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در  تخار  والیت  در  محلی  مقامات 
گور  یک  کشف  از  کشور  شمال 

دسته جمعی خبر داده اند.
»سیاب«  نام  به  منطقه ای  در  گور  این 
در شش کیلومتری شهرک رستاق در 

والیت شمالی تخار پیدا شده است.
می گوید  رستاق  ولسوال  حسین،  معلم 

نیازی  که  است  گفته  دولتی  بلندپایه  مقام  یک 
شمالی  مرزهای  در  روسیه  مرزبانان  حضور  به 

افغانستان با تاجیکستان وجود ندارد.
این  داخله  وزیر  معاون  احمدی،  باز محمد  جنرال 
سخنان را پس از مالقات با جنرال رستم نظراف، 
تاجیکستان  مخدر  مواد  بر  نظارت  آژانس  رییس 

اظهار داشت.
امضای  از  پس  اکتوبر   ۱۹ روز  احمدی  جنرال 
مواد  قاچاق  با  مبارزه  برای  همکاری  پروتوکل 
مخدر و پریکرسرها میان وزارت داخله افغانستان 
با  تاجیکستان  مخدر  مواد  با  مبارزه  آژانس  و 

خبرنگاران هم صحبت شد.
و  تاجیکستان  میان  همکاری های  احمدی  جنرال 
این روند سودمند  با  مبارزه  زمینه  را در  افغانستان 

و موثر ارزیابی کرد.
به  آیا  که  خبرنگاران  سوال  این  به  پاسخ  در 
ادعاهای برخی از مقامات روسیه مبنی بر ضرورت 
بازگشت مرزبانان این کشور برای مراقبت از مرز 
تاجیکستان با افغانستان گفت: »این گونه ضرورت 

وجود ندارد.«
که  دارند  ادعا  چنین  روس ها  »شاید  افزود:  وی 
مبارزه با قاچاق مواد مخدری که پس از رفتن آنها 
قبول  را  این  من  اما  نبوده،  موفق  صورت گرفت، 

ندارم. اما مشکل و چالش هنوز وجود دارد.«
با کشورهای  به همکاری ها  »نیاز  وی تاکید کرد: 
نظامی  حضور  که  حدی  به  نه  ولی  هست،  دیگر 

داشته باشند.«
جنرال احمدی گفت که هر دو کشور، تاجیکستان 
آموزشی  و  مالی  فنی،  کمک های  به  افغانستان  و 
نیاز  مرز  از  مراقبت  ظرفیت های  بردن  باال  برای 

دارند.
اما مقامات مختلف دولت روسیه طی ماه های اخیر 
در موارد مختلف مرز میان تاجیکستان و افغانستان 
مشترک المنافع«  کشورهای  جنوبی  »مرزهای  را 
عهده  »از  تاجیکستان  که  کرده اند  ادعا  خوانده، 
مراقبت از این مرز به تنهایی بر نمی آید« و موضوع 
مطرح  تاجیکستان  به  را  روس  مرزبانان  بازگشت 

کرده اند.
رسانه های تاجیکستان و روسیه در این زمینه مقاالت 
که  چیزی  بودند،  نوشته  زیادی  گزارش های  و 
پیوسته توسط مقامات تاجیکستان انکار شده است.

از  اخیرا  روسیه  دومای  رییس  گریزالف،  باریس 
ابراز  افغانستان  و  تاجیکستان  میان  مرز  در  وضع 
نگرانی کرده و گفته بود که اگر تاجیکستان این 
وضعیت را نمی پذیرد، ممکن است موضوع سفر 
اتباع این کشور به روسیه برای مهاجرت کاری و 

دریافت پول تجدید نظر شود.
رهبران  کنفرانس  در  اخیرا  که  حالیست  در  این 
مقامات  منطقه  کشورهای  مرزبانی  نیروهای 
از  برخی  که  گفتند  تاجیکستان  مرزبانی  نیروهای 
افغانستان  با  تاجیکستان  مشتَرک  مرز  قسمت های 
از سوی مرزبانان آن کشور حفاظت نمی شوند و 
این امر به افزایش موارد قاچاق مواد مخدر و عبور 

غیرقانونی از مرز منجر شده است.
یک  محمدرضایف،  نعیم  محمد  وجود  این  با 
مسوول آژانس نظارت بر مواد مخدر تاجیکستان 
همکاری های سال های اخیر میان نهادهای ذیربط 
این کشور با افغانستان را برای جلوگیری از قاچاق 

مواد مخدر موثر خواند.

که مردم محل در جریان کندن خاک 
برخورد  دسته جمعی  گور  این  با 

کرده اند.
رسیدن  از  قبل  که  گفت  حسین  آقای 
محل  مردم  محل،  به  دولتی  مسووالن 
این  از  را  انسان  بیست جمجمه  حداقل 

منطقه بیرون کشیده بودند.

برای  محلی  مسووالن  که  گفت  او 
این گور  مورد محل  بتوانند در  این که 
تحقیق کنند، به مردم دستور دادند تا از 
کندن بیشتر این منطقه خودداری کنند.

برای  تخار  والیت  مرکز  از  هیاتی 
تحقیق در این مورد به محل رفته است.
ادامه در صفحه 2

یک گور دسته جمعی در شمال کشف شد نیازی به حضور نیروهای روسیه در مرز شمالی نیست

وزیران سرپرست به 
مجلس نمایندگان 

معرفی می شوند
هفته ی  در  می رود  انتظار  کابل:  8صبح، 
شماری  و  سرپرست  وزیران  جاری 
عالی، کمیسیون  دادگاه  اعضای  از  دیگر 
لوی  و  اساسی  قانون  تطبیق  بر  نظارت 
تاییدی  رای  گرفتن  نیازمند  که  سارنوال 
از  مجلس را دارند، به  مجلس نمایندگان 

معرفی شوند.
مجلس  رییس  ابراهیمی،  عبدالرووف 
اظهارات  بنیاد  بر  می گوید  نمایندگان 
در  است  قرار  کرزی  جمهور  رییس 
وزیران  نامزد  از  شماری  جاری  هفته ی 
مجلس  به  اعتماد  رای  گرفتن  برای 

نمایندگان معرفی شوند.
دور  شروع  از  دوسال  از  بیش  هرچند 
جمهور  رییس  رهبری  به  حکومت  دوم 
وزارتخانه،  هفت  ولی  می گذرد  کرزی 
دادگاه  دو عضو  و  رییس  لوی سارنوالی، 
نظارت  کمیسیون  عضو  دو  عالی، 
عمومی  ریاست  اساسی،  قانون  برتطبیق 
سره میاشت  مرکزی،  بانک  ملی،  امنیت 
توسط  اساسی  قانون   64 ماده ی  برخالف 

سرپرست ها اداره می شوند.
در همین حال، با  آن که مجلس نمایندگان 
در  عنعنوی  جرگه ی  لوی  مصوبه  ای  در 
غیرقانونی  را  ملی  شورای  داشت  حضور 
خوانده بود و از عدم شرکت اعضای آن 
رییس  ولی  بود،  خبرداده  جرگه  دراین 
تاکنون  می گوید  نمایندگان  مجلس 
برای  مجلس  این  عضو  صد  به  نزدیک 

شرکت در این جرگه ثبت نام کرده اند.

کلینتون:

منتظر اقدام پاکستان 
در روزهای آینده هستیم

]در صفحه 2[

کارشناسان:
 امریکا در مقابل 
پاکستان جدی تر 
عمل خواهد کرد

محمود صیقل یک تن دیگر از کارشناسان 
خانم  اظهارات  که  می گوید  سیاسی 
فعالیت های  مورد  در  کابل،  در  کلینتون 
انکشاف  نظامی، دیپلوماتیک و دورنمای 
از  روشن تر  و  واضح تر  افغانستان؛ 
اخیر  »اظهارات  گفت:  وی  بود.  گذشته 
راستای  در  اندازه ای  تا  کلینتون  خانم 
فعالیت های  یعنی  فعالیت،  نوع  سه 
انکشاف  نظامی، دیپلوماتیک و دورنمای 
افغانستان واضح تر و روشن تر بود. سه 
کلمه ای که عبارت از جنگ کردن، تفاهم 
و اعمار کردن را به کار برد، خانم کلینتون 
واضح ساخت این که پاکستان آیا در این 
سه راستا همکاری می کند و یا نمی کند، 
فعالیت های  راستا  سه  همین  در  امریکا 

خود را ادامه خواهد داد.«
بر  امریکا  تاکید  صیقل،  آقای  گفته ی  به 
ادامه ی جنگ علیه شورشیان و انکشاف 
را  پاکستان  باالی  فشارها  افغانستان، 
بیشتر می سازد. او همچنین افزود که در 
متحده  ایاالت  وزیر خارجه ی  اخیر  سفر 
امریکا،  دولت های  اسالم  آباد،  و  کابل  به 
افغانستان و هند برای واردکردن فشارها 

باالی پاکستان هماهنگی داشته اند.
در صفحه 5

مرکزیاوران هالل 
جهت همکاری برای فروش تکت های یاوران هالل 

بصورت ثابت )دوکاندار( و سیار در مرکز والیات ذیل ضرورت دارد:
کابل: 0777715147، غزنی :0777715248، تخار:0700718805، 

جوزجان: 0797207315، کندز:0799334593، بغالن: 0705098771
بلخ :0783570068، کندهار:0795730163، فاریاب :0777715262

ننگرهار:0794492696، هرات :0777715263

امریکا طرف دار کمک پاکستان
 به حامد کرزی 

در گفتگو با طالبان
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پاکستان فرصت اندکی دارد 
سفر وزیر خارجه ی امریکا به کابل و اسالم آباد 
درست  سفر  این  بود.  صریحی  پیام های  دارای 
با  اسالم آباد  روابط  که  می گیرد  صورت  زمانی 
کابل و واشنگتن در مرحله ای از تیرگی قرار دارد. 
حایز  جهت  چند  از  امریکا  خارجه ی  وزیر  سفر 
به  ابتدا  کلینتون  خانم  این که  نخست  بود؛  اهمیت 
حامد  با  مشترک  خبری  نشست  در  و  آمد  کابل 
و  پاکستان   آدرس  به  را  هماهنگی  پیام  کرزی 
سیاست  از  مقام  دو  هر  فرستاد.  مسلح  مخالفان 
این  از  قبل  گفتند.  سخن  مبارزه  و  مصالحه 
مصالحه  مورد  در  امریکا  و  افغانستان  مقام های 
با مخالفان و روابط با پاکستان از همسویی الزم 

برخوردار نبودند. 
افغانستان  و  امریکا  که  می رسد  نظر  به  اکنون 
پس از چند سال فراز و نشیب در روابط خود به 

مرحله ای از درک مشترک دست یافته اند. 
گزینه های  سفر  این  در  امریکا  خارجه ی  وزیر 
است.  داده  قرار  مخالفان  برابر  در  را  مختلفی 
گروه های  دارایی های  و  اموال  کردن  مسدود 
تروریستی، مبارزه و مصالحه از گزینه هایی است 
که به عنوان پیام های صریح و روشن مطرح شده 
مرزی های  نوار  به  لشکرکشی  با  اکنون  است. 
مشترک به نظر می رسد که ایاالت متحده امریکا 
با  مبارزه  راستای  در  دیگر  وقت  هر  از  بیش 

گروه های تروریستی جدی می باشد. 
اظهارات هیالری کلینتون با صراحت تمام نشان 
مسلح  مخالفان  و  پاکستان  که  صورتی  در  داد 
جنگ  جغرافیای  برندارند،  شورش گری   از  دست 
نیز تغییر می کند و شورشیان در خاک پاکستان 
خانم  گفته های  این  شد.  خواهند  داده  قرار  هدف 
در  »ما  که  می باشد  ادعا  این  بر  گواه  کلینتون 
برابر شما مبارزه خواهیم کرد  و به پایگاه های تان 
در  یا  و  هستید  پاکستان  در  اگر  رسید،  خواهیم 

افغانستان.«
مقام های امریکایی در گذشته کمتر با این صراحت 
سخن گفته بودند. ایاالت متحده امریکا در ده سال 
گذشته با این تصور که پاکستان بخشی از راه حل 
در قضیه ی افغانستان می باشد، امتیازهای کالنی 
از  بسیاری  در   گرفت.  نظر  در  این کشور  برای 
افغانستان  زیرساخت های  برای  تصمیم گیری ها 
به مشوره های پاکستان گوش داده شد و همه ی 
مسایل از عینک پاکستان به تجزیه و تحلیل گرفته 
شد. پاکستان در ده سال گذشته خود را به عنوان 
یگانه کشوری که در خط مقدم مبارزه با تروریزم 
قرار دارد، برای غربی ها معرفی کرده بود. اما پس 
پاکستان  خاک  در  بن الدن  اسامه  کشته شدن  از 
و شبکه ی  طالبان  از  کشور  این  حمایت  تداوم  و 
حقانی، اکنون رسوایی پاکستان برمال شده است 
و جهان به طور قطع به دورویی و تظاهر سیاسی 

این کشور پی برده است. 
در  تروریستان  النه های  که  کرده اند  درک  همه 
تالش های صلح  مانع  پاکستان  چرا  و  است  کجا 
که  است  دریافته  نیز  امریکا  اکنون  می شود. 
هرچه  باید  و  است  مشکل  از  بخشی  پاکستان 
خاطر  به همین  دهد.  تغییر  را  خود  روش  زودتر 
اقدام  خواستار  امریکا  خارجه ی  وزیر  که  است 
از سوی پاکستان در روزهای آینده و  هفته های 
باید  آینده. حال  نه ماه ها و سال های  آینده است 
دید که این سفر چه دست آوردی را به همراه دارد.  

هفته های آینده همه چیز را روشن خواهد کرد. 

زنگ اول


تقویت  برای  تروریزم  با  مبارزه 
ارتش پاکستان علیه هند و همچنین 
تقویت برخی از گروه های شورشی 

به مصرف رسیده است. 
خواست  پاکستان  از  کلینتون  خانم 
علیه  را  جدی  اقدام های  تا 
کشور  آن  خاک  در  تروریستان 
انجام دهد و همچنین در مصالحه با 
افزود:  او  کند.  همکاری  نیز  طالبان 
»حاال ما باید توجه خود را بر طالبان 
حقانی  افغانستان،  طالبان  پاکستانی، 
تروریستی  گروه های  دیگر  و 
که  کنیم  کوشش  و  کنیم  معطوف 
اما  بیاوریم،  صلح  روند  به  را  آنها 
از  ماند،  ناکام  تالش ها  این  اگر 
بی گناه  مردم  قتل  و  بیشتر  خشونت 
کنیم.«  جلوگیری  آنها،  توسط 
همکاری  »ما  افزود:  کلینتون  خانم 
مرز  پاکستانی  طرف  در  را  بیشتری 
بر  می خواهیم  ما  داریم.  ضرورت 

را تهدید می کند که هیالری کلینتون، 
امریکا  متحده  ایاالت  خارجه  وزیر 
و  روزها  در  خواست  پاکستان  از 
اقدام  شورشیان  علیه  آینده  هفته های 

کند.
مولوی  که  معتقدند  پاکستان  نظامیان 
افغانستان  مرزی  مناطق  در  فضل اهلل 
پناه گزین شده است. مقام های نظامی 
نیروهای  و  افغانستان  از  پاکستان 
علیه  که  می کنند  انتقاد  بین المللی 
از  نمی کنند.  اقدام  فضل اهلل  مولوی 
طرف دیگر افغانستان و ایاالت متحده 
امریکا عناصری را در درون حکومت 
پاکستان به حمایت از اعضای طالبان 

افغانی متهم می نمایند. 
ارتش  اطهر عباس، سخنگوی  جنرال 
پاکستان گفت: »مولوی فضل اهلل که به 
بیانیه های آتشین رادیویی اش به  دلیل 

این که  هدف  به  والیات  و  مرکز  از 
اهداف مشخص مردم افغانستان را به 
دایر  را  نشستی  برسانند  بن  کنفرانس 

نمودند. 
جامعه  اعضای  افزود،  فهیم  آقای 
تعهد  مورد  در  نشست  این  در  مدنی 
جهانی  جامعه  درازمدت  کمک های 
انکشافی،  برنامه های  افغانستان،  به 
سیاسی  راه حل های  و  اقتصادی 

در  مورد،  چندین  در  نیز  این  از  پیش 
مناطق مختلف افغانستان از جمله کابل، 

گورهای دسته جمعی پیدا شده است.
جنگ  طوالنی  سال های  افغانستان 
که  سال هایی  است،  کرده  سپری  را 
حکومت مرکزی عمال قدرت چندانی 
نداشته و در بخش های مختلف کشور، 

کلینتون  هیالری  کابل:  8صبح، 
داد  هشدار  امریکا  خارجه ی  وزیر 
طرف  هردو  در  تروریستان  با  که 
می شود.  مبارزه  دیورند  خط 
پنج شنبه  روز  که  کلینتون  خانم 
یک  در  کرد  سفر  افغانستان  به 
جمهور  رییس  با  خبری  کنفرانس 
صلح  راه  باید  طالبان  گفت  کرزی 
با  آن  غیر  در  گیرند  پیش  در  را 
که  جایی  هر  در  مکرر  حمالت 
سوی  از  شد.  خواهند  مواجه  باشند 
دیگر خانم کلینتون روز گذشته در 
منتظر  که  گفت  پاکستان  به  سفر 
تروریستان  علیه  کشور  این  اقدام 

در روزهای آینده می باشد. 
خارجه ی  وزیر  کهر  ربانی  حنا 
پذیرفت  بار  اولین  برای  پاکستان 
در  پناه گاه هایی  تروریستان  که 
پاکستان  و  دارند  کشور  آن  خاک 
تروریستان  بر  فشار  برای  می تواند 
خارجه ی  وزیر  اما  کند.  همکاری 
سازمان  همکاری  پاکستان 
گروه های  با  پاکستان  استخبارات 
شورشی به خصوص شبکه ی حقانی 

را رد کرد. 
نمی  پذیرفت  این  از  پیش  پاکستان 
در  تروریستان  پایگاه های  که 
اما  دارد.  وجود  کشور  آن  خاک 
در حال حاضر این کشور زیر فشار 
به خصوص  جهانی  جامعه ی  شدید 
موضوع  این  امریکا  متحده  ایاالت 
متحده  ایاالت  است.  پذیرفته  را 
برای  را  دالر  میلیاردها  امریکا 
سال های  در  تروریزم  با  مبارزه 
قرار  پاکستان  اختیار  در  گذشته 
از  حاکی  گزارش ها  اما  است  داده 
به جای  پول ها  این  از  که  است  آن 

رهبران  از  تن  یک  فضل اهلل،  مولوی 
طالبان پاکستانی که گفته می شود در 
داده  هشدار  است،  مستقر  افغانستان 
می گردد  بر  کشورش  به  دوباره  که 
و به جنگ شروع می کند. او رهبری 
را در دره سوات در  پاکسانی  طالبان 

سال 2009 به عهده داشت.
از  تن  یک  احمد،  سراح الدین 
در  که  فضل اهلل  نزدیک  مشاورین 
مورد موضع گیری او توضیح می داد، 
به خبرگزاری رویترز گفته است: »ما 
زندگی خود را فدا می سازیم، خانه و 
قریه خود را رها کردیم، صرفا بخاطر 
انفاذ  شریعت و ما هر آنچه در توان 
شریعت  تطبیق  خاطر  به  باشیم  داشته 
در منطقه ملکند و تمام پاکستان انجام 

می دهیم.«
گروه مولوی فضل اهلل زمانی پاکستان 

به  را  نشستی  مدنی  جامعه  نهادهای 
روند  در  آنان  فعال  اشتراک  هدف 
روز  بن،  کنفرانس  در  مشورتی 

پنج شنبه در کابل دایر نمودند. 
کمیسیون  معاون  حکیم  فهیم 
اشتراک  از  یکی  بشر  حقوق  مستقل 
صبح بخیر  به  نشست  این  کنندگان 
از  بیش  که  است  گفته  افغانستان 
مدنی  جامعه  نهادهای  160نماینده 

ولسوالی رستاق، همانند بسیاری دیگر 
از مناطق افغانستان شاهد درگیری های 
داخلی  جنگ های  جریان  در  خونین 

بوده است.
اما مسووالن محلی می گویند، احتماال 
این گور دسته جمعی، مربوط به ده ها 

سال قبل است.

کلینتون:
منتظر اقدام پاکستان در روزهای آینده هستیم 

مولوی فضل اهلل بر ادامه  جنگ در پاکستان تاکید کرد

نشست 160 نماینده جامعه مدنی در کابل
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تا  بیاوریم  فشار  تروریست ها  این 
کس  هر  یا  افغان  پاکستانی،  نتوانند 

بکشند.« را  دیگری 
افغانستان  به  سفر  در  کلینتون  خانم 
افغانستان  امریکا خواستار  نیز گفت 
گروه های  از  عاری  و  باثبات 
القاعده و حامیان آن است. او گفت 
فشارها بر طالبان بیشتر شده است و 
مذاکره  وارد  می تواند  گروه  این 
تاکید  امریکا  خارجه ی  وزیر  شود. 
است  آماده  کشور  این  که  کرد 
دهد،  پایان  ده ساله  جنگ  به  تا 
القاعده  با  خودرا  روابط  طالبان 
خشونت  از  دست  کنند،  قطع 
را  افغانستان  اساسی  قانون  و  بکشند 
شورشیان  افزود  کلینتون  بپذیرند. 
را  اقلیت ها  و  زنان  حقوق  باید 
که  دست آوردهایی  و  بپذیرند 
آمده  دست  به  گذشته  سال  ده  در 
است باید حفظ شوند. او گفت که 

در  باید  نیز  افغانستان  همسایه های 
کنند.  همکاری  مصالحه  روند 

امنیت  امریکا گفت  وزیر خارجه ی 
کشورهای  امنیت  به  افغانستان 
است  خورده  گره  نیز  منطقه  دیگر 
اقتصادی  رشد  او  گفته  به  چنانچه 
رشد  زمینه های  می تواند  افغانستان 
به  نیز  را  همسایه  کشورهای  در 
کلینتون  خانم  باشد.  داشته  دنبال 
خود  توجه  امریکا  که  گفت 
کرده  متمرکز  ابریشم  راه  بر  را 
بهبود  سبب  می تواند  که  است 
سایر  همچنین  و  افغانستان  اقتصادی 

شود.  منطقه  کشورهای 
انتقال  پروسه  گفت  کلینتون  خانم 
خوبی  به  افغان  نیروهای  به  امنیت 
ماه های  در  و  می رود  پیش  به 
به  نیز  دیگری  امنیت والیات  آینده 
نیروهای افغان منتقل خواهد شد. او 
گفت که این پروسه در سال 2014 
زمان  آن  در  و  می رسد  پایان  به 
مسوولیت ها  تمام  افغان ها  که  است 
داشت  خواهند  عهده  به  خود  را 
که  کرد  تاکید  کلینتون  خانم  ولی 
افغانستان  نیز   2014 از  پس  امریکا 
خارجه ی  وزیر  نمی گذارد.  تنها  را 
تفاهم نامه  امضای  با  گفت  امریکا 
امریکا  و  افغانستان  استراتژیک 
خواهند  درازمدت  روابط  هم  با 

داشت. 

»مال اف ام« مشهور است، در افغانستان 
تشکیالت خود را دوباره سامان داده 
و با ایجاد پایگاه هایی، یک بار دیگر 

تهدیدی را متوجه پاکستان می کند.«
طالبان پاکستانی با وجود پراگندگی، 
ضد  بر  افغان  طالبان  جنگ  در 
هم  با  افغانستان  در  خارجی  نیروهای 
علیه  خاطری  به  آن ها  بوده اند.  متحد 
دولت پاکستان اعالم جنگ کرده اند 
علیه  امریکا  جنگ  از  اسالم آباد  که 

شورشیان حمایت کرده است.
که  حمالتی  در  مورد،  یک  در 
در  نیز  فضل اهلل  مولوی  جنگجویان 
از  تن  صد  حدود  بودند،  سهیم  آن 
شدند.  کشته  پاکستان  امنیتی  افراد 
پاکستان  اردوی  خشم  موضوع   این 
دیگر  با  کشور  این  برانگیخت.  را 

گروه های شورشی نیز درگیر است.

گفتگو نمودند. 
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  معاون 
افغانستان می گوید، نمایندگان جامعه 
اهداف  نشست  این  ختم  در  مدنی 
بن  نشست  در  که  را  مدنی  جامعه 
مطرح می گردد، تصویب و از سوی 
هدف  به  را  خود  نماینده   34 هم 
اشتراک در کنفرانس بن انتخاب و به 
دولت افغانستان معرفی خواهند کرد. 

حاکم  غیرمسوول  مسلح  گروه های 
بودند.

در  زیادی  خانواده های  هم اکنون 
می گویند،  که  هستند  افغانستان 
مرده  یا  و  زنده  مورد  در  سال هاست 
بودن برخی از خویشان و نزدیکان خود 

اطالعی ندارند.

از صفحه 1
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در گزارش امروز »از ورای دود و آتش« خواهر دردمند 
و غم دیده ای را با خود داریم که خواهرش در اثر اصابت 
گلوله جان داده است. او آن حادثه را چنین بیان می دارد: 
»روزی در خانه تنها بودم و به هر طرفی که می رفتم آرام 
قرار  پنجره  پایین  در  که  گل هایی  به  گاه  نمی گرفتم، 
داشت نظر می کردم و زمانی هم به سوی آسمان نیلگون 
گویا  نبود،  خوشایند  برایم  هیچ کدام  اما  می نمودم،  نگاه 
همه  چیز زیبایی شان را از دست داده بودند و یا شاید این 
تصور من بود. پنجره را بستم و داخل اتاق شدم، به طرف 
به  بود،  نیمه باز  آن  دروازه ی  که  نگریستم  لباس  الماری 
طرفش نزدیک شدم و خواستم که آن را ببندم، اما ناگهان 
پیراهنی سیاه که با تکه های سرخ رنگ پینه شده بود نظرم 
خوشبویی  و  فشردم  دستانم  در  را  آن  نمود،  جلب  را 
روزی  یاد  به  رسید.  مشامم  به  آن  از  دل انگیزی  بسیار 
افتادم که روزگار چگونه حالتی برسر ما آورده بود، بلی 
می نمود  دریغ  ما  از  را  روشنی اش  آفتاب  روز  آن  گویا 
روز  آن  در  می رسید.  نظر  به  تاریک  و  خاموش  فضا  و 
من و اعضای فامیلم در یک اطاق کوچک نشسته بودیم، 
مادرم دلهره داشت و می گفت امروز اتفاقی خواهد افتاد 
او خیلی پریشان بود؛ به خواهرم گفت، شریفه جان امروز 

حالتم چندان خوب نیست نمی دانم چرا؟
اتاق  در  که  سفره ای  سر  بر  را  ما  خواهرم  بعد  لحظاتی 
گفت  و  ورزید  امتناع  مادرم  ولی  خواند،  فرا  بود  چیده 

بلخ،  برسر زمین در کارته سجادیه والیت  اثر مشاجره  در 
دست کم دو تن کشته و هشت تن دیگر زخم برداشتند.

شاهدان عینی انگیزه این تجمع مردم را مطالبه مبلغ 18 دالر  
از سوی حاجی  زمین  مربع  متر  هر  برابر  در  دوم  بار  برای 
حرکت  حزب  اسبق  فرماندهان  از  تن  یک  رسول،  غالم 

اسالمی و همچنان مالک پروژه سجادیه خوانده اند.
هیچگاه  و  نموده  خریداری  قبال  را  زمین  می گویند  آنان 

حاضر به پرداخت دوباره پول نیستند.
باالی  رسول  غالم  حاجی  می گویند  تظاهرکنندگان 
بودند،  جمع  پروژه  مالک  دفتر  مقابل  در  که  معترضین 
شلیک نموده که در نتیجه هشت تن زخمی و دو تن دیگر 

جان باختند.
ولی حاجی غالم رسول ادعای شلیک بر تظاهرکنندگان را 
فیری  از جانب وی و محافظانش هیچ  نموده می گوید  رد 
صورت نگرفته و اعتراض کننده گان مسلح بوده و شاید با 

پولیس درگیر شده باشند.
 در همین حال شیرجان درانی مسوول مطبوعات فرماندهی 

به  تخار،  موادمخدر  با  مبارزه  اداره  تالقان:  8صبح، 
خطرهای  از  والیت  این  زنان  به  آگاهی دهی  هدف 
اعتیاد،  از  جلوگیری  و  مخدر  مواد  استعمال  از  ناشی 
روز پنجشنبه 28 میزان، کنفرانسی را با اشتراک مقامات 

دولتی وعده ای زیادی از زنان تالقان برگزار کرد.
محمد فرید ذکی معاون والی تخار که در این کنفرانس 
جامعه  تباهی  عامل  را  مخدر  مواد  می کرد،  سخنرانی 
ولسوالی های  تمام  امنیتی  مسوولین  »به  گفت:  دانسته 
و  قاچاق  برابر کشت،  در  است که  داده  تخار هدایت 
استعمال مواد مخدر بیش از پیش مبارزه کنند.«  انجنیر 
احمد خالد رییس مبارزه با مواد مخدر تخار، به 8صبح 
از  به زنان  به خاطر آگاهی دهی  »این کنفرانس  گفت: 

اداره تفتیش ویژه ایاالت متحده امریکا در امور بازسازی 
منظور  به  تالش ها  ساختن  هماهنگ  خواهان  افغانستان 

احیای سکتور زراعت افغانستان شده است.
یک  در  امریکا  متحده  ایاالت  کننده  نظارت  اداره  یک 
ایاالت متحده در  تازه گفته است که سفارتخانه  گزارش 
کابل باید در پیگیری کمک ها به وزارت زراعت افغانستان 
که سال گذشته به 77 میلیون دالر بالغ شده است، کارآیی 

بهتر از خود نشان دهد.
افغانستان  بازسازی  امور  در  امریکا  خاص  سرمفتش 
کابل  در  امریکا  سفارت  که  است  گفته  بررسی  یک  در 
انجام داده و بررسی کند که آیا  بیشتری را  اقدامات  باید 
کمک های ایاالت متحده به طور مناسب استفاده شده است 
و آیا سرمایه گذاری در وزارت زراعت موثر واقع می شود 

یا نه.
امور  در  خاص  تفتیش  اداره  سرپرست  ترنت  ستیون 
درصد   80 تا   65 گفت،  پنجشنبه  روز  افغانستان  بازسازی 
افغان ها عایدشان به زراعت متکی است، بنابر این ادارات 
امریکایی در وزارت زراعت سرمایه گذاری کرده اند تا در 

بازسازی این سکتور بعد از جنگ کمک کنند.
تا  شده  ایجاد  متحده  ایاالت  کانگرس  توسط  اداره  این 

می گویند  تخار  دانشگاه  مسووالن  تالقان:  صبح،   8
پایه   15 به  مجهز  که  مسلکی  و  انکشافی  مرکز  یک 
تحصیالت  پروژه  سوی  از  است،  انترنت  و  کمپیوتر 
ایاالت  انکشافی  اداره  مالی  کمک  به  »هیپ«  عالی 
متحده برای بلند بردن سطح دانش استادان دانشگاه در 

دانشکده تعلیم و تربیه این والیت ایجاد شده است.
پوهیالی سید مقصود اهلل مجتهد، رییس دانشکده تعلیم 
دوره ی  این  گفت:  8صبح  به  تخار  دانشگاه  تربیه  و 
آموزشی 18 ماهه می باشد که در آن استادان دانشگاه، 
با زبان انگلیسی، برنامه های مختلف کمپیوتری و شیوه 

استفاده از انترنت آشنایی پیدا می کنند.«
را  آموزشی  دوره ی  این  که  »استادانی  کرد:  اواضافه 

8صبح، پلخمری: شماری از فرهنگیان و خبرنگاران 
در  پنجشنبه  بغالن، طی محفل خاصی روز  در والیت 

این والیت مورد تقدیر قرار گرفتند.
این محفل از سوی ریاست اطالعات و فرهنگ و دفتر 
منشی  بود.  گردیده  برگزار  بغالن  والیت  مطبوعاتی 
عبدالمجید والی بغالن که در مورد ارزشمندی فرهنگ 
زبان  و  فرهنگ  »نگهداشتن  گفت:  می کرد،  صحبت 
وجیبه ی هر ملت است و هر ملتی که این وجیبه را ادا 

نوش جان تان، شما بخورید من دلم نمی شود، ما شروع به 
صرف نان نمودیم و بعد از لحظه ای مادرم گفت شریفه 
جان لوازم ضروری را برای شب آماده کن چون اوضاع 
خیلی خراب است، شب را در زیرزمینی سپری خواهیم 
این  از  بعد  مادرجان  است  درست  گفت  خواهرم  کرد. 
لوازم را آماده کرد و به طرف زیرزمینی حرکت کردیم. 
از  آن  دروازه  که  دیدیم  رسیدیم  اول  منزل  به  زمانی که 
طرف یکی از همسایه های ما بسته شده بود. خواستیم که 
از طریق دهلیز دوم وارد شویم. مادرم پیش، من و برادرانم 
به دنبال او و شریفه خواهرم از عقب ما روان بود، چند قدم 
نرفته بودیم که افراد مسلح در چند متری ما ایستاده شدند 
و صدای فیرهای هوایی و زمینی بلند شد. در جریان این 
زد و خورد، ناگهان خواهرم همراه با سبد ظروف شیشه ای 

پولیس والیت بلخ ضمن تایید کشته شدن یک تن و زخمی 
نیز  شدن هشت تن دیگر گفته است که سه مامور پولیس 

شامل زخمی شد گان می باشند.
زمین  بخاطر  شریف  مزار  شهر  در  که  نیست  اولین بار  این 
نیز دو تن در  بلکه چندی قبل  یا کشته می شوند  زخمی و 
پروژه علی آباد این والیت به اثر دعوا برسر زمین  زخمی 

گردیده اند.

قرار  و  گردیده  برگزار  مخدر  مواد  مصرف  زیان های 
است کمپاین های آگاهی عامه، در 16 ولسوالی تخار 
به  معتادان  »تعداد  کرد:  اضافه  او  شود.«  برگزار  نیز 
موادمخدر در والیت تخار مشخص نیست اما در حال 
حاضر در حدود چهار هزار تن از باشندگان تخار که 
معالجه  مرکز  به  را  خود  هستند،  معتاد  موادمخدر  به 
معتادین معرفی نموده اند که نزدیک به هزار تن از آنان 

مداوا شده و دیگران در نوبت معالجه می باشند.«
به این طرف یک  به گفته مقامات مسوول، از سه سال 
در  می باشد،  بستر   40 دارای  معتادان که  تداوی  مرکز 
والیت تخار فعالیت دارد که این تعداد بستر نسبت به 

تعداد معتادان این والیت ناچیز می باشد.

کمک های این کشور برای افغانستان را نظارت کند.  در 
گزارش های انتقادی مصارف امریکا در افغانستان را بغرنج 

و پریشان کننده خوانده است.
این اداره نظارت کننده می گوید، وزارت زراعت ایاالت 
متحده امریکا، اداره انکشاف بین المللی و وزارت دفاع این 
این  افغانستان دارند.  به زراعت در  برنامه هایی  کشور همه 
اداره برای هماهنگ ساختن این تالش ها خواهان اقدامات 

بیشتر سفارت ایاالت متحده در کابل شده است.
سال های  میان  امریکا  متحده  ایاالت  گزارش،  اساس  بر 
2002 تا 2010 بیش از یک میلیارد دالر را در بخش زراعت 

در افغانستان به مصرف رسانده است.
همچنین  افغانستان  بازسازی  امور  در  خاص  تفتیش  اداره 
تولید  و  کوکنار  کشت  است  گفته  خود  گزارش  این  در 
تعدادی  بیشتر  دستمزد  و  مفاد  به خاطر  تریاک  غیرمشروع 
زیاد از دهقانان را به فعالیت هایی جلب می کند که باعث 

بی ثباتی، حمایت شورشیان و تخریب حکومت می گردد.
ایاالت  سفارت  است  گزارش  این  شامل  که  نامه ای  در 
این گزارش موافق است و  با  متحده در کابل گفته است 

روی این مسایل کار می کند.

می گذرانند، قادر خواهند بود تا از طریق انترنت به مواد 
درسی جدید دسترسی پیدا کرده و از آن در تدریس 

دانشجویان استفاده نمایند.«
گفتنی است که هم اکنون در دانشگاه تخار، بیش از85 
تدریس  را  دانشجو  پنج صد  و  هزار  دو  از  بیشتر  استاد 

می کنند.
تخار،  دانشگاه  وتربیه  تعلیم  دانشکده  رییس  گفته  به 
دانشجو  تعداد  بیشترین  دانشکده  این  که  درحالی 
تدریسی  و  اداری  تعمیر  داشتن  از  تاهنوز  دارد،  را 
صنف ها  در  دانشکده  این  دانشجویان  و  است  محروم 

ودهلیزهای دیگر دانشکده ها درس می خوانند.

نکند محکوم به نا بودی می شود.«
وی افزود آنچه که فرهنگیان را نیروی بیشتر می بخشد، 

راه اندازی چنین نشست ها می باشد.
والیت  فرهنگ  و  اطالعات  رییس  شریفی  اهلل  بسم 
بغالن نیز در سخنانی از ایجاد مجتمعی زیر نام »اتحادیه 
به  محفل  این  ختم  در  داد.  خبر  بغالن«  نویسندگان 
نیز  تقدیرنامه های  فرهنگیان  و  خبرنگاران  از  تعدادی 
ازسوی والی و ریاست اطالعات و فرهنگ اهدا گردید.

مشاجره برسر زمین 10 کشته و زخمی به جا گذاشت

آگاهی دهی به زنان تخار
ازعواقب خطرناک استعمال مواد مخدر

موثریت پول های مصرف شده امریکا در بخش زراعت 
باید بررسی شود

استادان دانشگاه تخار انگلیسی و کمپیوتر
یاد می گیرند

فرهنگیان و خبرنگاران بغالن تقدیر شدند

هوا  به  چنان  شیشه ها  و  افتاد  زمین  به  داشت  در دست  که 
باشد. خواهرم  ریخته  آسمان  از  مروارید  گویا  که  باد شد 
بیرون  به سختی  از گلویش  با صدایی که  نقش زمین شد. 
می شد، مادرم را صدا کرد و گفت مادرمادر. مادرم به عقب 
این هنگام همسایه ها  فغان سر دارد. در  ناله و  نگاه کرد و 
اصابت  بدنش  در  مرمی  را که  و خواهرم  بیرون شدند  نیز 
انتقال  شفاخانه  طرف  به  و  کرده  بلند  زمین  از  بود  کرده 
دادند. به مجرد رسیدن به شفاخانه او را به اتاق عاجل منتقل 
که  و گفت  بیرون شد  داکتر  لحظه  چند  از  بعد  و  نمودند 
به خون ضرورت است و والدین  ام برای خون دادن رفتند. 
ادامه  هنوز  عملیات  و  ساعت ها گذشت  اخذ خون  از  بعد 
برادرانم در آن زمان خیلی کوچک بودیم،  داشت. من و 
که  نمی توانستیم  کرده  برداشت  چیزی  روز  آن  اوضاع  از 

چه شده است. نمی دانستم که والدینم آن لحظات تلخ را 
چگونه سپری می کردند. عقربه های ساعت از دوازده و سی 
دقیقه شب گذشته بود، اما در همین زمان دروازه باز شد و 
داکتری از اتاق بیرون شد. پدر و مادرم از جای خود بلند 
نگاه های  از  نداشتند گویا  را  پیش رفتن  اما جرات  شدند، 
همین  جریان  در  بودند.  کرده  احساس  را  ناامیدی  داکتر 
چند ثانیه داکتر زبان گشود و گفت متاسف هستم دخترتان 
این حرف  باشد.  سرتان  زندگی  نتوانستیم.  داده  نجات  را 
هم  را  تصورش  هرگز  و  بود  قبول  غیرقابل  والدینم  برای 
نکرده بودند. پدرم برزمین افتاد و چنان فریاد از زد که گویا 
تمام جهان فریاد می کشند و جهان را به لرزه درآورد. جسد 
بی روح خواهرم را در پیش روی شان گذاشتند، پدرم  او را 
در آغوش گرفته زیبایی اش را نگریست از چهره اش معلوم 
بود که گویا او نه مرده و زنده است و به خواب رفته است. 
بعد از مراسم تدفین او دیگر زندگی کردن در شهر کابل 
برای ما دشوار شده بود و به مثل صدها افغان دیگر ما نیز 
مجبور به هجرت در کشور های همسایه شدیم و روزهای 
تلخ غربت را تجربه کردیم. خوشبختانه با روی کار آمدن 
دولت جدید در سال 1381 دوباره به کشور خود برگشتیم 
و خانه خود را به دست آوردیم. ناگفته نباید گذاشت که 
در جریان این سال ها والدینم صاحب دختر دیگری شدند 
که عین چهره و خصوصیات خواهر شهیدم یعنی شریفه را 

داشت، که اسمش را شیرینو گذاشتند...«
گزارش از شکریه سلیمان خیل، محصل سال دوم  

دانشکده ژورنالیزم کابل

دخترتان نجات نیافت
در جریان این زد و خورد، ناگهان خواهرم همراه با سبد ظروف شیشه ای که در 
دست داشت به زمین افتاد و شیشه ها چنان به هوا باد شد که گویا مروارید از 
آسمان ریخته باشد. خواهرم نقش زمین شد. با صدایی که از گلویش به سختی 

بیرون می شد، مادرم را صدا کرد و گفت مادرمادر. مادرم به عقب نگاه کرد و ناله 
و فغان سر دارد. در این هنگام همسایه ها نیز بیرون شدند و خواهرم را که مرمی 

در بدنش اصابت کرده بود از زمین بلند کرده و به طرف شفاخانه انتقال دادند.

ري
حرا

 . ا
س از وراي دود و آتش

»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 
روايت هاي 23 سال جنگ در کشور مي باشند. 
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خارجه ی  امور  وزیر  کلینتون  هیالری  سفر  با  همزمان 
وی  که  شد  اعالم  افغانستان،  به  امریکا  متحده  ایاالت 
حمایت  کشور  در  صلح  روند  از  تا  است  تالش  در 
ربانی  برهان الدین  کشته شدن  از  بعد  صلح  روند  کند. 
تغییریافته ای  دورنمای  با  صلح،  عالی  شورای  رییس 
بار دیگر در حمایت  این که خانم کلینتون  روبرو شد. 
از روند صلح سخن بگوید، می تواند این روند را دوباره 
میان  این  اما چیزی که در  قرار دهد.  در مسیر گذشته 
مذاکره  روند  در  شفاف سازی  شود،  توجه  آن  به  باید 
متاثر  است که  این  واقعیت  است.  طالبان  با  مصالحه  و 
با طالبان و هر سیاستگذاری دیگری  از مذاکره  اصلی 
از  افغانستان می باشند.  مردم  انجام شود،  که در کشور 
این رو باید با شفاف سازی روند مذاکره و روشن سازی 
است  ممکن  که  سرخ هایی  خط  و  مذاکره  دورنمای 
تا  گیرند  قرار  آن  جریان  در  مردم  باشد،  داشته  وجود 
بتوانند تصمیم گیری ها و واکنش های مناسبی نسبت به 

آن داشته باشند.
کابل  به  کلینتون  هیالری  سفر  با  همزمان  رسانه ها  در 
امریکا تالش خواهد کرد  وزیر خارجه  اعالم شد که 
تا حامد کرزی را تشویق کند که به تالش هایش برای 
برای  تالش  سرگیری  از  دهد.  ادامه  طالبان  با  مصالحه 
مذاکره و سفارش آن از سوی وزیر خارجه ی امریکا در 
حالی صورت می گیرد که روند صلح بعد از کشته شدن 
ربانی،  برهان الدین  به ویژه  دولتی  مقام های  از  شماری 
رییس جمهور پیشین و رییس شورای عالی صلح، دچار 

پیچیدگی شده است.
دچار  طالبان  با  مذاکره  روند  تا  شد  باعث  که  چیزی 
رییس  حتا  بود.  آن  در  شفافیت  عدم  شود،  پیچیدگی 
طرح  این  بزرگ  قربانی  خود  که  صلح  عالی  شورای 
می باشد نیز به صورت شفاف و دقیق وضاحت نداد که 
در مذاکره با طالبان، روی چه محورهایی بحث صورت 
و  ترسیم  از سوی دولت  قرمزی  می گیرد، چه خطوط 

اندازه امکانات و ظرفیت برای  تعیین شده است و چه 
تاثیرپذیری از چینه زنی های طالبان وجود دارد. حتا از 
جانب شورای صلح در مورد این که اساسا طرح صلح 
معلومات  نیز  است،  کرده  پیشرفت  چقدر  عمل  در 
این که رییس شورای عالی صلح در  به ویژه  داده نشد. 
آخرین روزهای پیش از کشته شدنش از طالبان به خاطر 

عملیات های انتحاری و انفجاری انتقاد کرده بود.
همین عدم اطالع رسانی به مردم که طبعا از سوی مردم 
می شود،  تعبیر  پروسه  این  در  شفافیت  عدم  عنوان  به 
باعث شد تا هیچ نوع اعتماد و امیدی نسبت به این برنامه 
این  علیه  و مکرر،  مرتب  به صورت  نیاید. حتا  به وجود 

برای  حامدکرزی  فعالیت های  از  امریکایی  مقام های 
طالبان  با  گفتگو  امر  در  پاکستان  با  مشترک  همکاری 
شک  امریکایی  مقام های  حمایت  این  می کنند.  حمایت 
امریکا  بر گرم شدن مجدد رابطه ی  مبنی  را  و گمان هایی 
برانگیخته  اخیر،  ناخوشایند  حوادث  از  پس  پاکستان،  و 

است.
که  است  گفته  دان  روزنامه ی  به  امریکایی  مقام  یک 
و  »میانجی گران  با  داشتن  سروکار  به جای  کرزی  حامد 
و  »تماس ها  است  بهتر  چندم«،  دست  مذاکره کنندگان 
تالش های خود را معطوف به افراد و نهادهای اصلی که 
حکومت پاکستان یکی از آنها است و ما از این رویکرد 

استقبال می کنیم.«
منابع دیپلوماتیک در واشنگتن به روزنامه ی دان گفته اند 
همکاری  به  رابطه  در  اساسی  گام های  نخستین  در  که 
جانب  متحده  ایاالت  افغانستان،  و  پاکستان  مشترک 
افغانستان را تشویق به برگزاری نشست کمیسیون مشترک 

صلح که در ماه جون ایجاد شد، کردهاست.
این  شود،  برگزار  صلح  مشترک  کمیسیون  نشست  اگر 
پاکستان  استخبارات  و  ارتش  به سران حکومت،  فرصت 
مساعد داده می شود تا با همتایان خود روی مسایل کالن  

مورد اختالف دو کشور صحبت کنند.
مارک  که  گفته اند  دیپلوماتیک  منابع  این  همچنین 
امور  در  متحده  ایاالت  خاص  نماینده ی  گروسمن، 
تلویزیون  یک  با  مصاحبه  یک  در  پاکستان  و  افغانستان 
افغانستان،  مشترک  همکاری  که  است  گفته  افغانستان 
پاکستان و ایاالت متحده برای مبارزه با تروریسم ضروری 

است.
بر  خود  گفتگوهای  تداوم  به  »ما  است:  گفته  گروسمن 
همکاری مشترک میان امریکا و پاکستان ادامه می دهیم. 
همچنان نیاز به همکاری مشترک افغانستان و پاکستان نیز 
برای  اظهارات، آقای گروسمن  این  ادای  از  است.« پس 
روزنامه ی  کرد.  سفر  اسالم آباد  به  بیشتری  گفتگوهای 

می نگارد  واشنگتن پست  امریکایی 
رییس جمهور  تالش های  که 
پاکستان  به  ارتباط  در  کرزی 
ایاالت  رویکرد  منعکس کننده ی 
است:  نیز  پاکستان  قبال  در  متحده 
گفتگو با طالبان با همکاری پاکستان 
کشور  این  سرزنش  حال  عین  در  و 
به خاطر تماس ها و حمایت هایش از 

شورشیان.
استخبارات  که  زمان  عین  در 
پاکستان مصروف میانجی گری میان 
حقانی  گروه  و  امریکایی  مقام های 
بود،  رودررو  گفتگو های  برای 
دریاساالر مایک مولن، رییس ستاد 
هفته  که  امریکا  نیروهای  مشترک 
بازنشسته  این کشور  ارتش  از  دیگر 
این  مستقیم  صورت  به  می شود، 
گروه  از  که  کرد  متهم  را  سازمان 
حقانی به عنوان »بازوی نظامی« خود 

استفاده کند.
که  حالی  در  کرزی  آقای  همچنین 
برای  پاکستان  در جستجوی کمک 
با طالبان است، اسالم آباد را  گفتگو 
متهم به افزایش مشکالت امنیتی در 

افغانستان می کنند.
کارشناسان امریکایی باور دارند که 
و  امریکا  رسمی  انتقادات  وجود  با 
این  کشور  دو  مقام های  افغانستان، 
در  صلح  پاکستان  بدون  که  می دانند  را  ناگوار  حقیقت 

افغانستان ناممکن است.
که  صلح«  »انستیوت  سوی  از  جدید  گزارش  یک  اما 
خاطرنشان  می شود،  تمویل  امریکا  حکومت  سوی  از 
امریکا  نهایت  در  نیستند  مطمین  پاکستانی ها  که  می کند 
چگونه بازی را به پایان خواهد برد. بر اساس این گزارش، 
»نخبگان پاکستان باور دارند که امریکا در عین حالی که 
می خواهد توسط اردوی پاکستان باالی مخفیگاه های امن 
تالش  در  حال  عین  در  کند،  حمله  پاکستان  در  طالبان 
است که با کمک این کشور کانال های مستقیم صحبت 

با طالبان را باز کند.«
به نظر می آید که پاکستان در مورد توافقات استراتژیک 
می ترسد  کشور  این  است.  نگران  افغانستان  و  هندوستان 
افغانستان  در  هند  به  را  کلیدی  نقش  توافقات،  این  که 
که  می کند  یادآوری  امریکا  صلح  انستیتوت  بدهد. 
نهایت  در  که  نمی دانند  نیز  پاکستانی  سیاست گذاران 

معمای افغانستان را چگونه به نفع خود حل کنند.
آنها باور دارند که از یک جانب، »عملیات اردوی امریکا 
اوضاع  برای  منفی  عواقب  باعث  احتماال  افغانستان  در 
شدن  عمیق تر  منظر  از  افغانستان،  و  پاکستان  داخلی 
کشور،  دو  جوامع  در  و خشونت  افراط گرایی  ریشه های 
زودهنگام  خروج  که  می دانند  حال  عین  در  اما  شود. 

امریکا از افغانستان منجر به بی ثباتی افغانستان شود.«
با  خود  برخورد  در  توازن  یک  که  می کوشد  پاکستان 
افغان  طالبان  از  حمایت  و  پاکستان  داخلی  شورشیان 
در  امریکا  تالش های  از  که  حالی  عین  در  کند.  برقرار 
پاکستان}مانند حمله  با گروه های شورشی  مبارزه  جهت 
طیاره های بدون سرنشین به افراد القاعده و تروریست های 
پاکستانی{ پشتیبانی می کند، اما نمی خواهد که این مبارزه 
به طالبان و سایرین که در افغانستان فعالیت دارند، ضربه 

برساند.

برنامه از سوی نهادهای جامعه مدنی و مدافعان حقوق 
شد؛  داده  نشان  واکنش  مردم،  اساسی  حقوق  و  بشر 
با  همان گونه که نسبت به تبعات منفی مذاکره ی مبهم 

طالبان واکنش نشان داده می شود.
باید باور کرد که اکنون نیز وضعیت تغییر نکرده است. 
صلح  خاص  مامور  عنوان  به  ربانی  استاد  کشته شدن 
آن  و  ساخت  برمال  را  واقعیت  یک  طالبان،  با  دولت 
این که از نظر طالبان، جنگ و وارد کردن فشار روانی 
بهترین  انتحاری،  و  انفجاری  عملیات های  طریق  از 
با دولت محسوب می شود. همین  گزینه برای برخورد 
در  گروه  این  رهبران  که  است  شده  سبب  موضوع 
صورت  دولت  سوی  از  که  مصالحه خواهی هایی  برابر 

می گیرد، یک نوع بی تفاوتی فرساینده ای نشان دهند.
مصالحه  و  صلح  از  وقتی  نیز  امروز  باید  این رو  از 
وقتی  نیز  امریکا  متحده  ایاالت  و  می شود  گفته  سخن 
شفافیت  اصل  باید  می کند،  حمایت  آن  از  می خواهد 
در  زیرا  نشود.  نگهداشته  دور  نظر  از  پروسه  این  در 
صورت عدم شفافیت سازی در این پروسه، مردم به این 
باور یا حد اقل ذهنیت می افتند که گویا ایاالت متحده 
خصوص  در  پاکستان  نظریات  تامین  در  می خواهد 
تعامالت افغانستان، با نادیده گیری خواسته های طبقات 
اجتماعی مختلف در افغانستان، روابط پیچیده امریکا با 

اسالم آباد را ترمیم کند.
چیزی که این تصور را در اذهان عامه تقویت می کند، 
روند  از  امریکا  حمایت  می شود،  دیده  که  است  این 
صلح در افغانستان در زمانی صورت می گیرد که دولت 
سخن  کشور  آن  طالبان  با  مصالحه  از  نیز  اسالم آباد 
پاکستان  داخله ی  امور  وزیر  رحمان ملک  می گوید. 
کرده  استقبال  کشور  آن  طالبان  با  مذاکره  از  اخیرا 
از  که  است  داده  نشان  تاریخ  در طول  پاکستان  است. 
بازگرداندن  به  که  افغانستان  به  رابطه  در  تالشی  هیچ 
است.  نکرده  فروگذار  کند،  کمک  قدرت  به  طالبان 
طالبان  با  مذاکره  به  رابطه  در  که  است  حالی  در  این 

داخلی پاکستان، رحمان ملک وزیر داخله ی آن کشور، 
گذاشتن سالح بر زمین و تسلیم دادن سالح به دولت را 
از پیش شرط های حتمی و ضروری مذاکره اعالم کرده 

است. 
مشخص  بدون  و  طالبان   با  مذاکره  از  وقتی  بنابراین 
سخن  پیش شرط ها  بر  تصریح  و  پیش شرط ها  کردن 
گفته می شود، به معنای در ابهام فرو بردن اوضاع موجود 
در این جغرافیای سیاسی تلقی می شود که هیچ فایده ای 
و هیچ امیدی نمی تواند برای مردم افغانستان داشته باشد. 
به  مذاکره،  به  مجدد  گرایش  از  پیش  باید  این رو  از 

شفاف سازی آن برای مردم بیشتر توجه صورت گیرد.
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امریکا
 طرف دار کمک پاکستان
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چیزی که باعث شد تا روند مذاکره با طالبان دچار پیچیدگی شود، عدم شفافیت در 
آن بود. حتا رییس شورای عالی صلح که خود قربانی بزرگ این طرح می باشد نیز به 
صورت شفاف و دقیق وضاحت نداد که در مذاکره با طالبان، روی چه محورهایی بحث 

صورت می گیرد، چه خطوط قرمزی از سوی دولت ترسیم و تعیین شده است و چه 
اندازه امکانات و ظرفیت برای تاثیرپذیری از چینه زنی های طالبان وجود دارد. حتا از 
جانب شورای صلح در مورد این که اساسا طرح صلح در عمل چقدر پیشرفت کرده 

است، نیز معلومات داده نشد.
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با  یکی از دانشجویان دانشگاه پولی تخنیک کابل در ارتباط 
کشور  مسایل  به  نسبت  چقدر  کشور  دانشجویان  این که  با 
من  می کردیم. صحبت  بحث  مسوولیت پذیر اند،  و  حساس 
و  حساسیت  باید،  که  آن قدر  دانشجویان  چرا  که  بود  این 
اندازه ای  تا  بود که  این  او  پاسخ  ندارند؛  اجتماعی  آگاهی 
در  و  فعال اند  آن  از  بیشتر  حتا  و  است  شده  کار  برای شان 
و  اجتماعی  الزم  واکنش های  خودشان  با  مرتبط  مسایل 
و  استدالل  یکدیگر  برای  مرتب  می دهند.  نشان  را  سیاسی 

شاهد ردیف می کردیم و یکی او می گفت، یکی من. 
در نهایت بحث به این جا کشید که: مگر این کشور و دولت 
برای ما چه کرده است که ما باید این قدر برای آن هزینه 
کنیم و خود را برای آن فدا کنیم؟ جواب من این بود که 
چرا این قدر نسبت به کشور خود طلب کاریم و به این سوال 
جواب نمی دهیم که: ما چقدر برای این کشور ـ نه دولت ـ 
کار کرده ایم. جواب او هر چند طنز بود، اما واقعیت داشت. 
شکل  بودن  پولی تخنیک  دانشجوی  به خاطر  که  جوابی 
گرفته بود و او را نسبت به دولت و کشورش طلب کار کرده 
»ما که هر چند سال یک بار زمان  پاسخ گفت:  او در  بود. 
بزرگان  و  دولت مردان  اختیار  در  را  تحصیل مان  مکان  و 
افغانستان می دهیم تا برای سعادت آینده مان تصمیم بگیرند. 
او  جواب  در  ماست.«  فداکاری  بزرگترین  خودش  همین 

می شد طعنه و کنایه و اعتراض و نارضایتی را دید. 
هر چند می دانستم این جواب به چه چیزی برمی گردد، اما 
از او خواستم توضیح دهد. او نیز به موضوع تعطیلی دانشگاه 
برای  عنعنوی  لویه جرگه  برگزاری  بهانه ی  به  پولی تخنیک 
اشاره  امریکا  با  استراتژیک  پیمان  مورد  در  تصمیم گیری 
کرد و این که چنین تعطیلی هایی در دانشگاه پولی تخنیک 
بی سابقه نیست و ظاهرا این سومین بار است که دانشگاه به 

خاطر برگزاری لویه جرگه تعطیلی می شود. 
قبال برای تدوین قانون اساسی و یک بار نیز به بهانه ی شیوع 
آنفلوانزا، دانشگاه پولی تخنیک تعطیل شده بود. آنچه باعث 
موضوع  یک  به  پولی تخنیک  دانشگاه  تعطیلی  می شود 
حساس تبدیل شود، خارج از برنامه و غیرمعمول بودن آن 
در  را  تعطیالت  این  دانشجویان  از  هیچ یک  تقریبا  است. 
برنامه تحصیلی و زندگی شان قرار نداده اند. به همین دلیل با 
تغییراتی در این حد بزرگ دچار استرس ها و تشویش های 
تحصیلی شان  و  دانشجویی  زندگی  زمنیه  در  عمده ای 
می کنند  تصمیم گیری  زمنیه  این  در  که  کسانی  نمی شوند. 
برای  را  راه حل  ساده ترین  و  ابتدایی ترین  به راحتی  و 
بسیار  انتخاب می کنند،  لویه جرگه  به  مشکل مکان مدعیان 

با اظهارات اخیر هیالری کلینتون، وزیر خارجه ی ایاالت 
متحده امریکا، در کابل و اسالم آباد و همچنین هشدار وی 

برای  اطراف  والیات  از  که  دانشجویان  از  یکی  قبل  دوره 
درس خواندن به دانشگاه پولی تخنیک راه پیدا کرده بود، 
مواجه  کابل  در  مکان  مشکل  با  دانشگاه  تعطیلی  از  بعد 
می شود و پس از مدتی بی کاری و نداشتن موضوع جدی 
کشورهای  راهی  خانواده  فشار  با  و  بناچار  زندگی  برای 
همسایه می شود. این نتیجه تداوم پیدا می کند و منجر به قطع 

تحصیل او می شود. 
حتا  دارد  همراه  به  را  استرس  انسان  برای  همواره  تغییرات 
اگر این تغییر، یک تغییر مثبت باشد. انسان ها حتا با شنیدن 
یک خبر خوب، پیش بینی نشده و بیشتر از حد انتظار دچار 
اتفاق  و  خبر  این  اگر  حال  می شوند.  تشویش  و  استرس 
ناخوشایند و دشوار باشد تشویش ها و استرس های شدیدی 

پاکستان از شورشیان، جدی تر عمل خواهد کرد.
خانم کلینتون روز پنج شنبه برای دیدار با مقام های دولتی 
وارد کابل شد و پس از این دیدار به اسالم آباد رفت. وزیر 
امور خارجه ی ایاالت متحده در کابل به طالبان هشدار داد 
و گفت که بهتر است اعضای این گروه سالح خود را بر 
به حقوق  و  کنند  پیروی  اساسی  قانون  از  بگذارند،  زمین 
حمالت  با  صورت  این  غیر  در  بگذارند،  احترام  زنان 
دوامدار نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان و نیروهای 

داخلی مواجه خواهند شد.
وزیر امور خارجه ی ایاالت متحده پیش از آغاز سفرش به 
پاکستان، از دولت این کشور خواست تا علیه شورشیانی 
که در آن کشور حضور دارند، اقدام جدی کند و همچنین 

بخشی از حل مشکالت در افغانستان باشد.
داخل  در  شورشیان  از  حمایت  به  متهم  پاکستان  دولت 
خاک افغانستان است و این کشور در جریان ماه های اخیر 
از سوی دولت افغانستان و جامعه ی جهانی تحت فشار قرار 

گرفته است.
با این حال برخی از کارشناسان سفر اخیر وزیر خارجه ی 
امریکا به کابل و اسالم آباد را بااهمیت توصیف می کنند. 
که  می گویند  کلینتون  خانم  از  نقل  به  کارشناسان  این 
آنان  اخالل  و  شورشیان  به  کمک  راه های  جز  پاکستان 
تن  یک  سعیدی  احمد  ندارد.  رو  پیش  در  راهی  دیگر 
برای  کلینتون  خانم  که  می گوید  سیاسی،  کارشناسان  از 
دولت پاکستان چند هفته وقت داده است تا این کشور علیه 
شورشیانی که در خاک پاکستان آزادانه فعالیت می کنند 
اقدام کند. آقای سعیدی افزود: »سفر خانم کلینتون نسبت 
به سایر سفرهایی که به افغانستان و منطقه کرده بود، این 
طرف  یک  از  اول،  بود.  برخوردار  زیادی  اهمیت  از  بار 
روابط بین امریکا و پاکستان بسیار پیچیده و متشنج است. 
کنفرانس خبری  بود که طی  و جراتی  اولین سخن  دوم، 
آقای کرزی گفت پاکستان در امور ما مداخله می کند و 
پاکستان باید به این مساله اعتراف کند. سوم، خانم کلینتون 
به  مهم  بسیار  یادداشت  رسید...دو  آباد  اسالم  به  وقتی که 
پاکستانی ها داد. وقتی از وی سوال شد که به پاکستان تا چه 
مدتی فرصت داده شده است تا این کشور علیه شورشیان 
اقدام کند، گفت که فقط چند روز و هفته و بیشتر از این 

وقت داده نمی شود.«

ساده لوحانه، تنها مشکل ناشی از این تعطیالت را یک تاخیر 
چندماه در روند تحصیل تعدادی دانشجو و مشکل مسکن 
پولی تخنیک  خوابگاه  دانشجویان  از  دیگر  تعدادی  برای 
به  دانشجویان  از  بسیاری  این که  از  غافل  می کنند.  فرض 
تحصیل  به  نسبت  است  ممکن  حاشیه ای  مسایل  این  دلیل 
زمانی  شوند.  جدی  بی انگیزگی های  و  دل سردی ها  دچار 
قابل حلی  مشکالت  معامله  مورد  را  خود  دانشجویان  که 
اجتماعی  تشخص  و  هویت  احساس  می دانند  حد  این  در 
به ادامه ی  و دانشجویی خود را از دست می دهند و نسبت 
تحصیل دل سرد می شوند. گاهی شروع یک مشکل می تواند 
تبعات و نتایج غیرقابل پیش بینی و غیرقابل کنترولی داشته 
در  دانشجو،  همین  شهادت  و  تعریف  بر  بنا  چنانچه  باشد. 

به طالبان و دولت پاکستان، برخی از کارشناسان می گویند 
دولت  حمایت  مورد  در  متحده  ایاالت  این  از  پس  که 

را ایجاد می کند و تبعات ناخوشایند و ناخواسته اش می تواند 
شود.  تبدیل  جامعه  در  جدی  آسیب زای  جریان  یک  به 
بسیاری از دانشجویان پولی تخنیک، درس خواندن و اعتماد 
گزینه های  تنها  دانشگاه  خوابگاه های  امکانات  و  امنیت  به 
جدی زندگی شان است که اگر آنها را از دست بدهند و یا 
در معرض تغییر و تهدید جدی ببینند، شدیدا دچار احساس 
شکست و درماندگی در زندگی خواهند شد. نداشتن درس 
و کالس برای برخی از دانشجویان به معنای نداشتن موضوع 
زندگی برای آنان است و آنان را دچار نوعی سردرگمی و 
بی هویتی در نقش و موقعیت زندگی و اجتماع خواهند کرد. 
تصور یک انسان بی کار و بی هدف برای یک جوان بسیار 
است  مجبور  که  انسان هدف دار  تصور یک  است.  سخت 
ناخواسته و غیرمنصفانه یک تاخیر و بی کاری بلندمدت را 

در مسیر هدفش تحمل کند سخت تر. 
دانشجویان پولی تخنیک کامال حق دارند احساس عصبانیت 
و بی انصافی نسبت به حکومت داشته باشند. آنان حق دارند 
از خود و حکومت بپرسند: آیا نمی شد در طول این ده سال 
برای برنامه هایی از این قبیل یک مکان و فضای مناسب و 
رسمی ساخته و تدارک دیده شود؟ آیا این از بی برنامگی، 
از  بعد  نتوانسته اید  نیست که  و سومدیریت شما  بی تدبیری 
این همه سال و چند تجربه در برگزاری چنین برنامه ها یک 
مکان برای آن درنظر بگیرید؟ چرا باید همواره دانشجویان 
حساس ترین  از  و  بپردازند  را  مشکل  این  تاوان  دانشگاه 
هزینه  مشکل  این  حل  برای  جامعه  بخش  حیاتی ترین  و 
بزرگی  مجتمع های  و  هوتل ها  از  نمی توان  واقعا  آیا  شود؟ 
مهمانان  اسکان  برای  نیستند  کم  کابل  شهر  سطح  در  که 
میزبانان  دانشجویان  ما  اگر  کنید؟  استفاده  لویه جرگه ی تان 
آنهاییم خودمان هزینه هایش را تقبل می کنیم، اما اگر دولت 
میزبان مهمانان این لویه جرگه است، چرا ما باید هزینه های 
چرا  بپردازیم؟  را  آن  روانی  به خصوص  و  مالی  امنیتی، 
بیافتد؟  مکان  همین  در  حتما  اتفاق  این  دارد  اصرار  دولت 
باید  لویه جرگه  این  مهمانان  که  است  این  از  به غیر  آیا 
بمانند  دولت  مشورتی  و  امنیتی  قرنطینه  و  تدابیر  در  مدتی 
هزینه ی  دانشجویان  باید  چرا  شوند؟  کنترول  راحت تر  تا 
این  بپردازند؟  را  مستبدانه  و  اقتدارطلبانه  مهمان نوازی  این 
هزینه  بی ارزشی  هدف  چنین  برای  دانشجویان  حقوق  که 
دولت  می کند.  قبل  از  عصبانی تر  را  دانشجویان  می شوند، 
دیواری کوتاه تر از دیوار دانشگاه پولی تخنیک پیدا نکرده 

است که از آن باال برود؟ 


دیدارش  در  کلینتون  خانم  سعیدی،  آقای  گفته ی  به 
اداره ی  که  است  کرده  تاکید  پاکستانی  مقام های  با 
گروه های  دیگر  و  حقانی  شبکه ی  پاکستان،  استخبارات 
شورشی را کمک می کند. وی این سفر خانم کلینتون به 
افزود  و  توصیف کرد  »تمام عیار«  را  پاکستان  و  افغانستان 
که ایاالت متحده امریکا تنها دو راه را برای پاکستان باز 

گذاشته است: کمک به شورشیان یا اخالل فعالیت آنان.
آقای سعیدی تاکید کرد که هشدارهای اخیر امریکا علیه 
که  صورتی  در  و  می رسند  به نظر  جدی  پاکستان  دولت 
با  امریکا  نگیرد،  جدی  را  هشدارها  این  پاکستان  دولت 

پاکستان »وداع« خواهد کرد.
در همین حال محمود صیقل یک تن دیگر از کارشناسان 
سیاسی می گوید که اظهارات خانم کلینتون در کابل، در 
مورد فعالیت های نظامی، دیپلوماتیک و دورنمای انکشاف 
افغانستان؛ واضح تر و روشن تر از گذشته بود. وی گفت: 
سه  راستای  در  اندازه ای  تا  کلینتون  خانم  اخیر  »اظهارات 
و  دیپلوماتیک  نظامی،  فعالیت های  یعنی  فعالیت،  نوع 
بود. سه  افغانستان واضح تر و روشن تر  انکشاف  دورنمای 
کلمه ای که عبارت از جنگ کردن، تفاهم و اعمار کردن 
را به کار برد، خانم کلینتون واضح ساخت این که پاکستان 
آیا در این سه راستا همکاری می کند و یا نمی کند، امریکا 

در همین سه راستا فعالیت های خود را ادامه خواهد داد.«
به گفته ی آقای صیقل، تاکید امریکا بر ادامه ی جنگ علیه 
را  پاکستان  باالی  فشارها  افغانستان،  انکشاف  و  شورشیان 
وزیر  اخیر  سفر  در  که  افزود  همچنین  او  می سازد.  بیشتر 
به کابل و اسالم  آباد، دولت های  ایاالت متحده  خارجه ی 
باالی  فشارها  واردکردن  برای  هند  و  افغانستان  امریکا، 

پاکستان هماهنگی داشته اند.
 با این حال محمود صیقل تاکید می کند با آن که در جریان 
منطقه  کشورهای  سوی  از  پاکستان  دولت  اخیر  ماه های 
از شورشیان در  و جامعه ی جهانی در مورد حمایت شان 
است،  گرفته  قرار  شدید  فشارهای  مورد  افغانستان  داخل 
قبال حمایت  در  این کشور  مواضع  در  تغییری  تاهنوز  اما 
از شورشیان به نظر نمی رسد. به گفته ی او، ایاالت متحده 
قرارداده  اقتصادی  و  نظامی  فشارهای  تحت  را  پاکستان 

است، اما جریان ها در پاکستان تغییر نکرده است.


 ظفرشاه رویی

 سید روح اهلل رضوانی

 امریکا 
در مقابل پاکستان

 جدی تر عمل خواهد کرد

چرا دانشجویان پولی تخنیک 
هزینه بپردازند؟

کارشناسان:

دانشجویان، کوتاه ترین دیوار دولت 
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برای نخستین بار از سوی اداره ی زراعت و مال داری 
زعفران  پیاز  نمایشی  قطعه  سیزده  جوزجان  والیت 

برای کشاورزان توزیع شد.
و  زراعت  ریاست  ترویج  اداره  مدیر  مسعود  سید 
به  نبات  این  توزیع  حین  جوزجان  والیت  مالداری 
به خاطر  جدید  نبات  این  »توزیع  گفت:  کشاورزان 
وزارت  انکشافی  بودجه  از  آن  کشت  ساختن  رایج 

زراعت صورت گرفته است.« 
آقای مسعود هزینه مجموعی آن را بیش از دو میلیون 
افغانی خوانده افزود: که هر قطعه نمایشی پیاز زعفران 
به ارزش یک صد و شصت و سه هزار و بیست افغانی 

هزینه برمی دارد.
برای  والیت  این  در  زعفران   »کشت  افزود:  وی 
سال  در  زراعت  اداره  سوی  از  که  است  اولین بار 
جاری  مورد آزمایش قرار می گیرد و برای هردهقان 

چهارصد کیلو پیاز زعفران توزیع می شود.«
گفت:  همچنین  زراعت  ریاست  ترویج  اداره  مدیر 
دفتر  توسط  نیز  گذشته  سال  در  زعفران  »هرچند 
مردیان  و  دوکو  خواجه  ولسوالی های  در  اکشن اید 
ندانستن  علت  به  اما  بود،  شده  کاشته  نمایشی  به طور 
کشت این پیاز، حاصل درست گرفته نشد؛ ولی این بار 
به  زراعت  محلی  اداره  سوی  از  آن  کشت  طریقه ی 

دهقانان  آموزش داده شده است.« 
وی گفت: »مفاد این گیاه نسبت به کشت کوکنار و 
سایر نباتات بیشتر است و دهاقین والیت جوزجان با 
این  کشت  متقاضی  رسانه ها،  طریق  از  یافتن  آگاهی 
اساس در خواست  به  بودند که  این والیت  در  نبات 
آنها ما در قدم اول ۱۳قطعه نمایشی را در نظر گرفتیم.« 

درحالی که بیش از دو سال از آغاز کار باالی سرك 
همچنان  سرك  این  اما  می گذرد،  دوشی  پلخمری- 
ده  حدود  مدت  این  در  است.  مانده  باقی  نیم کاره 
غیرمعیاری  آن هم  که  است  شده  قیر  سرك  در صد 
این  ادامه  از  پلخمری  می باشد.  شهریان  بی کیفیت  و 
به  که  می خواهند  مقامات  از  و  نگران اند  وضعیت 
تصدی  باشنده ی  صادق  کنند.  عمل  وعده های شان 
سرك  که  می شود  سال  »دو  می گوید:  کاماز  پنچ 
او  دارد.«  ادامه  خاك باد  و  است  خامه  همین طور 
بود  گفته  عامه  فواید  وزیر  پیش  ماه  »دو  می افزاید: 
اگر کار سرك پلخمری ـ دوشی به زودترین فرصت 
شروع نشد، من از سمتم کنار می روم اما تا حال خبری 
نیست.« تصدی  وزیر  و تصمیم  از شروع کار سرك 
بدی  وضعیت  در  دیگر  نقاط  به  نسبت  کاماز  پنج 
انسان  برای  هم  لحظه  چند  توقف  حتا  که  دارد  قرار 
موترها  آمد  و  رفت  از  که  خاك بادی  است.  مشکل 
به هوا بلند می شود، نفس کشیدن را برای انسان دشوار 
می سازد. آن سوتر اطفالی قرار دارند که تازه از مکتب 
برگشته اند، سر و صورت همه شان پر از خاك است. 

وی گفت برای تطبیق این پروژه ی امتحانی سیزده تن از 
کشاورزان عالقمند با مشوره ی مدیر ترویج ولسوالی ها 

انتخاب شده اند. 
براساس گفته های سید مسعود، هر قطعه نمایشی شامل 
نیم جریب زمین می باشد که هر کشاورز در آن 400 
کیلوگرام زعفران کشت می کنند. کشاورزان جوزجان 
نیز از این اقدام دولت استقبال می کنند و می گویند که 

زعفران بدیل خوبی برای کوکنار است.
محمد نادر یک تن از دهقانان قریه قنجوغه شهر شبرغان 
از رسانه ها  ما  است.  نبات خوب  »زعفران یک  گفت: 
کوکنار  کشت  برای  خوب  بدیل  زعفران  که  شنیدیم 
این که خشک سالی  از  نیاز دارد و  می باشد و آب کم 
است و منطقه ی ما آب ندارد کشت زعفران می تواند 

نیاز مندی ها ما را مرفوع سازد.«
او گفت دوازده بوری پیاز زعفران دریافت کرده است 
و از این اقدام دولت در راستای حمایت از کشاورزان 

برای بدیل کشت کوکنار خوشحال است.
از  دیگر  تن  یک  خیرمحمد  حاجی  حال  همین  در 
حالل  کشت  یک  زعفران  »کشت  می گوید:  دهقانان 
باید به عوض  بازار دارد و ما  است که در تمام جهان 
خشخاش از آن در زراعت خود استفاده کنیم. این برای 
دهاقین والیت جوزجان که تعدادشان به پنج صد هزار 
می رسد بسنده نیست و باید دولت بیشتر در این راستا 

توجه کند.«
تا در قسمت پروسس  وی همچنین از دولت خواست 
این نبات با آنها همکاری کند در غیر آن زحمات شان 

بی حاصل خواهد بود.
پروژه  نظارت  مسوول  رحمانی،  گل  دیگر  سوی  از 

راننده اش که خود  توقف کرد،  موتر  پهلویم یک  در 
این  در  می گویید  و  می کند  معرفی  رشیدی  هارون  را 
والی هایی  نمی کند خصوصا  هیچ کس خدمت  والیت 
که تا حال آمده و رفته اند. او گفت: »نسبت به وضعیت 
فعلی، همان حالت اولی این سرك ها خوب بود حداقل 
خاك باد کم بود.« او می گویید: »بیش از دو سال است 
که در تابستان از خاك باد و در زمستان از گل و الی 
روز نداریم.« همان گونه که در گزارش قبلی گفته شد، 
با  عامه  فواید  وزارت  توسط  این سرك  قیرریزی  کار 
شده  قرارداد  کی«  »اکمل  به نام  تاجیکی  شرکت  یک 
بود، چون شرکت نام برده سرمایه نقدی و وسایط کاری 
نداشت، بنابراین کار را با تیکه داران تقسیم کرد که از 
کیفیت کار سرك کاسته شد. دراثر شکایات اعضای 
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مزایای  از  کشاورزان  که  »زمانی  می گوید:  زعفران 
کشت زعفران و مفاد چند برابر افزون بر بهای کوکنار 
ارزش روی  با  این گیاه  به کشت  پیوسته  آگاه شدند، 

آوردند.« 
را  نبات  این  کشت  تاحال  گفت  همچنین  نامبرده 
اساس  به  و  است  نکرده  تجربه  جوزجان  والیت  در 
و  گرام   ۱00 زمین  هر  جریب  اول  سال  در  تحقیقات 
در سال دوم ۶00 تا ۷00 گرام و در سال سوم دو و نیم 

کیلوگرام نظر به آب و هوا حاصل می دهد.

عامه،  فواید  وزارت  به  مردم  و  بغالن  والیتی  شورای 
سارنوالی  به  اکمل کی  شرکت  مالک  و  متوقف  کار 
معرفی شد و در نتیجه یک سرك نیم کاره به جا ماند. 
بی کیفیت  کار  جلو  بغالن  در  محلی  مقامات  چرا  اما 
این سوالی است که در  نگرفتند؟  را در آغاز  شرکت 
فیصل  داکتر  دارد.  وجود  بغالن  شهروندان  همه  ذهن 
سمیع، وکیل مردم در شورای والیتی می گوید: »زمانی 
شکایات  سمع  کمیسیون  به  مردم  شکایات  اثر  در  که 
کار شرکت  به  تا  تصمیم گرفت  وزارت  سنا،  مجلس 
نقطه پایان بگذارد، متاسفانه رییس کمیسیون نظارت از 
کار شرکت )ریس شورای والیتی بغالن( بدون آن که 
شورای  قانون  و  معیارها  کند  مشوره  دیگر  وکالی  با 
نظر نگرفت و طی یک مکتوب عنوانی  والیتی را در 
معرفی  مثبت  را  شرکت  کار های  عامه،  فواید  وزارت 
کرد.« اما آقای رسول محسنی رییس شورای والیتی و 
رییس کمیسیون نظارت از کار سرك ها در آن وقت، 
می گوید او به خاطر دفاع از منافع مردم، کار شرکت را 
مثبت معرفی کرده است. او گفت: »وقتی من در راس 
شرکت  گرفتم،  قرار  سرك  کار  از  نظارت  کمیسیون 
می کردند  کار  شراکت  به  دیگر  شرکت  با  اکمل کی 
افزود:  محسنی  آقای  بود.«  شده  خوبتر  کار  کیفیت  و 
میلیون  »از سوی دیگر مالک شرکت اکمل کی چهار 
را  او  کار  من  اگر  بود؛  قرضدار  بغالن  مردم  از  دالر 
به دست  را  خود  پول  نمی توانستند  مردم  می کردم  رد 

بیاورند.«
شهرداری  خاموشی  از  پلخمری  شهروندان  از  عده ای 
در این مورد نیز اعتراض دارند. عبدالشکور یک تن از 
شهروندان پلخمری می گوید: »شهرداری در این مدت 
هیچ اقدامی نکرده است و خاموشانه وضعیت را تماشا 

مرکز  و  شمال  والیت   ۱۵ در  برنامه  این  می گوید:  او 
زراعت  وزارت  انکشافی  بودجه  از  نمایشی  شکل  به 
راه اندازی شده، او پیاز زعفران از نزد دهاقین  والیت 

هرات خریداری شده است.« 
جوزجان  والیت  جمعیت  درصد   ۸0 که  است  گفتنی 
بسیاری دارند  زراعت پیشه هستند و زمین های زراعتی 
که حاصالت آن بستگی شدید به باران های فصول سال 

دارد. اما کشت زعفران نیاز کمتر به آب دارد.
جهان  سراسر  در  زیادی  خریداران  که  زعفران  کشت 
وضع  بهبود  به  کمک  بر  عالوه  افغانستان  در  دارد، 
جایگزین  کشت  کشور،  این  کشاورزان  و  کشاورزی 

تریاك نیز محسوب می شود. 
والیت جوزجان صورت  در  حالی  در  زعفران  کشت 
از  برخی  مسووالن  و  تجار  از  شماری  که  می گیرد 
شرکت های تولید زعفران در غرب افغانستان می گویند 
قیمت این گیاه که از آن به عنوان طالی سرخ نیز یاد 
کاهش  درصد   ۶0 حدود  گذشته  سال  به  نسبت  شود 

یافته است.

می کند.« اما آقای صاحب نظر سنگین شهردار پلخمری 
و  محلی  ارگان های  اداره ی  از  باربار  »ما  می گوید: 
وزارت فواید عامه خواسته ایم تا به سرك های پلخمری 
خاتمه  را  وضعیت  این  زودتر  هرچه  و  کنند  توجه 
آقای صاحب نظر می گوید چون سرك های  ببخشند.« 
آنها  بنابراین  است  عامه  فواید  ملکیت  کل  در  بزرگ 
می   وی  نمی توانند  معضل  این  حل  برای  هیچ کاری 
گوید: »اگر مسوولیت این کار را برای ما بدهند با تمام 
نیرویی که داریم کوشش می کنیم تا سرك ها به زودی 

ساخته شوند.«
این که، کار این سرك چه زمانی دوباره شروع خواهد 
والیتی  شورای  در  مردم  وکیل  رستمی  ذبیح اهلل  شد 
از  جمعی  با  وی  پیش  روز  چند  که  می گویید  بغالن 
در  عامه  فواید  وزارت  معین  با  بغالن  مردم  وکیل های 
خصوص سرك گفتگو کرده است و امکان دارد که 
»معین  گفت:  رستمی  آقای  شود.  شروع  سرك   کار 
وزارت فواید عامه می گوید قرار است کار سرك در 
عامه  فواید  وزارت  کار  قوه  توسط  نزدیک  آینده ی 
نتیجه  از کار شرکت های خصوصی  شروع شود چون 
خوبی نگرفتیم.« اما داکتر فیصل سمیع به این باور است 
او  این زودی شروع نخواهد شد.  به  که کار سرك ها 
این زودی ها کار سرك دوباره  به  باور من  »به  گفت: 
است.«  پیش  در  زمستان  چون  شد.  نخواهد  شروع 
داشته  هم  را  بغالن  والی  نظر  مورد  این  در  خواستیم 
باشیم اما با تالش های زیادی که صورت گرفت موفق 
نشدیم. ولی در گزارشی که قبال نشر شد محمود حقمل 
بارها  سخنگوی والی والیت بغالن گفته بود که والی 
ارسال  و  رسانه ها  طریق  از  خود  صدای  کردن  بلند  با 
مکتوب از کار شرکت شکایت کرده است، اما کسی 

این صدا را جدی نگرفت.

کشاورزان جوزجان
به جای کوکنار زعفران کشت می کنند

ACKUسرک پلخمری- دوشی همچنان ویران است



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

در  ثبت شده  آمار  و  گزارش ها  که  آن جايي  تا 
بشر  حقوق  مستقل  کميسيون  اطالعات  بانک 
کرامت  حق  نقض  مي دهد،  نشان  افغانستان 
اندکي   1389 سال  طي  افغانستان،  در  انساني 
موارد  قبل،  سال  با  مقايسه  در  و  داشته  کاهش 
ثبت  کميسيون  در  حق  اين  نقض  از  کمتري 
در  و  بوده  مورد   96 مجموع  در  که  شده اند 
کل 11.26 درصِد کل حقوق نقض شده بشري 
افراد را نشان مي دهد؛ و در مقايسه با رقم 17.7 
را در سال  اندکي  درصد سال گذشته، کاهش 
حقوق  تعداد  مجموع  از  مي دهد.  نشان  جاري 
 63 و  زنان  به  مربوط  آن  مورد   33 نقض شده، 

مورد ديگر مربوط به مردان مي باشد. 
افراد  بشري  حق  نقض  مورد   852 مجموع  از   
معلومات  بانک  در   1389 سال  جريان  در  که 
کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان ثبت شده 
نقض  را  آن  درصد(   19.2( مورد   164 است، 
مي دهد  تشکيل  شخصي  امنيت  و  آزادي  حق 
با زنان و 127 مورد  که 37 مورد آن در رابطه 
در رابطه با مردان مي باشد. بيشترين موارد نقض 
اين حق در دفترهاي کميسيون، در واليت هاي 
ننگرهار )20مورد( و کندز  فارياب )45مورد(، 

)17مورد( به ثبت رسيده است. 
در  شخصي  امنيت  و  آزادي  حق  نقض  آمار 

را  قانون  اين  وضع  دليل  قانون  اين  اول  ماده 
نموده  عنوان  کشور  در  ثبات  و  صلح  تحکيم 
قانون  اين  اصلی  هدف  که  است  کرده  تاکيد 
مصالحه و ختم خصومت ها و ايجاد اطمينان بين 

همه طرف های درگير می باشد.
ماده سوم اين قانون می نويسد:

طرف های  و  سياسی  جناح های  تمامی   -1«
به  موقت،  اداره ی  ايجاد  از  قبل  که  متخاصم، 
آشتی  منظور  به  بوده اند،  درگير  انحا  از  نحوی 
بين اقشار مختلف جامعه، تحکيم صلح و ثبات 
معاصر  سياسی  تاريخ  در  نوين  زندگی  آغاز  و 
و  ملی  مصالحه ی  برنامه ی  مشمول  افغانستان، 
عفو عمومی بوده، از تمام حقوق قانونی خويش 
مستفيد بوده، مورد تعقيب عدلی و قضايی قرار 

نمی گيرند.
2- آن عده اشخاص و کروب  های که تاهنوز در 
مخالفت مسلحانه با جمهوری اسالمی افغانستان 
از  دست  مصوبه  اين  انفاذ  از  بعد  و  داشته  قرار 
مخاصمت کشيده، به روند مصالحه ملی بپيوندند 
و به قانون اساسی و ساير قوانين نافذه جمهوری 
اسالمی افغانستان احترام گذاشته، آن را رعايت 
نمايند، از مزايای اين مصوبه، مستفيد می گردند.

3- احکام مندرج فقره های 1 و 2 اين ماده دعوی 
را  اشخاص  عليه  اشخاص  جزايی  و  حق العبدی 

در مورد جرايم فردی، اخالل نمی نمايد.«
مبتنی بر اين ماده ی قانون مصالحه ی ملی و عفو 
عمومی، تمام کسانی که تا قبل از تاريخ توشيح 
و جنايت های جنگی  مرتکب جرايم  قانون  اين 
مورد  نمی توانند  و  گرديده  معاف  گرديده اند 

کشور در سال 1389 در مقايسه با ارقام سال 1388، 
16 درصد افزايش را نشان مي دهد که يک افزايش 

تکان دهنده و قابل تشويش است. 
قضاياي  مورد   852 مجموع  از   ،1389 سال  در 
ثبت شده در دفاتر کميسيون، 16 مورد)1.9 درصد( 
)توقيفي ها،  آزادي شدگان  سلب  حق  نقض  آن را 
نظارت خانه هاي  در  که  اشخاصي  و  زنداني ها 
تحت  اطفال  تربيت  و  اصالح  مراکز  و  پوليس 
مراقبت قرار دارند(تشکيل مي دهد که از آن جمله 

يک مورد مربوط به زنان مي باشد. 
مستقل  کميسيون  ساالنه  فعاليت هاي  گزارش  در 
حقوق بشر افغانستان)1389( آمده است: »کميسيون 
1661 مأموريت نظارتي را در محالت سلب آزادي 
 379 زن،   55( نفر   434 نتيجه،  در  که  داده  انجام 
مرد( از محالت سلب آزادي و نظارتخانه ها آزاد 
شدند. 142 تن از اشخاص آزادشده کساني بودند 
حالت  يا  بود  شده  تکميل  حبس شان  مدت  که 
فرمان  اساس  بر  بايد  که  بود  حقوقي شان  طوري 
آن هم  با  ولي  مي شدند،  آزاد  جمهور  رييس  عفو 
رهاشده،  اشخاص  از  تن   129 بودند.  حبس  در 
نظارت  تحت  ديگر  نفر   163 و  بودند  توقيفي 
قانوني  دليل  بدون  آن ها  اغلب  که  داشتند،  قرار 
بازداشت شده بودند و در حبس توقيف و نظارت 
به سر مي بردند. ناظران کميسيون، 1287 ماموريت 

تعقيب عدلی و قضايی قرار بگيرند. استثنای را که 
در مورد دعوی حق العبدی و جزايی اشخاص عليه 
اشخاص، تذکر داده است نيز نمی تواند در شرايط 
فعلی چندان قابليت تحقق داشته و عينيت يابد، زيرا 
اقامه ی چنين دعوی در محاکم در مرحله نخست 
برای  آن  تهيه  که  می باشند  اثباتی  داليل  نيازمند 
سخت  نباشد،  ممکن  نا  اگر  قربانيان  خانواده های 
که  آنجايی  تا  هم  طرفی  از  بود.  خواهد  دشوار  و 
ديده شده است تعدادی زيادی از کسانی که متهم 
موقعيت های  در  هنوزهم  است  جنگی  جرايم  به 
قوی  قدرت  و  مقام  از  و  داشته  وظيفه  دولتی  مهم 
برخوردار اند، چيزی که آشکارا اقامه دعوی عليه 

آنان را با مشکل روبرو نموده است.. 
نتیجه:

دولت  برخورد  متاسفانه  شد  گفته  که  همان گونه 
و  جرايم  قربانيان  دادخواهی  روند  با  افغانستان 
جنايت های جنگی در کشور متفاوت و در نهايت 
غيرمنصفانه بوده است. تصويب منشور مصالحه و 
مصالحه  قانون  تصويب  آن  به دنبال  و  ملی  آشتی 
و  افغانستان  مردم  اميد  تمام  عمومی  عفو  و  ملی 
جنگی  جنايت های  و  جرايم  قربانيان  به خصوص 
اين اطمينان را که دولت  به ياس مبدل نموده و  را 
و  جرايم  به  که  را  آنهايی  تمام  روزی  افغانستان 
جنايت های جنگی متهم اند محاکمه خواهد نمود، 

از بين برد.
در  افغانستان  مردم  مصلحت  و  توقع  حالی که  در 
قربانيان جرايم و جنايت های  به داد خواهی  رابطه 
که  کسانی  تمام  بايد  که  است  بوده  اين  جنگی، 
مرتکب جرايم و جنايت های ضدبشری در جريان 

نظارت خانه هاي  و  آزادي  سلب  محالت  بر  نظارتي 
مردان و 374 ماموريت نظارتي بر محالت سلب آزادي 

و نظارت خانه هاي زنان انجام دادند.«
قضايا و موارد زياد نقض حق دسترسي به طي مراحل 
رسيدگي قانوني، در سال 1389 روي داده است و طي 
دفاتر  در  حق  اين  نقض  مورد   364 تعداد  سال،  اين 
کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان ثبت شده است 
که 14.2 درصد افزايش را نسبت به سال 1388 )290 
تعداد، 20 مورد  اين  از مجموع  نشان مي دهد.  مورد(، 
آن مربوط به زنان و 26 مورد در رابطه به اطفال بوده 
است. بيشترين موارد نقض حق دسترسي به طي مراحل 
 112( بلخ  واليات  در  ترتيب  به  قانوني،  رسيدگي 
بوده  مورد(   30( کابل  و  مورد(   71( مورد(، جوزجان 

است. 
در سال 1389 از مجموع 852 مورد قضاياي ثبت شده 
در دفاتر کميسيون، 70 مورد )8.2 درصد( آن را نقض 
حق مالکيت تشکيل مي دهد که از آن جمله، 5 مورد 
مربوط به زنان مي باشد. ارقام سال 1389 نشان مي دهد 
با  مقايسه  در  کل  به  صورت  مالکيت  حق  نقض  که 
است.  افتاده  اتفاق  کمتر  درصد   75 پيشين،  گزارش 
نقض حق  اين در حالي است که در گزارش حاضر، 
مورد   15  ،)160(  1388 سال  به  نسبت  زنان  مالکيت 

کمتر ثبت شده است. 
مناسب  مسکن  حق  نقض  مورد   13  ،1389 سال  در 
در  موارد،  اين  که  است  شده  ارجاع  کميسيون  به 
فارياب،  لغمان،  قندهار،  چون:  کشور  مختلف  نقاط 
ثبت  بدخشان  و  بلخ  ننگرهار،  کندز،  بغالن،  تخار، 
موارد  مجموع  از  که  است  يادآوري  قابل  است.  شده 
ثبت شده نقض حق مسکن مناسب، 10 مورد آن به طور 
نتيجه،  در  پي گيري شده که  از جانب کميسيون  موثر 
عبارتی  به  است.  داشته  دنبال  به  مطلوب  دست آورد 
اين  نقض شده  ديگر، در مورد 90.25 درصد قضاياي 
و  عدلي  مربوطه  ادارات  توسط  موثري  رجوع  حق، 

قضايي صورت گرفته است. 
ادامه دارد

کشانيده  محاکمه  به  گرديده اند  گذشته  جنگ های 
و  تامين  عدالت  که  است  صورت  اين  در  تنها  شوند. 

صلح و ثبات، برقرار خواهد شد.
مجرمان جرايم  محاکمه  بحث  در  که  اضافه کرد  بايد 
نهادهای  از سوی  امروز  تا  زيادی  مباحث  بشری،  ضد 
مدافع حقوق بشر و نهادهای دادخواهی قربانيان جرايم 
و جنايت های جنگی، مطرح شده است. به باور برخی 
از اين نهادها که کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان 
نيز جزيی از اين نهادها است، محاکمه ی مجرمان جرايم 
ضد بشری تنها اين نيست که يک مجرم به جرايم ضد 
يا  و  اعدام  يا  حبس  مثل  جزاهای  به  محکوم  بشری، 
به رنج ها و  اذعان  بلکه  به آن ها گردند،  مجازات شبيه 
دردهای مردم افغانستان همان  گونه که در برنامه ی عمل 
دولت برای صلح مصالحه و عدالت در افغانستان گفته 
شده بود، و معذرت خواستن از مردم و قربانيان، خود 
به نحوی محاکمه بوده و می تواند سازنده و قابل قبول 

باشد.  
گفتنی است در اين اواخر هياتی از سوی فعاالن صلح 
نموده و خواهان دخالت  افغانستان سفر  المللی در  بين 
کشور  جاری  حوادث  در  جنايی  بين المللی  دادگاه 
دادگاه  تا  است  نموده  تاکيد  اين هيات  است.  گرديده 
که  را  کسانی  و  گرديده  عمل  وارد  جنايی  بين المللی 
به  است  گرديده  جنگی  جنايت هيا  و  جرايم  مرتکب 

محاکمه بکشاند.
با  افغانستان  دولت  و  جهانی  جامعه ی  اميدواريم  نيز  ما 
اين قضيه، شرايط و فرصت های  اهميت  درنظر داشت 
و  صلح  و  تامين  کشور  در  عدالت  که  نمايد  ايجاد  را 
ثبات که سال هاست مردم کشور از آن محروم اند به اين 

سرزمين باز گردد . 

نگاهی به شکنجه در افغانستان
قوانين  ديگر  و  اساسی  قانون  آن که  با 
بين المللی  اسناد  از  پيروی  به  افغانستان 
از  را  شخص  انسانی  کرامت  بشر  حقوق 
هرنوع  اعمال  و  دانسته  مصوون  تعرض 
شکنجه را حتا به مقصد کشف حقايق در 
می داند  ممنوع  هردليلی  به  و  هر وضعيتی 
آمده  به دست  آن  اثر  از  که  را  اعترافی  و 
باشد فاقد اعتبار دانسته و به مرتکبان چنين 
است.  کرده  پيش بينی  مجازات  اعمال 
هنوزهم  که  می شود  ديده  عمل  در  اما 
شکنجه به عنوان ابزار کشف و اثبات جرم 
تا  و  شده  برده  به کار  دولت  دستگاه  در 
سرحد مرگ متهم به آن مبادرت می شود 
تازه ترين  به  می توان  مثال  عنوان  به  که 
اثر  از  که  جوان  يک  شکنجه  مورد 
زون  يازدهم  حوزه ی  پوليس  لت وکوب 
آسمايی کابل در  تاريخ 12/12/1389 در 
نظارت خانه قوماندانی امنيه ی کابل به قتل 
رسيد، اشاره کرد. با آن که در پيوند به اين 
قضيه دو تن از مسووالن آن حوزه گرفتار 
شاهد  گذشته  در  آن چه  ولی  گرديده، 
بوديم و بسيار نگران کننده است اين است 
افتاده است کدام موظف  اتفاق  که کمتر 
خدمات عامه به دليل اعمال شکنجه به ويژه 
به  شکنجه  اثر  از  شخص  که  حالتی  در 
قانون  احکام  به  مطابق  باشد،  رسيده  قتل 
مورد تعقيب عدلی قرار گرفته و به جزای 
به  محکوم  يافته  ارتکاب  به جرم  متناسب 

مجازات شده باشد.
براساس يک تحقيقی که تحت عنوان علل 
توسط  قانون  مجری  نهادهای  در  شکنجه 
افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کميسيون 
در سال 1386 انجام يافته و به نشر رسيده 
است، نشان می دهد: »نهادهايی که در آن 
شکنجه رايج می باشد شامل پوليس، امنيت 
نظارت خانه ها، محابس، سارنوالی و  ملی، 

اردوی ملی می باشد.«1
نشان  تحقيقی  گزارش  اين  داده های 
امنيت  درصد،  پوليس65/1  که  می دهد 
درصد،   2 سارنوالی  درصد،   14/8 ملی 
مسووالن  درصد   2/8 محبس  مسووالن 
اعمال  در  و...  درصد   4 خانه ها  نظارت 

شکنجه نقش داشته اند.
بايد اضافه نمود که افزون بر نهادهايی که 
در باال از آن ها نام برده شده است، نقش 
ساختن  نهادينه  و  ترويج  در  نيز  محاکم 
قابل  قانون  مجری  نهادهای  در  شکنجه 
اساسی  قانون   30 ماده ی  زيرا  است؛  تامل 
عبارت  جرم  به  »اقرار  که  می کند  حکم 
است از اعتراف متهم با رضايت کامل و در 
حالت صحت عقل، در حضور محکمه  ی 
باصالحيت.« پس به اين مفهوم اظهار اقرار 
و شهادتی که از متهم يا شخص ديگری به 
وسيله ی اکراه در مراجع کشف يا تحقيق 
ماده ی  ندارد.  اعتبار  به دست آورده شود، 
نيز  موقت  جزايی  اجراآت  قانون  هم   7
مستند  که  است  نداده  اجازه  را  محکمه 
رعايت  بدون  که  شواهدی  و  داليل  به 
احکام قانون جمع آوری شده باشد، حکم 
محاکم  نقش  می شود  ديده  پس  کند. 
موارد  يافتن  افزايش  يا  کاهش دادن  در 

شکنجه حايز اهميت اساسی است. افزون 
موجب صراحت  به  محاکم  اگر  اين ها  بر 
قضايی  سلوک  طرز  مقرره ی   16 ماده ی 
قاضی  »هرگاه  می کند:  حکم  چنين  که 
در جريان رسيدگی موضوع متوجه نقض 
حقوق اساسی متهم در پروسه ی کشف و 
بعد  است  مکلف  او  گردد،  جرم  تحقيق 
بر  مبنی  را  خود  فيصله ی  قضيه،  ختم  از 
چگونگی نقض حقوق متهم صادر و آن را 
به مراجع مربوطه جهت اجراآت بعدی و 
حالی  در  سازد.«2  راجع  احتمالی  پيگرد 
طرز  مقرره ی   16 ماده ی  حکم  اگر  که 
رعايت  محاکم  جانب  از  قضايی  سلوک 
گردد، نه تنها به اعتراف های که به صورت 
می شود،  گرفته  متهم  نزد  از  غيرقانونی 
اجراآت  قانون  هفتم  ماده ی  حکم  طبق 
جزای موقت، مستند به آن حکم صورت 
نمی گيرد، بلکه مراجع کشف و تحقيق نيز 
برخوردهای  مقابل  در  می شوند.  متوجه 
غير قانونی شان با متهمان نزد مراجع عدلی 
و قضايی مسوول می باشند، تا در آينده از 

آن اجتناب کنند.
نشان می دهد  انجام شده  تحقيق  يافته های 
معموال  نهادها  اين  در  شکنجه  »علل  که: 

موضوعات ذيل را در بر می گيرد: 
]به دست  کشيدن  اعتراف  و  اقرار  الف. 

آوردن[ از شخص مظنون يا متهم.
ب. نبودن وسيله برای اثبات جرم.

آموزش  و  مسلکی  کادرهای  کمبود  ج. 
الزم در اين زمينه؛

چون  تکنيکی  روش های  کمبود  د. 
جمع آوری شواهد و مدارک برای اثبات 

جرم؛
هـ. رشوه ستانی و منفعت مالی؛

و. خصومت های شخصی و نفوذ اشخاص 
قدرتمند؛

افراد  نکشانيدن  مجازات  به  ز. 
شکنجه کننده.«3

که  کرد  نتيجه گيری  چنين  می توان 
تعديل  واردکردن  با  تا  است  ضروری 
جزايی  قوانين  در  الزم  اصالحات  و 
شکنجه  حاالت  و  انواع  تمامی  کشور 
عنوان  به  را  غيرانسانی  مجازات های  و 
عمل جرمی دانسته و جزا برايش پيش بينی 

کرد.
را  الزم  تدابير  بايد  مسووالن  هم چنين 
شکنجه  از  ممانعت  و  جلوگيری  جهت 
به قانون  نه تنها مطابق  روی دست گيرند و 
آمده  به دست  شکنجه  اثر  در  آن چه  به 
ندهند،  اثر  ترتيب  آن  به  مترتب  است، 
بلکه عامالن همچون اعمال غير انسانی را 
مورد تعقيب عدلی قرار داده و به محاکمه 

بکشانند.

منابع
1- علل شکنجه در نهاد های مجری قانون 

1386 ص 14.
سلوک  طرز  مقرره ی  هم   16 ماده ی   -2

قضايی قضات.
3- ص.13.
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عربی  کشورهای  ميان  در  حاکم  طوالنی ترين  قذافی  معمر 
منفی جنجال  به شکلی  احتماال عجيب ترين و  افريقايی و  و 
کشور  بر  سال   ۴۲ از  بيش  که  است  رهبری  برانگيز ترين 
ميليون  و شش  نفت  ذخاير سرشار  دارای  ليبيا که  صحرايی 

جمعيت است حکمرانی کرد.
و  می شد  شناخته  تندرو  گروه های  حامی  او  دهه  چند  برای 
ماجرای بمب گذاری در هواپيمای مسافربری پان امريکن که 
در سال ۱۹۸۸ موجب مرگ ۲۷۰ نفر شد به عوامل دولت وی 
نسبت داده شد. پس از سال ها تکذيب اين اتهام باالخره ليبيا 
مسووليت بمب گذاری را پذيرفت و قبول کرد که ۱۰ ميليون 
بپردازد.  انفجار  اين  کشته شدگان  خانواده  به  خسارت  دالر 
برنامه های توليد  در عين حال دگروال قذافی متعهد شد که 

سالح های کشتار جمعی را در اين کشور متوقف و نابود کند.
بازگشت  راه  اين طرف  به  پيش  از چندين سال  اقدامات  اين 
حکومت ليبيا به جامعه بين المللی را هموار کرد. اما در فبروری 
سال ۲۰۱۱ چند روز پس از آغاز اعتراضات عليه حکومت وی، 
دگروال قذافی در يک نطق تلويزيونی هشدار داد که معترضان 
را »وجب به وجب و خانه به خانه و کوچه به کوچه تعقيب و 

شکار  خواهد کرد.«
مخالفان  درميان  را  گسترده ای  خشم  وی  سخنرانی  اين 
عليه  مسلحانه  مبارزه  آغاز يک  به  نهايت  در  برانگيخت که 
حکومت مرکزی ليبيا انجاميد و از آن زمان معمر قذافی در 
قالب شعارها، ترانه ها، کاريکاتور و حتا فلم های کارتونی در 

سراسر جهان عرب به مسخره گرفته شد.
معمر قذافی در سال ۱۹۶۹ در پی رهبری يک کودتای بدون 
خونريزی که به سرنگونی ملک ادريس پادشاه ليبيا منجر شد 
به قدرت رسيد. او که در آن زمان فقط ۲۷ سال داشت کنترول 
خود را بر حکومت ديکتاتوری ليبيا و تمامی منافع اقتصادی اين 

کشور تحکيم کرد و در طول زمامداری خود تمام مخالفان را 
سرکوب و از ميان برداشت.

قذافی در سال ۱۹۴۲ در منطقه ساحلی »سرت« در يک خانواده 
بدوی متولد شد. او برای تحصيل در رشته جغرافيا به دانشگاه 
بنغازی رفت ولی دانشگاه را رها کرد و به ارتش پيوست. پس 
از تصرف قدرت او يک جهان بينی پان عربی و ضدامپرياليستی با 
عناصری از اسالم گرايی را ترويج می کرد. او بخش اعظم صنايع 
و شرکت های بزرگ را ملی کرده ولی به شرکت های کوچک 

اجازه داد که تحت کنترول بخش خصوصی باقی بمانند.
او از پيروان جمال عبدالناصر و انديشه های پان عربی او با ترکيبی 

از ملی گرايی و سوسياليسم بود.
ليبيا، سوريه و مصر را در قالب  قذافی تالش کرد دولت های 
يک فدراسيون از کشورهای ملی گرای عرب متحد کند ولی 
به نتيجه نرسيد. سال ها بعد وی کوشيد اتحاد مشابهی را بين ليبيا 
و تونس ايجاد کند که به دشمنی و اختالف شديدی بين دو 

طرف انجاميد.
در هم کوبيدن مخالفان

به »جمهوری عربی سوسياليست  را  ليبيا  نام  او  در سال ۱۹۷۷ 
مردمی ليبيا« تغيير داد و به مردم اجازه داد تا ديدگاه های خود 

را در قالب ساختاری تحت عنوان »کنگره خلق« عنوان کنند.
با اين همه منتقدان معمر قذافی می گويند که حکومت وی يک 
ديکتاتوری نظامی بود و او را متهم می کنند که نهادهای مدنی، 

منتقدان و مخالفان خود را با بي رحمی شديد سرکوب می کرد.
به گفته »سازمان ديده بان حقوق بشر« حکومت ليبيا صدها نفر از 
مخالفان و مردم عادی را به بهانه نقض قانون بازداشت و برخی 

را اعدام کرده است.
» محمد آل عبداهلل« معاون دبيرکل جبهه ملی برای آزادی ليبيا به 

الجزيره گفت: »معمر قذافی به مرور زمان برای تثبيت حکومت 
خود هرچه بيشتر از زور و سرکوب استفاده می کرد. در سال های 
خاموش  برای  و  بود  دانشجويان  متوجه  سرکوب  اين   ۱۹۷۰
کردن اعتراضات دولت ليبيا چند نفر از فعاالن دانشجويی را در 
مالعام به دار آويخت. در دهه ۱۹۸۰ شروع کرد به تعقيب و 
آزار مخالفان خود در کشورهای خارجی از جمله آنهايی که در 

شهرهای اروپايی و يا در کشورهای عربی ساکن بودند.«
به گفته اين سياستمدار مخالف حکومت قذافی، دولت ليبيا در 
بي رحمانه ترين شکل ممکن حدود هزار و دوصد نفر از زندانيان 
را در زندان »ابوسليم« اعدام کرد. همه آنها حکم حبس داشتند 
ولی به دستور معمر قذافی همگی ظرف سه ساعت اعدام شدند.

سرهنگ قذافی در شکل دادن نوعی اتحاد بين دولت های عربی  
در مخالفت با پيمان صلح کمپ ديويد که در سال ۱۹۷۸ بين 

مصر و اسراييل امضا شد، نقش فعالی ايفا کرد.
در دهه های بعدی که ديدگاه های وی در مورد نحوه حل بحران 
دولت های  اکثر  شد  غيرواقعی تر  و  تندروانه  بسيار  خاورميانه 
عربی وی را طرد کردند  و بنابراين معمر قذافی محدوده فعاليت 

ديپلوماتيک خود را از جهان عرب به قاره افريقا منتقل کرد.
ديدگاه او در مورد تشکيل اياالت متحده افريقايی به مرور منجر 

به تشکيل يک نهاد جديد به نام اتحاديه افريقا شد.
بمب گذاری الکربی

يکی از عادات و رفتارهای عجيب معمر قذافی عالقه وی به 
زندگی و خوابيدن در چادرهای صحرانشينان و ديگری همراه 

بردن چندين محافظ زن در سفرهای خارجی بود.
در غرب بسياری قذافی را با گروه های تروريستی مرتبط دانسته 
و معتقد بودند که او از تمام گروه های خشونت طلب حتا گروه 
فارک در کلمبيا و ارتش سری جمهوری خواه ايرلند شمالی 

حمايت می کرد.
دخالت ليبيا در بمب گذاری سال ۱۹۸۶ در يک کلوب شبانه در 
شهر برلين که به مرگ دو نفر از پرسنل نظامی امريکا انجاميد 
باعث شد که دولت امريکا به دو شهر بنغازی و طرابلس حمله 
هوايی کند که بر اثر آن ۳۵ نفر از جمله دختر خوانده معمر 
قذافی کشته شدند. رونالد ريگان رييس جمهور وقت امريکا 

معمر قدافی را »سگ ديوانه« ناميد.
فراز  بر  که  پان امريکن  هواپيمای  در  سال ۱۹۸۸  بمب گذاری 
جنجال  و  معروف ترين  احتماال  شد  منفجر  اسکاتلند  الکربی 
برانگيز ترين مورد از اقداماتی است که معمر قذافی و دولت ليبيا 

در آن دخالت داشته است.
قذافی و دولت ليبيا سال ها اتهام دخالت در اين بمب گذاری را رد 

می کردند. اما در سال ۲۰۰۳ دولت ليبيا رسما مسووليت اجرای 
اين بمب گذاری را پذيرفت و به بازماندگان قربانيان اين حادثه 
برنامه های  به  پايان دادن  در سال ۲۰۰۳  پرداخت کرد.  غرامت 
توليد سالح های کشتار جمعی عمال راه بازگشت اين کشور به 

جامعه بين المللی را گشود.
در سپتامبر سال ۲۰۰۴ جورج بوش رييس جمهور وقت امريکا در 
واکنش به اين تصميم محاصره اقتصادی ليبيا را لغو کرد. عادی 
شدن مناسبات ليبيا با غرب امکان رشد اقتصادی اين کشور و به 
خصوص صنايع نفت را فراهم کرد. با اين همه سرهنگ قذافی و 
ماجرای الکربی بار ديگر در سال ۲۰۰۹ مورد توجه قرار گرفتند 
زمانی که »عبدالباسط المقراهی« متهم اصلی اين بمب گذاری 
پس از سال ها زندان، آزاد شده و در ليبيا همچون يک قهرمان 

ملی از وی استقبال شد.
در سپتامبر سال ۲۰۰۹ معمر قذافی به خاطر شرکت در مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد برای اولين بار به امريکا سفر کرد. 
سخنرانی وی که قرار بود ۱۵ دقيقه باشد بيش از يک ساعت 
و نيم طول کشيد. در جريان اين سخنرانی او منشور سازمان ملل 
متحد را پاره کرد و شورای امنيت سازمان ملل را يک سازمان 
که  کرد  ادعا  وی  کرد.  توصيف  القاعده  همچون  تروريستی 
کشورهای غربی به خاطر دوران استعمار بايد هفت هزار ميليارد 

دالر به کشورهای افريقايی غرامت بپردازند.
انقالب ليبيا

مردم ليبيا با الهام گرفتن از اعتراضات مردمی در تونس و مصر 
از اوايل ماه فبروری سال ۲۰۱۱ برگزاری تظاهرات اعتراضی و 

صلح آميز را آغاز کردند.
دولت اين تظاهرات را با به کارگيری نيروهای مسلح سرکوب 
کرد. پس از چند ماه اين اعتراضات گسترش يافته و به يک 
جنگ داخلی بدل شد. همزمان سازمان ناتو نيز از طريق عمليات 
هوايی از جنبش مسلحانه مخالفان حکومت ليبيا حمايت می کرد.

روز ۲۷ ماه جوالی اقدامات خشن و بيرحمانه حکومت قذافی به 
ديوان بين المللی جرايم عليه بشريت ارجاع داده و حکم بازداشت 

معمر قذافی صادر شد.
معمر قذافی در تمام اين ماه ها شورش و گسترش اعتراضات در 
ليبيا را به القاعده نسبت داده وآن را توطيه استعمارگران توصيف 
می کرد. او مخالفان خود را »موش« می ناميد و مدعی می شد که 

آنها تحت تاثير استفاده از مواد مخدر هستند.
جنگ در ليبيا بين شورشيان و نيروهای دولتی ماه ها ادامه يافت 
و در نهايت مخالفان قذافی در روز ۲۱ ماه اگست وارد طرابلس 

شدند. 

از کودتا تا سقوط
منبع: رادیو فردا

معمر قذافی

ACKU
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قذافی پس از دستگیری کشته شد 

از  منتشرشده  تصاوير  و  خبرها  به  واکنش  در 
چگونگی کشته شدن معمر قذافی، محمود جبرييل، 
که  کرد  اعالم  ليبيا  انتقالی  شورای  اجرايی  رييس 
اثر  بر  دستگيری،  از  پس  کشور  اين  سابق  رهبر 
اصابت گلوله به سرش و در جريان درگيری کشته 

شده است.
جسد  دادن  نشان  با  ليبيا،  تلويزيون  حال  همين  در 
معتصم قذافی، فرزند رهبر پيشين ليبيا، کشته شدن 

وی را تاييد کرده است.
شبکه های  در  سرعت  به  ويديويی  پنج شنبه  روز 
می دهد  نشان  که  شد  منتشر  خبری  و  اجتماعی 
معمر قذافی در لباس نظامی در بازداشت نيروهای 
شورای انتقالی و سوار بر موتری است؛ آن گونه که 
اين تصاوير نشان می دهد معمر قذافی در حالی که  
پايين کشيده  به  موتر  اين  از  است  به خون  آغشته 
می شود. در اين ويديو يک نفر فرياد می زند »بايد 
بماند«؛ سپس صدای گلوله  زنده  بايد  بماند؛  زنده 

شنيده می شود و ويديو قطع می شود.
در حالی که يکی از  اعضای بلندپايه شورای انتقالی 
ليبيا به خبرگزاری  رويترز گفته است که نيروهای 
را  قذافی  معمر  دستگيری  از  پس  انتقالی  شورای 
انتقالی  شورای  رييس  جبرييل،  محمود  کشته اند، 
است که وی  گفته  کنفرانس خبری خود  در  ليبيا 
در جريان درگيری ميان مخالفان و موافقان قذافی 
کشته شده است و مشخص نيست از سوی چه کسی 

هدف قرار گرفته است.
محمود جبرييل گفت: »قذافی از لوله فاضالب بيرون 
آورده شد. او مقاومتی از خود نشان نداد. وقتی ما 
می خواستيم او را انتقال دهيم بازوی راست او هدف 
گلوله قرار گرفت و وقتی که آنها می خواستند او را 

سوار موتر بکنند او جراحت ديگری نداشت.«
رييس اجرايی شورای انتقالی ليبيا افزود: »وقتی که 
اين موتر قذافی را منتقل می کرد با آتش انقالبيون و 
نيروهای قذافی برخورد کرد که در اين حين يک 

گلوله به سر قذافی اصابت کرد.«
قانونی  »پزشک  گفت:  ادامه  در  جبرييل  محمود 
يا  انقالبيون  سوی  از  شليک  که  بگويد  نتواست 

نيروهای قذافی بوده است.«
به  انتقالی  شورای  بلندپايه   مقام  يک  حال  اين  با 
زنده  را  قذافی  آنها  که  گفت  رويترز  خبرگزاری 
دستگير کردند و وقتی قدافی را انتقال می دادند، او 

را می زدند و  سرانجام  او را کشتند.

اوباما با سران آلمان، فرانسه و 
بريتانیا مذاکره کرد

با  پنج شنبه  روز  اوباما  باراک  می گويد  سفيد  کاخ 
سارکوزی  نيکال  و  کامرون  ديويد  مرکل،  آنگال 
درباره آخرين وضعيت بحران در منطقه پولی يورو، 

تبادل نظر کرده است.
از سوی کاخ سفيد، رييس  منتشره  بيانيه  اساس  بر 
جمهور امريکا در ويديوکنفرانسی با سران فرانسه، 
بريتانيا و آلمان، درباره راه های خروج از بحران در 

منطقه پولی يورو تبادل نظر کرده است .
آلمان  و  فرانسه  سران  که  است  حاکی  بيانيه  اين 
تاکيد کرده اند که اهميت مساله را در منطقه پولی 
يورو درک می کنند و به طور جدی، برای دستيابی 

به راهکاری جامع و پايدار تالش می کنند.

شماری از سرنشینان کشتی سانحه ديده ايرانی ناپديد شدند

دانشجويان معترض 
کنگره شیلی را اشغال کردند

64 نظامیان امريکايی به خاطر مصرف مواد مخدر 
مصنوعی اخراج شدند

پرتاب اولین ماهواره های شبکه موقعیت ياب اروپا 

جدايی طلبان باسک 
فعالیت های مسلحانه خود را متوقف کردند

غرق شدن  مورد  در  متفاوتی  گزارش هايی 
و  فارس  خليج  در  ايرانی  کشتی  يک 

سرنوشت سرنشينان آن منتشر شده است.
روز جمعه، خبرگزاری فارس گزارش کرد 
کشتی  از  اطالعات  تازه ترين  براساس  که 
نفتی غرق شده، همچنان از سرنوشت دوازده 
تن از سرنشينان مفقود اين کشتی که هشت 
تن از آنان خارجی هستند، خبری در دست 

نيست.
در  که  کشتی  اين  گزارش،  اين  براساس 
جنوبی  پارس  تاسيسات  به  مربوط  عملياتی 
حامل  شدن  غرق  هنگام  و  داشت  شرکت 
با  پنج شنبه  روز  پنج  ساعت  بود،  سيمنت 
در  سرنشين  چهار  و  هفتاد  تا  دو  و  هفتاد 

بيشتر از 60 دانشجو در شيلی و تعداد ديگری 
را  اين کشور  معترضان ساختمان کنگره  از 
در اعتراض به سياست های آموزشی دولت 

اشغال کردند.
معترضان زمانی وارد ساختمان کنگره شدند 
که اعضای يکی از کميته های سنا در حال 
آينده  سال  آموزشی  بودجه  درباره  مذاکره 

بودند.
دوربين،  از  استفاده  با  که  تظاهرکنندگان 
در  را  خود  اقدام  ويديويی  زنده  تصاوير 
يک  نصب  با  می کردند،  پخش  انترنت 
درباره  همه پرسی  خواهان  بزرگ  پالکارد 

سياست های آموزشی شدند.
دانشجويان در شيلی شش ماه است که برای 
تحصيالت رايگان و آموزش بهتر تظاهرات 

می کنند.
دانشجويان  ساير  از  تظاهرکنندگان 
بپيوندند تا به سوی کاخ  خواسته اند به آنها 

رياست جمهوری راهپيمايی کنند.
پوليس مانع از پيوستن ديگر تظاهرکنندگان 

به  تن   64 اخراج  از  امريکا  دريايی  نيروی 
خاطر مصرف و توزيع مواد مخدر خبر داده 

است.
ماده  يک  مصرف  به  مربوط  موارد  بيشتر 
مخدر مصنوعی به نام ادويه است که تاثيری 

مشابه با ماريجوانا دارد.
خدمه  از  اخراج شدگان  از  نفر  نه  و  چهل 

يک موشک روسی سايوز که حامل اولين 
اتحاديه  موقعيت ياب  شبکه  ماهواره های 
اروپا است، از پايگاهی در گويان فرانسه در 

شمال امريکای جنوبی، پرتاب شده است.
پنج شنبه، 20  روز  ماهواره  دو  اين  بود  قرار 
عمليات  ولی  شوند،  پرتاپ  فضا  به  اکتوبر، 
به  روز  يک  فنی  داليل  به  موشک  پرتاب 

تاخير افتاد.

اتا،  باسک،  جدايی طلبان 
فعاليت های  کامل  توقف  از 

مسلحانه خبر داده اند.
در  که  بيانيه ای  در  اتا  گروه 
گذاشته اند،  بی بی سی  اختيار 
اسپانيا  حکومت های  از 
با  که  خواست  فرانسه  و 
اين  به  مستقيم«  »گفتگوی 
پاسخ  طلبان  جدايی  اقدام 

دهند.
فعاليت های  کامل  توقف  به  اتا  تصميم 
به  آن،  به  پايبندی  صورت  در  مسلحانه، 
استقالل  برای  مبارزه خشونت آميز  40 سال 
منطقه باسک که به قيمت جان بيشتر از 800 

نفر تمام شده است، پايان می دهد.
اتا در ماه جنوری )حدود ده ماه پيش( اعالم 
اسپانيا  سياستمداران  ولی  کرد،  آتش بس 

گفته اند که اين اقدام، کافی نيست.
اروپا  اتحاديه ی  اسپانيا،  دولت  سوی  از  اتا 
تروريستی  گروه  يک  عنوان  به  امريکا  و 

شناخته می شود.
اين  از  اسپانيا  نخست وزير  زاپاترو،  خوزه 
برای  پيروزی  »يک  عنوان  به  اتا  اقدام 

دموکراسی، قانون و منطق« نام برده است.
 40 از  پس  اسپانيا  زاپاترو،  آقای  گفته  به 
سال سو قصد و بمب گذاری از پيروزی بر 

تروريزم شادمان است.
او گفت تروريزم نبايد هيچ وقت رخ می داد 

چهارده مايلی سواحل خليج نايبند غرق شد.
اوليه حاکی  اطالعيه  اين گزارش،  براساس 

دانشجويان  اين  به 
شده اند.

دانشجويان  هجوم  هنگام 
بولنس،  فيليپه  کنگره،  به 
از  شيلی  آموزش  وزير 
سرعت  به  سنا  ساختمان 

خارج شد.
رييس  گيراردی،  گيدو 
حزب  عضو  که  سنا 
مخالف است، در گفتگو 
با معترضان به آنها قول داد که پوليس آنها 
را با توسل به زور از کنگره اخراج نخواهد 

کرد.
آقای گيراردی از منتقدان برخورد دولت با 

معترضان است.
شهر  در  گذشته  هفته  سه شنبه  روز  پوليس 
سانتياگو تظاهرکنندگان را با استفاده از گاز 

اشک آور متفرق کرد.
برای  است  ممکن  که  است  گفته  دولت 
اعالم  اضطراری  وضع  اعتراض ها،  با  مقابله 

کند.
نظام  کلی  اصالح  خواهان  معترضان 
دولت  می خواهند  آنها  هستند.  آموزشی 
بودجه دانشگاه ها  عهده دار آموزش شود و 

را افزايش دهند.
سباستين پينرا، رييس جمهوری شيلی وعده 
به  را  محدودی  اصالحات  که  است  داده 
اجرا بگذارد و بودجه آموزش را 4 ميليارد 

دالر افزايش دهد.

وينسون  کارل  يو اس اس  هواپيمابر  کشتی 
هستند که جنازه اسامه بن الدن پس از مرگ 
انداخته  دريا  به  آنجا  از  و  منتقل شد  به آن 

شد.
ديگر اخراج شدگان هم از خدمه زيردريايی 
يک  و  فرانسيسکو  سن  يو اس اس  هسته ای 

شناور سوخت رسانی هستند.

شبکه  احتمالی  خطای  ميزان  می رود  انتظار 
در  دارد،  نام  گاليله  که  اروپا  موقعيت ياب 

حد يک متر باشد.
به  می تواند  شبکه  اين  که  می شود  گفته 
جهانی  موقعيت ياب  شبکه  برای  رقيبی 
)جی پی اس( که متعلق به امريکاست، تبديل 
 125 از  بيش  آن  احتمالی  درآمد  و  شود 

ميليارد دالر برآورد شده است.

و اسپانيا نبايد دوباره به دوره ترور بازگردد.
همزمان، آلفردو پرز روبالکابا، وزير داخله 
نخست وزيری  کانديدای  که  اسپانيا  سابق 
که  است  گفته  است،  سوسياليست  حزب 
دولت جديدی که پس از انتخابات عمومی 
ماه نوامبر سر کار بيايد، مسووليت گفت و 

گو با اتا را برعهده خواهد گرفت.
انتخابات  در  شرکت  پی  در  زاپاترو  آقای 

نيست.
امنيتی  موفقيت های  می گويند  تحليلگران 
اسپانيا در سال های اخير ضربه سنگينی را بر 

اتا وارد کرده است.
بيانيه اتا پس از آن منتشر شد که هفته پيش 
کوفی  شرکت  با  بين المللی  کنفرانس  يک 
و  متحد  ملل  سازمان  سابق  دبيرکل  عنان، 
طرفين روند صلح در ايرلند شمالی در منطقه 

باسک برگزار شد.
اتا  از  کنفرانس  اين  در  شرکت کنندگان 
خواستند مبارزه ی مسلحانه را کنار بگذارد.

بعدا  اما  بود،  سرنشين  پنج  شدن  غرق  از 
گزارش شد که شصت و دو سرنشين کشتی 

مفقود  ديگر  تن  دوازده  و  يافته اند  نجات 
اطالعی  آنان  وضعيت  از  هنوز  که  شده اند 

در دست نيست.
مجری  فالح نژاد،  رسول  از  نقل  به  فارس 
فاز 12 ميدان گازی پارس جنوبی گزارش 
کرده است که علت غرق شدن اين شناور 
در نزديکی بندر عسلويه، بار بيش از اندازه 

بوده است.
به گفته آقای فالح نژاد، اين کشتی در اجاره 
ايران  دريايی  تاسيسات  انجنيری  شرکت 
بود و در عمليات لوله گذاری فاز 12 پارس 

جنوبی مشارکت داشت.
وی گفته است که چهار تن از دوازده فرد 

مفقودشده ايرانی و بقيه خارجی هستند.
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