
در  بین المللی  نیروهای  مقام های 
پاکستان  از  آیساف،  افغانستان، 
خود  اقدامات  به  که  خواسته اند 
علیه شبکه ی حقانی شدت بخشد.

سخنگوی  مدلی،  دومنیک 
دوشنبه،  روز  آیساف  غیرنظامی 
نشست خبری در کابل  در یک 
گفت که پاکستان مسوول است 
که فشارها را بر این شبکه افزایش 

دهد.
آقای مدلی گفت: »دولت پاکستان 
با شورشیان در خاک خودش هم 
با  می توانیم  ما  است.  رو  به  رو 
مشترک)علیه  طور  به  پاکستان 

شورشیان( مبارزه کنیم.«
کارستن  حال،  همان  در 
نظامی  سخنگوی  جاکوبسون، 
خبری  نشست  این  در  آیساف 
ریشه  حقانی  شبکه  که  گفت 
به  آن جا  از  و  دارد  پاکستان  در 
بی گناه  افراد  علیه  حمالت خود 

در افغانستان ادامه می دهد.
که  افزود  جاکوبسون  آقای 
که   دارد  جریان  تالش هایی 
پاکستانی ها قانع به انجام اقدامات 

جدی علیه شبکه حقانی شوند.
سخنگوی نظامی آیساف گفت: 
»ما می دانیم که شبکه حقانی هم 
در گذشته و در حال حاضر ریشه 
است.  داشته  مرز  سوی  آن  در 
برای  را  خود  توان  همه  آیساف 

آیساف از پاکستان خواست اقداماتش 
علیه شبکه حقانی را شدت بخشد

توقف حمالت شبکه حقانی در 
افغانستان به کار می گیرد. حقانی 

از لحاظ نظامی برنده نمی شود.«
در  مستقر  بین المللی  نیروهای 
کشور در حالی خواهان اقدامات 
جدی پاکستان علیه شبکه حقانی 
شده اند که اخیرا در پی حمالت 
سفارت  به  سنبله   ۲۲ تروریستی 
آیساف  فرماندهی  مقر  و  امریکا 
در کابل، مقام های امریکایی آن 

را کار شبکه حقانی دانستند.
به وسیله شش  این حمله که  در 
مهاجم انتحاری از یک ساختمان 
چهارراهی  در  ساخت  حال  در 
عبدالحق انجام شد، دست کم ۱۵ 
تن کشته و بیش از ۳۰ نفر دیگر 
نیروهای  عضو  شش  جمله  از  و 
افغان  کارمند  چهار  و  آیساف 

سفارت امریکا زخمی شدند.
مسوولیت  طالبان  گروه  چند  هر 
این حمله را رسما به دوش گرفته 
دفاع  پانه تا، وزیر  لیون  اما  است، 
امریکا و کامرون مانتر، سفیر این 
کشور در اسالم آباد شبکه حقانی 

را مسوول این حمله دانسته اند.
که  است  گفته  اخیرا  مانتر  آقای 
که  دارد  دست  در  شواهدی 
پاکستان  می دهد حکومت  نشان 
او  دارد.  ارتباط  حقانی  شبکه  با 
شده  ارتباط  این  قطع  خواستار 

است.

روايت ديروز، آيينه امروز، نويد فردا
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احساس شکست
 در اسالم آباد

گفتگو های  در  پاکستانی ها 
واضح  صورت  به  خصوصی شان 
اذعان می دارند که در شرایط فعلی 
از گفتگوهای صلح در  به این دلیل 
افغانستان حمایت نمی نمایند که آن 
را »پیش از وقت« می دانند. منظور 
آنها از »پیش از وقت« این است که 
موقعیت  در  طالبان  حاضر  حال  در 
امریکا  اگر  و  ندارند  قرار  شکست 
را ترک  افغانستان  در سال 2014 
توانایی به دست  این گروه  بگوید، 
گرفتن کابل را دارند که قبال در سال 
رقبای  زدن  کنار  با  میالدی   1996
قدرتمند خود کابل را تصرف کردند. 
به  امریکایی ها  اکنون  ولی 
که  می دهند  نشان  پاکستانی ها 
نهایی  خروج  گزینه ی  روی   باید 
حکومت  حقیقت  در  نکنند.  حساب 
موضع  این  باید  نیز  افغانستان 

درست را درک کند.
ادامه در صفحه 4

عناوین مطالب امروز:
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دشمن را در هیچ جا امان ندهیم 
طی سال های اخیر تعقیب مخالفان مسلح به یک 
افغانستان و جامعه ی  جدال جدی میان حکومت 

جهانی بدل شده است. 
از  خود  نارضایتی  بارها  افغانستان  حکومت 
ابراز داشته و با صراحت  عملیات های شبانه را 
عملیات های  روش  در  اگر  که  است  کرده  تاکید 
امکان  نشود  رونما  تغییری  بین المللی  نیروهای 
دارد که از نیروهای بین المللی به عنوان اشغالگر 
نهاد  یک  سال  ده  از  پس  اکنون  شود.  نامبرده 
عامل  را  شبانه  عملیات های  امریکا  تحقیقاتی 

ناخشنودی و بی اعتمادی افغان ها ذکر می کند. 
برخالف گزارش نهاد تحقیقاتی امریکا، نیروهای 
عملیات های  درصد   85 که  است  گفته  آیساف 
شبانه بدون حتا یک شلیک گلوله انجام می شود و 
در 50 درصد این عملیات ها مخالفان مسلح کشته 

و یا بازداشت می شوند. 
گروپ های  شدن  وارد  شبانه،   عملیات  مخالفان 
تالشی  برای  را  بین المللی  نیروهای  از  کوچک 
جامعه ی  در  رسوم  و  فرهنگ  مخالف  خانه ها، 

افغانستان می دانند. 
این ممانعت ها برای عملیات های شبانه در حالی 
ابراز می شوند که از عملیات در جریان روز علیه 
مخالفان نیز  انتقادهای جدی صورت گرفته است. 
افراد ملکی  تلفات  با  از عملیات ها روزانه  بخشی 

همراه بوده است. 
تلفات افراد ملکی در سال های اخیر سبب شد تا 
بارها رییس جمهور کرزی انتقادهای شدیدی را 
ابراز  نسبت به روش های عملیاتی متحدین خود 

نماید. 
به عنوان  افراد ملکی  از  متاسفانه مخالفان مسلح 
از  زیادی  بخش  و  کرده  استفاده  انسانی  سپر 
پناهگاه های خود را در میان قریه ها،  سنگرها و 
مناطق مسکونی و باغ ها انتخاب می کنند. طالبان 
می کنند  کوشش  یک سو  از  انتخاب،  این گونه   با 
که در امنیت بیشتری باشند و از سوی دیگر با 
هر رویدادی که با تلفات افراد ملکی همراه شود 
علیه  را  مردم  و  داده  سر  را  عظیمی  تبلیغات 
می کنند.  تحریک  بین المللی  نیروهای  و  حکومت 
روزانه  صورت  به  چه  طالبان  تعقیب  بنابراین، 
تخریب  و  ملکی  افراد  تلفات  احتمال  شبانه  یا  و 
در  متاسفانه  دارد.  همراه  به  را  آنان  خانه های 
برخی موارد طالبان با زور، وارد خانه های مردم 
زمینه های  و  بسترها  موارد  برخی  در  و  شده 
اجتماعی برای پناه دادن به طالبان نیز فراهم بوده 

است. 
خانه های  از  دشمن  که  زمانی  هرصورت  در 
گزینه  دو  کند،  استفاده  سنگر  به عنوان  مردم 
بیشتر نمی باشد؛ یا باید آنان را برای همیشه از 
مخالفان  تعقیب  با  یا  و  گذاشت  امان  در  تعقیب 
برخی  پذیرفت.  را  آن  احتمالی  پیامدهای 
تعقیب  عدم  بر  مبنی  حکومت  در  سیاست ها 
است  شده  سبب  مسکونی  مناطق  در  مخالفان 
با  امنی برخوردار شده و  پایگاه های  از  تا آنان 
پالن هایی که می سازند امنیت شهروندان را برای 
شب و روز سلب می کنند. رویداد اخیر در کابل 
نشان داد که مخالفان حداقل برای 19 ساعت با 
کابل  شهر  ساکنان  امنیت  کورکورانه  فیرهای 
را برهم زده، به طوری که تعدادی از شهروندان 
تجربه  را  خانه به دوشی  زندگی  دیگر  یک بار 
کردند. با توجه به این رفتار مخالفان، خوب است 
که نیروهای امنیتی با درنظرداشت تمام مسایل 
انسانی در جنگ، خواب و آرامش را از مخالفان 
سلب نموده تا برای شهروندان زمینه ی آرامش 

فراهم شود. 

زنگ اول


سیزدهم  در  کابل  »حمالت  افزود:  او 
تغییر  این مذاکرات را  سپتامبر سرشت 
به ویژه  با تروریزم و  داد. مساله مبارزه 
مساله شبکه حقانی نخستین و همچنان 
آخرین موضوع وزیر خارجه امریکا در 

این مذاکرات بود.«
او عالوه کرد: »آنچه ما گفتیم این بود 
که معضله عظیمی وجود دارد و پاکستان 
باید بدان بپردازد.« این مقام ارشد گفت 
هردو جانب مسایلی را مورد بحث قرار 
هم  پاکستان  که   این  بر  مبنی  دادند، 
خودش می تواند بر شبکه حقانی حمله 
کند و هم دو کشور می توانند مشترکا 
نشد  معلوم  اما  بدهند.  انجام  حمالتی 
که آیا ایاالت متحده امریکا به صورت 
خاص کدام تبصره ای از جانب پاکستان 

بدست آورده است و یا نه.
متحده  ایاالت  سفیر  مانتر،  کامرون 
با  مصاحبه  در  پاکستان،  در  امریکا 

دیدگاه  »یک  گفت:  سیرت  آقای 
ما  عکاسان  پیش  در  گذشته  در 
نمایشگاهی  یک  که  داشت  وجود 
را  افغانستان  دایره المعارف  شبیه 
بیشترین  آنجا  در  که  باشیم  داشته 
نسبت  ما  مثبت  دیدگاه  ما  تصاویر 
وی  باشد.«  افغانستان  آینده  به 
تمام  »خوشبختانه  افزود:  همچنین 
والیات  تمام  از  ما  که  عکس هایی 
کرده ایم،  جمع آوری  افغانستان 
یعنی  تمام شان دیدگاه مثبت است. 
گذشته  در  که  پنهان  زوایای  از  ما 
پنهان مانده و کسی آن را به تصویر 
تصویر  به  را  آن  ما  امروز  نکشیده، 

کشیده ایم.«
از  عکس هایی  نمایشگاه  این  در 

ایاالت  وزیر خارجه  کلینتون،  هیالری 
نیم  و  سه  گفتگوی  در  امریکا  متحده 
ساعته ای که با همتای پاکستانی اش در 
علیه  خواست  او  از  داشت،  نیویارک 
شبکه حقانی اقدام کند. واشنگتن گروه 
اخیر  حمالت  اندازی  راه  به  را  حقانی 
متهم  افغانستان  در  امریکا  سفارت  بر 

می کند.
نخواسته  که  امریکا  دولتی  مقام  یک 
است  گفته  شود،  برده  نام  او  از  است 
که مسایل مبارزه با تروریزم به صورت 
عام و موضوع شبکه حقانی به صورت 
خاص عناوین اصلی گفتگوی هیالری 
کلینتون و حنا ربانی کهر، وزیر خارجه 

پاکستان بوده است.
شبکه حقانی یکی از سه گروه موتلف 
مخوف ترین  هم  شاید  و  طالبان  با 
نیروهای تحت  آن ها می باشد که علیه 
فرماندهی ناتو در افغانستان و نیروهای 

امنیتی داخلی می جنگد.
وزارت  سخنگوی  نولند،  ویکتوریا 
گفت:  امریکا  متحده  ایاالت  خارجه 
»آشکار است که مبارزه با تروریزم اولین 
و آخرین مساله آجندای این گفتگوها 
بود.« نولند این مذاکرات را »بسیار مهم 

و بسیار صریح« توصیف کرد.
 یک مقام ارشد امریکایی که به شرط 
فاش نشدن نامش با خبرنگاران صحبت 
می کرد، گفت که این تصمیم کلینتون 
با همتای  برای دو- سه ساعتی  تا  بوده 
مناسبات  مورد  در  خود  پاکستانی 
پاکستان و ایاالت متحده امریکا مذاکره 
کند، مناسباتی که آکنده از عدم اعتماد 

عمیق می باشد.

از  جدید  افغانستان  کابل:  8صبح، 
است  نمایشگاهی   نام  افغان ها،  چشم 
فوتوژورنالیزم  مرکز  توسط  که 
بخش  مالی  کمک  به  سوم،  چشم 
کابل  در  امریکا  سفارت  فرهنگی 
در  سویس  همکاری های  اداره  و 
برگزار  کابل  بابر  باغ  ملکه  کاخ 

شده است.
پنجشنبه  روز  که  نمایشگاه  این 
 142 آن  در  و  یافت  گشایش 
مختلف  نقاط  از  که  عکس  قطعه 
سیرت،  بصیر  توسط  افغانستان 
و  سیامک  نسیم  تالش،  آصف 
شده اند،  گرفته  ساحل  رضا  محمد 
قبلی  نمایشگاه های  برخالف 
سوم،  چشم  فوتوژورنالیزم  مرکز 
پیشرفت  و  بازسازی  از  جریان هایی 

نیز در کشور دیده می شود.
مرکز  مسوول  مدیر  سیرت  بصیر 
می  گوید  سوم  چشم  فوتوژورنالیزم 
برگزاری  از  اصلی  هدف  که 
ساختن  برجسته  نمایشگاه،  این 
روحیه  تقویت  و  پنهان  زوایای 
می باشد.  جامعه  در  میهن پرستی 

»شواهدی  که  گفت  پاکستان  رادیوی 
با  را  حقانی  شبکه  که  دارند  وجود 
حکومت پاکستان مرتبط می سازند. این 

چیزی است که باید پایان یابد.«
مقام ارشد امریکایی که نخواسته نامش 
با  گرفته شود، گفته است که کلینتون 
خانم کهر شواهدی دال بر چنین ارتباط 
که  را  مشخصی  اقدامات  همچنان  و 
پاکستان باید در زمینه اتخاذ  کند، مورد 
بحث قرار داده اند، اما در زمینه تفصیل 

بیشتر نداده است.
»اقدام های  است:  کرده  اوعالوه   
مشخصی اند که پاکستان می تواند علیه 
فکر  من  و  کند  اتخاذ  حقانی  شبکه 
می کنم که وزیر )کلینتون( در گفتارش 
چنین  که  داشت  صراحت  کامال 
حکومت  که  چیزهایی اند  اقدام هایی 
خواهد  عمل  و  توجه  بدان  پاکستان 

کرد.«

نمایش  به  بخش  هفده  در  پیشرفت ها 
عالقمندان  روز  ده  برای  که  گذاشته 
بازدید  نمایشگاه  این  از  می توانند 

کنند.
فوتوژورنالیزم  مرکز  مسوول  مدیر 
این  که  می گوید  سوم  چشم 
نمایشگاه سیار است و قرار است در 
آباد،  جالل  بامیان،  هرات،  والیات 
و  هلمند  بدخشان،  غور،  دایکندی، 
نیز برگزار شود. همچنین قرار  میمنه 
کشور  چند  در  نمایشگاه  این  است 
و  سویس  آلمان،  جمله  از  دیگر 

برگزار شود. نیز  امریکا 
این  در  که  گفت  سیرت  آقای 
که  هستند  زیادی  تصاویر  نمایشگاه 
عالقمند  را  کنندگان  بازدیدگان 

به والیات دیگر می سازند. سفر 
مرکز فوتوژورنالیزم چشم سوم که از 
سال 1387 آغاز به فعالیت کرده، پیش 
نیز  را  دیگر  نمایشگاه  چندین  این  از 
نمایشگاه  برخالف  که  کرده  برگزار 
اخیر، مواردی از خشونت علیه زنان و 
مردم  اجتماعی  و  اقتصادی  مشکالت 

در آن به تصویر کشیده شده بود.

راه اندازی برنامه  ای 
از سوی افغان بیسیم 
برای میلیونر شدن

و  بیسیم  افغان  مخابراتی  شرکت 
تصمیم  آریانا،  تلویزیونی  شبکه 
»کی  عنوان  تحت  را  برنامه ای  دارند 
ساختن  برای  شود«  میلیونر  می خواهد 
مخابراتی  تلویزیونی-  تیم  یک 

راه اندازی کنند.
یک  راه اندازی  طریق  از  برنامه  این 
به  است،  بخش  سه  دارای  که  مسابقه 
بینندگان  آن  در  می شود.  برده  پیش 
با  تلیفون  طریق  از  آریانا  تلویزیون 
ارسال پیامی، زودتر به سوال گرداننده 
برنده  کند،  ارایه  درست  پاسخ  برنامه 
این  شد.  خواهد  شناخته  مسابقه  این 
می شود  پخش  شب  طرف  از  برنامه 
به  پیام کوتاه  بیننده که در یک  و هر 
اسرع وقت جواب درست و صحیح را 
ارایه کند، در همان شب به عنوان برنده 

مسابقه اعالم می شود.
تمام پاسخ دهندگانی که جواب درست 
ارایه کنند، یک پیام تبریکی کوتاه از 
سوی شرکت مخابراتی افغان بیسیم که 
همراه با یک دعوت نامه برای شرکت 
در برنامه زنده »کی می خواهد میلیونر 
دریافت  تماشاچی  عنوان  به  شود« 
خواهند کرد. همچنین هر برنده شبانه 
بیسیم  افغان  میلیونر  پیام کوتاه  مسابقه 
یک مصرفی صد دالری و یک سیت 
افغان  رایگان  هدیه  عنوان  به  موبایل 

بیسیم نیز دریافت می کنند.

عطامحمد نور:
صلح با وجود طالبان 

ممکن نیست
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر 
جهانی  روز  آستانه  در  افغانستان 
بلخ  والیت  به  که  سفری  در  صلح 
کرد، عوامل عمده فرا راه برقراری 

صلح در افغانستان را بر شمرد.
کمیسیون  رییس  ثمر  سیما  داکتر 
افغانستان  بشر  حقوق  مستقل 
حکومتداري  عدالت،  »نبود  گفت: 
فقر  و  تبعیض  فساداداري،  بد، 
ادامه  اصلي  دالیل  از  بیکاري  و 
جنگ و عدم تامین صلح در کشور 

مي باشد.«
نور،  عطامحمد  حال  همین  در 
برقراري  اساسي  چالش  بلخ،  والي 
دست درازی  را  افغانستان  در  صلح 
استخباراتی  سازمان های  از  شماری 
و  داخلی  تند  مختلف  احزاب  و 

می داند. خارجی 
حزب  »طالبان،  می گوید :  او 
اسالمي  حرکت  حکمتیار،  اسالمي 
استخبارات  سازمان  و  ازبکستان 
اساسي  موانع  از  پاکستان،  ارتش 
برقراري صلح در کشور مي باشد.«

رهبري  با  صلح  بلخ،  والي  گفته  به 
از  متفاوت  برداشت هاي  که  طالبان 
امکان  پذیر  دارند،  آزادي   و  دین 
ماشین  شکستن  براي  باید  و  نیست 
صورت  تالش  طالبان،  جنگي 

گیرد.
به  متهم  را  پاکستان  نور،   آقای 
گفت:  کرده  افراط گری  ترویج 
به  افغانستان را  »پاکستان می خواهد 
عمق  منحیث  تا  باشد  داشته  دست 
استفاده  هندی ها  علیه  استراتژیک 
مرز  طرف  دو  هر  مردم  و  کنند 
و  مذهبی  و  سنتی  مسلمانان  که  را  
احساساتی هستند  به نام جنگ های 

کنند.« استفاده  مقدس 
صلح  جهاني  روز  سنبله   30 از 
تجلیل  ما  کشور  در  حالي  در 
هنوز  کشور  که  مي آید  عمل  به 
انتحار  جنگ،  نا  آرامي،  دستخوش 
شمار  هرروز  و  بوده  انفجار  و 
قرباني  افغان  شهروندان  از  زیادي 

مي شوند. خشونت هاي گوناگون 
 

اقدام علیه شبکه حقانی، 
موضوع اصلی گفتگوی وزیران خارجه امریکا و پاکستان

نمایشگاه عکس:
افغانستان جدید از چشم افغان ها، 

ACKU
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»از ورای دود و آتش« سلسله گزارش هایی است که بر اساس گفته های  قربانیان 
جنگ های سه دهه اخیر افغانستان تهیه شده است. این گزارشها که  بدون 

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
1070روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 

در این بخش از سلسله گزارش های »از ورای 
دود و آتش« مادری را با خود داریم که از 
معلولیت دخترش رنج می برد. این مادر چنین 
در  سخت  روزهای  شاهد  »ما  می دارد:  بیان 
از  که  روزهایی  بودیم.  خود  مردم  زندگی 
جریان  امروز  به  تا  و  شده  آغاز   1357 سال 
دارد. در جریان این گیرودارها هزاران انسان 
شهید، الدرک و معلول شدند. آنانی که شهید 
شدند روح شان شادباد و کسانی که الدرک 
هستند هم اگر درقید حیات اند خداوند آنها 
برساند،  خانواده های شان  گرم  آغوش  به  را 
معلوالنی  پیچ  و  پرخم  زندگی  می ماند  اما 
پنجه  و  دست  مشکالت  از  دریایی  در  که 
توجهی  هیچ گونه  درحالی که  می نمایند  نرم 
به هر صورت مشکالت  نشده است.  به آنها 
و  گذاشتیم  پشت سر  را  کمونیست ها  زمان 
زمانی که حکومتی که توسط سران مجاهدین 

8 صبح، هرات: یک خانم ۲3 سه ساله و یک جوان 
۲5 ساله در قریه خواجه عالم ولسوالی گذره هرات با 
اقارب  از  از سوی یکی  تفنگ شکاری  شلیک گلوله 

خانم مذکور  به قتل رسیدند.
مقام های امنیتی می گویند برادر شوهر این خانم مقتول 
قتل  به  را  تن  دو  این  زمانی  دارد  نام  عبدالظاهر  که 
موتر  به  قصد سوار شدن  این خانم   است که  رسانده 

سایکل جوان مقتول  را داشته است.
فرماندهی  عامه  افکار  دفتر  مسوول  نیکزاد،  خان  نور 
امنیه  هرات می گوید: »بررسی های اولیه نشان می دهد 
که این خانم ۲3 ساله با پسر مذکور قبال نیز رابطه داشته 

است.«
از  که  خانم  شوهر  خانواده  آنکه  از  »پس  گفت:  او 
اقارب آنها بودند از این موضوع مطلع شدند، بدون در 
این  قتل  به  دست  امنیتی  های  ارگان  گذاشتن  جریان 

دو تن زدند.«
پسر  و  زن  این  قتل  از  پس  عبدالظاهر  می گوید:  وی 

جوان، از محل فرار کرده است.
پدر شخص قاتل با حضور در قوماندانی امنیه ولسوالی 

8 صبح، سرپل: دفتر والیتی نیروهای آیساف)گروه 
اظهار  خبرنامه ای   مزار شریف( طی  والیتی  بازسازی 
داشته که قرار است  دفتر والیتی نیروهای آیساف در 
والیت سرپل به زودی بسته شود، اما مسوولیت امنیتی 

این والیت را به عهده خواهد داشت.
مزار  بازسازی  گروه  که  است  آمده  خبرنامه  این  در 
شریف همچنان به حمایت های خود در قبال نیروهای 
ادامه  این والیت  در  انتقال  پروسه  از  بعد  افغان  امنیتی 
از  بعد  صرف  والیت  این  انتقال  روند  و  داد  خواهد 
عملی  افغاستان  جمهوری  ریاست  سوی  از  اعالن 

خواهد شد.
روز  ازدیاد  به  رابطه  در  خبرنامه  این  دیگر  بخش  در 
که  است  شده  ذکر  افغان  امنیتی  نیروهای  افزون  
در  فنی  حمایت های  و  همکاری ها  به  افغان  نیروهای 

قسمت ایجاد سیستم های جدید نظامی نیاز دارند.
دفتر  شدن  »بسته  است:  شده  گفته  خبرنامه  این  در 

ازمتعلمین مکاتب ذکور و  بامیان: ده هاتن  8صبح، 
عباراتی در مورد  نقاشي کبوتر صلح و  با  بامیان  اناث 

صلح دیوار یوناما را مزین ساختند.
ایوب اسالم یارآمر مرکز ساینس ریاست معارف بامیان 
راه اندازي  یوناما  دفتر  همکاري  به  برنامه  »این  گفت: 
شده که در آن از دو مکتب لیسه نسوان و ذکورمرکز 

بامیان بیشتر از 50 متعلم شرکت کرده اند.«
او گفت که هدف این برنامه تقویت صلح درافغانستان 

است.

بیش از یک هزار زن و دختر در کورس های خیاطی 
که از طرف دفتر »کوار« یا هماهنگ کننده کمک های 
بشری افغان ها راه اندازی شده است، آموزش می بینند.

هزینه این پروژه ها بیشتر از شش صد هزار دالر می گردد 
که از طرف ایاالت متحده امریکا پرداخت می شود.

سوی  از  خیاطی  آموزش  کورس های  راه اندازی 
شماری از موسسات خارجی باعث خودکفایی صدها 

زن و دختر در شهر شبرغان گردیده است.
رحمتی  رحمت اهلل  انجنیر  آزادی،  رادیو  گزارش  به 

مسوول دفتر کوار در شهر شبرغان گفت: 
»۲5 پروژه خیاطی که در ۲5 قریه این شهر 
هفته گذشته آغاز به کار نموده که بیشتر 
از ده هزار زن و دختر بیکار در آن شامل 

کار می باشند.«
پروژه ها  این  کوار،  دفتر  مسوول  گفته  به 
برای سه ماه در نظر گرفته شده و در ختم 
آن برای هریک از شاملین این کورس ها، 
طور  به  کاری  وسایل  با  ماشین  پایه  یک 

رایگان توزیع می گردد.
مسوول دفتر کوار مقیم شبرغان هدف از 
تطبیق این برنامه را خود کفا ساختن زنان 
و دختران بی بضاعت در قریه ها می خواند.

نقاشی در ديوارهاي يوناما در بامیانقتل دوتن در هرات با تفنگ شکاری
به پیشواز روز جهانی صلح

بیش از هزار زن و دختر در شهر شبرغان 
خیاطی می آموزند

دفتر آيساف در واليت سرپل مسدود می شود

پایه گذاری شد، مردم از این بابت بسیار خوش 
به صورت  بودند که یک حکومت دارند و 
می شود؛  اداره  افغان ها  خود  توسط  مستقل 
جنگ های  بعد  مدت  چند  بدبختانه  اما 
میان گروهی آغاز شد و در نتیجه ی آن مردم 
زیادی  پریشانی های  و  آواره  بی خانمان، 
زیادی  مدت  جنگ  این  شدند.  متحمل  را 

گذره هرات قتل هر دو تن را توسط پسرش تایید کرده 
است.

در  »پسرم  می گوید:  مقتول  پسر  پدر  حال  همین  در 
با  که  خانمی  شوهر  برادر  سوی  از  صحرایی  محکمه 

پسرم یکجا کشته شده، به قتل رسیده است.«
مذکور  با خانم  در حال گفتگو  پسرش   : می گوید  او 
تفنگ شکاری  گلوله  اصابت  مورد  پشت  از  که  بوده 

قرار گرفته است.
وی از دولت خواست تا عاملین این رویداد را بازداشت 

و مطابق با قانون با وی بر خورد کنند.
چندی قبل نیز در شهر هرات یک مرد خانم جوانش را 

به اتهام داشتن رابطه با یک پسر به قتل رساند.
قتل های  اواخر  این  در  منتشره  آمارهای  اساس  بر 
اجتماعی  ناهنجاری های  در  ریشه  بیشتر  که  ناموسی 
دارد، در والیت هرات افزایش یافته است و کارشناسان 
امور به این باور اند که اگر روند روز افزون این گونه 
تبدیل  خود  خانواده ها  نگردد،  مهار  ناموسی  قتل های 
به محاکم و نهادهای عدلی شده و خود در این مورد 

فیصله خواهند کرد.

والیتی در والیت سرپل، آیساف را وا میدارد تا تمرکز 
نیروهای  حرفه ای  آموزش های  و  نیازها  باالی  بیشتر 
سرپل  والیت  در  انتقال  روند  از  پیش  افغان،  امنیتی 

انجام بدهند.«
و  همکاری ها  این  که  است  شده  گفته  همچنان 
در  آیساف  والیتی  دفتر  شدن  بسته  از  بعد  آموزش ها 
ادامه  شبرغان   والیتی  دفتر  طریق  از  سرپل  والیت 

خواهد داشت.
به  همچنان  شریف  مزار  والیتی  بازسازی  گروه 
به  و  داد  خواهد  ادامه  هماهنگی ها  و  همکاری ها 
سرپل  والیت  انکشافی  و  امنیتی  مشترک  جلسات 

اشتراک خواهد کرد.
مزار  مقیم  والیتی  بازسازی  گروه  که   است  گفتنی 
شریف رهبری نیروهای آیساف در چهار والیت بلخ، 

سمنگان، سرپل و جوزجان را به عهده دارد.

نسوان مرکز  لیسه  ازمتعلمین صنف دههم  فاطمه یکي 
از  را  صلح  خوبي هاي  مي خواهیم  »ما  گفت:  بامیان 
طریق تصویر براي تمام مردم افغانستان بیان نماییم و از 
تمام کساني که صداي ما را مي شنوند، خواهشمندیم 
کوشش  درافغانستان  دایمي  وثبات  صلح  درآوردن 

نمایند.«
جاری  سال  سپتامبر   ۲1 مطابق  سنبله   30 چهارشنبه 
میالدی روز جهانی صلح است که در اکثر کشورهای 

جهان از این روز تجلیل می شود.

سلیمه باشنده شهر شبرغان که مکتب را تمام کرده اما 
تاکنون بی کار بوده، حاال در کورس خیاطی شامل کار 

شده خیلی ها خرسند به نظر می رسد.
قرار معلومات مسوولین دفتر کوار، 104 پروژه از طرف 
این دفتر در والیت جوزجان رویدست گرفته شده که 
مکاتب،  تجهیزات  بخش های  در  آن  پروژه   84 کار 
ساختمان شوراهای محلی و جغل اندازی سرک ها در 

قرا و قصبات مختلف این والیت آغاز شده است.

از  دوام کرد و سبب شد که گروه سیاه دل و 
نماید.  به نام طالبان ظهور  خدا بی خبر دیگری 
ظلم  مردم  بر  باید  که  بود  ایشان  نوبت  این بار 
بین  شدید  درگیری های  دارند.  روا  ستم   و 
مرکز  در  جهادی  شکست خورده ی  احزاب 
داشت.  جریان  شدت  به  طالبان  و  کابل  شهر 
بودند که  ملکی  مردم  بازهم  این جنگ ها  در 

قربانی می شدند. در جریان این درگیری ها ما 
در ساحه شمال کابل سکونت داشتیم و آنجا 
یکی  در  بود.  جناح  دو  این  بین  جنگ  نقطه 
سه شنبه  روز  است  یادم  درست  که  روزها  از 
را  زندگی اش  بهار   4 تازه  که  دخترم  بود،  
سپری نموده بود در اثر اصابت راکتی که در 
را  راستش  پای  آمد،  فرود  ما  حویلی  صحن 
از دست داد و فعال معلول است؛ به این دلیل 
ما بسیار رنج می بریم. زیرا او دختر است و با 
سپری  را  زندگی خویش  معلول چگونه  پای 
نماید و به آن ادامه بدهد؟ من به تمام افرادی 
داشتند،  دست  افغانستان  جنگ های  در  که 
برای شان  خداوند  از  و  می فرستم  نفرین 
عذاب می خواهم، زیرا در این دنیا کسی جز 
دولت  مسوولین  نیست.  دادرس  و  دادگر  او 
و  مظلومین  صدای  به  و  هستند  خود  فکر  در 
این  از  کشور  تا  نمی دهند،  گوش  بیچارگان 
مصیبت ها نجات یابد، تا زمانی که جنایتکاران 
این  هستند  قدرت  برسر  بشری  و ضد  جنگی 

کشور روز خوش نخواهد دید.« 

دخترم معیوب شد!
در این جنگ ها بازهم مردم ملکی بودند که قربانی می شدند. در 
جریان این درگیری ها ما در ساحه شمال کابل سکونت داشتیم و 
آنجا نقطه جنگ بین این دو جناح بود. در یکی از روزها که درست 
یادم است روز سه شنبه بود،  دخترم که تازه 4 بهار زندگی اش را 
سپری نموده بود در اثر اصابت راکتی که در صحن حویلی ما فرود 
آمد، پای راستش را از دست داد و فعال معلول است؛ به این دلیل 

ما بسیار رنج می بریم.

ACKU
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ارتباط  از  سخن  پاکستان   در  امریکا  سفیر  که  زمانی 
سوال  این  می زند،  پاکستان  حکومت  با  حقانی  شبکه ی 
برای ما پیش می آید که دیگر ایاالت متحده با چه زبانی 
تروریسم  با  مبارزه  در  متحد خود  را  این کشور  می تواند 
اسالم آباد  در  بن الدن  اسامه  که  زمانی  نماید؟  خطاب 
هر  حقانی  گروه  مانند  شورشی  گروه های  و  شد  یافت 
قرار  مورد هدف  افغانستان  در  را  امریکایی  سربازان  روز 
به این کشور  می دهند، چگونه کمک های مالی و نظامی 
هیچ  و  گرفته  صورت  دهشت افگنی  با  مبارزه  بهانه ی  به 

کاهشی هم در میزان این کمک ها به وجود نمی آید؟
این پرسش ها نشان می دهد که چقدر جنگ ایاالت متحده 
است.  شده  بیهوده  طالبان  مانند  تروریستی  گروه های  با 
وقتی این گروه ها با چنین حمایت وسیعی در خاک کشور 
متحد ایاالت متحده در منطقه به تداوم جنگ در افغانستان 
دامن می زنند، امیدواری ناتو و امریکا به شکست طالبان و 

تروریسم در افغانستان معنایی ندارد.
متحده  ایاالت  برای 
افغانستان  حکومت  و 
در  طالبان  اخیر  حمالت 
خجالت آور  کابل  شهر 
وزیر  تند  لحن  بود. 
کشور  این  سفیر  و  دفاع 
نوعی  به  اسالم آباد  در 
این  به  واکنش خشمگینانه 
حمله ی تحقیر کننده باالی 
وقتی  است.  منافع شان 
می گوید  امریکا  سفیر 
در  گروهی  با  حقانی  که 
ارتباط  پاکستان  حکومت 
را  واضح  پیام  این،  دارد، 
که  می رساند  اسالم آباد  به 
نظامی  تحرکات  بر  آنها 
در  تروریستی شان  و 

افغانستان واقف اند.
پیام  چنین  شک،  بدون 

و  شده  تکراری  دیگر  پاکستان  حکومت  به  دادن ها 
حکومت این کشور با پناه دادن به طالبان و طوالنی کردن 
نشان  طالبان  و  حقانی  گروه  طریق  از  افغانستان  جنگ 
واشنگتن  مالیم  خیلی  گوشزد های  به  چقدر  که  می دهد 
در  اسامه  شدن  کشته  از  پس  باید  امریکا  می دهد.  بها 
این  حکومت  به  اقتصادی  و  سیاسی  جدی  پیام  پاکستان 
بابت  باید  پاکستان  که  می رفت  توقع  زیرا  می داد.  کشور 
حمایت از اسامه و القاعده هزینه سنگین بدهد، اما متوجه 
به هیچ عنوانی نه  ایاالت متحده نمی خواهد  می شویم که 
تنها تهدیدی را متوجه اسالم آباد کند بلکه با ادبیات خیلی 
ترمیمی و تشویقی می کوشد که روابط حسنه دوجانبه را 

در سطح کنونی نگه دارد.
تحرکات اخیر منطقه ای پاکستان برای بیرون شدن امریکا 
نفس  به  اعتماد  و  جسارت  نشان دهنده ی  افغانستان  از 
ارتباط  در  ویژه  به  خارجی اش،  سیاست  در  اسالم آباد 
اسامه  به  دادن  پناه  با  حقیقت  در  است.  متحده  ایاالت  به 
پیش می برند. حتا  تا کدام سطح  را  بازی  دادند که  نشان 
امریکا  با  طالبان  طریق  از  پاکستان  که  بگوییم  می توانیم 

برای ترک افغانستان وارد جنگ خونین است.
خوشبختانه برای اسالم آباد روشن شده است که با وجود 
خود  گفتگوهای  متحده  ایاالت  طالبان،  حمالت  تشدید 
افغانستان  حکومت  با  استراتژیک  همکاری های  برسر  را 
امریکایی  و  افغان  مقامات  از گفته های  آغاز کرده است. 
اصولی  همکاری های  سلسله  روی یک  آنها  که  پیداست 
منافع مشترک  توافق دارند چون هردو یک چشم انداز و 
را در منطقه دنبال می نمایند. اگر نیروهای امریکایی برای 
در  تروریسم  با  مبارزه  و همچنان  افغان  مسلح  قوای  تربیه 
اسالم آباد  بمانند،  میالدی   2014 سال  از  پس  افغانستان 
نظام  فروپاشی  از  بزرگترین شکست سیاسی پس  متحمل 

طالبان در افغانستان می شود.
صورت  به  خصوصی شان  گفتگو های  در  پاکستانی ها 

گزارش شده است که دیپلومات های عربستان سعودی، 
سفارت این کشور در کابل و به تبع آن خاک افغانستان 
در  موجود  اسناد  کابل  ترک  از  قبل  و  ترک کرده  را 
از کارمندان  نقل  به  این خبر  زده اند.  را آتش  سفارت 
افغان سفارت عربستان سعودی در کابل به رسانه ها درز 
کرده است. دیپلومات های سعودی بعد از آن کابل را 
ترک کرده اند که طالبان هفته گذشته با داخل شدن به 
یک تعمیر نیمه کاره در چهارراه عبدالحق، چند مرکز 
به نظر  قرار دادند.  تیراندازی  امنیتی را هدف  نظامی و 
می رسد، ترک سفارت عربستان از سوی دیپلومات های 
امنیتی  هراس های  از  ناشی  این که  از  بیش  سعودی، 
باشد، مبتنی بر سیاست بازی هایی است که ممکن ریشه 
در انگیزه های سیاسی پنهانی سعودی در افغانستان داشته 

باشد.
تصمیم  در  امنیتی  عوامل  تا  می گردد  باعث  آنچه 
این  شود،  پنداشته  ضعیف  سعودی  دیپلومات های 
یک  به  طالبان  گروهی  تهاجم  علی رغم  که  است 
حمله کنندگان  عبدالحق،  چهارراه  در  نیمه کاره  تعمیر 
نتوانستند، اهداف مورد نظر خویش را هدف فیر دقیق 
قرار داده و خساره مند سازند. نیروهای امنیتی به سرعت 
و سرانجام  داده  قرار  تعقیب  را تحت  طالبان  توانستند، 
این رو  از  برسانند.  قتل  به  را  حمله کنندگان  تمامی 
نمی توان گفت که نتیجه عملیات به گونه ای بوده است 

که باعث ترس دیپلومات های سعودی شده است.
به نظر می رسد، چیزی که باعث شده تا دیپلومات های 
منفی  تالش های  کند،  فرار  افغانستان  از  سعودی 
و  افغانستان  دادن  نشان  ناامن  راستای  در  کشور  این 
می باشد.  کابل  دولت  حاکمیت  دادن  نشان  متزلزل 
این تالش  به  از کابل،  فرار  با  دیپلومات های عربستانی 
بوده اند که با دست یازیدن به چنین کاری، شهر کابل 
این  از  و  داده  نشان  ناامن  را  افغانستان  مرکز حکومت 
امنیتی  نیروهای  و  دولت  روانی  تضعیف  به  طریق 

افغانستان بپردازند.
البته موضوع دیگری که جدی نبودن انگیزه های امنیتی 
می کند،  ثابت  را  سعودی  دیپلومات های  حرکت  این 
با  خصمانه ای  رابطه  سعودی  عربستان  که  است  این 
طالبان نداشته است. عربستان در دوره حکومت طالبان 
از کشورهای حامی این گروه بود و حاکمیت آنان را 
به رسمیت شناخته بود. پس از سقوط حکومت طالبان 
با طالبان نپیوست، بلکه به  نیز عربستان به صف مبارزه 
کمک محدود به بازسازی افغانستان اکتفا کرد. از این 
توجیه  غیرقابل  طالبان  گروه  از  عربستانی ها  ترس  رو 

می باشد.
دیپلومات های  می شود،  گفته  وقتی  دیگر  سوی  از 
سوزانده اند،  نیز  را  اسناد  و  مدارک  و  اوراق  سعودی، 
دیپلومات ها  این  گویا  که  می گردد  ایجاد  تصور  این 
ممکن  که  داده اند  صورت  برنامه ریزی هایی  و  کارها 
از  و  نبوده  سازگار  افغانستان  ملی  حاکمیت  با  است 
به دست  اسناد  و  اوراق  این  این که  از  هراس  با  این رو 
درز  بیرون  به  نحوی  به  یا  و  بیافتند  افغانستان  دولت 
حالی  در  این  کرده اند.  آن  حریق  به  مبادرت  کنند، 
از  دیپلومات ها  برخورداری محل  به  توجه  با  است که 
شدن  وارد  مورد  در  نگرانی  دیپلوماتیک،  مصوونیت 

واضح اذعان می دارند که در شرایط فعلی به این دلیل از 
گفتگوهای صلح در افغانستان حمایت نمی نمایند که آن 
را »پیش از وقت« می دانند. منظور آنها از »پیش از وقت« 
این است که در حال حاضر طالبان در موقعیت شکست 
قرار ندارند و اگر امریکا در سال 2014 افغانستان را ترک 
بگوید، این گروه توانایی به دست گرفتن کابل را دارند 
که قبال در سال 1996 میالدی با کنار زدن رقبای قدرتمند 

خود کابل را تصرف کردند. 
می دهند  نشان  پاکستانی ها  به  امریکایی ها  اکنون  ولی 
در  نکنند.  حساب  نهایی  خروج  گزینه ی  روی   باید  که 
باید این موضع درست را  نیز  افغانستان  حقیقت حکومت 
حسن  تمام  با  که  داده اند  نشان  بارها  طالبان  کند.  درک 
نیت حکومت به دلیل موقعیت مناسب سیاسی خویش راه 
گفتگو را بر نمی گزینند. آقای کرزی و تیم مشاورانش به 
خوبی آگاه اند که پاکستان به این دلیل جنگ را از طریق 
طالبان ادامه می دهد که به آینده پیروزی خود در افغانستان 

امیدوار  است. 

مقامات کمیسیون صلح هم در نیمه راه متوجه شده اند که 
بین  در  آنچه  و  ندارد  وجود  صلح  گفتگوهای  از  خبری 
با فرماندهان پراگنده  است فقط تماس پراگنده حکومت 
طالبان است و حکومت تا اکنون وارد گفتگو های جدی 
با  شورای کویته که نمایندگی اصلی طالبان و پاکستان را 
به  نسبت  ربانی  آقای  این خاطر  از  است.  نشده  می نماید، 

موفقیت کمیسیون تحت امر خویش بدبین و ناامید است.
نسبت  انتقادی  سخن  امریکایی  مقامات  که  زمانی  هر 
حس  یک  افغانستان  در  می نمایند،  مطرح  پاکستان  به 
خوشبینی به وجود می آید که شاید در پس این انتقادات 
یک نوع فشار واقعی باالی اسالم آباد نهفته باشد. اما ایاالت 
با  ارتباط خود  در  است که  داده  نشان  متحده در گذشته 
کشته  با  که  زمانی  نمی نماید.  استفاده  فشار  از  پاکستان 
کدام  کشور  دو  روابط  در  اسالم آباد  در  بن الدن  شدن 
تغییر محسوسی به چشم نخورد، پس نمی توان تنها با حمله 
باالی  فشار  ایجاد  به  امریکا  سفارت  باالی  حقانی  گروه 

اسالم آباد چشم امید بست.
که  نماید  افغانستان درک  باید حکومت  امر،  واقعیت  در 
نه  از کابل شروع شود و  باید  فشار واقعی باالی پاکستان 
در  اساسی  اصالحات  توسط  واقعی  فشار  واشنگتن؛  از 
این  از  تا  می تواند  شده  ایجاد  افغانستان  در  حکومتداری 

رهگذر طالبان روز تا روز ضعیف گردند.
ایاالت  که  است  این  حکومت  برای  دیگر  فرصت  یک 
متحده با پیگیری همکاری های استراتژیک خود فراتر از 
از آن حمایت می نماید. ولی  افغانستان مانده و  2014 در 
در  اداری  و  سیاسی  نخبگان  بین  در  نیز  ذهنیت  این  باید 
افغانستان تغییر بخورد که به جای آوردن اصالحات به فکر 
»دوشیدن گاو دالر امریکا« افتاده اند و بهبود حکومتداری 
و وضعیت مردم را از اجندای خود به کنار انداخته اند. در 
بر سناریوی بحران  این ذهنیت هرگز  صورت موجودیت 

در افغانستان نقطه پایان گذاشته نمی شود. 

وجود  محل  این  به  قضایی  و  کشفی  امنیتی،  نیروهای 
سوی  از  اوراق  سوختاندن  رو  این  از  ندارد.  و  نداشته 

دیپلومات های سعودی می تواند سوال برانگیز باشد.
صورت  محرمانه  بسیار  عرب ها  فرار   اینکه  جالب 
منابع  از  نقل  به  گزارش ها  در  چنانچه  است.  گرفته 
خبری در درون سفارت عربستان خبر داده شده است 
در  موجود  مدارک  تمامی  سعودی  دیپلومات های  که 
با کارمندان  بدون خداحافظی  را آتش زده و  سفارت 
البته  کردند.  ترک  را  شهر  این  سفارتخانه،  این  افغان 
خودسرانه  کار  این  اینکه  است،  تامل  قابل  که  چیزی 
که  است  آمده  خبرها  در  زیرا  است.  نگرفته  صورت 
خروج این دیپلومات ها پس از یک ساعت مشورت با 

وزارت خارجه عربستان سعودی صورت گرفته است.
در  سعودی  عرب های  حرکت  این  می رسد،  نظر  به 
راستای تضعیف روانی دولت افغانستان و تقویت روانی 
از  افغانستان  در  اینکه  با  است.  گرفته  صورت  طالبان 
دولت  که  می شود  ایجاد  تصویر  این  دولتمردان  سوی 
منطقه  وضعیت  اگر  اما  نیست،  طالبان  حامی  سعودی 
واقعیت  این  گیرد،  قرار  مطالعه  مورد  دقیق  صورت  به 
آشکار می گردد که سعودی ها از قوی بودن طالبان به 
صورت غیرمستقیم نفع می برند. از این رو آنها کوشش 
این  از کابل،  با خروج دیپلومات های خود  تا  می کنند 
شهر را ناامن نشان داده و از این طریق به طالبان روحیه 

ببخشند.
طالبان  تقویت  از  عربستان  بردن  سود  موید  آنچه 
می باشد، این است که سران سعودی گمان می کنند که 
آنان  گرفته اند.  قرار  بن الدن  اسامه  پیروان  خشم  مورد 
بخورد  افغانستان شکست  در  طالبان  اگر  می ترسند که 
شوند،  ضعیف  نیز  پاکستانی  طالبان  دیگر،  سوی  از  و 
سران القاعده به سوی یمن کوچ می کنند. کوچ کردن 
سران القاعده به یمن، باعث خواهد شد تا سران سعودی 
این رو  از  گیرند.  قرار  القاعده  تهدیدات  تیررس  در 
سعودی ها با خارج ساختن دیپلومات های خود از کابل، 
به نحوی می خواهد تا سران طالبان را ترغیب کنند که 
انجام  با آنچه در هفته گذشته  با تکرار حمالت مشابه 
شد، می توانند با وارد کردن ضربه به دولت افغانستان، 
به پیروزی نزدیک تر شوند. به همین دلیل نیز بوده است 
کرزی  جمهور  رییس  مکرر  درخواست  علی رغم  که 
از شاه عربستان سعودی، ملک عبداهلل بن عبدالعزیز از 
کمک به تحرکات صلح در افغانستان خودداری کرده 

است.
دیپلومات های سعودی،  تلقی کردن حرکت  با سبوتاژ 
این حرکت می تواند مورد اعتراض دولت افغانستان قرار 
گیرد. در واقع دولت افغانستان می تواند با توجه و استناد 
به قواعد و مقررات حاکم بر حقوق بین الملل عمومی، 
اعتراض  سعودی  عربستان  دیپلومات های  کار  این  بر 
به تضعیف دولت  این کار در واقع کمک  زیرا  کنند. 
افغانستان و به تبع آن تضعیف حاکمیت ملی افغانستان 
می باشد. این در حالی است که بر اساس قواعد حاکم 
میان  دیپلوماتیک  روابط  عمومی،  بین الملل  حقوق  بر 
کشورها باید بر اساس حسن نیت و احترام به حاکمیت 
حاکمیت  و  اقتدار  تقویت  جهت  در  همکاری  و  ملی 

دولت ها باید مبتنی باشد. 


سال پنجم   شماره مسلسل 1243    سه شنبه 29 سنبله 1390   

احساس شکست
 در اسالم آباد

نقش عربستان در بی ثباتی 
روانی افغانستان

 ضیا زیرک
 دولت مرادی
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 فرزاد

 حکیمی

روز  سپتامبر  پانزدهم  از  افغانستان  نمایندگان  مجلس 
عمل  به  بزرگداشت  درحالی  دموکراسی،  جهانی 
باعث  مجلس  این  ترکیب  در  تغییر  که  می آورد 
اعضای مجلس شده است و  میان  تازه  کشمکش های 
ایتالف حمایت از قانون که بخش عمده ای از اعضای 
در  حضور  از  می دهد،  تشکیل  را  نمایندگان  مجلس 
نشست های  عمومی این مجلس خودداری کرده  است.

در محفلی که روز گذشته به هدف تجلیل از پانزدهم 
سوی  از  دموکراسی  جهانی  روز  سنبله(   24( سپتامبر 
بود،  شده  برگزار  کابل  در  کشور  نمایندگان  مجلس 
در  عدالت  تحقق  زمینه ساز  را  دموکراسی  سخنرانان 

کشور خواندند.
نمایندگان  مجلس  رییس  ابراهیمی،  عبدالرووف 
با  دشوار  شرایط  در  افغانستان  مردم  که  می گوید 
جمهوری  ریاست  گذشته ی  انتخابات های  در  حضور 
به جا  را  دموکراسی  مولفه های  از  یکی  پارلمانی  و 

آورده اند.
در  افغانستان  گذشته  ده سال  دست آوردهای  وی 
بخش های انتخابات، آزادی بیان، جامعه مدنی، حقوق 
بشر را نتیجه ی عملی شدن دموکراسی در کشور خواند.

ابراهیمی گفت: »ما با درنظرداشت نقش مهم مرکزی 
پارلمان ها، توام با دخالت فعال جامعه مدنی، سازمان ها 

جهانی  روز  با  است  مصادف  سپتامبر  پانزدهم 
بر  را  حکومتی  قبل  سال  ده  افغانستان  و  دموکراسی 
پایه ی ارزش های دموکراتیک بنا نهاد، دوبار انتخابات 
برگزار  پارلمانی  انتخابات  دوبار  و  جمهوری  ریاست 
بیان و مطبوعات  کرد. آزادی های مدنی مانند آزادی 
اساسی  منبع  مردم  رای  و  شد  قانونی  زنان  حضور  و 

گزینش رییس جمهور پنداشته شد. 
هرچند دموکراسی عمال به حکومت های استبدادی و 
در حال  آنهم  با  ولی  پایان گذاشت،  نقطه  غیرمردمی 
حاضر تنش هایی بین قوای دولتی وجود دارد؛ پارلمان 
و  عزل  دلیل  به  و  شده  تقسیم  جداگانه  بخش  دو  به 
از زور و  با استفاده  نمایندگان توسط حکومت  نصب 
دموکراسی  اساسی  اصل  که  قوا  تفکیک  قهریه،  قوه 

می باشد زیر سوال رفته است.
جهانی  روز  مناسبت  به  تحلیلگران  از  شماری 
پس  افغانستان  در  طرف ها  همه  می گویند  دموکراسی 
به  باید  که  رسیده اند  نتیجه  این  به  بحران  سه دهه  از 
دموکراسی پیوست و با استفاده از ارزش های این نظام، 

به معضالت کنونی نقطه پایان گذاشت. 
وجود  قوا  بین  هم  تنش هایی  اگر  حتا  می گویند  آنها 
داشته باشد راه حل آن مراجعه و پیوستن به دموکراسی 
و استفاده از شیوه های دموکراتیک برای حل منازعات 

تمام  در  حکومت  با  متقابل  تاثیر  در  مطبوعات،  و 
مساوات،  آزادی،  دموکراسی،  ارتقای  در  سطوح، 
مبذول  را  توجه همه جانبه خود  انکشاف،  و  مشارکت 

می داریم.«
زنان،  کمیسیون  رییس  کوفی،  فوزیه  دیگر،  سوی  از 
جامعه مدنی و حقوق بشر به این باور است که باوجود 
سه دهه جنگ مردم افغانستان به مردم ساالری و تامین 
طبیعتا  افغانستان  مردم  و  دارند  باور  شهروندی  حقوق 

یک ملت دموکرات است.
مجلس  در  اخیر  جنجال های  به  اشاره  با  کوفی  خانم 
نمایندگان می گوید تالش های نامریی برای تحقق نظام 
دیکتاتوری به جای نظام دموکراسی در افغانستان ادامه 

دارد.
می بریم،  رنج  آن  از  ما  که  »چیزی  گفت:  کوفی 
مستقل  قوه ی  یک  عنوان  به  پارلمان  گرفتن  نادیده 
پاسخگوساز  و  پرسشگر  و  ملت  برابر  در  پاسخگو  و 
نظام ها  این  برابر  »در  افزود:  کوفی  است.«  حکومت 
ما تجربه ی کشورهای عرب را داریم که کافی است 
اعاده ی  خاطر  به  زنان،  گروه  زنان،  مدنی،  جامعه  تا 
حقوق شهروندی خودشان، جوانان که امروز در اینجا 
حضور دارند، دادخواهی کنند و حق شهروندی خودرا 
زندگی  مساوات  و  عدالت  با  که  انسان هایی  عنوان  به 

می باشد. 
کاتب  دانشگاه  در  حقوق  استاد  رفعت  میرزا 
و  اصل ها  از  یکی  قوا  تفکیک  می گوید 
یعنی  می باشد،  دموکراسی  مهم  ارزش های 
هم  از  باید  گانه  سه  قوه های  صالحیت های 
تفکیک شوند طوری که هر قوه باید در محدوده 
صالحیت های قانونی خود اعمال صالحیت کند: 
قوه  دو  امور  در  پیدا می شود که  قوه ای  »هرگاه 
دیگر مداخله می کند خود نمونه ای از حکومت 

غیردموکراتیک است.« 
از  تن  نه  جابجایی  که  است  حالی  در  این 
با  پیشین  نماینده  نه  کرسی های  در  نمایندگان 
خالف  خود  تحلیلگران  باور  به  زور  از  استفاده 
رفعت  آقای  می باشد.  دموکراتیک  ارزش های 
قوه  و  حکومت  پارلمان،  تنش های  به  رابطه  در 
قضاییه می گوید چنین مسایلی نشان می دهد که 
در افغانستان هنوز معیارهای دموکراتیک در نظر 

گرفته نمی شود.
عزیز رفیعی رییس مجتمع جامعه مدنی افغانستان 

برای  »دموکراسی«  از  پیروی  راهی جز  می گوید هیچ 
حکومت داری به خصوص رفتن به سوی بهبود اوضاع 
وجود ندارد. او می گوید زمان آن است تا از فرصت 

کنند، دادخواهی کنند.«
و  شهروندی  حقوق  تامین  برای  که  کرد  تاکید  وی 
دموکراتیک  نظام  تنها  افغانستان  در  اجتماعی  عدالت 

پاسخگو می باشد.
گذشت  با  کشور  نمایندگان  مجلس  حاضر  درحال 

ارزش های  شدن  نهادینه  برای  کنونی  بدست آمده 
دموکراتیک در افغانستان استفاده شود: »ما باید تفاهم 
بکنیم که هیچ راه دیگری نمی تواند ما را نجات دهد 

به جز دموکراسی.« 
دموکراسی  جهانی  روز  به  رابطه  در  رفیعی  آقای 
خون  از  تجلیل  منظور  به  باید  روز  این  می گوید 
میلیاردها انسانی تجلیل شود که با خون شان دموکراسی 
را  فرهنگ  این  مبارزات شان  با  و  کرده اند  نهادینه  را 
می گوید  رفیعی  گذاشته اند.  میراث  به  بشریت  برای 
دموکراسی به این آسانی به دست نیامده بلکه مبارزات 
به  منجر  سال  صدها  طول  در  جهان  آزادی خواهان 

نهادینه شدن مردم ساالری شده است. 
حکومت  تالش های  اخیرا  که  است  حالی  در  این 

 عزیز رفیعی رییس مجتمع جامعه مدنی افغانستان می گوید هیچ 
راهی جز پیروی از »دموکراسی« برای حکومت داری به خصوص 

رفتن به سوی بهبود اوضاع وجود ندارد. او می گوید زمان آن است 
تا از فرصت بدست آمده کنونی برای نهادینه شدن ارزش های 

دموکراتیک در افغانستان استفاده شود: »ما باید تفاهم بکنیم که 
هیچ راه دیگری نمی تواند ما را نجات دهد به جز دموکراسی.« 

به  هنوزهم  پارلمانی،  انتخابات  از  سال  یک  از  بیش 
دلیل جنجال های انتخاباتی نتوانسته است به وظیفه های 
اصلی خود که همانا تصویب قوانین، نظارت از اعمال 

حکومت و  نمایندگی از مردم، رسیدگی کند.
امور  کمیسیون  عضو  فرید  احمدی  ناهید  این حال،  با 
بین المللی مجلس نمایندگان در محفل بزرگداشت از 
روز جهانی دموکراسی گفت که برخی از کشورهای 
همسایه وجود یک حکومت دموکراتیک در افغانستان 
را به نفع شان نمی دانند و در تالش هستند تا این نظام در 

افغانستان نتیجه مثبت ندهد.
خانم فرید که چالش های عمده فراراه تامین دموکراسی 
در کشور را بر می شمرد، مخالفت کشورهای همسایه ی 

افغانستان را بخشی از مشکل دانست.
خانم ناهید فرید گفت: »یکی از چالش های منطقه ای 
حکومت های  با  همسایگی  در  ما  که  است  این 
تمامیت خواه، بنیادگرا و حتا کمونیست ]قرار داریم[ و 
نتیجه دادن دموکراسی شاید در این منطقه به نفع این ها 
منطقه ای  نخواهند دموکراسی در چنین  نباشد و شاید 

 به نتیجه برسد.« 
بزرگداشت از روز جهانی دموکراسی به ابتکار کشور 
عربی قطر در 8 سپتامبر 2007 برای گسترش و ارتقای 
دموکراسی به سازمان ملل پیشنهاد شد و سازمان ملل 
دموکراسی  جهانی  روز  عنوان  به  را  15سپتامبر  روز 
نامید. از این روز همه ساله در کشورهای دموکراتیک 

تجلیل به عمل می آید.

این  و  گرفته  شدت  طالبان  با  مذاکره  برای  افغانستان 
مبادا  که  آمده  وجود  به  تحلیگران  میان  در  نگرانی 
سال  ده  دست آوردهای  و  دموکراسی  ارزش های 

گذشته قربانی مصالحه با طالبان شود. 
به باور تحلیلگران گروه طالبان با هیچ یک از ارزش های 
دموکراتیک سرسازگاری ندارند و در زمان حاکمیت 
آنها در افغانستان حقوق بشر به شدت نقض می شد و 
مردم  بر  استبدادی  شیوه های  شدیدترین  با  گروه  این 

ظلم می کردند. 
از سوی دیگر شماری از کشورهای غربی و همچنین 
نظام  برای  را  دموکراسی  نیز  افغانستان  همسایه 
دولت داری افغانستان مناسب نمی دانند و به این باورند 
تحلیگران  ولی  نیستند.  دموکراسی پذیر  افغان ها  که 
افغانستان  مردم  به  نسبت  برداشت ها  چنین  می گویند 

کامال دور از حقیقت است. 
در  منافع شان  که  کسانی  »تنها  می گوید:  رفیعی  آقای 
دارند.  افغانستان  به  رابطه  در  فکری  چنین  است  خطر 
هیچ بحثی در ارتباط با چگونگی ناکارایی دموکراسی 
در افغانستان در هیچ مجمعی که در آن بحث عدالت و 

حقیقت مطرح باشد مطرح شده نمی تواند.« 
باور آقای رفیعی دموکراسی یگانه راه حل منطقی  به 
افغانستان است در حالی که به گفته او هیچ گاهی  در 
دموکراسی یک پدیده غربی نیست زیرا شخصیت های 
بسیار مهم و مطرحی در شرق برای دموکراسی مبارزه 

کرده اند. 
نعره  کسی  هیچ  گذشته ها  »در  می گوید:  رفیعی 
دانشمندان  و  شعرا  فیلسوفان،  از  بیشتر  را  دموکراسی 
که  شعر  و  نثر  کتاب  هزاران  است  نکرده  بلند  شرقی 
داد از دموکراسی زده اند در تاریخ و فرهنگ ما وجود 

دارند.« 
در همین حال آقای رفعت می گوید زمان طوالنی نیاز 
است که دموکراسی در میان مردم نهادینه شود چون به 
گفته او هنوز تفکیک قوا وجود ندارد، حکومت داری 
خوب پیاده نمی شود و به ارزش های دموکراتیک عمل 
نمی گردد. او می گوید در صورت دوام این مسایل در 
حکومت  یک  شاهد  افغانستان  مردم  نزدیک،  آینده 
بود ولی  نخواهند  به صورت اصولی آن  دموکراتیک 
او می گوید مشکالتی که در حال حاضر در افغانستان 
حال  در  که  دیگر  جوامع  از  خیلی  در  دارد  وجود 
مشق دموکراسی هستند نیز وجود دارند و آنگونه که 
دموکراتیک  ارزش های  از  استفاده  با  دیگر  ملت های 
در  فرصتی  چنین  امکان  دارند  پاسخ ده  حکومت های 

افغانستان نیز وجود دارد.

هیچ راهی به جز مراجعه به دموکراسی 
وجود ندارد

همسایه ها نمی خواهند دموکراسی در افغانستان 
نتیجه بدهد

تحلیلگران:

ناهید فرید عضو مجلس نمایندگان:
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 ظفرشاه رویی

 زماني – پلخمري
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با توجه به بحران های عمیق سیاسی و اقتصادی که فعال 
در افغانستان وجود دارد، رییس جمهور کرزی تصمیم 
عمومی  مجمع  اجالس  ششمین  و  شصت  در  که  دارد 
سازمان ملل متحد در نیویارک، بیانیه ی »مسبوطی« در 

مورد مسایل مهم افغانستان، منطقه و جهان ایراد کند.
نیویارک  قصد  به  را  کابل  دوشنبه  روز  کرزی  آقای 
ترک گفت و قرار است ضمن دیدار با برخی از رهبران 
جامعه ی  بیشتر  همکاری  بر  جهان،  مهم  کشورهای 
تاکید  منطقه  و  افغانستان  مشکالت  حل  جهت  جهانی 

کند.
سازمان  عمومی  مجمع  اجالس  ششمین  و  شصت 
براساس  و  می کند  آغاز  کارش  به  امروز  متحد  ملل 
اعالمیه   ی دفتر ریاست جمهور، قرار است آقای کرزی 
در  کند.  سخنرانی  اجالس  این  در  چهارشنبه  روز 
»رییس  است:  آمده  جمهوری  ریاست  دفتر  اعالمیه ی 
افغانستان روز چهارشنبه در اجالس  جمهوری اسالمی 
مسایل  مورد  در  متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع 
ایراد  مبسوطی  بیانیه ی  جهان  و  منطقه  افغانستان،  مهم 
نموده، بر همکاری بیشتر جهانیان جهت حل مشکالت 

افغانستان و منطقه تاکید می کند.«
آقای  که  می گوید  جمهوری  ریاست  دفتر  همچنین 
رییس  اوباما  باراک  با  اجالس  این  حاشیه  در  کرزی 
جمهورایاالت متحده امریکا، دیوید کامرون صدراعظم 
بریتانیا، اندرس فوگ راسموسن سرمنشی سازمان ناتو، 
هیکو  یوشی  آلمان،  خارجه ی  وزیر  ویله  ویستر  گیدو 
جمهور  رییس  اوتنبایوا  روزا  جاپان،  صدراعظم  نودا 
قرغزستان، داکتر وحید معاون رییس جمهور مالدیف، 
رجب  ایران،  جمهور  رییس  نژاد  احمدی  محمود 
بان کی مون سرمنشی  ترکیه،  اردوغان صدراعظم  طیب 
دیگر  رهبران  از  شماری  و  متحد  ملل  سازمان  عمومی 
کشورها نیز به طور جداگانه مالقات و گفتگو می کند. 
دیدارها  این  در  رییس جمهور  اعالمیه،  این  از  نقل  به 

کراچی داران  از  کوچك  جمعیت  یك  میان  در 
مي خواهند  هرکدام شان  ایستاده  ام؛  میوه فروش 
که  مي کنند  خواهش  مکررا  من  از  و  بگویند  چیزي 

گپ هاي شان را به گوش دولت برسانم.
مردي حدود 50 سال با قد نسبتا کوتاه که کاله پکول 
به سر دارد می گوید: »ما، در پیش سینما باالي کراچي 
میوه مي فروختیم، شهرداري از طرف شب آمده و تمام 
کرده  هموار  زمین  بروي  گلیم  مثل  را  ما  کراچي های 

است.«
او که نام خود را رحمت اهلل گفت، ادامه داد: »ما کالنتر 
داریم، باید شهرداری اول ما را خبر مي کرد و بعد از آن 
این کار را مي کردند، اما حال شهردار مي گوید که ما از 
این کار هیچ خبر نداریم و به کسي اجازه چنین کار را 

هم نداده ایم.« 
و  خریداری  براي  روزانه  که  پلخمري  باشندگان  اما 
از  ناشي  ازدحام  دیدن  با  مي آیند  شهر  به  کار  انجام 
وجود کراچي ها و هجوم کثافات، شهرداري  را مقصر 

مي دانند. 
از یك نگاه تمام شهر پلخمري در بیر و بار کراچي ها 
گم شده است، حتا راه هاي موتررو هم روزانه مسدود 
است، خصوصا راه شفاخانه، کوچه ي متصل به مارکیت 

قصابي ها و اطراف مسجد جامع شهر. 
دیگر  سوي  از  و  دکان ها  برآمد  پیش  طرف  یك  از 
موجودیت کراچي ها راه را به کلي بروي موتر ها بسته 
است. ولی کراچی داران ابراز می دارند که آنها را کسی 

از قبل آگاه نساخته است.
خود  که  معترض  کراچی کاران  میان  از  جوانی  پسر 
دولت  »وقتي  می افزاید:  می کند،  معرفی  روزالدین   را 
اقدامي را مي کند، باید چندبار اعالن پخش کند تا مردم 
همه آگاه شوند، اما شهرداري ما بدون آگاهی شب با 

تروریزم،  سرکوب  برای  مشترک  همکاری  مورد  در 
و  اقتصادی  سیاسی،  روابط  گسترش  و  صلح  برقراری 

فرهنگی بحث خواهد کرد. 
عمومی  مجمع  اجالس  از  پس  کرزی  جمهور  رییس 
خارجی  روابط  شورای  در  جمعه  روز  ملل،  سازمان 
ایاالت متحده امریکا که یکی از موسسات مهم مطالعاتی 
و  می کند  سخنرانی  نیز  می رود  شمار  به  کشور  آن 
دیدگاه های افغانستان را در مورد راه های موثر مبارزه با 
خواهد  بیان  منطقه  و  کشور  در  صلح  تامین  و  تروریزم 

کرد.
وزیر  رسول  زلمی  امریکا،  به  سفر  در  را  کرزی  آقای 
ملی،  امنیت  مشاور  اسپنتا  دادفر  رنگین  داکتر  خارجه، 
معین  رییس جمهور،  ارشد  مشاور  احمدزی  اشرف غنی 
سیاسی وزارت خارجه و رییس دفترش همراهی می کنند.

به  توجه  با  می  گویند  کارشناسان  از  برخی  حال،  این  با 
پارلمانی سال  انتخابات  اختالفات در مورد  این که هنوز 
مشکالت  کابل بانك،  قضیه ی  و  نشده  حل  گذشته 
اقتصادی را جدی تر کرده و همچنین تاکنون از تکمیل 

شدن کابینه هم خبری نیست، رییس 
سازمان  عمومی  مجمع  در  جمهور 
ملل تصویر خیلی ضعیفی از افغانستان 
این  گفته ی  به  کرد.  خواهد  ارایه 
بحران های  و  مشکالت  کارشناسان، 
سیاسی و اقتصادی موجود در کشور، 
برابر  در  را  جمهور  رییس  مواضع 
مهم جهان  اصلی کشورهای  رهبران 

ضعیف می سازد.
عبدالحمید مبارز، عضو شورای عالی 
صلح و یك تن از کارشناسان مسایل 

وسایط شان کراچي هاي ما را شکسته اند.«
به گفته او قیمت هر کراچي حدود 9 هزار افغانی است 
و  مي چرخاند  را  خانواده  یك  روزگار  کدامش  هر  که 

شهرداري باالتر از پنجاه کراچي را شکسته است. 
پیداست  سیمایش  از  روزگار  خستگي  که  دیگری  مرد 
روي  »من  مي گوید:  و  مي کند  معرفي  علي نظر  را  خود 
و  مي فروختم  را  چیزها  همین  و  بامیه  رومي،  کراچي 
پیدا  )افغانی(  روپیه  پنجاه  صد  یك  یا  و  صد  روزانه 
مي کردم که روزگار خانواده ام را به مشکل پیش مي برد، 

اما حاال آن را هم از من گرفتند.«
علي نظر در حالی که گلویش را بغض گرفته اما خود را با 
همت نشان مي دهد مي افزاید که »این گونه ظلم را روس 
باید شهرداري  امریکا هم برسر مردم ما نکرده است،  و 
جوابي  چه  شهرداري  مسوولین  اما  کند.«  جبران خساره 

براي این کار شان دارند؟ 
آن که  ضمن  شهرداری  اداري  مدیر  غیور  عبدالغیور 
افزود  نداشته،  حضور  کار  این  اجراي  حین  در  گفت 
که شهرداري از دیر زماني است براي آنهایي که روي 

محلی که شهرداری برای کراچی کاران اختصاص داده است از شهر 
فاصله ای زیاد دارد، اما در این جا کراچی ها زیادی دیده می شوند، ولی از 
خریدار دیده نمی شود.  یك فروشنده ميان سال، در حالی که لبخند تلخ 

به لب دارد اظهار می دارد: »وقتي همه چيز به دسترس مردم باشد، دیوانه 
هستند که راه خود را دور ساخته از اینجا چيزی بخرند.«

سیاسی کشور می گوید که این بار رییس جمهور کرزی 
ملل  سازمان  عمومی  مجمع  در  ضعیف  خیلی  موضع  با 
شرکت می کند. او گفت: »فکر می کنم که آقای کرزی 
مجمع  جلسه  در  ضعیف  موضع  یك  داشتن  با  این بار 
به  می کند. ضعیف  اشتراک  متحد  ملل  سازمان  عمومی 
دوم  و  نیست  تکمیل  کابینه  اعضای  هنوز  که  معنا  این 
معضله ای که بین شورا و قوه ی اجراییه در مورد انتخابات 
اخیر وجود دارد، هنوز حل نشده است.« به گفته ی آقای 
مبارز، حمالت اخیر شورشیان به سفارت امریکا و مرکز 
دولت  صریح  واکنش  عدم  و  کابل  در  ناتو  فرماندهی 
افغانستان در قبال این حمالت، مواضع رییس جمهور را 
در برابر جامعه ی جهانی از جمله امریکا ضعیف تر ساخته 

است.
داشتن  با  کرزی  آقای  که  می کند  تاکید  مبارز  آقای 
موضع ضعیف با رهبران کشورهای مهم جهان از جمله 
باراک اوباما رییس جمهور امریکا دیدار خواهد کرد. به 
گفته ی او، در مذاکراتی که آقای کرزی با رهبران برخی 
از کشورها در حاشیه اجالس مجمع عمومی سازمان ملل 
عینی  واقعیت های  و  سیاسی  مانورهای  داشت،  خواهد 
می گوید:  مبارز  عبدالحمید  دارند.  مهم  نقش  جامعه 

مشخص  را  مکانی  مي فروشند  سبزي  و  میوه  کراچي ها 
کثافات  ازدیاد  و  جاده ها  بندش  و  ازدحام  از  تا  ساخته 
محل  از  که  کراچي داران اند  این  »اما  کند،  جلوگیری 
مسدود  را  جاده ها  همه  و  شده  خارج  شده شان  معین 
مي سازند، لذا مسوولین تفتیش شب هنگام دست به این 

کار زدند.« 
آقاي غیور در این باره که چرا کراچي ها شکسته شده تا 
آن که برداشته یا در قید شهرداري قرار مي گرفت، گفت: 
»چون در راس این اقدام مدیر تفتیش قرار دارد، باید که 

او جواب این پرسش را بدهد.«
در  و  نداشت  حضور  خویش  دفتر  در  تفتیش  مدیر  اما 
حج  روانه  او  که  می گوید  خبرنگار  تماس های  جواب 

است و باید آمادگی بگیرد.
یکی از آنهایی که کراچي اش را شهرداري  شکسته بود، 
کراچی وان ها  از  تعداد  یك  به  شهرداري  »زور   گفت: 
نمي رسد، فقط کراچي هاي آنهایی را شکسته که کسي 

را نمي شناسند، تا بازخواست شان را کند.«
»روزی  گفت:  نیز  شهرداري  اداري  مدیر  غیور  آقاي 

عمومی  مجمع  در  اشتراک  با  کرزی  آقای  »حکومت 
واقعیت ها  براساس  مذاکرات  لحاظ  از  ملل، هم  سازمان 
و هم از لحاظ مانور سیاسی در موضع ضعیف قرار دارد 
داشته  زیادی  بسیار  دست آورد  که  نمی کنم  فکر  من  و 

باشد.«
دیده بان  مسوول  توحیدی،  صدیق اهلل  حال  همین  در 
رسانه ها در موسسه »نی«، نیز می گوید که رییس جمهور 
تصویر  توانست  نخواهد  هیچ وجه«  »به  اجالس  این  در 
جامعه ی  توجه  مورد  تا  کند  ارایه  افغانستان  از  بهتری 
جهانی قرار گیرد. به گفته ی آقای توحیدی، بسیاری از 
برنامه هایی را که رییس جمهور اعالن کرده بود، تاکنون 
دولت،  متشکله  قوای  »سه  گفت:  او  است.  نشده  عملی 
کامال  مجریه  قوه  و خود  قضاییه  قوه  مقننه،  قوه ی  دقیقا 
زیر سوال هستند. به این دلیل، باورم این است که رییس 
جمهور کرزی بیشتر تاکیدی بر برنامه های آینده خواهد 
متحد  ملل  توجه سران کشورهای عضو سازمان  تا  کرد 
را به برنامه های آینده اش معطوف بکند.« آقای توحیدی 
در  افغانستان  جمهور  رییس  »متاسفانه  افزود:  همچنین 
اجالس سران کشورهای عضوی سازمان ملل متحد در 
خوب،  تصویر  توانست  نخواهد  هیچ وجه  به  نیویارک، 

جالب و مورد توجه به جامعه ی جهانی ارایه کند.«
رییس  در صورتی که  می کند  تاکید  توحیدی  صدیق اهلل 
سازمان  عضو  کشورهای  سران  توجه  نتواند  جمهور 
با آنان دیدارهای دوجانبه  ملل به خصوص رهبرانی که 
خواهد داشت را جلب کند، توجه جامعه ی جهانی نسبت 

به افغانستان کمتر خواهد شد.
بحران های  که  باروند  این  به  کارشناسان  حال  این  با 
خواهد  باعث  کشور،  در  موجود  اقتصادی  و  سیاسی 
سران  ساالنه ی  نشست  در  کرزی  جمهور  رییس  تا  شد 
بهبود شرایط در  از  نتواند  کشورهای عضو سازمان ملل 

کشور سخن بزند.

یك چکه فروش را که راه را بند ساخته بود گفتم کاسه 
چکه ات را از راه بردار، در همان ساعات زنگ هایی از 
امنیه و جاهای دیگر آمد که  قومنداني  شوراي والیتي، 

آن چکه فروش را به حالش بگزارم.«
محلی که شهرداری برای کراچی کاران اختصاص داده 
است از شهر فاصله ای زیاد دارد، اما در این جا کراچی ها 

زیادی دیده می شوند، ولی از خریدار دیده نمی شود. 
به لب  تلخ  لبخند  میان سال، در حالی که  فروشنده  یك 
مردم  دسترس  به  چیز  همه  »وقتي  می دارد:  اظهار  دارد 
اینجا  از  باشد، دیوانه هستند که راه خود را دور ساخته 

چیزی بخرند.«
جابجا  محل  یك  در  کراچي ها  همه  »باید  مي افزاید:  او 
به  مي فروشیم  ما  که  چیزهایي  هم  دوکاندارها  و  شود 
مارکیت  به  و  شده  مجبور  مردم  تا  نیارند  خود  دوکان 
برطرف  شهرداري  مشکل  هم  صورت  این  در  بیایند، 

مي شود وهم کار ما به پیش مي رود.«
دورتر  در  چتر  یك  زیر  به  نگفت  را  نامش  که  مردی 
طاهر  نام  به  کسي  »آنجا  مي گوید:  و  مي کند  اشاره 
کراچي هاي  که  کسي  است،  شهرداري  تفتیش  کارمند 

ما را شکسته است.«
طاهر آدمي با هیکل بلند و بروت هاي پربار با یك جواب 

کوتاه می گوید: »مه اجازه ندارم که مصاحبه کنم.«
او  به  تلیفونی  مکالمه  یك  در  تفتیش  مدیر  هرچند 
به  و  نمی کند  قبول  او  اما  کند،  مصاحبه  که  می گوید 
منطقي  دلیل  هیچ کدام شان  مسوولین شهرداري  هرحال 

براي دفاع از این کارشان ارایه نکردند.  
روز به پایانش نزدیك می شد، اما کراچی کاران غمگین 
خانواده های شان  روزی  فراهم آوری  وسیله  یگانه  که 
کراچی های  کنار  در  هم  هنوز  بودند،  داده  دست  از  را 

شکسته شان با حسرت به این کراچی ها نگاه می کردند.

رییس جمهور حرفی برای گفتن دارد؟

كراچي داران پلخمری:

شهرداري باید جبران خساره كند
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

مشکل دیگر در این باره برمی گردد به عدم همکاری 
موارد  در  مدافع.  با وکالی  تحقیق  و  تعقیب  مراجع 
مساعدین  و  مدافع  با وکالی  زیادی همکاری الزم 
و  مظنونین  و  دوسیه  به  آنها  دسترسی  برای  حقوقی 
حضور در جلسات تحقیق وجود ندارد. این مشکل 

در ادارات مربوط به امنیت ملی بسیار جدی است.
قانون  پنجم  ماده  هشتم  و  هفتم  فقرات  اساس  بر 
محکمه  و  سارنوال  پولیس،  موقت؛  اجراات جزایی 
و  گرفتاری  وقت  در  را  واضح  معلومات  مکلف اند 
تعیین  حق  سکوت،  حق  به  راجع  استنطاق  از  قبل 
)مظنون  مراحل، حق حضور  تمام  مدافع  در  وکیل 
تفتیش،  درهنگام  آنها(  مدافع  وکیل  ویا  متهم  یا 
صف کشیدن،  طریق  از  مجرمین  شناسایی  مقررات 
متهم  برای  محاکمه  و  اهل خبره  توسط  معاینات 

ومظنون )و وکیل مدافع آنها( ارایه نماید.
 بر اساس فقره های یکم و دوم ماده سی وهشتم قانون 
محکمه  و  سارنوال  پولیس،  موقت؛  اجراات جزایی 
در  مدافع  وکیل  و  مظنون  غرض حضور  مکلف اند 
تمام مراحل، تحقیق درصورت تفتیش، مقابله شهود، 
صف کشیدن،  ازطریق  مجرمین  شناسایی  طرزالعمل 

معاینات توسط اهل خبره ایشان را مطلع سازد.
مامور  است:  آمده  نیز  قانون  همین  چهلم  ماده  در 
تحقیق  درجریان  ابتداییه  سارنوال  و  قضایی  ضبط 
از  را  مجنی علیه  و  مدافع  وکیل  مظنون  مکلف اند، 
فعالیت های را که انجام می دهند آگاه نموده و آنها 
حق دارند که حاضر باشند. هم چنان درماده چهل و 
سوم این قانون بر حق دسترسی متهم و وکیل مدافع 

به اسناد شامل دوسیه تصریح شده است.

باتوجه به اظهارات تعدادی از وکالی 
مدافع و مساعدین حقوقی یک مشکل 
عدم توجه  زمینه،  دراین  دیگر  بنیادی 
کافی قضات به الیحه دفاعیه آنهاست. 
می دارند  ابراز  افراد  این  از  برخی 
قضایی  جلسات  در  آن که  وجود  با 
این  و  می گردد  رعایت  شکلیات 
ولی  می کنند؛  دفاع  ازمتهمین  افراد 
صورت  الزم  توجه  دفاعیه ها  این  به 
صورت  به  باتوجه  قاضی  و  نمی گیرد 
دعوا سارنوال ویا یافته های خود قضایا 
را فیصله می کند و به دفاعیه های ارایه 
شده درمحکمه به صورت الزم وکافی 

توجه نمی کنند.
انجام  خالل  در  کمیسیون  یافته های   
مردم  مدافع،  وکالی  با  ها  مصاحبه 
مراجع  در  متهمین  قضایای  بررسی  و 
اگر  نشان می دهد که  قضایی  و  عدلی 
متهم یا وکیل مدافع وی نتواند هیچ نوع 
در  نماید،  تامین  قاضی  با  را  ارتباطی 
چنین حالت های بدون بررسی منصفانه 
از  آنچه  به  بیش تر  دوسیه،  اوراق 

جانب سارنوال مطالبه گردیده است، حکم صورت 
می گیرد و به دفاعیه و اعتراض متهم یا وکیل مدافع 

وی  به صورت الزم ترتیب اثر داده نمی شود.
از  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  ناظرین 
دفتر ساحوی کندهار نیز گزارش داده اند که برخی 

و  نداده  بخود  را  دوسیه  مطالعه  زحمت  قضات  از 
بدون مالحظه اسناد و شواهد جرمی و یا توجه الزم 
به دفاعیه متهم یا وکیل مدافع بر حسب درخواست 

سارنوال متهم را محکوم به مجازات می نمایند.
ادامه دارد

نتایج آخرین سرشماری در امریکا نشان می دهد 
میلیون و شش صد هزار  که در سال ۲۰۱۰، دو 
نفر به صفوف فقرا در امریکا اضافه شده اند. در 
مجموع بیش از ۴۶ میلیون نفر در امریکا یا زیر 
خط فقر و یا در خط فقر قرار دارند. این باالترین 
است.  این کشور  در  تعداد در ۵۰ سال گذشته 
برخی از کارشناسان می گویند، در صورتی که 
خانواده  ها  از  بیشتری  تعداد  نیابد،  بهبود  اقتصاد 

در آستانه بی خانمانی قرار خواهند گرفت.
برای  ایتالف  سازمان  مدیر  فَِرل،  مایکل 
بی خانمان ها در شهر واشنگتن، می گوید: تعداد 
می شود  کم  درآمدشان  از  که  امریکایی هایی 
حال  در  می مانند،  بیکار  طوالنی تری  زمان  و 

افزایش است.
واشنگتن  شهر  در  بی خانمان ها  به  سازمان  این 
کمک می کند. مایکل فرل توضیح می دهد که 
اکنون یک نفر از شش نفر در امریکا زیر خط 
فقر و یا در خط فقر قرار دارند. او می گوید: اگر 
تغییر اساسی در اقتصاد صورت نگیرد، وضعیت 

در آینده نزدیک بدتر از این خواهد شد.
 ۹ اخیرا  بی خانمان ها  برای  ایتالف  سازمان 
کارمندش را از کار برکنار کرده است، اما این 

بی خانمانی  آستانه  در  که  نفری  صدها  به  سازمان 
هستند کمک می کند.

تامارا گلدن که پس از ۶ سال زندگی زناشویی با 
سه فرزندش بی خانمان شده است می گوید: »خیلی 
دشوار است، اعتماد به نفس تان از بین می رود، شما 
را به عنوان یک انسان نابود می کند. فرقی نمی کند 
با هر فرهنگی که داشته باشید، یک پدر و یا مادر 

هرگز نمی خواهد به فرزندش بگوید که ندارم. یا امشب 
غذا نداریم«.

برنامه  یک  در  اجتماعی  مددکار  برت،  سی  سوفیا 
پیش  تامارا  »وقتی  می گوید:  بی خانمان ها،  به  کمک 
کجا  هیچ  او  می کرد.  زندگی  خیابان  در  آمد،  من 
در  موقتی  خانه  یک  سازمان  این  برود.  نمی توانست 
بر آورده  را  او  پزشکی  نیازهای  تامارا گذاشت.  اختیار 

کرد و در تحصیل به او کمک کرد«.
زندگی برای تامارا یک مبارزه روزانه است. اما وضعیت 

او بهبود پیدا کرده و می خواهد به مدرسه بازگردد.
کارشناسان می گویند، بیکاری بزرگترین دلیل فقر در 
هستند.  بیکار  امریکایی  میلیون   ۱۴ امریکاست، حدود 
اما با در نظر گرفتن تعداد آن هایی که دیگر امیدی به 
ندارند و آن هایی که گرچه کار می کنند،  یافتن شغل 
اما شغلی پایین تر از حرفه اصلی خود دارند، جمع کل 

آن ها نزدیک به ۲۵ میلیون نفر می رسد.

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

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان )بهار سال 1390(

آزادي هاي بنيادین بشري
 در اسناد بين المللي

قسمت چهل  و یکم

اضطراري  وضعیت هاي  تخطي  غیرقابل  لیست  که  مي شود  گفته 
مي بایست شامل تضمین هاي حداقل علیه بازداشت خودسرانه و محاکمه 
عادالنه نیز باشد، زیرا این حقوق نیز به قدري مهم هستند که تخطي از 
آنها، حق حیات و حق مصوون بودن از شکنجه را به خطر مي اندازد و 
تضمین هاي  این  از  تخطي  نمي تواند  عمومي  اضطراري  وضعیت  هیچ 
تضمین ها،  این  که  واقعیت  این  به  باتوجه  البته  کند.  توجیه  را  حداقل 
معموال در وضعیت هاي اضطراري عمومي، بیشتر در معرض خطر نقض 

شدن قرار مي گیرند به نظر مي رسد که این ادعا کامال موجه مي باشد. 
ادله و شواهد فراواني وجود دارند که نشان مي دهند این اصول )یعني 
اصل تهدید استثنایي، اصل تناسب، اصل عدم عدول از حقوق بنیادین 
بین الملل عام درآمدند  تبعیض( به صورت اصول حقوق  و اصل عدم 
که عالوه بر اعضاي کنوانسیون هاي حاوي شرط عدول بر دولت هاي 
غیرعضو و نیز در مورد معاهداتي که شامل شرط عدول نیستند حاکم 
است. در واقع میثاق بین المللي حقوق مدني و سیاسي یک معاهده چند 
جانبه عام و داراي خصوصیت شبه جهاني است. دولت ها نیز در عمل به 
موضع ارگان هاي نظارتي در اعمال این اصول هیچ اعتراضي نداشته و 

بنابراین، عمال این شیوه شکل گیري نر م هاي عرفي را پذیرفته اند. 
هرچند که در میثاق بین المللي حقوق مدني و سیاسي و نیز کنوانسیون 
اروپایي حقوق بشر و آزادي هاي اساسي، صحبت از دولت هاي عضو 
شده است لیکن هم در مقیاس )ماده ۲( و هم در کنوانسیون اروپایي 
در  شناخته شده  آزادي هاي  و  حقوق  تا  هستند  متعهد  اعضا   ،)۱ )ماده 
صالحیت شان  تحت  یا  سرزمین شان  در  واقع  افراد  کلیه  براي  را  آنها 
تضمین کنند. به عالوه اصول و قواعد این اسناد به صورت قواعد حقوق 
الزام آور  نیز  آنها  غیرعضو  دولت هاي  بر  و  درآمده  عرفي  بین الملل 

گشته اند
قواعد حقوق بشري و تحديد تعهدات

است  ساکت  مورد  این  در  سیاسي  و  مدني  حقوق  بین المللي  میثاق 
امکان رزرویشن  ماده ۶۴ خود  در  بشر  اروپایي حقوق  کنوانسیون  اما 
)تحدید تعهد یا حق تخصیص( نسبت به مقررات آن را پیش بیني کرده 

است. 
از آنجا که عبارت ماده ۶۴ کنوانسیون اروپایي حقوق بشر درخصوص 
ماهیت رزرویشن ها روشن نیست، لذا قانون حاکم بر موضوعات ماهوي 
رزرویشن ها نسبت به هر دو کنوانسیون و میثاق، قبل از هرچیز، عبارت 
است از قواعدي که در موارد )d( )۱( ۲ و ۱۹ کنوانسیون وین راجع به 
حقوق معاهدات، بیان شده اند. ماده c( ۱۹( به نظریه مشورتي راجع به 
کنوانسیون جینوساید برمي گردد و به عنوان یک قاعده عام مورد قبول 

حقوق بین المللي تلقي مي شود. 
به موجب ماده ۱۹ کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات: یک کشور 
مي تواند  معاهده  یک  به  الحاق  یا  تایید  قبول،  تصویب،  امضا،  هنگام 
تعهد خود را نسبت به آن معاهده محدود کند )رزرویشن( مگر این که :

کرده  منع  را  )رزرویشن(  تخصیص  حق  یا  تعهد  تحدید  معاهده،   )a(
باشد؛ 

باشد که شامل  داده  اجازه  را  فقط رزرویشن هاي خاصي  معاهده   )b(
رزرویشن مورد بحث نباشد؛ 

)c( در غیر این صورت این موارد مشمول بندهاي )a( و )b( رزرویشن 
)یا تحدید تعهد( 

برخالف موضوع و هدف معاهده باشد. 
با  رزرویشن  بودن  مخالف  از  حاکي   ،۱۹ ماده  از   )c( بند  محتواي 
معنا که در صورت سکوت  بدین  است.  موضوع و هدف کنوانسیون 
نمي توان  اصوال  میثاق(  )مثل  رزرویشن  خصوص  در  کنوانسیون  یک 
رزرویشني اعالم کرد که مخالف موضوع و هدف آن کنوانسیون باشد. 
بدیهي است که موضوع و هدف کنوانسیون هاي حقوق بشري و حقوق 
ماهیت  این،  واقع،  در  است.  انسان  شخص  از  حمایت  دوستانه  بشر 
که  بود  انسان(  شخص  از  حمایت  همان  )یعني  جینوساید  کنوانسیون 
الهام بخش دیوان در اتخاذ تصمیمي شد که بعدها سیستم منعطف قواعد 
راجع به رزرویشن در معاهدات چند جانبه نامیده شد. بنابراین هرگونه 
رعایت  و  تضمین  به  دولت ها  تعهد  که  )رزرویشني(  تعهد  تحدید 

آزادي هاي بنیادین بشري را محدود سازد محکوم به بطالن است. 
ادامه دارد
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 نویسنده: پاتریک حیم زاده؛ دیپلومات سابق فرانسه در طرابلس
 برگردان:  شروین احمدي

برای  حمایتی  قذافی،  معمر  آقای  رژیم  پایان  اگر 
انقالب های عرب و به ویژه در سوریه به حساب می آید 
اما راه طوالنی  هنوز برای برقراری صلح در پیش است. 
»شورای ملی انتقالی« که وعده انتخابات را داده است 
باید تک تک پایه های رژیم را از میان برداشته و کنار 
آمدن با قبایل، به ویژه با قبایل غرب را که نقشی جدی 

در پیروزی بازی کردند، فراگیرد. 
در بحبوحه امواج جنبش های انقالبی تونس و مصر و به 
دنبال کناره گیری سریع دو حاکم اقتدارگرا، بسیاری از 
ناظران براین باوربودند که شورش ۱۷ فبروری در لیبیا 
به موفقیت مشابهی دست خواهد یافت. تصاویری که 
مارچ  ماه  آغاز  در  ماهواره ای  شبکه های  برروی  مدام 
تکرار می شدند، شورشیان منطقه خلیج »سیدرا« را نشان 
غرب  راهی  خود،  خودروهای  برروی  که  می دادند 
امید  از  به ویژه  این تصاویر و  از  نمی شد  بودند.  کشور 
و شجاعت این مبارزین جوانی متاثر شد که با شور و 
هیجان، اطمینان می دادند که تا دو روز دیگر طرابلس 

)تریپولی( را »آزاد« خواهند کرد. 
با این همه پس از شش ماه جنگ داخلی و هشت هزار 
عملیات بمباران سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو(، 
در جبهه های برقه و مصراته تحول چندانی اتفاق نیفتاده 
است. عملیات نظامی تعیین کننده ای که در فاصله چند 
روز باعث سقوط طرابلس شدند، نه دست آورد ساکنین 
غرب  شهر  چند  ساکنین  پیروزی  بلکه  کشور،  شرق 
کشور بود که اغلب به یکی از قبایل عرب بلندی های 

نفوسه در غرب کشور، تعلق دارند، قبیله الزنتان. 
و  داخلی  جنگ  این  ویژگی های  درک  برای 
چالش های عظیم دوران پسا قذافی، باید قبل از هرچیز 
 ۴۲ از  که  کرد  توجه  سیستمی  اصلی  خصوصیات  به 
قدرت  سیستم  است.  بوده  حاکم  کشور  بر  پیش  سال 
جماهیری - »دولت توده ها« - بر سه ستون اصلی تکیه 
می کرد: انقالبی، نظامی و قبیله ای. این سه پایه اساسی 
حیات آن را از سال ۱۹۷۵ امکان پذیر کرده بودند و در 
روز  مشکالت  با  هرچند  سیستم  این  سال ها،  این  تمام 
افزون، اما کارآیی خود را حفظ کرده بود، البته تا شش 

ماه پیش از آغاز شورش ها. 
سه پایه اساسی رژیم

مشابه  که  است  انقالبی  کمیته های  رژیم،  پایه  اولین 
حزب بعث صدام حسین در عراق و یا خاندان اسد در 
سلسله مراتب  تمام  در  که  کمیته ها  این  هستند.  سوریه 
داشتند،  حضور  بزرگ  شرکت های  و  دولتی  ساختار 
ضامن نظریه جماهیری و بسیج توده ها بودند؛ براساس 
پاسداران  یا سپاه  به گارد سرخ در چین و  مدلی شبیه 
نفر  سی هزار  به  کمیته ها  این  اعضای  تعداد  ایران.  در 
از  شدن،  پذیرفته  محض  به  آن  اعضای  و  می رسید 
می شدند.  بهره مند  مراتبی  سلسله  و  مادی  امتیاز های 
همین ها بودند که در بنغازی اولین تظاهرات را در ۱۵ 
فبروری سرکوب کردند؛ امری که دو روز بعد باعث 
شبه نظامیان  به  انقالبی  کمیته های  شد.  شورش  آغاز 

مختلفی که در تمام کشور حضور دارند تکیه می کنند 
که تحت نام عمومی »گارد انقالبی« بازشناخته می شوند. 
سرکوب  و  بازدارنده  نقش  مسلح  شخصی های  لباس 

گرانه ای را از آغاز شورش ها به عهده گرفته اند. 
سپس نوبت »گارد شخصی« می رسد که وظیفه آن حفظ 
امنیت معمر قذافی و خانواده اش است. تعداد اعضای این 
گارد پیش از شورش ها ۱۵ هزار نفر ارزیابی می شد که 
واحدهای  جمله  )از  »امنیتی«  اصطالح  به  واحد  سه  در 
ازهم پاشید  اول  روزهای  همان  در  که  بنغازی  کوچک 
و تعداد زیادی از افسران و سربازانش به منطقه طرابلس 
ویژه  نظامی  نیروهای  واحد  سه  و  کردند(  عقب نشینی 
قبایل  میان  از  عمدتا  گارد  این  اعضای  شده اند.  تقسیم 
معروفند،  رژیم  به  وفاداری  به  که  لیبیا  جنوب  و  مرکز 
از  آنها  و»القذافه«.  »المقارحه«  قبایل  شده اند:  انتخاب 
و  ارزان  کاالهای  مانند  بهره مندند،  بسیاری  امتیازات 
مجانی، موتر و امکان سفر به خارج. همین نیروها هستند 
که از شش ماه پیش در سه جبهه برقه، مصراته و جبول 
فبروری  ماه  در  شورش ها  آغاز  در  و  می جنگند  نفوسه 
»صبراته«  )»زاویا«،  تریپولی  منطقه  شهر های  در  مارچ  و 
»زواره«( در سرکوب مردم شرکت داشتند. خمیس،  و 
منطقه  نظامی  واحد های  از  یکی  قذافی،  پسر  آخرین 
مصراته را فرماندهی می کرد و برادرش معتصم در راس 

یکی دیگر از واحدهاست. 
ابزاری از آن  قبیله ای و استفاده  به تعلقات  باید  باالخره 
توسط قدرت حاکم اشاره کرد که یکی از عواملی است 
که می تواند طوالنی شدن سیستم قذافی را توضیح دهد. 
تا   ۱۹۶۹ سال های  بین  انقالبی،  لیبیا  سال های  اولین  در 
از  اما  نمی داد.  قبایل  به  ارجاعی  هیچ  حکومت   ،۱۹۷۵
یک  و  گذاشته  ارج  آنها  به  سبز«  کتاب   «  ،۱۹۷۵ سال 
این  پس  آن  از  می دهد.)۱(  اختصاص  آنها  به  را  فصل 
)کلیانتالیسم(  حامی پروری  سیاست  امر جزو جداناپذیر 
می شود که در بطن رژیم قرار دارد. بدین ترتیب مساله 
حول تقسیم رانت نفتی متمرکز است، آن هم به صورتی 
صلح  هم  شده،  حفظ  مناطق  و  قبایل  بین  توازن  که 

اجتماعی تهدید نشود و هم یکپارچگی کشور. 
از شیوه های  استفاده  با  توانست  دگروال قذافی مدت ها 
بیاید:  کنار  قبایل  با  آنها،  کردن  جایگزین  و  مختلف 
از  دور  به  بسیار  مذاکره.  و  پاداش  تهدید،  محدودیت، 
ساختاری یکپارچه و یا هرمی، قبایل معاصر در لیبیا در 
دوران صلح بیشتر بر شبکه های همبستگی تکیه می کنند 
که دسترسی به منابع و مقامات را امکان پذیر می سازد و 

جهت دهنده استراتژی های فردی و جمعی اند. 
برحسب نزدیکی و یا احیانا اختالف یکی از افراد قبیله 
با اعالحضرت، متعلق بودن به آن می تواند یک امتیاز و 
یا برعکس یک مشکل به حساب آید. این چنین بود که 
اصلی  خانوادگی  گروه های  یعنی  مصراته)۲(،  ساکنین 
شهر حتا اگر واقعا یک قبیله بحساب نمی آمدند)۳(، تا 
سال ۱۹۷۵ مورد محبت و گشاده دستی آقای قذافی قرار 
داشتند. سپس به دلیل اختالفات شخصی و ایدیولوژیک 

عمر آل محشی با وی، که از یاران اولیه او و از اهالی این 
قبیله بود، رهبر لیبیا از ساکنین مصراته گسست و با رقیب 
نزدیک  بنی ولید  منطقه  در  ورفلت،  قبیله  آنها،  تاریخی 
شد. از آن زمان اهالی مصراته هرچه بیشتر از پست های 
سرویس های  شخصی،  )گارد  گذاشته  کنار  حساس 
دیوانساالرانه  مسوولیت های  سوی  به  بیشتر  و  امنیتی( 

رانده شدند. 
در زمان جنگ، قبایل می توانند اهرمی کارا برای بسیج 
در روستا و شهر، که درآن اهالی یک منطقه اغلب در 
یک محله ساکن اند، به حساب آیند. این محالت نیز به 
»شیخ«  هرکدام  که  شده اند  تقسیم  زیرمجموعه  چندین 
خود را دارند. این چنین بود که در آغاز شورش شاهد 
می کردند  ادعا  درگیری  طرف  هردو  که  بودیم  آن 
عمل  در  بسته اند:  اتحاد  پیمان  قبیله  یک  »شیخ«  با  که 
در  »القذافه« که  قبیله  افراد  از  تعدادی  مثال  به عنوان  اما 
پیوستند  انتقالی«  ملی  »شورای  به  بودند  ساکن  بنغازی 
بدون آنکه در مبارزه نظامی در کنار آنها شرکت کنند. 
بدین ترتیب لیست های منتشرشده در رسانه ها از قبایلی 
که به »شورای ملی انتقالی« و یا آقای قذافی پیوسته اند، 

چندان اعتبار نداشت. 
در  و  روستایی  مناطق  در  کشور،  جنوب  و  مرکز  در 
تشکیل  قبایلی  از  اکثرا  آنها  ساکنین  که  شهرهایی 
می شوند که با سیستم قذافی نزدیک بودند، کمتر شورش 
بوجود آمد. بعضی از این شهرها نیروی نظامی به رژیم 
اهدا می کردند. از جمله در مناطق »بنی ولید« مرکز قبیله 
»الورفله«، »ترهونه« مرکز اتحاد قبیله ای ترهونه؛ »سرت« 
مرکز قبیله »القذافه«؛ »فزان« که اهالی اش متعلق به قبایل 
هستند که  »طوارق«  و  »هوساییه«  »القذافه«،  »المقارحه«، 
هم چنین  و  بودند؛  رژیم  لطف  مورد  پیش  مدت ها  از 
شهر »تاورقه« که اهالی آن کینه ی کهن نسبت به اهالی 
»مصراته« دارند و یا شهر »غدامس« در مرز الجزیره که 
است  چشمگیر  تعدادشان  که  جرماته  پناهندگان  درآن 
توانسته اند وفاداری به قدرت را همچنان بر شهر حاکم 

گردانند. 
تا روشن  رژیم سعی کردند  دیگر طرفداران  مناطق  در 
شدن وضعیت و اینکه ترازو به کدام سو سنگینی می کند، 
وضعیت بی طرفانه را حاکم کنند: شهر »مزده« که مرکز 
بوسیف«،  »اوالد  هم چنین  و  است  »المشیشیه«  قبیله 
واحه های »اوجیال« ، »وادان«، »حون«، »سوکنا« و »زلیتان« 
که اهالی متعلق به قبیله »اوالد بوسیف« به اهالی »مصراته« 

به دیده شک می نگرند. 
شاهد  قریه،  آن  تا  روستا  این  از  ترتیب،  بدین 
به  گاه  آن  ریشه  که  هستیم  متفاوتی  استراتژی های 
به عنوان  می گردد.  باز  ایتالیا  استعمار  دوران  اختالفات 
تاریخی شان  رقیب  با  »الزیتان«  قبیله  افراد  مثال، 
در صلح  »مزده«  در شهر  از شورش  قبل  تا  »المشیشیه«، 
زندگی می کردند هرچند ازدواج بین افراد دو قبیله انجام 
پیوست،  به شورش ها  »الزیتان«  نمی پذیرفت. وقتی شهر 
افراد قبیله »الزیتان« در شهر »مزده« به رفقای شورشی شان 
ماندند.  »المشیشیه« بی طرف  افراد  پیوستند در حالی که 
از  »المشیشیه«  افراد  دیگر  روستاهای  در  همان حال  در 
موارد  می توان  می کردند.  حمایت  قذافی  طرفداران 
قرار  توجه  مورد  باید  آنچه  زد.  مثال  را  دیگری  متعدد 
دامنه  مذاکره  سنتی  کارهای  و  ساز  که  آنست  گیرد 
پیدایش  خشونت ها را محدود کردند؛ امری که جلوی 
بازسازی  که  گرفت  را  بازگشت ناپذیری  شرایط  آن 
ناممکن  درگیری ها  پایان  از  پس  را  واحد  ملت  یک 

می ساخت. 
شورش  وجود  عدم  طرابلس،  پایتخت،  مورد  در 
»آزادشده«  شهرهای  از  نیرو  رسیدن  از  پیش  عمومی 
از  داد:  توضیح  می توان  دودلیل  با  را  تریپولی  منطقه 
طرف  از  و  سرکوب  و  امنیتی  دستگاه  شدت  یک سو، 
در  که  بنغازی  خالف  بر  شهر.  اجتماعی  ترکیب  دیگر 
برای طرد رژیم،  »برقه«  منطقه  قبایل بزرگ  اتحاد  آنجا 
از  نیمی  ساخت،  ممکن  را  مشترک  عملکردی  امکان 

اهالی طرابلس )تریپولی( را افراد قبایل منطقه »بنی ولید«، 
سرنوشت شان  که  می دهند  تشکیل  »فزان«  و  »ترهونه« 
نیمه  است.  خورده  پیوند  قذافی  رژیم  عاقبت  با  عمیقا 
شهر  یا  و  کوچک  قبایل  افراد  را  پایتخت  اهالی  دیگر 
نشینانی تشکیل می دهند که به راحتی امکان تشکل در 

ساختارهای مبارزاتی را ندارند. 
شورایی با نمایندگی اندک

پدیداری  پیش  ماه  پنج  از  که  تاکتیکی« ای  »گسست 
توسط  مصراته  و  برقه  جبهه های  در  آن  نزدیک 
می شد،  اعالم  انتقالی«  ملی  »شورای  و  ناتو  سخنگویان 
باالخره توسط افراد قبیله عرب »الزیتان« به وقوع پیوست؛ 
قبیله ای که افراد مسلح آن در آغاز ماه می تنها سه هزار 
نفر ارزیابی می شد. یکی از دالیل کلیدی این موفقیت، 
لیبیایی جایگزینی  از سنت  استفاده  قبیله در  این  توانایی 
درآن  که  بود  ملی  با  منطقه ای  و  منطقه ای،  با  محلی 
را  آزادسازی  برای  مبارزه  شهر  هر  و  منطقه  هر  اهالی 
پیش می بردند. پیکان حمله و در عین حال پیونددهنده 
شورش ها در غرب کشور، افراد قبیله »الزیتان« با هشیاری 
را  غریان(  )زاویه، صرمان،  آزادشده  نیروهای شهرهای 
به صورتی  سپس  و  دادند  آموزش  و  کردند  جذب 

هماهنگ و همزمان به این سه شهر حمله کردند. 
سخنگویان ناتو و مسوولین سیاسی فرانسوی و انگلیسی 
نه  اما  کنند.  تاکید  بمباران ها  نقش  اهمیت  بر  می توانند 
پیشرفت در جبهه های برقه و مصراته و نه فروپاشی بارها 
استراتژیک  پایگاه های  بمباران  اثر  بر  رژیم  اعالم شده 
طرابلس )تریپولی( و یا اقامتگاه های قذافی، تاثیر جدی 

بر سیر تحوالت جنگ داشتند. 
در  غرب،  سوی  به  نظامی  عملیات  کفه  چرخش 
زین  بود،  شده  آغاز  شرق  از  ابتدا  در  که  شورشی 
مطرح  را  انتقالی«  ملی  »شورای  نمایندگی  مساله  پس 
این شورش  از مسوولین  می سازد. هم اکنون هیچ کدام 
اگر  ندارند.  حضور  شورا  ساختارهای  در  پیروزمندانه 
مشروع  »نماینده  عنوان  هم چنان  می خواهد  شورا  این 
مردم لیبیا« را که از سوی فرانسه و انگلستان به آن اهدا 
شده، یدک کشد، باید سریعا به شورشیان غرب کشور 
جایگاهی هم وزن نقشی که آنها در پیروزی نهایی بازی 
کرده اند، پیشنهاد کند. در غیر این صورت خطر پیدایش 

ساختارهای مستقل به وجود خواهد آمد. 
حضور  برای  تالش  شورا،  این  برای  دیگر  چالش 
است،  آینده آن  نهادهای  در  قبایل  و  مناطق  نمایندگان 
مناطقی که اغلب با رژیم همکاری می کردند: »سرت«، 
غدامس«.   « و  »غات«  »سبها«،  »ترهونه«،  ولید«،  »بنی 
»شورای ملی انتقالی« باید به مردم این مناطق و هم چنین 
انقالبی  کمیته های  اعضای  و  نظامی  مسوولین  به 
غیر  در  بدهد.  را  الزم  اطمینان های  شده،  درگیر  کمتر 
پیروزی های  از  مغرورشده  شورشیان  اگر  این صورت، 
نظامی شان، تالش کنند که به زور اسلحه اراده خود را به 
قبایلی که دارای نفوذ محلی هستند، تحمیل کنند، جنگ 

می تواند مدت ها ادامه یابد. 
و  پادرمیانی  کارهای  و  ساز  بن بست،  از  خروج  برای 
داشته  اساسی  نقشی  باید  محلی  بدوی«   « قبایل  مذاکره 
آقای  از  مدت ها  قبایل  از  بعضی  اگرچه  زیرا  باشند. 
»بدوی«  قبایل  سنت  در  اما  کردند،  حمایت  قذافی 
منفعت  و  پراگماتیسم  و  نیست  غیرقابل تغییر  هیچ چیز 
بر منطق »شرافت« غلبه می کند، منطقی که  اغلب  جمع 
از آن در غرب  به صورت تصویری ساده انگارانه  اغلب 
عرضه می شود. این به نفع همه است که صادرات نفت 
به صورت  درآمد  و  شود  سرگرفته  از  سریعتر  هرچه 
عادالنه میان مناطق تقسیم شود؛ امری که می تواند نقش 
متعادل کننده ای بازی کند، به شرط آن که قدرت جدید 
بپذیرد که به مناطق و شهرها امکان خودگردانی زیادی 

در اداره مسایل شان بدهد. 
کشوری  در  بزرگ  چالشی  داخلی،  جنگ  از  خروج 
است که در آن زین پس سالح ها آزادانه در حرکتند، 
هنوز  محلی  امر  و  ندارد  وجود  سیاسی  فرهنگ  هیچ 

مهمتر از منافع ملی است. 
 Cf. Edition arabe du Centre mondial -۱
 d’études et de recherches sur le Livre

 .۱۹۹۹ ,vert, Tripoli
۲- اهالی مصراته بالفاصله پس از برقه دست به اسلحه 
بردند. نزدیکی اجتماعی و تاریخی ای بین اهالی مصراته 
ساکنینش  از  نیمی  از  بیش  که  دارد  وجود  بنغازی  و 

مهاجرین مصراته هستند.
دارای  که  است  »قبیله« جماعتی  از  منظور  اینجا  در   -۳
اجداد مشترک هستند و افراد آن به نوعی ارتباط فامیلی 

با هم دارند. 


لیبیا در کشاکش میان رقابت های قبیله ای و دخالت نظامی غرب

شرایط پیدایش اتحاد ملی در لیبیا
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مخالفان قذافی برای تشکیل 
کابینه جديد به توافق 

نرسیدند
تشکيل  مورد  در  ليبيا  انتقالی  شورای  رهبران 
در  و  نرسيدند  توافق  به  جديد  وزرای  هيات 
نيروهای  که  می شود  گزارش  حال  همين 
مسلح شورای انتقالی برای چندمين بار ناچار به 

عقب نشينی از بنی وليد و سرت شده اند.
آخرين  از  سرت  و  بنی وليد  شهرهای 
استحکامات هواداران معمر قذافی، رهبر پيشين 
ليبيا هستند و تالش های نيروهای مسلح شورای 
دو  اين  کنترول  گرفتن  دست  در  برای  انتقالی 

شهر هنوز بی نتيجه مانده است.
که  شد  اعالم  يک شنبه  روز  ديگر  سوی  از 
هواداران قذافی در بنی وليد 17 »مزدور« شورای 
انتقالی که بيشتر آنها پاسپورت های فرانسوی و 
بريتانيايی دارند را به اسارت خود درآورده اند.

موسی ابراهيم، سخنگوی وفادار به معمر قذافی 
اين مطلب را يک شنبه شب در شبکه تلويزيونی 
ميان  در  که  گفت  و  کرد  بيان  سوريه  »الرای« 
»کارشناس  و  مشاور«  »افسر  چند  اسيرشدگان 

فنی« نيز ديده می شوند.
شبکه سوری »الرای« از زمان کنار گذاشته شدن 
معمر قذافی از قدرت به عنوان کانال ارتباطی او 

با جهان خارج عمل می کند.
در همين روز 180 کيلومتر دورتر از بنی وليد در 
پايتخت ليبيا اعضای شورای انتقالی اين کشور 
که ماه گذشته هيات دولتی را که در زمان نبرد 
کردند  منحل  داده بودند  تشکيل  سابق  رژيم  با 
توافق  به  جديد  کابينه  تشکيل  سر  بر  نتوانستند 

برسند.
آنکه  از  پس  رويترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
دفاع  وزارتخانه های  برای  اعالم شده  نامزدهای 
و داخله نتوانستند حمايت همه اعضای شورا را 
به خود جلب کنند، محمود جبرييل، از رهبران 
فهرست  ارايه  از  ليبيا،  انتقالی  شورای  اصلی 

دولت جديد بازماند.
ميان اين شورا و ديگر گروه ها در ليبيا ازجمله 
محلی  نمايندگان  و  اسالم گرايان  شبه نظاميان، 
تشکيل  که  آمده  به وجود  تنش هايی  هم اينک 
انتقالی  شورای  برای  را  جديد  دولت  اعالم  و 

دشوار کرده است.
شورای  است  حاکی  گزارش ها  حال  اين  با 
از  پس  و  ماه  بيست  ظرف  دارد  قصد  انتقالی 
يافتن و دستگيری معمر قذافی و شکست کامل 
هواداران او طرح هايی را برای انتخابات و تنظيم 

يک قانون اساسی جديد اعالم کند.
توافق  با  که  است  ليبيا گروهی  انتقالی  شورای 
انتخابات  و  رای گيری  بدون  ولی  اعضايش 
تشکيل شده است و از زمان تشکيل به مرور از 
سوی سازمان ملل متحد و واشينگتن و بسياری 

از ديگر کشورها به رسميت شناخته شده است.
خيزش در برابر 42 سال حکومت قذافی در ليبيا 
ماه دلو گذشته آغاز شد و دستگيری يک وکيل 
در شهر  تاربل  فتحی  نام  به  بشر  فعال حقوق  و 
بنغازی جرقه ای بود که اعتراض های مردمی را 

در ليبيا شعله ور ساخت.

روزنامه8صبحبرگزارميکند
روزنامه8صبحکارگاههايآموزشيرادرزمينهروزنامهنگاريتحقيقيبرايخبرنگارانرسانههايچاپيوراديوييدرشمالشرق،شمال،غربومرکزکشوربرگزارميکند.

دراينکارگاههايآموزشيششروزهکارشناسانرسانهايبهويژهکارشناسانامورگزارشگريتحقيقيبهآموزشچگونگيمبارزهبافساداداريدرافغانستان،بهوسيلهافشاسازيمواردفسادازطريق
تهيهيگزارشهايتحقيقيخواهندپرداخت.اينکارگاههادرواليتکابلبرايخبرنگارانواليتهايکابل،پنجشير،کاپيسا،پروان،لوگرووردک؛دربلخبرايخبرنگارانبلخ،سمنگان،جوزجان،
سرپلوفارياببرگزارميشود.مصارفرفتوبرگشت،غذاومحلبودوباشاشتراککنندگانتامينميگردد.همچنينپسازختمکارگاههابهخبرنگارانفرصتدادهميشودکهطرحهايشان
رابرايتهيهييکگزارشتحقيقيارايهبدارند.درصورتيکهطرحگزارشگرانموردتاييدقرارگيرد،هزينهتهيهآنازطرفروزنامه8صبحپرداختميشودواينگزارشهابهنامخودگزارشگر

درروزنامه8صبحبهچاپخواهدرسيد.
  inv.8am@gmail.com:عالقمندانميتوانندبهمنظوراشتراکدراينکارگاهها،يکنسخهازخلصسوانحودرخواستيهايشانرابهاينآدرسارسالکنند

درصورتنيازبهمعلوماتبيشتربهاينشمارههاتماسبگيريد:0700269638و0700228988
مهلتجمعآوريدرخواستيهابرايواليتکابلتا14سنبلهودرواليتبلختا14ميزانميباشد.برايخبرنگارانزن،اولويتدادهميشود.

يک نظرسنجی جهانی بی بی سی نشان می دهد 
که طرفداران تشکيل دولت مستقل فلسطين از 

مخالفان آن بيشتر هستند.
اين نظرسنجی در 19 کشور جهان انجام شده 
و بر اساس آن 49 درصد خواستار به رسميت 
شناخته شدن فلسطين توسط سازمان ملل متحد 

هستند و 21 درصد با آن مخالفت کرده اند.
اکثريت چهار کشور اسالمی مورد مطالعه قرار 
گرفته و نيز 56 درصد از مردم چين خواهان 

حمايت کشورهای شان از اين طرح شده اند.
قطعنامه  از  مردم  درصد   45 نيز  امريکا  در 
طرح شده در سازمان ملل متحد برای شناسايی 
کشور مستقل فلسطين پشتيبانی و 36 درصد 

مخالفت کرده اند.
در  قطعنامه  اين  طرح  صدد  در  فلسطينی ها 

نشست هفته آينده سازمان ملل متحد هستند.
کمترين حمايت در هند بوده که رقم آن 32 

درصد گزارش شده است.

فلسطينی ها خواهان به رسميت شناخته شدن 
کرانه  شامل  که  هستند   1967 سال  مرزهای 

باختری و نوار غزه است.
تنها  مذاکره  می گويند  اسراييل  و  امريکا  اما 
راه دست يافتن به راه حلی برای ايجاد کشور 

فلسطينی است.
و  گذشته  سال  گفتگوهای  دور  آخرين 
توسعه  توقف  از  اسراييل  خودداری  بدنبال 
شهرک های يهودی نشين در مناطق اشغالی به 

شکست انجاميد.
افکار  که  می دهد  نشان  نظرسنجی  اين  اما 
عمومی جهانی در جهت رای به ايجاد يک 

کشور مستقل برای فلسطينی هاست.
حتا در کشورهايی که بيشترين ضديت را از 
از  بيشتر  تعداد طرفداران  داده اند،  نشان  خود 

مخالفان بوده است.
در امريکا 36 درصد مخالفت بوده اند، اما 45 

درصد حمايت کرده اند.

در هند، 25 درصد مخالفت 
درصد   32 اما  کرده اند، 

موافق هستند.
مصری ها قوی ترين حمايت 
را با 90 درصد از خود نشان 
نظر  درصد   9 تنها  و  داده 

منفی داشته اند.
در ترکيه 60 درصد موافق، 
در  مخالف،  درصد   19
موافق،  پاکستان 52 درصد 

اندونزيا 51 درصد  در  و  12 درصد مخالف 
موافق و 16 درصد مخالف بوده اند.

هستند،  حاميان  بيشترين  جزو  که  چينی ها 
56 درصد موافقت و تنها 9 درصد مخالفت 

کرده اند.
به  مشابهی  ارقام  نيز  اروپايی  کشورهای  در 

چشم می خورد.
فرانسه )54 درصد حامی، 20 درصد مخالف(، 

آلمان )53 درصد حامی، 28 درصد مخالف( و 
بريتانيا )53 درصد حامی، 26 درصد مخالف.(

در مجموع 30 درصد هم نظر قطعی نداده و 
يا  يا بستگی دارند و  بايد رای نداد،  گفته اند 

نظری نداشته اند.
اما در روسيه و شيلی اکثر مردم نظری نداده اند.

در اين نظرسنجی 20 هزار و 466 نفر از 19 
کشور جهان شرکت کردند. اين مصاحبه ها از 

3 جوالی تا 29 اگست امسال انجام شد.

گزارش ها حاکی است در جريان سرکوب 
نيروهای  صنعا،  در  مردمی  اعتراض های 
شليک  معترضان  سوی  به  نظامی  و  امنيتی 
کردند که در پی آن دست کم 26 تن کشته 

در  مخالفان  اعتراض  شده اند. 
خود  ماه  هشتمين  وارد  يمن 

شده است.
شاهدان  رويترز،  گزارش  به 
محل می گويند تظاهرات عليه 
صالح  عبداهلل  علی  حکومت 
روز  تغيير  ميدان  و  دارد  ادامه 
گذشته شاهد حضور نيروهای 
گذر  برای  که  بود  مردمی 
و  پوليس  نيروهای  حلقه  از 
اشک آور،  گازهای  پرتاب 
فرار می کردند. پس از افزايش 
سوی  به  امنيتی  نيروهای  مردمی،  فشار 

معترضان شليک کردند.
زيادی  شمار  که  شده  گزارش  همچنين 

زخمی  درگيری  اين  جريان  در  مردم  از 
به  که  شفاخانه  داکتران  از  يکی  شده اند. 
رويترز  به  بود  مشعول  زخمی ها  مداوای 
گفت: »اين يکی از تاسف بارترين روزهايی 
است که در چند ماه گذشته اين شفاخانه به 
خود ديده است. به احتمال زياد، شمار کشته 

و زخمی ها از اين هم فراتر می رود.«
شاهدان محل به رويترز گفتند شمار زيادی 
از معترضان بر اثر شليک گاز اشک آور از 
به  خفگی  حالت  در  امنيتی  نيروهای  سوی 
زمين  به  بي هوش  خيابان ها  در  و  برده  سر 
امنيتی تالش می کنند  ماموران  افتاده اند که 
به  و  کرده  جمع  پا  و  دست  زير  از  را  آنها 

شفاخانه منتقل کنند.
علی عبداهلل صالح که در حال حاضر برای 

می برد،  سر  به  سعودی  عربستان  در  مداوا 
حاضر نيست از حکومت 33 ساله خود کنار 
رود و مذاکره های مختلف برای پايان دادن 

به درگيری ها را هم رد کرده است.
وبسايت  در  بيانيه ای  در  يمن  دفاع  وزارت 
بودند  مخالفان  اين  که  کرده  اعالم  خود 
ارتش  موتر های  سمت  به  پترولی  بمب  که 
به  را  پوليس  موتر  يک  و  کرده  پرتاب 
نيز  صنعا  دولتی  رسانه های  کشيدند.  آتش 
را  مسلح  اپوزيسيون  و  مخالف  گروه های 

مسوول درگيری های اخير معرفی کردند.
اين  از  به گزارش آسوشيتد پرس، شاهدان 
که  حالی  در  مردم  می گويند  تظاهرات 
با  شعار »براندازی، براندازی« سرمی دادند، 

نيروهای امنيتی درگير شدند.

دولت ترکيه بر تبليغات خود عليه تصميم دولت 
يونانی جزيره قبرس برای عمليات اکتشاف گاز 
طبيعی در سواحل اين جزيره افزوده و عليه چنين 

اقدامی هشدار داده است.
به  قبرس  منابع گاز  ترکيه گفته اند که  مقامات 
هر دو جامعه ترک و يونانی اين جزيره تعلق دارد 

و بايد تا حل و فصل اختالف بين دو جامعه، از 
اين منطقه خودداری  اکتشاف گاز در  نوع  هر 
شود و در غير اين صورت، ترکيه با اعزام نيروی 

دريايی خود مانع از چنين فعاليتی می شود.
در مقابل، دولت يونانی قبرس که خود را تنها 
بر  می داند  جريره  اين  قانونی  و  مشروع  دولت 

حق خود در انجام عمليات اکتشاف تاکيد نهاده 
است.

مورد  کودتای  وقوع  پی  در  و   1974 سال  در 
ارتش  قبرس،  در  يونان  نظامی  دولت  حمايت 
ترک های  جامعه  از  حمايت  منظور  به  ترکيه 

قبرس، بخشی از اين سرزمين را تصرف کرد.

در سال 1983 جامعه ترک های قبرس موجوديت 
جمهوری ترک های قبرس شمالی را اعالم کرد 
که عمال به تجزيه اين جزيره منجر شد. هر چند 
اين جمهوری را فقط ترکيه به رسميت شناخته 

است.

حمايت گسترده از استقالل فلسطین 

۲۶ تن در يمن کشته شدند

هشدار دولت ترکیه علیه اکتشاف گاز در سواحل قبرس 

ACKU
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حمله انتحاری علیه یک مقام ارشد 
پولیس کراچی هشت تن را کشت 

  

به مناسبت روز جهانی صلح و روز جهانی بسیج در مقابل جنگ و اشغال, بنیاد آرمان شهر با همکاری 
انستیتویت فرانسوی افغانستان در کابل در حمایت از ائتالف کمپاین صلح برای همه 2011، شبکه 

نهادهای جامعه مدنی افغانستان برای صلح و گروه هماهنگی عدالت انتقالی با نمایش فیلم فارانهایت 
451 با کارگردانی فرانسوا تروفو )محصول 1966/ فرانسه( برای اولین بار در افغانستان

شما را به هشتاد و یک و مین )ششمین سال( 
گفتگو پلی میان نخبگان و شهروندان دعوت می کند.

علیه فراموشی
سخنران: پرتو نادری

زمان: پنجشنبه 31 سنبله برابر با 22 سپتمبر ساعت 1:00 بعد از چاشت
نشانی: انستیتوت فرانسه در افغانستان، لیسه استقالل رو به روی شهرداری کابل

شماره گان تماس: )0779217755( و )0775321697(
آدرس الکترونیک: 

armanshahrfoundation.openasia@gmail.com
 http://armanshahropenasia.wordpress.com

انستیتوت فرانسه در افغانستان از قبول شرکت کنندگان بدون کارت دعوت و از ورود وسایط به داخل محوطه معذور است
لطفاً هنگام ورود کارت و یا کاپی آن را با خود داشته باشید

این برنامه با حمایت مالی اتحادیه اروپا و سفارت فرانسه در کابل برگزار می شود اما به هیچ وجه بازتاب مواضع این نهاد ها به 
شمار نمی رود.

بنیاد آرمان شهر عضو فدراسیون بین المللي جامعه هاي حقوق بشر است.

از حمله  پولیس کراچی  ارشد  مقام  یک 
طالبان بر خانه اش جان به سالمت برد، اما 
هشت تن دیگر در این حمله کشته شدند. 
را  خود  بمب گذاری شده  موتر  با  مهاجم 
و  رساند  پولیس  مقام  این  خانه  پیش  در 

انفجار داد.
محمد  چوهدری  دوشنبه،  روز  حمله 
تروریزم  با  مبارزه  بخش  مسوول  اسلم 
قرار  هدف  را  جنایی  تحقیقات  ریاست 
بمب گذاری شده اش  موتر  مهاجم  داد. 
را در پیش روی خانه او منفجر کرد که 
در نتیجه هشت تن به شمول شش پولیس 

کشته شدند.
اسلم که براساس گزارش ها قبال نیز تهدید 
به سالمت  این حمله جان  از  شده است، 
حمالت  این گونه  از  که  گفت  و  برد 
نمی ترسد. او به رسانه ها گفت: »این یک 
از  من  نمی ترسم.  من  بود...  بزدالنه  عمل 

آنها چشم پوشی نمی کنم.«
با  تماس  در  پاکستانی  طالبان  گروه 
عهده  به  را  این حمله  مسوولیت  رسانه ها 
به  پاکستانی  طالبان  سخنگوی  گرفتند. 
خبرگزاری رویترز گفت که جنگجویان 
این گروه بر چند مقام دیگر پولیس نیز به 

بهانه »اقدام علیه مردم ما« حمله می کنند. 
او از پنج مقام پولیس نام گرفته است.

خانه  از  که  پولیس  ماموران  از  بخشی 
و  مادر  یک  می کردند،  محافظت  اسلم 
شدند.  کشته  حمله  این  در  نیز  کودکش 
این حمله اوایل صبح روز دوشنبه صورت 
تر  ناوقت  این حمله کمی  اگر  و  گرفت 
شمار  بود  ممکن  می گرفت،  صورت 
تلفات آن به مراتب بیشتر گردد، زیرا در 

مسیر راه شاگردان مکتب اتفاق افتاد.
اثر  در  اسلم  خانه  از  زیادی  بخش های 
این انفجار تخریب شده است. شبکه های 
این  خرابه های  از  تصاویری  تلویزیونی 
نشان دادند. قسمت پیش روی  انفجار را 
خانه ی دومنزله اسلم کامال تخریب شده 

است.
شهرهای  دیگر  مانند  کراچی  هرچند 
گروه  انتحاری  حمالت  شاهد  پاکستان 
که  می شود  تصور  است،  نبوده  طالبان 
زیاداند.  شهر  این  در  طالبان  جنگجویان 
عملیاتی  راه اندازی  از  بعد  می شود  گفته 
پاکستان،  شمال غرب  در  طالبان  علیه 
کراچی  به  گروه  این  جنگجویان  برخی 

پناه برده اند.
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