
عمر شریفی کارشناس سیاسی: »با وجود فشارهایی که امروز بر پاکستان 
وارد می شود، روشی که پاکستانی ها در برابر افغانستان دارند، ادامه 

خواهد یافت. در صورتی که محتوای همکاری ما با متحدان غربی ما به 
شکلی باشد که در نهایت به یک هماهنگی منجر شود، این سبب تغییر در 

سیاست های پاکستان خواهد شد.« 

روايت ديروز، آيينه امروز، نويد فردا
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تالش دولت برای امضای 
توافق نامه استراتژیک
با کشورهای اروپایی
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همراهباسیمینبارکزی

عالقمندانمیتواننددیدگاههایخودرادرحدیکصفحهنوشته
afghanistan_8am@yahoo.com:وبهآدرسایمیلذیلارسالنمایند

اراعتصاب
روزشم

بارکزی: سیمین
نپذیرفتم راهم پارلمان پست از باالتر

با آن که تالش های مقام های دولتی برای پایان یافتن اعتصاب غذایی سیمین بارکزی، نماینده ی مردم هرات 
در مجلس نمایندگان که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات حذف شده، بی نتیجه مانده است، پزشکان معالج 

خانم بارکزی می گویند اگر وضعیت وی همچنان ادامه یابد، به اختالل های گوناگون مواجه خواهد شد.
خانم بارکزی که از 9 روز به این سو از خوردن غذا به دلیل بی عدالتی در حق خود از سوی کمیسیون مستقل 
انتخابات، خوداری کرده است، باوجود درخواست پیهم از سوی مقام های دولتی، دست از اعتصاب غذایی 

برنداشته و روز گذشته هشتمین روز اعتصاب غذایی خود را پشت سر گذاشت.
بررسی وضعیت  این شفاخانه مسوولیت  پزشکان  استقالل که  رییس شفاخانه ی  ایشان،  داکتر محمد علی 
از  وی  وضعیت صحی  که  زمانی  بارکزی  خانم  اجازه ی  به  که  می گوید  دارند،  را  بارکزی  خانم  صحی 
کنترول بیرون می شود، مقداری سیروم را به وی تطبیق می کنند، اما به دلیل آن که خانم بارکزی همچنان از 

خوردن غذا خوداری می کند، وضعیت صحی وی قابل تشویش است.
عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان کشور نیز در دو روز گذشته با سیمین بارکزی دیدار کرده 

است و خانم بارکزی همچنان بر رسیدگی به پرونده ی انتخاباتی اش تاکید کرده است.
رییس مجلس نمایندگان نیز وضعیت صحی بارکزی را نگران کننده خواند. 

ابراهیمی گفت قرار است هیات بی طرف برای بررسی پرونده ی خانم بارکزی از سوی ریاست جمهوری 
تعیین شود.

از  او اطراف وی را حلقه زده بودند و پس  بارکزی در حالی که پزشکان معالج  از جانب دیگر، سیمین 
باوجود وعده ی  ریاست جمهوری در مورد  هر چند دقیقه ی وضعیت وی را بررسی می کردند، گفت که 

رسیدگی به پرونده ی انتخاباتی وی، هنوزهم به این مشکل رسیدگی نشده است.
می دهد که حقوق  ادامه  غذایی  اعتصاب  به  زمانی  وتا  نیست  مقام  تاکید کرد که خواهان  بارکزی  خانم 

پایمال شده ی وی، اعاده شود.
 خانم بارکزی گفت: »پست و مقام را از اول برای من پیشنهاد کردند و من نپذیرفتم و هیچ گاهی این کار را 
نمی کنم. حتا باالتر از چوکی پارلمان برایم پیشنهاد شد و من قاطعانه آنرا رد کردم. من به خاطر پست دست 
به این  عمل نزده ام، من به خاطر پایمال شدن حقم، به خاطر جلوگیری از قانون شکنی، من از اول پست را 

رد کرده بودم و فکر نکنم که دیگر جرات کنند پست پیشنهاد کنند و باید تاحال، من را شناخته باشند.«

مرکزیاورانهالل
جهتهمکاریبرایفروشتکتهاییاورانهالل

بصورتثابت)دوکاندار(وسیاردرمرکزوالیاتذیلضرورتدارد:

کابل:0777715147،غزنی:0777715248،تخار:0700718805،
جوزجان:0797207315،کندز:0799334593،بغالن:0705098771
بلخ:0783570068،کندهار:0795730163،فاریاب:0777715262

ننگرهار:0794492696،هرات:0777715263

مارک گروسمن:

فشارها 
بر پاکستان 

ادامه می یابد

ایملفیضیسخنگوی]درصفحه2[
رییسجمهورکرزیشد

رییس  جدید  سخنگوی  کابل:  8صبح،
رسما  یک  شنبه  روز  افغانستان  جمهور 
این وحید  از  پیش  به کارش آغاز کرد. 
جمهور  رییس  سخنگوی  عنوان  به  عمر 

کرزی کار می کرد. 
افغانستان  جمهوری  ریاست  دفتر 
ارسال  با  میزان(   17( یک شنبه  روز 
عنوان  به  را  فیضی  ایمل  خبرنامه ای، 
کرزی  جمهور  رییس  جدید  سخنگوی 

معرفی کرده است. 
ماه  سه  در  افغانستان  جمهور  رییس 
عمر  وحید  نداشت.  سخنگویی  گذشته 
ماه  سه  کرزی  رییس جمهور  سخنگوی 

پیش از سمتش استعفا داد.
جمهوری  ریاست  اعالمیه  براساس 
را  خود  عالی  تحصیالت  فیضی  آقای 
زبان های  به  و  کرده  سپری  فرانسه  در 
و  دری  آلمانی،  انگلیسی،  فرانسوی، 

پشتو مسلط می باشد. 
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امریکا 
از کدام فشار سخن می گوید؟ 

متحده  ایاالت  و  پاکستان  میان  تنش ها  دنبال  به 
به  تمام  با صراحت   اکنون  نیز  افغانستان  امریکا، 
با  تا  پرداخته و در تالش است  پاکستان  از  انتقاد 
منطقه،  کشورهای  با  استراتژیک  پیمان  امضای 

اروپایی و امریکا بر وزن سیاسی خود بیفزاید. 
از  پس  پاکستان  علیه  افغانستان  از جانب  انتقادها 
تنش های  اوج  در  یافت.  افزایش  ربانی  آقای  ترور 
سیاسی،  نماینده ی خاص امریکا وارد منطقه شده و 
از فشار علیه پاکستان سخن می گوید. اکنون سوال 
اساسی این است که ایاالت متحده امریکا چه نوع 
چه  از  و  می کند  وارد  پاکستان  باالی  را  فشارها 

میزان کارآیی و موثریت برخوردار می باشد. 
می تواند  نخست  گام  در  امریکا  متحده  ایاالت 
میلیارد   2 بر  بالغ  ساالنه  که  را  خود  کمک های 
درآورد.  تعلیق  حالت  به   یا  و  قطع  می رسد،  دالر 
اقتصادی  وضعیت  به  توجه  با  پاکستان  حکومت 
طبیعی  حوادث  ناحیه  از  که  آسیب پذیری هایی  و 
قطع  می باشد؛  نیازمند  شدیدا  کمک ها  این  به  دارد 
این کمک ها می تواند پاکستان را با مشکالت جدی 

روبرو سازد. 
ایاالت متحده امریکا با دیگر متحدان اروپایی خود 
پاکستان  سیاسی  انزوای  راستای  در  می تواند 
ظاهرا  حکومت  اما  کنند.  اقدام  فشار  یک  به عنوان 
پاکستان با البی هایی که انجام داده  است زمینه  های 
حمایت سیاسی خود را در میان کشورهای منطقه، 
خوبی  به  اروپایی  کشورهای  برخی  و  عربی 
گسترش داده است. سفر هیات سیاسی و اقتصادی 
و  هند  به  اوباما  سفر  از  پس  پاکستان  به  چین 
تماس های رهبران چین و پا کستان پس از تنش های 
که  است  توانسته  پاکستان  که  نشان می دهد  اخیر 
کشورهای قدرتمند را به عنوان بدیل ایاالت متحده 
امریکا با خود هم سو سازد. با این وصف پاکستان 
تروریستان  برای  امنی  پناهگاه  این که  به  توجه  با 
می باشد، اما از روابط بسیار گسترده با کشورهای 
جهان برخوردار بوده و باج های کالنی را زیر نام 

مبارزه با تروریزم نصیب می شود. 
بخشی از کشورهای اروپایی از آنجایی که نزدیک 
در  را  پاکستان  اقتصاد  و  تجارت  درصد   60 به 
ساختن  تیره  به  حاضر  آسانی  به  دارند  کنترول 
روابط خود با پاکستان نمی باشد. برخی کشورهای 
منطقه مانند ایران از هر کشوری که در  تضاد با 

امریکا قرار گیرد حمایت می کند. 
کدام  با  امریکا  متحده  ایاالت  که  دید  باید  حال 
در  حرکت  به  وادار  را  پاکستان  می تواند  فشارها 
حضور  از  پاکستان  حکومت  نماید.  درست  مسیر 
را  دالر  میلیاردها  ساالنه  تروریستی  گروه های 
باالی جهان و منطقه  نصیب شده و عمال خود را 
»ویکی لیکس«  اسناد  براساس  است.  کرده  تحمیل 
از  بیش  پاکستان  کنترول  تحت  کشمیر  در  تنها 
20 گروه تروریستی که علیه کشور هند می جنگند 
حضور دارد. گروه های مخالف حکومت افغانستان 
مانند طالبان، شبکه ی حقانی و ده های گروه دیگر 

نیز در این کشور حضور دارند. 
با حمله های طیاره های بدون  امریکا  ایاالت متحده 
چهره های  باالی  را  فشارها  بتواند  شاید  پیلوت 
کلیدی گروه های تروریستی افزایش داده و منطقه 
این فشارها  اما  ناامن سازد،  آنان  فعالیت  را برای 
نمی تواند باالی حکومت پاکستان که در پشت این 

گروه ها قرار دارد کارساز باشد. 
بنابراین تا زمانی که اقدام های کارساز و موثر در 
پاکستان  حکومت  رفتار  در  تغییر  ایجاد  راستای 
توقع  سیاسی  مانورهای  با  هرگز  نگیرد،  صورت 
داشت.  نباید  پاکستان  سوی  از  را  مثبت  تغییرات 
حال باید دید که امریکا با کدام نوع فشار می  تواند 
مسیر سیاسی را در پاکستان و منطقه تغییر داد. 

زنگ اول


می گوید فشارهایی که در حال حاضر 
وارد  پاکستان  بر  امریکا  سوی  از 
می شود بدون شک عمال در مبارزه با 
تاکید می کند  او  دارد.  تاثیر  تروریزم 
افغانستان  که نوعیت همکاری دولت 
می تواند  نیز  آن  بین المللی  متحدان  با 

تاثیر این فشارها را بیشتر سازد. 
تاثیر  با وجود  آقای شریفی می گوید 
نمی توان  در کوتاه مدت  فشارها،  این 
سیاست های  در  زیادی  تغییرات  امید 
پاکستان داشت؛ زیرا به گفته ی او در 
دست  نمی تواند  امریکا  حاضر  حال 
بزند،  پاکستان  علیه  قاطعی  اقدام  به 
انتخابات  کشور  این  که  به خاطری 
دارد  پیش رو  را  جمهوری  ریاست 
آگاه  به خوبی  امر  این  از  پاکستان  و 
است و از این فرصت به خوبی استفاده 

افتتاح  در  که  بامیان  والی  سرابی،  حببه 
شرکت کرده بود، دست آورد عکاسان 
کرده  توصیف  جهان شمول  را  افغان 
خاطر نشان ساخت که جامعه جهانی در 
والیات افغانستان کارهای جدی را انجام 
داده است و این دست آوردی دهه اخیر 
کمک های  بدون  افغانستان  حکومت 

جامعه جهانی قابل اجرا نبود.
خانم سرابی گفت: »اعضای چشم سوم 
بخش از چشم دیدهای ملی هستند که 
در  که  سفرهای  و  خطرات  تحمل  با 
ارزشی  به موضوعات  والیات داشته اند 
که امروز ما خود را بخشی از این تحول 
مثبت می دانم، نگریسته اند و ما را شریک 

ساخته اند.«
فرهنگ  و  اطالعات  رییس  همچنین 
والیت بامیان ضمن قدر دانی از کارهای 
»چشم   : گفت  کشور  جوان  عکاسان 
ما که دو چشم  اسمی است؟  سوم چه 
داشتیم این سرزمین را بخاک نشانده ایم 
که  هستند  سوم  چشم  اعضای  این  و 
به  سوم  چشم  با  که  می دهند  یاد  ما  به 
آبادی سرزمین، نقطه ارزشی فرهنگی و 
تاریخی خود نگاه کنیم تا باشد که این 
سرزمین به معنی واقعی سرزمین با افتخار 
شود و ما خود در ساختارهای زیربنایی و 
ارزش گزاری به ملت سازی سهم داشته 

باشیم.«

گروسمن  مارک  کابل:  ۸صبح، 
امریکا  متحده  ایاالت  ویژه  نماینده 
در  و  شد  افغانستان  وارد  شنبه  روز 
با رییس جمهور کرزی گفت  دیدار 
پاکستان  بر  امریکا  فشارهای  که 
کرزی  جمهور  رییس  می یابد.  ادامه 
از  پس  است  گفته  دیدار  این  در 
که  مذاکره ای  یا  و  هرنشست  این، 
باید  می گیرد،  صورت  پاکستان  با 
پیامدهای عملی داشته باشد زیرا مردم 
قتل های  ترورها،  ادامه  از  افغانستان 
انفجار  و  انتحار  جنگ،  زنجیره ای، 

خسته شده اند. 
این در حالی است که به دلیل سلسله 
شبکه ی  سوی  از  اخیرا  که  حمالتی 
ایاالت  نیروهای  اهداف  بر  حقانی 
گرفت،  صورت  امریکا  متحده 
واشنگتن  شدید  فشار  زیر  پاکستان 
قرار دارد و روابط دو کشور به شدت 

تنش آلود می باشد. 
می گویند  تحلیلگران  حال  همین  در 
پاکستان  بر  امریکا  فشارهای  ادامه 
افغانستان  وضعیت  بر  بسزایی  تاثیر 
خواهد داشت اما این به آن معنا نیست 
پاکستان  در  حلقاتی  حمایت  که 
قطع  کلی  به  شورشی  گروه های  از 

می شود. 
سیاسی  مسایل  تحلیلگر  شریفی  عمر 

عکس  نمایشگاه  برگزاری  از  پس 
در  افغان ها«  چشم  از  جدید  »افغانستان 
نمایشگاه در والیت  این  بار  این  کابل، 

باستانی بامیان به نمایش گذاشته است.
توسط  که  نمایشگاه  این   
سوم،  چشم  مرکزفوتوژورنالیزم 
اداره  و  امریکا  سفارت  فرهنگی  بخش 
افغانستان  در  سویس  همکاری های 
راه اندازی شده است، اولین بار در کابل 
گفته ی  به  که  شد  گذاشته  نمایش  به 
هزار  پنج  از  بیش  آن،  برگزارکنندگان 

نفر از آن در کابل دیدن کردند.
این نمایشگاه سیار، در شهر باستانی بامیان 
در دامنه بودای شرقی )شمامه( با حضور 
گشایش  والیت  این  محلی  مقام های 

یافت.

مارک گروسمن:
فشارها بر پاکستان ادامه می یابد

گشایش نمایشگاه عکس افغانستان جدید در بامیان

می  کند. 
فشارهایی  وجود  »با  گفت:  شریفی 
می شود،  وارد  پاکستان  بر  امروز  که 
برابر  در  پاکستانی ها  که  روشی 
یافت.  خواهد  ادامه  دارند،  افغانستان 
همکاری  محتوای  که  صورتی  در 
باشد  به شکلی  با متحدان غربی ما  ما 
که در نهایت به یک هماهنگی منجر 
شود، این سبب تغییر در سیاست های 

پاکستان خواهد شد.« 
در  امریکا  متحده  ایاالت  مقامات 
پاکستان  از  مکررا  اخیر  روزهای 
سازمان ها  با  خود  روابط  تا  خواسته 
کند  قطع  را  تروریستی  شبکه های  و 
که  شورشیانی  حمایت  از  دست  و 
افغانستان  را در  افغان  و  ناتو  نیروهای 

می کشند، بکشد. 

رییس  مسافر  نحیب اهلل  حال  همین  در 
مرکز فوتوژورنالیزم چشم سوم، گفت 
از  این مرکز، کمپاین  که هدف عمده 
صلح و رشد فرهنگ صلح پروري در 
افغانستان است تا از این طریق از جنگ و 
خشونت دست کشید و صلح را به عنوان 
شیوه زندگي بهتر و سالم تر در جامعه 

جنگ زده افغانستان تقویت نمود. 
که  »همان گونه  گفت:  مسافر  آقاي 
گفته مي شد یک تصویر هزار کلمه را 
تهیه  جریان  در  ما  عکاسان  مي رساند، 
عکس سعي نموده اند گوشه ها و زوایاي 
مختلف زندگي شهروندان را به تصویر 

بکشند و به مخاطبین نشان بدهند.«
از  جدید  »افغانستان  عکس  نمایشگاه 
چشم افغان ها« شامل 142 عکس است 
مایه هاي  درون  و  موضوعات  با  که 
کشور  مختلف  والیت  از  گوناگون 

گرفته شده است. 
هدف از برگزاری این نمایشگاه، نشان 
به  افغانی  جامعه  پنهان  زوایای  دادن 
روحیه  تقویت  کشور،  این  شهروندان 
اصل  به  ارزش گذاری  و  میهن پرستی 

دموکراسی خوانده شده است.
این نمایشگاه قرار است برای شش روز 
دیگر در بامیان بر روی بازدیدکنندگان 
باز باشد. این نمایشگاه قرار است در چند 
والیت دیگر نیز به نمایش گذاشته شود. 

احتمال باقی ماندن 
نیروهای عملیات ویژه 

امریکا در افغانستان 
 نیروهای استخباراتی اولین امریکایی هایی 
بودند که پس از حمالت یازدهم سپتامبر 
به افغانستان آمدند و احتماال آخرین کسانی 

باشند که افغانستان را ترک می کنند.
در حالی که نیروهای جنگی امریکا آماده 
می شوند تا از افغانستان تا پایان سال 2014 
خارج شوند، نیروهای استخباراتی امریکا 
را  خود  ویژه،  عملیات  نیروهای  و  )سیا( 
تقویت می کنند تا مبارزه دیگری را آغاز 
کنند که ممکن است آن جنگ نیز یک 

دهه دیگر به درازا کشیده شود.
نیروهای  مسوول  مولهولند،  جان  جنرال 
جنگی  ساحه  در  امریکایی  ویژه  عملیات 
حمالت  از  پس  هفته  چند  که  می گوید 
سازمان  نیروهای  ابتدا  »ما  سپتامبر  یازدهم 

استخبارات را به افغانستان فرستادیم.«
نیروهای ویژه امریکایی به همراه ماموران 
تا  کردند  کمک  استخبارات  سازمان 
نیروهای مقاومت ضد طالبان را برای جنگ 
زمینی هماهنگ کنند. همزمان امریکایی ها 
با حمالت هوایی مواضع طالبان را هدف 

قرار دهند.
اظهارات اخیر کاخ سفید نشان می دهد که 
افسران استخباراتی و نیروهای ویژه عملیاتی 
کار  افغانستان  امنیتی  نیروهای  با  امریکایی 
نیروهای  خروج  از  پس  تا  کرد  خواهند 
بین المللی، جنگجویان القاعده را شکار کنند.

امریکا  ملی  امنیت  مشاور  دانیلون،  تام 
می گوید هنگامی که نیروهای افغان رهبری 
امنیتی را در سال 2014 به دست بگیرند، 
آنهایی هستند که  »نیروهایی که می مانند 
اصوال به مبارزه علیه تروریزم می پردازند.«

تامی ویتور، سخنگوی کاخ سفید همچنان 
افغان  نیروهای  آموزش  تداوم  که  گفت 
قرار  بررسی  مورد  گروه هایی  توسط  نیز 

می گیرد.
در همین حال، کاخ سفید تاکید می کند 
که خروج نیروها به معنای ترک استراتژی 
ضد تروریزم نمی باشد، بلکه وقتی 33 هزار 
افغانستان  از  نیروی تقویتی در سال آینده 
خارج شوند، نیروهای آموزش دیده افغان 

جای آنها را خواهند گرفت.
که  معناست  آن  به  همچنان  مساله  این 
نیروهای عملیات ویژه و سازمان استخبارات 
امریکا برای ادامه تالش ها در افغانستان باقی 

خواهند ماند.

مدال طالی ورزشکار 
تخاری درمسابقات 
بین المللی سامبو 

در روسیه

ورزشکار  قربانی  سمیع اهلل  تخار:  ۸صبح، 
بین المللی  مسابقات  در  تخاری  جوان 
پایتخت  مسکو،  در  که  سامبو  رشته ی 
گرفت.  طال  مدال  برگزارگردید،  روسیه 
تخار  ورزش  آمر  خراسانی  شجاع محمد 
در مراسم تجلیل از قهرمانی این ورزشکار 
بود  برگزار شده  او  دوستان  به همت  که 
 11 از  تیم   35 مسابقات  این  »در  گفت: 
قربانی  که  داشتند  اشتراک  جهان  کشور 
توانست در مسابقه نهایی خود، در مدت 
11 ثانیه حریف خودش را شکست داده و 
برای مردم افغانستان مدال طال را به ارمغان 

بیاورد.«
گفتنی است در مسابقات بین المللی سامبو 
در مسکو، 8 ورزشکار در قالب یک تیم 
از افغانستان شرکت کرده بودند که دو تن 
از این ورزشکاران از والیت های کابل و 
تخار با کسب مدال طال به مقام قهرمانی 

رسیدند.
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»از وراي دود و آتش« سلسله گزارش هايي است که بر اساس گفته هاي  قربانيان 
جنگ هاي سه دهه اخير افغانستان تهيه شده است. اين گزارشها که  بدون 

درنظرداشت جنبه هاي قومي، مذهبي، سمتي و زباني تهيه گرديده اند، بازتاب دهنده 
1077روايت هاي 23 سال جنگ در کشور مي باشند. 

حکایتی  آتش«  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش 
در  را  پسرش  که  دلسوخته ای  پدر  زبان  از  است 
دست  از  متحد  جبهه  و  طالبان  میان  جنگ  زمان 
داده است. او آن حادثه را چنین بیان می دارد: »یک 
امید  این  به  بزرگ کن  اوالد  و  عمر زحمت بکش 
در  را  این همه  اما  شود،  تو  پیری  روزی عصای  که 
من  نیست؟  سخت  بسیار  بگیرند،  تو  از  لحظه  یک 
تا  نمودم  نرم  پنجه  و  دست  گوناگون  مشکالت  با 
لقمه نان حاللی برای فرزندانم به دست بیاورم و اوالد 
داشته باشم که هم به درد من و هم به درد کشورش 
خواسته های  مطابق  زندگی  که  افسوس  اما  بخورد. 
ما به پیش نمی رود. تا زمانی که حکومت کمونیستی 
می کردند،  حکمرانی  روسی  اشغالگر  نیروهای  و 
دلیل  این  به  می بردیم،  به سر  و وحشت  ترس  در  ما 
که شاید روزی فرزندم از سوی دولت به عسکری 
سوق داده شود و یا هم از سوی نیروهای مجاهدین 
علیه دولت بجنگد. اما این وضعیت به خیر و خوبی 
پسرم جوان شده  تازه  که  هنگامی  زیرا  سپری شد، 
دولت  و  خوردند  شکست  شوروی  نیروهای  بود 
کمونیستی هم بعد از مدتی دولت را برای نیروهای 

 Gray Michael( مـتـعـلق به اسـامی )یک جـلد پاســپورت امریکایی شـماره )211987240
Harker(  متولد 26 جوالی سال 1955 از مورخ 2 اکتوبر2011 بدیـنسو درمسیر شش درک الی 
سفارت کبرای ایاالت متحده امریکا درکابل مـفقوده گردیده است. یابنده لطـفا به شماره های ذیل 

تماس گرفته شرینی  الزم اخـذ نماید. 077-5550607 یا 635576-0798

شهر  در  پولیس  اکادمی  مرکز  مزارشریف:  8صبح، 
 250 مساحت  در  یورو  میلیون   19 هزینه  با  شریف  مزار 
هزار متر مربع زمین از کمک مالی کشور آلمان دیروز به 

بهره برداری سپرده شد. 
 با گشایش این مرکز، ظرفیت پذیرش سربازان و افسران 
پولیس ملی در این اکادمی از هفت صد نفر به 1500 نفر 

افزایش یافته است. 
که  آلمان  داخله  وزیر  فریدریش  پیتر  هانس  داکتر 
گفت  نموده  اشتراک  مرکز،  این  گشایش  مراسم  در 
تنها  را  افغانستان  مردم  آلمان  شمول  به  جهانی  جامعه 
آینده ی  تا  می کنند  کمک  را  آنها  بلکه  نمی گذارند، 

کشورشان را بسازند. 
وی افزود آموزگاران این افسران پولیس، افغانها می باشند 

اما مشاوران آلمانی آنان را همکاری می نمایند. 
آموزش  مرکز  سه  گذشته  سال  ده  ظرف  در  آلمان ها 
مراکز  شامل  که  ساخته اند  کشور  شمال  در  را  پولیس 
آموزشی در والیت های بلخ، کندز و بدخشان می باشد. 

داخله  وزارت  معاون  یارمند،  محمد  میرزا  پاسوال  لوی 
اکادمی  مرکز  گشایش  مناسبت  به  بیانیه اش  در  کشور، 
پولیس افغان، گفت آلمان از گذشته های دور با افغانستان 

همکاری داشته و این همکاری ها ادامه خواهد داشت.
بر بنیاد اظهارات نامبرده، سه مرکز آموزش پولیس آلمان 
فعال می باشند که  بلخ، کندز و بدخشان  در والیت های 
ساالنه دست کم پنج هزار سرباز در این مراکز آموزش 

می بینند. 
کشور  در  پولیس  هزار   35 حاضر  حال  در  گفت  او 

آموزش های مسلکی را فرا گرفته اند.
صنف  در  که  سربازانی  از  شماری  حال  همین  در 
از گشایش  بودند  درسی شان، مشغول فراگیری آموزش 
سودمند  آنرا  و  می کنند  ستایش  تعلیمی  مرکز  این 

می خوانند. 
عبدالخبیر، یک تن از این سربازان گفت در موضوعات 
با سالح  و آشنایی  محاربوی  تاکتیک های  از  گونه گون 

گرفته تا حقوق بشر آموزش می بینند.
این  افزود که دوره ی  دانسته،  مفید  را  این آموزش ها  او 
امور  مسووالن  از  آنان  و  می باشد  ماه  دو  آموزش ها 

می خواهند که این دوره را طوالنی نمایند. 
آلمان پنج هزار سرباز در افغانستان دارد که بیشتر آنان در 
شمال  کشور مستقر هستند و کشور آلمان بعد از امریکا و 

بریتانیا سومین کشور کمک کننده به افغانستان می باشد.

مرکز اکادمی پولیس بلخ گشایش یافت

لیسه های آریانا افغان - ترک و نسوان افغان - ترک برای سال تعلیمی 1391 فارغان صنف هفتم را 
برای صنف هشتم خویش بعد از امتحان کانکور می پزیرد.

ثبت نام جریان دارد وقت کم است
آدرس ثبت نام برای شاگردان ذکور لیسه آریانا افغان - ترک واقع شاه دوشمشیره )ع(.

TEL: 0778588883
ثبت نام برای شاگردان اناث لیسه نسوان افغان - ترک واقع تایمنی چهار راهی سرسبزی سرک 

فرعی کرستال هوتل.
TEL: 0700302085

اعـالن مـفقـودی

مجاهدین تسلیم کرد. این برای من و کسانی دیگر 
که فرزندان نوجوان داشتند بسیار خوشایند بود، زیرا 
فکر می کردیم که جنگ پایان یافته و اوالدمان دیگر 
درامان هستند. اما مدتی نگذشته بود که جنگ های 
شاهد  دیگر  یک بار  مردم  و  شد  آغاز  میان گروهی 
کشتار، چپاول و ویرانی کشورشان از سوی نیروهای 
حال  چه  این  که  بودند  حیران  مردم  بودند.  خودی 
تا دیروز علیه روس می جنگیدند  است، کسانی که 
آنها  اما  می جنگند،  و  ایستاده  هم  مقابل  در  امروز 
جنگ  چند سال  مدت  نمی توانستند.  کرده  کاری 

سپری شد و درنتیجه این جنگ هزاران انسان بی گناه به 
ناحق خون شان ریختانده شد و یا هم معلول و الدرک 
گردیدند، تمام تاسیسات دولتی و ملکی به یغما رفت 
آن  در  ما  گردید.  تخریب  نیز  مسکونی  خانه های  و 
زمان در یکی از ولسوالی های کابل زندگی می کردیم 
طالبان  به نام  دیگری  قاتل  و  سیاه دل  گروهی  که 
کابل  گرفتن  با  و  شد  پیدا  مجاهدین  نیروهای  علیه 
زمانی  تا  گردید،  آغاز  ایشان  بین  شدید  جنگ های 
متفاوت  افکار شان  بودند،  نگرفته  را  کابل  طالبان  که 
بود مردم هم از ایشان راضی به نظر می رسیدند، زیرا 

به  طالبان  ورود  با  اما  بودند.  شده  خسته  جنگ  از 
ملکی  مردم  دشمن  هم  آنها  که  دانستند  مردم  کابل 
هستند، زیرا آنها نیز جنگ را آغاز کردند، و نیروهای 
مجاهدین مجبور به عقب نشینی شدند. درگیری  روز 
برشدت  طالبان  سرانجام  و  می گرفت  شدت  روز  به 
کابل  شمالی  تاکستان های  و  افزوده  خود  حمالت 
یا هم آنها را قطع  بیخ و ریشه یا سوختاندند و  از  را 
همان  در  هنوز  ما  درگیری ها  این  در جریان  کردند. 
ولسوالی خویش بودیم زیرا آنجا نسبتا گوشه و امن 
بود، اما در جریان عقب نشینی نیروهای مجاهدین، در 
ما اصابت  قریه  فراوان در  از روزها راکت های  یکی 
نمود که در نتیجه اصابت یکی از همان راکت ها پسرم 
او  داد و شهید شد.  از دست  را  درآن حادثه جانش 
رفت و مقام واالی شهادت را از آن خود کرد اما ما 
را با دنیایی از غم و درد رها ساخت که هربار به اوالد 
و  می شود  بیشتر  رنجم  و  درد  می اندازم  نظر  دیگران 
به  صبر  که  مدت هاست  می ریزم.  اشک  او  درفراق 
را  روز خود  و  امید شب  این  به  و  می نمایم  خداوند 
فراهم  سپری می نمایم که شاید روزی زمینه عدالت 
به  این کشور را رنجانیده و  شود و کسانی که مردم 
آنها درد داده، مجازات شوند زیرا آنها قابل بخشش 
به خاطر آن روز لحظه شماری می نمایم،  نیستند. من 
انسان  هزاران  مانند  بود  ملکی  فرد  یک  پسرم  زیرا 

دیگر به ناحق شهید شد چرا؟«

او مقام شهادت را نصیب شد
یک عمر زحمت بکش و اوالد بزرگ کن به این امید که روزی 

عصای پیری تو شود، اما این همه را در یک لحظه از تو بگیرند، 
بسیار سخت نیست؟ من با مشکالت گوناگون دست و پنجه نرم 
نمودم تا لقمه نان حاللی برای فرزندانم به دست بیاورم و اوالد 

داشته باشم که هم به درد من و هم به درد کشورش بخورد. اما 
افسوس که زندگی مطابق خواسته های ما به پیش نمی رود.
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اعالم  خبری  اعالمیه ی  نشر  با  گذشته  هفته  ناتو  نیروهای 
کردند که حاجی مالی خان، یک تن از مهم ترین فرماندهان 
جنگجویان وفادار به شبکه ی حقانی را روز سه شنبه گذشته، 
پکتیا  والیت  جانی خیل  ولسوالی  در   ،2011 سپتمبر   27
دستگیر کردند. براساس این اعالمیه، مالی خان که تا به دندان 
ناتو  نیروهای  به  را  خود  مقاومت  هیچ نوع  بدون  بود  مسلح 

تسلیم کرد.
این در حالی است که روابط سرد ایاالت متحده با پاکستان 
از چند  متحده  ایاالت  مقامات  و  نهاده  به گرمی  رو  مجددا 
روز به این طرف لحن مالیم تری را نسبت به پاکستان اختیار 
سوال  متن  احتیاط  با  امریکا  خارجه ی  وزارت  کرده اند. 
سخنرانی  از  بعد  که  را  کلینتون  هیالری  خانم  جواب  و 
 »Kumpuris Distinguished Lecture Series«
وی به تاریخ 30 ماه سپتمبر امسال در ایالت ارکانساز صورت 
در  کلینتون  خانم  کرد.  نشر  اکتوبر   3 تاریخ  به  بود،  گرفته 
ایاالت  نزدیک  پاکستان منحیث یک متحد  از  سخنان خود 
کشور  آن  نقش  و  کرده  یاد  تروریزم  با  جنگ  در  متحده 
کلینتون  سخنان  خواند.  حیاتی  منطقه«  ثبات  و  »در صلح  را 

پالیسی رسمی امریکا در قبال پاکستان را منعکس می کند. 
همچنین خانم کلینتون بعد از مالقات های جداگانه ای که با 
وزرای خارجه ی مصر و نایجریا داشت، ضمن صحبت های 
با  را  کشورش  روابط  می ورزید  تالش  خبرنگاران  با  خود 
پرسش  فشار  تحت  کلینتون  که  زمانی  کند.  ترمیم  پاکستان 
مایک  اظهارات  تصدیق  از  گرفت،  قرار  روزنامه نگاران 
که  »چنانچه  گفت:  و  ورزید  ابا  امریکا،  لوی درستیز  مولن، 
باشید، روز یک شنبه گذشته من مالقات  شاید اطالع داشته 

کهر  ربانی  حنا  با  طوالنی ای 
پاکستان،  خارجه ی  وزیر 
موضوعات  روی  و  داشتم 
سفارت  بر  حمالت  و  مهم 
و  ناتو  قرارگاه  و  کابل  در  ما 
ما  و  نمودیم  صحبت  آیساف 
با تهدیدی که شبکه ی حقانی 
باید  است  ساخته  ما  متوجه 
مولن  مایک  نماییم.«  مقابله 
همکاری  به  متهم  را  پاکستان 

استخبارات  اداره  که  بود  گفته  و  کرده  حقانی  شبکه ی  با 
در  کشور  آن  سفارت  بر  اخیر  حمالت  عقب  در  پاکستان 
حمله  و  کابل  در  انترکانتیننتال  هوتل  بر  حمالت  کابل، 
انتحاری بر مقر نیروهای امریکایی در میدان شهر، قرار داشت. 
این تغییر در موقف ایاالت متحده امریکا به تعقیب دستگیری 
رییس  پاشا،  شجاع  جنرال  سفر  با  همزمان  که  مالی خان 
آی اس آی، که روز سه شنبه 27 سپتمبر به طور غیرمترقبه عازم 
محض  به  پاشا  جنرال  گرفت.  صورت  شد،  متحده  ایاالت 
رسیدن به ایاالت متحده با دیوید پتریوس همتای امریکایی 
نمود.  دیدار  کشور  آن  استخبارات  سازمان  مقر  در  خود، 
گرچه پاکستان این را یک مالقات عادی خواند، ولی بعضی 
از صاحب نظران به این عقیده اند که شاید سپردن مالی خان، 
می شود،  پنداشته  حقانی  شبکه ی  نیروهای  متفکر  مغز  که 
اداره  با  پاشا  صحبت های  اصلی  موضوع  ناتو،  نیروهای  به 

استخبارات ایاالت متحده امریکا بوده است. 
سراج الدین  شاید  که  نظراند  این  به  تحلیل گران  از  بعضی 
حقانی زمینه پیوستن مالی خان به نیروهای ناتو را مساعد کرده 
شبکه ی  نیروهای  بین  مستقیم  تماس  پیوستن وی  با  تا  است 
حقانی و ایاالت متحده امریکا برقرار شود. ولی گمان می رود 
بوده و بدون  این گونه صالحیت  فاقد  که جنگجویان طالب 
مشوره نزدیک با اداره استخبارات پاکستان هرگز نمی توانند 
دارد که سپردن  احتمال   زیاد  بزنند.  اقدامی  به چنین  دست 
مالی خان به نیروهای ناتو به همکاری پاکستان صورت گرفته 
از  توانسته اند  اقدام شان   این  با  پاکستانی  باشد، زیرا مقامات 
و  بکاهند  پالیسی های کشور شان  به  نسبت  امریکا  حساسیت 
امید مصالحه با شبکه ی حقانی را در اذهان امریکاییان دوباره 

زنده کنند. 
ماموران  بین  مستقیم  مالقات  زمینه  نیز  قبل  چندماه  پاکستان 
امریکایی و شبکه ی حقانی را مساعد ساخته بود. روزنامه ی 
وال ستریت ژورنال به نقل از یک مامور ارشد ایاالت متحده 
بین  مالقات  یک  فقط  که  داد  گزارش  اکتوبر   5 تاریخ  به 
تابستان  در  حقانی  نمایندگان  و  متحده  ایاالت  ماموران 
اداره ی  وساطت  به  مالقات  این  بود.  گرفته  صورت  امسال 
امریکاییان  و  شد  انجام  آی اس آی،  پاکستان،  استخبارات 
می گویند که این واقعیتی می باشد که بر شک و تردید آنها 

نظر  تجدید  به  واکنش  در  بارکزی  سیمین  خانم 
صورت گرفته از سوی کمیسیون انتخابات در نتیجه 
اعالم شده از سوی این کمیسیون، دست به اعتصاب 
غذا زده است. داکتران و کارشناسان صحی هشدار 
خانم  یابد،  ادامه  وضعیت  این  اگر  که  داده اند 
گرده ها  دادن  دست  از  چون  خطرهایی  با  بارکزی 
سوی  از  می باشد.  روبرو  معده اش  سوراخ شدن  و 
دیگر خانم بارکزی تاکید کرده است که تا به حقش 
دست پیدا نکند، به اعتصاب خود ادامه خواهد داد 

و حاضر است جانش را در این مسیر از دست دهد.
این  پارلمانی،  انتخابات  یک ساله ی  تاریخ  در 
کشمکش های  به  مدنی  منفی  واکنش  جدی ترین 
یک سال  طول  در  اگرچه  می باشد.  انتخاباتی 
واکنش های  انتخابات،  به  مربوط  کشمکش های 
و  افراد  از  برخی  و  شد  داده  نشان  آن  به  متفاوتی 
اشخاصی که در این کشمکش نفع و نقش داشتند، 
مظاهره ها  سازماندهی  و  شاهراه ها  بستن  سرحد  تا 
از  بارکزی  خانم  واکنش  اما  دادند،  نشان  واکنش 
این نظر متفاوت می باشد که تاثیر منفی ناشی از این 

واکنش فقط به شخص خود وی برمی گردد. 
اگر اعتراض و اعتصاب خانم بارکزی همچنان ادامه 
یابد و منجر به قربانی شدن وی شود، یک نشانه کالن 
از عدم مدیریت یا مدیریت ناسالم سیاسی ـ حقوقی 
در تاریخ افغانستان ثبت خواهد شد. برای بسیاری ها 
این سوال شکل خواهد گرفت که چه مستند حقوقی 
افغانستان  قضایی  و  عدلی  دستگاه های  تا  شد  سبب 
در رابطه به انتخابات مداخله کند و اگر این مداخله 
به  منتهی  چرا  بود،  همراه  قوی  حقوقی  مستندات  با 
سوی  از  و  شد  انتخابات  کمیسیون  مجدد  مداخله 
با چه مستنداتی دست به  انتخابات  دیگر، کمیسیون 

تغییر نتیجه 9 کرسی مجلس نمایندگان زد.
صرف نظر از این که روی صحیح یا غیرصحیح بودن 
از  اعالم شده  نتیجه  لغو  برای  بارکزی  خانم  اصرار 
سوال  این  شود،  بحث  انتخابات  کمیسیون  سوی 
و  زمانی  هزینه های  علی رغم  چرا  که  دارد  وجود 
صورت  انتخاباتی  کشمکش های  روی  که  انسانی 
گرفت، دست اندرکاران ذی دخل در انتخابات ـ اگر 
به این باور هستند که آنچه را انجام داده اند، مطابق 
نگردیده اند  موفق  ـ  بوده  حقوقی  قواعد  و  قانون  به 
اخیر  فیصله ی  بدهند که  قناعت  را  بارکزی  تا خانم 
به  منجر  که  انتخابات  کمیسیون  از سوی  اعالم شده 
تغییر موقعیت و وضعیت حقوقی وی گردیده، مبتنی 
بر مستندات حقوقی بوده و وی نیز باید آن را بپذیرد.

است،  شده  گزارش  رسانه ها  در  که  آن گونه  البته 
نظر  به  غیرمعقول  چندان  بارکزی  خانم  خواسته ی 
بارکزی  خانم  گزارش ها،  این  اساس  بر  نمی رسد. 
است  ننهاده  دولت  پای  پیش  را  کالنی  سنگ 
خانم  باشد.  محال  دولت  برای  آن  رسیدگی  که 
گفته  غذایی اش  اعتصاب  روز  اولین  در  بارکزی 
و  می یابد  امکان  مرگش  با  یا  اعتصابش  پایان  است 
همکارانش  از  نفر  هشت  و  وی  دوسیه  این که  با  یا 
معتبر  نهادهای  توسط  اخراج شده اند،  از جرگه  که 

نسبت به ارتباط پاکستانی ها با حقانی مهر تصدیق می گذارد. 
یک مقام پاکستانی به روزنامه وال ستریت ژورنال گفته است 
زمینه سازی  به  شروع  گذشته  سال  اواخر  در  اسالم آباد  که 
برای برقراری تماس با گروه حقانی نموده بود و این مالقات 
صورت  فارس  خلیج  کشورهای  از  یکی  در  امسال  تابستان 
مالقات،  دراین  برادران سراج الدین حقانی  از  یکی  گرفت. 
گرفت،  صورت  افغانستان  دولت  حضورداشت  بدون  که 

اشتراک کرده بود.   
پاکستان  با  متحده  ایاالت  روابط  که  زمانی  دیگر،  سوی  از 
به سردی گرایید، گروپ های طرفدار پاکستان مانند پزشکان 
به  دست  وقت  اسرع  به  امریکا  مقیم  پاکستانی  بازرگانان  و 
Ileana Ros-« خانم  برای  هزینه  جمع آوری  کمپاین 

از  روز  خانم  زدند.  جمهوری خواه  حزب  از   »Lehtinen
ایالت فلوریدا است و عضوی کانگرس و رییس کمیته روابط 
خارجه مجلس سنا در نیویارک می باشد. خانم روز می تواند 
نقش مهمی را در امر متوقف ساختن و یا به تعلیق درآوردن 
همین  به  و  کند  بازی  پاکستان  با  متحده  ایاالت  کمک های 
منظور پاکستانی های مقیم امریکا بدون از دست دادن فرصت 

دست به مبارزات جمع آوری هزینه برای وی زدند. 
امریکاییان  از  تن  یک  که   »Taya Gaya« زمان  درعین 
امریکاییان  رهبری  مرکز  اجراییوی  رییس  و  پاکستانی تبار 
 Pakistan American Leadership( پاکستان 
سختی  به  مولن  مایک  اظهارات  از  می باشد   )  Center
اتقاد نمود، ولی تاکید کرد که متن سخن های مولن باید تا 
آخر مطالعه شود. گیا که بیشتر در »Capitol Hill « فعال 
می باشد می گوید که اوال مولن نتوانست پاکستان را وا دارد 
حقانی  شبکه ی  ضد  بر  که 
نتایج  چنانچه  نماید،  اقدام 
نظامی  فرماندهان  اجالس 
حقیقت  این  مبین  پاکستان 
برداشت  این که  دوم  و  است 
مولن  سخنان  از  مهم  بسیار 
بسیار  اتهامات  نمودن  وارد 
بلکه  نه،  پاکستان  برضد  زیاد 
که  می باشد  وی  ارزیابی  این 
ولو  پاکستان  با  نمودن  »کار 
اگر ناکام و پیچیده هم باشد، 

بهتر از کار نکردن با »آن کشور است.«  
به  نسبت  امریکا  لحن  و  موقف  در  تغییر  اگر  صورت  به هر 
پاکستان در نتیجه سپردن مالی خان به نیروهای ناتو به میان آمده 
باشد و یا در نتیجه فعالیت های گروپ های طرفدار پاکستان 
در امریکا، حقیقت این است که ایاالت متحده در پای یک 
ناکامی بزرگ و آغاز یک تجربه ی تلخ و ناکام دیگر قرار 
دارد. مذاکره جهت اعاده صلح با شبکه ی حقانی و یا سایر 
گروه های طالب هرگز پی آمد مثبت نخواهد داشت، زیرا این 
می باشند.  تصمیم گیری  در  صالحیت  هرگونه  فاقد  گروها 
اگر فرض کنیم که شبکه ی حقانی فردا با تمام سازوبرگش 
برای  برداشت،  دست  جنگ  از  و  پیوست  صلح  پروسه  به 
پاکستان مشکل نخواهد بود که به زودترین فرصت این خال 

را توسط یک گروه مشابه دیگر پرنماید. 
شاید  که  گرفت  نتیجه  چنین  می توان  اخیر  رویداد های  از 
مقامات پاکستانی به این نتیجه رسیده باشند که ایاالت متحده 
با شبکه ی حقانی مصروف مذاکره  را در کار صلح  امریکا 
نگهدارند و خود پالیسی های قبلی شان را نسبت به افغانستان، 
ایاالت متحده و نیروهای ناتو در افغانستان با به کار گرفتن 
با شدت بیشتر دنبال نمایند.  یکی از گروه های دیگر طالبان 
البته این پالیسی پاکستان نه تنها موجب منزوی شدن، تضعیف 
اقتصادی و گسترش بی ثباتی در آن کشور خواهد شد، بلکه 

موجب تداوم و وسعت دامنه جنگ نیزخواهد گردید.    
بهتر خواهد بود که مقامات افغانستان، ایاالت متحده امریکا، 
پاکستان، هند، ایران، روسیه، چین و سایر همسایگان افغانستان 
در داخل یک چهار چوب با احترام به تمامیت ارضی و منافع 
ملی متقابل روی میکانیزمی جهت ختم جنگ و اعاده صلح 
امریکا  متحده  ایاالت  اگر  و  برسند.  توافق  به  افغانستان  در 
پنهانی  یا  و  علنی  غیرمسقیم،  یا  مستقیم  به طور  مانند گذشته 
به طور انفرادی دست به مذاکره با گروه های مختلف طالبان 
منجمله شبکه ی حقانی بزند و نسبت به عملکردهای پاکستان 
از اغماض کار بگیرد، پس رسیدن به صلح و خاتمه جنگ 
داد  خواهد  نشان  آینده  و  بود  خواهد  محال  افغانستان  در 
یا یک درامه جهت  بوده  پیروزی  که دستگیری مالی خان   
برقراری تماس های مستفیم با شبکه ی حقانی.                                  

گذاشتن  بررسی  به  شود.  بررسی  بین المللی  و  ملی 
این دوسیه در نهادهای معتبر داخلی و بین المللی کار 
زیاد سختی نیست و دولت می تواند با قبول آن باعث 
نجات خانم بارکزی و جلوگیری از تبعات منفی و 

روانی ناشی از این وضعیت گردد.   
هم اکنون ایتالف حمایت از قانون با وصف حضور 
در نشست های ولسی جرگه، بر ذی حق بودن موضع 
که  بیانیه ای  اساس  بر  و  کرده  تاکید  بارکزی  خانم 
در مجلس عمومی نمایندگان ارایه شد، بر غیرقانونی 
بودن تصمیم اعالم شده از سوی کمیسیون انتخابات 
تاکید کرده است. این نشان می دهد که تبعات منفی 
انتخابات  به  رابطه  در  ایجادشده  اختالفات  از  ناشی 
هنوز به قوت خود باقی است و این وضعیت می تواند 
در  ملی  شورای  ولسی جرگه ی  تضعیف  باعث 

ماموریت قانونی اش )قانونگذاری و نظارت( گردد.
شکی نیست که برداشت از قواعد حقوقی می تواند 
قبول تر  قابل  و  موجه تر  استدالل  اما  باشد،  متفاوت 
از  ناشی  برداشت های  به  نسبت  منطق  به  نزدیک  و 
یا  نظریه  یک  قوت  باعث  می تواند  حقوقی،  قواعد 
اسباب  و  شود  دیگر  نظریات  به  نسبت  نظریه  چند 
پذیرش آن را در جامعه ایجاد کند. از این رو این که 
انتخابات  به  رابطه  در  ذی دخل  دست اندرکاران 
رویکرد  به  رابطه  در  را  قوی  استدالل  نتوانسته اند، 
برای  کالن  بسیار  خالی  یک  کنند،  ارایه  خویش 
کشمکش ها و تحرکات انجام شده در رابطه به نتیجه 

انتخابات محسوب می گردد.
حالت  ادامه ی  و  بارکزی  خانم  اعتصاب 
هشداردهنده ی این خانم، باعث می شود تا علی رغم 
به  و  ایجاد  دست اندرکاران  که  بی توجهی ای 
این  به  انتخابات  به  مربوط  جنجال های  راه اندازی 
موضوع نشان می دهند، آنان را نیز متاثر سازد. زیرا 
در  را  پالن گذاری ها  اولین  که  اصلی  محرک های 
رابطه به جنجال های انتخاباتی گذاشته و اولین گام ها 
را در این عرصه برداشته اند، از اثرات روانی اعتصاب 
خانم بارکزی ایمن و مصوون نخواهند ماند و آنان را 

نیز گرفتار نفرت وجدانی خواهد کرد.
و  بارکزی  سیمین  خانم  غذای  اعتصاب  البته 
تاثیرگذاری ای که بر اذهان عامه داشته، یک واقعیت 
دیگر را نیز ثابت می کند که احساسات مردم نسبت 
بر  مبتنی  از واکنش های  بیشتر  به واکنش های مدنی 
افزارات قهری برانگیخته می شود. در طول مدتی که 
است،  زده  غذایی  اعتصاب  به  بارکزی دست  خانم 
گرایش های  با  و  افراد  از  بسیاری  که  می شود  دیده 
سیاسی متفاوت، به نحوی به این کار خانم بارکزی 

واکنش نشان داده و از آن متاثر شده اند. 
آینده  برای  مثبت  الگوبرداری  یک  می تواند  این 
باشد. این بسیار خوب است که در آینده اگر تعاملی 
در نزد افراد و اشخاص تاثیرگذار بر اوضاع سیاسی، 
افکار  تحریک  جای  به  آنان  شود،  دچار  گره  به 
طرفداران خود به بستن سرک ها، هشدارهای خشن 
و نام بردن از تفنگ و تیر، مبادرت به اعتراضات آرام 
کنند و بدین طریق خواسته ی خویش را مطرح کنند.
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به تازگی بیش از سه صد فارم مرغ داری در والیت فراه به 
دلیل عدم حمایت دولت و روبروشدن با سیاست دمپینگ 
قیمت  با  داخل کشور  در  تولید شده  مشابه  متاع  )تورید 

پایین( همسایه ها متوقف شدند. 
این فارم ها در طول چند سال اخیر توانسته بودند که نیاز 
و  گوشت  از  را  همجوار  والیت های  حتا  و  فراه  والیت 
این  توقف  با  ولی  کنند،  تکافو  مرغ  فراورده های  دیگر 
شده اند  بی کار  تن  شش هزار  حدود  تنها  نه  فارم  تعداد 
که باز هم ضرورت شده است تا گوشت مرغ از خارج 
کشور وارد شود و حدود چهل درصد به قیمت گوشت 

مرغ افزوده شود. 
مسووالن ریاست زراعت والیت فراه می گویند که دلیل 
بودن  بلند  فارم های مرغ داری،  این  اساسی متوقف شدن 
قیمت دانه ی مرغ، گران بودن نرخ چوچه های وارداتی، 
امراض  از  جلوگیری  برای  الزم  واکسین  و  ادویه  نبود 
مرغ  بی رویه گوشت  واردات  و همچنان  مرغ  به  مربوط 

از خارج از کشور می باشد. 

موضوع  در گیر  جدی  به طور  سال هاست  افغانستان 
با  مبارزه  موضوع  با  خارجی های  است.  تروریسم 
شدند.  وارد  کشور  این  به  چندمین بار  برای  تروریسم 
ترور، وحشت افکنی، انتحار و طالبان و القاعده موضوع 
اختصاص  خود  به  را  کشور  این  اخبار  بیشتر  محور  و 
نهادهای  و  سازمان ها  تمامی  در  دیگر  طالبان  می دهد. 
ناخواسته  و  خواسته  و  دارند  راه  غیردولتی  و  دولتی 
شریک همه چیزمان شده اند و از خودمان علیه خودمان 
مردم  کرده ایم؛  عادت  به هم  دیگر  ما  می کنند.  خرج 
به  تروریستان  و  تروریستان  از  ترسیدن  به  افغانستان 
با  و  را در کنار هم  ما  این که  به  دنیا هم  ما.  ترساندن 
هم بخواهد عادت کرده است. ظاهرا مردم هر کشوری 
ویژگی ای دارند. ویژگی مردم افغانستان هم زندگی در 
بین و با تروریست هاست. همانقدر که رفاه و آسایش 
ویژگی زندگی مردم اروپاست. همانقدر که اعتصاب و 
اعتراض مدنی ویژگی مردم فرانسه است و همانقدر که 
حکومت  ویژگی  دولتی  تروریسم  و  امنیتی  باج گیری 

پاکستان است. 
ویژگی های  خود  زندگی  از  مراقبت  برای  باید  انسان 
در  بخواهیم  تصمیمی  هر  ما  بشناسد.  را  خود  زندگی 
مورد طالبان بگیریم، چه جنگ و چه صلح، باید آنها را 
خوب بشناسیم؛ اهداف، رفتار، افکار و احساساتشان را. 
این که چرا از روش های وحشت افکن استفاده می کنند. 
چرا اصوال چنین خواسته هایی دارند. چه احتماالتی در 
مورد تغییرات شان وجود خواهد داشت. در کل ما باید 
تا  بشناسیم  بتوانیم شخصیت سازمانی و روانی آنان را 
هم  و  کنیم  پیش بینی  را  آنان  آینده  رفتار  هم  بتوانیم 
چه  و  جنگ  میدان  در  چه  قدرتمندی  پیشنهاددهنده 
در میز مذاکره باشیم. شناخت شخصیت رقیب به این 
تعامالت  در  قدرت  و  آینده  رفتار  پیش بینی  دلیل،  دو 

انجنیر محمد اسلم دانا رییس زراعت و مالداری والیت 
فارم   500 جمله  از  حاضر  حال  »در  می گوید:  فراه 
مرغ داری در این والیت تنها 200 فارم فعال اند و فعالیت 

300 فارم دیگر متوقف شده است.«
عدم  فارم ها  این  متوقف شدن  اساسی  دلیل  می گوید  او 
بودن  قیمت  و  داخل  در  مرغ  چوچه  و  دانه  تولید  توان 
آن در بازار های خارجی، ورود بی رویه گوشت مرغ به 
نرخ ارزان  از خارج و همچنان نبود ادویه الزم طبی برای 

مرغ ها می باشد. 
با مسووالن  را  این مشکل  ادامه می دهد که  اسلم  انجنیر 
وزارت زراعت در میان گذاشته است، ولی این وزارت 
برای  کمکی  هیچ  عرصه  این  در  بودجه  نبود  دلیل  به 

فارم داران نکرده است. 
آقای دانا افزود که یک تعداد از موسسات غیردولتی در 
همکاری  فارم ها  این  با  مرغ داری  فارم های  رشد  عرصه 
کرده اند، ولی این همکاری در حدی نبوده که نیاز های 

عهده فارم داران را مرفوع کند. 

آینده اهمیت دارد. ضرورت پرداختن به موضوع ترور 
و ترویست نیز از همین جا شکل می گیرد. اگر زندگی 
در  زندگی  و  حکومت  ویژگی های  جزو  طالبان  با 
افغانستان است. استفاده  از ترور و تروریست بودن هم 
برای شناخت  است. پس  طالبان  ویژگی های  از  ظاهرا 

طالبان باید تروریست ها را خوب شناخت.
که  است  سختی  و  پیچیده  موضوع  ترور،  روانشناسی 
مطالعه بر روی آن دشواری های خاص خودش را دارد. 
ترور عملی است که با هدف ایجاد هراس در دیگران 
را  همین  اصطالح  این  ساده ی  تعریف  می شود.  انجام 
 »terrere« می رساند: این واژه )ترور( از واژه ی یونانی
است.  هراساندن  و  ترساندن  معنای  به  و  کرده  نشات 
درطی انقالب فرانسه در سال 1793، حکومت به رعب 
و وحشت و قتل عام 17000 نفر در برابر جمع کثیری 

در  مرغ داری  فارم  مالکین  از  تعداد  یک  حال  همین  در 
متوقف  فارم های شان  حاضر  حال  در  که  فراه  والیت 
ماشین های  نبود  را  توقف  این  اساسی  دلیل  می باشد، 
چوچه کشی و واردات گوشت خارجی به قیمت ارزان تر 

می دانند. 
ماشین های چوچه کشی  نبود  دلیل  به  که  می گویند  آنان 
مجبور اند از ایران و پاکستان و والیت هرات چوچه مرغ 
تمام  گران  آنان  برای  چوچه ها  این  و  کنند  خریداری 

می شود. 
می گوید:  فراه  والیت  فارم داران  از  تن  یک  عبدالظاهر 
»چوچه مرغ های پاکستانی و ایرانی معموال مریض هستند 
و  می میرند  پرورش  زمان  در  آنان  از  زیادی  بخشی  و 
چوچه هایی که از هرات وارد می شوند هم آنقدر نیستند 

که تکافوی پنج صد فارم مرغ داری را کنند.«
مرغ  گوشت  واردات  که  می دارد  اظهار  همچنین  او 
خارجی که به گوشت مرغ یخچالی معروف شده است، 
بازار تولیدات داخلی را ضعیف تر ساخته است، به همین 
بازار  فارم شان  برای مرغ های  نتوانستند  آنان دیگر  خاطر 
فارم های شان  توقف  به  مجبور  نتیجه  در  و  کنند  پیدا 

شده اند.
نوراحمد یک تن از کسانی است که دچار ورشکستگی 
با سکتور خصوصی  اگر دولت  او می گوید  شده است؛ 
تعرفه های  مرغ  گوشت  واردات  بر  و  می کرد  همکاری 
ورشکست  حاال  آنان  می گذاشت،  گران تری  گمرکی 

نمی شدند. 
زیاد  مرگ و میر  و  الزم  ادویه ی  نبود  او  عقیده ی  به 
توقف  یا  ورشکستگی  دیگر  دالیل  از  مرغ  چوچه های 

فارم های مرغ داری است. 
گفتنی است که از چندسال به این سو در غرب افغانستان 

از  تا ترسی  تبلیغات موثر روی آورد  انجام  از مردم و 
معترض  شهروند  هر  وجود  به  را  طراحی شده  پیش 
منتقل کند.  از همان زمان نیز این واژه به طور جدی تر 
بعدی  تداعی کننده ی  و  شد  سیاست  حوزه ی  وارد 

روانشناختی از ترس و وحشت بود.
اما پدیده ی تروریسم در افغانستان ابعاد خاص خودش 
را دارد. افغانستان با موضوع مبارزه با تروریسم بار دیگر 
برای سیاست مداران دنیا اهمیت خاص پیدا کرد و مورد 
توجه مردم دنیا قرار گرفت. بعد از حمالت 11 سپتامبر، 
القاعده  گروه  همچون  تروریستانی  خانه ی  افغانستان 
افغانستان  حاکمان  زمان  آن  که  طالبان  و  شد  شناخته 
تروریستان  اصلی  حامی  و  شریک  می شدند  دانسته 
بین می رفتند.  از  باید هردو  برای همین  شناخته شدند، 
از  افغانستان  در  را  حاکمیت شان  برنامه  این  در  طالبان 
دست دادند و القاعده نیز پس از سال ها رهبر خود را 
از دست داد. اما از همان آغازین روزهای اهمیت پیدا 
کردن مبارزه برای تروریست در یک موضوع همواره 
ارایه تعریفی از  اختالف نظر وجود داشته است و آن 
تروریست ها بود که بتواند مورد اجماع جامعه ی جهانی 
قرار گیرد؛ تعریفی که مصادیق خاصی را شامل شود. 
هر کشور و قطب سیاسی سعی داشت گروه های مورد 
حمایت و شریک در منافع ملی اش در قالب این تعریف 
در  اسراییل  نگرفتن  قرار  مراقب  امریکا  نگیرد.  جای 
چارچوب تعاریف ارایه شده بود. کشورهایی مانند ایران 
با ارایه تعریفی که حزب اهلل و گروه های مبارز فلسطینی 
را مصداق تعریف تروریست قرار دهد حساس بودند. 

فارم های بزرگ مرغ داری و تولید چوچه مرغ ایجاد شده 
است که توانسته تا حدی زیاد نیاز مردم غرب کشور و 
بسازد،  از گوشت مرغ رفع  را  افغانستان  نقاط دیگر  حتا 
فرا  زیادی  چالش های  هم  هنوز  احوال  این  تمام  با  ولی 
راه سرمایه گذاران در افغانستان وجود دارد که مهم ترین 
توان  تا  است،  همسایه  کشور های  دمپینگ  سیاست  آن 

اقتصادی افغانستان را ضعیف بسازند.
اگر  است  بجا  که  اند  باور  این  به  اقتصادی  تحلیلگران 
دولت با اجرای سیاست های سالم و ضروری خصوصا در 
بلند بردن تعرفه های گمرکی و افزایش محصول گمرکی 
بخش  می شود،  تولید  نیز  افغانستان  خود  در  که  اقالمی 

خصوصی تجارت افغانستان را حمایت بیشتر کند. 
برای  نوین  اقتصادی  سیستم های  هنوز  که  افغانستان  در 
حمایت  عدم  دارد،  طوالنی  زمان  به  نیاز  شدن  تطبیق 
دولت از فعایت های اقتصادی بخش خصوصی در طول 
این چندسال عالقه به سرمایه گذاری را در این کشور کم 
تمایل  و هم خارجی  داخلی  و سرمایه داران  است  کرده 

چندانی به سرمایه گذاری در افغانستان ندارند. 
عوض  به  گذشته  سال  چند  این  در  هم  خاطر  همین  به 
رشد اقتصادی در بخش خصوصی، شاهد افت و رکود 

اقتصادی بوده ایم. 
چنانچه عدم حمایت دولت از سرمایه گذاری در شهرک 
خانه های  کار  از  و همچنان عدم حمایت  هرات  صنعتی 
داخلی در مقابل سیاست دمپینگ کشور های همسایه که 
مواد مشابه تولیدشده داخلی افغانستان را به قیمت ارزان تر 
کارخانه ها  این  رکود  باعث  تا  می کردند  کشور  وارد 
از کارخانه های مهم شهرک  شوند، توانست یک تعداد 

صنعتی هرات را با ورشکستگی یا توقف روبرو کند. 
 

همانقدر که کمتر کسی مخالفت خاصی با قرار گرفتن 
کشوری  هر  داشت،  تعریف  این  در  طالبان  و  القاعده 
حمایت  مورد  مسلح  گروه های  گرفتن  قرار  عدم  در 
بودند.  حساس  نیز  ارایه شده  تعریف  قالب  در  خود 
دشواری  نیامد.  بدست  اجماعی  مورد  تعریف  نهایتا 
تعریف تروریسم را اصوال باید به اوایل دهه 70 ارجاع 
در جهان  بین المللی  امنیت  موضوعات  زمانی که  داد، 
هم  زمان  همان  از  کرد.  پیدا  خاصی  اهمیت  سیاست، 
این  از  دسته ای  است.  افتاده  تاخیر  به  همواره  امر  این 
مشکالت به این واقعیت بر می گردد که استفاده از این 
اصطالح غالبا مشکل ساز، شعارگونه و مورد سواستفاده 
رفتار،  توصیف  به جای  موارد  بسیاری  در  است.  بوده 
انگی است برای محکوم کردن مخالفانی که مرتکب 
سایر  از  تروریسم  تفکیک  می شوند.  غیرقانونی  اعمال 
بین  باید  است.  دشوار  بسیار  خشونت آمیز  پدیده های 
تروریسم و نسل کشی، مبارزات چریکی و مقاومت و 
نهایت  در  شد.  قایل  تفکیک  استقالل طلبانه   مبارزات 
آنچه نسبتا در مورد ویژگی های تروریست پذیرفته شده 
است، این است که: هدف تروریسم ایجاد حس تحقیر 
و هراس در توده های ناظر از طریق ضربه زدن به افراد 
نه  است  تروریسم درصدد صدمه زدن  است.  معدودی 
نمادین  و  به صورت مشخصی، سیاسی  و  نابود کردن 
عمل می کند. ما در تعریف خود، گروه های تروریستی 
نظام مند را  افرادی می دانیم که خشونت  از  را متشکل 
خود  سیاسی  اهداف  به  رسیدن  و  جامعه  تهدید  برای 
نیز  هدفشان  و  نمادین اند  اعمال  این  می گیرند.  کار  به 
نمادهای ساختار، قدرت و هنجارهای اجتماعی است. 

 در افغانستان تروریسم با پدیده ی دیگری به نام انتحار 
ترکیب شده و شناخت و تحلیل آن را پیچیده تر کرده 
است. عملیات های انتحاری به لحاظ انگیزشی، شناختی 
و روش، بسیار متنوع تر و پیچیده تر از آن است که بتوان 
آن را صرفا در اهداف پدیده ی تروریست جمع بندی 
انتحاری نامیده می شود  و خالصه کرد. آنچه عملیات 
بسیار شبیه چیزی است که مبارزان فلسطینی و حزب اهلل 
انجام می دهند و عملیات استشهادی خوانده می شود. به 
تفکیک  موضوع  دو  این  بین  نمی توان  نیز  لحاظ هایی 
خاصی قایل شد. در هردو پدیده، فردی با گذشتن از 
جان و زندگی خود، برای تخریب یک هدف و آماج 
قرار دادن احساس امنیت دشمن، خود را منهدم می کند. 

ادامه دارد

رکود مرغ داری در فراه و بی توجهی دولت 

روانشناسی تروریسم
 سید روح اهلل رضوانی                                                        قسمت اول

آیا همه می توانند
 تروریست شوند؟

ACKU  آژند ـ هرات
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کنفرانس کمپاین مبارزه با مواد مخدر از سوی ریاست 
راه اندازی  حالی  در  بدخشان   مخدر  مواد  با  مبارزه 
مواد مخدر دست  از کشت  دهقانانی که  اکثر  شد که 
با مواد  اقدامات دولت را در راستای مبارزه  کشیده  اند 
مخدر ناچیز دانسته و راه اندازی این گونه کنفرانس ها را 

نمادین می دانند.
کنفرانس کمپاین مبارزه با مواد مخدر روز پنج شنبه 14 
میزان از جانب ریاست مبارزه با مواد مخدر بدخشان در 

فیض آباد مرکز این والیت راه اندازی شد.
ادارات  مسووالن  سوی  از  کنفرانس  این  راه اندازی 

مبارزه با مواد مخدر بسیار بااهمیت توصیف شد.
مواد  با  مبارزه  وزارت  معین  اظهر،  ابراهیم  محمد 
کمپاین  »همه ساله  کنفرانس، گفت:  این  در  که  مخدر 

پروژه های  به  زنان  مراجعه ی  این سو  به  چندی  از 
خیریه  دفاتر  جانب  از  که  مختلف  حرفه های  فراگیری 
و ریاست امور زنان بغالن راه اندازی و نظارت می گردد 
و تمویل آن را سفارت امریکا به عهده دارد، بیشتر شده 

است.
همین  بغالن  در والیت  بی بضاعت  زن  هفتاد  و  دوصد 
استند  گرفتن حرفه ي صابون سازی  فرا  حال  در  اکنون 
راه اندازی  طالیه داران  اجتماعی  سازمان  جانب  از  که 

شده است.
ولسوالی های  بي بضاعت  و  فقیر  زنان  برای  پروژه  این 
بغالن،  والیت  پلخمري  و  غوري  دهنه  مرکزي،  بغالن 
سفارت  بالعوض  کمک های  دفتر  مالي  همکاری  به 

امریکا راه اندازی شده است.
طالیه داران  اجتماعي  سازمان  مسوول  فریور،  شایان 
با  زن   90 ولسوالي  هر  در  برنامه  این  »طي  مي گوید: 
هزینه خیلی کم، حرفه ی صابون سازي را فرا مي گیرند.«  
مدت  در  برنامه  این  فریور  شایان  آقاي  گفته هاي  قرار 
زنان حرفه ی  از آن که  بعد  و  تطبیق مي شود  ماه  هشت 
مواد  آنها  هرکدام  به  گرفتند،  فرا  را  صابون سازي 
مثل  الزم  وسایل  و  صابون  کلچه  صد  ساخت وساز 
قالب، دستکش، ظرف مورد ضرورت داده مي شود تا 

کار خود را در خانه ادامه بدهند. 
باور آقاي فریور فراهم سازي زمینه هاي کاري براي  به 
زنان، آنها را از وابستگي اقتصادی رهایي مي دهد، آنها 
می توانند در اقتصاد خانواده کمک کنند که این اقدام 
مي تواند تا حد زیاد خشونت هاي خانوادگی را کاهش 

دهد.
زنانی که حرفه ی صابون سازي آموخته اند از کار در این 

پروژه راضی اند.
محکم  دستانش  با  را  چادری اش  که  40 ساله ای  خانم 
گرفته بود، گفت: »تا حال کار را عمال شروع نکرده ام، 

چون مواد و وسایل بعدا در اختیار ما قرار مي گیرد.«

سراسر  در  کوکنار  کشت  محو  جهت  آگاهی دهی 
افغانستان از سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر راه اندازی 
می شود که این کمپاین ها عمدتا از طریق شورای مردمی 
شوراهای والیتی  قبل از تخریب مزارع کشت کوکنار 

صورت می گیرد.«
بدخشان،  کشاورزان  به ویژه  مردم،  از  بسیاری  ولی 
دانسته  نمادین  را  کنفرانس ها  این گونه  راه اندازی 
می گویند که دولت با همچو برنامه ها نمی تواند به مشکل 

کشاورزان پاسخ دهد.
سید حبیب اهلل یکی از این کشاوران به 8صبح گفت: »ما به 
برگزاری همچو کنفرانس ضرورتی نداریم که مقام های 
باالیی و پایانی دولت بیایند و حرف های تکراری خود را 
به دکلمه بگیرند، ما ضرورت به برنامه های عملی داریم تا 

به مشکل ما کشاورزان نقطه پایان گذاشته شود.«
اداره محلی مبارزه با مواد مخدر بدخشان در این اواخر 
از  کشاورزان  دست کشیدن  برای  به  را  خود  تالش های 
کشت کوکنار تشدید بخشیده است و انتظار دارند که با 
راه اندازی این برنامه ها بدخشان را به عنوان والیتی عاری 

از کشت کوکنار مبدل سازند.
اما چنانچه دیده می شود، اجرای این برنامه ها موثریتی در 
کاهش کشت کوکنار در بدخشان در پی نداشته و بارها 

با انتقادهای شدید کشاورزان مواجه شده است.
چنانکه چند روز قبل، اداره محلی بدخشان درهماهنگی 
برای  سیاره،  به  موسوم  غیردولتی  نهادهای  از  یکی  با 
بیل  دسته  یک  یک  والیت  این  کشاوزان  از  تن  ده ها 
اما  بردارند.  از کشت کوکنار دست  آنها  تا  توزیع کرد 
کشاورزان این اقدام بی سابقه اداره مبارزه با مواد مخدر 

او ادامه داد: »همین که زمینه ی کار براي ما مساعد شده و 
مي توانیم کاري کنیم، مایه امیدواري است و شاید بتوانیم 
از طریق حرفه ي صابون سازي در اقتصاد خانواده کمک 

کنیم.«
اما شماری از این خانم ها به ادامه ي این حرفه بي باوري 
فروش  براي  که  نمي دانند  آنها  زیرا  مي دهند،  نشان 

صابون هاي شان چگونه بازاریابي کنند.
عزیزگل خانم 35 ساله از قریه »گوهرگان« یکي از شاملین 
کمک کننده  دفتر  »از  گفت:  صابون سازي  پروژه ی  در 
خوش استم، ولي نمي دادنم صابون هایی را که قرار است 

بسازیم، در بازار فروخته مي شود یا نه؟«
این خانم مي گوید در صورتی که صابون ساخته شده بازار 
خانواده اش  اقتصادي  زندگي  در  شک  بدون  کند،  پیدا 

تاثیرات مثبت خواهد داشت. 
یک تعداد از زنان دیگر از دفتر تطبیق کننده در قسمت 

بازاریابي محصوالت شان خواهان کمک شدند.
 خانم نیلوفر باشنده ی بغالن مرکزي که 40 سال دارد و 
بیوه است مي گوید: »از دفتر طالیه داران مي خواهم تا در 
قسمت فروش صابون هم ما را کمک کند، زیرا اگر براي 
فروش صابون هاي ما بازار وجود نداشته باشد، نمي توانیم 

این حرفه را به شکل یک پیشه ادامه بدهیم.«
کمک شان  کنار  در  طالیه داران  دفتر  مسووالن  اما 

کوشش های زنان را نیز مفید می دانند؛
مواد  آن که  از  »بعد  گفت:  مورد  این  در  فریور  آقاي 
از  هم  دیگر  ماه  یک  تا  دادیم،  خانم ها  به  را  وسایل  و 
کار  براي حل مشکالت شان  و  مي کنیم  دیدن  آنها  کار 
باید  هم  آنها  خود  بازیابي  قسمت  در  ولي  مي کنیم، 

کوشش کنند.«
برنامه  این  فورمول  مطابق  که  صابون هایی  مي گوید:  او 
تهیه مي شود هم از نظر کیفیت و دوام نسبت به صابون 
براي  هم  جانبي  عوارض  کدام  است،  خوبتر  بازار 
استفاده کننده ها ندارد و این ویژگي خود مي تواند براي 

سمیعاهللسیحون-فیضآباد

ابراهیمزماني-پلخمري

را توهین آمیز تلقی کرده اند.
که  دارند  تاکید  مخدر  مواد  با  مبارزه  مسووالن  اکنون 
مبارزه  قانون  تطبیق  به  تشویقی  اقدامات  کنار  در  دولت 

با مواد مخدر نیز مصمم است.
آقای اظهر گفت: »در سال پیش رو وزارت مبارزه با مواد 
مخدر تصمیم دارد تا قانون مبارزه علیه مواد مخدر را به 

صورت جدی تطبیق کند.«
او افزود که در این سال در نظر دارند تا مطابق به قانون 
کوکنار  کشت  به  که  کسانی  با  مخدر  مواد  با  مبارزه 
را  آنها  و  کرده  قانونی  برخورد  می ورزند،  مبادرت 

بازداشت کنند.
مخدر  مواد  سود  باالی  درصدی  که  گفت  اظهر  آقای 
به گفته  بین المللی موادمخدر می شود که  نصیب مافیای 

او این رقم به 68 میلیارد دالر در سال می رسد.
منبع افزود که از تمام عواید مذکور تنها سه درصد آن 

نصیب کشاورزان افغانستان می شود.
نیز  بدخشان  والی  ادیب  شاه ولی اهلل  کنفرانس،  این  در 
ناامنی های  که  گفت  ادیب  آقای  بود،  کرده  شرکت 
بوده و مخالفان  از کشت کوکنار  ناشی  بدخشان  امسال 

مسلح ضد دولت از عواید کوکنار تمویل می شوند. 
کشاورزان  و  محلی  مسووالن  به  خطاب  بدخشان  والی 
پیامدهای  به  باید  اشتراک کننده در کنفرانس گفت که 
ناگوار کشت کوکنار بر اجتماع و اقتصاد بدخشان توجه 

کرده و کشاورزان دیگر را از این امر آگاه سازند.
آقای ادیب گفت که دلیل اصلی روی آوردن کشاورزان 

بازاریابي به زنان کمک کند.
در  را  خود  محصوالت  آنها  »هرگاه  افزود:  فریور 
قریه هایی که زندگي مي کنند یک بار به فروش برسانند، 
داشت،  نخواهند  صابون  فروختن  براي  مشکل  دیگر 
چون به اساس محاسبه ي ما صابون هاي تهیه شده در این 
و  است  مفید  زنها  به  قیمت گذاري  لحاظ  از  کارگاه ها 
لحاظ  این  از  که  مي شود  دریافت  بازار  در  هم  موادش 
به شرط  بود،  نخواهد  زنان  کار  ادامه ي  در  مشکل  هیچ 
آن که زن ها هم بر خود اعتماد داشته باشند و کار کنند.«

بغالن  امور زنان والیت  در همین حال مسووالن ریاست 
نیز در سال روان چندین پروژه اقتصادي و حرفه اي براي 

خانم های فقیر راه اندازی کرده است. 
بغالن  زنان  امور  ریاست  اقتصاد  مدیر  امیني  عادله  خانم 
پروژه هاي  اکنون  تا   1390 سال  آغاز  »از  مي گوید: 
موره بافي،  خیاطي،  گبین بافي،  مثل:  اقتصادي  مختلفی 
لحاف دوزي،  گلیم بافي،  طفالنه،  خوابگاه  ساختن 

آموزش  روتختي دوزی، 
حرفه ی  و  عکاسي  هنر 
دفاتر  سوي  از  صابون سازي 
»مرسي کورپ« و طالیه داران 

به اجرا گذاشته شده است.«
از  تعداد  یک  که  افزود  او 
توسط  مستقیما  پروژه ها  این 
تطبیق شده  زنان  امور  ریاست 
و از یک تعداد دیگر آن، این 

ریاست نظارت داشته است.
وي مي گوید که در هر کدام 
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زن اشتراک کرده اند. 
که  داد  ادامه  عادله  خانم 
زیادی  تاثیرات  پروژه ها  این 

بدخشان به کشت کوکنار را حضور طالبان و قاچاقبران 
با  مبارزه  مقتدر  نیروی  نبود  منطقه،  در  مخدر  مواد 
به وضعیت  بی توجهی  و  مردم  آگاهی  عدم  موادمخدر، 

دهاقین دانست. 
کشت  از  جلوگیری  برای  که  کرد  تاکید  موصوف 
الزم  توجه  یادشده  موارد  به  باید  بدخشان  در  کوکنار 

صورت بگیرد.
در کار  بدخشان  باید سهم  بدخشان گفت که  مقام  این 
افغانستان  والیات  دیگر  به  نسبت  مخدر  مواد  با  مبارزه 
و  فاصله  بعد  دشوارگذر،  جغرافیایی  و  نباشد  مساوی 
کوهستانی بودن این والیت در سهم دهی بدخشان مورد 

نظر باشد.
نبود  از  بدخشان  پولیس  مقام های  کنفرانس  این  در 
مواد  با  مبارزه  نظامی  و  ملکی  نهادهای  میان  هماهنگی 
نبود  که  گفتند  و  کرده  شکایت  والیت  این  مخدر 
با  مبارزه  روند  کندی  به  موارد  از  برخی  در  هماهنگی 

مواد مخدر منتج شده است.
پولیس  فرماندهی  امنیت  آمر  جنرال سید حسین صفوی 
یک  بروید  که  بدخشان  دره ی  هر  »در  گفت:  بدخشان 
با  مبارزه  قربانی  که  می بینید  را  پولیس  رنجر  موتر  الشه 

مواد مخدر شده است.«
پولیس  ماموران  از  ده تن  روند  این  در  که  گفت  او 
مجروح شده اند، اما مسووالن ملکی مبارزه بامواد مخدر 

هیچ توجهی به خانواده های این افراد نکرده اند.


میزان  کاهش  در  حتا  و  دارد  زنان  اقتصادي  زندگي  بر 
خشونت ها موثر واقع شده است. 

پروژه هاي  در  که  خانم هایی  از  شماری  حال  این  با 
ختم  از  بعد  آموخته اند،  را  و حرفه  کار کرده  اقتصادي 

پروژه دوباره بي کار مانده اند. 
به  را  حرفه  این  گبین بافي  کارگاه  در  که  ماه گل  خانم 
بلند  بازار  در  سیم  نرخ  اینکه  »از  مي گوید:  فرا  خوبي 
سوي  از  بدهم،  ادامه  خود  کار  به  نمي توانم  من  است، 

دیگر تقاضا هم وجود ندارد.«
رافعه خانم کهن سال دیگری است که از نبود بازار و بلند 
مي گوید:  رافعه  خانم  دارد.  شکایت  مواد،  قیمت  بودن 
»گبین بافي را در ریاست امور زنان آموخته ام، ولي حاال 

بي کار هستم.«
این زنان مي گویند که باید دفاتر تطبیق کننده پروژه هاي 
ایجاد  و  پروژه  پایداري  قسمت  در  اقتصادي  و  حرفه اي 
آن  درغیر  کنند،  کار  نیز  زنان  محصوالت  براي  بازار 

تطبیق این برنامه ها به جایی نمي رسد. 
نکته  این  به  هم  زنان  امور  ریاست  کارمندان  از  یکي 
حرفه اي  پروژه هاي  بودن  بي نتیجه  دلیل  و  کرده  اشاره 
را موجودیت محصوالت وارداتي با نازل ترین قیمت از 

کشورهاي چین، پاکستان و ایران مي داند.
8صبح  به  کرد،  خودداری  هویتش  افشای  از  که  وي 
زنان  محصوالت  و  صنایع  براي  که  زمانی  »تا  گفت: 
بازاریابی نشود، تمام این گونه پروژه ها ناکام خواهد بود.«

عدم هماهنگی ادارات محلی بدخشان
در کار مبارزه با مواد مخدر

زنان بغالنی حرفه فرا می گیرند

ACKU



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

2- میزان مرگ و میر ثبت شده طفل و مادر در 
شفاخانه ولسوالی لعل و سرجنگل:

داكتر شفیق اهلل سعادت آمر شفاخانه ولسوالی 
نظارت  تیم  نظارت  در حین  و سرجنگل  لعل 
مستقل  كمیسیون  غور  واليتي  دفتر  ساحوي  
در  درماه حمل 1390،   افغانستان  بشر  حقوق 
مورد میزان مرگ طفل و مادر  در اين شفاخانه 
گفت: »تاكنون مرگ و میر مادران در هنگام 
بسیار  تعداد  اما  است.  نیافتاده  اتفاق  والدت 
معدودي از جنین مرده به دنیا آمده است؛ كه 
به دنیا آمده؛  علت مرگ و میر نوزادان مرده 
است  بوده  مادران  وجود  در  ويتامین  كمبود 
وهمچنین موجوديت بیماري هاي »اكالمپسي« 
به دلیل  آنهم  كه  مي باشد؛  »پراكالمپسي«  و 
عدم مراقبت دوره حاملگي در وجود زنان به 
مرگ  باعث  كه  مي آيد؛  به وجود  زمان  مرور 
و خانه هاي شان  قريه ها  در  مادران  میر خود  و 
اين  مسوولیت  سعادت  داكتر  البته  مي شود.« 
»اين  افزود:  به عهده نگرفته  میر ها را  مرگ و 
خارج  شفاخانه  اين  خدمات  حیطه  از  وفیات 

بوده است.«)5(
3- میزان مرگ و میر ثبت شده طفل و مادر 
 C.H.A در شفاخانه و كلینیک های موسسه  

مركز و  ولسوالی های واليت غور
مسوول  رحیمی  محترم  سال1389:  الف- 
موسسه ) C.H.A(درمورد مرگ و میر مادران 
ثبت  هنوز  تا  »ما  ولسوالي ساغر مي گويد:  در 
مرگ و میر طفل و مادر را در كلینیک ساغر  
نداشته ايم.« اما در مورد مرگ دو مادر كه در 
مسیرراه وقبل از رسیدن به كلینیک طفل شان 
متولد شده اند و سپس مادرهاي يادشده فوت 
عدم  علت  به  دو  اين  »مرگ  افزود:  شده اند؛ 
دفع پالسنتا و خونريزي بوده اند. بعد از والدت 
هوايي  به  برمي گردند  مسیر  از  مادران  اطفال، 

اين كه كار والدت ختم شده است.«)6(
لعل محمد محمودي درباره مرگ میر طفل و 
مادر در طي يک سال گذشته ولسوالی دولتیار  
فقط  گذشت  سال  يک  طي  »در  كرد:  تاكید 
ولسوالي  در  طفل  مرگ  از  واقعه  يک  ثبت 
طي  در  مادر  مرگ  و  داشته ايم  دولتیار  جامع 

اين يک سال اتفاق نیفتاده است.«)7(
در ايمیل ارسالی داكتر وكیل احمدی، مسوول 
میر  و  مرگ  C.H.Aمیزان  موسسه   صحی 
 7« خورشیدی:  هجری   1389 سال  در  اطفال 

مادر و  11طفل مرقوم شده است.
عنوان  تحت  گزارشی  1390در  سال   : ب- 
»اسهال در غور، جان نه طفل را گرفته است«  
ويب سايت  در   1390 16سنبله  تاريخ  در  كه 
»داكتر  است:  آمده  گرديد؛  نشر  غور«  »جام 
صحت  رياست  سرپرست  رسولی  عبدالعلی 

آژانس  به  سنبله   16 امروز  غور،  واليت  عامه 
با  همراه  كه  اسهال  »مريضی  گفت:  پژواک 
روان  ماه   13 تاريخ  از  است،  وسرفه  استفراق 
در قريه اخری ولسوالی ساغر اين واليت شیوع 
يافته است. وی افزود كه مرض يادشده، تاكنون 
سال  دو  زير سن  پسر   4 و  5 دختر  باعث مرگ 

شده است.«)8(
البته در پی نشر گزارش فوق،  كارمندی از بخش 
اطفال دفتر واليتی غور، به رياست صحت عامه 
صحی  »حق  از  دادخواهی  غرض  غور،  واليت 
داكتر  رياست،  اين  معاون  با  و  مراجعه  اطفال«، 
رسولی  داكتر  نمود؛  مالقات  رسولی  عبدالعلی 
»دو  افزود:  ياد شده  اسفبار  واقعه  تايید  بر  عالوه 
تیم، يک تیم از كلینیک جامع ساغر و تیم را از 
مركز واليت اعزام نموديم و خوشبختانه ادويه به 
حد كافی كلینیک اخری ارسال گرديد و از اين 

لحاظ ديگر جای نگرانی وجود ندارد.« 
در مورد آمار مرگ و میر طفل و مادر در سال 
1390 از اول سنبله نگارندگان اين سطور موفق 
نشدند؛ تا اين آمار را از ادارات مربوطه به دست 
آورند و با هر مراجعه شنیدند: »ديتابیس موسسه  
از  دريافت  از  وبعد  است  شده  خراب   C.H.A
موسسه يادشده به آدرس الکترونیکی تان ارسال 
می شود.« صد البته تا اين تاريخ )22سنبله 1390( 

چنین نشد.
مشکالت و كمبودات صحی واليت غور:

1- كمبود داكتران متخصص:
غالم  داكتر  غور،  واليت  عامه  صحت  ريیس 
در  صحی  پرسونل  كمبود  مورد  در  يگانه  نبی 
كمبود  با  تنها  نه  »ما  داشت:  اظهار  واليت  اين 
داكتران متخصص دراين واليت مواجهیم؛ بلکه 
با كمبود داكتران عمومی؛ داكتر نسايی والدی و 
زنانه و همچنین قابله و حتا نرس مواجه می باشیم. 
وزارت صحت عامه از سال 1389 به اين مشکل 
C.H.Aكه  موسسه   به  و  است  نموده  توجه 
بیشتر بخش های آن به داليل ياد شده خالی بود؛ 
جراح  داكتر  دالر  هزار  دو  سقف  تا  داد،  اجازه 
كلینیک های  و  شفاخانه  برای  را  ومتخصص 
تحت پوشش خويش استخدام نمايند. اما بازهم 
اين مشکل مرفوع نگرديد و تاهنوز ما با كمبود 
و...  نرس  و  قابله  داكتر،  متخصص،  داكتران 
روبرويیم.« به عنوان مثال هم اكنون، در شفاخانه 
واليتی غور از 10 داكتر متخصص فقط دو داكتر 
متخصص فعال و مشغول به وظیفه می باشند و اين 
شفاخانه واليتی با كمبود هشت متخصص مواجه 

می باشد.
نبود  و  فقدان  زن:  متخصص  داكتر  فقدان   -2
هرگز  واليت  سطح  در  والدی  نسايی  داكتر 
داكتر  يک   حتا  و  است  نشده  گرفته  جدی 
موجود  غور  واليت  سطح  در  زن،  متخصص 

نیست و همچنین كمبود داكتر عمومی زنانه، قابله و 
نرس زنانه در سطح واليت غور و كلینیک های اين 
واليت برهیچ كسی پوشیده نیست. داكتر عاقله شرف 
يک تن از اعضای شورای وحدت بانوان واليت غور 
نسايی  داكتر  يک  حتا  غور  واليت  »در  می گويد: 

والدی موجود نیست.«
ريیس  يعقوبی،  گل  جمعه  داكتر  ادويه:  كمبود   -3
شکايت  خصوص  در  غور،  واليتی  شفاخانه 
مريض های شفاخانه واليتی غور از عدم ارايه رايگان 
سال  چند  طول  در  »ما  می گويد:  مريضان،  به  ادويه 
فقط در همین ماه )اسد 1390( با كمبود ادويه مواجه 
از سوی وزارت  بودجه  اجرای  از  و مشکل  بوده ايم 
واليت  عامه  صحت  رياست  از  نه  بود  عامه  صحت 
اين  زودی  به  كه  غور،  واليتی  شفاخانه  يا  و  غور 

مشکل نیز حل می گردد.«
البته اين مشکل باربار برای مراكز صحی واليت غور 
اتقاق افتاده است و يک بار ديگر تیم نظارت ساحوی 
بشر  حقوق  مستقل  كمیسیون  غور  واليتی  دفتر 
افغانستان در حین نظارت از كلینیک جامع ولسوالی 
دولتیار متوجه كمبود ادويه دراين كلینیک گرديدند 
و آمر كلینیک ياد شده اين مشکل را موردی وكوتاه 
با مسوول دفتر  بالفاصله موضوع  نمود و  مدت ذكر 
ساحوی وقت موسسه C.H.A شريک ساخته شد و 

مشکل رفع گرديد.
عنوان  1390تحت  سنبله   16 گزارش  در  »آقامحمد« 
نشر  است«  گرفته  را  طفل  نه  جان  غور،  در  »اسهال 
در  ادويه  نبود   از  غور«  »جام  وب سايت  در  شده 
»گرچه  می نمايد:  شکايت  ساغر  »اخری«  كلینیک 
پسرم را به كلینیک رساندم؛ مگر درظرف يک روز 
جان داد.« وی نیز از كلینیک ولسوالی ساغر شکايت 
كرد و اظهار داشت كه در آنجا، نه دوا وجود دارد 
و نه كسی به غم مريض است.« همچنین اين گزارش 
ادويه  رسولی؛  داكتر  معلومات  اساس  »به  می افزايد: 
اين كلینیک، از طريق رياست صحت عامه و موسسه 

)سی اچ ای( اكمال می شود.«)7(
مسوولیت  مشکالت  تايید  ضمن  فوق  گزارش  اما 
موسسه  متوجه  را  ولسوالی  اين  در  ادويه  كمبود 
رسولی  عبدالعلی  داكتر  قول  از  و  ساخته   C.H.A
سرپرست رياست صحت واليت غور، افزوده است: 
عامه واليت غور عالوه كرد كه  »سرپرست صحت 
در مراكز صحی اين واليت، ادويه و امکانات وجود 
دارد؛ اما به اندازه ای نیست كه به همه نیازمندی های 

مردم جوابگو باشد.«
اما داكتر شکراهلل شاكر مسوول گدام و خريد ادويه 
موسسه C.H.A از خريد 156000 )دالر امريکايی(  
ادويه در سال 1390 برای كلینیک های تحت پوشش 
افزود:  حال  درعین  و  نمود  ياد   C.H.A موسسه 
برخوردار  عالی  كیفیت  از   شده  خريداری  »ادويه 
است و بیشتر اين دواها تولید كمپنی های بسیار معتبر 

می باشد.«
تداوی  برای  بستر: در سطح واليت غور  4- كمبود 
كشور  اين  در  ديگری  جايی  ازهر  بیش  مريض ها 
و  صد  يک  نفر  هزار  هشتاد  برای  و  است  محسوس 

پنجاه بستر با هیچ نورمی برابر نیست.
فعال  عدم  بخش ها:  از  بسیاری  بودن  فعال  عدم   -5
اورتوپیدی، صحت روانی و  مانند   بودن بخش های 
بانک خون و... در شفاخانه واليتی و در سطح يک 
واليت به هیچ وجه توجیه پذير نیست و وزارت محترم 
صحت عامه كشور و همچنین رياست صحت عامه 
واليتی و شفاخانه واليتی  در اين مورد با هر توجیهی 

نمی تواند از زير بار مسوولیت شانه خالی كنند.
ادامه دارد

شامل  احساسي  يا  رواني  خشونت  احساسي:  يا  رواني  خشونت  ج- 
سواستفاده ي لفظي مداوم، اذيت و آزار، تهديد، محرومیت فیزيکي، مالي 
و استقالل شخصي است. براي عده اي از زنان، سواستفاده ی احساساتي 
از  توهین مداوم و عملکرد مستبدانه ی شوهران شان دردناک تر  از  ناشي 
حمله ی فیزيکي است؛ چرا كه چنین رفتاري اطمینان و خودباوري آنان 

را كم مي كند. 
يا  تجاوز  تجربه  احتمال  با  زنان  از  بسیاري  جنسي:  تهاجم  و  تجاوز  د- 

درگیري براي رهايي از آن روبه رويند. 
زنان معموال قرباني سواستفاده ی جنسي غیرتماسي نیز مي شوند در چنین 
مواردي مردان با استفاده از روش هاي گوناگون، از جمله مکالمات تلفنی 
به چنین عملی اقدام می كنند. بررسی های انجام شده در اين زمینه نشان 

می دهد كه درصد بااليي از زنان چنین تجاربي داشته اند. 
هـ- خشونت علیه زنان محبوس: خشونت علیه زنان محبوس در زندان ها 
و مراكز بازپروري زنان و بزهکاران از انواع ديگر خشونت است. ماهیت 
سواستفاده از زنان زنداني متفاوت است و دامنه ای از آزارهای لفظی تا 

شکنجه های جسمی و جنسی را دربر مي گیرد. 
در  دختران  بر  پسران  ترجیح دادن  يعنی  دخترها:  علیه  خشونت  و- 
خانواده ها، خشونت علیه زنان در وضعیت درگیري، جنگ و ناآرامي ها 
و محرومیت دختران از حق آموزش و تحصیل نیز از ديگر انواع خشونت 

علیه زنان است. 
به  تا  بشر  تاريخ  در  بشر  حقوق  نقض  فراگیرترين  زنان،  علیه  خشونت 
امروز است. متاسفانه اين فراگیرترين نقض حقوق بشر، پنهان ترين شکل 
از آن می شود كه زنان  مانع  نیز هست و ترس و شرم همچنان  خشونت 
برخی  در  دهه ی گذشته  دو  در  بگويند. هرچند  از آن سخن  و دختران 
جوامع سعی شده با تدوين قوانین سخت گیرانه خشونت علیه زن را مهار 
كنند اما همچنان آمارها در اين جوامع وحشت ناک است. البته وضع اين 
قوانین مثبت و قدمی روبه جلو است اما كافی نیست و توقف خشونت را 

تضمین نمی كند.1
عوامل خشونت علیه زنان

عامل اصلی خشونت علیه زنان، تبعیض است؛ تبعیضی كه مانع از برابری 
زن با مرد می شود. تبعیضی كه ريشه در فرهنگ مرد ساالرانه دارد. برای 
اصالح اين فرهنگ، تعلیم و تربیت اصلی  ترين نقش را ايفا می كند. تعلیم 
و تربیت اخالقی، مادی و عملی ضرورتی اساسی است. توانمندی هايی 
زنان  اين گونه  كه  فرهنگی(  و  اقتصادی  سیاسی،  اجتماعی،  )حقوقی، 
كسب می كنند در كاهش خشونت نسبت به خودشان موثر است. تعلیم 
و تربیت باعث خود آگاهی بیشتری می گردد و اين، زمینه خشونت در 
بايد مورد توجه قرار  نیز كاهش می دهد. نکته ی ديگری كه  خانواده را 
گیرد و بدون پرداختن به آن مشکل خشونت قابل حل نخواهد بود، اين كه 
تعلیم و تربیت در اين زمینه مختص زنان نیست بلکه مردان نیز بايد تحت 
نهند.  ارج  انسانی مساوی  به عنوان  به زنان  تا  تربیت قرار گیرند  تعلیم و 
حقیقتا هرتالشی بدون در نظر گرفتن اين مورد به شکست منتهی خواهد 

شد. 
بايد ذهنیت منفی گذشته كه برتری و قدرت مردان را القا می كرد به كنار 
بگذاريم و به جای آن عالم انسانی را همانند پرنده ای كه يک بال آن زن 
و بال ديگر مرد است، به ذهن بسپاريم. اين پرنده هرگز به اوج نخواهد 
بال قوی داشته باشد. سعادت جامعه بشری در رفع  اينکه دو  رسید مگر 
خشونت از زن و تساوی در چوكات قوانین اسالمی و بین المللی بین زن 

و مرد می باشد.
ادامه دارد

7سال پنجم   شماره مسلسل 1256    دو شنبه 18 میزان 1390   
وضعیت صحت در والیت غور

 گزارشگران: سارا »رضایی« و محمد جواد »علوی«
 قسمت ششم

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

خشونت علیه زنان 

 پوهیالی خیرالدین خیرخواه
 قسمت چهارم

به فرهنگ معافیت از باز خواست و مجازات 
متخلفان، باید خاتمه داده شود.

خشونت عليه زنان، فراگيرترين نقض حقوق بشر در تاريخ 
بشر تا به امروز است. متاسفانه اين فراگيرترين نقض حقوق 

بشر، پنهان ترين شکل خشونت نيز هست و ترس و شرم 
همچنان مانع از آن می شود که زنان و دختران از آن سخن 

بگويند. هرچند در دو دهه ی گذشته در برخی جوامع سعی شده 
با تدوين قوانين سخت گيرانه خشونت عليه زن را مهار کنند اما 

همچنان آمارها در اين جوامع وحشت ناک است.

ACKU
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در پی امضای توافق نامه ی استراتژیک میان افغانستان و 
هند توسط رهبران دو کشور در دهلی جدید، مقام های 
وزارت امور خارجه می گویند که دولت تالش دارد با 
کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا و برخی از کشورهای 

دیگر نیز چنین توافق نامه ای به امضا برساند.
توسط  هند،  و  افغانستان  میان  استراتژیک  توافق نامه 
حامد کرزی رییس جمهور افغانستان و من موهن سینگ 
دهلی  در  گذشته  هفته  سه شنبه  روز  هند،  نخست وزیر 
جدید به امضا رسید. براساس این توافقنامه، کشورهای 
افغانستان و هند در بخش های امنیتی و انکشافی روابط 
خود را بیشتر گسترش می دهند. هند که پیش از امضای 
و  انکشاف  در  مهمی  نقش  نیز  استراتژیک  توافق نامه 
بازسازی افغانستان داشته است، با امضای این توافق نامه 
در بخش های آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی داخلی 

نیز همکاری خواهد کرد.
رژیم  شکست  از  پس  منطقه،  کشورهای  میان  در  هند 
کرده  افغانستان  به  کمک  بیشترین  کشور،  در  طالبان 
است. همچنین این کشور در نظر دارد که نزدیک به دو 
میلیارد دالر برای انکشاف و بازسازی در اختیار دولت 

افغانستان قرار دهد.
می گویند  خارجه  امور  وزارت  مقام های  حال،  این  با 
استراتژیک  توافق نامه  امضای  با  افغانستان  دولت  که 

اتحادیه ی  عضو  کشورهای  با  که  دارد  نظر  در  هند،  با 
داشته  درازمدت  توافق نامه ی  چنین  نیز  امریکا  و  اروپا 
امور خارجه،  وزارت  موسی زی سخنگوی  جانان  باشد. 
روز گذشته در کنفرانس هفتگی خود گفت که برخی 
از کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا نیز تمایل به امضای 
آقای  دارند.  افغانستان  دولت  با  استراتژیک  توافقنامه 
به صفت  افغانستان  موسی زی گفت: »جمهوری اسالمی 
یک کشور مستقل و دارای حاکمیت ملی، روابط خود را 
با کشورهای همسایه، منطقه و جهان براساس منافع ملی 
مردم افغانستان قایم می کند. در این راستا، همان طوری که 
افغانستان  اسالمی  جمهوری  میان  همکاری  موافقت نامه 
هدف  به  موافقت نامه  این  شد،  امضا  هند  جمهوری  و 
افغانستان  و  هند  دوجانبه  روابط  گسترش  و  بهبود 
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  است.«  گرفته  صورت 
و  موافقت نامه ها  همچو  عقد  امتداد  »در  افزود:  همچنین 
مذاکرات  وارد  افغانستان  دیگر،  با کشورهای  قراردادها 
امریکاست  متحده  ایاالت  با  استراتژیک  همکاری های 
و ما امیدواریم که در آینده ی نزدیک بتوانیم مذاکرات 
همچنین  و  انگلستان  ناتو،  اروپا،  اتحادیه  با  را  خود 
ایجاد  به  عالقمندی  آنها  هم  که  دیگری  کشورهای 
افغانستان  نشان داده و هم  استراتژیک درازمدت  روابط 
عالقمند ایجاد روابط استراتیژیک درازمدت با آنهاست، 

به نتیجه برسد و بتوانیم که موافقت نامه های همکاری های 
استراتژیک درازمدت دیگر را هم به امضا برسانیم.«

دست آوردی که در تاریخ نداشتیم
مبارزه  دهه  یک  خارجه  امور  وزارت  حال  همین  در 
علیه  متحده  ایاالت  رهبری  به  جهانی  جامعه ی  مسلحانه 
پر  را  افغانستان  در  القاعده  تروریستی  شبکه ی  و  طالبان 
در  افغانستان  می گوید  و  می کند  توصیف  دست آورد 
طول این دهه در هیچ مقطعی از تاریخ خود به این پیمانه 

دست آورد نداشته است.
حمالت مسلحانه ی سربازان امریکایی و کشورهای عضو 
پیمان ناتو در هفتم اکتوبر سال 2001 میالدی، زمانی که 
رژیم طالبان از تحویل دادن اسامه بن الدن رهبر شبکه ی 
القاعده به امریکا خودداری کرد، آغاز شد و اکنون یک 

دهه از این مبارزه مسلحانه می گذرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه می گوید که افغانستان در 
طول ده سال اخیر از انزوای تاریخی بیرون شد و امروز 
این کشور با بیش از هفتاد کشور دیگر در چهار گوشه ی 
است. جانان موسی زی  برقرار کرده  را  روابط خود  دنیا 
افغانستان، از نظر یک مقطع  گفت: »ده سال گذشته در 
هیچ  در  ما  که  بوده  دست آوردهایی  شاهد  تاریخی 

مقطعی از تاریخ افغانستان نداشتیم. این نقطه ای است که 
ما با افتخار و با اطمینان براساس ارقام و شواهد موجوده 

می توانیم به آن اشاره و افتخار بکنیم.«
جدید،  اساسی  قانون  تصویب  ملی،  نهادهای  ایجاد 
خدمات  گسترش  مکاتب،  دانش آموزان  شمار  افزایش 
مخابراتی، فعالیت آزادانه ی رسانه ها در کشور، عرضه ی 
جمله  از  زیربناها  از  برخی  بازسازی  و  صحی  خدمات 
دولتی،  مقام های  گفته ی  به  که  دست آوردهایی اند 
افغانستان در هیچ مقطعی از تاریخ به این پیمانه پیشرفت 

نداشته است.
یک دهه ی  دست آورهای  آنکه  با  خارجه  امور  وزارت 
می گوید  اما  می کند،  توصیف  چشم گیر  را  اخیر 
و  شهروندان  امنیت  تامین  عرصه  در  نیز  ناکامی هایی 
مبارزه با فساد وجود داشته است. مقام های دولتی ناتوانی 
و  مشترک دولت  ناکامی  را  امنیت شهروندان  تامین  در 
در  خود  ناتوانی  از  اما  می کنند،  عنوان  جهانی  جامعه ی 
زمینه حاکمیت قانون و مبارزه با فساد روبه گسترش، به 

طور صریح و روشن خود را مسوول نمی دانند.


تالش دولت
برای امضای توافق نامه

استراتژیک
با کشورهای اروپایی
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دادگاه شکايت ايران از روسیه 
هجده میزان تشکیل می شود

 

وزير امور خارجه ايران از تشکيل دادگاه رسيدگی 
به شکايت ايران از روسيه به دليل امتناع از تحويل 
موشک های اس300 به ايران، در روز هجده ميزان 

و در شهر پاريس خبر داده است.
به  پاسخ  برای  يک شنبه  روز  صالحی  اکبر  علی 
باره  در  ايران  مجلس  نمايندگان  از  يکی  سوال 
علت فسخ يک طرفه قرارداد موشک های اس 300 
از سوی دولت روسيه و اقدام های ايران در اين باره 

در مجلس حاضر شد.
او گفت وزارت امور خارجه ی ايران برای پي  گيری 
مختلفی  و حقوقی  سياسی  اقدام های  موضوع  اين 

انجام داده و با جديت مساله را پی گيری می کند.
عدم  خسارت  پرداخت  پی گيری  صالحی  آقای 
جمله  از  را  اس300  موشکی  سامانه  تحويل 
درباره  و  برشمرد  ايران  وزارت خارجه  اقدام های 
روسی  »طرف  گفت:  دادگاه  در  موضوع  طرح 
طرح  پی گيری  از  ايران  کردن  منصرف  برای 
است،  برگزاری  حال  در  پاريس  در  که  دعوی 

پيشنهادهای مختلفی را ارايه کرده است.«
پيشنهادهای  نکرد  مشخص  ايران  خارجه  وزير 

روسيه شامل چه مواردی بوده است.
يک  که  اس300  موشکی  سامانه  خريد  قرارداد 
در  است،  هوايی ساخت روسيه  دفاع ضد  سيستم 

سال 2007 بين ايران و روسيه امضا شد.
روسيه  رييس جمهور  سال گذشته،  نوامبر  ماه  در 
به  راجع  امنيت  شورای  قطعنامه  اجرای  قانون 
که  کرد  اعالم  و  امضا  را  ايران  تسليحاتی  تحريم 
فروش  قرارداد  روسيه  دولت  قانون،  اين  براساس 

اس300 را قابل اجرا نمی داند.
دفاع  وزير  وحيدی،  احمد  ميزان   15 جمعه  روز 
قرارداد  پيش  پرداخت  کشور  اين  که  گفت  ايران 
پس  روسيه  از  را  اس300  موشکی  سامانه  خريد 
پرونده  اين  ما  نظر  »از  افزود  اما  است،  گرفته 
تمام شده تلقی نمی شود و همچنان باز است و اين 
موضوع تعهدی است که طرف روسی بايد آن را 

انجام دهد.«
امنيت  کميسيون  عضو  کواکبيان،  مصطفی 
نماينده  و  ايران  مجلس  خارجی  سياست  و  ملی 
دريافت  نيز  صالحی  آقای  از  سوال کننده 
پيش پرداخت از روسيه را کافی ندانست و گفت 
پی گيری  و کميته  داريم  مديريت جهانی  »ادعای 
غرامت جنگ جهانی دوم را تشکيل می دهيم، اما 
دستگاه ديپلوماسی نمی تواند از حق مسلم ما دفاع 

کند.«
»روابط  به  انتقاد  اين  به  واکنش  آقای صالحی در 
خاص« ايران با روسيه و چين اشاره کرد و گفت: 
»در روابط بين کشورها مسايل خاصی در جريان 
است. مواردی که نمی خواهم علنا در صحن علنی 
بسيار  داليل  شود.  مطرح  بنده  زبان  از  مجلس 
موشک های  شد  موجب  که  دارد  وجود  زيادی 

اس300 تحويل داده نشود.«

بعد از گذشت ده سال از اداره موجود و بعد 
به خاطر  کميسيون  و  شورا  چندين  ايجاد  از 
رسيدن به صلح، تازه رييس جمهور کرزی 
به خاطر  داد که  نشان  اخير خود  در سخنان 
رسيدن به صلح حريفش را که نبض اصلی 
موانع صلح را در دست دارد، شناخته است، 
اما به يقين می توان گفت که حريفان ديگر 

نيز وجود دارد.
به  که   است  گفته  کرزی  جمهور  رييس 
می خواند  فرا  را  سنتی  لوی جرگه ی  زودی 
صلح،  مذاکرات  نحوه ی  مورد  در  تا 
با ديگر کشورها  استراتژيک  همکاری های 
مداوم خارجی ها خواند،  تجاوز  او  آنچه  و 

مشورت کند.
رييس جمهور در يک سخنرانی تلويزيونی 
و  بازسازی  برای  دولت  ده ساله  تالش های 
دستيابی به صلح را بر شمرد و گفت که در 
سعی  به صورت يک جانبه  سال های گذشته 
امنيت  که  آنهايی  و  مسلح  مخالفان  با  کرد 
به  اما  برهم زده اند مذاکره کند.  و صلح را 
گفته او پاسخ دشمنان خارجی و گروه های 
دشمنان  اين  دست  آله  که  تروريستی 
خارجی قرار گرفته اند، به اين تالش ها منفی 

بود.
شمار  و  ربانی  برهان الدين  از  کرزی  آقای 
و  رهبران  و  دولتی  مقام های  از  زيادی 
مخالفين  حمالت  اثر  به  که  قومی  متنفذان 
کشته شده اند ياد کرد و گفت پاسخ دشمنان 

افغانستان،  صلح  دعوت  به  افغانستان  صلح 
ترور، بمب گذاری و خشونت بوده است.

از  جمهور  رييس  سخنرانی  اين  در  هرچند 
کشور يا گروه خاصی نام نبرد، اما از لحن او 
پيدا بود که منظورش پاکستان و گروه های 

شورشی مسلح از جمله طالبان است.
اين پس  از  بود که  قبال گفته  آقای کرزی 
به جای مذاکره با طالبان، با دولت پاکستان 

مذاکره خواهد کرد.
 او در اين سخنرانی اش نيز بر اين نکته تاکيد 
دولت ها  با  واقعيت  در  »ما  گفت:  و  کرد 
طرف هستيم و نه با نيروهای وابسته به آنها 
صاحب  و  اصلی  طرف  با  بايد  اين رو  از 

صالحيت گفتگو کنيم و طرف شويم.«
که  می رساند  جمهور  رييس  گفته های  اين 
موانع عمده  اصلی که  به شناخت طرف  او 
را در رسيدن به صلح ايجاد می کند رسيده 
که  برد  ياد  از  نبايد  را  نکته  اين  اما  است، 
قضيه  در  که  هستند  نيز  ديگری  طرف های 
افغانستان به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم 
دخيل اند و دولت افغانستان مجبور است اين 

طرف ها را نيز از ياد نبرد.
يکی از اين طرف ها که در چند سال گذشته 
نام برده  از رسانه ها  از آن در شماری  بارها 
شده همسايه غربی افغانستان يعنی جمهوری 

اسالمی ايران است.
دخالت های  از  بارها  گذشته  سال  چند  در 
از  به خصوص  افغانستان  امور  در  ايران 

و  سالح  اعطای  و  نيمروز  واليت  مرزهای 
افغانستان  دولت  مسلح  مخالفين  به  مهمات 

در رسانه صحبت هايی شده است.
به دست  از  بارها  امريکا  دولت  ضمن  در 
در  که  ايران  ساخت  سالح های  آوردن 
دست مخالفين دولت افغانستان بوده است، 
موارد  اين  همه ی  که  نموده  نگرانی  ابراز 
می رساند که ايران نيز در ايجاد مانع در راه 
دست درازی  افغانستان  در  صلح  به  رسيدن 
به  مذاکره  طرف  يک  منحيث  بايد  و  دارد 

اين کشور هم نگريسته شود.
دولت افغانستان در چند سال گذشته هميشه 
و حتا با اعتماد به افراد نشان داده است که 
به مهره های دست دوم توجه دارد و عوامل 

اصلی را از ياد برده است.
جنگ های  اخير  دهه  سه  در  متاسفانه 
شعار های  تنها  کشور  در  خانمان سوز 
گوش  به  زيستن  صلح  در  و  صلح خواهانه 
ملت افغان رسيده و برای مدت کوتاهی هم 

اين شعارها لباس عمل بر تن نکرده اند. 
در کنفرانس ها، سيمينارها، محافل و مجالس 
هميشه از کوشش و تالش در راستای تامين 
صلح سخن به ميان آمده است و راهکار های 
برای مذاکره با مخالفين به تجربه گرفته شده 
راهکارها هيچ گاهی  اين  متاسفانه  است که 

در تجربه پيروز بدر نشده اند.
از  گذشته  کشور  در  صلح  تامين  برای 
کميسيون  ايجاد  به  می توان  اولی  قدم های 

امن  جرگه های  برگزاری  صلح،  تحکيم 
منطقه ای و در اين اواخر ايجاد شورای عالی 
اين  از  هريک  تاسيس  ولی  برد،  نام  صلح 

نهادها هيچ روزنه ای برای صلح را نگشود.
اين نهادها تا حال هيچ دست آوردی به غير 
همواره  که  گروه های  برای  امتيازدهی  از 
پيام های صلح کشور را با رسم گذشت های 

نظامی پاسخ داده اند، نداشته است.
مانع  که  ديگر  عمده ی  عامل  جانبی  از 
افغانستان  در  ايجاد صلح  راه  در  را  بزرگی 
ميان خود  اتفاق  عدم  است  آورده  به وجود 

افغان ها است.
و  زمانی  وضعيت  چنين  در  صلح  برقراری 
مکانی که افغانستان دارد مشکل و زمان گير 
است و وقتی صلح در کشور تحقق خواهد 
ياقت که همه ساکنان و اتباع کشور دست 
به دست هم داده و تمامی اختالفات مذهبی، 
اينها را به باده  قومی، نژادی، زبانی و امثال 
منافع  به  زدن  پشت پا  با  و  سپرده  فراموشی 
اهداف  تامين  پی  در  تنها  خويش  شخصی 
اما تا رسيدن به آرمان  عليای کشور شوند، 
صلح اين  پرسش در دهن هر افغان و بر زبان 
هر کودک آينده ساز کشور خواهد بود که  
اشعه هايی  که  رسيد  خواهد  فرا  روزی  آيا 
بر  صلح  خورشيد  آرامش  و  لذت  از  مملو 
روزی  ما  خانه ی  آيا  و  بتابد  آنان  کاشانه 

خورشيدی خواهد شد؟

مصطفی عبدالجليل، رييس دولت موقت ليبيا 
شهر  در  شديد  درگيری های  که  است  گفته 

سرت ادامه دارد. 
ده ها  و  يافته  افزايش  درگيری ها  اين  تلفات 

نفر کشته و صدها نفر نيز زخمی شده اند.
ملی  شورای  مسلح  نيروهای  فرماندهی 
اعالم کرده که حلقه ی محاصره  ليبيا  انتقالی 
را  سرت  شهر  در  قذافی  معمر  هواداران 
می گويند  خبرنگاران  کرده اند.  تنگ تر 
شفاخانه ها  به  درگيری  اين  مجروحان  که 
شفاخانه ها  از  برخی  ظرفيت  و  شده  منتقل 
روی  زخميان  از  بسياری  و  شده  تکميل 
زمين می خوابند. نيروهای دولت موقت هنوز 
دست  شهر  کنفرانس  مرکز  به  نتوانسته اند 
سنگين  آتش باری  هنوز  که  جايی  کنند  پيدا 
ادامه  آنجا  از  قذافی  معمر  هوادار  نيروهای 
درگيری ها  که  گذشته  روز  چند  از  دارد. 
شروع شد، شمار زيادی از مردم درون شهر 

افتاده اند. گير 
به  که  شهر  نقطه ها ی  از  يکی  در 
ملی  شورای  نيروهای  تصرف 
دو  معادل  آمده  در  ليبيا  انتقالی 
تازه  اسکناس های  دالر،  ميليون 

منتشر شده پيدا شده است.
احتمال می رود که هواداران قذافی 
تهيه  برای  اسکناس ها  اين  انتشار  از 
مزدوران  استخدام  و  تجهيزات 

استفاده می کرده اند.
وضعيت  بودن  بحرانی  از  داکتران  همزمان 

مراکز درمانی در شهر سرت خبر می دهند.
بين المللی  کميته  اعضای  از  فخر،  ديبا 
در  شفاخانه ای  از  به تازگی  که  سرخ  صليب 
است:  گفته  بی بی سی  به  کرده،  ديدن  سرت 
فعاليت  به  سختی  بسيار  شرايط  در  »شفاخانه 
در  بيمارها  اکنون  می دهد.  ادامه  خودش 
اتاق ها  داده شدند؛ چرا که  استقرار  راهروها 
پرسونل  کمبود  با  آنها  نيستند.  امن  ديگر 
در شفاخانه ای که  داکتر   3 فقط  و  مواجه اند 
با چند  من از آن ديدن کردم حضور دارند، 
نيروهای  از  کمی  تعداد  و  طب  دانشجوی 
با  آنها  پرستاری.  و  طبی  امور  به  مجرب 
روبرو  طبی  تجهيزات  و  دارو  آب،  کمبود 
شرايط  با  و  بی برقی  در  همچنان  و  هستند 

دشوار به فعاليت خود ادامه می دهند.«

وضعيت  به  معترضان 
اقتصادی و سياسی امريکا، 
نفری  چندهزار  تظاهراتی 
اطراف  در  و  نيويارک  در 
وال استريت )مرکز تجاری 

نيويارک( برپا کردند.
در  که  کسانی  بيشتر 
شنبه  روز  تظاهرات 
داشتند  حضور  نيويارک 

بودند.  استريت«  وال  »اشغال  جنبش  از 
شامل  کوچک تری،  گروه  آنها  کنار  در 
اتحاديه های  اعضای  از  و  نفر  چندصد 

کارگری هم حضور داشتند.
آنها به اخراج 700 نفر از کسانی که در 
مکاتب نيويارک کار می کردند معترض 
بودجه  کمبود  خاطر  به  عده  اين  بودند. 
از کارشان  نيويارک  و توسط شهرداری 

کنار گذاشته شده اند.
معترضان می گويند که اين تصميم دولت 
پايين آمدن کيفيت آموزش در  به  منجر 
طوالنی  »صف  به  البته  و  می شود  شهر 

بی کاران در امريکا می افزايد.«
وال  »اشغال  جنبش  هواداران  همچنين 

مجمع  يک  برای  شنبه  روز  استريت« 
در  واشنگتن  ميدان  در  بزرگ  عمومی 

شهر نيويارک جمع شدند.
مجمع  يک  روز  هر  جنبش  اين  اعضای 
عمومی دارند که شايد چند ده نفری در 
تعداد  شنبه  روز  در  اما  کنند  آن شرکت 

آنها به چند هزار نفر رسيده بود.
روز  در  آنها  عمومی  مجمع  و  تظاهرات 
روز  خالف  بر  شد  برگزار  آرام  شنبه 
دستگيری  به  منجر  چهارشنبه گذشته که 

عده ای از آنها شده بود.
»طمع  و  طبقاتی«  »تفاوت  به  آنها 

شرکت های بزرگ« معترض هستند.

آیا خانه ما روزی خورشیدی خواهد شد؟ 
وژمه محصل سال دوم پوهنزی ژورنالیزم

ادامه اعتراض جنبش »اشغال« در شهرهای مختلف درگیری ها در سرت شدت گرفته است
امريکا 
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