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 زباله دانی های تخار
زباله شده است

5

قاچاق دختران تاجیکستان به افغانستان

آگهی بورسيه تحصيلی
به  لیسانس  درجه  الی  شانرا  عالی  تحصیالت  افرادیکه   از  آنعده  آگاهی  به 
درجه  الی  تحصیل  ادامه  زمینه  که  گردد  می  ابالغ  باشند   رسانیده   اکمال 

ماستری در رشتهء
  )MA in Post–War Recovery Studies مطالعات بهبودی پس از جنگ(
برای مدت یک سال در دانشگاه یارک کشور انگلستان مساعد شده است. 

عالقمندان می توانند جهت  معلومات بیشتر و اخذ فورمه به ایمیل آدرس
 faqiri95@gmail.com    york.cambridge.s@gmail.com

و یا به شماره 0784609868 در تماس شوند.
تاریخ ختم پذیرش برگه های درخواستی 20 فبروری سال 2012 میالدی می 

باشد.
نشانی: موسسه جامعه باز افغانستان OSA  خانه شماره 53، چهارراهی شهید،  

شهر نو، کابل، افغانستان 

نیروهای امنیتی پس از حدود پنج سال، کنترول 
یکی از ولسوالی های مهم را در والیت قندهار به 

دست گرفته اند.
پاکستان مرز مشترک  با  میانشین که  ولسوالی 
از سوی گروه طالبان  اخیر  دارد، در سال های 
هیچ گونه  آن  در  حکومت  و  می شد  اداره 

حضوری نداشت.
حاال مسووالن محلی در قندهار می گویند که 
نظامی  عملیات  یک  دنبال  به  امنیتی  نیروهای 
چندین روزه، وارد ولسوالی میانشین شده و اداره 

محلی طالبان را از این ولسوالی بیرون رانده اند.
توریالی ویسا، والی قندهار گفت که نهادهای 
دولتی در ولسوالی میانشین دوباره احیا شده و 
برای این ولسوالی، فرمانده پولیس و ولسوال نیز 

تعیین شده است.
آقای ویسا که با خبرنگاران صحبت می کرد، 
در  طالبان  با  اخیر  سال  پنج  در  که  افرادی  از 

امنیه  فرمانده  شیرعلی،  حاجی 
8 صبح  به  بزرگ،  شهر  ولسوالی 
مواشی  راس   50 »قاچاق  گفت: 
دارد   واقعیت  تاجیک  دختر  دو  و 
توسط  مواشی  و  دختران  این  و 
»آب گنده«ی  قریه  به  قاچاقبران 
اما  شده اند،  آورده  ولسوالی  این 
روز  چند  دختر  دو  قاچاق  موضوع 

پیش از قاچاق مواشی بود.«

ولسوالی میانشین همکاری می کردند، خواست 
تا به این ولسوالی بازگشته و با دولت افغانستان 

همکاری کنند.
ولسوالی  تصرف  عملیات  می گویند  مقامات 
توجه  قابل  خسارات  و  تلفات  بدون  میانشین 
انجام شده و تنها یک مامور پولیس در جریان 
این عملیات، با یک بمب کنار جاده ای برخورد 

کرده و کشته شده است.
با  آن  وسیع  بخش های  که  میانشین  ولسوالی 
پاکستان مرز مشترک دارد، از مناطق مهم در 
جنوب افغانستان است که عالوه بر پاکستان، هم 

مرز والیات زابل و ارزگان نیز است.
مقامات می گویند نفوذ طالبان در ولسوالی های 
مرزی، از این جهت خطرناک است که زمینه 
امتداد  در  شورشی  گروه های  آمد  و  رفت 
مرزهای پاکستان به آسانی برای طالبان فراهم 

می شود.

ولسوالی ميانشين پس از پنج سال 
از کنترول طالبان خارج شد

عناوين مطالب امروز:در صفحه 5

وزارت خارجه:
مذاکرات صلح

تحت رهبری دولت
 انجام می شود

»جمهوری  گفت:  موسی زی  آقای 
تکرار  به  افغانستان  اسالمی 
و  کمک  به  ما  که  داشته  اظهار 
همسایه،  کشورهای  حمایت 
همچنان  و  منطقه  کشورهای 
داریم؛  نیاز  بین المللی  جامعه ی 
و  تنها  افغانستان  صلح  روند  اما 
تنها زمانی کامیاب خواهد شد که 
دولت  مالکیت  به  و  رهبری  تحت 
انجام  و  پیگیری  افغانستان 

شود.«
در صفحه 4

سیاسی کاری های پنهان 
و آينده ای مبهم

این  به  افغانستان  در  بسیاری ها 
افرادی  بازگرداندن  که  باورند 
مانند مالفضل و مالخیرخواه که در 
گذشته نقش کلیدی را در حاکمیت 
این  تمامیت خواهی  بر  مبتنی 
داشته  افغانستان  مردم  بر  گروه 
به  شده اند،  مردم  کشتار  سبب  و 
افغانستان و شامل ساختن آنان در 
سیاسی کاری های پنهانی که اکنون 
نسبت به افغانستان روان می باشد، 
سبب خواهد شد تا آینده ی صلح و 
دورنمای  با  کشور  این  در  عدالت 

تیره تری روبه رو شود.
در صفحه 4
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جایگاه شورای عالی صلح 
در بازی های جدید 

و  مالی  کالن  هزینه های  با  افغانستان  حکومت 
ایجاد شورای عالی صلح کرد.  به  اقدام  سیاسی، 
و  ترکیب  با  ـ  بتواند  شورا  این  می رفت  انتظار 
ساختاری که دارد ـ گرهی از مشکل باز کند. این 
شورا بدون آن که بتواند به یک استراتژی روشن 
در مورد مصالحه با مخالفان مسلح  دست یابد، 
اکنون، در تمام مسایل جدی و گفتگوها، به حاشیه 
ترور  با  صلح،  عالی  شورای  است.  شده  رانده 
آقای ربانی، بزرگ ترین ضربه را متحمل شد. این 
دست  از  را  خود  رهبری  آن که  از  جدای  شورا، 
همراه شد.  بی اعتمادی هایی  با  نیز  داخل  در  داد، 
همدستی  در  شورا  اعضای  از  برخی  متهم شدن 
کرد  تقویت  را  دیدگاه  این  ربانی،  استاد  قاتل  با 
که ساختار شورا باید تغییر کند و استراتژی آن 
بازبینی قرار گیرد. شورای عالی صلح در  مورد 
اعضای  از  تعدادی  خود،  چندماهه ی  کار  جریان 
داد. استعفای فاروق  از دست  کلیدی و مطرح را 
محمد  حاجی  چون  افرادی  نارضایتی  و  وردک 
محقق نشان داد که این شورا از انسجام و کارآیی 

الزم برای گفتگوهای صلح، برخوردار نیست. 
برخی  به  صلح  عالی  شورای  هیات های  سفر 
را  دیپلوماسی  دستگاه  حساسیت  کشورها،  از 
کشور  سیاسی  مقام های  داشت.  همراه  به  نیز 
رسمی  سفرهای  کنار  در  را  رفت و آمدها  این نوع 
وظیفوی  تداخل  نوعی  خارجه،  وزارت  مقام های 

در دستگاه های رسمی ذکر کردند. 
با این همه، شورای عالی صلح در برابر توقع هایی 
که خلق شده بود، اکنون فاقد دست آوردهای الزم 

و قابل ارایه می باشد. 
به  توجه  با  و  نفری   70 ترکیب  با  شورا،  این 
تناقض های آشکار و پنهان در دیدگاه های اعضای 
گفتگوها  درروند  باالیی  قابلیت   از  نمی تواند  آن، 
عالی  شورای  این،  از  گذشته  باشد.  برخوردار 
صلح که باید در محور اصلی تماس ها قرار گیرد، 
و  جمهور  رییس  پنهانی  گفتگوهای  بسیاری  از 
»سخن های پشت پرده« در حاشیه نگهداشته شده 
تا  این شورا سبب شده است  است. عدم کارآیی 
رییس جمهور کرزی حتا در مورد جانشین آقای 

ربانی نیز به این زودی ها تصمیم نگیرد. 
انتظار می رفت که شورای عالی صلح، در آستانه ی 
بحث ها در قطر، از موقف فعالی برخوردار باشد. 
عالی  شورای  اعضای  که  می شود  گفته  اکنون 
صلح، هفته ها در انتظار مالقات پشت دروازه های 
جمهور  رییس  اما  ایستاده اند،  صف   به  ارگ 
کرزی از مالقات و پذیرش آنان خودداری می کند. 
هم اکنون از میان اعضای شورای عالی صلح تنها 
آقای معصوم ستانکزی در تمام گفتگوهای آشکار 
همه ی  از  اعضا  باقی  و  دارد  حضور  پنهان  و 
جریان ها بی خبر نگهداشته می شوند. بدین ترتیب، 
که  است  نتیجه رسیده  این  به  رییس جمهور  اگر 
شورای عالی صلح دیگر کارآیی ندارد، پایان آن 
که  هنگفتی  هزینه های  از  تا  کند  اعالم  رسما  را  
غیر  در  شود.  جلوگیری  می کنند،  دریافت  آنان 
آن خوب است که با تعیین رییس و بازنگری در 
فعال  دیگر  بار  یک  شورا  ساختار،  و  سیاست ها 

شود و در محور گفتگوها قرار گیرد. 

زنگ اول


دولت  سوی  از  قانونی  اسناد  نداشتن 
یونان زندانی شده اند. آقای موسی زی 
همچنین افزود که قرار است سفارت 
بجای  و  مسدود  بلغاریا  در  افغانستان 
او،  به گفته ی  باز شود.  یونان  آن در 
هزار  تا سی  پنج  و  بیست  بین  ساالنه 
یونان  به  افغانستان  شهروندان  از  نفر 

رفت و آمد دارند. 
امور  وزارت  سخنگوی  همچنین 
سفارت  هیات  که  می گوید  خارجه 
از  شماری  با  بلغاریا،  در  افغانستان 
در  کمپ ها  در  که  افغان  مهاجرین 
یونان به سر می برند، نیز دیدار کرده 
این  از  نفر  برای بیش از شش صد  و 
تا  کرده  توزیع  پاسپورت  مهاجرین 

و  شوهر  که  است  امیدوار  است 
خانواده اش به زندان فرستاده شوند.

به  کاکایش  آنکه  از  بعد  سحرگل 
دسامبر  ماه  در  کرد  تلیفون  پولیس 

نجات داده شد.
می گوید،  بغالن  والیت  پولیس 
تقاضای  که  آن  از  بعد  سحرگل 
خانواده شوهرش را برای اقدام به تن 

که  گفت  افغانستان  در  افغان ترک 
یادشده  لیسه های  حاضر  درحال 
جهانی،  معیارهای  با  توانسته اند 
آموزش  را  افغان  دانش آموزان 

دهند.
در  که  گفت  کشور  معارف  وزیر 
مکتب  باب   69 ترکیه  حاضر  حال 
است  کرده  ایجاد  افغانستان  در  را 
در  افغان  دانش آموز  هزار   67 که 
و  آموزش  فراگیری  مصروف  آنها 

پروش هستند.
ترکیه  دولت  که  گفت  وردک 
مکتب   9 طریق  از  همچنین 
لیسه های  موسسه  توسط  ایجاد شده 
کابل،  والیت های  در  افغان ترک 
و  مزار شریف  هرات،  کندهار، 
آموزش  فراگیری  زمینه  ی  ننگرهار 
به 47 هزار دانش آموز افغان را  نیز 

مساعد کرده است.
به گفته ی وزیر معارف کشور، یک 
هزار و دوصد تن از شهروندان افغان 
ادامه ی  برای  گذشته  سال  ده  در 
کشور  این  به  عالی  تحصیالت 
فرستاده شده که در این میان، 600 
به  تحصیلی  دوره ی  پایان  با  آن  تن 
بخش های  در  و  آمده  افغانستان 

خارجه  امور  وزارت  کابل:  8صبح، 
از  هیاتی  سفر  از  پس  می گوید 
در  افغانستان  سفارت  نمایندگان 
بلغاریا و شعبات سیاسی وزارت امور 
از  تن  صد  حدود  یونان،  به  خارجه 
نداشتن  به دلیل  که  افغان  مهاجرین 
یونان  دولت  سوی  از  قانونی  اسناد 
این  وساطت  با  بودند،  شده  زندانی 
کشور  آن  مرکزی  زندان  از  هیات 

آزاد شدند.
وزارت  سخنگوی  موسی زی  جانان 
یک  در  گذشته  روز  خارجه،  امور 
افراد  این  گفت  خبری  کنفرانس 
به  یونان  طریق  از  می خواستند  که 
به دلیل  برسند،  اروپایی  کشورهای 

نو عروس پانزده ساله که بعد از شش 
و  شوهر  سوی  از  ظلم  و  شکنجه  ماه 
کرد،  پیدا  نجات  شوهر،  خانواده 
غربی  حبرگزاری  یک  با  اولین بار 
مجازات  خواهان  و  نموده  صحبت 

خانواده شوهرش شده است.
سحرگل که در شفاخانه با خبرگزاری 
گفته  کرده ،  صحبت  پرس  اسوشیتد 

دور  هشتمین  از  کابل:  8صبح، 
عالی  لیسه ی  دانش آموزان  فراغت 
شرکت  با  کابل،  در  افغان  ترک 
مقام های وزارت معارف و مسووالن 
گذشته  روز  افغان ترک،  لیسه های 

در کابل بزرگداشت به عمل آمد.
در این دوره  از فراغت دانش آموزان 
کابل،  در   افغان  ترک  عالی  لیسه ی 
لیسه،  این  دانش آموزان  از  تن   102
دوازده  گذشتاندن   پشت سر  با 
به  را  فراغت  سند  آموزش،  سال 
دست آورده و انتظار می رود که با 
ورود  سراسری  آزمون   در  شرکت 
کشور،  تحصیلی  موسسه های  به 
موفقیت بیشتری را به دست بیاورند.
معارف  وزیر  وردک،  فاروق  غالم 
فراغت  این  محفل،  این  در  کشور 
و  خانواده ها  دانش آموزان،  به  را 
تبریک گفت  لیسه  این  آموزگاران 
کنار  در  ترکیه  دولت  که  افزود  و 
و  دولت  به  خود  همکاری  سایر 
و  بازسازی  در  افغانستان،  مردم 
کشور  آموزشی  نهادهای  نوسازی 

نیز سهم فعالی داشته است.
از  قدردانی  ضمن  وردک 
عالی  لیسه های  فعالیت های 

آنان به کشور عودت کنند.
آقای موسی زی گفت اکثر مهاجرین 
از  را  خود  دارند  تالش  که  افغان 
اروپایی  کشورهای  به  یونان  طریق 
برسانند، از شرایط سخت زندگی در 
آن کشورها بی خبر هستند. به گفته ی 
او، اکثر کسانی که در حال حاضر به 
تا  دارند  تالش  می برند،  سر  به  یونان 

زودتر به افغانستان عودت کنند.
مهم  مسیرهای  جمله  از  یونان 
برای  افغان  غیر  و  افغان  پناهجویان 
است.  اروپایی  کشورهای  به  رسیدن 
راه  تن  هزاران  مسیر  این  از  ساالنه 
در  را  اروپایی  کشورهای  و  استرالیا 

پیش می گیرند.

قرار  شکنجه  مورد  کرد،  رد  فروشی 
گرفت.

معالجه  تحت  شفاخانه  در  اکنون  او 
زخمی  ناحیه  چندین  از  و  دارد  قرار 

شده است.
سحرگل  شوهر  والدین  و  خواهر 
دستگیر شده اند و پولیس تالش دارد 
که خود شوهر او را نیز بازداشت کند.

مختلف کشور مصروف کار هستند.
و  دوستی  گفت  معارف  وزیر 
ترکیه  دوجانبه  همکاری های 
تاریخی  قدامت  افغانستان  و 
به  و  خوانده  دارد  یک هزار ساله 
گفته ی وی دولت و مردم دو کشور 
همدیگر  با  گذشته  دوره های  در 

همکاری های نزدیک داشته اند.
اوردوغان،  نعمان  ترتیب،  همین  به 
لیسه های  موسسه  عمومی  رییس 
مدیر  دینلر،  عبیداهلل  و  افغان ترک 
فعالیت های  افغان ترک،  عالی  لیسه  
لیسه های افغان ترک را در افغانستان 
به شرکت  کننده ها توضیح داده و از 
همکاری ترکیه برای بهبود معارف 

افغانستان  نیز سخن گفتند.
لیسه های  مسووالن   گفته ی  به 
لیسه ی  دانش آموزان  افغان ترک 
مدال   60 تاکنون  کابل  افغان ترک 
مسابقه های  از  را  برنز  و  نقره  طال، 
دست  به  منطقه ای  و  جهانی 

آورده اند.
به  تصدیق نامه ها  توزیع  با  محفل 
مقام های  وسیله ی  به  دانش آموزان 
وزارت معارف و مسووالن لیسه های 

افغان ترک در کشور پایان یافت.

ایران در نزدیکی 
مرز افغانستان مانور 

نظامی اجرا کرد
داد  خبر  ایران  فارس  دولتی  خبرگزاری 
 17 شنبه،  روز  ایران  پاسداران  سپاه  که 
با  کشور  این  مرز  نزدیکی  در  جدی، 
افغانستان یک مانور نظامی را اجرا کرد.

مرزهای  در  ایران  پاسداران  سپاه  مانور 
آن  از  پس  روز  چند  کشور  این  شرقی 
خلیج  در  نظامی  مانور  که  شد  انجام 
فارس به تنش بیشتر ایران و غرب دامن 

زد و قیمت نفت را افزایش داد.
محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه 
پاسداران ایران گفت که تمرینات نظامی 
در  خوات  منطقه  در  وحدت«  »شهدای 
»هدف  با  افغانستان  مرز  کیلومتری    60
افزایش امنیت مرزهای ایران« انجام شده 

است.
دریایی  نیروی  که  است  حالی  در  این 
ده  نظامی  مانور  ایران  پاسداران  سپاه 
روزه ای را در خلیج فارس اجرا کرد که 
روز دوشنبه هفته گذشته به پایان رسید. 
این تمرینات نظامی باعث وخامت بیشتر 
روابط ایران و امریکا گردید؛ به طوری 
امریکا  جمهور  رییس  اوباما،  بارک  که 
از  جلوگیری  هدف  با  را  تحریم هایی 
خرید نفت ایران توسط کشورهای دیگر 

وضع کرد.
که  هرمز  تنگه  بستن  بر  مبنی  تهدیداتی 
حوزه  کشورهای  بیشتر  نفتی  تانکرهای 
خلیج فارس از طریق آن به بازار جهانی 
می رسند، باعث افزایش قیمت نفت شد. 
متحده  ایاالت  به  ایران  حال  همین  در 
کشتی  دوباره  که  داد  هشدار  امریکا 

هواپیمابر به خلیج فارس نفرستد.
در  ایران  پاسداران  سپاه  نظامی  مانور 
انجام  افغانستان  مرز  نزدیکی  در  حالی 
ادعا کرد که  ایران  شد که چندی پیش 
بدون سرنشین  یک هواپیمای جاسوسی 
پرواز  افغانستان  از  که  را  امریکایی 
در  است.  آورده  دست  به  بود،  کرده 
همه  از  ایران  وزیر خارجه  راستا،  همین 
به  تا  خواست  همسایه اش  کشورهای 
که  ندهند  اجازه  امریکا  متحده  ایاالت 
خاک و فضای هوایی آنها را مورد »سو 

استفاده« قرار دهد.
روز 24 قوس سال روان ایرنا، خبرگزاری 
رسمی جمهوری اسالمی ایران به نقل از 
این  خارجه  وزیر  صالحی  اکبر  علی 
کشور نوشت: »ما از حکومت افغانستان 
به  را  قضیه  این  که  کرده ایم  تقاضا 
صورت جدی مورد بررسی قرار دهد و 
این  از  بیش  حوادثی  چنین  ندهد  اجازه 
عمل  را  آن  ما  آن،  غیر  در  افتد؛  اتفاق 

غیردوستانه می بینیم.«

صد زندانی افغان از زندان مرکزی یونان آزاد شدند

سحرگل خواهان مجازات شوهرش و خانواده او شد

102 دانش آموز از لیسه  عالی افغان ترک فارغ شدند
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وزارت تجارت به گاز فروشان هشدار داد

هفت طالب در هلمند به قتل رسیدند

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. 

محمد عارف بیات1133
ه و تنظیم:

تهی

وزارت تجارت می گوید پس از این تاجران و خرده فروشان 
از 65  بیشتر  مایع را  گاز طبیعی نمی توانند یک کیلو گاز 
افغانی به فروش رسانند. این در حالی ست که هرکیلو گاز 

مایع در شهر کابل به 80 افغانی به فروش می رسد. 
قیمت  بی انصافانه  به صورت  تاجران  می گوید  وزارت  این 

گاز را بلند برده و زیاده ستانی می کنند. 
گذشته  روز  تجارت  وزارت  سخنگوی  غازی خیل  وحید 
که  در صورتی  کابل گفت  در  کنفرانس خبری  در یک 
 65 از  بیش  را  مایع  گاز  کیلو  هر  این  از  پس  دکانداران 

افغانی بفروشند، دکانهای شان مسدود خواهد شد. 
مواد  بخش های  در  تجارت  وزارت  است  قرار  گفت  او 

هفت تن از افراد طالبان به شمول چهار فرمانده این گروه، 
در جریان عملیات شبانه نیروهای امنیتی در هلمند کشته 

شدند.
نخواست  که  هلمند  والیت  در  ملی  امنیت  منبع  یک 
هویتش فاش شود، به بست باستان گفته که ساعت دوازده 
پایگاه  به یک  اداره  این  نیروهای ویژه ی  شب یک شنبه، 
حمله  گرشگ  ولسوالی  میرمنداب  منطقه  در  شورشیان 
کردند و هفت شورشی طالب را به شمول یک شورشی 

پاکستانی به قتل رساندند.
منبع افزود که در میان کشته شد گان چهار فرمانده مشهور 
مال  عبدالرازق،  مال  منصور،  مولوی  نام های  به  طالبان 

ملوک و فرمانده شکاری نیز شامل هستند.
این  هلمند  ملی  امنیت  اداره 
معلومات  اساس  بر  را  عملیات 
شورشیان  مرکز  باالی  مخفی 
در ولسوالی گرشک راه اندازی 

کرده است.
نیز  هم اکنون  طالبان  شورشیان 
گرشک  ولسوالی  از  نقاطی  در 
از جمله میرمنداب حضور فعال 

دارند.
میل  هفت  عملیات  این  در 
میل  دو  کالشینکوف، 
مخابره  پایه  دو  و  بمب افگن 
ملی  امنیت  نیروهای  به دست 
موترسایکل  عراده  پنج  و  افتاده 

8صبح،کندز: والی کندز، هفت ورزشکار مدال آور 
و برجسته ی والیت کندز را تشویق کرد. 

محمد انور جگدلک، وزیر مشاور ریاست جمهوری و 
والی والیت کندز از سه تن مدال آوران کورش سامبو 
که در مسابقه های جنوب آسیا شرکت کرده بودند، از 
یک ورزشکار مدال آور بازی های کرکت آسیایی و 
از حمیداهلل یوسفزی، کیپتان تیم ملی فوتبال کشور که 
همه شهروندان والیت کندز بودند- با ارایه هدیه ها و 

تقدیرنامه، سپاس گزاری کرد.
او برای هر هفت ورزشکار سند یک - یک نمره زمین 

را نیز هدیه کرد.
آقای جگدلک در هنگام ستایش از ورزشکاران بر تر 
گفت که وی در نظر دارد تا به ورزشکاران، بیشترین 

زمینه ی رشد را فراهم کند. 
ورزش های  فدراسیون  آسیایی  رییس  کندز،  والی 
زورخانه یی نیز است که برنامه ها را برای تقویت این 

ورزش باستانی در والیت کندز  روی دست دارد.
عبدالغفور قیومی، آمر ورزشی والیت کندز می گوید 
شماری  که  است  والیت هایی  شمار  در  کندز  که 
داده  پرورش  در خود  را  ورزشی  قهرمانان  از  زیادی 

نفتی و برخی از مواد خوراکی تا 25 درصد در بازار نقش 
داشته باشد. در ده سال گذشته حکومت در بازار مداخله 
نمی کرد و تنها تاجران بودند که نرخ ها را در بازار تعیین 

می کردند.
مواد  تن  میلیون  اعالم کرد که یک  این وزارت همچنین 
نفتی را از ایران خریداری کرده و این مواد برای افغانستان 

نسبت به کشورهای دیگر ارزان تر تمام می شود. 
غازی خیل گفت وزارت تجارت 50 هکتار زمین را برای 
افغانستان در بندر چابهار اجاره گرفته و قرار است پس از 
افغانستان  وارد  نیز  بندر  این  از  را  اموال شان  افغان  تاجران 

کنند. 

در محل عملیات به آتش کشیده شده است.
هرچند در سال های اخیر ساحه فعالیت شورشیان در مناطق 
نیز  پولیس مرزی  نیروهای  جنوب کشور تنگ تر شده و 
اما  افغانستان جابه جا شده اند،  و  پاکستان  میان  در سرحد 
حضور جنگجویان پاکستانی در صفوف طالبان گاه گاهی 

مشاهده شده است.
اداره امنیت ملی هلمند تایید کرده است که در عملیات 
پایگاه  در  نیز  را  پاکستانی  تبعه  یک  یک شنبه،  شب 

شورشیان طالب کشته اند.
کارت هویت این جنگجوی پاکستانی که در اختیار اداره 
امنیت ملی قرار گرفته، نشان می دهد که فرد کشته شده از 

منطقه چمن، ایالت بلوچستان پاکستان، است.

است و باید کمک کنندگان، برای بهترسازی ورزش 
این والیت کار کنند.

شدن  پایدار  برای  که  می گوید  جگدلک  آقای 
شرکت های  باید  کندز،  در  ورزشی  پیشرفت های 

بازرگانی، تیم های ویژه ی ورزشی داشته باشند.
خصوصی،  شرکت های  توجه  بدون  که  گفت  او 
نمی توانیم به پیشرفت های پایدار ورزشی دست یابیم، 
چون کمک ها برای همیشه نمی تواند درست و دایمی 

بوده باشد.

والی کندز ورزشکاران برتر این والیت را تشویق کرد

آتش«  و  دود  ورای  »از  گزارش  در  امروز 
نیروهای  که  داریم  خود  با  را  خواهری 
به  تا  و  می برند  خود  با  را  یازنه ش  مجاهدین 
حادثه  آن  او  نیست،  خبری  وی  از  امروز 
را  خوشی  »روزهای  می دارد:  بیان  چنین  را 
در  خصوص  به  می گذشتاندیم،  پشت سر 
روزهای  واقعا  عیدها  و  رخصتی  روزهای 
یک   اطراف  در  همه  داشتیم،  خوشی 
چیزهای  بعضی  و  می شدیم  جمع  دسترخوان 

هوسانه می پختیم و با هم می خوردیم.  یازنه ام 
در  او  اما  بود،  کارمند  وقت  مستوفیت  در 
حزب و یا سازمانی عضویت نداشت، در زمان 
کمونیست ها مردم بین دو سنگ آسیاب گیر 
مانده بودند و مانند دانه ها از بین می رفتند. از 
جرم  به  را  مردم  دولتی  نیروهای  یک طرف 
مسلمان بودن از بین می بردند و از طرفی دیگر 
دوایر  در  که  را  افرادی  مجاهدین  نیروهای 
وارد  اتهام  آن ها  باالی  می کردند  کار  دولتی 

را  آنها  و  شدید  کمونیست  شما  که  می کردند 
از  یکی  در  می بردند.  با خود  هم  یا  و  ترور  یا 
شب ها یازنه ام را شب هنگام با خود بردند و از 
داریم  احوالی  کدام  نه  وی  از  دیگر  به بعد  آن 
درازی  سالیان  روز  آن  از  نشانه ای.  کدام  نه  و 
می گذرد، اما ما هنوز هم چشم به راه او هستیم 
در  ما  غم های  ای کاش  اما  نشده ایم.  ناامید  و 
رنج   و  درد  باربار  و  می یافت  خاتمه  همین جا 
نمی شدیم و شاهد  را در زندگی خود متحمل 
و  خود  زندگی  در  دیگر  دلخراش  حادثات 
نمی دانم  نمی بودیم.  خود  کشور  شهروندان 
و  می یابد  پایان  زمانی  چه  در  مصایب  این  که 
ما دوباره زندگی عادی و خوش را در صفا و 
صمیمیت در فضای صلح و آرامی سپری نماییم 
تضمین  ما  اطفال  به خصوص  و  ما  عمر  باقی  و 

است و دیگر خون به ناحق نمی ریزد.«
خوانندگان محترم:-  جهت بهترشدن این بخش 
ما به نظریات، انتقادات و پیشنهادات سالم شما 
به دیده ی قدر می نگریم با شریک ساختن چنین 
گزارش های شما در نشانی ذیل منتظر می باشیم.                                                                                                             

در یکی از شب ها یازنه ام را شب هنگام با خود بردند و از آن 
به بعد دیگر از وی نه کدام احوالی داریم و نه کدام نشانه ای. 
از آن روز سالیان درازی می گذرد، اما ما هنوز هم چشم به راه 

او هستیم و ناامید نشده ایم. اما ای کاش غم های ما در همین جا 
خاتمه می یافت و باربار درد و رنج  را در زندگی خود متحمل 
نمی شدیم و شاهد حادثات دلخراش دیگر در زندگی خود و 

شهروندان کشور خود نمی بودیم. نمی دانم که این مصایب در چه 
زمانی پایان می یابد این مصیبت 

را پایانی 
است؟
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زندانیان  از  شماری  انتقال  موضوع  روزها  این 
طالبان از زندان گوانتانامو به افغانستان مورد توجه 
است.  قرار گرفته  تحلیلگران  و  رسانه ها  از  برخی 
در برخی از گزارش ها آمده است که ممکن است 
طرح انتقال شماری از زندانیان طالبان از گوانتانامو 
سوی  از  که  انتقادهایی  دلیل  به  افغانستان  به 
امریکایی ها نسبت به این پروسه مطرح می گردد، 
گردد  اجرایی  پروسه  این  اگر  اما  شود؛  متوقف 
طالبان  تندرو  رهبران  از  شماری  تا  شود  قرار  و 
می تواند  گردند،  منتقل  افغانستان  به  گوانتانامو  از 

نگرانی های جدی را در میان مردم ایجاد کند.
که  باورند  این  به  افغانستان  در  بسیاری ها 
مالخیرخواه  و  مالفضل  مانند  افرادی  بازگرداندن 
که در گذشته نقش کلیدی را در حاکمیت مبتنی 
افغانستان  مردم  بر  گروه  این  تمامیت خواهی  بر 
افغانستان  به  شده اند،  مردم  کشتار  سبب  و  داشته 
پنهانی  و شامل ساختن آنان در سیاسی کاری های 
که اکنون نسبت به افغانستان روان می باشد، سبب 
این  در  عدالت  و  صلح  آینده ی  تا  شد  خواهد 

کشور با دورنمای تیره تری روبه رو شود.
تحقق  افغانستان  مردم  اصلی  از خواسته های  یکی 
سیاسی  نظام  تغییر  می باشد.  کشور  در  عدالت 
را  انتظار  این  افغانستان در سال 1380 خورشیدی 
در میان مردم ایجاد کرد که شاهد تحقق عدالت 
در کشور خویش باشند. دولت نیز مدعی شد که 
سوی  از  می کند.  کار  عدالت  تحقق  راستای  در 
دیگر جامعه ی جهانی نیز مدعی بود که در راستای 
اجرای عدالت در افغانستان که یکی از ضرورت ها 
برای تحقق دموکراسی و مردم ساالری است، به 
مردم افغانستان کمک می کند. در همین راستا بود 
که عرصه های مهمی تحت عنوان دفاع از حقوق 

بشر در کشور ایجاد شد.
و  افراد  بین  قدرت  بندی  سهم  خاطر  به  این که  با 
دست  عدالت  نقض  در  گذشته  در  که  اشخاصی 
کار  گذشته،  از  بازخواست  عرصه ی  در  داشتند، 
به  بشر  حقوق  مساله ی  و  نگرفت  صورت  زیادی 
فراموشی در  آمد، اما دست کم این انتظار وجود 
داشت که تهداب گذاری موجود می تواند زمینه ی 
بازپرسی نسبت به گذشته را  تحقق عدالت و حتا 
در آینده دور یا نزدیک فراهم کند؛ اما اکنون که 
سخن  افغانستان  به  طالبان  رهبران  بازگرداندن  از 
و  می بازد  رنگ  نیز  امیدواری  این  می شود،  گفته 
این تصور در میان مردم پیدا می شود که افغانستان 
به سمت و سوی گذشته ای که از آن فرار کرده و 

آن را تلخ می داند، باز می گردد.
در طول ده سال گذشته برای بسیاری ها این پرسش 
عالقمندی  اظهار  علیرغم  چرا  که  داشته  وجود 
نهادینه شدن پدیده هایی چون  به  جامعه ی جهانی 
ابزارهای  افغانستان،  در  بشر  حقوق  و  دموکراسی 
نهادینه  برای  افغانستان  دولت  تالش  برای  جدی 
اما  نمی شود؛  گرفته  به کار  پدیده ها  این  سازی 
طالبان  زندانیان  بازگرداندن  موضوع  که  اکنون 

همان گونه  می گویند  خارجه  امور  وزارت  مقام های 
که جامعه ی جهانی به ویژه ایاالت متحده امریکا از 
افغانستان حمایت  به رهبری دولت  تالش های صلح 

کرده، باید به گفته های خود در این باره عمل کند.
این درخواست در حالی مطرح می شود که براساس 
گزارش ها ایاالت متحده امریکا و آلمان با برخی از 
مقام های طالبان در قطر وارد گفتگو شده اند و در این 
مورد دولت افغانستان در جریان گذاشته نشده است. 
همچنین پس از بیشتر شدن تالش ها به منظور گفتگو 
با طالبان در قطر، گروه طالبان رسما اعالم کرده که 

طرف اصلی گفتگو ایاالت متحده امریکاست.
با این حال، مقام های وزارت امور خارجه می گویند 
از  مستقیم  به گونه ی  صلح  گفتگوهای  زمانی که  تا 
تالش های  با  نگیرد،  صورت  افغان ها  خود  طریق 
جامعه ی جهانی این روند کامیاب نخواهد شد. جانان 
روز  خارجه،  امور  وزارت  سخنگوی  موسی زی 
این مطلب  ابراز  با  گذشته در یک کنفرانس خبری 
گفته های  مورد  در  باید  جهانی  جامعه ی  که  افزود 
خود در پیوند به رهبری گفتگوهای صلح با طالبان 
عمل کند. آقای موسی زی گفت: »جمهوری اسالمی 
و  کمک  به  ما  که  داشته  اظهار  تکرار  به  افغانستان 
و  منطقه  کشورهای  همسایه،  کشورهای  حمایت 
همچنان جامعه ی بین المللی نیاز داریم؛ اما روند صلح 
که  کامیاب خواهد شد  زمانی  تنها  و  تنها  افغانستان 
تحت رهبری و به مالکیت دولت افغانستان پیگیری و 
انجام شود.« سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین 
در  شما  را  امریکا  دولت  رسمی  »اظهارات  افزود: 
هفته گذشته شنیدید که از رهبری روند صلح توسط 
امیدواریم  ما  و  افغانستان حمایت کامل کرد  دولت 
که این اصل هم در اظهارات و هم در عمل از طرف 
تمام جوانبی که می خواهند روند صلح افغانستان را 

حمایت کنند، احترام شود.«

پروسه  در  آنان  مشارکت  احتمال  و  افغانستان  به 
از گذشته  بیشتر  معما  این  می گردد،  مطرح  صلح 
در  که  وجود  به  پرسش  این  و  می شود  پیچیده تر 

افغانستان چه می گذرد!
اگرچه امروزه این توجیه وجود دارد که بازگشت 
شده  گرفته  برنامه  در  دلیل  این  به  طالبان  رهبران 
عقامت  از  افغانستان  در  صلح  پروسه ی  که  است 
همین  از  باید  اما  شود؛  بارور  و  گردد  خارج 
مصالحه  پروسه ی  اگر  که  داشت  باور  اکنون 
ساز  زمینه ی  و  باشد  طالبان  به  امتیازدهی  با  توام 
بازگرداندن تندرو ترین عناصر این گروه به قدرت 
باشد، نه تنها باعث به میان آمدن صلح پایدار در 
شد  خواهد  سبب  بلکه  گردید؛  نخواهد  کشور 
جامعه  در  گسست  برای  جدیدی  زاویه های  تا 
به  نسبت  که  نگرانی  به  توجه  با  زیرا  شود؛  ایجاد 
صورت  جامعه  در  مصالحه  اجرای  چگونگی 
عدم  به  که  اعتراضاتی  به  توجه  با  و  می گیرد 
شفافیت در پروسه ی صلح نشان داده می شود، قابل 
پیش بینی خواهد بود که امتیاز دهی بیش از حد در 
حد زمینه سازی برای ورود عناصر اصلی طالبان به 
قدرت، سبب واکنش های منفی در نزد بسیاری از 

اعضای جامعه خواهد شد.
پروسه  به  واکنش  در  و  اخیر  دوسال  در  این که 
جامعه ی  نهادهای  سوی  از  واکنش هایی  مصالحه 
مدنی و مدافع حقوق بشر ابراز شده، نباید از سوی 
سیاست گذاری های  بر  موثر  بین المللی  بازیگران 
واقعیت  شود.  گرفته  نادیده  افغانستان  به  مربوط 
طالبان  دوره ی  از  مردم  از  بسیاری  که  است  این 
خاطره ی خوشی ندارند و اگر رویکردهای رسمی 
نسبت به طالبان بیش از اندازه منفعالنه شود، برای 
قبول  قابل  نمی تواند  جامعه  بخش های  از  بسیاری 
باشد. از سوی دیگر رویکرد انفعالی سبب می شود 
تا این ذهنیت نیز ایجاد شود که حساسیتی نسبت به 
هیچ یک از ارزش های موجود در جامعه آن گونه 
که باید و شاید در نزد بازیگران بین المللی موثر بر 
سیاست گذاری ها در مورد افغانستان وجود ندارد.

وقتی چندی پیش جوبایدن معاون رییس جمهور 
امریکا اعالم کرد که طالبان دشمنان ایاالت متحده 
امریکا نیستند، یک بار دیگر گفته های بی نظیربوتو 
نخست وزیر اسبق و فقید پاکستان در اذهان زنده 
طرح  عربستان،  پول  با  طالبان  بود،  گفته  که  شد 
با  است.  شده  ایجاد  پاکستان  همکاری  و  امریکا 
ایجاد شد که  این تصور  اخیر جوبایدن  اظهارات 
گویا امریکا دوباره می خواهد طالبان را که حیثیت 
مهره سوخته را پیدا کرده بودند، دوباره احیا کند. 
افغانستان  به  طالبان  زندانیان  انتقال  از  که  اکنون 
سخن گفته می شود، این ذهنیت بیشتر از پیش در 
سیاسی کاری های  گویا  که  می شود  ایجاد  جامعه 
دوباره  که  است  گرفته  تعلق  این  بر  اکنون  پنهان 
بازی  کارآیی،  قابل  مهره های  عنوان  به  طالبان  به 

داده شود.


دولت  میان  گفتگوها  انجام  برای  تالش ها 
ایاالت  که  شد  بیشتر  زمانی  طالبان  و  افغانستان 
برای  دفتری  تا  آلمان خواستند  و  امریکا  متحده 
شود.  ایجاد  قطر  پایتخت  دوحه،  در  طالبان 
آغاز  در  اقدام  این  با  افغانستان  دولت  گرچند 
مخالفت نشان داد و در واکنش به آن طرح یازده 
دولت  آن،  براساس  که  کرد  صادر  را  ماده ای 
عربستان  در  دفتری  چنین  می خواست  افغانستان 
طالبان  اما  پایه گذاری شود؛  ترکیه  یا  و  سعودی 
و  دادند  نشان  تمایل  قطر  در  دفتری  گشایش  با 
قطر  در  دفتر  این  ایجاد  از  نیز  افغانستان  دولت 

حمایت کرد.
اصلی  طرف  که  گفته اند  طالبان  حال  این  با 
خواهد  امریکا  متحده  ایاالت  قطر  در  گفتگوها 
وارد  گروه  این  نمایندگان  که  حالی  در  بود. 
که  افغانستان  صلح  عالی  شورای  شده اند،  قطر 
مسلح  مخالف  شورشیان  با  گفتگوها  مسوولیت 
به  هیاتی  که  دارد  نظر  در  نیز  دارد،  را  دولت 
منظور گفتگو با طالبان به قطر بفرستد. در حالی 
که طالبان گفتگوی مستقیم با دولت افغانستان را 
رد کرده ؛ اما معلوم نیست که هیات شورای عالی 

صلح در قطر با چه کسانی گفتگو خواهد کرد.
از سرگیری کار کمیسیون مشترک صلح

خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  حال  همین  در 
می گوید که در دو جلسه ای که عمر داوودزی 
خارجه ی  وزیر  با  اسالم آباد  در  افغانستان  سفیر 
کار  سرگیری  از  موضوع  داشته،  پاکستان 
مطرح  کشور  دو  میان  صلح  مشترک  کمیسیون 
از سوی دولت  در حال حاضر  این موضوع  و  شده 
کمیسیون  است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  افغانستان 
مشترک صلح میان افغانستان و پاکستان که نزدیک 
به یک سال پیش به منظور تامین صلح در دو کشور 
رییس  ربانی  الدین  برهان  ترور  از  پس  شد،  ایجاد 
شد.  متوقف  آن  کار  افغانستان،  صلح  عالی  شورای 
آقای ربانی، روز سه شنبه بیست و نهم سنبله، توسط 
یک تن از کسانی که خود را پیام آور صلح طالبان 

معرفی کرده بود، در منزلش ترور شد.
جلسه ی  می گوید  موسی زی  جانان  حال  این  با 
پاکستان  و  افغانستان  میان  صلح  مشترک  کمیسیون 
آن  تاریخ  و  محل  تاکنون  اما  شد؛  خواهد  برگزار 
مشخص نشده است. او گفت: »هفته ی گذشته سفیر 
آقای  آباد،  اسالم  در  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
با وزیر امور خارجه ی  بار  محمد عمر داوودزی دو 
پاکستان، خانم حنا ربانی کهر مجلس داشت که در 
این دیدارها در رابطه با اهمیت و ارزش گفتگوهای 
انجام  دو کشور صحبت های همجانبه  بین  دو جانبه 
شده و موضوع از سرگیری کمیسیون مشترک صلح 
این  است.  گردیده  مطرح  هم  پاکستان  و  افغانستان 
هم اکنون  افغانستان  حکومت  که  است  موضوعی 
تاهنوز  تصمیمی  اما  داده؛  قرار  بررسی  تحت  را  آن 
این  آینده  جلسه  برگزاری  محل  و  تاریخ  مورد  در 

کمیسیون مشترک اتخاذ نشده است.«
با این حال به نظر می رسد پس از این که دولت های 
افغانستان و پاکستان در حاشیه تالش های گفتگوهای 
قرار  امریکا  متحده  ایاالت  و  طالبان  میان  صلح 
باره  گرفته اند، اکنون در نظر دارند که از طریق دو 
فعال ساختن کمیسیون مشترک صلح، وارد گفتگوها 

شوند.
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انتظار رای گرفتن از کمیته ی انکشاف والیتی را می کشد، 
درحالی که  نمی گیرند،  قرار  کمیته  این  توجه  مورد  اما 
به   والیتی،  انکشاف  کمیته ی  که  می بینیم  اوقات  گاهی 
تطبیقش،  است که در محل  داده  پروژه ای رای تصویب 
کم ترین تاثیر را در توسعه ی وضعیت زندگی مردم داشته 

و بازدهی آن بسیار پایین است.« 
جمع آوری  پروژه ی  ناکامی  »دلیل  می کند:  اضافه  دهزاد 
و انتقال کثافات شهر تالقان، همکار نبودن شهروندان در 
که  این معنا  به  می باشد؛  نیز  پروژه  موفق  و  درست  تطبیق 
تعدادی از مردم به جای این که از این زباله دانی ها به شکل 
درست آن استفاده کنند، بدون احساس مسوولیت در برابر 
دارایی های عامه، بیرل های زباله دانی را برای استفاده های 

شخصی شان به خانه های شان بردند.«
از  استفاده  سیستم  از  که  هم  دیگری  »عده ی  افزود:  او 
از  نداشتند؛  آگاهی  شهرداری،  خدمات  جدید  وسایل 
و  ساختمانی  مواد  و  سنگ  تا  گرفته  بخاری  خاکستر 
زباله دانی ها  این  به  را  خانگی شان  حیوانات  فضله ی  حتا 

ریختند.«
آن که  با  تخار  والیتی  انکشاف  کمیته ی  در  مقام ها 
زودهنگام بودن اجرای چنین پروژه ای را در شهر تالقان، 

دختران  قاچاق  بدخشان،  در  امنیتی  مقام های  از  برخی 
مسلح  افراد  وجود  به خاطر  را  افغانستان  به  تاجیک 

غیرمسوول در این والیت می دانند.
یک مقام امنیتی که خواست نامش درج گزارش نشود، 
به 8 صبح گفت: »شخصی به نام »رسول« در ولسوالی شهر 
بزرگ این والیت، فرماندهی 80 نفر مسلح غیرقانونی را 
به عهده دارد و او در قاچاق مواد مخدر، دختران تاجیک 

و مواشی آنها دست دارد.«
حکومتی  مقام های  طرف  از  هیاتی  که  افزود  منبع 
برای  قدیر،  مال  و  قدرت اهلل، خلیل  نام های  به  بدخشان، 
این  اما  است،  رفته    قاچاقبران  نزد  بار  چند  گفتگو 
و  رسول  هنوزهم  و  نداشت  پی  در  نتیجه ای  گفتگوها 

افرادش به قاچاق ادامه می دهند.
افراد  این  حضور  بزرگ  شهر  ولسوالی  امنیه  فرمانده 

مسلح را تایید می کند.
حاجی شیرعلی می گوید: »افراد مسلح غیرمسوول نه تنها 
همجوار  ولسوالی های  در  که  بزرگ  شهر  ولسوالی  در 
نیز حضور  بدخشان   بزرگ و دیگر ولسوالی های  شهر 

دارند.«
فرماندهان  از  یک تن  مهاجر«  »عبدالعلی  وی،  گفته  به 
اسبق حزب اسالمی با داشتن افراد مسلح غیرمسوول در 
قریه آب گنده ولسوالی شهر بزرگ دست به قاچاق مواد 

مخدر می زند.
او ادامه داد که ولسوالی شهر بزرگ دارای اراضی پیچیده 
از  با دریای آمو و تاجیکستان،  است که از یک طرف 
سویی دیگر به دریا کوکچه و ولسوالی های یفتل پایان و 
یاوان راغ هم مرز است و از جانبی دیگر با ولسوالی های 

روستاق و چاه آب والیت تخار مرز مشترک دارد.

بیرل های  از  پر  تالقان  شهرداری  تعمیر  پشت  محوطه ی 
زباله دانی است که چند ماه پیش در برابر پول هنگفتی از 
کمک کشور آلمان به شهرداری این شهر ساخته شده و 

اکنون هیچ  استفاده ای از آن نمی شود. 
این زباله دانی های فلزی که هر یک به هزینه دو هزار افغانی 
ساخته شده و آماده ی بهره برداری شده بود، حاال به شکل 
روی  بر  مکان  این  در  که  است  بی مصرفی  آهن پاره های 

یکدیگر افتاده  است.
با  که  تالقان  شهر  خانگی  زباله های  جمع آوری  پروژه ی 
رای کمیته ی انکشاف والیتی تخار در اولویت قرار گرفت 
و جواز تطبیق را کسب کرد، از سوی وزارت خارجه ی 
پروژه های  تمویل کنندگان  از  یکی  که  آلمان  کشور 
قرار  مالی  موردحمایت  است،  والیت  این  در  انکشافی 

گرفت، اما زباله دانی ها دیگر خود به زباله تبدیل شده اند.
انکشاف  تالقان، کمیته ی  مقام ها در شهرداری  به گفته ی 
پیش  سال  یک  اداره،  آن  درخواست  بنابر  تخار  والیتی 
چهار  و  لودر  دستگاه  یک  آلمان  کشور  مالی  کمک  از 
تالقان  اداره ی شهرداری  برای  را  مازدا  عراده موتر الری 
خریداری کرده و با هزینه ی بیش از یک میلیون افغانی، 
ناحیه های  در  تا  کرد  تهیه  فلزی  زباله دانی  بیرل  پنج صد 
تالقان  شهر  تجاری  و  مسکونی  محله های  چهارگانه، 

گذاشته شود.
به این ترتیب در نظر بود تا باشندگان، زباله های خانه ها و 
مغازه های شان را در آن زباله دانی ها جمع کنند و هر چند 
تخلیه  را  بیرل ها  این  زباله،  حمل  موتر های  یک بار،  روز 

کرده و به بیرون از شهر انتقال دهد. 
غلط  استفاده ی  مورد  زباله دانی ها،  این  مدتی  از  پس  اما 
زباله های  مردم  که  این  جای  به  و  قرارگرفت  باشندگان 
این  در  را  خود  خاکروبه های  و  میوه ها  پوست  خانگی، 
فاضله ی  مواد  از  پر  بیرل ها،  این  بریزند؛  زباله دانی ها 

حیوانی، مواد ساختمانی و حتا خاکستر بخاری ها شد. 
شماری از فعاالن جامعه مدنی در تخار با انتقاد از برخی 
شهروندان تالقان، کمیته انکشاف والیتی را در انتخاب این 

پروژه انتقاد می کنند.
تخار  مدنی  جامعه ی  فعاالن  از  یکی  دهزاد  سیدیاسین 
می گوید: »بسیاری از پروژه ها ی انکشافی در این والیت، 

به  را  تاجیکستان  دخترهای  مخدر،  مواد  قاچاقبران 
طریق  از  مخدر،  مواد  بدل  در  غیر قانونی،  صورت 
به  بدخشان،  والیت  با  کشور  این  مشترک  سرحدات 

افغانستان قاچاق می کنند.
یک منبع امنیت ملی که از گرفتن نامش خودداری کرده 
باستان گفته است که دو دختر از  به خبر گزاری بست 
شهروندان تاجیکستان به نام های »حمیده و ستاره« توسط 
شهر  ولسوالی  »اوریز«  قریه  به  مخدر،  مواد  قاچاقچیان 
آورده  غیر قانونی  صورت  به  بدخشان  والیت  بزرگ 

شده اند.
گفته می شود که همراه با این دو دختر 50 راس گاو را 
نیز قاچاقبران دربدل تریاک با خود به بدخشان آورده اند.

دختر های  قاچاق  نیز  بدخشان  در  امنیتی  مقام های 
تاجیک را به بدخشان تایید می کنند و سرحد طوالنی و 
جنگل های انبوه را در این سرحدات، جای مناسب برای 

قاچاقچیان مواد مخدر می دانند.
بزرگ،  شهر  ولسوالی  امنیه  فرمانده  شیرعلی،  حاجی 
دختر  دو  و  مواشی  راس   50 »قاچاق  گفت:  8 صبح  به 
توسط  مواشی  و  دختران  این  و  دارد   واقعیت  تاجیک 
آورده  ولسوالی  این  »آب گنده«ی  قریه  به  قاچاقبران 
از  پیش  قاچاق دو دختر چند روز  اما موضوع  شده اند، 

قاچاق مواشی بود.«
با  معامله  یک  تاجیکستان طی  قاچاقچیان  وی،  گفته  به 
 50 و  دختران  قاچاق  و  انتقال  در  افغانستان،  قاچاقبران 

راس مواشی همکاری کرده اند.
این  امنیتی در ولسوالی شهر بزرگ گفت که  این مقام 
به  تخار  ولسوالی چاه آب والیت  از طریق  ابتدا  مواشی 
تقسیم شده  قاچاقبران  میان  بعد  افغانستان آورده شده و 
است که 16راس گاو را یک قاچاقبر از ولسوالی یاوان، 
راغ و متباقی آن را قاچاقبران آب گنده با خود آورده اند.

این  دیگر  بخش های  بر  آنان  اما  می دانند؛  نادرست  کار 
پروژه تاکید می ورزند.

کمیته ی  سکرتر  و  اقتصاد  رییس  رسولی،  عبدالرشید 
انکشاف والیتی با آن که سهل انگاری در ترویج فرهنگ 
اما  می داند،  مردم  از  را  شهری  زباله های  جمع آوری 
به  تنها  بود،  کرده  منظور  کمیته  که  »پروژه ای  می گوید: 
مقداری  بلکه  نمی شد،  خالصه  کثافت دانی ها  ساخت 
طریق  از  مردم  به  آگاهی دهی  برنامه های  در  بودجه  از 
رسانه ها ی همگانی اختصاص یافته بود که این کار انجام 
آگاهی  سطح  بر  را  خود  تاثیرات  هم  اندازه ای  تا  و  شد 

مردم از فرهنگ زندگی شهری گذاشت.«
ماشین آالت  والیتی،  انکشاف  کمیته ی  سکرتر 
را  پروژه  این  بودجه ی  از  شهرداری  برای  خریداری شده 
نیز در عملیه ی تنظیف شهر موثر و کارآمد عنوان می کند.  
ضعف  تالقان،  شهروندان  از  دیگر  برخی  حال  این  با 
زمان  و  وقت  به  انتقال  و  جمع آوری  در  را  شهرداری 

زباله ها؛ عامل دیگری در ناکامی این پروژه می دانند.
سید مصور، دکان دار در شهر تالقان می گوید: »در گذری 
که ما زندگی می کنیم، یکی از همین کثافت دانی ها نصب 
این  ولی  هفته می گذشت  اوقات دو  اما گاهی  بود،  شده 
زیادی  مقدار  که  بود  این  نمی شد،  تخلیه  کثافت دانی ها 

به گفته او همچنان ولسوالی شهر بزرگ با داشتن کوهای 
قاچاقچیان  برای  مناسبی  مکان  انبوه  جنگل های  و  بلند 

مواد مخدر به شمار می رود.
قاچاق دختران تاجیک به بدخشان پیش از این نیز انجام 
اوایل  که  می دارند  اظهار  امنیتی  مقام های  و  است  شده 
شده  قاچاق  بدخشان  به  تاجیک  دختر  چهار  نیز  امسال 

بود.
حاجی شیرعلی گفت که در اوایل سال 1390 که چهار 
آورده  قاچاقبران  توسط  مرز  آن سوی  از  تاجیک  دختر 
شده بود، آنها قنسل تاجیکستان را همراه فرمانده پولیس 
بدخشان در آن زمان برای دیدار این دختران به  ولسوالی 
شهر بزرگ برده بودند، اما قاچاقبران، دختران تاجیک 
و مسووالن  دادند  فرار  تاجیکستان  به کشور  باره  دو  را 

موفق به دیدار آنها نشدند.
به  متهم  را  تاجیکستان  پولیس  بزرگ،  شهر  ولسوال 

همکاری با قاچاقبران مواد مخدر می کند.
حاجی شیرعلی گفت: »عده ای از افراد پولیس سرحدی 
بگیرند،  را  قاچاقچیان  این که جلو  به عوض  تاجیکستان 
به  تاجیکستان،  پایتخت  دوشنبه،  از  دختران  آوردن  در 
جنگل های سرحدی و باالخره تحویل دادن به قاچاقچیان  

افغان همکاری می کنند.«
کنترول  مرز  باالی  ما  که  اندازه ای  هر  »به  داد:  ادامه  او 
باشد،  باشیم و دولت تاجیکستان بی تفاوت  بیشتر داشته 

جلوگیری از این مساله دشوار می باشد.«
موصوف گفت که دختران تاجیک در بدل پول و مواد 
آن  و  طرف  این  قاچاقچیان  میان  که  تفاهمی  و  مخدر 

طرف مرز صورت می گیرد، معاوضه می شوند.
اما قنسل تاجیکستان در بدخشان از مقام های امنیتی افغان 

کثافات شهری در یک نقطه جمع می شد و بیشتر وقت ها 
موجب ایجاد مزاحمت برای مردم می گردید.«

اما شهرداری تالقان، بر توجه بخش تنظیف این اداره در 
تعیین شده  اوقات  تقسیم  با  مطابق  شهری  کثافات  انتقال 
از  شهر  این  شهروندان  آگاهی  عدم  و  می کند  تاکید 
پروژه  این  ماندن   بی توفیق  دلیل  را  شهرنشینی  فرهنگ 

می داند.
تالقان،  شهرداری  اداری  مدیر  غوثی،  سلطان محمد 
از شهر،  انتقال کثافات  می گوید: »پروژه ی جمع آوری و 
باید با همکاری مردم به موفقیت می رسید، اما چون مردم 
از  درست  استفاده ی  بر  مبنی  شهرداری  توصیه های  به 
زباله دانی ها توجهی نکردند، این پروژه با ناکامی روبه رو 

شد.«
او اضافه می کند: »زباله دانی هایی که در گذر های مسکونی 
و تجاری نصب شده بود، از درون خانه های مردم و حتا 
طویله های حیوانات برخی از زورمندان سر در آورد و در 

حقیقت مردم این پروژه را به شوخی گرفتند.«
 غوثی می گوید: »در نهایت امر که زباله دانی ها نه تنها از 
بر  دیگر  مشکلی  بلکه  نکرد  کم  شهر  تنظیفی  مشکالت 
مشکالت اضافه کرد و ما مجبور به جمع آوری بیرل های 

کثافت دانی که باقی مانده بود از سطح شهر شدیم.«
ادعای  با  آن که  با  تالقان،  شهروندان  از  شماری  ولی 
مسووالن در اداره ی شهرداری موافق می باشند؛ مقام های 
مسوول در کمیته ی انکشاف والیتی و شهرداری تالقان  را 

متهم به اتالف بودجه های انکشافی می کنند. 
می گوید:  تالقان،  شهروندان  از  یک تن  دین محمد، 
انکشاف والیتی و مسووالن شهرداری  »اعضای کمیته ی 
هنوز  که  پروژه ای  به  اولویت دادن  که  می دانستند  باید 
سبب  نیست،  مهیا  مردم  بین  در  آن  تطبیق  زمینه های 
تلف شدن بودجه  می شود و  باید آن را در تطبیق پروژه ای 
که ضرورت مبرم این شهر و باشندگانش باشد، به مصرف 

می رساندند.«
تمام  که  را  شهری  می شود  چگونه  که  می پرسد  او   
سرک ها، کوچه ها و گذرهای آن مملو از کثافات است، 

با نصب چند بیرل زباله دانی پاک کرد؟

خواستار اتخاذ تدابیر جدی است. 
بدخشان  در  تاجیکستان  قنسل  ظهور زاده،  سنگ محمد 
با تایید قاچاق دختران تاجیک به بدخشان، از مقام های 
منظور کنترول  به  را  تدابیر جدی تری  تا  افغان خواست 

مرزها روی دست گیرند. 
به گفته وی، تاجیک ها زیر فشار قاچاقبران مواد مخدر 
و  دختر ها  تریاک،  برابر  در  که  ناچارند  و  دارند  قرار 

دارایی های شان را به قاچاقچیان بسپارند.
گفتنی است که سال گذشته نیز خبر ها در ارتباط قاچاق 
رسید،  نشر  به  بدخشان  والیت  به  تاجیک  دختر  شش 
افغان ها  نکاح  به  دختر ها  این  که  شد  گفته  بعد ها  اما 

درآمده اند.

 حاجی شیرعلی گفت: 
»عده ای از افراد پولیس 
سرحدی تاجیکستان به 

عوض این که جلو قاچاقچیان 
را بگیرند، در آوردن 

دختران از دوشنبه، پایتخت 
تاجیکستان، به جنگل های 
سرحدی و باالخره تحویل 
دادن به قاچاقچیان  افغان 

همکاری می کنند.«

  جان محمد نبی زاده ـ تالقان

سیحون ـ فیض آباد 

زباله دانی های تخار، زباله شده است

ACKUقاچاق دختران تاجیکستان به افغانستان 
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اکثر باشندگان والیت بلخ از نبود برق درست شکایت 
متهم  بی توجهی  به  را  برشنا  ریاست  مسووالن  و  دارند 
سال   3 از  بیش  که  می گویند  باشندگان  این  می کنند. 
می شود که به آنها وعده برق  24 ساعته داده است، ولی 

تا هنوز اثری از آن دیده نمی شود.
از  ده سال  گذشت  با  که  می گویند  باشندگان  این 
بسیاری  کنار  در  هنوزهم  افغانستان،  در  جدید  دولت 
از مشکل ها، مردم از سال ها به این سو با معضل بی برقی 

روبه رو می باشند. 
به  را  مقام های مسوول  باشندگان مزارشریف  از  عده ای 
حیف و میل پول های کمک شده به ریاست برق بلخ و 

تبعیض در توزیع برق و نصب پایه ها متهم می کنند.
مزارشریف،  شهر  شهروندان  از  یک تن  محمدباقر، 
جامعه  سوی  از  دالر  میلیون ها  آن که  »با  می گوید: 
جهانی به خاطر بازسازی بخش های فرسوده و زیان دیده 
شبکه  تمدید  بخش  در  هنوز  تا  ولی  است،  کمک شده 

کهنه برق شهر مزار 10 درصد کار نشده است.«
وی می گوید هم اکنون باالتر از نصف شهر مزار، از نور 
برق بی بهره هستند و کسانی که خود شان پول مصرف 
باید  آن  غیر  در  می شوند،  بهره مند  جدید  برق  از  کنند 

مانند سه سال گذشته، چند سال دیگر نیز صبر کنند.
سیدمراد، یک تن از باشندگان گذر باغ مرزا قاسم شهر 
مزارشریف، می گوید: »دولت در توزیع و نصب پایه های 

جدید، راه تبعیض را در پیش گرفته است.«
سوی  از  داده شده  بودجه  که  می کند  ادعا  همچنین  او 
شهر  این  برق  کهنه  سیستم  تعویض  برای  جهانی  بانک 
بلخ  ریاست حوزه  مسووالن  از سوی  سیستم جدید،  به 
مردم خواهان  از  حاال  و  است  شده  میل  و  برشنا حیف 

پول شده اند.
پروین  قابله  گذر  بخدی،  کارته  »باشندگان  افزود:  وی 
و ده ها منطقه دیگر، هر خانوار پنج هزار افغانی به دولت 
پرداخت کرده اند و امروز صاحب برق 24 ساعته هستند.«

وی به اعتراض به کار دولت مردان گفت که اگر واقعا 
دولت است، باید این کار پی گیری شود و پولی که در 

این زمینه اختصاص یافته بود دریافت گردد. 

دولت  که  گفته  در گزارشی  پست  واشینگتن  روزنامه 
در  امریکایی  نظامیان  حضور  تداوم  از  نگران  ایران 
  2014 سال  در  آنها  ماموریت  پایان  از  پس  افغانستان 
در  امریکا  ارتش  نیروهای  علیه  را  کارزاری  و  است 

افغانستان به راه انداخته است.
افغان،  کار شناسان  و  سیاستمداران  از  برخی  گفته  به 
که  کند  وانمود  طور  این  می کوشد  ایران  حکومت 
برای  واشنگتن  و  کابل  بین  امنیتی  فعال  همکاری 

افغانستان زیان آور است.
محورهای عمده این کارزار حکومت ایران عبارت اند 
از تقویت تماس با گروه طالبان، کمک مالی به برخی 
سیاستمداران و رسانه ها و گسترش تماس های فرهنگی 
اقدامات  این  گذشته  سال های  در  ایران  افغانستان.  با 
مذاکرات  با  همزمان  اکنون  ولی  است،  انجام  داده  را 
امنیتی  پیمان همکاری های  مورد  در  کابل  و  واشنگتن 
پیدا  بیشتری  شدت  ایران  اقدامات  این  کشور  دو  بین 

کرده است.
طالبان  گروه  قبال  در  ایران  سیاست  محسوس  تغییر 
برقراری  برای  تازه  تالش های  با  است  شده  همزمان 
مذاکرات صلح بین این گروه و دولت امریکا در قطر 
و همین طور تشدید تنش بین ایران و امریکا در حوزه 

خلیج فارس.
با سیاست آن کشور  افغانستان  مورد  ایران در  راهکار 
تشدید خشونت  آن  و  دارد  فراوانی  شباهت  عراق  در 
و درگیری های مسلحانه و تشویق سیاستمداران عراقی 
برای مخالفت با ادامه حضور بخش اندکی از نظامیان 
امریکا پس از به پایان رسیدن دوره ماموریت آنها در 

سال 2011 است.
نظامیان  استقرار  که  می افزاید  پست  واشنگتن  روزنامه 
ایران  غربی  و  شرقی  همسایه  دو  خاک  در  امریکایی 
همواره موجب نگرانی جمهوری اسالمی بوده است و 
بنابراین راهکار دولت ایران در عراق و افغانستان بر این 
ایرانی، حالت  به گفته مقامات  محور استوار بوده که، 
اشغال و حضور نظامیان خارجی باید هرچه زود تر پایان 
یابد و نیروهای امنیتی این کشور ها بدون کمک امریکا 

سوی  از  که  پایه هایی  بودن  بی کیفیت  دلیل  به  کار  که 
از  تخلف شرکت  و  شده  گذاشته  کار  مذکور  شرکت 

اصول قرارداد، تعطیل است.«
معاون حوزه بلخ برشنا می گوید که این شرکت هندی 
و  انرژی  وزارت  از سوی  امریکایی  دالر  میلیون   2 مبلغ 
کارش   بودن  بی کیفیت  و  سهل انگاری  به خاطر  آب 

جریمه شده است.
آن  با  مزار  باشندگان  که  مشکل هایی  از  دیگر  یکی 

مواجه اند، بلند بودن بهای صرفیه برق است.
صرفیه  بلند  بهای  از  شریف  مزار  باشندگان  از  شماری 
برق  صرفیه  قیمت  که  می گویند  و  دارند  شکایت  برق 

مزار سه برابر قیمت کابل است.
شهر  باشندگان  برای  تعیین شده  صرفیه  باصر،  محمد 
مزارشریف را بیشتر از دیگر والیات می داند  و می گوید: 
»دیگر والیات که برق شان از این جا تمویل می شود، دو 
و نیم افغانی به یک کیلوات برق پرداخت می کنند، در 

کابل یک و نیم افغانی می پردازند، اما باشندگان والیت 
بلخ چهار و نیم افغانی در برابر فی کیلوات برق پرداخت 

می کنند و هیچ کس نیست که پرسان کند.«
تایید  را  مشکل  این  برشنا  بلخ  حوزه  ریاست  مسووالن 
می کنند، اما می گویند که چون برق مزار، برق تولیدی 

نه برق تجارتی است، لذا بهای آن زیاد است.
برق  از  بیشتر  از  کابل  »والیت  گفت:  روحانی  آقای 
تولیدی بند های برق سروبی و نغلو استفاده می کند، لذا 
بهای صرفیه آن کم است، اما ما در شهر مزارشریف برق 
تولیدی هیچ نداریم و از سویی دیگر قیمت برق وارداتی 
بلند است، لذا ما مجبور هستیم که از هر کیلووات برق 

چهار و نیم افغانی صرفیه اخذ کنیم.«
کشور  از  وارداتی  برق  به  آن که  با  مزارشریف  شهر 
تاجیکستان خیلی نزدیک می باشد، اما تا هنوز ده درصد 
برق دارد و این مشکل در چند سال گذشته همین گونه 

باقی بوده است.

برای  امریکا  تا مدتی طوالنی شانس موفقیت  خارجی 
قانع کردن دولت افغانستان را بیشتر کرده است.

خواستار  که  است  کرده  اعالم  امریکا  دفاع  وزارت 
ولی  نیست،  افغانستان  در  دایمی  پایگاه های  تاسیس 
افغانستان که از ماه آینده از  در مذاکرات با حکومت 
سرگرفته خواهد شد می خواهد تداوم حضور 10 تا 30 
هزار نفر از نظامیان خود را تضمین کند که، در صورت 
توافق دولت افغانستان، در پایگاه های نظامی این کشور 

مستقر خواهند شد.
در همین زمینه یک دیپلومات غربی در کابل می گوید 
که حکومت ایران سعی کرد بر مباحث و نتایج جلسه 
مهم مقامات افغان که در ماه نوامبر در مورد چگونگی 

اثر  بود  شده  تشکیل  امریکا  با  نظامی  همکاری  تداوم 
بگذارد. در مباحث حاشیه ای لویه جرگه برخی مدعی 
از  حمایت  برای  نهاد  این  اعضای  از  بعضی  که  شدند 
مواضع ایران به طور غیرمستقیم میلیون ها دالر از تهران 

دریافت کرده اند.
واشنگتن پست می افزاید که تعجب آور ترین بخش از 
افغانستان برقراری  ایران برای توسعه نفوذ در  اقدامات 

تماس نزدیک تر با گروه طالبان است. 
مسوول  که  صلح  عالی  شورای  اعضای  اکنون 
است  طالبان  گروه  با  مذاکرات  در  میانجی گری 
داده  اجازه  طالبان  به  اخیرا  ایران  حکومت  می گویند 
که به صورت علنی در شهرهای تهران و مشهد فعالیت 

کنند.
به گفته یکی از اعضای شورای عالی صلح، حکومت 
مذاکرات  به  طالبان  گروه  پیوستن  از  می کوشد  ایران 
ایران  راستا  همین  در  کند.  جلوگیری  کابل  با  صلح 
گروهی از اعضای طالبان را برای شرکت در کنفرانس 
»بیداری اسالمی« که چندی پیش در تهران برگزار شد 
گامی  این  افغان،  سیاستمداران  گفته  به  کرد.  دعوت 
با گروه طالبان و هشدار  مهم در تغییر مناسبات تهران 

جدی به جامعه بین الملل است.
واشنگتن  با روزنامه  طالبان در گفتگو  یک سخنگوی 
اعزام  به  مربوط  خبر  نمی تواند  که  گفت  پست 
گروه  ولی  کند،  تایید  را  تهران  به  طالبان  نمایندگان 
با  سازنده  و  دوستانه  روابط  برقراری  خواستار  طالبان 

تمام همسایگان افغانستان است. 

نیز  مزارشریف  شهر  امانی  کارته  باشنده  باصر،  محمد 
تایید  را  برق  شبکه  تمدید  پول  میل  و  حیف  و  تبعیض 
شده  تمدید  برق  امانی  کارته  »نیم  می گوید:  و  می کند 
دارد، ولی نیم دیگرش تا هنوز از همان سیستم برق سابقه 
استفاده می کند که یک ساعت است و ده ساعت دیگر 

نیست.«
باشندگان شهر مزار، می گوید:  از  عبدالعلیم، یکی دیگر 
»از هر خانه 5000 افغانی مطالبه می کنند و می گویند که 

ترانسفارمر و وسایل برق می خریم.«
 5000 که  می گوید  آمده  ستوه  به  اخاذی ها  از  که  وی 
افغانی برای پایه های انتقال برق داده است؛ همچنین، 400 
افغانی برای سیم برق و 200 افغانی هم مزد برقی از آن ها 

گرفته شده است.
جانب  از  پول  اخذ  بلخ،  از  برشنا  ریاست  در  مقام ها  اما 
کارمندان این ریاست را رد می کنند و می گویند که برای 

این کار کمیسیونی موظف است.
در همین حال، سید روح اهلل روحانی معاون فنی حوزه بلخ 
مزار  شهر  ده درصد  تنها  که  مطلب  این  بیان  برشنا ضمن 
سوی  از  پول  مطالبه  می کند،  استفاده  ساعته   24 برق  از 
که  می گوید  و  کرده  رد  را  برشنا  بلخ  حوزه  کارمندان 
چون نوسازی شبکه از توان این حوزه باال است، هرمنطقه 

شهر که خواهان برق نو است، باید پول قانونی بپردازد.
با  کمیسیون  یک  پول،  جمع آوری  برای  که  گفت  او 
اشتراک نمایندگان مردم ساخته شده و دولت در آن هیچ 

نقشی ندارد.
برشنا  بلخ  حوزه  »ریاست  افزود:  همچنان  روحانی  آقای 
ترانسفارمر و  پایه  امکانات دست داشته خود که چند  از 
بعضی  و  کرده  استفاده  بود،  برق رسانی  وسایل  مقداری 
مناطق شهر چون برج برق خلم، مقام والیت و گذر مارمل 

را برق داده است.«
شبکه  نوسازی  کار  تاخیر  مورد  در  روحانی  آقای 
برق  شبکه  نوسازی  »کار  می گوید:  مزارشریف  برق 
شرکت  به  آب  و  انرژی  وزارت  سوی  از  مزارشریف 
پیش  سال  سه  از  که  بود  شده  داده  »ای تی سی ال«  هندی 
می شود  ماه  نه  ولی  کرد،  آغاز  را  کارش  شرکت  این 

توان حفظ امنیت در این دو کشور را دارند.
تشریح  با  کرزی،  حامد  مشاوران  از  سنجر،  سبغت اهلل 
دیدگاه شخصی خود در این زمینه یادآوری می کند که 
حکومت ایران در سال های اخیر از عامل قطع صادرات 
و  پناهجویان  گسترده  اخراج  یا  افغانستان  به  سوخت 
افغان برای اعمال فشار بر کابل استفاده کرده  آوارگان 

است.
واشنگتن پست یادآوری می کند که دولت امریکا پس 
از آن که نتوانست بر سر ادامه استقرار بخشی از نظامیان 
حصول  به  اکنون  برسد  توافق  به  عراق  دولت  با  خود 
در  دارد.  بیشتری  نیاز  افغانستان  دولت  با  توافقی  چنین 
مالی  تداوم کمک های  به  افغانستان  مبرم  نیاز  عین حال 
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

نتیجه گیري
شکايات وارده به کميسيون مستقل حقوق بشر 
استقالل  و  توانمندي  عدم  که  مي دهد  نشان 
حقوق  نقض  اصلي  عوامل  از  زنان  اقتصادي 
زنان در راستاي مسايل مربوط به ازدواج است. 
موانع و مشکالتي که در تامين حق ازدواج و 
است  شده  باعث  دارد  وجود  خانواده  تشکيل 
تخطي  قربانيان  بيشترين  زنان  و  دختران  که 
عدم  از  موارد  اين  همه  که  باشند  حق  اين 
دسترسي به امکانات آموزشي زنان، ضعف و 
ناتواني اقتصادي و عدم توجه مسووالن دولت 
عنعنات  و  رواج   حاکميت  و  راستا  اين  در 
نبود  در  زنان  مي گيرد.  منشا  جامعه  در  ناپسند 
که  زماني  زندگي شان  براي  بديل  امکانات 
خانواده  سوي  از  دوامدار  خشونت هاي  مورد 
اين  يا  قرار مي گيرند   ) .  . برادر، شوهر.  )پدر، 
مشکالت را تحمل مي کنند يا دست به فرار از 
منزل و خودکشي مي زنند. بر اساس يافته هاي 
براي  که  زناني  از  زيادي  شمار  کميسيون، 
احقاق حقوق شان پيرامون مسايل و مشکالت 
قضايي  و  عدلي  مراجع  به  ازدواج  به  مربوط 
مراجعه کرده اند، اکثرشان از اجراات نهادهاي 
قضاياي  شان  حل  مورد  در  قضايي  و  عدلي 

رضايت نداشته اند.

نهادهای مدنی و مدافع حقوق بشر می گويند 
نيازهای  پاسخ گوی  افغانستان  مدنی  قانون 
تصويب  خانواده  قانون  بايد  و  نيست  کنونی 
شود.  گرفته  زنان  عليه  خشونت  جلو  تا  شود 
با اين  افغانستان  آنها می گويند وزارت عدليه 

تالش ها موافق نيست. 
عليه  خشونت  جدی  موارد  افزايش  دنبال  به 
و  مدنی  نهادهای  اخير،  ماه های  در  زنان 
تا  دارند  تالش  افغانستان  زنان  امور  وزارت 
به  خانواده  قانون  زنان  از  حمايت  منظور  به 
تصويب برسد. اين نهادها و وزارت امور زنان 

مسوده قانون خانواده را ترتيب داده اند.
نهايی   1389 سال  در  خانواده  قانون  مسوده 
مخالفت  دليل  به  تاکنون  ولی  است،  شده 
به  تصويب  جهت  مسوده  اين  عدليه  وزارت 

پارلمان فرستاده نشده است.
در  می گويند  مدنی  نهادهای  نمايندگان 
شود،  تصويب  خانواده  قانون  که  صورتی 
کاسته  خانواده ها  در  زنان  عليه  خشونت  از 
می شود. به گفته فعاالن حقوق زن، اين قانون 
می تواند از ازدواج اجباری، از دواج زير سن و 

عدم پرداخت نفقه، جلوگيری کند.
ضيا مبلغ از فعاالن مدنی و کسی که در تمام 
مراحل تسويد قانون خانواده سهيم بوده است، 
می گويد: »در قانون مدنی تعريفی که مناسب 
نشده  ارايه  خانواده  از  باشد،  حاضر  زمان  به 
را  مدنی  قانون  فاميل  بخش  شما  اگر  است. 

12 - حق آزادي گشت وگذار و اقامت
حقوقي  با  اقامت  و  گشت و گذار  آزادي  حق 
ديگري مانند حق تابعيت، حق اصل عدم تبعيض، 
حق حمايت از بي جاشدن اجباري هم چنين حق 
داشتن ملکيت ربط و پيوستگي نزديک دارد. اين 
حقوق در ماده هاي مختلف قانون اساسي کشور 
اساسي  قانون  نهم  و  سي  ماده  است.  شده  ذکر 
صراحتا عنوان مي کند که: »هر افغان حق دارد به 
هر نقطه کشور سفر نمايد و مسکن اختيار کند، 
مگر در مناطقي که قانون ممنوع قرار داده است.« 
زمينه  امنيتي،  مشکالت  افزايش  به  توجه  با  اما 
دسترسي به اين حقوق هم چنان محدود مي باشد.

يکي از قضاياي ثبت شده در رابطه به نقض اين 
فردي  که  است  بدخشان  واليت  به  مربوط  حق 
مدعي شده است: »بر اساس برخي اختالفات از 
سوي تعدادي از اهالي قريه خود مورد ضرب و 
در  مدتي  براي  و  مجروح  که  گرفتم  قرار  شتم 
مقام واليت شاکي و  به  بستري شده ام.  شفاخانه 
خواستار رسيدگي به قضيه ام شدم اما آمر جنايي 
ولسوالي مربوط اقدامي نکرد. اين وضعيت باعث 
امکان  ضارب  افراد  ترس  از  من  که  گرديده 
نداشته  را  خود  بودوباش  محل  به  رفت وآمد 
باشم.« شاکي به دفتر کميسيون مستقل حقوق بشر 
در شهر فيض آباد شاکي شده است که با پيگيري 

و  قانون  اين  بين  فرقی  می بينيد چندان  بخوانيد، 
وضعيت فعلی وجود ندارد، بنابراين اگر قانونی 
باشد  داشته  خانواده  از  مجدد  تعريف  که  باشد 
در آن صورت وضعيت خانواده ها تغيير خواهد 

کرد.« 
تعریف نوین از خانواده

با  که  دارد  تاکيد  افغانستان  عدليه  وزارت 
موجوديت قانون مدنی، نيازی به قانون خانواده 
به   1355 سال  در  افغانستان  مدنی  قانون  نيست. 
حقوق دانان،  باور  به  که  است  رسيده  تصويب 
قانون نمی تواند مسايل  اين  با گذشت 35 سال، 

خانوادگی امروزی را پاسخ بگويد.
به گفته آقای مبلغ، در قانون مدنی حق تعليم که 
در عصر حاضر يکی از حقوق مهم به خصوص 
برای دختران می باشد ذکر نشده است، بنابراين 
دختران  خانواده  قانون  تصويب  با  تا  است  نياز 

افغان از اين حق نيز برخوردار شوند.
مبلغ می افزايد: »قانون مدنی با يک رويکرد بسيار 
تنها  نفقه  تعريف  مانند  است،  شده  نوشته  سنتی 
است،  شده  ذکر  مسکن  و  پوشاک  و  خوراک 
در حالی که در کشورهای اسالمی ديگر تامين 

هزينه تعليم نيز جزو نفقه محسوب می شود.«
از دواج های زير سن، »بد« دادن و بدل دادن از 
به خشونت های خانوادگی و  مواردی است که 
براساس  می انجامد.  خانواده ها  فروپاشی  بعضا 
آمار ملل متحد 57 درصد ازدواج ها در افغانستان 

ولسوالي  امنيه  قومانداني  توسط  مظنونان  کميسيون 
ابتداييه معرفي و قضيه  به سارنوالي  مربوط احضار و 

روند قانوني را به خود گرفت.
مزيد بر شکايات راجع شده به کميسيون، نتايج نظارت 
ساحوي از وضعيت اقتصادي و اجتماعي نيز دسترسي 
نامطلوب  را  اقامت  و  گشت  وگذار  آزادي  به  مردم 
طي  که  مصاحبه اي   7503 در  و  است  داده  گزارش 
از 19 درصد  سال گذشته صورت گرفته است بيش 
بيجاشدگان داخلي گفته اند که بنا به مشکالت امنيتي 
سکونت  امکان  و  شده اند  بيجا  شخصي  يا  عمومي 
آمار  اين  ندارند.  را  خود  دلخواه  يا  اصلي  محل  در 
مستقيم  به طور  روزافزون  ناامني  که  مي دهد  نشان 
تاثيرگذار  افراد  اقامت  و  گشت  وگذار  آزادي  روي 

مي باشد.
نتیجه گیري

که  مي دهد  نشان  کميسيون  بررسي هاي  و  نظارت 
عامل  دو  قانون  حاکميت  عدم  و  امنيتي  مشکالت 
در  گشت وگذار  آزادي  حق  تامين  راه  در  اساسي 
قومندان هاي  و  دولت  مخالفان  مي باشد.  افغانستان 
محلي از جمله عمده ترين دسته هاي ناقضان اين حق 
در  امنيتي  نيروهاي  توانايي  عدم  مي روند.  شمار  به 
بعضي از مواقع براي مراجعت و بازگشت وضعيت به 
حالت اصلي و تامين مصونيت گشت وگذار و اقامت، 
شهروندان را در برابر توانايي هاي دولت مايوس و نا 
اميد ساخته و باعث گسترش عدم اعتماد ميان دولت 

و مردم مي گردد.
کميسيون  ساحوي  ناظران  تا  شده  باعث  امنيت  نبود 
کشور  ولسوالي هاي  بيشترين  نتوانند   1389 سال  در 
ساحوي  کارمندان  دسترسي  عدم  باشند،  داشته  سفر 
نمايانگر  کشور  ولسوالي هاي  تمامي  به  کميسيون 
اقامت را نشان  عدم دسترسي به حق گشت وگذار و 

مي دهد.
ادامه دارد

زير سن صورت می گيرد.
افغانستان می گويد  زنان  اتحاديه  رييس  پرليکا،  ثريا 
از مهم ترين  قانون خانواده اگر تصويب شود، يکی 
جامعه  از  باالخره  و  خانواده ها  از  که  است  قوانين 
و  سالم  خانواده  يک  ما  قدر  »هر  می کند:  حفاظت 
می توانيم  اندازه  همان  به  باشيم،  داشته  محبت  با 
جامعه ای که چالش های زيادی ميان شهروندان آن 

وجود نداشته باشد،داشته باشيم.«
يک  افغانستان  چون  می گويند  زن  حقوق  فعاالن 
کشور سنتی و پدرساالر است، پذيرش سن ازدواج 
همچنين  و  زوجات  تعدد  بر  نظارت  دختران،  برای 
از  شماری  با حساسيت های  ازدواج،  انحالل  مسايل 

محافظه کاران مواجه شده است.

ابهام در حقوق فرانسه اکثر قوانين اساسی فرانسه، مقدم بر قانون اساسی 
1875، بر قرارداشتن آزادی ها در جايگاه حقوق اساسی، صحه گذاشته اند.

عناصر  وجود  و  ماند  مبهم  طوالنی  مدت  به  تاريخ  آن  از  وضعيت  اما 
حقوقی خاص که به آزادی های عمومی خصوصيت بخشد مورد بحث  
و مجادالت بسياری  قرارگرفت. بعضی از حقوقدانان از جمله ژرژ ودل 
کردند:  جستجو  مختلف  زمينه  دو  در  را  عناصر  اين  لُبَِدر  دو  آندره  و 
نهاد  ومشهود  سنگين  تخلف  نظريه  و  قانون گذار  انحصاری  صالحيت 
با  سال 1971  از  اساسی  قانون  قضايی شورای  رويه  اما  قانون.  از  اداری 
بازگرداندن خصوصيت حقوق اساسی به آزادی ها، به اين مشکل تداوم 
بخشيده است. اما اين تشديد حمايت مختص آزادی های عمومی نيست و 
برای تمامی حقوق بشر که به موجب رويه قضايی از خصوصيت حقوق 

اساسی برخوردارند، صدق می کند.
رسميت  به  که  است  امر  اين  مويد  ديگری  عناصر  اين، وجود  با وجود 
مستلزم  بشر،  حقوق  از  حقی  برای  عمومی  آزادی های  کيفيت  شناختن 

اجرای قواعد خاصی در مورد اين حقوق است.
انحصاری  صالحيت  به  توجه  با  عمومی  آزادی های  ويژگی  توجيه 

قانونگذار 
تنها فايده اين توجيه در حال حاضر، فايده ای نظری است و بر پايه رويه 
دارد.  قرار  می گيرد،  1789نشات  بشر[  ]حقوق  اعالميه  از  که  مرسومی 
طبق اکثر مواد اين اعالميه، تدوين نظام آزادی های عمومی منحصرا در 
صالحيت قانون است. مرجع صالح در تدوين آيين نامه ها، تنها می تواند 
توسط  سنت  اين  کند.  دخالت  اين حقوق  اجرای  تضمين  و  تکميل  در 
رويه اجرايی قوانين تفويض صالحيت، تاييد شده است. طبق اين قوانين، 
می تواند  پارلمان  مشخص،  هدفی  چهارچوب  در  و  محدود  زمانی  در 
مجريه  قوه  به  را  آيين نامه  ای  مقررات  وضع  با  قوانين،  تغيير  صالحيت 

تفويض  کند.
شورای دولت در پاسخ به نظرخواهی ای که از او در مورد مطابقت اين 
روش با قانون اساسی 19٤٦ شده بود، اين روش را مطابق با قانون اساسی 
تشخيص داده اما يک استثنا قايل شده است: »رويه مرسوم جمهوريت«، 
ترک صالحيت پارلمان را به نفع قوه مجريه در زمينه آزادی های عمومی 
 1 شماره  رای  ج ر-   ،1953 فبروری   ٦ مورخ  )رای  است  ندانسته  جايز 
شورای دولت(. در راستای اجرای اين اصل، قانون 3 جون 1958 که به 
دولت جنرال دوگل اختيار تغيير قوانين را تفويض کرده بود، مواردی را 
مستثنا کرده و خارج از حوزه صالحيت دولت قرار داده بود که شامل 

نظام آزادی های عمومی نيز می شد.
بنابراين، می شد از اين متوِن قانونی قاعده ای ويژه آزادی های عمومی که 
شامل تخصيص انحصار وضع نظام آزادی های عمومی به پارلمان است، 

استخراج کرد که نتيجه اش تمايز اين حقوق از ساير حقوق فرد بود.
اما، از زمان تصويب قانون اساسی 1958، اين استدالل ديگر قابل دفاع 
نيست. اگرچه ماده 3٤ اين قانون، آزادی های عمومی را در صدر فهرست 
مواردی قرار داده است که انتظام آن منحصرا در صالحيت قانون است، 
لذا مواردی که در پی آن آمده است خصوصيتی مشابه کسب می کنند. 
در نتيجه صالحيت انحصاری قانونگذار ديگر نمی تواند مشخصه ای برای 

امکان تميز آزادی های عمومی باشد.
ادامه دارد

7سال پنجم   شماره مسلسل 1314    دو شنبه 19 جدی 1390    
وضعيت حقوق بشر 

در افغانستان
آزادی های عمومی و حقوق بشر

تالش برای تصویب قانون خانواده 
جهت کاهش خشونت عليه زنان 

 قسمت چهل و هشتم

 منبع: دویچه وله

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

قسمت هفتم تهیه شده توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
»سال 1389ه. ش«

نویسنده:ژان ریورو-اوگ موتوه/ترجمه فارسی نیکی پارسا

حقوق بشر بنياد آزادی، دموکراسی
 و جامعه  مدنی است.

/http://www.iranrights.org :منبع

طبق اکثر مواد این اعالمیه، تدوین نظام 
آزادی های عمومی منحصرا در صالحیت قانون 
است. مرجع صالح در تدوین آیین نامه ها، تنها 
می تواند در تکمیل و تضمین اجرای این حقوق 

دخالت کند. این سنت توسط رویه اجرایی 
قوانین تفویض صالحیت، تایید شده است. طبق 

این قوانین، در زمانی محدود و در چهارچوب 
هدفی مشخص، پارلمان می تواند صالحیت 

تغییر قوانین، با وضع مقررات آیین نامه  ای را به 
قوه مجریه تفویض  کند.

ACKU



خانهامدرآتشبیدادمیسوزد!
 پرتو نادری







میرویس موج در»گریستن بو یحیی«
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میرویس موج، به مانند من، یکی از شاعران راه گم کرده 
دانشکده ی  دهلیزهای  در  را  چهارسال  دو  هر  ما  است. 
ساینس دانشگاه کابل سرگردان بودیم. از این آزمایشگاه 
به آن آزمایشگاه می رفتیم. به این استاد و آن استاد گوش 
هیچ  در سخنانی  و  آزمایشگاهی  هیچ  در  اما  می دادیم؛ 
اسید  بوی  مرتبان ها همه  نشنیدیم.  از شعر  بویی  استادی 
بودند. من  از مجردات  القلی می دادند و سخنان همه  و 
اما  نه؟  یا  دارد  خاطره ای  چنین  میرویس  که  نمی دانم 
بزرگوار،  دانشمند  زنده یاد،  استاد  از  سخنانی  باری  من 
تا  که  شنیدم  شعری  به  پیوند  در  کاکر  عبدالغفار  استاد 
یکی  در  است.  جاری  من  روان  و  ذهن  در  هم اکنون 
ادیتوریم  در  تحلیلی  هندسه ی  مضمون  ساعت های  از 
بودند،  استاد  انتظار  دانشجویان همه در  بزرگ ساینس، 
تا این که آن دروازه ی خاص که استادان از آن به صنف 
با آن شکوه و وقاری  استاد کاکر  و  باز شد  می آمدند، 
که داشت، داخل صنف شد. آن دانشمند بزرگ عادت 
تخته پاک  تا  کند،  پاک  را  تخته  خود  تا  داشت  این  بر 
به شعری که روی آن تخته ی سبز  بر گرفت، چشمش 
بزرگ نوشته شده بود، افتاد و با آن لهجه ی شیرینی که 

داشت با صدای بلندی خواند:
یاران این زمانه همه کاغذی گل اند

بویی نمی دهند و وفایی نمی کنند
استاد باری دیگر تکرار کرد: یاران این زمانه همه کاغذی 
گل اند/ بویی نمی دهند و، تا به این  جا که رسید، با صدای 
بلندتری درحالی که روی به سوی شاگردان کرده بود، 
اما  می دهند؛  بوی  خوب  بچیم!  نه  بچیم!  نه  نه،  گفت: 
چند  استاد  و  خندیدند  همه  شاگردان  نمی کنند.  وفایی 
بار دیگر تکرار کرد: آ، بچیم خوب بویی می دهند؛ اما 
وفایی نمی کنند! شاید این شعر را یکی از عاشق بچه های 
آن  به  معشوق  چشم  تا  بود  نوشته  تخته  روی  ساینس 
این  صورت  هر  به  شود.  بی وفایی اش  متوجه   و  بخورد 
تبصره ی  آخرین  و  نخستین  شاید  کاکر  استاد  تبصره ی 
استادی بود بر شعری که در دانشکده ی ساینس شنیده ام. 
 البته من و موج تنها از راه گم کردگان این وادی نیستیم. 
پر  شاعر  سرمد،  داوود  ما  از  پیش  دانشکده  همین  در 
شوری که بعدا خون پاکش به دست دژخیمان کودتای 
ریخته  خاک  به  پلچرخی  پلیگون های  در  ثور،  خونین 
و یک  می خواند  فزیک  او  بود.  نیز درس خوانده  شد، 
سال پیشتر از من توسن می راند. شعر به قوت می گفت 
با آمیزه هایی از مکتب هندی. در آن سال ها شعرهایش 
افغانستان  رادیو  شب هنگام«  »زمزمه های  برنامه ی  از  را 

می شنیدم:
فلک پروازگاه همت آزادگان باشد

 نسازد آشیان بر شاخه های پست شاهینی
کالهی  نمد  همین  از  که  شناختم  را  وثوق  نوراهلل  بعد   
و  شاعر  رسولی  علی محمد  عزیزم  و دوست  دارد  برسر 
نویسنده ی پشتو که با من صنفی بود و چند سالی است 
که توسن آن سوی دیوار زندگی جهانده است. باغ های 
خورشیدی  شصت  دهه ی  باد!  گوارا  برایش  بهشت 
افغانستان  در  فرهنگی  و  ادبی  توسعه ی  ازنظر چگونگی 
زبان های  در  گرانقدری  شاعران  بود.  باری  پر  سال های 
فارسی دری و پشتو در همین دهه قامت بلند کردند که تا 
افراختگان اند. در جهت دیگر همین  هم اکنون از قامت 
هرچند  بود.  نیز  کشور  از  فرهنگیان  فرار  دهه ی  دهه، 
سال های  نخستین  همان  به  کشور  از  فرهنگیان  فرار 
میزان  اما  برمی گردد،  ثور  خونین  کودتای  پیروزی 
من  پندار  به  و  بود  روبه افزایش  پیوسته  فرارهایی  چنین 
در دهه ی شصت به اوج خود رسید. هر روز می شنیدی 
نویسنده و هنرمند زادگاهش را و  یا آن شاعر،  این  که 
سرزمین زخم خورده اش را ترک کرده است. تا جایی که 
شصت  دهه ی  همین  در  موج  میرویس  می پندارم  من 
خورشیدی بود که شناخته شد، هرچند هنوز نام و نشان 
گسترده ای نیافته بود و اما انتشار همان معدود شعرهایی 
او در مجله ی ژوندون و بعضی نشریه های دیگر نویدی 
استعداد درخشان می داد. تصور می کنم که در  از یک 
در  می برد،  به سر  افغانستان  در  که  سال هایی  آخرین 
دانشکده ی ساینس دانشگاه کابل کرسی استادی داشت.

در همین دهه ی شصت بود که به گونه ی پیوند هایی در 
میان شاعران پناهنده در ایران و پاکستان با شاعرانی که 
هرازگاهی  شد.  برقرار  می بردند،  به سر  کشور  در  هنوز 
کتابی، نشریه ای و یا هم پیامی و سالمی از آن دوستان 
عزیز برای ما در انجمن نویسندگان افغانستان می رسید. 
پیوند هایی  چنین  مجاهدین  حاکمیت  سال های  در  بعدا 
شخصیت  و  شاعر  هر  هربار  و  یافت  بیشتری  گسترش 
فرهنگیی که از کشورهای همسایه و یا هم از کشورهای 
از  تازه  به جای مشک  به کابل که در آن سال ها  غربی 
هم  سری  می آمدند،  می بارید،  کلستر  راکت  آسمانش 

فرا می خواند و  انتظاری  به چنین  نیز  را  خواننده ی خود 
گاهی هم این انتظار پایانی ندارد. مثال در شعر »سواری 
می گیریم.  قرار  وضعیتی  چنین  یک  در  فردا«  دیار  از 
اما  است؛  امید  از  سرشار  و  انگیزنده  شعر  نام  هرچند 
زمانی که شعر را تا پایان می خوانی در نهایت به بن بست 
انتظار می رسی. در آغاز شعر، او از زبان یکی از شهریان 
کوچه باغ  از  نور«  »سوار  که  می کند  روایت  خسته جان 

کهکشان سبز پیروزی به سوی »شهر شب«، می تازد.
»سوار  نخست  است.  توجه برانگیز  این جا  در  نماد  سه 
نماد  می تواند  و  است  فردا«  دیار  »سوار  همان   نور« که 
یک آرزوی بزرگ انسانی و اجتماعی و سیاسی باشد. 
بنای  فروافکندن  برای  که  باشد  حقیقتی  نماد  می تواند 
به  او  به سوی شهر شب می تازد.  تاریکی شب و دروغ 
مهمانی نمی آید؛ بلکه برای مقابله و فتح برمی گردد. دو 
مدینه  همان  پیروزی«،  سبز  کهکشان  »کوچه باغ  دیگر 
برادری  با داد و  انسان ها در کنارهم  فاضله ای است که 
زندگی می کنند. موج، سوار خود را از سرزمین پیروزی 
روانه کرده است تا قانون کهکشان های سبز پیروزی را 
در شهر شب جاری سازد و در این صورت دیگر نامی 
از شهر شب در میانه نمی تواند وجود داشته باشد؛ بلکه 
همه جا به کهکشان سبز پیروزی بدل می شود. سه دیگر 
دست نشانده  خونین  نظام  همان  می تواند  شب«  »شهر 
شود.  فروافگنده  باید  که  باشد  سابق  شوروی  اتحاد 
وقتی به این جا می رسیم، »سوار نور« نیز می تواند نمادی 
باشد برای مجاهدین و انقالب اسالمی. با این حال شاید 
نتوان با این همه اطمینان در پیوند به چگونگی این نماد، 
سخن گفت، برای آن که در افغانستان  گروه های سیاسی 
آن  سرنگونی  در جهت  کدام  هر  که  بودند  گوناگونی 
در آرزوی آن  »شهر شب« تالش می کردند، دست کم 
به سر می بردند که شهر شب به گونه ای آن ها می خواهند 

فروافگنده شود.
یافته اند.  سیاسی  مفهوم  و  بار  نیز  رنگ ها  افغانستان  در 
چنان که رنگ سبز ِویژه مجاهدین و جنبش های اسالمی 
می آید،  سبز  کهکشان  های  از  نور  سوار  این که  و  است 
چنین چیزی می تواند بیشتر تداعی کننده ی این امر باشد 
تا  می برده  به سر  مجاهدین  پیروزی  انتظار  در  موج،  که 

جنبش سیاسی – اجتماعی دیگری. 
هرچند چنین نماد هایی در شعر معاصر فارسی دری بسیار 
تازه و بکر نیستند و شاعران دیگری نیز با استفاده از چنین 
نماد هایی به مضمون آفرینی پرداخته اند، با این حال وقتی 
سواری از کوچه باغ کهکشان های سبز می آید و آن هم 

میرویس موج از شمار شاعرانی است که از نوع بینش سیاسی- 
اجتماعی برخوردار است. دریافت های سیاسی – اجتماعی او، در 

شعرهایش راه می یابد، با این حال او کدام بینش ایدیولوژیک خاصی 
را تبلیغ نمی کند بلکه در هوای داد و آزادی است. به بیان آن چیزهایی 
می پردازد که در پیرامون او در جریان است؛ اما به دور از هیجانان های 
سیاسی و به دور از شعار دادن ها. او از تجاوز می گوید، از بی عدالتی 
و خون ریزی در زیر حاکمیت تجاوز و حکومت دست نشانده سخن 
می گوید. او به تصویر وضعیت کشور و مردمان در خون تپیده ی آن 

می پردازد. ما را با وضعیت آشنا می سازد.

به انجمن نویسندگان افغانستان می زدند  و با ما احساس 
همدردی می کردند که چگونه این همه سال های مصیبت 
درست  گذاشته ایم.  پشت سر  را  گرسنگی  و  خون  و 
نمی دانم که کتاب »تا گریستن بو یحیی« در کدام سال 
به انجمن رسید، به هر صورت، من جلدی از این کتاب 
به آن  پیوند  بعد چیزی در  انجمن دریافت کردم،  از  را 
 1372 سنبله ی  ماه  شماره های  از  یکی  در  که  نوشتم 
نویسندگان  انجمن  نشریه ی  قلم،  هفته نامه ی  خورشیدی 

افغانستان، به نشر رسید.
کتاب های  میان  در  را  قلم  شماره ی  این  روزها  این 
پراکنده ی خود یافتم و چشمم به این نوشته افتاد. هرچند 
به تعبیر آن اورنگ نشین اقلیم بزرگ حماسه، ابوالقاسم 
با  یافتم،  ناتندرست  و  سست  را  سطرها  بسی  فردوسی 
این حال خواستم پس از یک بازنگری به نشر دوباره ی 
رو  نیز  کتاب  به  که  می بود  آن  بهتر  شاید  بپردازم.  آن 
و  خون  سال های  این  در  که  همان گونه  اما  و  می کردم 
از  پاره هایی  و  چیز ها  بسیار  عزیزان،  بسیار  که  مصیبت  
زندگی خود را گم کرده ام، این کتاب را نیز گم کرده ام 

و نتوانستم تا مروری برآن داشته باشم.
»تا گریستن بو یحیی« چهارمین گزینه ی شعری میرویس 
واژه ها«،  »شهربند  گزینه های  این  از  پیش  است.  موج 
انتشار  او  از  سپیداران«  سوگ  »در  و  باد«  »برگشت 
یافته اند. این نبشته نگاهی است به گزینه ی تا گریستن بو 
یحیی که در میان سال های 1356 تا 1371 سروده شده 
از  پاره ای  است.  آمده  آن  در  شاعر  شعر  پارچه  سی  و 
این شعرها، سروده های سال های غربت شاعر در پشاور 
بینش اجتماعی و  با  پاکستان است. موج، شاعری است 
سیاسی،  و  اجتماعی  زندگی  دغدغه های  روشنفکرانه. 
محتوای بیشتر شعر های او را می سازد. چنین امری نه تنها 
در نیمایی های او بلکه در غزل های او نیز دیده می شود. 
در همین گزینه دیده می شود که موج به گونه ای تالش 
دارد تا از مرز اوزان آزاد عروضی گامی به سوی سرزمین 
گسترده ی شعر بی وزن  بردارد. چنان که چنین تالشی را 

در پاره ای شعرهای این گزینه می توان مشاهده کرد. 
در شعرهای »از چشمه تا رود« و »برگی در باد« میرویس 
این حال در  با  استفاده می کند.  نوع زبان رویت  از  موج 
»تا  گزینه ی  در  میرویس  که  می یابیم  در  بررسی  یک 
گریستن بو یحیی« از نظر زبان و فرم شاعری رو به رشد 
است. گاهی با نوع یاس شاعرانه در شعرهای او رو به رو 
می شویم. گویی زمان به بن بست رسیده و دیگر تحولی 
تنها خود  نه  نیست و شاعر در چنین شعرهایی  در پیش 
بلکه  می گیرد؛  قرار  سوزناکی  انتظار  دیوار  پشت  در 

این روزها این شماره ی قلم را 
در میان کتاب های پراکنده ی 
خود یافتم و چشمم به این 

نوشته افتاد. هرچند به تعبیر آن 
اورنگ نشین اقلیم بزرگ حماسه، 
ابوالقاسم فردوسی بسی سطرها 
را سست و ناتندرست یافتم، با 
این حال خواستم پس از یک 
بازنگری به نشر دوباره ی آن 
بپردازم. شاید بهتر آن می بود 

که به کتاب نیز رو می کردم و اما 
همان گونه که در این سال های 

خون و مصیبت  که بسیار 
عزیزان، بسیار چیز ها و پاره هایی 

از زندگی خود را گم کرده ام، 
این کتاب را نیز گم کرده ام و 

نتوانستم تا مروری برآن داشته 
باشم.

نظام  آن  )نمادی  شهر شب،  سرزمین  با  مقابله  به هدف 
مقابله  نوع  با  خواننده  تردید  بدون  کمونیستی(،  خونین 
اهورا با اهرمن رو به رو است. مقابله ی روشنی با تاریکی، 
انتظار  در  همگان  نهایت  در  که  شب  با  بامداد  مقابله ی 
اما پایان شعر چنین  بامداد اند؛  پیروزی اهورا، روشنی و 
نیست و شاعر ناامیدانه می گوید که شاید این سوار هرگز 
بزرگی  ناامیدی  آن  بیانگر  امر  این  نرسد.  آوردگاه  به 

است که روان شاعر را فرا گرفته است. 
رسیده  فرا  خورشیدی   1369 زمستان  دارد.  ادامه  انتظار 
است. دولت دست نشانده همچنان بر اریکه است و شاعر 
را  تا سال های دراز دیگر ی  است  آماده ساخته  را  خود 
نیز در سایه ی دیوار انتظار به امید رسیدن سوار نور به سر 
آن  نگران  اما  است؛  زنده  در دلش  امید  برد. جرقه های 
است  که شاید سوار نور زمانی فرا رسد که برف پریشان 
پیری بربام هستی او باریده و چشم هایش در نهایت انتظار 
ناتوان و کم نور شده است. گاهی هم ناامیدی تمام هستی 
پایانی  را  انتظار  این  که  می پندارد  و  می گیرد  فرا  را  او 
»آن  می خوانیم:  شعر  آخرین  سطر  در  چنان که  نیست. 

سوار از کوچه باغ کهکشان هرگز نمی آید!«
بینش  نوع  از  از شمار شاعرانی است که  میرویس موج 
سیاسی- اجتماعی برخوردار است. دریافت های سیاسی 
این حال  با  می یابد،  راه  شعرهایش  در  او،  اجتماعی   –
نمی کند  تبلیغ  را  خاصی  ایدیولوژیک  بینش  کدام  او 
بلکه در هوای داد و آزادی است. به بیان آن چیزهایی 
می پردازد که در پیرامون او در جریان است؛ اما به دور از 
هیجانان های سیاسی و به دور از شعار دادن ها. او از تجاوز 
حاکمیت  زیر  در  خون ریزی  و  بی عدالتی  از  می گوید، 
به  او  می گوید.  سخن  دست نشانده  حکومت  و  تجاوز 
آن  خون تپیده ی  در  مردمان  و  کشور  وضعیت  تصویر 

می پردازد. ما را با وضعیت آشنا می سازد.
بزرگ  درد های  بیان  به  وقتی  درد«  تبار  »از  شعر  در 
بیان  برای  را  واژه ها  زبان  می پردازد،  خویش  سرزمین 
چنین درد هایی ناتوان می یابد. گویی واژه ها توان آن را 
ندارند تا این همه بار گران درد ها را بردوش کشند. این 
بر  نیز بوده می تواند که مصیبتی که  این مفهوم  به  گفته 
افغانستان رفته است، بزرگ تر از آن است که بتوان آن 
بیان کرد. دردها گسترده دامان اند و ژرفای هولناکی  را 
دارند، اما ساحت و ظرفیت واژه ها محدود است. چنین 
می گریند؛  شاعر  دردهای  بار  زیر  در  واژه ها  که  است 
است  شاعر  این  بلکه  نیست  واژه ها  گریه ی  تنها  این  اما 
را،  سرزمینش  دردهای  نمی تواند  چون  می گرید؛  که 

آن گونه که می خواهد، بیان کند.
یک  یحیی«  بو  گریستن  »تا  گزینه ی  در  موج  میرویس 
سازگاری  نمی تواند  وضعیت  با  است.  پرخاشگر  شاعر 
کند. به اعتراض و پرخاش می پردازد. پرخاش او پرخاش 
آگاهانه است. او خود شاهد است که چگونه سرزمینش 
مقاومت  آتش  با  مردمان  و  می سوزد  تجاوز  آتش  در 
مقاومت.  و  است  تجاوز  مقابله ی  می دهند.  پاسخ  آن  به 
سرزمین او می سوزد و دود از خانه بلند است. این خانه 
همان سرزمین شاعر است. میهن شاعر است که می سوزد 
است.  روشن  همسایه ها  خانه های  آن  سوختن  از  اما  و 
چنین  بیان  به  باد«  گذرگاه  »در  شعر  در  موج  میرویس 
مسایلی می پردازد. خانه ی شاعر می سوزد و سراپا آتش 
گرفته است و شعله های آن تا چتر سبز آسمان بلند است 

و ابر و دود آن  در کرانه های کهکشان پیچیده است.
ادامه در صفحه 9
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در آستانه سفر بان کی مون به منطقه،  دبیرکل سازمان 
و  راه گفتگو  از  خواست  ایران  و  امریکا  از  متحد  ملل 
مبادرت  تنش زدایی  به  مسالمت آمیز،  دیگر روش های 

کنند.
در همین حال، آقای مون اعالم کرد که به زودی برای 
متحده  امارات  و  لبنان  به  منطقه،  اوضاع  سر  بر  بحث 

عربی خواهد رفت.
باید تمام توان  ایران   بان کی مون گفته است امریکا و 
خود را برای فرونشاندن تنش در منطقه به کار گیرند 
و تالش کنند تا اختالفات میان خود را از راه گفتگو و 

راه های مسالمت آمیز، حل و فصل کنند.
 ایران تهدید کرده است در صورتی که  نفتش از سوی 
استراتژیک هرمز  تنگه  کشورهای غربی تحریم شود، 
از گلوگاه های مهم  تنگه هرمز یکی  بست.  را خواهد 
صادرات نفت منطقه است. تهدید ایران از زبان محمد 
عنوان  احمدی نژاد،  محمود  اول  معاون  رحیمی  رضا 

شده است.
دریایی  نیروی  پنجم  کشتی  ایران  تهدیدهای   از  پس 
امریکا که در بحرین مستقر شده اعالم کرده است که 
مانع بسته شدن تنگه هرمز خواهد شد. همچنین امریکا 
و  فروخت  سعودی  عربستان  به  اف۱۵  جنگنده   ۸۵
عربی  امارات  به  تاد  موشکی  سیستم  فروش  قرارداد 

متحد را منعقد کرد.
دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین از ایران خواست به 
مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد پایبند باشد 
و مسالمت آمیز بودن برنامه های اتومی خود را به اثبات 
ثابت  بتواند  باید  »ایران  باره گفت:  این  در  او  برساند. 
نظر  به  است.  مسالمت آمیز  اتومی اش  برنامه  که  کند 

مسووالن زندانی در شمال عراق تحقیقاتی را در مورد 
چگونگی فرار یازده زندانی آغاز کرده اند.

این زندانی ها با حفر یک تونل ۸۰ متری نیمه شب جمعه 

دولت بریتانیا سطح تهدید برای مسافران به کنیا را افزایش 
داده است.

احتماال  که  است  معتقد  بریتانیا  خارجه  امور  وزارت 
اجرای  برای  برنامه ریزی  نهایی  مراحل  در  تروریست ها 

حمالت خود قرار گرفته باشند.

سراسقف کیریل، اسقف اعظم کلیسای ارتودکس روسیه 
از مقامات این کشور خواست به اعتراض های شهروندان 

نسبت به نتایج انتخابات پارلمانی توجه کنند.
اسقف اعظم کلیسای ارتودکس در پیام تلویزیونی  خود 
گرفتن  نادیده  اردتودکس ها،  کریسمس  روز  مناسبت  به 

پولیس مکسیکو می گوید که پنج سر بریده شده در منطقه 
شمالی توریون یافته است.

به گفته مقام های پولیس مکسیکو، در کنار سرهای بریده 
شده پیامی از سوی قاتالن قرار دارد که این قتل ها را بخشی 
از تسویه حساب میان دو گروه قاچاق مواد مخدر دانسته 

خانه ام درآتش بیداد 
می سوزد!
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شعله اش تا چتر سبز آسمان باالست
ابر و دودش در کران کهکشان پیداست

شب، تمام شب
خانه ی همسایگانم را فروغش می کند روشن

ثالث  اخوان  مهدی  شعر های  از  یکی  نخست  نگاه  در  شعر  این   
بیدار  خواننده  ذهن  در  است،  شده  سروده  »فریاد«  نام  زیر  که  را 
گونه ای  به  باد«  گذرگاه  »در  شعر  در  موج  تردید  بدون  می سازد. 
از  را  این دو شعر  اما چیزی که  است؛  پرداخته  اخوان  از  تقلید  به 
هم جدا می سازد، محتوای آنهاست. خانه ی موج همان سرزمینش 
بیگانه است و آتش  این آتشی که می سوزد آتش تجاوز  است و 
مقاومت مردم است. خانه می سوزد این جا خاکستر برجای می ماند 
و اما  شعله های سر بر آسمان کشیده ی آن خانه های همسایگان را 
ندارد.  محتوایی  چنین  اخوان  شعر  درحالی که  می بخشد.  روشنایی 
او  کشور  است،  همگان  خانه ی  است،  سرزمین  یک  موج  خانه ی 
از  اخوان  است.  خانه  یک  تنها  اخوان  خانه ی  حالی که  در  است 
همسایگان  می گوید.  سخن  خود  دفتر  و  دیوان  و  پرده ها  سوختن 
او آرام در بسترهای خود خوابیده اند، این جا مفهوم همسایه همان 
مفهوم متعارف است، نه یک مفهوم سیاسی؛ اما در شعر موج مفهوم 
همسایه به یک مفهوم بزرگ سیاسی تعمیم یافته و هدف موج از 
سوختن  از  که  است   ایران  و  پاکستان  کشور های  همسایه ها،  این 
خانه ی او سود می برند. خانه، آتش سوزی و همسایگان  سه مفهوم 
عمده در شعر مهدی اخوان است که محور اصلی شعر موج را نیز 

همین مفاهیم تشکیل می دهند. این هم بخش هایی از شعر اخوان:
خانه ام آتش گرفته است، آتش جان سوز

هر طرف می سوزد این آتش
پرده ها و فرش ها را، تارشان با پود

من به هرسو می دوم گریان
در لهیب آتش پردود

وای بر من همچنان می سوزد این آتش
آن چه دارم یادگار و دفتر و دیوان

و آن چه دارد منظر و ایوان
افغانستان از سال ۱3۵۸خورشیدی تا فروپاشی نظام دست نشانده ی 
یکی  برابر  در  ایستادن  بود.  مقاومت  و  مبارزه  داغ  کانون  شوروی 
از بزرگ ترین ابرقدرت جهان ظاهرا کار ناممکنی به نظر می آمد؛ 
زبانی  به  بود.  همراه  پایان جنگ سرد  با  افغانستان  پایان جنگ  اما 
را  افغانستان، آن کشور  در  دیگر می توان گفت شکست شوروی 
می توان  این جا  از  کشید.  فرو  جهانی  بودن  قدرت  ابر  اریکه ی  از 
سیاسی  تاریخ  در  نقطه ی عطفی  افغانستان   پایان جنگ  که  گفت 
جهان است. بدون تردید افغانستان در این جنگ نابرابر، همکاری 
گسترده ی جهان آزاد، کشورهای اسالمی و کشورهای همسایه را با 
خود داشت؛ اما همین که آب ها از آسیا ها فرو افتادند، دیگر روشن 
شد که آنها همگان برای مطلب خود دلبری کرده بودند. شعر موج 
شکست  افغانستان  در  شوروی  دارد.  نظر  نقطه،  همین  به  درست 
خورد؛ اما این شکست به قیمت سوختن بخش بزرگ هستی ما تمام 
شد. خانه ی شاعر، یعنی سرزمینش، در آتش سوخت؛ اما دیگران 
از پیروزی مجاهدین  از روشنایی آن بهره بردند. رویداد های پس 
افغانستان  نقطه نظر،  این  از  داشت.  بیان  روشنی  به  را  چیزی  چنین 
با شکست اتحاد شوروی نه تنها بر کشورهای همسایه بلکه برهمه 
کشورهای آزادشده از نظام شوروی سابق و کشورهای غربی حق 
به پایان  با یکی از ترانه های موج  نبشته را  انکار ناپذیری دارد. این 

می آورم:
شام است و ره بام نمی داند کس

جز غصه در این شام نمی داند کس
هر کس ثمر عمر به شب می گیرد

از روز به جز نام نمی داند کس
به امید پیروزی های بیشتر شاعر ارجمند میرویس موج.

می رسد جهان هنوز در این زمینه متقاعد نشده است.«
غرب ایران را متهم به تالش برای ساخت سالح اتومی 
می کند. آژانس بین المللی انرژی اتومی هم در آخرین 
ساخت  برای  ایران  تالش   احتمال  از  خود،  گزارش 
سالح اتومی در گذشته یا حال  سخن گفته است. این 
برنامه  بودن  بر مسالمت آمیز  تهران  در حالی است که 

اتومی خود اصرار دارد.
دور  چهار  متحد،  ملل  سازمان  امنیت  شورای  تاکنون 
تحریم علیه ایران به دلیل برنامه های اتومی اش تصویب 

کرده است.
ماه  در  که  کرد  اعالم  کی مون  بان  دیگر،  سویی  از 
جاری به خاورمیانه سفر خواهد کرد تا اوضاع در این 

منطقه را با مسووالن آن بحث بگذارد.

موفق به فرار از این زندان شده اند.
عراق  کردستان  والیت  در  واقع  زندان  این  مسووالن 
از  فرار  برای  زندانیان  برنامه ریزی  نحوه  از  می گویند 

به  کمک  حال  در  بریتانیا  تروریزم  با  مبارزه  مسووالن 
پولیس کنیا هستند که ماه گذشته در یورش به مکانی در 
مومباسا، مرکز توریستی کنیا، موفق به کشف مواد منفجره 

و تجهیزات ساخت بمب شدند.
یک شهروند بریتانیایی نیز از جمله افرادی است که در این 

اعتراض های مردمی را نشانه ای بسیار بد دانست که  ناتوانی 
حکومت در تعدیل شرایط کشور را آشکار می کند.

در  از شهروندان روسی  نفر  هزاران  هفته های گذشته،  در 
اعتراض به آنچه تقلب در انتخابات پارلمانی می خواندند به 
جاده ها ریختند و خواستار پایان بخشیدن به قدرت والدیمیر 

است.
به گفته تحلیلگران مکسیکویی این اقدام می تواند بخشی از 
تالش گروه تبهکاری و قاچاق مواد مخدر »زتاس« باشد که 
تالش می کند تجارت مواد را در این منطقه به طور کامل از 
آن خود کند و با گروه »سینالوآ« که رهبری آن با حوآکین 

میشل  با  کی مون  رویترز،  بان  خبرگزاری  گزارش  به 
نخست وزیر  و  میقاتی  نجیب  و  رییس جمهور  سلیمان 
صلح  حافظ  نیروهای  فرماندهان  همچنین  و  لبنان 
سازمان ملل در این کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد.

او پس از آن به عمان پایتخت اردن خواهد رفت تا با 
روند  بر سر  و  و  دیدار  فلسطینی  و  اسراییلی  مسووالن 

صلح میان دو طرف گفتگو کند.
فلسطینی  خودگران  تشکالت  نماینده  منصور،  ریاض 
در سازمان ملل متحد گفته است که احتمال دارد آقای 
مون به کرانه باختری رود اردن هم برود. او در این باره 
تصریح کرد: »توافقی اولیه برای سفر دبیرکل سازمان 

ملل متحد به رام اهلل وجود دارد.«

دست زندانبان های خود دچار سردرگمی شده اند.
عملیات جستجو برای دستگیری فراریانی که برخی از 
آنها به جرم قتل به حبس ابد محکوم شده اند، ادامه دارد.

تهاجم دستگیر شده اند.
دیگر  شهروند  دو  برای  همچنین  کنیا  قضایی  مقام های 
بریتانیا به اتهام ارتباط با گروه اسالم گرای سومالیا موسوم 

به الشباب، حکم بازداشت صادر کرده اند.

پوتین، نخست وزیر این کشور، شدند. آقای پوتین امیدوار 
است با شرکت در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری 

بتواند شش سال دیگر نیز در قدرت بماند.
قرار است معترضان روز چهارم فبروری، نزدیک به یک ماه 

دیگر، تظاهرت اعتراضی تازه ای برگزار کنند.

گازمن است رقابت می کند.
حوآکین گازمن یکی از سران اصلی قاچاق در مکسیکو 
است، به طوری که پولیس این کشور او را در راس لیست 

سیاه خود قرار داده است.

بان  کی مون خواستار تنش زدایی میان ایران و امریکا شد 

یازده زندانی در کردستان عراق فرار کردند

بریتانیا سفر به کنیا را پرخطر اعالم کرد

اسقف اعظم کلیساى ارتودکس خواستار توجه مقامات روسی به اعتراض هاى شهروندان شد

کشف پنج سر بریده توسط پولیس مکسیکو
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وزارت خارجه امریکا در اقدامی غیرمعمول، به بحرین هشدار داد 
که سریعا به موضوع ضرب و جرح نبیل رجب، از فعاالن حقوق 

بشر در این کشور، رسیدگی کند.
وزارت خارجه امریکا از گزارش هایی مبنی بر لت و کوب شدید 
نبیل رجب توسط پولیس در منامه، اظهار نگرانی کرده و از دولت 

این کشور خواسته که به این موضوع رسیدگی کند.
که  می گوید  و  کرده  تکذیب  را  گزارش ها  این  بحرین  دولت 

تاسیس  سالروز  صدمین  یک  جنوبی،  افریقای  ملی  کانگرس 
تاسیس جنبش سابق  خود را تجلیل می کند. در مراسم سالروز 
آزادی افریقای جنوبی، رییس جمهور جیکوب زوما از مبارزان 
نژادپرستانه و استثماری  و قربانیان راه آزادی در مقابل سیاست 

انگلیس یادبود به عمل آورد.  به قصد یک  را  ایران  محمود احمدی نژاد روز یک شنبه 
سفر پنج روزه به امریکای التین ترک کرد؛ سفری که به 
گفته دفتر ریاست جمهوری ایران با هدف گسترش روابط 
سیاسی و اقتصادی با کشورهای امریکای التین صورت 

می گیرد.
بر  از سفر خود  ایرنا، آقای احمدی نژاد پیش  به گزارش 
امریکای  با کشورهای  ایران  به گسترش روابط  روند رو 
التین تاکید کرده و گفته است: »در سفر به چهار کشور 
امریکای التین، موضوعات مهم بین المللی و منطقه ای و 

تحوالت اخیر مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.«
بر اساس اعالم دفتر ریاست جمهوری ایران قرار است که 
در پنج روز آینده آقای احمدی نژاد از ونزویال، نیکاراگوا، 

کوبا و اکوادور دیدن کند.
دراین سفر علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه، برخی 
معاونان رییس جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت و 

وزیر نیرو در این سفر حضور دارند.
در  این که  اظهار  با  یک شنبه  روز  ایران  جمهور  رییس 
چاوز،  هوگو  می شود،  ونزویال  عازم  خود  سفر  ابتدای 

پولیس آقای رجب را در وضعیتی که به شدت مجروح شده بود 
یافته و او را به شفاخانه منتقل کرده است.

در روزهای اخیر، گزارش ها از سرکوب و برخورد دولت بحرین 
با مخالفانش افزایش یافته اما گزارشگران می گویند که امریکا 
از آن جا که بحرین را متحد اصلی خود در برابر ایران در منطقه 
خلیج فارس می داند، از تحت فشار قرار دادن دولت بحرین در 

ارتباط با اعتراضات داخلی این کشور، سر باز می زند.

کانگرس ملی افریقا پس از پایان آپارتاید در سال 1994، زمام 
علیه  مبارزه  رهبر  ماندال،  نلسون  دارد.  دست  در  را  حکومت 
سیاست تبعیض نژادی اکنون 94 سال سن دارد. او به دلیل ناتوانی 
احتماال در مراسمی که بیش از یک صد هزار نفر در آن اشتراک 

می کنند، حضور نخواهد داشت.

مبارزه  »قهرمان  را  ونزویال  جمهور  رییس 
با استکبار و خدمت  گذاری به مردم و قطع 
وابستگی های سیاسی و اقتصادی« در منطقه 
جدید  توافقات  ایجاد  به  نسبت  و  دانست 
ابراز  سفر  این  جریان  در  کشور  دو  میان 

امیدواری کرد.
نیکاراگوا   به  سفر  ادامه  در  که  افزود  وی 
می رود و ضمن شرکت در مراسم تحلیف 
و  پروژه ها  کشور،  این  جمهور  رییس 
خواهند  جریان  به  را  جدیدی  قراردادهای 

انداخت.
و  سومین  ترتیب  به  اکوادور  و  کوبا 
چهارمین ایستگاه سفر محمود احمدی نژاد 
خواهند بود که در این دو کشور نیز به گفته 
وی، انتظار می رود قراردادهای جدیدی میان ایران با این 

کشورها منعقد شود.
به  اشاره  احمدی نژاد  محمود  کاری  برنامه  در  اگرچه 
خارجه  امور  وزیر  ولی  است  نشده  گواتماال  به  سفر 
محمود  شرکت  که  کرده  اعالم  گواتماال  آینده  دولت 
جدید  جمهور  رییس  تحلیف  مراسم  در  احمدی نژاد 
روز  احمدی نژاد  محمود  است.  شده  قطعی  نیز  گواتماال 
یک شنبه گفت: »امریکای التین منطقه ای است که نظام 
سلطه تصور می کرد حیاط خلوت آن است و هر کاری 
ملت ها  امروز  اما  دهد،  انجام  می تواند  بخواهد  دلش  که 
بیدار شده اند... در این سفر تمایل نظام سلطه برای دخالت 
در کشورهای و حضور نظامی در آن ها را مورد بررسی 
نولند  ویکتوریا  شنبه، 1۷ جدی،  داد.« روز  قرار خواهیم 
سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا، در واکنش به سفر 
محمود احمدی نژاد به کشورهای امریکا التین با تاکید بر 
این که تحریم های بین المللی »شدیدا« جمهوری اسالمی را 
به کشورهای جهان توصیه کرد که  منزوی کرده است، 

روابط خود را با ایران توسعه ندهند.

امریکا به بحرین هشدار داد

کانگرس افریقای جنوبی صدمین سالروز تاسیس خود را تجلیل می کند 

ACKUاحمدی نژاد سفر پنج روزه خود را به کشور امریکای التین آغاز کرد
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