايتاليا،  و  فرانسه  بريتانيا، 
ليبيا را به رسميت شناخته بود. قبل از اعالم 
سفير  عوجالی  علی  واشنگتن،  تازه  تصميم 
قذافی در امريکا از سمت خود کناره گيری 
کرد و انتظار مي رود که با گشايش سفارت 
سابق  پست  به  کاردار،  سمت  با  وی  تازه، 

خود بازگردد.
فعال ساختن سفارت خانه های ليبيا در غرب، 
قتل  با  که  را   شورشيان  سياسی  مشروعيت 
حدودی  تا  بود  آسيب ديده  يونس  جنرال 
اميد طرفداران قدافی برای  افزايش داده، و 
ادامه مقاومت در طرابلس را کاهش خواهد 

داد.
 بن بست نظامی  

 تاکنون تکيه اصلی شورشيان به برخورداری 
از قدرت آتش ناتو و اميد آنها به پيشرفت 
نيروهای  عليه  جنگ  جبهه های  در  نظامی 

طرفدار قذافی بوده است.
بين  ليبيا،  غرب  و  شرق  در  قبيله ای  اختالف های  ادامه 
گرفتن  شدت  همچنين  و  قذافی،  طرفداران  و  مخالفان 
از  مانع  تاکنون  شورشيان،  درون گروهی  رقابت های 
تغيير  و  نظامی  سريع  راه حل  يک  به  آنها  دست يافتن 

حکومت در طرابلس شده است. 
نظامی  فرمانده  يونس  عبدالفتاح  جنرال  رسيدن  قتل  به   
نه  قذافی،  سابق  کشور  وزير  و  بنغازی  شورشيان  ارشد 
تنها به تزلزل موقعيت سياسی شورشيان در داخل و خارج 
در  نظامی  پيروزی  اميد  به خصوص  که  انجاميد،  ليبيا  از 
جبهه های جنگ عليه طرفداران قذافی و قبيله مشاشيه را 

نيز کاهش داد.
واکنش توام با خشم اعضای قبيله عبيدی، به قتل جنرال 
يونس که خود از ميان آنها بر خاسته بود، نشان داد که 
پيشتر  از آن است که  يک پارچگی شورشيان شکننده تر 

تصور مي شد.
رفتن  ميان  از  با  که  داشت  انتظار  مي توان  عين حال  در 
نظامی  نيروهای  نزد  بيشتری  هماهنگی  يونس  جنرال 
نيرو های  فرماندهی  تاکنون  آيد.  به وجود  شورشيان  
شورشی به گونه ای مابين جنرال يونس و دگروال خليفه 

حفتر که پس از سال ها اقامت طوالنی در امريکا به ليبيا 
بازگشته و به شورشيان ملحق شده بود، سرگردان به نظر 

مي رسيد.   
تاکنون جمع بندی های محافظه کارانه از شرايط جبهه های 
ادامه  صورت  در  که  بوده  اين  از  حاکی  ليبيا  در  جنگ 
وضع موجود تسلط شورشيان بنغازی بر طرابلس تا پيش 

از جنوری سال آينده صورت نخواهد گرفت.
راه کار های سیاسی

فرانسه،  کشور های  برای  ليبيا  جنگ  هزينه های  افزايش 
بريتانيا، ايتاليا و امريکا، عالوه بر دامنه گرفتن مخالفت های 
آن  داخلی  جنگ  در  ناتو  نقش  ادامه  با  چين  و  روسيه 
کشور، از ديگر عواملی است که رويکرد تازه امريکا و 
گرايش بيشتر به اهرم های سياسی برای تغيير حکومت در 

ليبيا را  تا حدودی توجيه مي کند.
از  بنا به تصميم دولت فرانسه هفته قبل 259 ميليون دالر 
دارايی های دولت ليبيا در آن کشور در اختيار شورشيان و 
شورای انتقالی ملی ليبيا قرار گرفت. بيشترين حجم ذخاير 

مسدود شده پولی ليبيا در امريکا متمرکز است.
دولت های غربی به نسبت کاهش سهم مشارکت نظامی 

را  شورشيان  از  سياسی  حمايت  کفه  ليبيا،  جنگ  در 
افزايش داده اند.

منابع فرانسوی طی هفته های اخير از تماس های نزديک با 
نمايندگان قذافی و سيف االسالم  فرزند او خبر داده اند. 
امکان  پيرامون  مذاکرات  اين  اصلی  خطوط  ظاهرا 
به  قدرت  تدريجی  انتقال  و  ليبيا  در  قذافی  باقی ماندن 
متمرکز  کشور  آن  در  انتخابات   برگزاری  و  شورشيان 
است، حال آن که شورشيان، کناره گيری قذافی از قدرت 
را شرط اوليه داخل شدن در هر نوع مذاکره جدی سياسی 

معرفی مي کنند.
نمايندگان  سوی  از  ليبيا  سفارت خانه های  بازگشايی 
انتقال، و همچنين آزاد ساختن  شورشيان و شورای ملی 
تدريجی اعتبارات مسدود شده ليبيا و قرار دادن اعتبارات 
در اختيار شورا، در خط سياست تازه غرب قرار داشته و 
ملی  انتظار مي رود رهبری شورای  اجرای آن،  نتيجه  در 
سياسی  مشروعيت  و  مالی  امکانات  از  بنغازی  در  انتقال 
تا  نيز  برخوردار شود، اگرچه جنگ در جبهه ها  بيشتری 
سقوط طرابلس و تغيير نهايی رژيم قذافی همچنان ادامه 

خواهد يافت.

ACKU
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یک درجه تنزل رتبه اعتبار مالی امریکا در یکی از سه موسسه اعتبارسنجی 

نگرانی سازمان ملل از اخراج کودکان مهاجر از استرالیا 

پس از آن که یک موسسه ی 
اعتبارسنجی مالی امریکا برای 
اعتبار  تاریخ،  در  بار  نخستین 
یک  را  متحده  ایاالت  مالی 
رتبه تنزل داد، کاخ سفید در 
از  حاکی  و  فوری  واکنشی 
»استاندارد  تحلیل  عصبانیت 
اند پورز« را »کامال نادرست« 
انگیزه های سیاسی«  و »دارای 

دانست.
ضمن  مذکور  مالی  موسسه 
اعتبار  رتبه  دادن  تنزل 
است که  داشته  اظهار  امریکا 

طور  به  امریکا  »سیاستمداران 
و  مالی  کالن  کسری های  مهار  از  فزاینده 
نشان  ناتوان  را  خود  بدهی ها  بار  کشیدن 

داده اند.«
اعتبارسنجی  موسسه  گزارش ها،  بر  بنا 
در  تاکنون  که  پورز«  اند  »استاندارد 
ایاالت  اعتباری  رتبه  خود  گزارش های 
متحده را با امتیاز »ای ای ای« به معنی درجه 
ممتاز مشخص می کرد هم اینک این رتبه را 
در گزارشی تازه به »+ ای ای« که یک رتبه 

پایین تر از ممتاز است کاهش داده  است.

خود  گزارش  در  همچنین  موسسه  این 
متحده  ایاالت  رتبه  برای  منفی  چشم اندازی 
ترسیم کرده و گفته  است که اگر دولت این 
شکاف  از  بخشی  کردن  پر  به  موفق  کشور 
رتبه  است  ممکن  نشود  بودجه اش  عظیم 
اعتباری آن طی دو سال آینده بار دیگر تنزل 

پیدا کند.
صورت  حالی  در  رتبه  تنزل  این  اعالم 
خوب  رشد  می رفت  انتظار  که  می گیرد 
اشتغال زایی طی ماه جوالی در ایاالت متحده 
باعث تقویت وجهه اقتصادی این کشور در 

موسسات اعتبارسنجی شود.
پورز  اند  استاندارد  موسسه  اقدام 
موسسه  دو  که  است  حالی  در 
یعنی  دیگر،  اعتبارسنجی  اصلی 
فیچ«،  »موسسه  و  مودی«  »موسسه 
گزارش های  در  که  کرده اند  اعالم 
را  »ای ای ای«  ممتاز  رتبه  جدید خود 
حفظ  هم چنان  متحده  ایاالت  برای 

می کنند.
اوراق  به  مربوط  رتبه بندی  این 
قرضه ی بلندمدت است و رتبه ممتاز 
به این معنا است که صاحب رتبه در 
دارد  قرار  مالی  اعتبار  باالترین سطح 
با مشکلی  و در بازپرداخت های خود 

مواجه نیست.
هشدار  این  از  پیش  پورز«  اند  »استاندارد 
داده  بود در صورتی که کنگره امریکا کمتر 
کند  صرفه جویی  دالر  میلیارد  هزار  چهار  از 

اقدام به تنزل رتبه خواهد کرد.
این  مبلغ  توافق جدید  اساس  بر  که  آنجا  از 
شده،  اعالم  دالر  میلیارد   ۲۴۰۰ صرفه جویی 
موسسه مذکور نیز رتبه ممتاز را برای اعتبار 

مالی امریکا حذف کرده  است.

صندوق حمایت از کودکان سازمان 
از  تا  خواست  استرالیا  از  متحد  ملل 
فرستادن  پس  باز  »غیرانسانی«  برنامه 
دست  مالیزیا  به  مهاجر  کودکان 
قبول  مهاجرین  کشور  این  بکشد. 
به مالیزیا  ناشده را برای طی مراحل، 

می فرستد.
هشت صد  استرالیا،  دولت  است  قرار 
قانونی  مراحل  طی  برای  را  پناهجو 
 ۴۰۰۰ مقابل  در  و  بفرستد  مالیزیا  به 
مراحل  طی  آنجا  در  که  را  پناهجو 

شده اند، در استرالیا پناه بدهد.
روز  پناهجویان  این  کشتی  اولین 

پنج شنبه گذشته به مرکز نگهداری مهاجران 
به جزایر کریسمس منتقل شد. 18 تن از 55 
این  به  باور  می باشند.  سال   18 زیر  کودک 
است که 13 تن از این کودکان بدون والدین 

یا سرپرست به مالیزیا فرستاده شده اند.
کودکان  از  حمایت  صندوق  یونیسف، 
این  که  است  گفته  متحد،  ملل  سازمان 
مالیزیا فرستاده شوند، چرا  به  نباید  کودکان 
سازمان  آوارگان  کنوانسیون  کشور  آن  که 

ملل را امضا نکرده است.

در  یونیسف  اجرایی  رییس  گیلسپی،  نورمن 
استرالیا گفته است: »یونیسف به شدت درباره 
این مساله نگران است. تعداد آنها زیاد نیست 
و ما مطلقا می گوییم که این کودکان باید )از 

استرالیا( اخراج شوند.«
آزار  قبال  که  کودکانی  »اخراج  گفت:  او 
آزار  معرض  در  آنها  دادن  قرار  و  دیده اند 
اقدام  یک  بسیار  که  می کنیم  فکر  ما  بیشتر، 

افراطی می باشد.«
تک  تک  که  است  گفته  استرالیا  دولت 
دوسیه های افراد خردسال را بررسی می کند. 

در همین حال، گیلسپی به کریس 
استرالیا  مهاجرین  وزیر  بوون، 
را  دوسیه ها  این  تا  کرد  اصرار 
بررسی  مهربانی«  و  »دلسوزی  با 

کند.
رییس اجرایی یونیسف در استرالیا 
می کنیم  فکر  »ما  گفت:  همچنین 
که جهان تماشا می کند و ما فکر 
می کنیم که استرالیا واقعا بر اساس 
وظایف و تعهداتش به کنوانسیون 
حقوق کودکان عمل نمی کند.« او 
ادامه داد: »ما می گوییم که اولین و 
آخرین مساله مورد توجه، کودکان 
و راحتی آنها می باشد... و مبادله آنها فقط به 
خاطر شماره و اعداد، یک جواب غیرانسانی 

به یک مساله انسانی است.«
در همین حال، دولت جولیا گیالرد، نخست 
هیچ گونه  که  می کند  تاکید  استرالیا  وزیر 
استثنایی در این روند وجود نخواهد داشت. 
موج  جلو  تا  می کند  تالش  استرالیا  دولت 
ایران  و  افغانستان  کشورهای  از  پناهجویان 

را بگیرد.

ترکیه توقیف محموله 
سالح در راه ایران به 
سوریه را تایید کرد 

 

  
مقام های  می گوید  ترکیه  خارجه ی  وزیر 
ایران  از  که  سالح  محموله  یک  کشورش 
متوقف  راه  بین  در  را  می رفته  سوریه  به 

کرده اند.
احمد  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
متوقف  به  مربوط  گزارش  داووداوغلو 
کردن یک الری حامل سالح که از ایران 
و از طریق ترکیه به سوریه می رفته را تایید 
کرد و گفت: »ما این اطالعات را دریافت 
کرده ایم و تحقیقات الزم در این زمینه آغاز 

شده  است.«
این  جزییات  مقتضی  زمان  »در  افزود:  وی 

اطالعات را بازگو خواهم کرد.«
آلمانی  روزنامه  گذشته  پنج شنبه  روز 
منابع  قول  از  زایتونگ«  »زوددویچه 
چنین  ترکیه  که  نوشت  غربی  دیپلوماتیک 
محموله ای را که از ایران به سوریه می رفته 
بوده  لبنان«  حزب اهلل  نهایی اش  »مقصد  و 

متوقف کرده  است.
محموله  نیز  مارچ  ماه  در  ترکیه  مقام های 
یک هواپیمای ایرانی به مقصد سوریه را به 
این علت که حمل آن تحریم های سازمان 

ملل را نقض می کرد توقیف کردند.
رسانه های ترکیه نوشتند که بار آن هواپیما 
مسلسل،  جمله  از  سبک  سالح های  شامل 

موشک انداز و هاوان بود.
شش  با  این سو  به   ۲۰۰۶ سال  از  ایران 
تحریمی  قطعنامه  چهار  جمله  از  قطعنامه، 
با  ملل  سازمان  امنیت  شورای  سوی  از 
هدف وادار کردن مقام های ایرانی به تغییر 
اسالمی  جمهوری  اتومی  برنامه  در  رویه 
وضع شده  ممنوعیت  و  است  شده  روبه رو 
ایران  توسط  سالح  واردات  و  صادرات  بر 
مستند به قطعنامه ای است که در سال ۲۰۰۷ 

علیه ایران به تصویب رسید.

قصر وزیر داخله عربستان 
هدف تیراندازی قرار 

گرفت
کشته شدن  از  سعودی  عربستان  رسانه های 
فردی خبر داده اند که در جده به سوی قصر 
شاهزاده نایف بن عبدالعزیز آل سعود، وزیر 

داخله، تیراندازی کرده بود.
داده  گزارش  عربستان  رسمی  خبرگزاری 
بامداد  یک  ساعت  مذکور  فرد  که  است 
در  نگهبانی  پوسته  به سوی  محلی  وقت  به 
تیراندازی  نایف  شاهزاده  قصر  نزدیکی 

کرد.
این گزارش، کس دیگری در جریان  بنابر 

این واقعه کشته نشده است.

کاترین اشتون از ساخت 
شهرک های یهودی نشین 

در اسراییل ابراز نارضایتی 
کرد 

خارجی  سیاست  مسوول  اشتون،  کاترین 
اتحادیه ی اروپا، در اظهاراتی از ادامه ی ساخت 
و ساز شهرک های یهودی نشین در اسراییل ابراز 
تازگی طرح ساخت  به  اسراییل  نارضایتی کرد. 
۹۰۰ واحد مسکونی جدید در بخش شرقی بیت 

المقدس )اورشلیم( را آغاز کرده است.
وارد  موجب  را  شهرک سازی  این  اشتون  خانم 

آمدن صدمه به روند صلح ارزیابی کرده است.
بطور  اروپا  اتحادیه ی  اشتون،  کاترین  گفته  به 
بی درنگ  که  خواسته  اسراییل  دولت  از  مداوم 
تمامی فعالیت های شهرک سازی را متوقف کند 
چرا که به موجب قوانین بین المللی این ساخت و 

سازها غیرقانونی محسوب می شوند.
درگیری ها در یمن باعث 

لغو پروازها در پایتخت این 
کشور شد

یمن  در  شنبه گذشته  درگیری های شب  پی  در 
قبیله ای،  پیکارجویان  و  دولتی  نیروهای  بین 
صنعا،  شهر  اصلی  هوایی  میدان  در  پروازها 

پایتخت، لغو شد.
شنبه  شب  درگیری های  گزارش ها،  براساس 
باعث فرار شمار زیادی از ساکنان شهر حصبا که 

در نزدیکی پایتخت یمن قرار دارد، شده است.
و  دولتی  نیروهای  بین  مشابهی  درگیری های 
در  جاری  سال  می  ماه  در  قبیله ای  پیکارجویان 
این کشور اتفاق افتاد که در پی سو قصد به جان 
گروه های  جمهور،  رییس  صالح،  عبداهلل  علی 
درگیر موافقت کردند به درگیری های شان پایان 
به  برای مداوای طبی  دهند. خروج آقای صالح 
در  قدرت  خال  ایجاد  باعث  سعودی،  عربستان 

یمن شده است.
نخست وزیر جاپان 

بر کاهش وابستگی به انرژی 
اتومی تاکید کرد

شصت  در  جاپان  نخست وزیر  کان،  نایوتو 
هیروشیما،  اتومی  بمباران  سالگرد  ششمین  و 
وابستگی  کاهش  بر  مبنی  را  خود  وعده ی 

کشورش به انرژی اتومی تکرار کرد.
و  لرزه  زمین  از  پس  بار  نخستین  کان  آقای 
اتومی  نیروگاه  به  که  مارچ  ماه  عظیم  سونامی 
رادیو  مواد  نشت  باعث  و  زد  آسیب  فوکوشیما 
انرژی  سیاست  در  بازنگری  خواهان  شد،  اکتیو 

جاپان شده بود.
شهردار هیروشیما هم در مراسم دیروز گفت که 
واقعه ی فوکوشیما باعث از بین رفتن اعتماد مردم 

جاپان به انرژی اتومی شده است.
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