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دستاورد دیدار تاریخی

ایجاد کمیسیونی دیگر

یادآوری
در مقاله ترجمه شده از واشنگتن تایمز در شماره مسلسل 1133 روز گذشته روزنامه 8صبح، به نقل از 
داکتر عبداهلل عبداهلل رقم پولی اشتباها به عوض میلیون، میلیارد آمده بود. بدین وسیله ضمن تصحیح 

آن، از خوانندگان محترم و آقای عبداهلل به خاطر این اشتباه پوزش می طلبیم.

خوانندگان محترم 
روزنامه 8صبح

حمل   30 تاریخ  از  8صبح،  روزنامه 
توزیع رایگان را قطع می کند. 

در  می شود  تقاضا  محترم  خوانندگان  از 
اسرع وقت برای اشتراک اقدام کنند.

شماره تماس:
0708144047
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رییس  قانونی،  یونس  محمد  کابل:  8صبح، 
نمایندگان  مجلس  کنونی  وعضو  پیشین 
جهادی  فرماندهان  ترور  می گوید  افغانستان 
بخشی از پروژه ی برنامه ریزی شده است که 

در کشور عملی می شود.
 روز جمعه، خان محمد خان، فرمانده پولیس 
که  مجاهدین  سابق  فرماندهان  از  و  کندهار 
تازه به این سمت گماشته شده بود در حمله 
انتحاری کشته شد، چند روز پیش نیز ملک 
شرق  در  جهادی  سابق  فرماندهان  از  زرین 
موالنای  پیش  و همچنین چندهفته  افغانستان 
سیدخیلی از دیگر فرماندهان جهادی در کندز 

توسط حمله کننده ی انتحاری کشته شد.
روز  کرزی  جمهور   رییس  حال  همین  در 
گذشته در نشست خبری مشترک با یوسف 
ضمن  پاکستان  وزیر  نخست  گیالنی،  رضا 
یادآوری مشکل تروریزم در دو کشور گفت 
در یک ماه گذشته سه خدمت گذار افغانستان 

کشته شده است.
از  نامی  نشست خبری  این   در  هر چند وی 
گروهی که دست به کشتار فرماندهان پولیس 
می زنند چیزی نگفت اما در  اعالمیه های که 
همواره در این موارد ازدفتر ریاست جمهوری 
به رسانه ها فرستاد شده ازآن ها به نام» دشمنان 

صلح  و امنیت« نامبرده شده است.
مشترک  نشست  در  جمهورکرزی  رییس 
گفت:  پاکستان  وزیر  نخست  با  خبری 
از  نفر  سه  ماه  یک  ظرف  افغانستان  »در 
سید  موالنای  را،  کشور  خدمت گذارهای 
که  را  خان  محمد  وخان  زرین  ملک  خیل، 
دیروز) جمعه( درکندهار توسط یک حمله ی 

انتحاری شهید شدند، شدیدا تقبیح می کنیم.«
قانونی،  یونس  محمد  است  درحالی  این   

8صبح، کابل: ثریا دلیل، سرپرست وزارت 
نظارت  می گوید  افغانستان  عامه ی  صحت 
مراکز  سایر  و  شفاخانه ها  فعالیت  از  شدید 
به  وزارت  این  اولویت  عمده ترین  صحی 

شمار می رود.
این  روان  سال   برنامه های  که  دلیل  خانم 
نمایندگان  برای  گذشته  روز  را  وزارت 
عمکرد  از  نظارت  گفت  می داد،  توضیح 
وزارت  برنامه های  از  بخشی  درمانی  مراکز 
صحت بوده و سال گذشته مقرره ی نیز تهیه 

و تصویب شده است.
بخش  از  نظارت  دلیل  خانم  گفته ی  به   
فعالیت صحی  قانونمند شدن  به  نیاز  صحی 

در کشور دارد.
ده  وزارت صحت گفت ساخت  سرپرست 
شفاخانه و 19  مرکز صحی در کنار ایجاد 
این  اختیار  در  هزینه آن  که  خون  بانک   5
توسعه ای  برنامه های  از  دارد  قرار  وزارت 

این وزارت درسال روان است.
مرکز های   301 کل  از  تعدادی  ساخت 
خانه های  در  حاضر  درحال  که  صحی 
همکاری   به  نیز  دارند،  فعالیت  کرایی 
برنامه های  از  خارجی  کننده های  کمک 

دیگر این وزارت به شمار می رود.
می گویند  کشور  صحت  وزارت  مقام های 
تخصص،  اکمال  برنامه  متمرکزسازی  غیر 
راه اندازی  و  بشری  دربخش  نظر  تجدید 
از  جلوگیری  برای  گونه گون  کمپاین های 
سال  در  که  هستند  برنامه  های  از  مرض ها 

روان عملی می شود.
ریشه کن ساختن مرض فلج کودکان در 13 
ولسوالی پرخطر از برنامه وقایه ای دیگر این 

وزارت می باشد. 

رییس پیشین وعضو کنونی مجلس نمایندگان 
نمایندگان  نشست روز گذشته ی مجلس  در 
توطیه ای  جهادی  شخصیت های  ترور  گفت 
مجاهدین  برداشتن  میان  از  برای  که  بوده 

راه اندازی شده است.
واکنش های  قراردادن  پرسش  زیر  با  قانونی 
حکومت می گوید تعریفی از دشمنان صلح و 

امنیت مشخص شود.
به  را  شخصیت ها  این  ترور  »من  گفت:  قانونی 
عنوان یک سلسله ی زنجیره ای جز از پروژه های 
پالن شده می دانم. انجنیر عمر در کندز شهید شد، 
موالنای سید خیل شهید شد، خان محمد خان در 
کندهار شهید شد، ملک زرین شهید شد، ده تن 
از همکارهای ما در دور گذشته از خانه ی ملت 
شهید شده رفتند، تصمیم نظام و نهاد های امنیتی 
با عاملین قضیه چیست؟ و  ارتباط  افغانستان در 
در پایان هم با پیام تسلیت یک آدرس مجهول 
ونامفهوم عنوان می شود، بازی با الفاظ: دشمنان 
صلح و امنیت افغانستان.آقا )رییس جمهور( بگو 
که این دشمنان صلح و امنیت افغانستان کیست؟«

آگاهان  که  می شود  بیان  درحالی  گفته ها  این 
افغانستان  حکومت  اخیر  تالش های  سیاسی 
ساختن  مشخص  مانع  را  طالبان  با  گفتگو  در 
کشور  در  تروریستی  حمله  های  سازمانده های 

می دانند.

سرپرست وزارت صحت گفت محدودیت 
صحی  کارمندان  فرستادن  مالی،  منابع 
و  محیطی  امنیتی،  مشکالت  والیات،  به 
راه  فرا  عمده ی  چالش های  از  منطقه ای 

فعالیت  های این وزارت بوده است.
صحی  کارمندان  کمبود  گفت  دلیل  خانم 
وزارت  برنامه های  از  برخی  تطبیق  نیز  زن 

صحت را با مشکل مواجه ساخته است.
به گفته وی در 27 درصد مرکزهای درمانی 

افغانستان حتا یک زن وجود ندارد.
درسال  گفت  صحت  وزارت  سرپرست 
استخدام  و  اداری  فساد  با  مبارزه  گذشته 
برنامه ی  بنیاد  بر  ا  ر  صحی  کارمندان 
پرونده ی   17 که  ساخته  عملی  ریفورم 
فرستاده  سارنوالی  لوی  به  نیز  فساداداری 

شده است.
خانم دلیل گفت 87 درصد کارکنان صحی 
را  والیتی  کارکنان  درصد   50 و  کابل  در 

شامل ریفورم و رتب معاشات ساخته اند.
تا  دارند  دست  روی  را  پالیسی  گفت  وی 
کارکنان  برای  نیز  را  منطقه ای  امتیازات 
صحی که در والیت ها وظیفه اجرایی کنند، 

بپردازند. 

قانونی:
قتل زنجیره ای فرماندهان جهاد و مقاومت 

پالن شده است

دیدار  از  پس  پاکستان  وزیر  نخست 
یک  در  افغانستان،  دولت  مقام های  با 
کرزی  حامد  با  مشترک  خبری  کنفرانس 
از  مختلف  مسایل  مورد  در  او  که  گفت 
و روند صلح در  افغانستان  جمله وضعیت 
این کشور گفتگو کرده است. آقای گیالنی 
تاکید کرد که با مقام های دولت افغانستان 
مشترک  کمیسیون  تا  است  شده  توافق 
صلح در سطح مقام های ارشد دو کشور به 

میان آید.

ثریا دلیل: 
از فعالیت شفاخانه های خصوصی 

نظارت می شود

عناوین 
مطالب امروز:

ولسوال طالبان در ارچي: 

کوچکترین 
فرمانده طالبان 
را نیز پاکستان 
تعیین مي کند

به  که  طالبان  ولسوال 
است  پیوسته  دولت 
پاکستان  »دولت  گفت: 
مستقیم  و  آشکار  به طور 
مقام های  تعیین  در 
را  اولی  نقش  طالبان 
نزد  در  طالبان  و  دارد 
برای  تنها  مقام ها  آن 
تالش  مقام  و  پول  گرفتن 
دیگری  چیز  و  می کنند 
به  آنان  نیست.  موجود 
نمی دهند.« ارزش  انسان 
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حزب  افراد  میان  شدیدی  درگیری 
حکمتیار  گلبدین  رهبری  به  اسالمی 
نرخ  ولسوالی  در  طالبان  نیروهای  و 
والیت میدان وردک  صورت گرفته 

است.
امنیه والیت  حق نواز حقیار قوماندان 
میدان شهر، به خبرگزاری بست باستان 

داده  هشدار  جهان  غذایی  برنامه 
هفت  به  غذایی  کمک  که  است 
خطر  به  معروض  فقیر  افغان  میلیون 
دالر  میلیون  صدها  باید  و  هستند 
افغان  نیازمندان  برای  به زودی  اضافی 

اختصاص داده شود.
سوی  از  که  خبری  اعالمیه  دریک 
یافته  انتشار  جهان  خوراکه  سازمان 
به 257  به طور عاجل  آمده است که 
بتوان  تا  است  ضرورت  دالر  میلیون 
در کشور  که  افغان  میلیون   7.3 برای 
جنگزده ی افغانستان به غذا نیاز دارند 
این  کار  آن  درغیر  کرد،  کمک 
درآمده  تعلیق  به  ازماه ها  که  سازمان 

است، با مشکل مواجه می شود.
امسال  که  شده  تاکید  اعالمیه  در 
به  غذایی  کمک  برای  سازمان  این 
افغانستان کمتر از نصف بودجه مورد 

نیاز را در اختیار دارد.

تاهنوز  که  تن  یک  و  نبی  محمد 
گروه  از  نیست  معلوم  هویت اش 

حزب اسالمی کشته شده اند. 
به  رویداد  محل  از  عینی  شاهد  یک 
که  گفته  باستان  بست  خبرگزاری 
دو  از  بیشتری  افراد  درگیری  این  در 

طرف کشته و زخمی شده اند. 

شاگرد مکتب قطع خواهد کرد. 
را  اصلی  غذایی  ماده  که  گندم  تهیه 
این  از  نیز  می دهد  تشکیل  کشور  در 
این  شد،  خواهد  متاثر  بودجه  کمبود 
نباتی  روغن های  که  است  درحالی 
وحبوبات نیز در ماه جوالی و اگست 

کم می گردند.
هشدار  جهان  خوراکه  سازمان 
بدون  اگست  ماه  در  که  است  داده 
شد  خواهد  »مجبور  بیشتر  کمک های 
را  خود  عملیات  بخش های  بعضی  تا 

کاهش دهد.«
خارجی  کمک های  زرق  وجود  با 
در  طالبان  سقوط  از  بعد  زیاد 
به طور  افغانستان   ،2001 سال 
نگران کننده ای فقیر باقی مانده است 
کشور  در  مردم  زندگی  سطح  که 
درمقیاس جهانی از پایین ترین سطح  

زندگی به شمار می رود.
 

فرصت هایی که 
از دست می روند 

حامد 
نخست  و  کرزی  جمهور  رییس 
ایجاد  از  گذشته  روز  پاکستان،  وزیر 
تامین  منظور  به  مشترکی  کمیسیون 
صلح و مذاکره با مخالفان مسلح خبر 

دادند. 
از چند  دو کشور  مقام های  اقدام  این 

جهت قابل بررسی می باشد. 
1ـ تجربه چند سال گذشته نشان داد که 
کمیسیون ها و جرگه های ایجاد شده از 
کارآیی چندانی برخوردار نبوده است. 
آگاهان  همه ی  و   افغانستان  مردم 
جرگه مشورتی صلح و جرگه گی را به 
یاد دارند، در دو سال اخیر، هیات هایی 
تحت عنوان های مختلف رفت و آمد 
داشتند. اما دست آورد این جرگه ها و 
کمیسیون ها تا هنوز برای کسی معلوم 
نمی باشد. حکومت پاکستان حتا پیش 
از این در نشست های سه جانبه که میان 
برگزار  پاکستان  و  امریکا  افغانستان،  
شده بارها از حضور در آن خودداری 
نیست  معلوم  نیز  اکنون  نموده اند. 
همکاری  و  ایجاد  در  پاکستان  که 
کمیسیون جدید از چه میزان صداقت 

و  تعهد برخوردار می باشد؟ 
نهادهای  و  کمیسیون ها  ایجاد  2ـ 
یک  ارایه  به  جای کمک  به  موازی، 
دیدگاه ها  پراکندگی  سیاسی،  راه حل 
نتیجه ی  یک  به  دست یابی  عدم  و  
هم اکنون  سازد.  می  بیشتر  را  سیاسی 
در کنار وزارت خارجه، شورای عالی 
صلح نیز در نقش یک وزارت خارجه 
دیگر عمل کرده و با تشکیل کمیسیون 
نهایی  حرف  که  نیست  معلوم  جدید 
در  نهادی  کدام  و  کسانی  چه  را 
مورد مصالحه با طالبان خواهد گفت. 
که  نمی دانند  طالبان  حتا  هم اکنون 
طرف اصلی در گفتگوها با حکومت 
می باشد.  نهادها  کدام  افغانستان 
کمیسیون  صلح،  عالی  شورای  زیرا 
تحکیم صلح و حال کمیسیون جدید 
مصالحه  راستای  در  همگی  مشترک 
نهاد  اما  کرد.  خواهند  کار  طالبان  با 
این  میان  در  موثر  و  تصمیم گیرنده 

مجموعه مشخص نمی باشد. 
کمیسیون  ایجاد  با  پاکستان  3ـ 
مساله ی  تا  است  تالش  در  مشترک 
در  را  ناامنی  مشکالت  و  افغانستان 
نقش  تا  داد،  سطح محدودتری جلوه 
غربی  متحدین  و  جهانی  جامعه ی 
حکومت افغانستان را کمتر سازد. اگر 
قرار باشد  کمیسیون جدید در راستای 
جایگاه  نماید،  کار  طالبان  با  مصالحه 
نیروهای متحد حکومت افغانستان در 
موجود   وضعیت  و  تروریزم  با  مبارزه 

عمال زیر سوال قرار می گیرد. 
کمیسیون  ایجاد  با   پاکستان  4ـ 
حل  کلید  که  دهد  نشان  می خواهد 
این   دست  در  افغانستان  در  مشکالت 

کشور است. 
حکومت پاکستان در تالش است تا با 
خاص  اهداف  خوشبینی  فضای  ایجاد 
خود را از  جمله همسویی آقای کرزی 
با پاکستان را در جلوگیری از حمله های 

طیاره های بی پیلوت را دنبال کند. 
دوگانه  سیاست  با  پاکستان  5ـ 
تا  است  تالش  در  غیرصادقانه  و 
باشد که پس  تا  نموده  فرصت سوزی 
خود  واقعی  اهداف   2014 سال  از 
آن زمان  تا  پاکستان  سازد.  برمال  را 
در  صلح  راستای  در  گام عملی  هیچ 
از  پس  و  داشت  برنخواهد  افغانستان 
با  که  کرد  خواهد  کوشش   2014
را  خود  مطالبات  پررنگ تر،  حضور 
باالی حکومت افغانستان تحمیل نماید. 
تجربه ی  با  که  است  خوب  بنابراین 
پاکستان  گانه  دو  سیاست  از  ساله   10
آموخته های الزم را به دست آ ورده و 

سال دیگر را به اشتباه راه نرویم. 

گفته است که این درگیری شب شنبه 
صورت  گروه  دو  این  افراد  میان 
کشته  تن  چهار  نتیجه  در  که  گرفت 

شده اند.
درگیری  این  در  وی،  گفته  به 
تن  یک  زاخیل،  مال  برادر  عمرخیل 
از فرماندهان مشهور طالبان و شبه  اهلل، 

افغانستان  بخش  مدیر  امبلیو  لوییس   
درسازمان خوراکه جهان گفته است: 
»ما تقاضا می کنیم که به ما این امکان 
فزاینده  این خالی  تا  فراهم سازید  را 

را پرکنیم.«
غذایی  »امنیت  است:  افزوده  امبلیو 

اساس انکشاف دراین کشوراست.«
نرسیدن کمک های  گفته می شود که 
این  جهان،  خوراکه  سازمان  به  بیشتر 
ماه جون کمک های  نیمه  در  سازمان 
غذایی اش را برای بیش از یک میلیون 

طالبان و حزب اسالمی در میدان وردک درگیر شدند

سازمان غذایی جهان:
افغانستان به کمک بیشتر نیاز دارد
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کمیسیون مشترک
صلحی به ارمغان خواهد آورد؟

و  استقرار صلح  و  تامین  برای  که  است  قرار شده 
با طالبان و سایر مخالفین مسلح در هردو  مذاکره 
مشترکی  کمیسیون  وپاکستان،  افغانستان  کشور 
گیالنی،  رضا  یوسف  گردد.  ایجاد  عالی  درسطح 
صدراعظم پاکستان ضمن اعالم این خبر افزوده است 
این  منظور  به  کمیته ی مشترکی  این هم  از  پیش  که 
کار وجود داشت، که تحت نظارت وزرای خارجه ی 
هردو کشور فعالیت می کرد ولی کمیته ای که در آینده 
تشکیل خواهد شد، تحت نظر مقامات ارشد اجرایی 

نظامی وغیرنظامی کار خواهد کرد. 
پاکستان  در  که  گفت  نشست  دراین  کرزی  آقای 
شخص نخست وزیر با رییس ستاد ارتش و رییس 
سازمان استخبارات پاکستان بر روند کار این کمیته 
ازچند سال قبل  افغانستان  نظارت خواهند کرد. در 
مسلح  مخالفان  با  مصالحه  روند  بر  کرزی  آقای 
محور  در  را  موضوع  این  اساسا  و  کرده  نظارت 
سیاست های دولت قرار داده است. این که چه کارهایی 
دراین راستا انجام یافته است، هنوز در پرده ی ابهام 
است و روشن نیست که چه تحوالتی موجب این کار 
شده است، ولی به گفته ی آقای کرزی در این گفتگوها 
)منظور گفتگوهای اخیر با صدراعظم پاکستان است( 
وضاحت و صراحت بی سابقه ای وجود داشته است 
و صحبت های صدراعظم پاکستان در این گفتگوها 
حاکی از تغییر کلی نسبت به مذاکرات قبلی بوده است. 
آقای گیالنی نیز این گفتگوها را »تاریخی و بی سابقه« 
خوانده و گفته است که توافق شده تا سطح همکاری ها 
در هردو کشور افزایش یابد. او همچنین گفته است 
که موضوع مصالحه میان دولت افغانستان و طالبان 
این  است.  افغانستان  ملت  به  مربوط  دراین کشور، 
گفته درواقع خالف آن چیزی است که بارها و بارها 
آقای کرزی برآن تاکید می ورزید و آن این که مرکز 
افغانستان  در آن سوی مرزهای  تروریستان  اصلی 
یعنی پاکستان است. آقای گیالنی همچنین گفت که: 
قبایلی  این تصور را دور کنم که مناطق  می خواهم 

پاکستان، پناهگاه تروریستان است.
براین اساس دراین مذاکرات پاکستان توانسته است 
تاکید  همیشگی اش  ادعای  بر  و  دهد  برایت  را  خود 
ورزد که کشور پاکستان خود قربانی تروریسم است. 
حاال این تروریسم از کجا می آید و در کجا آموزش 
می بیند و از کجا تمویل می شود، بی جواب می ماند! 
این درحالی است که در حلقات سیاسی افغانستان، 
اکثرا براین باور هستند که گروه تروریستی طالبان 
و  دارند  عریانی  خیلی  ارتباط  پاکستانی  منابع  با 
این را تعداد زیادی از تروریست های دستگیرشده از 
آن  این که  مثل  اما  کرده اند.  اعتراف  طریق رسانه ها 
اعتراف کنندگان  و  بوده اند  دروغین  همه  اعترافات 
به دروغ برخود اتهام می بندند! اکنون آی اس آی که 
سازمان دهنده ی طالبان بود و هست، از همه جنایاتی 
تبریه  است  داشته  روا  افغانستان  مردم  در حق  که 
می شود و به پاداش آن، به عنوان ناظر در کمیته ای 
که قرار است بر روند فعالیت های صلح طلبانه نظارت 
از  شاید  می کند.  ایفا  را  مهم تری  خیلی  نقش  نماید، 
همین سبب باشد که این گفتگوها تاریخی و بی سابقه 
خوانده شده که واقعا هم تاریخی است و هم بی سابقه 
نمی توان  آن  برای  نظیری  تاریخ  در هیچ کجای  که 

یافت!
قابل یادآوری است زمانی که گفتگوها میان مقامات 
هر دوکشور جریان داشت و هر دو طرف با کمال 
اظهار  برادرانه مصروف  روحیه ی  با  و  نیت  حسن 
ارادت به هم بودند، در قول اردوی سیالب طی یک 
عملیه ی انتحاری که هژده قربانی از افراد اردوی ملی 
به جا گذاشت، طالبان کرام از نتیجه ی این گفتگوها 

اظهار خرسندی و رضایت کردند.

زنگ اول


ACKU



برای  متحد  ملل  سازمان  وجهی  صندوق  غزنی:  8صبح، 
به  دالر  1.2میلیون  جاری  سال  برای  یونیسف،  کودکان، 

والیت غزنی کمک می کند.
این مطلب را حمیده رمضانی نماینده دفتر یونیسف در سفر 

به غزنی، در دیدار و مالقات با والی غزنی ابراز داشت. 
برخی  نمایندگان  و  محلی  مقام های  که  مالقات  این  در 
سازمان های بین المللی در کشور، حضور داشتند، نمایندگان 
برنامه های سال  مورد  در  متحد  ملل  سازمان  مختلف  دفاتر 
جاری شان در غزنی خبر دادند. نماینده دفتر یونیسف افزود 

 

از  افغانستان  در  اولین بار  برای  گذشته  روز  کابل:  8صبح، 
روهان  حمید  آمد.  عمل  به  تجلیل  سرکس  جهانی  روز 
راه  از  ما  »هدف  افغانستان گفت:  تعلیمی  مسوول سرکس 
و  کودکان  استعداد  کشف  سرکس  برنامه های  ان��دازی 

نوجوانان می باشد.«

که  می گوید  زیست  محیط  از  حفاظت  ملی  اداره  رییس   
با  زیست  محیط  وضعیت  بهبود  جهت  در  حکومتی  نهادهای 

این اداره هماهنگی الزم ندارند. 
افتتاح  مراسم  اداره روز گذشته در  این  مصطفی ظاهر رییس 
»تکنالوژی  عنوان  تحت  که  روزه  سه  بین المللی  کنفرانس 
معاصر محیط زیست« در کابل برگزار شده، به آژانس خبری 
پژواک گفته است: »در همین ثانیه که ما و شما گپ می زنیم 
نقلیه  وسایط  هنوزهم  می شوند.  قطع  بی رحمانه  ما  درختان 
تاریخ تیرشده در شهر در حال گشت و گذارند و٧٥ درصد دود 
تیل های  »هنوزهم  افزود:  او  می باشد.«  ازهمین وسایط  درفضا 
بی کیفیت وارد کشور می شود و دریای کابل پراز کثافات شده 
افراد  و  اشخاص  و  شهروندان  جانب  از  روزه  همه  که  است 

مختلف در آن تخلیه می شود.«
زیست  ازمحیط  حفاظت  ملی  اداره  که  اف��زود  ظاهر  آقای 
یک اداره پالیسی ساز است و برای تطبیق پالیسی های خود به 

همکاری نهادهای حکومتی نیاز دارد.
که  هوا  آلودگی  از  جلوگیری  عالی  کمیسیون  گفت  وی 
متشکل از نمایندگان 1٩ وزارت خانه و اداره مستقل می باشد، 
اداره ها  این  اکثریت  نمایندگان  این کمیسیون  نشست های  در 
شرکت  جدیدی  نمایندگان  هربار  یا  و  نمی شوند  حاضر 

می کنند که  از موضوع جلسه قبلی آگاهی ندارد.
کابل  در شهر  زیست  آلودگی  محیط  ظاهر مشکل  مصطفی 
را جدی خواند و افزود: »اگر امروز به این مسله توجه نشود و 
نهادهای ذیربط با ما درجهت تطبیق برنامه ها همکاری نکنند، 
علت  به  کابل  شهر  از  شما  و  ما  آینده  سال  هفت  ظرف  در 

آلودگی محیط زیست مهاجر خواهیم شد.«

نیروهای  مشترک  عملیات  یک  در  غزنی:  8صبح، 
والیت  یک،  ده  ولسوالی  در  ایتالف  قوای  و  پولیس 
این عملیات که  بازداشت شد.  مظنون  فرد  غزنی یک 
شب شنبه در ولسوالی ده یک راه اندازی شده بود یک 
و  کشف  یک  ده  ولسوالی  لغوات  قریه  از  ماین  حلقه 
یک نفر مظنون نیز در همین رابطه بازداشت شده است.
مشترک  گزمه  میان  درگیری  نتیجه  در  دیگر  ازسوی 
پولیس وقوای ایتالف با طالبان در قریه علم خیل  تلفاتی 
در پی نداشته و یک دیپوی اسلحه و مهمات مخالفین 
شده  داده  انفجار  ایتالف  نیروهای  ازسوی  و  کشف 
مهمات  و  اسلحه  مقدار  دیگر،  خبر  یک  طبق  است.  

به اساس سعی و تالش منسوبین حوزه سوم امنیتی پولیس 
روز جمعه از ساحه علی الال صاحب مربوط مرکز غزنی که 
شامل سه قطی مرمی دهشکه، 18 حلقه بم دستی، و یک فیر 

8صبح، بغالن: داکتر حبیب الرحمن فضلی سرطبیب شفاخانه 
نساجی از کمک های   تیم بازسازی هنگری مقیم پلخمری 
مشکالت  با  نساجی  »شفاخانه  می گوید:  نموده  تشکری 
جدی از جمله نبود وسایل جدید طبابت و اکسیجن برای 
کمک های  و  بود  مقابل  تنفسی  ام��راض  دچار  مریضان 
صورت گرفته می تواند تاحدی زیاد این شفاخانه را یاری 
سیستم  بازسازی  شامل  مساعدت ها  این  گفت  او  نماید.« 

آب رسانی، وسایل طبی می باشد.
 وی گفت: »ما تاهنوز در بخش های  جراحی، والدی نسایی، 
وسایل  از  ناگزیر  عملیاتی،  موارد  دیگر  و  گلو  و  گوش 
شصت هفتاد سال قبل استفاده می کنیم و در این زمینه ها هم 

از پی آر تی هنگری در خواست کمک نموده ایم.«

والیت  در  را  دالر  میلیون   1.2 جاری  سال  برای  که 
غزنی در بخش های مختلف از جمله معارف، صحت، 
کمک  ح��وادث  با  مبارزه  کمیته  و  دهات  انکشاف 
از  برنامه های دیگر  قابل ذکر است که  خواهد کرد.  
جمله کار در مقابل غذا، حکومت داری بهتر و بعضی 
دفتر  طرف  از  تا  است  نظر  در  نیز  دیگر  برنامه های 

سازمان ملل در غزنی تطبیق شود. 



بتوانیم  تا  که  است  براین  ما  »تالش  گوید:  می  او 
ضمن  در  و  دهیم  پرورش  را  کودکان  استعدادهای 

تفریحی نیز برای آنان ایجاد کنیم.
به گفته وی موسسات مختلفی از سرکس حمایت می 
کنند از جمله کشورهای ایتالیا و دانمارک. او می افزاید 
در آینده نیز برنامه هایی براه خواهد افتاد و با هماهنگی 
سرکس تعلیمی برای اطفال افغانستان، تالش خواهند 
شد تا استعدادهای جوان را شناسایی و از آنان حمایت 
پسر در  و  تاکنون در حدود 130 شاگرد دختر  شود. 
معلومات  اساس  بر  می بینند.  آم��وزش  سرکس  این 
این  افغانستان،  اطفال  برای  تعلیمی  سرکس  مسوولین 
نهاد در سال 2002 میالدی در کابل به فعالیت آغاز و 
تا حال، برای هشت هزار طفل در بیست والیت کشور، 
نمایشات سرکس را انجام و کورس های کوتاه مدت 

آموزشی را راه اندازی کرده است.


آلودگی  مشکل  زیست،  محیط  اداره  معلومات  براساس 
بزرگ   شهرهای  خصوص   به  کشور  در  زیست  محیط 
وجود دارد، اما این مشکل در شهر کابل به مراتب بیشتر 

است.
از اواسط سال گذشته به این طرف، روز پنجشنبه به هدف 

کاهش آلودگی هوا در شهر کابل رخصتی می باشد.
پاک  در  تا  خواست  م��ردم  تمام  از  ظاهر،  مصطفی 

نگهداشتن محیط زیست با حکومت همکار باشند. 
کاهش  جهت  در  موثر  اقدام  را  دیروزی  کنفرانس  وی 

آلودگی محیط زیست خواند.
عالی  تحصیالت  وزارت  ابتکار  به  که  کنفرانس  این  در 
مختلف  ادارات  مسوولین  عالوه  بر  است،  یافته  تدویر 
دولتی و استادان شماری از دانشگاه های کشور، ده تن از 
اتریش، هند،  تایلند، آلمان،  استادان دانشگاه های هالند، 

پاکستان و ایران نیز شرکت کرده اند.



مرمی هشاد و دو ملی متری است، کشف و ضبط شده 
بازداشت نشده  و  این رابطه  تا هنوز کسی در  است. 

تحقیقات پولیس در زمینه ادامه دارد. 


شفا خانه نساجی دارای صد بستر بوده وبا آنکه مربوط 
به یک دستگاه غیر دولتی می شود ولی محل تداوی 
درگذشته ها  وحتا  است  بغالن  والیت  ساکنان  اکثر 
این  به  تداوی  برای  همجوار  والیت های  بیماران  نیز 
ابتدا این شفاخانه بیش از  شفاخانه مراجعه می کردند. 
صد کارمند صحی در بخش های مختلف داشت اما در 
ظرف چند سال اخیر زمانی که فابریکه نساجی به رکود 
مواجه شد، پرسونل این شفاخانه روز تا روز کمتر شده 
این  کارمندان  برای  کافی  معاش  نبود  هم  دلیلش  و 

شفاخانه خوانده شده است. 



ری
حرا

 . ا
س آتش و  دود  ورای  از 

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

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 
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نیز به شهادت می رسانند، او جوان و متعلم  گلوله او را 
صنف دوازدهم مکتب بود و درکنار آن اول نمره مکتب 
بود، به جوانی اش هم رحم نکردند، برادر دیگرم که در 
شفاخانه چهارصد بستر عسکر بود بعد از مدتی از وی نیز 
خبری نشد، که او شهید شد و یا هم زنده است، به نظرم 
زیر  زنده  هموطنانم  سایر  مانند  جنایت کاران،  را  او  که 
تراکتور نموده بودند. بعد از حادثه شهادت پدرم مال و 
دارایی ما به تاراج رفت، درنتیجه هیچ چیزی جز مقدار 
زمینی برای ما باقی نماند، برادر کوچکم مقداری زمین 
که از پدرم مانده بود، قسمتی از آن را برای مکتب داده 
و مقدار دیگرش را به فروش رساند، و به طرف پاکستان 
مهاجرت نمودند، زمانی که حکومت کمونیستی سقوط 
نمود و در سال 13٧1 برادرم دوباره به کشور بازگشت، 
رسید.  به شهادت  نیز  او  میان گروهی  در جنگ های  اما 
دارد  قرار  حالتی  درچه  ما  فامیل  که  بگویید  خود  شما 
به  جنگ  سه دهه  این  در  فامیلم  اعضای  از  تن  چهار  و 
ایشان زنده و  قاتالن  شهادت رسیدند. درحالی که هنوز 
آزاد می گردند، من دیگر نمی خواهم که خون به ناحق 
می خواهم  و  هستم  عدالت  اجرای  خواهان  من  بریزد، 
همیشه اطفال این کشور ما در رنج و مصیبت به سر نبرند.«



را  دختری  آتش«  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش  در 
او  زیرا  دیده،  مصیبت  و  رنج  بسیار  که  داریم  خود  با 
را در جریان سه دهه جنگ  برادرش  دو  و  پدر، خواهر 
زمان  در  را  برادرش  یک  و  خواهر  پدر،  ازدست داده، 
دراز  سالیان  از  بعد  را  برادرش  یک  و  کمونیستی  نظام 
است.  ازدست داده  میان گروهی  جنگ های  در  هجرت 
بیان  او گوشه ای از زندگی اش را در قالب این کلمات 
می کند: »ما در والیت لوگر سکونت داشتیم و در سال 
از  ماه  سه  و  بودم  شده  فارغ  مکتب  از  تازه  من   13٥8
اختناق  به سوی  کشور  فضای  می گذشت،  من  عروسی 
می رفت و آینده آن برای مردم معلوم نبود، زیرا دولت 
از سوی  بود و کشور  به قدرت رسیده  تازه  کمونیستی 
نیروهای شوروی وقت اشغال گردیده بود، دولت وقت 
دستگیر،  سرکوب،  را  مردم  گوناگون  نام های  به  هم 
مردم  از  تعدادی  می رساند.  شهادت  به  بعدا  و  شکنجه 
شب   از  یکی  در  نمودند.  اقدام  دولت  علیه  جهاد  به نام 
در  ناشناس  افراد  بود،  گرفته  فرا  تاریکی  را  همه جا  که 
عقب دروازه خانه ماین می گذارند و بعد از انفجاردادن 
به شهادت  دروازه وارد خانه می شوند. نخست پدرم را 
و  می شود  خانه  داخل  خواهرم  آن  از  بعد  و  می رسانند 
با شلیک  آنها  اما  نکشید،  را  پدرم  آنها می گوید که  به 

تاریکی  را  همه جا  که  شب   از  یکی  در 
فرا گرفته بود، افراد ناشناس در عقب 
از  بعد  و  ماین می گذارند  دروازه خانه 
انفجاردادن دروازه وارد خانه می شوند. 
نخست پدرم را به شهادت می رسانند و 
بعد از آن خواهرم داخل خانه می شود 
و به آنها می گوید که پدرم را نکشید، 
به  نیز  را  او  گلوله  شلیک  با  آنها  اما 
متعلم  و  جوان  او  می رسانند،  شهادت 
درکنار  و  بود  مکتب  دوازدهم  صنف 
آن اول نمره مکتب بود، به جوانی اش 
برادر دیگرم که در  نکردند،  هم رحم 
شفاخانه چهارصد بستر عسکر بود بعد 
او  نیز خبری نشد، که  از وی  از مدتی 

شهید شد و یا هم زنده است. 

به جوانی 
خواهرم 

رحم نکردند

اولین تجلیل از روز جهانی سرکس در افغانستانکمک بیش از یک میلیون دالری یونیسف به غزنی

 عدم هماهنگی نهادهای حکومتی با اداره محیط زیست

کشف یک دیپوی اسلحه و مهمات در غزنی 

کمک تیم بازسازی والیتی هنگری به شفاخانه نساجی پلخمری
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پروسه گنگ و مملو از مخفی کاری مصالحه با طالبان مخالفت های 
زیادی را برانگیخته است. در عین حال که تعداد زیادی از منتقدان 
اما  می رانند  سخن  کشور  در  صلح  ضرورت  از  رسانه ها  در  پروسه 
با  مذاکره  و  صلح  شورای  متوجه  را  خود  شدید  انتقادات  هم زمان 

گروه طالبان می نمایند.
طالبان  وسطایی  قرون  حاکمیت 
بسیاری از طرفداران صلح را در 
موضع دشواری قرار داده است. 
تا  روز  جنگ  تداوم  یک سو  از 
می افزاید،  بحران  عمق  بر  روز 
ضعیف تر،  روز  به  روز  دولت 
شده  غیرمعقول تر  و  فاسدتر 
می رود، تلفات غیرملکی به مرز 
تداوم  رسیده،  غیرقابل تحملی 

جنگ به جای راه حل به بحران و بی ثباتی بیشتر دامن می زند. اما در 
مقاومت  باید  که  می پذیرد  با گروهی صورت  این جنگ  عین حال 
یک  عنوان  به  که  این  نه  می گرفت   شکل  آن  علیه  افغان ها  ملی 
اپوزیسیون مشروع از سوی حکومت و دولت های غربی مورد مفاهمه 

و مذاکرات سخاوتمندانه ی سیاسی قرار  گیرد.
با  گفتگو  و  صلح  تحکیم  بین  عمومی  سرگشتگی های  و  تردیدها 
اجندای  یک طرفه ی  تعیین  جهت  حکومت  برای  را  زمینه  طالبان، 
گزینه ی  طرفدار  حکومت  است.  ساخته  مهیا  گروه  این  با  گفتگو 
»صلح به هر قیمت« با این گروه است. شورای دولتی صلح هر روز در 
رسانه ها از گفتگو های بی قید و شرط در هر مکان و هر زمانی سخن 

به میان می آورد.
نرمش های  معارف،  وزیر  سوی  از  طالبان  سفیدنمایی  شک،  بدون   
حقیرانه ی آقای کرزی در مناسبت های مختلف جهت تشویق طالبان 
در  اجتماعی  و  سیاسی  مختلف  گروه های  فراگیر  سکوت  صلح،  به 
در  طالبان  تروریستی  گروه  که  می دهد  نشان  مصالحه،   روند  برابر 
موقعیتی قرار دارد که به آسانی شرایط خود را بر حکومت تحمیل 
به جایی رسیده است که طرفداران طالبان می گویند که  نماید. کار 
این گروه تنها با ایاالت متحده وارد مذاکره می شود و حکومت را در 

جایگاهی نمی بیند که باالیش حساب نماید.
واکنش های  را  طالبان  با  علیه گفتگو  مخالفت ها  از  بسیاری  می توان 
در  گروه  این  قدرت گیری  برابر  در  هراس  روی  از  غالبا  و  کلی 
این  که  نمود  اذعان  باید  حال  عین  در  ولی  کرد.  تلقی  افغانستان 
مصالحه ی  پالیسی  و  اجندا  باالی  که  نیستند  حدی  در  مخالفت ها 
حکومت تاثیر بگذارند. تنها موضوع این نیست که حکومت به حرف 
منتقدان گوش نمی دهد، بلکه منتقدان هم چشم انداز سیاسی روشنی 
در  ما  نیست که  کافی  تنها  نمی نمایند.  ترسیم  به صلح  رسیدن  برای 
این  مساله  بزنیم.  طالبان سخن  و خشونت طلب  افراطی  ماهیت  مورد 
است که از نظر مخالفان پروسه ی صلح حکومت، رسیدن به »صلح 
عادالنه« چه است. در حالی که حکومت برای پایان جنگ وارد یک 
با  شرط  و  بی قید  زیادی  حد  تا  و  انعطاف پذیر  جسورانه،  گفتگوی 
طالبان شده، مخالفان پروسه می گویند که حکومت امتیازات زیادی 
به این گروه می دهد. با این که این انتقاد مهمی از روند مصالحه است 

اما در خود تصوری از مذاکره و صلح آبرومند به دست نمی دهد.
مورد  در  ملی  نبود یک گفتگوی  از  افغان ها  باید گفت که  احتماال 
می برند.  رنج  کشور  در  آبرومندانه  صلح  چشم انداز  یک  به  رسیدن 
و  سیاسی  بازی  به  را  مصالحه  موضوع  سیاسی  مختلف  جناح های 
اهمیت  صلح  روند  ماهیت  به  و  ساخته  مبدل  یک دیگر  از  انتقادات 
را  خود  که  سیاستمدارانی  از  عده  آن  حتا  مثال  عنوان  به  نمی دهند. 
پالیسی  برابر  در  می کنند،  معرفی  حکومت  اپوزیسیون  عنوان  به 
مذاکرات صلح حکومت، طرح و چشم انداز تازه ای در اختیار ندارند. 
مصاحبه آخر سخنگوی آقای داکتر عبداهلل با تلویزیون طلوع تا حد 
دولتی صلح  آقای سانچارکی شورای  است.  امر  این  زیادی گویای 
را بی ظرفیت و غیرموثر وانمود کرد ولی در عین حال چشم انداز و 
نظرات جناح خود در مورد چگونگی گفتگو با طالبان را با بینندگان 

تلویزیون در میان نگذاشت. 
برای مِن بیننده، چگونگی موضع گیری آقای سانچارکی، نشانه ای از 
سردرگمی جناح مخالف حکومت در برابر پالیسی جاری مصالحه با 
بزرگتری درک  در چارچوب  باید  را  این سردرگمی  است.  طالبان 

کرد، یعنی سردرگمی عمومی در برابر مذاکره و صلح با طالبان. 
حکومت  که  دارند  توقع  مدنی  و  سیاسی  مختلف  گروه های  البته، 
اگر  اما  نماید.  اتخاذ  خود  مسلح  مخالفان  برابر  در  قوی تری  موقف 

سفر صدراعظم پاکستان به کابل می تواند بخشی 
تحکیم  راستای  در  کشور  این  سیاست های  از 
مربوط  سیاستگذاری های  در  اسالم آباد  استیالی 
به افغانستان باشد. زیرا این سفر در حالی صورت 
پروسه ی صلح  به  مربوط  تحرکات  که  می گیرد 
انتقال  راستای  در  زمینه سازی ها  و  یک سو  از 
مسوولیت های امنیتی به نیروهای داخلی از سوی 
پاکستان  و  می باشد  روان  افغانستان  در  دیگر 
در  خود  نقش  بر  وضعیتی،  چنین  در  می خواهد 

آنچه در افغانستان می گذرد، تاکید کند. 
خارجه ی   وزارت  سخنگوی  جو؛  جون  تهمینه 
اعالم  ضمن  آباد  اسالم  در  جمعه  روز  پاکستان 
خبر سفر گیالنی به پاکستان گفته بود که گیالنی 
در سفر به کابل با رییس جمهور افغانستان، روی 
بحث  منطقوی  موضوعات  و  دوجانبه  مسایل 
خواهند کرد. جالب این که خانم جون جو گفته 
در  پاکستان  که  می دهد  نشان  سفر  این  که  بود 
در  این  است.  متعهد  افغانستان  ساختن  باثبات 
این  کارشناسان  از  بسیاری  برای  که  حالیست 
سوال مطرح می باشد که اگر پاکستان در باثبات 
کردن افغانستان متعهد می باشد، چرا تعهد خود را 

در عمل نشان نمی دهد.
بیاید،  میان  به  این سوال  تا  باعث می گردد  آنچه 
زیادی  بسیار  تاثیرگذاری  پاکستان  این است که 
نیز  افغانستان  بر رهبری طالبان دارد. حتا رهبران 
نشان دادن  علیرغم کوششی که در جهت خوب 
می دهند،  انجام  پاکستان  و  افغانستان  روابط 
حتا  می دهند.  قرار  تاکید  مورد  را  موضوع  این 
شخص رییس جمهور کرزی نیز علیرغم این که 
سخن  آباد  اسالم  با  نیک  روابط  و  همکاری  از 
افغانستان  در  با جنگ  رابطه  در  وقتی  می گوید، 
دارد  تاکید  نکته  این  بر  همواره  می کند،  بحث 
بایستی  افغانستان  در  مستقر  بین المللی  قوای  که 
مراکز اصلی طالبان را در ورای سرحدات جنوبی 

افغانستان هدف قرار دهند.
فشار  واردکردن  بر  کرزی  آقای  وقتی 

در  دولت  ضد  شورشیان  اصلی  برخاستگاه های 
گویای  دارد،  تاکید  افغانستان  سرحدات  جنوب 
دولت  مسلح  مخالفان  که  است  موضوع  این 
مراکز  به  پاکستان  قلمرو  داخل  در  افغانستان 
تجهیز و تسلیح دسترسی دارند. دسترسی طالبان 
پاکستان،  خاک  در  تجهیز  و  تسلیح  مراکز  به 
صورت  پاکستان  دولت  چشم  از  دور  نمی تواند 
داخلی  و  سیاسی  مسایل  به  آگاه  منابع  گیرد. 
استخباراتی  نهادهای  که  نظراند  این  به  پاکستان 
پاکستان در کنترول تحرکات مختلف در داخل 
آن کشور بسیار سریع و دقیق عمل می کنند. در 
چنین صورتی احتمال این که تحرکات طالبان در 
تیزبین دستگاه های  از چشم  پاکستان دور  قلمرو 
از  دور  گیرد،  صورت  پاکستان  استخباراتی 

پذیرش می باشد.
در گزارش هایی که از سوی ویکی لیکس 

باید  اول  قدم  در  بگیرد،  قرار  موقعیتی  چنین  در  بخواهد  حکومت 
اراده ی مقاومت در برابر طالبان به عنوان یک گروهی که افغانستان را 
منزوی و عقب مانده می نماید، در درون حکومت شکل بگیرد، نه این 
که وزیر معارف از طالبان به خاطر پشتون بودن تا این اندازه حمایت 
گستاخانه نماید. یکی از دالیلی که در حکومت اعتقادی به جنگ با 
این است  ندارد،  طالبان وجود 
بسیاری  که دولتمردان کلیدی 
جمهوری  ریاست  ارگ  در 
مانند آقای وردک، خطری از 
جانب این گروه متوجه قدرت 
افغانستان  پشتون های  سیاسی 
باید  این  کنار  در  نمی بینند. 
عضویت  که  کرد  اضافه 
و  خرم  آقای  مانند  کسانی 
وردک در حزب اسالمی که نمودی از شوونیسم قومی و طالبانیسم 
چون  ارتجاعی  گروه های  با  مبارزه  به  اعتقاد  است،   ایدیولوژیک 

طالبان را دشوار می نماید. 
ناگفته نباید گذاشت که اگر کرزی واقعا بخواهد در برابر طالبان در 
موقف قدرتمندتری قرار بگیرد، باید حکومت را اصالح، حاکمیت 
عین  در  نماید.  کارآمد  و  مجهز  را  مسلح  نیروهای  تطبیق،  را  قانون 
حال به خاطر جلب رضایت مردم وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد. 
تصور نمی شود که در زیر رهبری آقای حامد کرزی ظرفیت و اراده 
چنین اصالحات اساسی وجود داشته باشد. زیرا، کشور ما از نداشتن 
رهبری، برنامه و چشم انداز معقول و عملی در رنج است. در حقیقت 
ضعف درونی نظام کنونی افغانستان موقف قوی تر حکومت را منتفی 

می سازد.
نگرانی از نادیده گرفتن حقوق بشر

منتقدان روند مذاکرات صلح با طالبان به حق باید نسبت به از دست 
جاری  مذاکرات  نتیجه ی  در  سیاسی  و  حقوقی  دستاورد های  رفتن 
نگران باشند. خانم سیما سمر، رییس کمیسیون حقوق بشر، تحکیم 
آغاز  از  اما،  دانست.  افغانستان  در  عدالت  اجرای  به  منوط  را  صلح 
اتفاق  گونه ای  به  سیاسی  پروسه های  و  قضایا  امروز  تا  بن  کنفرانس 
افتاده اند که صلح بدون عدالت و مصوونیت جنایت کاران و ناقضان 
سازمان های  که  زمانی  است.   کرده  حاصل  مشروعیت  بشر  حقوق 
حقوق بشری با تهیه گزارش های متعدد روی جنایت جنگی و تطبیق 
عدالت انتقالی انگشت گذاشتند، این جناح ها در پارلمان قانون عفو 

جرایم گذشته را تصویب نمودند. 
و  تکنوکرات  سیاسی  جناح  هیچ  که  دید  می توان  روشنی  به 
خاطر  به  که  نیست  مایل  پارلمان  و  حکومت  در  غیرتکنوکرات 
تنش های سیاسی وارد مقوله ی رعایت حقوق بشر و پیگیری جرایمی 
که از سوی گروه های مختلف نظامی و سیاسی صورت گرفته، شوند.

از این رو، تعجبی نیست اگر فردا جرایم جنگی گروه طالبان به خاطر 
قرار  پرده پوشی  و  اغماض  مورد  مصالحه،  موفقیت  و  جنگ  پایان 
جناح های  سایر  حق  در  این سو  به  بن  کنفرانس  از  کار  این  گیرند. 
به  طالبان  در حالی که جنایات  انجام شد، آن هم  نیز  دیگر  سیاسی 
به  تنظیمی  و  کمونیستی  حاکمیت های  در  که  گذشته  جرایم  اندازه 

وقوع پیوست، هولناک و غیرقابل عفو است.
نگرانی های منتقدان روند مصالحه از این جهت معتبر است که نوعی 
و  حکومتی  سیاسی  جناح های  میان  در  بی اصولی  و  فرصت طلبی  از 
قانون  بازنویسی  بدون  طالبان  با  مذاکره  است.  حاکم  غیرحکومتی 
در  نمی رسد.  نظر  به  محتمل  دولتی،  لویه جرگه ی  یک  در  اساسی 
احوال  قانون  قضیه  در  افغانستان  دولت  رییس  دستکم،  حقیقت، 
بازی های سیاسی  برای  اندازه  تا چه  دادکه  نشان  تشیع  اهل  شخصیه 
بشری  حقوق  و  اساسی  قانون  اولیه  اصول  پاگذاشتن  زیر  به  حاضر 

افغان ها، به ویژه زنان، است. 
در این شرایط جدیت در مورد پیش شرط های ظاهری حکومت در 
دید  با  غربی  دولت های  چون  نیست.  اعتماد  قابل  طالبان  با  مذاکره 
استعماری و نژادپرستانه، افغان ها را مردمان قبایلی، خشن و ضدمدنیت 
می پندارند و فکر می کنند که طالبان نماینده واقعی بخش های زیادی 
از مردم افغانستان اند تا این تحصیلکرده های نیکتایی دار تکنوکرات. 
تردیدی ندارم که این ذهنیت در وجود تعداد زیادی از دولتمردان 
جنگ های  به خاطر  افغان ها  که  حالی  در  می خورد.  چشم  به  افغان 
و  پاسخگو  عادل،  حکومت  یک  شایسته  بی پایان،  رنج  و  طوالنی 

مترقی اند. حکومتی که تیم کرزی و نواستعمارگران اروپایی و 
امریکایی آنها به این مردم اعطا کرده نمی توانند.

به نشر رسید نیز افشا گردید که شماری از رهبران 
استخباراتی  سازمان  مهم  اعضای  با  طالبان  گروه 
مشورت دهی  از  و  داشته  آمد  و  رفت  پاکستان 
سود  پاکستان  امنیتی  و  استخباراتی  کارشناسان 
می برند. از سوی دیگر در عمل نیز برخی از این 
گذاشته  نمایش  به  پاکستان  سوی  از  برخورد ها 
شد. بعد از آن که مال برادر معاون رهبری طالبان 
در کراچی پاکستان بازداشت گردید، این تحلیل 
نسبت به آن ارایه شد که دستگیری وی ناشی از 
دگرگونی هایی است که در نزد سران آی اس آی 
ایجاد  طالبان  رهبران  به  ارزشگزاری  عرصه  در 

شده است.
که  می گردد  روشن  مسایل  این  به  توجه  با 
آن  اعظم  صدر  سفر  در  آباد  اسالم  عالقمندی 
کشور به کابل، ناشی از این است که این کشور 
می خواهد در بازی های جدیدی که در رابطه به 
از قافله عقب نمانده  افغانستان صورت می گیرد، 
چند  در  کند.  کابل حفظ  بر  را  استیالی خود  و 
ماه اخیر یکی از مسایلی که در رابطه به افغانستان 
واگذاری  موضوع  می شود،  گرفته  بحث  به 
افغانستان  داخلی  نیروهای  به  امنیتی  مسوولیت 
می باشد.  والیات کشور  و  از شهر ها  در شماری 
با توجه به هزینه ای که استقرار نظامیان بین المللی 
در افغانستان برای کشورهای دارای نیروی نظامی 
بسیاری  سوی  از  طرح  این  دارد،  افغانستان  در 
است.  گرفته  قرار  استقبال  مورد  کشور ها  این  از 
ناتو  خارجه ی  وزرای  اجالس  در  اخیرا  چنانچه 
مجدد  تاکید  موضوع  همین  روی  نیز  برلین  در 
صورت گرفت و حتا گفته شد که به سازه هایی 
که در تطبیق این پروسه کمک می تواند نیز باید 

کمک صورت گیرد.
سیاسی  رهبران  که  است  موقعی  چنین  در 
سفر  سازماندهی  با  تا  می گیرند  تصمیم  پاکستان 
ایجاد کنند که در هر  را  این زمینه  افغانستان،  به 
باید  می گیرد،  صورت  افغانستان  به نام  که  بازی 
به  توجه  با  باشد.  شده  تثبیت  افغانستان  جایگاه 

همین موضوع است که منابع دیپلماتیک در کابل 
تصریح می کنند که اگرچه در سفر رضا گیالنی 
به کابل؛ سه موضوع عمده ی مبارزه با تروریسم، 
و  افغانستان  بین  ترانزیت  و  طالبان  با  مذاکره 
بحث  مورد  عمده  به صورت  می تواند  پاکستان 
مثبت  تاثیرآفرینی  برای  تدابیری  و  گیرند  قرار 
اما  گردد،  اتخاذ  سه مساله  این  از  یک  هر  در 
در صورتی  موضوع  این سه  بر  مثبت  اثرگذاری 
رویکرد  بخواهد  پاکستان  که  است  پذیر  امکان 
مبتنی بر همکاری با افغانستان داشته باشد. این در 
نسبت  سیاست گذاری  در  پاکستان  که  حالیست 
موضوع  یک  از  تا  می کند  کوشش  افغانستان  به 
جهانی  جامعه  با  حتا  و  کند  برخورد  طلبکارانه 
نیز بر سر موضوعات مربوط به جنگ افغانستان، 

طلبکارانه وارد معامله شود.
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 ظفرشاه رویی

 نورالعین

با  پاکستان، در دیدار  یوسف رضا گیالنی نخست وزیر 
حامد کرزی رییس جمهور کشور، از تالش های صلح در 
کشور حمایت کرده و همچنین خواستار ایجاد کمیسیون 
مشترک صلح در سطح عالی شده است. آقای گیالنی که 
روز گذشته در راس یک هیات بلندرتبه وارد کابل شد، 

با حامد کرزی دیدار و گفتگو کرده است.
در  صلح  تالش های  از  حالی  در  پاکستانی  مقام های 
دفتر  زودی  به  است  قرار  که  می کنند  افغانستان حمایت 
اعتقاد  به  شود.  باز  ترکیه  در  طالبان  سیاسی  نمایندگی 
کارشناسان، سازمان استخباراتی پاکستان که از مهمترین 
حامیان طالبان در افغانستان به شمار می رود، مقام های آن 
کشور را وادار ساخته است تا در جریان صلحی که در 

افغانستان ادامه دارد، بیشتر سهم بگیرند.
دولت  مقام های  با  دیدار  از  پس  پاکستان  وزیر  نخست 
حامد  با  مشترک  خبری  کنفرانس  یک  در  افغانستان، 
جمله  از  مختلف  مسایل  مورد  در  او  که  گفت  کرزی 
گفتگو  کشور  این  در  صلح  روند  و  افغانستان  وضعیت 
مقام های  با  که  کرد  تاکید  گیالنی  آقای  است.  کرده 
مشترک  کمیسیون  تا  است  شده  توافق  افغانستان  دولت 
صلح در سطح مقام های ارشد دو کشور به میان آید. او 
گفت این کمیسیون می تواند تالش های صلح در منطقه 
را تسریع بخشد. نخست وزیر پاکستان گفت: »می خواهم 

می شود:  ایجاد  شکل  دو  به  صلح(  مشترک  )کمیسیون 
اول این که به سطح وزرای خارجه دو کشور و اعضای 
افسران  و  منسوبین  از  مرکب  که  کمیسیون  دو  اجرایی 
نهادهای  نمایندگان  دوم  هستند؛  دو کشور  نظامی  ارشد 
داشته  اشتراک  آن  در  پاکستان  و  افغانستان  استخباراتی 
باشند تا این که  بتوانیم تالش های صلح را تسریع ببخشیم.«

کمیسیون  ایجاد  که  می گوید  پاکستان  وزیر  نخست 
کشور  دو  ارشد  مقام های  اشتراک  با  صلح  مشترک 
بیشتر  صلح  تالش های  تسریع  برای  را  زمینه ها  می تواند 

مساعد بسازد.
در همین حال حامد کرزی رییس جمهور می گوید که 
کمیسیون  این  در  تا  است  خواسته  وی  از  گیالنی  آقای 
آقای  باشند.  داشته  عضویت  کشور  دو  ارشد  مقام های 
مشترک  کمیسیون  این که  برای  »پیشنهاد  گفت:  کرزی 
صلح که قبال در سطح وزرای خارجه دو کشور ما بود، 
از جانب پاکستان به باالترین سطح دولتی بلند برده شده 
صدر  جاللتماب  نظر  زیر  کمیسیون  این  حاال  که  است 

اعظم پاکستان و رییس ارتش و سازمان استخباراتی آن 
کشور می باشد. افغانستان از این پیشنهاد پاکستان استقبال 
کرده و از جانب افغانستان هم اقدامات مقتضی به همین 
کمیسیون  در  البته  که  گرفت  خواهد  صورت  اساس 
خواهد  حضور  نیز  صلح  عالی  شورای  رییس  افغانی، 

داشت.«
»تاریخی«  را  خود  دیروزی  دیدار  کشور  دو  مقام های 
توصیف کرده می گویند که روابط افغانستان و پاکستان 
آقای گیالنی  است.  نبوده  نزدیک  اندازه  این  به  تاکنون 
در این مورد می گوید: »جلسه امروز ما یکی از جلسات 
تاریخی و بی سابقه بین دو کشور بود.« او همچنین تاکید 
و  افغانستان  میان  هماهنگی ها  و  همکاری ها  که  کرد 

پاکستان نیز بیش از گذشته افزایش یافته است. 
در همین حال حامد کرزی می گوید اظهارات دیروزی 
کلی  تغییری  که  می دهد  نشان  پاکستان  وزیر  نخست 
است.  آمده  به وجود  کشور  این  مقام های  برخورد  در 
پاکستان  آقای کرزی گفت: »صبحت های نخست وزیر 
نمایانگر یک تغییر کلی است از آنچه که در گذشته ما 
امنیت که در  بهبود  برای  پیشنهاداتی  بود.  تجربه کردیم 
است،  پاکستان  و  افغانستان  در  امنیت  تامین  هدف  آن 
یعنی  می کند.  کار  پیشنهادات  این  روی  هم  افغانستان 

وضاحتی که در گذشته نبود، خوشبختانه به میان آمد.«
پناهگاه های  وجود  گیالنی  رضا  یوسف  حال،  همین  در 
و  را رد کرد  پاکستان  مرزی  مناطق  در  شورشیان طالب 
حال  در  مرزی  مناطق  در  پاکستانی  نیروهای  که  گفت 
بیان  حالی  در  اظهارات  این  هستند.  شورشیان  با  مبارزه 
می شود که مقام های امنیتی دولت افغانستان بارها گفته اند 
قرار  مرز  سوی  آن  در  طالبان  تجهیز  و  تمویل  منابع  که 
دارند. همچنین بیشتر حمله کنندگان انتحاری که تاکنون 
از سوی نهادهای امنیتی کشور بازداشت شده اند، اعتراف 
قرار  آموزش  تحت  سرحد  سوی  آن  در  که  کرده اند 

گرفته و از آنجا دستور حمله گرفته اند.

از تالش های برادران و خواهران افغان خود تمجید بکنم 
افغانستان  مردم  طوری که  را  سعادت  و  صلح  بتوانیم  تا 
ربانی  پروفیسور  برسانیم.  آنها  برای  هستند،  آن  مستحق 
تا  کردند  توافق  صلح  عالی  شورای  محترم  اعضای  و 
برای  پاکستان  و  افغانستان  میان  را  مشترکی  کمیسیون 
ایجاد  صلح  تالش های  و  فعالیت ها  تسریع  و  توسعه 
بکنیم.« نخست وزیر پاکستان همچنین عالوه کرد: »این 

ولسوال  سمت  به  یکی  که  طالبان  فرماندهان  از  تن  دو 
آن  امنیه ی  قوماندان  حیث  به  دیگری  و  ارچی  دشت 
علت  و  پیوستند  دولت  به  بودند،  ولسوالی گماشته شده 
مستقیم  داشتن  و دست  طالبان  را، خالف کاری های  آن 

پاکستان در نبرد علیه دولت افغانستان خواندند.
هرچند فاصله ی جغرافیایی میان پاکستان و والیت کندز 
تروریسم  تاثیر  شواهد،  بربنیاد  ولی  است،  زیاد  خیلی 
فاصله  با  والیت  این  در  طالبان  قالب  در  پاکستانی 

جغرافیایی ای که کندز از پاکستان دارد، نسبتی ندارد.
پیوسته اند،  دولت  به  که  طالبانی  بیشتر  گفته ی  به  زیرا 
وزیرستان  از  نیز  گروه  این  فرماندهان  کوچک ترین 

شمالی و توسط دست هایی از حکومت تعیین می شوند.
توسط  که  تروریستانی  از  تن  سه  مورد،  تازه ترین  در 
پولیس کندز از نقاط مختلف این والیت بازداشت شده 

بودند، می گفتند که در پاکستان آموزش دیده اند.
داخل  از  و  کند  انتحار  می خواست  که  کسی  شاه،  نادر 
مدرسه ی  در  که  گفت  بود،  شده  بازداشت  کندز  شهر 
۳۰۰۰کلدار  برایش  و  است  خوانده  درس  احیاالعلوم 

داده اند.
بنابرگفته های نادر شاه: »یک طالب در وزیرستان شمالی 
از  ناراحت است. خدا  خواب دیده است که خدا خیلی 
افغانستان خفه است. قهر است. وقتی آن طالب از  مردم 
خدا می پرسد که چرا خفه استی؟ خدا می گوید که ملک 
شما را کافر ها گرفته است، شما که انتحار کنید و مردم را 
بکشید، من خوشحال می شوم و به رویتان دروازه ی جنت 

را باز می گذارم.« 
ماین گذاران  از  تن  یک  که  هنگامی  نیز،  پیش  چندی 
ناحیه سوم  مربوط  باغ شرکت  در روستای  را  ماین    16
بازداشت  می داد  انتقال  نظر  مورد  جاهای  به  کندز  شهر 

مشکالت  به  »باید  گفت:  سعدی  شیخ 
این افراد رسیدگی شود تا امنیت دشت 
ارچی بهتر و خوب تر از این تامین شود.«

آخرین  ارچی،  دشت  ولسوالی 
به  امنیتی  نیروهای  که  بود  ولسوالی ای 
فرمانده  سیدخیلی،  عبدالرحمان  رهبری 
بود  شده  پاکسازی  کندز  پولیس  فقید 
از  مردم  هراس  بهار،  آمدن  با  اینک  و 
بازپس گیری برخی مناطق این ولسوالی 
به  ولی  یافته،  افزایش  طالبان  توسط 
گفته ی مقام ها در ولسوالی دشت ارچی، 
به  ولسوالی  این  طالبان  سران  پیوستن 
پایداری  برای  تضمینی  می تواند  دولت، 

حکومت دولتی در دشت ارچی باشد.
دشت  ولسوال  سعدی،  شیخ  چنانچه 
و  ولسوال  »پیوستن  گفت:  ارچی 
قوماندان طالبان، نشان می دهد که طالبان 
دیگر توان گسترش یافتن را ندارند، ولی 
دولت باید به دشواری های موجود توجه 

کند.«
تعیین شده  ولسوال  شاه،  احمد  قوماندان 
دشت  ولسوالی  برای  طالبان  سوی  از 
این  به  حوت  ماه  از  که  گفت  ارچی، 
حیث  به  پاکستان  کویته ی  در  و  طرف 
و  بود  شده  تعیین  ارچی  دشت  ولسوال 
دگرگون  طالبان  درباره ی  نظرش  آنجا 

شد.
پیوسته است گفت: »دولت  به دولت  ولسوال طالبان که 
مقام های  تعیین  در  مستقیم  و  آشکار  به طور  پاکستان 
طالبان نقش اولی را دارد و طالبان در نزد آن مقام ها تنها 
دیگری  چیز  و  می کنند  تالش  مقام  و  پول  گرفتن  برای 

موجود نیست. آنان به انسان ارزش نمی دهند.«
با  همزمان  که  عمر  محمد  به  معروف  گلبدین  همین 
دشت  ولسوالی  در  طالبان  فرمانده  عنوان  به  شاه  احمد 
ارچی تعیین شده بود، گفت: »انسان در نزد طالبان ارزش 

ندارد، طالبان خود پاکستان هستند، طالبان مردم را بدون 
در  خویش  جنگ  سال  دو  از  ما  می ُکشند.  دلیل  کدام 
برعلیه دولت کرده ایم، پشیمان هستیم،  صف طالبان که 
پوره شدن  برای  بلکه  نه،  این سرزمین  برای  طالبان  چون 

آرمان های پاکستان می جنگند.«
تاز گی  به  که  نیست  چیزی  طالبان  با  پاکستان  همکاری 
کشور  این  دست داشتن  درجه ی  ولی  باشد،  شده  عنوان 
به گونه ی  که  است  آن  از  بیشتر  کشور  در خشونت های 

دوامدار به آن پرداخته نشود.

شد و بربنیاد گفته های مدیر مبارزه با تروریسم فرماندهی 
پولیس والیت کندز، همه ی این ماین ها ساخت پاکستان 
بود که وی را قاری  این را گفته  نیز  بوده اند. ماین گذار 
انور )که فعال در پاکستان فراری است( از پاکستان دستور 

داد که این ماین ها را به نوروز ببرم.
و  ولسوال  شاه  احمد  قوماندان  نیز،  دیروز  همین گونه 
برای  طالبان  فرمانده  عمر(  محمد  به  )مشهور  گلبدین 
ولسوالی دشت ارچی والیت کندز، به گفته ی خودشان، 
این  به  پاکستان  از کویته ی  اینسو،  به  ماه حوت  آغاز  از 
از  تن   1۲ با  اینک  ولی  بودند،  شده  گماشته  سمت ها 

طالبان همکارشان به دولت پیوستند.
جنرال سمیع اهلل قطره، فرمانده پولیس کندز هنگام دریافت 
سالح های این افراد گفت که پس از این، طالبانی که به 
دولت پیوسته اند، به گونه ی شهروندان عادی به زندگی 
از  شهروندان  دیگر  مثل  و  داد  خواهند  ادامه  خویش 

احترام برخوردار خواهند بود.
او گفت که این افراد را به کمیته ی صلح که نمایندگی 
شورای عالی صلح در کندز است، نیز معرفی خواهد کرد 

تا از امتیاز ها نیز بهره مند شوند.
اسداهلل عمرخیل، رییس کمیته ی والیتی صلح در کندز، 
در پیوند به پیوستن این طالبان به پروسه صلح گفت که 
نخست از همه، نیازهای اولی این افراد رفع خواهد شد و 
پس از آن به شمول دیگر امتیاز ها، از جمله ایجاد اشتغال 

ببا آنان همکاری می گردد.
از  ارچی  دشت  ولسوال  سعدی،  سعدالدین  شیخ  ولی 
به  مجبور  دوباره  افراد  این  نگذارند  خواست  مسووالن 

صف گیری در برابر دولت شوند.

ایجاد کمیسیونی دیگر
دستاورد دیدار تاریخی

حتا کوچک ترین فرمانده طالبان را حکومت پاکستان تعیین می کند
ولسوال طالبان در ارچی: 

ولسوال طالبان که به دولت پیوسته است گفت: »دولت پاکستان 
به طور آشکار و مستقیم در تعیین مقام های طالبان نقش اولی 

را دارد و طالبان در نزد آن مقام ها تنها برای گرفتن پول و مقام 
تالش می کنند و چیز دیگری موجود نیست. آنان به انسان ارزش 

نمی دهند.«

ACKU
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مکاتب فعال 
یافته های تنظیم شده ی این تیم نظرسنجی از ارقام 
والیت  چهار  معارف  ریاست های  شده ی  ارایه 
شمالی کشور نشان می دهد که 1474 مکتب در 
بوده  فعال  این والیات  در  سال تحصیلی 1389 
والیت  می رود،  انتظار  که  همان طوری  و  است 
بلخ با دارا بودن 554 مکتب در جایگاه نخست 
قرار دارد. جایگاه های بعدی از آِن والیت های 
سرپل و جوزجان با 340 و 323 مکتب می باشد. 
اخیر  در جایگاه  مکتب  داشتن 257  با  سمنگان 
قرار دارد. به عبارت دیگر 37/5 درصد مکاتب 
سرپل،  والیت  در  درصد   23 بلخ،  والیت  در 
17/5 درصد  و  در والیت جوزجان  22 درصد 
از  که  حالی  در  دارد.  قرار  سمنگان  والیت  در 
نیمی  از  بیش  تنهایی  به  بلخ  معلمان،  میزان  نظر 
اختصاص  خود  به  را  والیت  چهار  معلمان  از 
با 21 درصد  داده است؛ )53 درصد( جوزجان 
در جایگاه دوم قرار دارد و سرپل و سمنگان به 
ترتیب با 16 و 10 درصد در رتبه های بعدی قرار 

می گیرند.
 21 مکتب،   1474 مجموع  از  دیگر  سوی  از 
متوسطه،  درصد   36 می باشد،  لیسه  آن  درصد 
مکاتب  هم  درصد   4 و  ابتداییه  درصد   38/5
به  نسبت  لیسه ها  میزان  نظر  از  می باشد.  دینی 
 26 با  جوزجان  والیت،  هر  مکاتب  مجموع 
درصد در جایگاه نخست قرار می گیرد و بلخ با 
24 درصد در مرتبه ی دوم می ایستد. سمنگان با 
16 درصد و سرپل با 14 درصد در مراتب سوم و 
چهارم قرار می گیرند. همین طور از مجموع 907 
مکتب والیات جوزجان، سرپل و سمنگان 222 
مکتب )24درصد( دخترانه و 378 )42 درصد( 
مکتب پسرانه بوده است. 307 مکتب باقی مانده 
داشته  فعالیت  مختلط  شکل  به  نیز  )34درصد( 
است. ریاست معارف والیت بلخ در این زمینه 

معلومات دقیقی ارایه نکرده است.
بلخ  والیت  تعمیر،  دارای  مکاتب  لحاظ  به 
این  در  می دهد.  نشان  را  مناسب تری  کارنامه ی 
از  برخوردار  مکاتب  دوسوم  از  بیش  والیت 
و  جوزجان  در  که  حالی  در  شده اند  ساختمان 
تعمیر  صاحب  مکاتب  از  نیمی  حدود  سمنگان 
وضعیت  سرپل  والیت  نظر  این  از  شده اند. 
درصد   42 فقط  می دهد؛  نشان  را  نامطلوبی 
گونه ی  به  اگر  اما  دارند.  ساختمان  مکاتب 
مکاتب  درصد   44 بگیریم،  نظر  در  مجموعی 
ساختمان  فاقد  هنوز  مذکور  والیت  چهار 

می باشد. 
معارف  ریاست های  توسط  شده  ارایه  ارقام 
سال  در  که  می دهد  نشان  مذکور  والیات 
دارالمعلمین  یک  و  لیسه   12  ،1389 تحصیلی 
خصوصی در والیت بلخ و یک لیسه و انستیتوت 
خصوصی در والیت جوزجان فعال بوده است. 
یک لیسه هم در والیت سمنگان فعالیت داشته 
است. اما در والیت سرپل هیچ مکتب خصوصی 

آغار به کار نکرده است.
سطح تحصیل معلمان

در  معلم   21000 مجموعا  والیت  چهار  این  در 

1389ایفای  تحصیلی  سال 
که  می کرده اند  وظیفه 
زنان  را  آنان  42درصد 
تشکیل می دهند. اما اگر هر 
والیت به صورت جداگانه 
تفاوت تعداد  ارزیابی شود 
در  معلم  مردان  با  زنان 
سمنگان  و  سرپل  والیات 
به طرز چشمگیری افزایش 
این دو والیت  می یابد. در 
معلمان،  درصد   25 فقط 
که  حالی  در  می باشد  زن 
والیت  در  شاخص  این 
جوزجان به 39 درصد و در والیت بلخ به باالتر 

از نصف می رسد )51/5 درصد(.
به لحاظ درجه ی تحصیل، فقط سه دهم درصد 
معلمان را ماسترها تشکیل می دهند. اما لیسانسه ها 
با احتوای 18 درصد معلمان، شمار قابل توجهی 
از  باالتر  و  داده اند  اختصاص  خود  به  را 
درصد   12 صرفا  که  دارند  قرار  دوازده پاس ها 
اختصاص  با  پاس ها  را شامل می شوند. چهارده 
سهم 41 درصدی، بیشترین میزان نسبی معلمان 
شامل  درصد   29 متباقی  و  دربرمی گیرند  را 
معلمانی می شود که تحصیالت خصوصی دارند 
از  پایین تر  تحصیلی شان  درجه ی  این که  یا  و 

دوازده می باشد.
از مجموع 63 ماستری که به عنوان معلم ایفای 
و  بلخ  والیت  در  آنان  تن   54 می کنند،  وظیفه 
صرفا 9 تن دیگر در سه والیت دیگر قرار دارند. 

)سمنگان 4، جوزجان 4، و سرپل یک ماستر!(
جمع  از  شده،  گردآوری  یافته های  اساس  بر 
در  آن  درصد   86/3 لیسانسه،  معلم  تن   3828
والیت بلخ می باشد. جوزجان به فاصله زیاد در 
فقط  )11 درصد( سمنگان  ایستاده  جایگاه دوم 
والیت  چهار  لیسانسه های  درصِد  نیم  و  یک 
لیسانسه های  و  است  داده  جای  خود  در  را 
به یک درصد هم نمی رسد؛  والیت سرپل حتا 
)96صدم درصد(. در بخش چهارده پاس ها نیز 
والیت بلخ به فاصله زیادی در صدر قرار دارد 
 15/7 احتوای  با  جوزجان  والیت  درصد(   72(
درصد در جایگاه دوم قرار گرفته در حالی که 
پاس ها  چهارده  درصد   9 به  نزدیک  سمنگان 
درصد(   8/8( است؛  داده  اختصاص  خود  به  را 
را  شدیدی  عقب ماندگی  نیز  نظر  این  از  سرپل 
سوی  از  )3/5درصد(.  می گذرد؛  نمایش  به 
دوازده  معلمان  نصف  از  بیشتر  جوزجان  دیگر 
پاس چهار والیت یادشده را به خود اختصاص 
 21 تخصیص  با  بلخ  است؛)51/5درصد(.  داده 
و  سرپل  و  گرفته  قرار  دوم  رتبه  در  درصدی 
سمنگان با 15 و 12 درصد در جایگاه های بعدی 

ایستاده است.
هر  چارچوب  در  را  مذکور  یافته های  اگر  اما 
کنیم،  محاسبه  جداگانه  گونه ی  به  والیت 
درمی یابیم که از مجموع 11120 معلم والیت بلخ 
30 درصد لیسانسه می باشد، 55 درصد چهارده 
دارای  معلمان  پاس.  دوازده  درصد   9 و  پاس، 
نیم درصد را  تحصیالت خصوصی صرفا سه و 
تشکیل می دهند. در والیت جوزجان از مجموع 
از  بیش  تنهایی  به  پاس ها  دوازده  معلم،   4360
)54درصد(  می دهند  تشکیل  را  معلمان  نصف 
در  درصد   31 اختصاص  با  پاس ها  چهارده 
درصد   10 لیسانسه ها  دارند،  قرار  بعدی  مرتبه 
تحصیالت  دارای  معلمان  و  می شوند  شامل  را 
در  دربرمی گیرند.  را  درصد   5 دوازده،  زیر 
تحصیالت  دارای  معلمان  این  سمنگان،  والیت 
در  که  است  دوازده  از  پایین تر  و  خصوصی 
از  درصد   37/3( می گیرند؛  قرار  جدول  صدر 
پاس ها  چهارده  آن  از  بعد  2190معلم(  مجموع 

قرار دارند)35 درصد( و در جایگاه سوم دوازده 
درصد   3 تنها  لیسانسه ها  درصد(.   25( پاس ها 
می شوند.  شامل  را  والیت  این  معلمان  مجموع 
نشان  را  ناامیدکننده ای  وضع  سرپل  والیت 
می دهد؛ از سرجمع 3320 معلم، بیش از دوسوم 
از  پایین تر  آنان، دارای تحصیالت خصوصی و 
پاس ها  دوازده  درصد(  می باشند؛)69  دوازده 
21 درصد و چهارده پاس ها 9 درصد معلمان را 
در این والیت تشکیل می دهند. معلمان لیسانسه 

فقط یک درصد را دربرمی گیرند.
ترکیب جنسی دانش آموزان

ارایه شده  ارقام  از  تیم  این  یافته های  جمع بندی 
است که  بیانگر آن  معارف  ریاست های  توسط 
در سال 1389، 829000 دختر و پسر، مصروف 
آموزش در مکاتب رسمی بوده اند. از این تعداد 
دختران  را  درصد   37/5 یعنی  تن   312000

تشکیل می داده اند.
از  نیمی  از  بیش  یافته ها،  این  اساس  بر 
دانش آموزان )56/6 درصد( در والیت بلخ قرار 
با  جوزجان  زیاد،  فاصله ی  به  سپس  داشته اند. 
اختصاص 19 درصد دانش آموزان چهار والیت 
سرپل  است.  ایستاده  دوم  جایگاه  در  مذکور 
در  درصد   10/7 با  سمنگان  و  درصد   13/6 با 

مرتبه های بعدی قرار گرفته اند.
صورت  به  دانش آموز  پسران  و  دختران  اگر 
جداگانه هم ارزیابی شوند، به نتایج نسبتا مشابهی 
از مجموع 517000  می رسیم؛ در بخش پسران 
دانش آموز، بلخ 57 درصد را به خود اختصاص 
و   ،12 سرپل  درصد،   19 جوزجان  است.  داده 
سمنگان 11 درصد دانش آموزان پسر را در خود 
جای داده است. در بخش دختران، والیت بلخ 
 15/6 سرپل  درصد،   18 جوزجان  درصد،   55
را  دانش آموزان  درصد   10 سمنگان  و  درصد 

دربرگرفته است.
اما اگر در چارچوب هر والیت بررسی گردد، 
نسبت  به  میزان  سرپل  معارف  که  درمی یابیم 
است؛  کرده  جذب  را  دختران  از  بیشتری 
)43درصد(. بلخ با سهم 37 درصدی، جوزجان 
وضعیت  درصد   35 با  سمنگان  و  درصد   36 با 

نسبتا یکسانی را به نمایش می گذارند.
نتیجه گیری و پیشنهادات

معارف  وضعیت  از  شده  ارایه  سنجش های 
مناسبی  راهنمای  فراهم آورنده ی  می تواند 
به  و  مذکور  والیات  معارف  ریاست های  برای 
اقداماتی  اتخاذ  طورکلی وزارت معارف جهت 
در راستای رفع کاستی ها و بهبود برنامه ریزی ها 
باشد. گزارش این نظرسنجی همچنین بیانگر آن 
نکات  معارف  ریاست های  و  وزارت  که  است 

آتی را در اولویت توجه خود قرار دهند؛
1 ـ بهبود کیفیت آموزش در مکاتب

2 ـ اعمار مکاتب و بهبود فضای فزیکی
3 ـ اصالح رویه های ناخوشایند با دانش آموزان 

به خصوص رفع تبعیضات و خشونت ها
با  کتب  مطالب  سطح  بیشتر  هرچه  تناسب  ـ   4
دانش آموز  یک  ویژه  نیازهای  و  هوش  سطح 

افغانستانی 
نصاب  تکمیل  منظور  به  پیگیری  و  جدیت  ـ   5

درسی
معارف  ریاست های  از  است  الزم  پایان  در 
به  سرپل  و  جوزجان  بلخ،  سمنگان،  والیات 
آن  از  و  نیاز  مورد  معلومات  ارایه ی  خاطر 
والدین  و  معلمان  مدیران،  دانش آموزان،  عده 
مصاحبه  انجام  به  حاضر  که  دانش آموزان 
صمیمانه ی شان  همکاری  جهت  به  شده اند، 
قدردانی  نظرسنجی،  این  محتوای  غنامندی  در 
را  ما  دید  می تواند  همکاری هایی  چنین  گردد. 
نسبت به وضعیت معارف شفاف تر و واقع بینانه تر 

کند.


یافته های یک نظرسنجی کمیسیون مستقل حقوق بشر در چهار والیت شمالی:

کیفیت آموزش در مکاتب شمال کشور 
همچنان پایین می باشد

 تقی واحدی

 بصیر فیاض

قسمت دوم و پایانی 

از  یکی  نیز  برق  بشر،  اولیه  نیازمندی های  تمام  پهلوی  در  امروزه 
نیازمندی های مبرم مردم خصوصا کسانی که در شهرها زندگی می کنند 
به حساب می آید. با آن که میلیارد ها دالر در کشور ما به مصرف رسیده 
اما تا هنوز بسیاري از والیات ما برق 24 ساعته ندارند. والیت جوزجان 
یکي از والیت های کلیدي است که امکان ارایه برق 24 ساعته در آن 
با  نبود برق آن ها را  بسیار زیاد مي باشد. مردم این شهر می گویند که 
تیلی  از چراغ های  استفاده  با  و  است  روبه رو ساخته  زیادی  مشکالت 
بنابر  و گازی شب ها را سپری می کنند و در صورت موجودیت برق 

ضعیف بودن، از آن حتا استفاده درست کرده نمی توانند. 
برق  قطع و وصل شدن دوامدار  از  پر  باشنده گذرآچاه  محمد سراج، 
ما را خسته  بي موقع  »پرچوي های دوامدار و  شکایت کرده مي گوید: 
ساخته، ما هیچ نمي دانیم چه وقت برق ما مي رود و چه وقت باز مي آید! 
نمي توانیم.«  از آن کار گرفته  بسیار ضعیف است  باشد هم چون  اگر 
هستند  برخوردار  خوبی  اقتصاد  وضع  از  که  فامیل هایی  افزود  وی 
هستند  ناتوان  و  غریب  آنانی که  اما  می کنند.  استفاده  ترانسفارمر  از 

مجبوراند بسوزند و بسازند.
»برق  می گوید:  جوزجانی  خدیجه  اول  جاده  باشنده  یوسف،  محمد 
منطقه ما آن قدر ضعیف است که ما مجبور مي شویم در پهلوي گروپ، 
نزد آمر برج رفتیم هیچ  بار  نماییم، چندین  گیس گازي را هم روشن 

نتیجه نداد.«
کشور  از  وارداتی  برق  شبرغان،  شهر  برق  که  است  یادآوری  قابل 
ترکمنستان است که بر بنیاد اظهارات مسوولین برق والیت جوزجان، 
به  دالر  میلیون  یک  تقریبا  ماهانه  شبرغان  شهر  برق  صرفیه  درک  از 

جانب ترکمنستان پرداخت می گردد.
درهمین حال انجنیرغالم سخی سخا، رییس برشنای والیت جوزجان 
برق خود  ما اصال در سیستم  را رد کرده می گوید:  برق  پرچوی های 
پرچوی نداریم. یک مدت کوتاه برای 16 روز در ماه اخیر سال 1389 
به خاطر تعویض لین برق پرچوی موقتی داشتیم که آن هم رفع شد، ولی 

حاال در 72 ساعت 2 تا چهار ساعت در یک مسیر پرچوی می رسد.«
وی ضعیف بودن برق را ناشی از عدم توجه مردم خوانده گفت: »مردم 
بی وقت  و  بیجا  استفاده های  برق  از  و  ندارند  دقت  برق  مصرف  در 
می کنند. بعضی روزها که ساعت هفت به طرف دفتر می آیم می بینم 
که چراغ های سرکوچه بعضی ها روشن است که این اعمال خود باعث 

ضعیف برق می گردد.«
سال  چهل  به   نزدیک  شبرغان  برق  »شبکه  نمود:  عالوه  سخا  آقای 
باشد و  ما  امروز مردم  قدامت دارد که نمی تواند جوابگوی ضرورت 
تنها دو ولسوالی ما که آقچه وخواجه دوکوه است، از مزایای این برق 

مستفید می شوند.«
وی یگانه راه حل این مشکالت را تعویض نمودن سیستم، لین و خود 
به  سیستم  تعویض  »کار  نمود:  عنوان  جدید  شبکه  یک  با  برق  شبکه 
سیستم جدید آغاز شده و بودجه آن به مبلغ 24 میلیون دالر امریکایی 
تثبیت شده و کار سروی آن تمام است. منتظر بودجه هستیم که به ما 

برسد و کار عملی آن آغاز خواهد شد.«
دارند  شکایت  برق  از  مردم  چرا  این که  درباره  شبرغان  برق  رییس 
تحویل  را  برق شان  پول  که  کسانی  تعداد  »یک  می دارد:  ابراز  چنین 
دولت نمی کردند و با آن هم از برق دزدی استفاده می کردند چون حال 

جلوشان گرفته شده بنابراین چنین سروصدایی را به راه انداخته اند.« 
والیت جوزجان دارای منابع غنی نفت و گاز می باشد و گفته می شود 
بلخ و  این والیت، والیت  بند برق حرارتی ساخته شود می تواند  اگر 
سرپل را نیز از نعمت برق مستفید سازد اما تا حال در این مورد کدام 
اقدام صورت نگرفته است و هنوز هم مردم این والیت و سرپل از برق 

وارداتی ترکمنستان استفاده می کنند.


شکایت باشندگان 
جوزجان از بی نظمی 

در جریان برق 

ACKU
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

محیط زیست 
معیارهای  از  یکی  زیست  محیط  سالمت  میزان 
اجتماعی  عدالت  توسعه ی   و  رشد  میزان  ارزیابی 
در یک کشور است. بی توجهی نسبت به معضل 
بی توجهی  معنی  به  حقیقت  در  زیست  محیط 
نسبت به عدالت اجتماعی بوده و دولتی که در امر 
سالمت محیط زیست ناتوان ارزیابی می گردد در 
حقیقت نتوانسته است در تامین عدالت اجتماعی 

در قلمروش موفقیتی داشته باشد.

متاسفانه تحقیقات محیط زیستی در کشور ما نشان 
به  شهرها  در  زیست  محیط  وضعیت  که  می دهد 
عمال  و  بوده  روبه وخامت  کابل  شهر  خصوص 
این شهر  برابر سالمتی شهروندان  تهدیدی در  به 

تبدیل گردیده است.
گفته می شود اگر وضعیت به همین شکل در شهر 
کابل پیش برود تا ده سال آینده زندگی در این 

شهر ممکن نخواهد بود.
به  توجه  با  حکومت  اواخر  این  در  است  گفتنی 

عالوه  کابل،  شهر  در  هوا  آلودگی  باالی  میزان 
نیز  را  پنجشنبه  روزه��ای  جمعه،  روزه��ای  بر 
درخواست  به دنبال  اقدام  این  نمود.  اعالن  تعطیل 
کابینه  از  کشور  زیست  محیط  حفظ  ریاست 
به  گرفت.  ص��ورت  جمهور،  رییس  شخص  و 
محیط  از  حفاظت  ملی  اداره  رییس  گفته ی 
کابل  در  زیستی  محیط  »وضعیت  کشور،  زیست 
بیش  »به دلیل گشت وگذار  »رقت بار« می باشد که 
دودافزا  سوخت  مواد  از  استفاده  وسایط،  حد  از 
تولید زباله  در داش ها و کارخانه های کوچک و 
در این شهر، هوا به شدت آلوده شده و درصدی 
اکسیجن مورد نیاز در فضای شهر از حد مجاز آن 

پایین آمده است.
هشدار  افغانستان  زیست  محیط  از  حفاظت  اداره 
می تواند  مساله،  این  به  توجه  عدم  که  است  داده 
میان  در  خطرناک  های  بیماری  شیوع  باعت 

ساکنان کابل شود .«
سطح  از  فاضالب  دفع  سیستم  موجودیت  عدم 
به  توجه  ب��دون  فاضالب  چاه های  حفر  و  شهر 
زیر  در  آن  نفوذ  از  جلودارنده  و  محافظتی  عایق 
زمین و در نهایت آلوده  ساختن آب های زیرزمینی 
محیط  آلودگی  موارد  جدی ترین  از  یکی  شهر 
متاسفانه  که  است  کابل  شهر  سطح  در  زیستی 
اقدام  و  نگرفته  صورت  آن  به  هیچ توجهی  هنوز 
وارگان های مسوول  نهادها  از سوی  چندان مهمی 

در این زمینه صورت نگرفته است.
پی نوشت ها:

جمعه  ش��ب  »ی���ک«  تلویزیونی  شبکه   -1
1389/12/13 برنامه »کابل من«. 

2-http://www.bbc.co.uk/persian/
afghanistan/2010/11/101130_k01_af_
weekends.shtml

ادامه دارد


منفي  تاثیرات  بیشترین  که  مي هد  نشان  فوق  آمار 
ترس،  احساس  مکتب،  اطفال  بر  جسمي  تنبیه 
حقارت،  احساس  تنبیه،  مرتکب  با  طفل  عقده 
حس  و  تنبیه دهنده  معلم  مضمون  به  کم عالقگي 
احساس  شاگرد  مي باشد.  انتقام جویي  و  کینه 
برخورد  انسان  یک  مانند  وي  با  اصال  که  مي کند 
نمي شود، خواسته هاي او در نظر گرفته نمي شود.1

سوي  از  بیشتر  باشد،  معلم  سوي  از  تنبیه  اگر 

سطح  که  اس��ت  معلماني 
تحصیلي شان پایین است و 
مضمون خود حاکمیت  بر 
ندارند و روش تدریس شان 

خوب نیست.2  
باید در نظرداشت که یکي 
مشکل هاي  و  نواقص  از 
آن  عوارض جانبي  تنبیه، 
تربیتي  دی��د  از  که  اس��ت 
تنبیه  است.3  ناگوار  بسیار 
باعث  اطفال  بر  جسمي 
در  اطفال  تا  مي گردد  آن 
مقابل معلم و مضمون معلم 
تنبیه دهنده کم عالقه و حتا 
چنان چه  شوند،  بي عالقه 
معلم  درس��ي  ساعت  در 
تنبیه دهنده، صنف را همانند زندان تصور مي کنند.4 

۳.۹.۲ اطفال شاهد خشونت 
در  و  مي دهد  نشان  تحقیق  یافته هاي  که  قسمي 
در  جسمي  تنبیه  مي شود،  دی��ده  پایین  ج��دول 
را  منفي  اثرهاي  تنبیه شده  اطفال  بر  تنها  مکتب ها 
از  شماري  روان  و  روح  بر  بلکه  نمي آورد،  به بار 
مکتب هااند  در  جسمي  تنبیه  شاهد  که  شاگرداني 
نیز، اثرات منفي مي گذارد: آن گونه که در جدول 

باال مشاهده مي کنیم، شماري از شاگرداني که تنبیه 
تنبیه جسمي  تنها شاهد  و  نشده  متحمل  را  جسمي 
در مکتب یا در صنف خود بوده اند، مشاهده چنین 
حرکاتي باعث غمگیني و ناراحتي شان شده است. 
پوشش  تحت  اطفال  درصد   42.2 مثال  به گونه 
تحقیق، جواب گفته اند که پس از مشاهده تنبیه و 
خشونت علیه شاگردان دیگر، آن ها احساس ترس 
دست  امري  چنین  به  که  اشخاصي  از  و  مي کنند 
اظهار  شاگردان  از  گروه  این  مي ترسند.  مي زنند، 
کرده اند که از شخص تنبیه گر بیزار شده و در برابر 
مضمون  برابر  در  هم چنین  مي گیرند.  عقده  آن ها 
کم عالقه  مي کنند،  تنبیه  را  شاگردان  که  معلمي 
باال  جدول  به  جواب ها  درصدي  )براي  شده اند. 

مراجعه کنید(
پی نوشت ها:

1- اظهارات عبدالکریم عزیزي، کارشناس مسایل تعلیم 
و تربیت،22 جدي 1388/ 12 جنوري2010

 2- همان.
 3- آموزش حقوق طفل، صفحه 8۶ 

ساحوي  پرسشگر  صابري،  علي  عوض  مصاحبه   -4
قوس  شریف،2۷  مزار  شهر  معلمان  از  یکي  با  تحقیق 

11/1388 نومبر2009
ادامه دارد
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راه طوالنی 
رشد و توسعه ی 

عدالت اجتماعی 
در افغانستان

بررسي تنبيه جسمي  اطفال 
در مکتب هاي  افغانستان  1388

  قسمت بیست و یکم  

حقوق شهروندی 
در قانون اساسی 

افغانستان با رویکرد 
تحليل فصل دوم  

قانون اساسی

فلسفی  و  کالمی  معنای  به  آزادی  معناست.  چندین  به  آزادی 
حوزه ی شخصی و فردی را معنا می کند. به این تعبیر که »اختیار« 
در مقابل »اجبار« مفهوم فلسفی و کالمی است که می گوید که 
هر انسانی در انجام اعمال و رفتارش اختیار دارد و مجبور نیست. 
به طور مثال عقل می گوید که ظلم قبیح و زشت است و عدالت 
حسن و نیکوست. هیچ افغانستانی عاقلی پیدا نمی شود که  بگوید 
و  »اختیار«  فلسفی  و  بحث کالمی  در  است.  و حسن  نیکو  ظلم 
»اجبار« دو مفهومی است که متکلمان و فالسفه اسالمی را در دو 
قایلند که هر  قرار داده است. یک عده  جبهه ی مخالف فکری 

انسانی در انجام تبارز اعمال و رفتارش مجبور است. 
در برابر تفکر اجبار تفکر اختیار قرار دارد. این ها قایلند که هر 
انسانی در انجام اعمال و رفتارش آزاد و مختار است. یعنی هم 
مفهوم زشتی در حوزه ی عملکرد انسان ها موجود است هم مفهوم 
نیکی. منتها اگر مسوول وزارتخانه یا اداره ی ریاست عمومی در 
افغانستانی را تضییع کند و مرتکب  افراد حق شهروند  استخدام 
ظلم گردد یا عدالت را مراعات کند در هر دو حال مختار است. 
البته دیدگاه درست و صحیح این است که هر انسانی در انجام و 

تبارز اعمال و رفتارش آزاد و مختار است.
اختیار  از  است  عبارت  کالمی  و  فلسفی  معنای  به  آزادی  پس 
انسان در انجام رفتار و اعمالش بدون هیچگونه قیدی و شرطی. 
و  است  ذهنی  و  شخصی  و  فردی  آزادی  نوع  این  عمل  میدان 
لذا  ندارد.  اجتماعی کاربرد همگانی  و  در عرصه عمل عمومی 
نمی پرازد  آزادی  نوع  این  به  تقنینی  اسناد  سایر  و  اساسی  قانون 
و نپرداخته است. این بحث صرفا در مراکز علمی اعم از مراکز 
عملی و دانشگاهی و علوم اسالمی – دینی مورد تحلیل و بحث 
قرار می گیرد. و آزادی  ای که در اسناد تقنینی به آن اشاره می شود 
برخورد می کند.  با آزادی دیگران  است که  نوع آزادی ای  آن 
یا  باشد. بدین بیان که اختیار  یعنی در میدان عمل کاربرد داشته 
و  اعمال  اجباری  یا  آزادانه  انجام  در  فالن شهروند  ذهنی  اجبار 
رفتارش با اختیار و اجبار ذهنی شهروند دیگر هیچ زدوخوردی 
نخواهد کرد. جای این بحث ها در اسناد و کتاب های کالمی و 

فلسفی است.
و  حقوق  تعیین کننده ی  حقوقی  معنای  به  بیان  آزادی  حق  اما 
همین  است.  افغانستانی  شهروندان  بهره مندی های  و  امتیازات 
نوع آزادی است که در اسناد حقوقی مورد بحث قرار می گیرد 
به  معنا می دهد. آزادی  را  الزام های جبری روزمره ی زندگی  و 
و  جاری  شهروندان  و  اتباع  عمل  عرصه ی  در  حقوقی  معنای 
اعمال  و  رفتار  در  که  معناست  این  به  بیان  آزادی  است.  ساری 

شهروند جاری می گردد و با آزادی دیگران برخورد می کند.
ادامه دارد



_____________ علی پیام _____________
______________ قسمت یازدهم ______________

ماده بیست و یکم اعالمیه اسالمی حقوق بشر:

گروگان گيری به هيچ شکلی 
از نظر اسالم مجاز نيست.

 : ع. برهانقسمت ششم

تاثیرات تنبیه جسمي شاگردان بر شاگردان مشاهد
درصدي جواب ها

31.۵ درصد در مقابل تنبیه دهنده عقده مند شدم
1۵.8 درصد در مقابل مضمون معلم تنبیه دهنده بي عالقه شدم
42.2 درصد احساس ترس مي  کنم

4.۶ درصد با اطفال ُخرد برخورد خشونت آمیز مي کنم
3.۵ درصد به شکل منظم به مکتب نمي روم
2.4 درصد سایر موارد

100 درصد مجموع
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والیت های  به  کشور  داخله  وزیر  سفر های  آن که  با 
نوعی  گشته  آغاز  این سو  به  چندی  از  که  مختلف 
در  وی  توسط  پولیس  وضعیت  بررسی  طبیعی  روند 
گوشه و کنار کشور است وبه عنوان بخشی از اصول 
داخله شمرده می شود، ولی سفر جنرال  کاری وزیر 
بسم اهلل خان محمدی به هرات ـ شهری که جزو مناطق 
داخلی  نیرو های  به  امنیتش  تامین  واگذاری  در  اول 
از سوی  متعدد  مطرح شدن چالش های  و  ـ   می باشد 
شهروندان و اعتراف وزیر داخله در مورد چالش های 
و  آورد  وجود  به  را  سوال برانگیزی  ذهنیت  موجود، 
این ذهنیت سوال برانگیز این است که در صورتی که 
مستقالنه  می توان  چگونه  دارد،  وجود  چالش ها  این 
جیوپولیتیکی  با وضعیت  هرات  نظیر  اداره شهری  به 
خاص اش پرداخت! وزیر داخله روز چهارشنبه همراه 
با هیات همراهش که شامل تعدادی از وکالی هرات 
آمد.  هرات  شهر  به  بود  هم  نمایندگان  مجلس  در 
هرات،  والی  حضور  با  نشستی  روز  همان  بعدازظهر 
فرماندهان نظامی از همه بخش های امنیتی و تعدادی 
کنفرانس های  تاالر  در  مختلف  اقشار  نمایندگان  از 
در  گردید.  دایر  بشر  کمیسیون حقوق  ساحوی  دفتر 
آغاز این نشست تعدادی از نمایندگان اقشار مختلف 
در  تاجران  نماینده  والیتی،  شورای  رییس  جمله  از 
هرات، نماینده شورای علما و روحانیون و نماینده ای 
وضعیت  از  دیدگاه شان  مورد  در  مدنی  نهاد های  از 
امنیتی و چالش های موجود صحبت کردند و عده ای 
امنیتی  از وضعیت  تندی  به  نیز در صحبت های خود 
موجود انتقاد کردند. غالم قادر اکبر، رییس اتاق های 
تجارت در هرات که به نمایندگی از تاجران صحبت 
می کرد وضعیت امنیتی برای سرمایه گذاران و تاجران 
در هرات را غیرقابل تحمل توصیف کرد. او گفت: 
گرفته  را  خود  امنیت  خوبی  به  پولیس  »درحالی که 
به عقیده آقای  نمی گیرد.«  را  ما  امنیت  می تواند چرا 
تاجران  امنیت  دلیل عدم  به  را  بیشترین ضربه ها  اکبر 
خورده اند. او به آمار های متعددی از اختطاف تاجران 
اشاره کرد که تاجران را مورد آماج قرار داده است. 
آقای اکبر می گوید: »ما شواهدی داریم که از 0هفت 
کروالی  یک  و  صرف  یک  شهر  این  در  قبل  سال 
سفید به طور مدام تاجران را اختطاف می کنند. چرا 
موجود  شواهد  همه  این  با  هنوز  تا  نتوانسته  پولیس 
این افراد را دستگیر کند؟!« او گفت تعداد زیادی از 
ترک  را  هرات  امنیت  همین ضعف  دلیل  به  تاجران 
کردند و همراه با خود سرمایه های خود را نیز از شهر 

هرات کشیدند. 
شهرک  امنیت  تامین  عدم  از  اکبر  آقای  همچنین 
ـ  افغانستان  در  صنعتی  مهم  مراکز  از  یکی  ـ  صنعتی 
نیز انتقاد کرد. او گفت بیش از هزار و پنج صد میلیون 
دالر سرمایه در این منطقه هزینه شده است ولی دولت 
کاری  هیچ گونه  سرمایه  همه  این  امنیت  تامین  برای 

نکرده است. 

بین المللی است. 
خود  کشور  مردم  که  قذافی  مثل  حاکمی  است  بعید 
نقشی  کشور  این  درآینده  بتواند  می کند  عام  قتل  را 
که  شهرها  آن  شجاع  و  غیرنظامی  ساکنان  کند.  ایفا 
لیبیا مقاومت می کنند  نیروهای دولت  برابر هجوم  در 
خطر  با  لیبیا،  بر  قذافی  حکومت  ادامه  صورت  در 
جامعه  شد.  خواهند  روبرو  بي رحمانه ای  انتقام جویی 
بین المللی نباید آنها را به حال خود رها کند و پذیرفتن 
است  کسانی  حق  در  خیانت  قذافی  حکومت  تداوم 
آن  برابر  در  و  کرده  مبارزه  رژیم  این  با  تاکنون  که 

ایستاده اند.«
رهبران بریتانیا، فرانسه و امریکا در ادامه مقاله مشترک 
شده  چاپ  تایمز«  »نیویورک  روزنامه  در  که  خود 
یا  و  قذافی  حکومت  تداوم  که  می کنند  تاکید  است 
است  معنا  آن  به  لیبیا  سیاسی  آینده  در  آن  مشارکت 
که این کشور در حالت هرج و مرج باقی خواهد ماند. 
و  هواپیماها  به  که  کرده  تهدید  اکنون  هم  از  قذافی 
کرد.  خواهد  تروریستی  حمله  غیرنظامی  کشتی های 
داده  دست  از  را  خود  مشروعیت  وی  آنجایي که  از 
قدرت  در  وی  حضور  ادامه  به  که  توافقی  هرگونه 
بیانجامد منشا گسترش بی قانونی و هرج و مرج بیشتر 
نمی تواند  جهان  نه  و  منطقه  نه  اروپا،  نه  شد.  خواهد 
فعالیت  مرکز  و  پناهگاه  یک  به  لیبیا  که  دهد  اجازه 

گروه های تروریستی بدل شود. 
قذافی است  بدون  آینده ای  به صلح،  لیبیا  راه رسیدن 
که استقالل و تمامیت ارضی لیبیا در آن محترم شمرده 
شود، اقتصاد این کشور احیا شده و برای مردم امنیت 
و رفاه به ارمغان بیاورد. یک چنین مسیری در گام اول 
مستلزم پایان یافتن خشونت است. نیروهای قذافی باید 
محاصره شهرها را متوقف کرده و به پادگان های خود 

بازگردند.
ناتو  است  قدرت  در  قذافی  معمر  که  زماني  تا  البته 
باید به عملیات خود ادامه دهد تا از جان غیرنظامیان 
در  یابد.  افزایش  حکومت  بر  فشار  و  شده  محافظت 
به  دیکتاتوری  نظام  از  انتقال  دوره  یک  حالت  آن 
فراگیر تحت رهبری نسل جدیدی  نظام سیاسی  یک 
تضمین  برای  شود.  آغاز  می تواند  سیاستمداران  از 
موفقیت یک چنین روندی قذافی باید برای همیشه از 

قدرت برکنار شود. 
در آن مقطع سازمان ملل متحد و کشورهای عضو آن 
قذافی  که  را  آنچه  تا  کنند  کمک  لیبیا  مردم  به  باید 
مکاتب  خانه ها،  شود.  بازسازی  است،  کرده  ویران 
و  زیرساخت ها  و  شده  بازسازی  باید  شفاخانه ها  و 
جامعه  شوند.  احیا  و  ترمیم  مردم  اساسی  خدمات 
و  مدنی  نهادهای  توسعه  برای  همچنین  بین المللی 
سیاسی، که شالوده اصلی بنای یک جامعه آزاد و مرفه 

است باید به مردم لیبیا کمک کند. 
در  کامرون  دیوید  و  سارکوزی  نیکال  اوباما،  باراک 
»نیویورک  روزنامه  در  خود  مطلب  پایانی  بخش 
لیبیا  آینده  برای  طرح  این  که  می کنند  تاکید  تایمز« 
از حمایت کشورهای ایتالف بین المللی و بسیاری از 
حکومت های عربی برخوردار است. این کشورها در 
جلسه ۲۹ مارچ در شهر لندن یک گروه تماس تشکیل 
دادند که چند روز پیش در دوحه قطر تشکیل جلسه 
به تصویب رساند  لیبیا  برای بحران  داد و راه حلی را 
که حق انتخاب آزادانه مردم، پایه و اساس آن است. 

امروز نیروهای ناتو و سایر کشورهای ایتالف زیر نام 
بین المللی  جامعه  که  ماموریتی  و  متحد  ملل  سازمان 
در  ولی  می کنند.  فعالیت  است  کرده  محول  آنها  به 
نهایت این نه سازمان ملل متحد بلکه مردم لیبیا هستند 
که قانون اساسی آینده کشور، رهبران جدید و فصلی 

نوین در تاریخ سیاسی لیبیا را تعیین خواهند کرد. 
زماني که  تا  امریکا  متحده  ایاالت  و  فرانسه  بریتانیا، 
مفاد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد به طور 
کامل اجرا نشده و مردم لیبیا آینده خود را در دست 

نگرفته اند، تالش های خود را متوقف نخواهند کرد.

کامرون  دیوید  امریکا،  جمهور  رییس  اوباما  باراک 
نخست وزیر بریتانیا و نیکال سارکوزی رییس جمهور 
فرانسه در یک مقاله مشترک که در بخش دیدگاه های 
روزنامه »نیویورک تایمز« چاپ شده است تحلیل خود 
و چشم اندازهای  سه کشور  این  نقش  لیبیا،  بحران  از 

گذار لیبیا به سوی صلح را تشریح کرده اند. 
دولت های  که  می شود  گفته  مطلب  این  مقدمه  در 
امریکا، فرانسه و بریتانیا همراه با متحدان عضو ناتو و 
سایر کشورهای حاضر در ایتالف بین المللی، از آغاز 
لیبیا موضع متحدی داشته و در  بحران  به  در واکنش 
مورد آنچه که الزم است در آینده انجام شود نیز اتفاق 

نظر دارند: 
برای  نظامی  کارزار  ادامه  با  همزمان  حاضر  حال  در 
دفاع از جان غیرنظامیان، ما مصمم هستیم که خود را 
برای آینده نیز آماده کنیم. ما مطمین هستیم که آینده 
بهتری در انتظار مردم لیبیا است و یک مسیر مشخص 

را برای رسیدن به آن هدف می توان تعیین کرد. 
دالیلی را که جامعه بین المللی به آن خاطر در بحران 
لیبیا دخالت کرد هیچ گاه نباید فراموش کنیم. در پی 
حمالت نیروهای معمر قذافی به مردم، لیبیا دستخوش 
آشوب شد و جامعه عرب خواستار اقدام در این زمینه 
شد. اپوزیسون لیبیا درخواست کمک کرد و مردم لیبیا 

در این لحظه دشوار به جهان خارج امید بستند. 
قطعنامه  یک  در  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
تاریخی کاربست تمامی اقدامات الزم برای حفاظت 
از مردم لیبیا در مقابل حمالت دولت را تصویب کرد. 
در پاسخ به یک چنین مصوبه ای کشورهای ما همراه با 
سایر کشورها در ایتالف بین المللی، پیشروی نیروهای 
رژیم قذافی را متوقف کرده و از وقوع کشتار در شهر 

بنغازی پیشگیری کردند. 
در ادامه این مقاله که مشترکا توسط نیکال سارکوزی، 
یادآوری  شده  نوشته  اوباما  باراک  و  کامرون  دیوید 
و  کشورها  این  نیروهای  دخالت  اثر  بر  که  می شود 
ایتالف بین المللی، از جان هزاران غیرنظامی حفاظت 
شده است. اما مردم لیبیا هنوز هم تحت حاکمیت معمر 

قذافی از وحشي گری و خشونت در عذاب اند. 
به  میسوراتا  می شود. شهر  اجدابیه موشک باران  »شهر 
شیوه های قرون وسطایی در محاصره قرار دارد. قذافی 
به این طریق می کوشد مردم را به زانو درآورد. هرروز 
قتل و مفقوداالثر شدن  از آزار،  بیشتری  شاهد موارد 

مردم هستیم.
وظیفه و ماموریت ما بر اساس قطعنامه ۱۹۷۳ شورای 
امنیت سازمان ملل متحد حفاظت از جان غیرنظامیان 
است و ما دقیقا مشغول انجام چنین ماموریتی هستیم. 
ماموریت ما سرنگون کردن قذافی با استفاده از نیروی 
قذافی  حکومت  ادامه  با  نمی توان  ولی  نیست  نظامی 
بین المللی  دادگاه  شد.  متصور  را  آینده ای  لیبیا  برای 
این  جنایات  بررسی  حال  در  درستی  به  کیفری 
حقوق  و  موازین  نقض  و  غیرنظامیان  علیه  حکومت 

ديويد  و  سارکوزی  نيکال  اوباما،  باراک 
خود  مطلب  پايانی  بخش  در  کامرون 
تاکيد  تايمز«  »نيويورک  روزنامه  در 
می کنند که اين طرح برای آينده ليبيا از 
حمايت کشورهای ايتالف بين المللی و 
بسياری از حکومت های عربی برخوردار 
مارچ  در جلسه ۲۹  اين کشورها  است. 
در شهر لندن يک گروه تماس تشکيل 
روز پيش در دوحه قطر  دادند که چند 
برای  را  حلی  راه  و  داد  جلسه  تشکيل 
که حق  رساند  تصويب  به  ليبيا  بحران 
پايه و اساس آن  آزادانه مردم،  انتخاب 

است. 

ضعف  از  نشست  این  در  نیز  علما  شورای  نماینده 
پولیس به وزیر داخله شکایت برد. ولی این شکایت 
شورای  نماینده  این که  با  نداشت.  امنیت  به  ربطی 
علما خواستار دقت بیشتر به کیفیت و کمیت پولیس 
نشرات  به  را  خود  صحبت های  عمده  ولی  گردید 
گردیده  ارزیابی  مبتذل  وی  دیدگاه  از  که  رسانه ها 
وزیر  از  علما  شورای  عضو  این  داد.  اختصاص  بود، 
این  جلو  ابزاری  هر  از  استفاده  با  تا  خواست  داخله 
نماینده  شهیر،  رفیق  محمد  بگیرند.  را  نشرات  گونه 
از  را  ناامنی  نیز  نمایندگان  مجلس  در  هرات  مردم 
مهم ترین چالش های موجود بر سر راه ثبات در هرات 
و  اختطاف گران  که  شد  مدعی  شهیر  آقای  دانست. 
جنایت کاران در پولیس نفوذ یا رابطه دارند. او گفت 
یا  پولیس  توسط  هرات  در  اختطاف گرانی که  بیشتر 
امنیت ملی دستگیر شده اند، در مراحل بعدی دوباره 
تامین  در  پولیس  ضعف  شهیر  آقای  شده اند.  رها 
ایجاد معطلی در روند تکمیل پروژه  باعث  امنیت را 
بزرگ بند سلما دانست و از وزیر داخله خواست تا 
برای سرعت بخشیدن به کار تکمیل بند سلما که به 
دالیل امنیتی به تاخیر می افتد، بیشتر تالش کند. آقای 
شهیر تعداد نفرات پولیس در هرات را کافی ندانست 

و خواهان بیشتر شدن این نفرات گردید. 
مختلف  اقشار  نماینده های  صحبت های  از  پس 
او  کرد.  صحبت  محمدی  بسم اهلل  آقای  هرات  مردم 
تلویحا تمام چالش هایی را که سخنرانان قبلی مطرح 
تالش  و  سعی  که  گفت  ولی  پذیرفت  بودند  کرده 
بیشتری دارد تا این چالش ها را حل کند. وزیر داخله 
ناشی  بند سلما را  امنیتی موجود در پروژه  مشکالت 
از دست اندازی خارجی دانست و با این که از کشور 
بعضی کشور های همسایه  نبرد گفت که  نام  خاصی 
نمی گذارند تا این پروژه تکمیل گردد. آقای محمدی 
وعده سپرد که هم تعداد نفرات پولیس در هرات را 
اختیار  در  تازه  مهمات  و  سالح  هم  و  دهد  افزایش 
هزار  واگذاری چهار  از  او  دهد.  قرار  هرات  پولیس 
موتر های  از  تعدادی  همچنین  و  جدید  اسلحه  قبضه 
ضدگلوله هامر برای پولیس هرات به زودی خبر داد. 
داخله  وزیر  محمدی،  آقای  صحبت های  این که  با 
کشور دورنمای مثبتی را از حضور پولیس تربیت شده 
باز  نشان می داد ولی دغدغه های شهروندان  و مجهز 
نگردید.  هرات کمتر  در  امنیت  به ضعف  نسبت  هم 
از  و  اذهان کرد  آنها  به  داخله  وزیر  چالش هایی که 
از آن  بیشتر  داد،  این چالش ها خبر  برای حل  تالش 
است که در طول چند ماه دیگر که قرار است تامین 
امنیت شهر هرات به نیرو های داخلی داده شود، حل 
برخالف  مبادا  که  هستند  این  نگران  مردم  گردد. 
گفته های سران حکومتی مبنی بر توانمندی نیرو های 
نیرو ها  این  کشور،  مستقالنه  امنیت  تامین  در  داخلی 
نتوانند این مهم را به خوبی انجام دهند و مناطقی که 
نیرو های داخلی قرار  در قدم اول زیر کنترول کامل 
حال  هر  به  شوند.  عمیق  تنش های  دچار  می گیرند، 
منتظر  نیز در کشور همیشه در کمین است و  دشمن 
این کشور  بر  بعدی  هر  در  را  تا ضربه خود  فرصت 
سوق الجیشی  نگاه  از  که  هرات  کند. خصوصا  وارد 
همسایه های  گاهی  حتا  و  دارد  حساسی  موقعیت 

خارجی نیز به آن نامهربانی هایی روا می دارند. 

و دغدغه های 
تامین امنیت 

مردم نگران اين هستند که مبادا 
برخالف گفته های سران حکومتی 
مبنی بر توانمندی نيرو های داخلی 

در تامين امنيت مستقالنه کشور، اين 
نيرو ها نتوانند اين مهم را به خوبی 

انجام دهند و مناطقی که در قدم اول 
زير کنترول کامل نيرو های داخلی قرار 
می گيرند، دچار تنش های عميق شوند.

هرات
اوباما، کامرون و سارکوزی:

گذرگاه لیبیا به 
سوی صلح  آژند

منبع: فردا
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اصالح قانون اساسی الجزاير برای تقويت دموکراسی

میلیون ها نفر در نايجريا پای صندوق های رای رفتند

خرابی وضعیت حقوق بشر در سوريه 

عبدالعزيز بوتفليقه، رييس جمهور الجزاير، گفته است که 
قانون اساسی اين کشور برای »تقويت دموکراسی« اصالح 

می شود.
او که حدود 12 سال است قدرت را در دست دارد، روز 
گذشته طی يک نطق تلويزيونی اعالم کرد که هياتی ويژه 

فهرست متمم های قانون اساسی را تهيه خواهد کرد.
اين نطق عبدالعزيز بوتفليقه اولين سخنرانی وی خطاب به 

مردم الجزاير طی سه ماه گذشته است.
بر  ناظر  قوانين  که  کرد  اعالم  ساله،   74 بوتفليقه،  آقای 
پارلمان  با مشارکت احزاب سياسی، چه در  نيز  انتخابات 
حضور داشته باشند يا خير، به طور جدی اصالح خواهد 

شد.
تصويب  به   1996 سال  در  الجزاير  فعلی  اساسی  قانون 

رسيد.

بر اساس آن، احزاب اسالمگرا 
حق حضور در عرصه سياسی را 

ندارند.
پی  در  الجزاير  جمهور  رييس 
اين  مردم  گسترده  اعتراضات 
کشور، در ماه فبروری وضعيت 
لغو  کشورش  در  فوق العاده 

کرد.
الجزاير  در  سال   19 قانون  اين 
آن،  موجب  به  و  می شد  اجرا 
ارتش از اختيار دخالت در امور 

امنيتی داخلی برخوردار بود.
الجزاير  در  فوق العاده  وضعيت 

در پی درگيری های شديد نيروهای امنيتی و اسالم گرايان 
تندرو در سال 1992 برقرار شده بود.

رييس  انتخاب  برای  نايجريا  مردم  از  نفر  ميليون  ده ها 
جمهور آينده خود پای صندوق های رای رفتند. گودالک 
بخت  همچنان  کشور  اين  فعلی  جمهور  رييس  جاناتان، 

اصلی پيروزی در اين انتخابات به شمار می رود.
محلی  وقت  به  صبح   8 ساعت  از  رای  اخذ  حوزه های 
روز شنبه باز شدند، اما اخذ رای تا پيش از ظهر صورت 

گرفت.
اين  در  ظهر  از  پيش  تا  رای دادن  شرايطی  واجد  فرد  هر 

حوزه ها ثبت نام کردند.
انتخابات  بزرگ ترين  که  انتخابات  نتيجه  که  شده  گفته 
رياست جمهوری قاره افريقا است، ظرف دو روز آينده 

اعالم خواهد شد.
رقيب  اصلی ترين  می رسد  نظر  به 
بوهاری،  محمدو  جاناتان،  آقای 
است  نايجريا  نظامی  سابق  رهبر 
که از حمايت باالی مسلمان شمال 

نايجريا برخوردار است.
با آنکه حزب آقای جاناتان، حزب 
گذشته  هفته  مردم،  دموکراتيک 
کرسی  چند  پارلمانی  انتخابات  در 
اما  داد،  دست  از  را  مجلس  در 
از  حاکی  همچنان  نظرسنجی ها 

پيروزی احتمالی او هستند.
دولت  مخالف  احزاب  ميان  اختالف  به  جاناتان  آقای 
اميدوار است تا بتواند در   همان مرحله اول پيروز انتخابات 

شود.
با اين حال به دليل وجود احزاب گوناگون مخالف دولت، 
اين احتمال وجود دارد که از بخشی از آرای بالقوه آقای 
جاناتان کاسته شود و انتخابات برای نخستين بار در تاريخ 

نايجريا به دور دوم کشيده شود.
آقای جاناتان برای پيروزی يک مرحله ای در اين انتخابات 
که سيستمی پيچده دارد )کمی شبيه به اياالت متحده( به 

رای بااليی نيازمند است.
کانديدايی که بيش از يک چهارم از آرای دو سوم 36 

انتخابات در    پيروز  از آن خود کند،  را  پايتخت  ايالت و 
همان مرحله اول است.

از جمعيت 150 ميليونی نايجريا، 73 ميليون واجد شرايط 
برای رای دادن هستند.

در  جنجال هايی  و  حاشيه ها  همواره  نايجريا  در  انتخابات 
پی داشته و گاهی اين حاشيه ها به درگيری های خونين نيز 

کشيده شده است.
گودالک جاناتان، سال گذشته به عنوان جايگزين اومارو 
يارآدوا که به علت بيماری از کار خود کناره گرفته بود به 

عنوان رييس جمهور سابق نايجريا سوگند ياد کرد.
نايجريا است، نخستين  او که چهاردهمين رييس جمهور 
اين  به  نفت خيز جنوب کشور  مناطق  از  کسی است که 

مقام دست يافته است.
بين  جاناتان  آقای  اصلی  رقيب  بوهاری  محمد  جنرال 
را  نايجريا  رهبری  مدتی  برای   1985 و   1983 سال های 
او  نظامی سرنگون شد  بر عهده داشت در يک کودتای 
پيش تر هم بخت خود را برای رياست جمهوری آزموده 

بود اما توفيقی به دست نياورده بود.
دارند  شرکت  انتخابات  اين  در  کانديدا   20 مجموع  در 
اداری  فساد  با  مبارز  اداره  سابق  رييس  ريبادو،  نوحو  که 
و ابراهيم شکارايو، والی ايالت کانو از ديگر کانديداهای 

اصلی اين انتخابات هستند.

سازمان ديده بان حقوق بشر با انتشار بيانيه ای سازمان های 
امنيتی و اطالعاتی سوريه را به شکنجه صدها تظاهرکننده 
همزمان  کرد.  متهم  اخير  روزهای  در  شده  بازداشت 
سازمان عفو بين الملل اعالم کرد وضعيت حقوق بشر در 

سوريه »ساعت به ساعت بدتر می شود.«
سازمان های  بشر،  حقوق  ديدبان  سازمان  بيانيه  اساس  بر 
»مخابرات«،  عنوان  تحت  سوريه،  اطالعاتی  و  امنيتی 
و  مدنی  و  سياسی  فعاالن  مدافع،  وکالی  همچنين 

روزنامه نگاران را بازداشت و شکنجه کرده اند.
اين سازمان خواستار آن شد که مقام های سوری به شکنجه 
بازداشت شدگان پايان دهند و گفت که بشار اسد، رييس 
جدی  نقض  مورد  در  را  تحقيقاتی  بايد  سوريه،  جمهور 
حقوق بازداشت شدگان انجام دهد تا اطمينان حاصل شود 

که مسووالن اين شکنجه ها مجازات خواهند شد.
بر اساس اين بيانيه، سازمان ديده بان حقوق بشر با 19 تن 

الطال،  دوما،  دمشق،  درعا،  شهرهای  در  که  کسانی  از 
بازداشت و شکنجه شده اند، و همچنين  بانياس  و  حمس 
تظاهرات  در  بازداشت شدگان  از  شماری  خانواده های 

روزهای اخير گفتگو کرده است.
از جمله اين بازداشت شدگان، دو زن، سه نوجوان 16 و 
ديده بان  سازمان  بوده اند.  نيز  سه کودک  حتا  و  ساله   17
حقوق بشر به سن اين کودکان اشاره نکرده و تنها گفته 

است که آنها بازداشت و شکنجه شده اند.
بازداشت شدگان  که  است  شده  گفته  گفتگوها  اين  در 
شالق  ضربات  و  برقی  شوک  مانند  شکنجه هايی  تحت 

قرار گرفته اند.
بازداشت شدگان گفته اند که در سلول های  در عين حال 
مزدحمی جای داده شده بودند که در آن جای کافی برای 
خوابيدن وجود نداشت و زندانيان به آب و غذای کافی 

نيز دسترسی نداشته اند.

بازداشت شدگان  از  نقل  به  بشر  حقوق  ديده بان  سازمان 
گفته است که آنان، حتا با چشمان بسته، مجبور به امضای 
اعتراف نامه هايی شده اند، بدون آن که امکان خواندن متن 

آنها را نيز داشته باشند.
از سوی ديگر، همزمان با سرکوب تظاهرات مخالفان در 
اين  از حکومت  بين الملل  عفو  سازمان  سوريه،  شهرهای 

کشور خواست تا به کشتار تظاهرکنندگان پايان دهد.
اين سازمان اعالم کرد که بحران حقوق بشری در سوريه 

نه تنها هر روز، بلکه ساعت به ساعت بدتر می شود.
در همين حال، يکی از رسانه های مخالف دولت سوريه به 
تلويزيونی شام، ويديويی را پخش کرده است  نام شبکه 
که در آن بدرفتاری تعدادی از نيروهای امنيتی سوريه با 
تظاهرکنندگان بازداشت شده در شهرک بيضا نشان داده 

می شود.

چین از کنترول خود بر ارزش 
يوآن خواهد کاست 

بانک مرکزی چين بار ديگر وعده داد تا کنترول بر نرخ 
پول ملی اش را کاهش دهد.

به گزارش خبرگزاری رسمی چين، شينهوا، نرخ برابری 
يوآن با ديگر ارزها به حالت شناور درخواهد آمد؛ اما 

اين امر گام به گام صورت خواهد گرفت.
همواره  آزاد  اقتصاد  دارای  کشورهای  ديگر  و  امريکا 
از چين انتقاد کرده اند که با پايين نگاه داشتن مصنوعی 
نرخ يوآن، سود عيرمنصفانه ای به جيب صادرکنندگان 

چينی سرازير می کند.

هزاران معترض در بلگراد دست 
به تظاهرات زدند

 

هزاران معترض در بلگراد، پايتخت صربستان عليه دولت 
اين کشور دست به تظاهرات زده اند.

اين تظاهرات توسط حزب مخالف دولت برگزار شده 
است.

معترضان خواهان برپايی انتخابات پيش از موعد و بهبود 
اوضاع اقتصادی هستند.

اين دومين تظاهرات گسترده مخالفان در بلگراد از اول 
سال جاری ميالدی است.

پيشتر بوريس تاديچ، رييس جمهور صربستان خاطرنشان 
کرده بود که اين کشور نياز به ثبات دارد و درخواست 
نامناسب  زودرس،  انتخابات  برگزاری  برای  مخالفان 

است.
بانيان اين تظاهرات، از حزب ملی گرای »ترقی« هستند.

عميق ترشدن  در  را  کشور  اين  غرب گرای  دولت  آنها 
بحران اقتصادی و فساد کشور مقصر می دانند.

زود  انتخابات  که  صورتی  در  داده اند  هشدار  مخالفان 
خواهند  ادامه  خود  تظاهرات  به  نشود،  برگزار  هنگام 

داد.
دولت اين درخواست را رد کرده و گفته است انتخابات 
شمار  در  کشور  اين  که  می شود  برگزار  آن  از  پس 

کانديداهای عضويت در اتحاديه اروپا در آيد.
به دولت  پيش  ماه  اين حزب  نيکوليچ، رهبر  توميسالو 
هشدار داده بود که در صورتی که به خواسته های آنها 
عمل نشود، تظاهرکنندگان دست به نافرمانی های مدنی 

خواهند زد.
از  است،  حزب  ده  شامل  که  صربستان  ايتالفی  دولت 

سال 2008 قدرت را در دست دارد.
انتخابات بعدی قرار است سال 2012 برگزار شود.
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نیروهای قذافی 
معترضان را با بمب های خوشه ای 

هدف قرار داده اند

 

  
سازمان دیده بان حقوق بشر می گوید که نیروهای معمر 
قذافی شهر تحت محاصره مصراته را هدف خمپاره های 

حاوی بمب خوشه ای قرار داده اند.
سه  دست کم  که  کرده  اعالم  بشر  حقوق  بان  دیده 
محله  یک  به  خوشه ای  منفجره  مواد  حاوی  خمپاره 
کرده  اصابت  لیبیا،  غرب  در  واقع  مصراته،  مسکونی 

است.
ترکش های  بررسی  از  پس  سازمان  این  کارشناسان 
به جا مانده، آن را از نوع خمپاره ۱۲۰ میلی متری ام ای تی 
منفجر  هوا  در  که  کرده اند  اعالم  اسپانیا  ساخت   ۱۲۰
می شود و ۲۱ بمب کوچک دیگر را به اطراف پرتاب 

می کند.
اتهام را رد  این  لیبیا،  ابراهیم، سخنگوی دولت  موسی 

کرده است.
بیش از ۱۰۰ کشور در سال ۲۰۰۸ پیمانی را امضا کردند 

که استفاده از بمب خوشه ای را منع می کند.
یک بمب خوشه ای پس از انفجار بمب های کوچکتری 
اطراف پخش می کنند که در  به  دارد  را که در خود 
مواردی منفجر نمی شوند و در آینده جان غیرنظامیان 

به ویژه کودکان را می گیرند.
یک خبرنگار روزنامه نیویارک تایمز ابتدا ترکش های 
خوشه ای را در مصراته کشف کرد و به اطالع دیده بان 
حقوق بشر رساند که عکس هایی از آن را در وب سایت 

خود منتشر کرده است.
استیو گوس، مدیر بخش تسلیحات در دیده بان حقوق 
محکوم  و  خوانده  »هولناک«  را  لیبیا  ارتش  اقدام  بشر 

کرده است.
خبرنگاران می گویند که مردم بیم دارند که در صورت 
عدم تشدید حمالت هوایی نیروهای ناتو، ارتش لیبیا به 

کشتار اهالی شهر دست بزند.
پیمان  عضو  کشورهای  خارجه  امور  وزیران  اما 
در  مذاکره  روز  دو  از  پس  )ناتو(  شمالی  آتالنتیک 
به  هوایی  عملیات  تشدید  درباره  نتوانستند  آلمان 

نیروهای قذافی موافقت کنند.
رهبران امریکا و فرانسه می گویند خیانت است اگر ناتو 

اجازه دهد معمر قذافی در قدرت بماند.
علیرغم چند هفته حمله هوایی ناتو و فشارهای بین المللی 
بردارد، شواهدی کمی  از قدرت  لیبیا دست  که رهبر 

وجود دارد که او قصد کناره گیری داشته باشد.

شماری از سناتوران امریکایی خواستار تحریم احمدی نژاد شدند

جنرال کروات به جرم جنایات جنگی علیه صرب ها محکوم شد

کلینتون،  هیالری  به  نامه ای  در  امریکایی  سناتور  چهار 
وزیر امور خارجه امریکا، از وی خواسته اند تا نام محمود 
فهرست  در  را   ایران،  جمهور  رییس  نژاد،  احمدی 
افزودن   برای  و   دهد  قرار  بشر   ناقضان حقوق  تحریمی 
۲۵ مقام دیگر جمهوری اسالمی به این فهرست اقدامات 

الزم را انجام دهد.
جمهوری خواه،  سناتور  دو  کایل،  جان  و  کرک  مارک 
جو  همراه  به  دموکرات،  سناتور  گیلیبرند،  کریستین 
لیبرمن، سناتور مستقل، در نامه خود به هیالری کلینتون، 
خواست  در  »ما  نوشته اند:  امریکا،  خارجه  امور  وزیر 
می کنیم  که محمود احمدی نژاد را به عنوان ناقض حقوق 

بشر ایرانیان معرفی کنید.«
دراین نامه به اظهارات خانم کلینتون در یکی از کمیته های 
کنگره امریکا در دوم مارچ اشاره شده است که در آن 
وزیر امور خارجه امریکا تصریح کرده بود، »اسناد قطعی« 
از نقش رهبران جمهوری اسالمی در نقض حقوق بشر در 

دست است.
این چهار سناتور امریکایی در بخش دیگری از نامه خود 
و  مقام   ۳۲ نام   دادن  قرار  برای  اروپا  اتحادیه  تصمیم  به 
فهرست  در  بشر  حقوق  نقض  دلیل  به  ایرانی  مسوول 
نام  فقط  که  گفته اند  و   کرده  اشاره  بشر  حقوق  ناقضان 

هفت نفر از این افراد در فهرست 
امریکا قرار دارد.

در  امریکایی  سناتور  چهار  این 
این ما  »بنابر  نامه خود نوشته اند: 
بی درنگ  می کنیم  درخواست 
احتمال  درباره  تحقیقات 
اضافه کردن ۲۵ نفری که نامشان 
به  اروپا  اتحادیه  فهرست  در 
در  بشر  حقوق  ناقضان  عنوان 

ایران ذکر شده، انجام شود.«
در فهرست منتشر شده از سوی 
فرمانده   ۱۳ نام  اروپا  اتحادیه 
انتظامی  و  امنیتی  نیروهای 
جمهوری اسالمی و ۱۹ قاضی و 
مقام قضایی که در سرکوب های 
دو سال اخیر در ایران و صدور 

به  داشته اند  دست  معترضان  برای  اعدام  و  زندان  احکام 
چشم می خورد.

مقام های  از  تعدادی  گذشته  سال  سپتامبر  ماه  در  امریکا 
سپاه  فرمانده  جعفری،  عزیز  جمله  از  اسالمی  جمهوری 
قوه  سخنگوی  اژه ای،  محسنی  غالمحسین  پاسداران، 

حسین  و  تهران  سابق  سارنوال  مرتضوی،  سعید  قضاییه، 
طایب معاون اطالعات سپاه پاسداران را که گفته می شود 
در نقض حقوق بشر و به ویژه در کشتار معترضان به نتایج 
ایران دست  در  سال گذشته  ریاست جمهوری  انتخابات 

داشتند، مورد تحریم قرار داد.

آنته گوتووینا، جنرال سابق کروات که از دید بسیاری 
جنایات  جرم  به  است،  ملی  قهرمان  کشورش  مردم  از 
جنگی علیه صرب ها از سوی دادگاه الهه به تحمل ۲۴ 

سال زندان محکوم شده است.

او به هماهنگ کردن عملیات 
غارت  و  شکنجه  کشتار، 
بیرون راندن  برای  اموال 
کرایینا  منطقه  از  صرب ها 
زمان  در   ،۱۹۹۵ سال  در 
متهم  یوگوسالوی،  تجزیه 

شده بود.
او یکی از مهمترین مقامات 
به حال  تا  که  است  کروات 
بین المللی  دادگاه  در 
رسیدگی به جنایات جنگی 
در الهه محکوم شده است.

دیگر  یکی  مارکاچ،  مالدن 
از رهبران نظامی کروات نیز همزمان توسط این دادگاه 

به تحمل ۱۸ سال زندان محکوم شد.
از جنرال های  دیگر  یکی  ایوان چرماک،  دادگاه الهه 

شده  مطرح  وی  علیه  که  اتهاماتی  از  را  کروات  سابق 
بود، تبریه کرد.

در  را  محاکمه  بزرگ  از طریق صفحه ای  جمعیتی که 
پایتخت کرواسی تماشا می کردند، پس از اعالم حکم 
»هو«  بلند  صدای  با  اعتراض  نشانه  به  قاضی،  توسط 

کردند.
و  جنگی  جنایات  رشته  یک  به  مارکاچ  و  گوتووینا 
قومی  پاکسازی  برای  اقدام  در  بشریت  علیه  جنایت 
متهم  کرواسی  داخلی  جنگ  جریان  در  صرب  اقلیت 

شده اند.
کرواسی  از   ۱۹۹۵ سال  در  صرب  هزار  دوصد  حدود 

بیرون رانده شدند.
توان  در  آنچه  او  که  گفتند  گوتووینا  مدافع  وکالی 
داشت انجام داد تا سربازان تحت فرمانش طی عملیات 

مرتکب جنایت نشوند.
اما قاضیان دادگاه الهه این ادعا را رد کردند.
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