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شرکت های مخابراتی 
نمی توانند فعاليت کنند

وزارت مخابرات:
در صورت تامین نشدن امنیت

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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عالی  شورای  ارشد  اعضای  از  تن  یک 
صلح گفته است که موضوع رهایی رهبران 
با  نیز  هستند  زندانی  پاکستان  در  طالبان که 
شده  گذاشته  میان  در  پاکستانی  مقام های 

است.
ارسال  مولوی  آزادی،  رادیو  از  نقل  به 
این  رهایی  »برای  می گوید:  رحمانی 
در  که  می شود  تالش  خاطری  به  اشخاص 
یافت  در  آنها  از  مثبت  اشارات  اواخر  این 
صلح  روند  تسریع  جهت  گام  این  و  شده 

برداشته می شود.«
اعضای  از  یک تن  رحمانی  ارسال  مولوی 
ارشد شورای عالی صلح می گوید موضوع 
رهایی 29 تن از رهبران طالبان را با مقامات 
از  برخی  که  کرده اند  مطرح  پاکستانی 
رهبران سرشناس زمان زمامداری طالبان نیز 

در این جمله شامل اند.
کمیسیون  ریاست  که  رحمانی  آقای 
به  را  صلح  عالی  شورای  در  محبوسین 
طالبان  رهایی  باره  در  که  گفته  دارد  عهده 
خارجی  مقامات  با  نیز  گوانتانامو  زندان  از 

کمک 500 میلیون 
دالری کوریای جنوبی 

به افغانستان

 500 از  بیش  ارزش  به  جنوبی  کوریا 
دولت  به  آینده  سال  پنج  طی  دالر  میلیون 

می کند.  کمک  افغانستان 
گزارش  المللی  بین  خبری  رسانه های 
حکومت  کمک  این  که  داده اند 
هشتمین  و  چهل  در  جنوبی  کوریای 
عضو  کشورهای  خارجه  وزرای  اجالس 

است.  گردیده  اعالم  برلین  در  ناتو 
خارجه  وزارت  معاون  کیم جای شین، 
این  از  که  است  گفته  جنوبی،  کوریای 
از جانب  میلیون دالر آن   180 مقدار پول 
یا  بین المللی  همکاری های  سازمان 
خواهد  مصرف  به  افغانستان  در  کویکا 

رسید. 
رقم  افغانستان،  به   کمک  این  با 
به  کشور  به  جنوبی  کوریای  کمک های 

می رسد.  دالر  میلیون   680 از  بیش 

صحبت کرده اند.
مباحثات  صلح  عالی  »شورای  گفت:  وی 
رهبران  از  نفر   29 رهایی  نموده،  آغاز  را 
ترابی  و  برادر  عبیداهلل  شمول  به  طالبان 
مقامات  با  هستند  محبوس  پاکستان  در  که 
برای  تالش ها  است.  شده  مطرح  پاکستانی 
و  وثیق  شمول  به  طالبان  محبوسین  رهایی 
دارد.  جریان  نیز  گوانتانامو  زندان  از  فضل 
شک نیست که چراغ سبز و اشارات مثبت 

از این محبوسین دریافت شده است.«
تالش های  که  می افزاید  ارسال  مولوی 
شورای عالی صلح مورد حمایت و پشتیبانی 

جامعه جهانی می باشد.
پنج شنبه  روز  افغانستان  صلح  عالی  شورای 
را  اجتماع  یک  که  کرد  اعالن  گذشته 
و  طالبان  با  مصالحه  باره  در  گفتگو  برای 
درعربستان  افغانستان  دولت  دیگرمخالفین 

سعودی دایر می کند.
انتظار می رود علمای مذهبی و سیاستمداران 
اشتراک  اجتماع  این  در  کشور  چندین 

کنند.

شورای عالی صلح در تالش رهایی رهبران طالبان 
از زندان های پاکستان

پارلمان در انتظار
 خطوط اساسی سیاست حکومت 
هنوز نمایندگان مردم در پارلمان، رسما در جریان گشایش دفتری برای 
طالبان در ترکیه قرار نگرفته اند، درحالی که مقامات ترکی گفته اند قرار 

است چنین دفتری در شهر استانبول برای طالبان گشوده شود. 
نهایی  تصمیم گیری  برای  می خواهد  کرزی  جمهور  رییس  دیگر  از سوی 
در مورد روابط درازمدت استراتژیک با ایاالت متحده امریکا، لویه جرگه 
را فرابخواند. اما پارلمان در حدود دوماهی که از آغاز کار آن می گذرد 
بیشتر مصروف رویارویی با قوه قضاییه و اجراییه در رابطه به محکمه 
ویژه انتخاباتی بوده است.                                                  در صفحه 5

وزارت صحت عامه: 

در قبال هر دالر حساب می دهیم
در  امریکا  متحده  ای��االت  انکشافی  اداره  معاون  ب��راون��اول،  ک��اوان 
صحی،  ملی  حسابات  داشتن  می گوید  )ی���و اس ای آی دی(،  افغانستان، 
برعالوه ی این که برای سیاستگذاران صحی در افغانستان مفید است، به 
نهادهای بین المللی نیز کمک می کند. آقای براوناول می افزاید: »طوری که 
حکومت  که  است  مهم  بسیار  می رویم،  مسوولیت  انتقال  سوی  به  ما 
افغانستان دارای یک سیستم مواظبت صحی مناسب و موثر باشد. برای 
صحت  وزارت  دوامدار  همکاران  از  جزوی  ما  مردم  نیازمندی های  رفع 
عامه و مردم افغانستان می باشیم.«                                     در صفحه 3

عناوین 
مطالب امروز:

مجلس سنا 
از برگزاری 

لويه جرگه قانونی  
حمايت می کند

جناب،  فرخ شاه  سید 
مجلس  در  فاریاب  سناتور 
اساسی  قانون  می گوید  سنا 
در  تصمیم گیری  صالحیت 
کشوری  مهم  مسایل  مورد 
لویه جرگه ی  به  تنها  را 
وهیچ  است  داده  قانونی 
دیگری  لویه جرگه ی 

ندارد. را  آن  صالحیت 
از برگزاری  وی در حالی که 
می کند  حمایت  لویه جرگه 
رییس  که  دارد  تاکید  اما 
قانونی  لویه جرگه ی  جمهور 

فراخواند. را 
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یک  فرمانده  میان  درگیرى  اثر  در 
این  تولى  قوماندان  و  پولیس  پوسته 
کابل،  شهر  یازدهم  ناحیه  در  پوسته 
قوماندان تولى کشته و یک تن دیگر 

زخمى شده است.
جنایى  تحقیقات  رییس  ظاهر  محمد 
آژانس  به  کابل  امنیه  قوماندانى 
حادثه  این  که  گفته  پژواک  خبرى 
درحصه  دیروز  ٩:٣٠صبح  حوالى 
یازدهم  ناحیه  نورستان  ایستگاه  اول 
میان  لفظى  مشاجره  اثر  بر  کابل  شهر 
این  قوماندان پوسته و قوماندان تولى 
نتیجه  در  که  داد  رخ  پولیس  پوسته 
قوماندان تولى کشته شده و همچنین 
صحى  حالت  در  پوسته  قوماندان 

وخیم به سر مى برد.
که  پولیس  ازسربازان  تن  یک 

ارزگان  والى  شیرزاد  عمر  محمد 
منظور  به  تازه اى  برنامه   که  مى گوید 
شده  طرح ریزى  والیت  این  انکشاف 

است.
در حالى که گزارش هاى جنگ و عدم 
اجراى برنامه هاى بازسازى در والیات 
رسانه هاى  اخبار  از  بخشى  جنوب 
داخلى و بین المللى را تشکیل مى دهد، 
امنیت  والى ارزگان مى گوید که حاال 
نیست،  والیت  این  در  عمده  نگرانى 

بلکه این والیت تشنه بازسازى است.
به گزارش رادیو آزادى، عمر شیرزاد که 
روز یک شنبه در کابل در یک کنفرانس 
انکشافى  برنامه هاى  مورد  در  خبرى 
مى داد، گفت  معلومات  ارزگان  والیت 
براى  والیت  این  در  امنیتى  شرایط  که 

بازسازى مساعد شده است.
ارزگان  والیت  در  »امنیت  گفت:  وى 
کشور  جنوب  والیات  سایر  به  نسبت 
این  ولسوالى  سه  است.  بخش  اطمینان 
مخالفین  کنترول  در  قبال  که  والیت 
دولت  تسلط  تحت  حاال  داشتند  قرار 

بیست  به  نزدیک  تولى 
دقیقه طول کشید.

معاون  امین  عبدالمنان 
شفاخانه  مطبوعاتى 
صبح  که  گفته  افغان 
دیروز، یک جسد و نفر 
شفاخانه  این  به  زخمى 

یافته اند. انتقال 
که  مى افزاید  امین 
از  بعد  زخمى، 
به  اولیه  کمک هاى 
ایمرجنسى  شفاخانه 

انتقال داده شد.
آژانس پژواک تالش کرد که در این 
نیز  را  مربوطه  حوزه  آمر  نظر  مورد 
پوسته حاضر  اما آمر  اما  باشد،  داشته 
نشد که در این مورد معلوماتى دهد.

128 باب مکتب 
در هلمند 

بازگشایی شده اند
از  هلمند  والیت  معارف  مسووالن 
این  در  مکتب  باب   128 بازگشایى 

والیت خبر مى دهند. 
به گزارش صبح بخیر افغانستان، محمد 
این والیت  نسیم صافى رییس معارف 
به رسانه ها گفته است مکاتبى که در اثر 
ناامنى ها و تهدید طالبان مسلح در گذشته 
مسدود شده بودند، دوباره فعال شده اند.

کمبود  است  افزوده  صافى  آقاى 
معلمین مسلکى و پایین بودن معاش از 
چالش هاى موجود فرا راه معارف در این 

والیت مى باشد. 
رییس معارف هلمند همچنان گفته است 
همکارى  به  تا  کرد  خواهد  تالش  که 
بزرگان قومى و علما، شمارى دیگرى 
مناطق  در  را  شده  مسدود  مکاتب  از 

مختلف این والیت بازگشایى نمایند. 
همچنان وزارت معارف در یک اعالمیه 
در  مکتب  باب   ٩ ساخت  از  خبرى 
نیز  بادغیس  و  لغمان  ننگرهار،  والیات 

خبر داده است. 

كمك یك معلول 
براي اعمار مسجد 

در تخار

یک  تهداب  سنگ  تخار:  8صبح، 
روستاي  در  قبل  روز  مسجد  محراب 
تالقان،  شهر  بز  اورته  بولک  نوآباد 
والي  معاون  فرید ذکي  توسط محمد 
ادارات  روساي  از  عده اي  تخار، 
محل  مردم  و  موي سفیدان  دولتي، 
مساحت  به  زمین  این  شد.  گذاشته 
نیم جریب از طرف نجیب اهلل مجاهد 
مسجد  اعمار  جهت  معلول،  شخص 
مصارف  که  است  گردیده  اهدا 
کارهاي ساختماني آن نیز توسط این 
نجیب اهلل  شود.  مي  پرداخته  معلول 
چهارصد  مصرف  به  که  است  متعهد 
هزار افغاني در مدت یک  و نیم سال 

مسجد متذکره را اعمار مي نماید.
مسوولین ریاست حج و اقاف والیت 
تخار و مردم محل از اقدام این معلول 
توانمند اظهار سپاس و قدرداني نموده، 
هاي  کار  نیز  این  از  پیش  گویند  مي 
اعمار  ها،  سرک  بازسازي  در  زیادي 
پل و پلچک ها و فراهم آوري سهولت 
انجام  اش  قریه  مردم  به  سطحي  هاي 

داده است.
که  است  معلولیني  از  یکي  نجیب اهلل 
سال ها پیش در جریان جنگ ها یک 
به  است.  داده  دست  از  را  خود  پاي 
قریه ي  باشندگان   از  یکى  گفته ي 
این  ساکنان  تالقان،  بز  اورته  بولک 
زیادى  دشوارى هاى  به  قبال  محل 
مواجه بودند که با همت و پشت کار 
با  تا  گرفتند  عالقه  عده ي  نجیب اهلل، 
وى همکارى نموده و را ه هاى رفت 
چنانچه  کنند  بازسازى  را  آمدشان  و 
چهار  راه  مسیر  در  پل  پنج  هم اکنون 
آسیاب و بولک اورته بز اعمار گردیده 
حل  مردم  مشکالت  حدودى  تا  و 
گردیده است. نجیب اهلل مى گوید پول 
مصرف شده در این رابطه را از زحمات 
و آبله ي دست  خود به دست آورده و 
کسي دیگر او را کمک نکرده است. 
معلولین  مى خواهد  مردم  تمام  از  او 
بپذیرند که  این را  نادیده نگیرند و  را 
در  مى توانند  و  هستند  توانا  معلولین 

آبادى میهن خویش سهم بگیرند. 

نمایندگان ادارات مختلف در کابل راه 
اندازى شد. 

جاراهلل منصورى وزیر احیا و انکشاف 
صحبت  سیمینار  این  در  که  دهات 
مى کرد، وعده داد که پروژه هاى بیشتر 

در والیت ارزگان تطبیق مى شود. 
ارزگان،  والیت  »والى  گفت:  وى 
این  شریف  مردم  و  والیتى  شوراى 
و  احیا  وزارت  از کارکردهاى  والیت 
انکشاف دهات تا امروز راضى هستند. 
کافى  داده ایم  انجام  که  را  آنچه  هر 
نیست، باید پروژه هاى بیشتر، زمینه هاى 
کاریابى بیشتر، برنامه و پالن هاى بیشتر 
در والیت باستانى ارزگان تطبیق شود.«

والیت  این  قومى  بزرگان  از  بسیارى 
اجراى  عدم  و  بیکارى  به  اشاره  با  نیز 
والیت  این  در  بازسازى  پروژه هاى 
نیز  والیت  این  جوانان  که  مى گویند 
به خاطر نبود زمینه هاى کار گاهگاهى 
براى  هم  یا  و  مى پیوندند  مخالفین  به 
همسایه  کشورهاى  به  یافتن کار 

مى روند.

گفته  شود،  گرفته  نامش  نخواست 
باالى  تولى  و  پوسته  قوماندان هاى 

همدیگر شلیک کردند.
دکانداران در محل درگیرى گفته اند 
و  پوسته  فرمانده  میان  درگیرى  که 

زمینه  در  والیت  در سطح  دارند.  قرار 
امنیت هیچ مشکل وجود ندارد و زمینه 
باسازى مساعد شده و مسوولین امنیتى 
نیز تالش مى کنند که امنیت به سراسر 

این والیت گسترش یابد.«
این  که  گفت  همچنان  ارزگان  والى 
برنامه ها با هزینه حدود دو صد و پنجاه 

میلیون دالر اجرا خواهد شد.
او گفت براى بحث در مورد چگونگى 
عرصه هاى  که  پروژه ها  این  اجراى 
انکشاف  از جمله سرکسازى،  مختلف 
کلینیک هاى  مکاتب،  اعمار  دهات، 
صحى و احیاى زراعت عنعنوى را در 
اشتراک  به  نیز  سیمینارى  مى گیرد،  بر 

درگیری میان پولیس یك كشته برجای گذاشت

تهیه برنامه انکشافی برای والیت ارزگان

2سال پنجم    شماره مسلسل 1135    دو شنبه 29 حمل 1390

 پارلمان از نقش نظارتی 
باز مانده است؟

مجلس سنای افغانستان، چنان که انتظار هم می رفت از 
برگزاری لویه جرگه برای تصمیم گیری درمورد داشتن  
روابط استراتژیک با امریکا و نیز ایجاد پایگاه های نظامی 
امریکا حمایتش را اعالم کرد، اما طبعا درمورد جزییات 
سناتوران  از  برخی  جرگه  این  برگزاری  میکانیزم  و 
دیدگاه های متفاوتی را مطرح کردند. با وجود آن برخی ها 

برگزاری لویه جرگه را بی نتیجه خواندند.
که:  است  گفته  از سناتوران  یکی  روشن  بلقیس  خانم 
»برگزاری لویه جرگه ها در ده سال گذشته ناکام بوده و 
)این چنین جرگه ها( تنها به هدف فراهم سازی کار برای 

ناقضان حقوق بشری می باشد.« 
برمی آید  لویه جرگه ها  تاریخ  از  چنانچه  درهرحال 
را تصویب می کند که  لویه جرگه همان چیزی  معموال 
برگزارکننده ی آن می خواهد و در گزینش اعضای آن و 
طرح اجندای آن دست باال دارد. البته تشکیل لویه جرگه 
سازماندهی  توانست  واقعا  خان  میرویس  زمان  در 
به  و  دهد  را سازمان  ایرانی  قیام ضداشغال گران  یک 
ثمر برساند ولی این نیز مسلم است که اطالق عنوان 

لویه جرگه بر آن کمی مبالغه آمیز است.
به هر حال برخی ها که درمورد تشکیل این جرگه حرفی 
استراتژیک  »همکاری  که  می افزایند  نیز  را  این  ندارند، 
درازمدت با امریکا مساله ای است که به مصالح علیای 
لویه جرگه  صالحیت های  از  و  می گیرد  رابطه  کشور 
قانونی است نه از صالحیت های لویه جرگه عنعنوی« که 
لویه جرگه ی عنعنوی هیچ جایگاهی در قانون اساسی و 

سایر قوانین کشور ندارد. 
از  خودش  اظهارات  در  دولت  رییس  امر  ظاهر  در 
سند  رد  یا  تایید  برای  عنعنوی  لویه جرگه ی  دعوت 
استراتژیک با امریکا، سخن زده است. شکی نیست که 
تاکید بر لویه جرگه خواسته ونخواسته، پارلمان کشور 
البته  می دهد.  نشان  باشد  باید  ازآنچه  کم اهمیت تر  را 
آقای کرزی گفته است که در مشورت با دادگاه عالی 
و کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی این جرگه 

را فرامی خواند.
بسیاری از سناتوران گفته اند که لویه جرگه باید براساس 
پایگاه های  ایجاد  درمورد  افغانستان  مردم  ملی  منافع 
جرگه  این  که  است  معنی  بدان  این  بدهد.  نظر  نظامی 
درهرحال با معیار قرار دادن قانون اساسی می تواند این 
کار را انجام دهد. البته در غیر آن ناروشن نیست که 
مصالح ملی و منافع ملی تا هنوز تعبیر روشن و بی ابهام 
و مورد قبول نیافته است. ولی هیچ تردیدی نیست که در 
این لویه جرگه مسایل دیگری هم به بحث گذاشته خواهد 
شد و محدود و منحصر به روابط استراتژیک با امریکا 

و ایجاد پایگاه های نظامی نخواهد ماند.
تعدیل برخی از فقرات قانون اساسی یقینا از صالحیت های 

لویه جرگه می باشد.
تشکیل لویه جرگه عنعنوی با موجودیت پارلمان عمال 
را زیرسوال می برد و  نهادهای مردمی و دموکراتیک 
آقای  کم رنگ می سازد.  نظام موجود  در  را  آنها  نقش 
کرزی از مدت ها پیش در تالش بوده است تا از راه های 
مختلف پارلمان جدید را به چالش بکشاند و از نقش موثر 
آن بکاهد. جالب این جاست که نمایندگان مردم نیز در 
برابر اقدامات غیرقانونی حکومت عمال سکوت اختیار 
کرده اند و برخی از آنها که روزی باهیجان فراوان قصد 
از معامله های  را داشتند، پس  استیضاح لوی سارنوال 
پشت پرده، امضاهای خود را پس گرفتند و در جلسه ی 
را  و خود  استدالل  علیه خود  لوی سارنوال  استیضاح 

مالمت کردند.
اکنون حکومت با درک درست از وضعیت موجود در 
سیاست های  آن  جایگاه  درنظرداشت  بدون  پارلمان، 
نظارتی  نقش  از  هراسی  هیچ  و  می کند  عملی  را  خود 
پارلمان ندارد. چنانچه قرار بود دو هفته قبل هفت وزیر 
باقی مانده را به مجلس جهت اخذ رای اعتماد معرفی کند، 
اما قرار معلوم وزیران سرپرست برای مدت نامعلومی 

در سمت های شان باقی خواهند ماند. 
مجموعه این رویدادها نشان می دهد که پارلمان عمال به 
حاشیه رفته و در نظام افغانستان از ایفای نقش نظارتی 

خویش بازمانده است.

زنگ اول
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وزارت  این  که  می گویند  عامه  صحت  وزارت  مقام های 
توانسته شصت و نه درصد بودجه انکشافی و نود و سه درصد 
بودجه عادی خود را طی سال گذشته ی خورشیدی به مصرف 
به دلیل  عامه  صحت  وزارت  مقام ها،  این  گفته ی  به  برساند. 
تحسین  مورد  مالیه  وزارت  از سوی  انکشافی  بودجه  مصرف 
قرار گرفته و همچنین مجوز اجرای روند خدمات تدارکاتی را 

نیز به دست آورده است.
داکتر ثریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه، روز گذشته در 
مراسم افتتاح »حسابات ملی صحی« گفت که تمام کمک هایی 
این  به  ارایه خدمات صحی  برای  جهانی  جامعه  سوی  از  که 
از  وزارت  این  و  بوده  شفاف  است،  گرفته  صورت  وزارت 
افزود:  دلیل  خانم  می دهد.  پس  حساب  شده  کمک  دالر  هر 
»حسابات ملی صحی در توسعه شفافیت و حسابدهی برای ما 
کمک خواهد کرد. من منحیث مسوول وزارت صحت عامه 
به جامعه جهانی و دونرها همیشه این تعهد را سپرده ام که من 
می آید  سکتور  این  به  که  دالری  هر  هستم  مکلف  و  موظف 
به راه معقول و منطقی و برای رفاه مردم افغانستان به مصرف 

برسد.«
سرپرست وزارت صحت عامه داشتن حسابات صحی را یک 
ابزار برای تامین شفافیت و حسابدهی کمک ها توصیف کرد 
که  می کند  کمک  پالیسی سازان  به  حساب  این  که  افزود  و 
چگونه  و  بخش ها  کدام  در  صورت گرفته  کمک های  بدانند 
به مصرف رسیده اند. خانم دلیل می گوید: »داشتن یک سیستم 
و  تقویت شفافیت  در  ملی صحی  ابزاری چون حسابات  یا  و 
که  می کنم  تاکید  می کند.  بازی  را  عمده  نقش  حسابدهی 
مهم  بسیار  موثر  و  باکفایت  صحی  نظام  یک  داشتن  برای 
صحت  بخش  در  که  پولی  بفهمیم  پالیسی سازان  ما  که  است 
به مصرف می رسد، چطور مصرف شد، در کجا مصرف شد، 
فیصدی ها و اندازه مصرف را تحلیل و اندازه کرده بتوانیم که 
خوشبختانه حسابات ملی صحی ابزاری است که این معلومات 

را به دسترس ما قرار می دهد.«
با  عامه  صحت  وزارت  توسط  صحی  ملی  حسابات  گزارش 
و  شده  تهیه  امریکا  متحده  ایاالت  انکشافی  اداره  همکاری 
است.  کرده  اقدام  زمینه  این  در  که  است  بار  اولین  افغانستان 
در حسابات ملی صحی، تمام منابع تمویل و مصرف مشخص 
شده و بدین ترتیب سیاستگذاران صحی را قادر می سازد برای 
سال های بعدی برنامه های مشخص تر و بهتری را تدوین کنند.

ایاالت  انکشافی  اداره  معاون  براوناول،  کاوان  همین حال  در 
متحده امریکا در افغانستان، )یو اس ای آی دی(، می گوید داشتن 
سیاستگذاران  برای  این که  برعالوه ی  صحی،  ملی  حسابات 
نیز  بین المللی  نهادهای  به  است،  مفید  افغانستان  در  صحی 
به  ما  »طوری که  می افزاید:  براوناول  آقای  می کند.  کمک 
سوی انتقال مسوولیت می رویم، بسیار مهم است که حکومت 
موثر  و  مناسب  صحی  مواظبت  سیستم  یک  دارای  افغانستان 
همکاران  از  جزوی  ما  مردم  نیازمندی های  رفع  برای  باشد. 

دوامدار وزارت صحت عامه و مردم افغانستان می باشیم.«
42 دالر مصرف صحی یک نفر

که  می گویند  عامه  صحت  وزارت  مقام های  حال  همین  در 
در  نفر  هر  ساالنه  صحی،  ملی  حسابات  گ��زارش  براساس 

خانواده ها  دوش  از  را  صحی  مصارف  هزینه  تا  است  تالش 
کمتر سازد و بیشتر مصارف صحی را خود دولت متقبل شود. 
نفر در  فی  ملی صحی،  »براساس حسابات  دلیل گفت:  خانم 

مصرف  به  دال��ر   42 خویش  صحت  ب��رای  افغانستان 
می رساند که تنها یازده دالر آن از سوی دولت پرداخته 
در  وزارت  این  که  می گوید  دلیل  ثریا  داکتر  می شود. 

افغانستان در حدود 42 دالر برای صحت و سالمتی خود 
منظور  به  که  مصرفی  دالر   42 این  و  می کند.  مصرف 
جانب  از  آن  دالر  یازده  تقریبا  می شود،  صحی  خدمات 
آن  دالر   31 یعنی  متباقی،  و  می شود  پرداخت  حکومت 
چنین  دانستن  می شود.  مصرف  خانواده  خود  منابع  از 
ارقامی فوق العاده مهم است. برای ما در وزارت صحت 
عامه به همان اندازه که منابع تمویل مهم است که منابع و 
وجوه مالی داشته باشیم، به همان اندازه در برنامه ها باید 
گرفته  مدنظر  اقتصادی  موثریت  و  اقتصادی  معقولیت 

شود.«
با این حال، مقام های وزارت صحت عامه ابراز امیدواری 
می کنند که پس از این، این وزارت می تواند تمام منابع 
و  بررسی  درستی  به  را  کمک ها  مصرف  نحوه  و  مالی 
داکتر  گفته ی  به  کند.  تدوین  را  خود  بعدی  برنامه های 
دالر  میلیون   160 خورشیدی  جاری  سال  در  دلیل،  ثریا 
شامل بودجه انکشافی و عادی از سوی وزارت مالیه برای 
وزارت صحت عامه در نظر گرفته شده است. او گفت 
ولسوالی  و  والیت  هر  در  که  دارد  درنظر  وزارت  این 
دارای شفاخانه های مجهز باشد اما کمبود وجوه مالی از 

جمله چالش ها در برابر ایجاد چنین شفاخانه هاست.



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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به دنبال  و  برگرفتند  چهره  از  نقاب  یک بارگی  به 
جنایت های گذشته، آنها نیز پای خویش را به جای 
نقطه  به  خشونت ها  گذاشتند.  جنایت کاران  پای 
یعنی طالبان و  بود و هر دو جناح  اوج خود رسیده 
نیروهای مجاهدین که به خاطر بقای حیات خویش 
بازهم  میان  این  در  می جنگیدند.  بودند،  متحد شده 
ما  می شدند.  آنان  خشونت های  قربانی  ملکی  مردم 
از والیات مرکزی  در دوران آن جنگ ها در یکی 
بود که سایه سیاه و  سکونت داشتیم. مدتی گذشته 
مردم  و  افکند  ما هم سایه  مناطق  باالی  طالبان  شوم 
ما را به خاک سیاه نشانید. زمانی که طالبان مناطق ما 
را تسخیر نمودند، به جان هیچ کس رحم نکردند و 
همه را به شهادت رساندند. از جمله یک مامای 43 
ساله ام و دو کاکایم یکی 40 ساله و دیگر 42 ساله 
نیز توسط طالبان بسیار مظلومانه به شهادت رسیدند. 
نمی تواند  را هیچ کسی  تلخ   و  آن حادثه دلخراش 
دولت هایی  تمام  از  من  نماید.   انکار  یا  و  فراموش 
ملت  که  می خواهم  می زنند  بشر  حقوق  از  داد  که 
محاکمه  جنایت کاران  تا  نمایند،  یاری  را  افغانستان 

و مجازات شوند.«


از  پرده  آتش«  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش 
آن  عاملین  و  جنایت کاران  که  برمی دارد  جنایاتی 
از  که  داریم  با خود  را  برادری  آن اند.  منکر  فجایع 
زمان سیاه و رژیم مستبد طالبان برای ما دردهای خود 
سپری  را  زندگی  دشوار  »روزهای  می دارد:  بیان  را 
می نمودیم و به این فکر بودیم که شاید روزی کشور 
ما آرام شود. بعد از شکست نیروهای روس، زمانی 
که حکومت مجاهدین پیروز شد، همه مردم خوش 
مردم  دوردست.  والیات  مردم  خصوص  به  بودند، 
که  استند  وطن  این  اوالد  دیگر  که  می کردند  فکر 
اداره مملکت را به دست گرفته اند و دیگر روزهای 
سیاه این کشور خاتمه یافته، اما بی خبر از این که این 
کشور توسط همین افراد به ویرانه تبدیل خواهد شد.  
نیروها  این  که  بود  نگذشته  آنها  از حکومت  مدتی 
به خاطر کسب قدرت و منفعت، کشور را به میدان 
روزی  یکدیگر چنان  باالی  و  ساختند  مبدل  جنگ 
به زبان آورد. روزها  را آوردند که نمی شود آن را 
در  و  می شد  افزوده  جنگ  شدت  بر  و  می گذشت 
وارد  نیز  طالبان  به نام  جدیدی  نیروی  شرایط  همان 
بامالیمت  اوایل بسیار خوب و  معرکه شد. آنان در 
شدند  کابل  وارد  که  زمانی  اما  می نمودند.  رفتار 

به یک بارگی نقاب از چهره برگرفتند 
گذشته،  جنایت های  به دنبال  و 
پای  جای  به  را  خویش  پای  نیز  آنها 
خشونت ها  گذاشتند.  جنایت کاران 
و هر  بود  اوج خود رسیده  نقطه  به 
نیروهای  و  طالبان  یعنی  جناح  دو 
بقای  خاطر  به  که  مجاهدین 
بودند،  شده  متحد  خویش  حیات 
بازهم  میان  این  در  می جنگیدند. 
مردم ملکی قربانی خشونت های آنان 
جنگ ها  آن  دوران  در  ما  می شدند. 
سکونت  مرکزی  والیات  از  یکی  در 
داشتیم. مدتی گذشته بود که سایه 
ما  مناطق  باالی  طالبان  شوم  و  سیاه 
هم سایه افکند و مردم ما را به خاک 

سیاه نشانید.

مردم را به 
خاک سیاه 

نشاندند

وزارت صحت عامه: 

در قبال 
هر دالر حساب 

می دهیم
: ظفرشاه رویی

در همین حال مقام های وزارت صحت 
گزارش  براساس  که  می گویند  عامه 
نفر  هر  ساالنه  صحی،  ملی  حسابات 
خویش  صحت  ب��رای  افغانستان  در 
42 دالر به مصرف می رساند که تنها 
یازده دالر آن از سوی دولت پرداخته 
می شود. داکتر ثریا دلیل می گوید که 
تا هزینه  است  تالش  در  وزارت  این 
خانواده ها  دوش  از  را  صحی  مصارف 
کمتر سازد و بیشتر مصارف صحی را 
دلیل  خانم  شود.  متقبل  دولت  خود 
ملی صحی،  حسابات  »براساس  گفت: 
 42 حدود  در  افغانستان  در  نفر  فی 
دالر برای صحت و سالمتی خود مصرف 
می کند. و این 42 دالر مصرفی که به 
تقریبا  می شود،  صحی  خدمات  منظور 
حکومت  ج��ان��ب  از  آن  دال���ر  ی���ازده 
پرداخت می شود و متباقی، یعنی 31 
دالر آن از منابع خود خانواده مصرف 

می شود.

ACKU
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افغانستان  جمهور  رییس  و  پاکستان  صدراعظم 
منطقه،  در  صلح  به  دسترسی  برای  که  کردند  موافقت 
دو  از  نمایندگانی  شرکت  با  صلح  مشترک  کمیسیون 
انتشار این خبر  افغانستان و پاکستان ایجاد شود.  کشور 
پاکستان  که  بیاید  به وجود  تصور  این  تا  می شود  باعث 
جمله  از  افغانستان  به  مربوط  تحرکات  در  می خواهد 
بگیرد. شاید چشم انداز  به دست  را  نقش رهبری  صلح، 
بهتر  منافع  به  دستیابی  نقش،  این  برای  پاکستان  اصلی 
در  اگرچه  باشد.  منطقه  در  نظامی  و  اقتصادی  سیاسی، 
جمهوری،  ریاست  ارگ  در  منابع  از  نقل  به  رسانه ها 
گزارش شده است که هیات پاکستانی با مقامات کشور، 
در مورد تقویت روابط میان افغانستان و پاکستان، مبارزه 
با تروریزم، همکاری در راستای صلح و حل مشکالت 
کرده اند،  گفتگو  و  بحث  پاکستان  در  افغان  تاجران 
در  صلح  برای  مشترک  کمیسیون  ایجاد  بر  تمرکز  اما 
نشان  کنفرانس مطبوعاتی حامد کرزی و رضا گیالنی 
توافق  سفر،  این  نتایج  اصلی ترین  از  یکی  که  می دهد 
روی ایجاد همین کمیسیون بوده است که در درازمدت 

به نفع پاکستان خواهد بود.
مشترک  کمیسیون  ایجاد  که  گفت  می توان  واقع  در 
زمینه های  منطقه،  در  صلح  به  دسترسی  راستای  در 
افغانستان  به  مربوط  تحرکات  در  پاکستان  رهبری 
یک  بر  هم اکنون  پاکستان  زیرا  می کند.  فراهم  را 
کرزی  آقای  دارد.  نفوذ  افغانستان  درگیری های  طرف 
از  باربار  افغانستان  در  دولتی  مقامات  از  بسیاری  و 
از  بیرون  در  برای شورشیان  امن  مکان های  موجودیت 
مرزهای افغانستان سخن گفته اند. موجودیت مکان های 
که  می باشد  معنا  این  به  دولت  مخالفان  برای  امن 
فرصت ها و امکاناتی برای تجهیز و تسلیح طالبان در آن 

سوی سرحدات جنوبی افغانستان موجود است.
پاکستان  که  است  معنا  این  به  زمینه،  این  موجودیت 
کنترول  و   قبضه  در  را  طالبان  وضعیتی  چنین  ایجاد  با 
خود درآورده است. این بدین معنا است که طالبان در 
افغانستان  در  اگرچه  است.  پاکستانی  حلقات  کنترول 
کوشش می شود تا دولت غیرنظامی و نهادهای مربوط 
اما  گردند،  محسوب  هم  از  جدا  کشور  آن  اردوی  به 
واقعیت این است که نهادهای مربوط به اردو و دولت 
در  استراتژیک  مسایل  به  رابطه  در  پاکستان  غیرنظامی 

همسویی کامل قرار دارند.
با  توجه به این که طالبان در اختیار پاکستان قرار دارد 
و رهبران پاکستانی به دلخواه خویش می توانند از طالبان 
خواسته های  به  دستیابی  جهت  در  اهرمی  عنوان  به 
خویش در سطح منطقه استفاده کنند، ورود پاکستان به 
تحرکات مربوط به صلح و ایجاد کمیسیون مشترک در 
این زمینه، زمینه ساز نقش رهبری پاکستان در این پروسه 

می باشد.
ایجاد کمیسیون مشترک برای  تا  آنچه باعث می گردد 
صلح، به معنای وارد شدن پاکستان در رهبری تحرکات 
که  است  این  شود،  تلقی  افغانستان  به  مربوط  سیاسی 
حضور پاکستانی ها با توجه به ترکیب هیات پاکستانی، 
پاکستان در سیاست گذاری در  و  افغانستان  بین  برابری 

برای  لویه جرگه  برگزاری  از  هرچند مجلس سنای کشور 
تصمیم گیری در مورد روابط استراتژیک با امریکا حمایت 
و  میکانیزم  اجندا،  به  نسبت  سناتوران  برخی  ولی  می کند 

گزینش عضوهای آن دیدگاه های متفاوتی دارند.
از  پس  گفت  گذشته  هفته ی  کرزی  جمهور  رییس   
استراتژیک  رابطه ی  داشتن  مورد  در  امریکا  اسناد  بررسی 
با افغانستان، حکومت افغانستان پیش شرط هایی را به جانب 

امریکا ارایه خواهد کرد.
 به گفته ی رییس جمهور، امریکا هیچ گزینه ی دیگری جز 
پذیرش شرط های افغانستان ندارد و پس از موافقت امریکا 
با آن، لویه جرگه ی عنعنوی را برای تایید یا رد آن تا دوماه  

آینده فرامی خواند.
امریکا  پیشنهاد  جزییات  مورد  در  جمهور  رییس  هرچند 
برای داشتن رابطه درازمدت با افغانستان چیزی نگفت ولی 
پیش از این عالقمندی امریکا برای ایجاد پایگاه های نظامی 

مطرح شده بود.
فراخوانی  از  هدف اش  بود  گفته  جمهور  رییس  آن که  با 
این  ولی  است  بوده  »عنعنوی«  لویه جرگه ی  لویه جرگه، 
و  عالی  دادگاه   با  مشوره  حال  در  که  کرد  تاکید  هم  را 
ممکن  اگر  تا  می باشد  قانون  تطبیق  بر  نظارت  کمیسیون 

باشد لویه جرگه ی »قانونی« را فراخواند.
در نشست روز  گذشته ی مجلس سنا، اعضای این مجلس 
مهم  کنونی  شرایط  در  را  لویه جرگه  برگزاری  آن که  با 

خواندند ولی دیدگاه های متفاوتی را نیز بیان کردند.
نثار حارث، یک عضو مجلس سنا گفت در کنار مسایلی 
چون داشتن روابط  درازمدت با امریکا وانتقال مسوولیت 
مجازات  افغان،  نیروهای  به  بین المللی  نیروهای  از  امنیتی 
وبررسی فعالیت های خودسرانه ی نیروهای خارجی نیز در 

برنامه ی کاری لویه جرگه قرار گیرد.
حارث گفت: »من فکر می کنم رییس جمهور در شرایطی 
می خواهد این جرگه را دایر کند که ضرورت آن در داخل 
در  امروز  فراوانی  مشکالت  می شود.   احساس  افغانستان 

وجود  افغانستان  داخل 
مشکالت  این  که  دارد 
برگزاری  طریق  از  باید 

لویه جرگه حل شود.« 
خالقداد  دیگر  سوی  از 
در  کابل  سناتور  بالغی، 
می گوید  سنا  مجلس 
لویه جرگه  برگزاری 
پروسه ی  آغاز  از  پیش 
انتقال مسوولیت ناممکن 

است.
از  وی  گفته ی  به   
در  آن جایی که 
روابط  لویه جرگه 
ایجاد  و  دوامدار 

پایگاه های امریکایی بخشی از اجندا را دربرمی گیرد، نیاز 
است پس آن که توانایی های نیروهای امنیتی کشور بررسی 

شد، در آن مورد تصمیم گرفته شود.
انتقال  موضوع  که  باشیم  منتظر  باید  »ما  گفت:  بالغی 
مسوولیت های امنیتی در والیات  مختلف افغانستان یک بار 
تجربه شود و ما ببینیم که خارجی ها چگونه مسوولیت های 
امنیتی را انتقال می دهند و چقدر مردم افغانستان و نیروهای 
نظامی، قوای مسلح، اردوی ملی ما جواب گوی این مساله 
تدویر  مساله  به  رابطه  در  می توانیم  ما  بود، سپس  خواهند 
نظر  درافغانستان  نظامی  پایگاه  ایجاد  برای  لویه جرگه 

بدهیم.«
باید  بااین حال شماری از سناتوران می گویند لویه جرگه   
نظامی  پایگاه های  ایجاد  از  افغانستان  ملی  منافع  براساس 

حمایت کند.
گفت:  سنا  درمجلس  بامیان  سناتور  رهایی،  هدایت اهلل 
و  ملی  منافع  اساس  به  باید  امریکا  نظامی  پایگاه  »ایجاد 

مصالح علیای کشور تایید شود.«
از سوی دیگر برخی از سناتوران برگزاری لویه جرگه 

را بی فایده می خوانند.

این عرصه ها را از بین می برد. در خبرها آمده است که 
گفته  که  پاکستان  و  افغانستان  مشترک   کمیسیون  در 
می شود به هدف تحکیم صلح، ایجاد شده یا طرح آن 
ایجاد خواهد شد،  همین طرح  مبنای  بر  و  ریخته شده 
رییس  و  لوی درستیز  صدراعظم،  پاکستان؛  جانب  از 
و  جمهور  رییس  افغانستان؛  جانب  از  و  آی اس آی 
داشت.  خواهند  عضویت  صلح،  عالی  شورای  رییس 
مربوط  چانه زنی های  مقام  در  که  معتقدند  کارشناسان 
نمی تواند  افغانی  هیات  کمیسیون،  این  در  صلح  به 
پاکستان طرف  توازن در تحرکات را حفظ کند. زیرا 
اختیار دارد و می تواند  دیگر مذاکرات )طالبان( را در 
مذاکرات و تحرکات صلح را از طریق القای مفکوره به 
طالبان به عنوان یکی از طرفین جدال و مذاکره، به نفع 

خود تمام کند.
از سوی دیگر این که ایجاد کمیسیون مشترک یک طرح 
پاکستانی است، خود نشان می دهد که پاکستان به دنبال 
نفوذ بیشتر به تحوالت افغانستان می باشد. حامد کرزی 
این طرح تصریح  بودن  پاکستانی  به  نیز  رییس جمهور 
یک  نشست  در  شنبه  روز  کرزی  آقای  است.  کرده 
صدراعظم  گیالنی  رضا  سیدیوسف  با  مشترک  خبری 
پاکستان در کابل، گفت که پیشنهاد عضویت این افراد 
در کمیسیون یادشده؛ از جانب پاکستان صورت گرفته 

و از طرف افغانستان مورد پذیرش قرار گرفته است.
مطبوعاتی  مشترک  کنفرانس  در  گیالنی  رضا  یوسف 
حکومت  و  مردم  پیام  وی  که  گفت  کرزی  حامد  با 
پاکستان مبنی بر حمایت از پروسه ی صلح در افغانستان، 
تحکیم روابط  دوستانه بین دوکشور و مبارزه با تروریزم 
را باخود آورده است .به نظر می رسد با توجه به رفتار 
همیشگی پاکستان با افغانستان، مطرح کردن حمایت از 
پروسه ی صلح، تحکیم روابط دوستانه بین دو کشور و 
مبارزه با تروریزم، پوششی برای تثبیت جایگاه پاکستان 

در چرخاندن افغانستان به میل اسالم آباد می باشد.
معضل  که  می باشند  نظر  این  به  کارشناسان  از  بسیاری 
اگرچه  می باشد.  مهار  قابل  پاکستان  در  تروریزم 
درگیری های هرچند دوامداری در یک سال اخیر بین 
اردوی پاکستان و طالبان پاکستانی در شمال این کشور 
انجام شده و راه اندازی گردیده است، اما این درگیری ها 
بیشتر از این که نشان دهنده تقابل جدی طالبان پاکستانی 
سیاست  نشان دهنده  باشد،  آباد  اسالم  دولت  برابر  در 
منطقه ای  سیاست گذاری های  در  اسالم آباد  پیچیده 

است.
ناتو  سازمان  که  دلیل هایی  از  یکی  کارشناسان  باور  به 
و ایاالت متحده امریکا، تدابیر جدی برای وارد کردن 
پاکستانی  مسلح  شورشیان  مراکز  بر  ویران کننده  فشار 
علی رغم  که  است  همین  نیز  نمی گیرند،  دست  روی 
ناتو  سازمان  به  شورشیان  این  ناحیه  از  که  خساراتی 
مواد  انتقال  عرصه  در  به خصوص  امریکایی  قوای  و 
پاکستان  به  نسبت  باور  این  هنوز  رسیده،  تدارکاتی 
در  خشونت ها  مهار  به  قادر  اسالم آباد  که  دارد  وجود 

داخل آن کشور می باشد.


که  می گوید  سنا  مجلس  در  فراه  سناتور  روشن،  بلقیس 
و  بوده  ناکام  گذشته  سال  ده  در  لویه جرگه ها  برگزاری 
تنها با هدف فراهم سازی زمینه ی کار برای ناقضان حقوق 

بشری  برپا می شود. 
به  جرگه ها  همه  این  برگزاری  از  »ما  گفت:  روشن  خانم 
کجا می رویم؟ آیا بعد از ده سال این جرگه هایی که برگزار 
شده ناکام نبوده؟! و آن کسانی که چک چک کرده )کف 
زده( می رفتند برای برگزاری اش، بعد از مدتی ابراز تاسف 
»برای  افزود:  روشن  خانم  ناکامی های شان!«  از  نمی کنند 
زورساالر  که  کسانی  و  بشر  حقوق  ناقضین  از  تعدادی 
برای  می خواهند  هستند،  جنگ ساالر  که  کسانی  هستند، 
آنها زمینه  ی کاریابی پیدا شود. چون دوباره آن تعداد بیکار 

مانده و خلق آقای کرزی را تنگ کرده اند.«
کشور  اساسی  قانون    115 تا   110 ماده های  بنیاد  بر   
خوانده  افغانستان  مردم  اراده  مظهر  عالی ترین  لویه جرگه 
شده که در موارد مهم ملی مانند استقالل، حاکمیت ملی، 
تمامیت ارضی  و مصالح علیای کشور و سایر موضوعات 

ملی تصمیم می گیرد.
رییسان  ملی،  شورای  اعضای  شامل  لویه جرگه  اعضای 
شوراهای والیات و ولسوالی ها می باشند و وزیران، اعضای 
در  رای  حق  داشتن  بدون  لوی سارنوال  و  ستره محکمه 

جلسه های آن شرکت می کنند.
سنا  مجلس  در  فاریاب  سناتور  جناب،  شاه  فرخ  سید 
مورد  در  تصمیم گیری  صالحیت  اساسی  قانون  می گوید 
داده  قانونی  لویه جرگه ی  به  تنها  را  کشوری  مهم  مسایل 

است وهیچ لویه جرگه ی دیگری صالحیت آن را ندارد.
لویه جرگه حمایت می کند  برگزاری  از  وی در حالی که 
را  قانونی  لویه جرگه ی  جمهور  رییس  که  دارد  تاکید  اما 

فراخواند.
رابطه ی  مورد  در  تصمیم گیری  کنار  در  وی  گفته ی  به 
اساسی که  قانون  ماده ی های  از  امریکا شماری  با  دوامدار 

جنبه ی عملی ندارند، نیز تعدیل شوند.

بنیاد ماده ی 111 قانون اساسی از   تعدیل قانون اساسی بر 
صالحیت های لویه جرگه می باشد.

ضرورت  یک  لویه جرگه  »تدویر  گفت:  جناب  شاه  فرخ 
و  استراتژیک  همکاری  مورد  در  نه تنها  است،  مبرم 
که  است  هم  دیگر  موارد  بعضی  بلکه  امریکا  با  دوامدار 
افزود:  بگیرد.« جناب  تصمیم  و  دایر شود  لویه جرگه  باید 
مساله ای  امریکا  با  درازمدت  استراتژیک  »همکاری 
از  که  می گیرد  ربط  کشور  علیای  مصالح  به  که  است 
لویه جرگه ی  از  نه  است  قانونی  لویه جرگه  صالحیت های 

عنعنوی.« 
برای  ولسوالی  شوراهای  رییسان  حضور  عدم  هرچند 
شوراهای  انتخابات  نشدن  برگزار  دلیل  به  لویه جرگه 
ولسوالی، امکان برگزاری لویه جرگه ی قانونی را با پرسش 
اعضای  و  سناتوران  از  شماری  ولی  است  ساخته  مواجه 
سوم  یک  که  همان طوری  می گویند  نمایندگان  مجلس 
مجلس سنا به نمایندگی از شوراهای ولسوالی ها به مجلس 
سنا معرفی شده اند، رییسان شوراهای ولسوالی ها در فرمانی 

از سوی رییس جمهور به لویه جرگه معرفی شوند.


 قدرت اهلل جاوید

  احسان اهلل دولت مرادی

پاکستان به دنبال 
رهبری تحرکات مربوط 

به افغانستان

مجلس سنا از برگزاری 
لویه جرگه قانونی
 حمایت می کند

ACKU
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 محمدضیا حسینی

  حکیمی

دورافتاده  و  یک  درجه  ولسوالی های  از  یکی  مالستان 
کوه های  قله  بین  ولسوالی  این  می باشد.  غزنی  والیت 
سردترین  از  یکی  و  دارد  موقعیت  کشیده  فلک  سربه 

ولسوالی های غزنی است. 
مردم این ولسوالی از مشکالت گوناگون در ولسوالی شان 
شکایت دارند. باشندگان این ولسوالی می گویند معارف 
در مالستان مشکالت زیادی دارد. مکاتب در اکثر مناطق 
تعمیر مناسب ندارند کودکان در هوای سرد و گرم زیر 
هنوز  تا  درسی  کتاب های  می خوانند،  درس  خیمه ها 
این  در  مسلکی  معلمین  و  است  نرسیده  مکاتب  برای 
مکاتب وجود ندارد. این مردم از مقامات معارف کشور 
می خواهند تا برای بهبودی معارف در این مناطق فعالیت 

بیشتری داشته باشند.  
لیسه  دوازدهم   صنف  شاگردان  از  تن  یک  صدیقه، 
ولسوالی  در  مکاتب  »اکثر  می گوید:  مالستان  آدینه  میر 
و  حاال  سرد  هوای  در  شاگردان  و  ندارد  تعمیر  مالستان 
درس  خیمه ها  زیر  تابستان  خاک  و  گرد  و  گرم  هوای 
می خوانند، اکنون که یک ماه از شروع درس ها گذشته 
است تا هنوز کتاب های جدید درسی توزیع نشده است.« 
ازمرکز  چون  ما  »مناطق  می گوید:  میرآدینه  متعلم  این 
به درس  مناطق حاضر  دوراست، معلمین مسلکی دراین 
دوازده  صنف  فارغ  ما  معلمین  اکثر  نمی باشند،  دادن 
هستند. ما از مقامات معارف غزنی می خواهیم که به این 

مشکالت ما توجه جدی داشته باشند.«    
بیشتر نگرانی های این مردم از وضعیت بد صحی در  اما 

سه  »مدت  می گوید:   شینه ده  کلینیک  از کارمندان  یکی 
مقامات  و  دولت  نگرفته ایم،  معاش  ما  که  می شود  ماه 
صحت عامه باید توجه نسبت به این مشکل کارمندان این 

کلینیک نیز داشته باشند.« 
در  زنانه   M.D داکتر  کلینیک  همین  دیگر  طرف  از 
ضروری  نیازهای  از  یکی  که  است  داشته  خود  تشکیل 
این مردم است، اما در این کلینیک چنین داکتری وجود 
برای  تمویل کننده  موسسه  که  معاشی  با  که  چرا  ندارد، 
داکتر زنی حاضر  است هیچ  نظر گرفته  در  داکتران زن 

نمی شود که در این کلینیک کار نماید. 
می گوید:  والیتی  شورای  در  مردم  نماینده  ثاقب  آقای 

بستردار  شفاخانه  یک  ایجاد  به  مبرمی  نیاز  مردم  »این 
در  صحی  کلینیک های  منظوری  و  ولسوالی  مرکز  در 
مناطق مختلف این ولسوالی و پرسونل سیار صحی برای 

رسیدگی به قریه های دورافتاده دارند. 
متاسفانه مقامات صحت عامه کشور معیار ایجاد کلینیک 
را  مناطق   این  واقعی  نفوس  و  می دانند  منطقه  نفوس  را 
به آمار های غیرواقعی که ثلث  ندارند و مطابق  قبول  نیز 
آمار واقعی هم نمی باشد عمل می کنند. این موضوع سبب 
اولیه صحی  از خدمات  مردم  از  کثیر  بخشی  محرومیت 

می شود.« 


آن ولسوالی است. 
شورای  از  هیاتی  ترکیب  در  که  ثاقب  صفرعلی  آقای 
والیتی به این ولسوالی سفر نموده است می گوید: »بعضی 
زمستان  فصل  در  مالستان  ولسوالی  دره های  و  مناطق  از 
برای چهارماه پشت کوهای سربه فلک کشیده در محاصره 
برف های شدید زمستانی قرار می گیرد که به کلی ارتباط 
ترانسپورتی آن با مرکز و ولسوالی قطع است. در ولسوالی 
قرا  بوده  این که یک ولسوالی بزرگ  با وصف  مالستان 
سه  فقط  می باشند،  پراکنده  و  دور  ازهم  آن  قصبات  و 
کلینیک صحی فعالیت می نمایند،  البته با امکانات خیلی 
ناچیز و پرسونل کم که این سه کلینیک قطعا پاسخ گوی 

نیازمندی های مناطق دورافتاده این ولسوالی نمی باشند.« 
که  است  افتاده  اتفاق  بارها  می کند  اضافه  ثاقب  آقای 
انتقال  هنگام  در  زمستان  فصل  در  مردم  این  مریض های 
به کلینیک در کوتل های صعب العبور و میان طوفان های 
شدید و کوالک ها گیر افتاده و روی شانه های اقارب شان 
جان داده اند. از طرفی هم امکانات در همین سه کلینیک 
بسیار کم می باشد و داکتر زن در کلینیک وجود ندارد. 

این کلینیک ها دیدن  از  از نزدیک  آقای ثاقب که خود 
این  کارمندان  و  مراجعین  وضعیت  درباره  است  نموده 
کلینیک  مراجعین  از  تن  »یک  می گوید:  کلینیک ها 
شینه ده می گوید ما از راه خیلی دور مریض خود را توسط 
متاسفانه کلینیک دو قسم  اما  به کلینیک آورده ایم  االغ 
تابلیت برای ما داده است که ما پول نداریم آن را از بازار 

خریداری نماییم.«

تا  می خواهد  حکومت  از  افغانستان  نمایندگان  مجلس 
به  رابطه  در  اساسی سیاست حکومت  به زودی خطوط 
تایید  برای  را  لویه جرگه  برگزاری  و  طالبان،  با  مذاکره 
افغانستان  اساسی  قانون  براساس  بفرستد.  مجلس  این  به 
حکومت  کالن  سیاست های  اساسی  خطوط  باید 
شماری  این  با  همزمان  شود.  تصویب  پارلمان  توسط 
حاشیه  به  را  پارلمان  حکومت  می گویند  نمایندگان  از 
رانده و می خواهد لویه جرگه عنعنوی را که هیچ تعریفی 

قانونی ندارد، برگزار کند.  
روز  نمایندگان  مجلس  منشی  معاون  عظیمی  فرهاد 
اداری  هیات  از  روسا  »کمیته  گفت:  8صبح  به  گذشته 
که  شود  فرستاده  حکومت  به  نامه  ای  تا  کرده  تقاضا 
هرچه زودتر دولت در رابطه به خطوط اساسی خط مشی 

دولت، نظر پارلمان را جویا شود.«
صلح،  مذاکرات  مانند  مسایلی  گفت  عظیمی  آقای 
لویه جرگه ای که  و  ترکیه  نمایندگی طالبان در  بازشدن 
در آینده نزدیک قرار است برگزار شود، نمایندگان را 
نامه ای به حکومت فرستاده شود و حکومت  تا  واداشته 
نیز خطوط اساسی خط مشی خودرا به پارلمان بفرستد تا 
از سوی پارلمان مورد تایید قرار گیرد. عظیمی گفت این 
نامه روز یک شنبه یا دوشنبه به حکومت فرستاده می شود. 
حاشیه  به  از  نمایندگان  از  شماری  که  حالیست  در  این 
رانده شدن پارلمان سخن می گویند. به نظر این نمایندگان 
باید خطوط اساسی سیاست حکومت در رابطه به مسایل 
فرستاده  پارلمان  به  است،  مطرح  روزها  این  که  مهمی 

شود و تایید نمایندگان مردم را با خود داشته باشد. 
گشایش  جریان  در  پارلمان،  در  مردم  نمایندگان  هنوز 
دفتری برای طالبان در ترکیه قرار نگرفته اند، درحالی که 
مقامات ترکی گفته اند قرار است چنین دفتری در شهر 

استانبول برای طالبان گشوده شود. 
می خواهد  کرزی  جمهور  رییس  دیگر  سوی  از 
درازمدت  روابط  مورد  در  نهایی  تصمیم گیری  برای 
را  لویه جرگه  امریکا،  متحده  ایاالت  با  استراتژیک 
فرابخواند. اما پارلمان در حدود دوماهی که از آغاز کار 
با قوه قضاییه و  بیشتر مصروف رویارویی  آن می گذرد 

اجراییه در رابطه به محکمه ویژه انتخاباتی بوده است. 
مجلس  در  غزنی  والیت  نماینده  رضایی  گل  شاه 
به  رابطه  در  بحث  درحالی که  می گوید  نمایندگان 
در  نیز  و  مذاکرات  این  چگونگی  و  طالبان  با  مذاکره 
رابطه به پیمان استراتژیک با ایاالت متحده امریکا مطرح 
است، پارلمان افغانستان به حاشیه رانده شده است. خانم 
رضایی می گوید در حال حاضر مسایل کالن سیاسی که 

برمی گردد  که  عمومی  مباحث  »در  می افزاید:  رضایی 
به سرنوشت مردم افغانستان، به حاشیه راندن پارلمان به 
به  اراده عمومی ملت در حقیقت  تمثیل کنندگان  عنوان 

خانم رضایی می گوید در صورتی که تصمیم گیری های کالن کشوری 
در غیاب مردم افغانستان صورت گیرد، ضرر آن بیشتر از نفع اش 
راندن  حاشیه  به  که  دیگری  پیامد  می گوید  او  است.  مردم  برای 
نهادها زیر سوال قرار می گیرد،  این است که نقش  پارلمان دارد 

زیرا دموکراسی، نهادها و نقش آنها را تعریف کرده و زمانی که یک نهاد عمال 
به یک طرف گذاشته می شود و صالحیت آن نادیده گرفته می شود، برعالوه 
نقض حاکمیت قانون، جایگاه پارلمان به عنوان یک نهاد تاثیرگذار زیر سوال 

می رود. 

سیاسی،  کالن  مباحث  از  افغانستان  مردم  راندن  حاشیه 
طرحی است که توسط حکومت به پیش برده می شود.«

خانم رضایی می گوید در صورتی که تصمیم گیری های 
افغانستان صورت گیرد،  کالن کشوری در غیاب مردم 
او می گوید  برای مردم است.  نفع اش  از  بیشتر  ضرر آن 
پیامد دیگری که به حاشیه راندن پارلمان دارد این است 
که نقش نهادها زیر سوال قرار می گیرد، زیرا دموکراسی، 
نهادها و نقش آنها را تعریف کرده و زمانی که یک نهاد 
آن  صالحیت  و  می شود  گذاشته  طرف  یک  به  عمال 
قانون،  حاکمیت  نقض  برعالوه  می شود،  گرفته  نادیده 
جایگاه پارلمان به عنوان یک نهاد تاثیرگذار زیر سوال 

می رود. 


در افغانستان مطرح است، با نمایندگان در میان گذاشته 
خطوط  باید  قانون  براساس  »باوجودی که  است:  نشده 
اما  شود  تایید  پارلمان  توسط  حکومت  سیاست  اساسی 
در مسایل کالن، پارلمان نادیده گرفته شده و این به این 
معناست که در مباحث کالن، جایگاه پارلمان جایگاهی 

نبوده که در قانون اساسی افغانستان تعریف شده.«
عنعنوی  لویه جرگه  برگزاری  حکومت  از  دیگر  انتقاد 
قانون  در  تعریفی  پارلمان،  نمایندگان  به گفته  است که 
اساسی ندارد. رییس جمهور کرزی گفته است که برای 
ایاالت  با  استراتژیک  روابط  مورد  در  تصمیم گیری 
متحده امریکا لویه جرگه عنعنوی را فرامی خواند اما این 

مساله با انتقادهایی همراه شده است. 
از  تعریف واضحی  اساسی  قانون  به گفته خانم رضایی 
لویه جرگه عنعنوی  برای  لویه جرگه دارد و دیگر جایی 
جرگه  عنوان  به  جرگه ای  طرح  »نفس  نمی ماند:  باقی 
ناگواری  پیامدهای  پارلمان،  راندن  به حاشیه  و  عنعنوی 

دارد.«
نادیده  ضربه  نخستین  رضایی  خانم  اظهارات  براساس 
حاکمیت  نقض  ملی،  کالن  مسایل  در  پارلمان  گرفتن 
از  غیر  نهادی  که  زمانی  او  گفته  به  زیرا  است  قانون 
ایجاد  اساسی،  قانون  توسط  شده  تعریف  نهادهای 
می شود خود به معنای نقض حاکمیت قانون است. خانم 

 به خدمات اولیه صحی دسترسی نداریم
مردم مالستان غزنی:

پارلمان در انتظار
 خطوط اساسی سیاست حکومت 
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جنرال  ميالدى،   ١٨٤١ سال  اكتوبر   ٢٩ در 
سپاه  جنرال هاى  مهم ترين  از  يكى  سيل 
ماموريت  هند  وايسراى  امر  به  بريتانيايى 
كه  جالل آباد  سوى  به  را  كابل  تا  يافت 
ترك  بود،  بريتانيا  سپاه  زمستانى  قرارگاه 
جالل آباد  در  اقامت  مدتى  از  پس  و  كند 
اين  با  هند  وايسراى  برسد.  هندوستان  به 
نشان مى داد كه در كابل و ديگر  عملكرد 
واليات افغانستان آرامش برقرار شده است 
و نياز به سپاه بزرگى در كابل نيست. جنرال 
در  بريتانيايى  سپاه  تمام  سپهدار  الفنستون 
كابل، با وايسراى هندوستان موافقت داشت 
پادشاهى  جدى  خطر  كه  مى كرد  گمان  و 
شاه شجاع را تهديد نمى كند و شورش هاى 
افرادى  رهبرى  زير  بيشتر  آنجا  و  اينجا 
شورش  سرتاسرى  رهبرى  توان  كه  هستند 
منفعت  براى  بيشتر  و  ندارند  را  افغانستان 
مى جنگند.  بريتانيايى ها  عليه  خود  فردى 
بنابرآن جنرال سيل به سوى جالل آباد رفت 
و  خوردكابل  در  غلزايى  جنگاوران  با  اما 
گندمك مواجه شد. او با دشوارى توانست 
مقاومت  برساند.  گندمك  به  را  خودش 
ايجاد  بريتانيايى ها  عبور  مسير  در  كه  مردم 
شده بود، مى توانست براى الفنستون، جنرال 
پايدارى  كه  بدهد  نشان  مكناتن  و  سيل 
سپاه  به  و  نيست  آسان  شجاع  شاه  دولت 
از  اين ها  كدام  هيچ  اما  است،  نياز  بيشترى 
نزدند و  باز  دستور وايسراى هندوستان سر 
جالل آباد  سوى  به  سفرش  به  سيل  جنرال 
مبارزه ى  گرفتن  دست كم  اين  داد.  ادامه 
موجب  اشغالگران  عليه  افغانستان  مردم 
و  كابل  در  كوچك  شورش هاى  تا  شد 
مبدل  بزرگترى  جنبش هاى  به  كوهستان 

شود. 
در كابل عبداهلل خان اچكزى و امين اهلل خان 
لوگرى مردم را به شورش عليه بريتانيايى ها 
كه  اچكزى  خان  عبداهلل  كردند.  دعوت 
رهبرى سران كابل را در جلسه اى داشت از 
جيبش نامه اى بيرون كشيد و به مردم نشان 
را  مردم  مُهر خودش  با  شاه شجاع  داد كه 
به  او  است.  خواسته  فرنگى ها  عليه  قيام  به 
سران كابل گفت: اگر در برابر بريتانيايى ها 
از  دور  بريتانيايى ها  را  همه ى شان  نجنگند، 
خواهند  متوارى  لندن  به  خانواده ى شان 
آگاهى  نامه  اين  از وجود  مكناتن  ساخت. 
يافت و با شتاب نزد شاه شجاع شتافت، اما 
انكار  نامه  چنين  اين  نوشتن  از  شجاع  شاه 
از  جعل كاران  را  او  مُهر  كه  گفت  و  كرد 
نامه  بر سر آن  برداشته اند و  نامه ى ديگرى 
نشان  جلسه  در  اچكزى  خان  عبداهلل  كه 

داده، زده اند .
ميالدى   ١٨٤١ سال  نوامبر  دوم  روز  در 
جنرال  رفتن  از  پس  روز  دو  فقط  درست، 
سيل به سوى جالل آباد در حدود ٣٠٠ نفر 
تشكيل  كوهستان  مردم  را  آنها  بيشتر  كه 
سر  كه  بريتانيا  سفير  خانه ى  به  مى دادند 
بردند.  يورش  داشت،  نام  برنس  الكساندر 
خوب  را  افغانستان  كه  برنس  سرالكساندر 
مى شناخت و فارسى را بهتر از فارسى زبانان 
كه  جايى  در  كابل  شهر  در  مى زد،  حرف 
دور از چهارچته نبود، با برادرش كه او هم 
يكى از افسران سپاه بريتانيايى بود، زندگى 
به  كابل  مردم  از  دوستانى  برنس  مى كرد. 
ويژه مردم قزلباش داشت و گمان مى كرد 
كه با داشتن دوستانى در بين مردم افغانستان، 
خطرى جان او را تهديد نمى كند. بارى دو 

شاه  وزير  يورش،  اين  از  پيش  روز 
گوشزد  برنس  الكساندر  به  شجاع 
زندگى در شهر كابل دور  كرد كه 
از خطر نيست و بهتر است كه او يا 
شاه  كه  جايى  كابل،  باالحصار  در 
شجاع در آن بود، و يا در كنتونمنت 
هر  او  برود.  بريتانيايى ها  پايگاه  به 
نپذيرفت،  را  پيشنهاد ها  اين  دوى 
مكناتن  با  رقابت  در  برنس  كه  زيرا 
مقام  كه  مى خواست  مكناتن  از 
او  به  را  بريتانيايى  سپاه  افسر سياسى 
واگذار كند و به هندوستان برود. در 
انجام  هم  كارهايى  برنس  زمينه  اين 
پذيرفته  هندوستان  وايسراى  و  داد 
شود.  مكناتن  جانشين  برنس  تا  بود 
نمى خواست  برنس  دليل  همين  بنابر 
كه در كنتونمنت زير فرمان مكناتن 
باالحصار  به  رفتن  از  هم  و  باشد 

اجتناب كرد تا به گونه اى خوداراديت خود 
را حفظ كند.

برنس مرد خودخواهى بود. اين خودخواهى 
توانست در  او  ريشه در شهرتى داشت كه 
اين جوان  براى خود كسب كند.  سن كم 
هنگامى كه  ميالدى  سال ١٨٣١  در  جسور 
از  تا  يافت  ماموريت  نبود،  بيش  سربازى 
جاسوسى  غرض  به  روسيه  به  هندوستان 
موهن  با خادمش  را  راه  اين  تمام  او  برود. 
پياده  با كشتى در آب،  با سفر  الل هندى، 
و سوار در خشكه در حالى كه خود را در 
لباس هاى محلى هويت مى داد، پيمود و در 
رنجيت  چون  فرمانروايانى  با  راهش  طول 
خان  محمد  سلطان  پنجاب،  پادشاه  سينگ 
والى   - خان  محمد  دوست  امير  برادر 
پيشاور، امير دوست محمد خان، فرمانرواى 
فارس  پادشاه  و  بخارا  فرمانرواى  كندز، 
ديدن كرد. او پس از بازگشت به لندن در 
را  بخارا«  »سفر  كتاب  ميالدى   ١٨٣٤ سال 
نوشت و شهرت فراگيرى پيدا كرد. دولت 
بريتانيا او را به عنوان جاسوس ماهر شناخت 
باور  اين  به  بريتانيا  فرهنگى  و هم جامعه ى 
نتوانسته  برنس  از  پيش  كسى  كه  گراييد 
پيرامون  مفصل  چنين  سفرنامه اى  است 
هندوستان، افغانستان و خانات نوشته باشد. 
الكساندر  سر  لقب  زودى  به  جوان  اين 
او  هم سن  جوانانى  براى  كه  گرفت  را 
كه  هنگامى  پسانتر،  مى شد.  شمرده  محال 
وايسراى  جانب  از  و  آمد  هندوستان  به 
جنرال  با  تا  يافت  ماموريت  هندوستان 
اين  او  برود،  كابل  به  مكناتن  و  الفنستون 
مقام را كسر  شان خود يافت و باور داشت 
كه بهتر از مكناتن در مسايل افغانستان وارد 
است. او با مكناتن تفاوت نظر ديگرى هم 
داشت و آن بر سر فرمانروايى افغانستان بود. 
مردى  شجاع  شاه  كه  مى كرد  فكر  برنس 
محمد  دوست  امير  بايد  و  است  بى كفايت 
خان به حيث امير افغانستان باقى بماند، در 
به  برقرارى شاه شجاع  با  حالى كه مكناتن 
كه  مى كرد  گمان  افغانستان،  پادشاه  عنوان 
بريتانيا  سيطره ى  زير  را  افغانستان  مى تواند 

بياورد.
از  بهتر  را  افغانستان  جهتى  از  اگر  برنس 
در  ديگر  جهت  از  مى شناخت،  مكناتن 
امن  كابل  در  اين كه  در  خوشباورى خود 
خانه اش  در  او  بود.  مقصر  بود،  خواهد 
ضيافت ها برپا مى كرد و دوستان افغانى اش 
طريق  از  هم  و  مى داد  مشروب  و  غذا  را 

پيدا  دسترسى  محل  زنان  به  دوستان  همين 
مى پرداخت  عياشى  به  شب ها  و  مى كرد 
در  را  كار ها  همچو  نمى توانست  البته  كه 
سپاه  )پايگاه  كنتونمنت  يا   و  باالحصار 
بريتانيا در شيرپور( انجام بدهد. شاه شجاع 
و  بود  آگاه  زنان  با  بريتانيايى ها  ارتباط  از 
مى دانست كه تا چه اندازه اين عمل براى او 
زيان آور است چنانكه محمد حسين هروى، 
»افسوس  در  شجاع،  شاه  خادمان  از  يكى 
شاه  »واقعات  كتاب  ضميمه ى  كه  ناظرين« 
شجاع« است مى نگارد: »بعضى خيرخواهان 
به عرض اعلى حضرت خاقانى ]شاه شجاع[ 
رسانيدند كه بازار فاحشه نهايت گرم است. 
حتا كه در لشكرگاه انگريزى عالنيه روز و 
شب بر اسپان سوار كرده مى برند. چنان كه 
روز  هر  هم  خود  خاقانى  حضرت  بندگان 
كه  فاحشه ها  اين  و  مى بينند  سوارى  هنگام 
خود را به لباس فاخره و آرايش و دلربايانه 
كسى  مى روند،  بي باكانه  و  مى دهند  زينت 
نمى داند كه آنها از خاندان شرفااند و يا از 

جماعه ى فسقاى بى حيا.«
بى پروايى الكساندر برنس به فرهنگ مردم 
ديگران  از  پيش  او  تا  شد  انگيزه  افغانستان 
هدف قرار گيرد و مردم كوهستان براى آن 
بود،  اين مرد را سزايى كه در خورش  كه 
به  بردند و  او هجوم  به خانه ى  باشند،  داده 
كه  دريافتند  مكناتن  و  شجاع  شاه  زودى 
الكساندر برنس با برادر و يك تعداد ديگر 
بودند،  او  خانه ى  در  كه  انگليسى  افسران 

كشته شدند.
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حتا كه در لشكرگاه 
انگريزى عالنيه 
روز و شب بر اسپان 
سوار كرده می برند. 
چنان كه بندگان 
حضرت خاقانی خود 
هم هر روز هنگام 
سوارى می بينند و 
اين فاحشه ها كه 
خود را به لباس 
فاخره و آرايش 
و دلربايانه زينت 
می دهند و بي باكانه 
می روند، كسی 
نمی داند كه آنها از 
خاندان شرفااند و يا 
از جماعه ى فسقاى 
بی حيا.

چخماخىتفنگ
بخش دوم

 بشير سخاورز

 شهروندستان

عشق
با طعم باروت

مسلما هفت صد كلمه براى نوشتن مقوله اى كه دستمايه و جوهره ى صدها سال 
ميراث ادب و عرفان بوده است، كافى نيست. اما اجازه بدهيد در مورد آن جنبه 
به معنى هستن صرف در  بزنم. وجود  از اين عجوزه كه »وجود« دارد حرف 
اكنون. عشق را مى گويم. كه بى نهايت غلط انداز و اغواگر است. اما اينجا قرار 
ابعاد فلسفى و عرفانى يا اشراقى آن سخن بگويم. مى خواهم  نيست در مورد 
در  و  فضا  اين  در  بستر،  اين  در  را  عشق  مطلب.  اصل  سر  بروم  مقدمه  بدون 
تعابير قشنگ و عميق و چنداليه. عشق  از همه ى  بنويسم. خالى  اين وضعيت 
فهم  به  را  آن  تا  كنم  سعى  و  بگيرم  نظر  در  اجتماعى  اتفاق  يك  همچون  را 

دربياورم.
 همچون حمله ى انتحارى اى كه اتفاق مى افتد، همچون تولد نوزاد در شفاخانه 
يا بحران كمبود تيل كه به يك باره اتفاق مى افتد. زيرا بنا به تعبير هنجارهاى 
فرهنگ تقديس شده و واال، همه ى آنچه كه اين روزها در بستر اجتماعى ما 
اتفاق مى افتد را بايد عشق مجازى دانست. تركيبى سخت عجيب و نامعلوم و 

چنداليه كه هيچ كمكى به فهم آن نمى كند. 
اما اين پديده هر روز در همه جاى اين كشور اتفاق مى افتد. چه مجاز بدانندش 
يا حقيقت، مثل هميشه با همان نگاه ها و دل لرزيدن ها و سرخ شدن ها شروع 
مى شود. اما همه ى اينها قصه اى تكرارى است. انواع تازه ترى هم به وجود آمده 
است. انواعى كه در آن نه نگاهى وجود دارد، نه دل لرزيدنى و نه سرخ شدنى. 
دراز  يا  نشسته  شيطانى  مالها(  روايت  )به  جعبه اى  پشت  عاشق،  خانم  يا  آقا 
كشيده، با تصويرى، نامى، حرفى، موسيقى مواجه مى شود كه كيفيتى غريب را 
در او برمى انگيزد، تركيبى از شهوت محض و كشف ناشناختگى و تحير، اما 
محال است كه در همان دم همچون حافظ شيرازى عاشق شود. جستجو مى كند 
مورد  رفتار هاى شخص  به  كند،  پيدا  را  مقابل  ارتباطات شخص  زنجيره ى  تا 
نظر مراجعه مى كند در فضاى مجازى اما آخرش شانس خود را مى آزمايد و 
درخواست دوستى مى فرستد. ودير يازود در صورت مهيا بودن طرف مقابل، 
طوالنى  ساعات  مى شود.  آغاز  مجازى  فضاى  در  طوالنى  گفت هاى  و  گپ 

گپ و گپ و گپ
اما باالخره كه چى؟ بايد از اين همه صرف وقت نتيجه اى گرفت. و اينجاست 

كه نوعى از عشق آغاز مى شود كه تازگى دارد. 
حاال در شهر هاى بزرگ افغانستان، چه بسيار جوانانى كه ساعات طوالنى شان 
عشق هايى  مى گذرد.  ارتباط  برقرارى  بهانه ى  به  تكنولوژى  از  تجليل  به 
تحقيق  هنوز هيچ  از همين فضاى مجازى شروع مى شود.  شكل مى گيرد كه 
جامعه شناختى صورت نگرفته است، آمارى وجود ندارد در اين مورد، اما اتفاق 

مى افتد. 
اما سوال اينجاست كه اين عشق ها سر از كجا در مى آورند؟ عاشقان مجازى 
در پس پشت اين تكنولوژى مى توانند خودرا هرگونه كه مى خواهند بيارايند 
و بنمايانند و با اغوايى افزوده شده حس هاى كاذب و غيرواقعى را در طرف 
مقابل خود برانگيزند. حس هايى كه رفته رفته به كيفيتى اجتماعى مبدل مى شوند 
و روحيه ى جمع كثيرى را تعيين مى كنند و رفته رفته به خصلتى عمومى مبدل 
مى شوند. شايد عده اى خوشبينانه برخورد كنند كه تكنولوژى باعث گسترش 
فرديت آدم ها مى شود و جامعه فعلى افغانى از حالت قبيلوى اش به سمت افقى 
مدرن تر به پيش مى رود، اما اين پرسش همچنان باقى مى ماند كه آيا نمى شود 
عارضه ى  عمده ترين  داد؟  كاهش  را  پديده  اين  ضايعات  و  قربانيان  دامنه ى 
ارتباط هاى به اصطالح عاشقانه ى مجازى سرخوردگى هايى است كه پس از 
مواجه شدن كاربران با واقعيت به وجود مى آيد. عدم موجوديت دانش كافى 
و  ضايعات  بر  مراتب  به  افغانى  جامعه ى  در  تكنولوژى  از  استفاده  فرهنگ  و 
صدمات آن افزوده است. اينجا به آسانى مرز خيال و تصور با واقعيت از ميان 
تكنالوژى هاى  با  مواجهه  افغانى در  مى رود. ذهن سرخورده و سانسورشده ى 
ارتباطى جديد، توسط امكانات وسيع آن براى برقرارى ارتباط، اغوا مى شود 
و  واقعيت  ميان  مرز  به هم ريزى  اين  و  مى گردد.  قطع  واقعيت  با  رابطه اش  و 
تصور پيامد هاى ناگوار اجتماعى دارد كه طرز فكر هاى بنيادگرايانه به راحتى 
مى توانند اين ذهن متوهم بى سامان را به خدمت بگيرند و از آن بهره بردارى 
كنند. عاشق و معشوق انترنتى براى فرار از جامعه ضدارتباطى واقعى، همديگر 
چون  مى نمايند.  تجليل  و  مى كنند  مالقات  تخيلى  و  مجازى  جامعه اى  در  را 
اين  نمى دهد ودر  را  اين دست  از  ارتباطى  براى  امكانى  جامعه ى واقعى هيچ 
جامعه فاش شدن اين نوع رابطه ها به انفجارى عظيم مى ماند و به اصطالح از 
آن بوى باروت به مشام مى رسد. اما عاشقان فضاى مجازى نيز در برابر چنين 
خطرى قرار دارند كه به مراتب دهشتناك تر مى تواند باشد و آن به هم ريختن 
مرز ميان واقعيت و تصور و خيال است. اما نمى توان متوقف كرد اين عشق با 

طعم باروت را.
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

عدم امنیت و تلفات افراد ملکی
جنگ های  نتیجه   در  امنیت  موجودیت  ع��دم 
افراد  تلفات  باالی  میزان  و  کشور  در  دوام��دار 
ملکی و عدم احترام به حقوق افراد غیر دخیل در 
اخیر  سال های  مشکالت جدی  از  یکی  جنگ ها 

در کشور است.
 9 کشته شدن  تلفات  این گونه  مورد  اخرین  در 
کودک در ولسوالی مانوگی والیت کنر است که 

توسط بمباران نیروهای ایتالف رخ داد. 
حدود  در  اخیر  ماه  یک  در  تنها  است  گفتنی 
نتیجه ی  از مردمان ملکی در  نفر  به 250  نزدیک 

بمباران  و  طالبان  تروریستی  و  انتحاری  حمالت 
می دهد  نشان  که  شده اند  کشته  ایتالف  نیروهای 
در جنگ بین این دو طرف هیچ معیار و اصولی 
برای محافظت از غیرنظامیان و افراد ملکی در نظر 

گرفته نمی شود.
عضو  و  مشاور  حکاک  غالم نبی  قاضی  گفته  به 
ارزیابی و گزارش دهی کمیسیون  بخش نظارت، 
با  مصاحبه  در  که  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل 

رادیو آزادی سخن می گفت:
»این نیروها در هنگام عملیات های خود به زندگی 

مردمان ملکی توجه نمی کنند.«

آقای حکاک اضافه نمود:
زیاد  اواخر  این  در  متاسفانه  ملکی  افراد  »تلفات 
شده که باعث تشویش و نگرانی برای تمام مردم 

می باشد .«
حقوق  مستقل  کمیسیون  رییس  سمر  سیما  داکتر 
خشونت های  »تقبیح  مراسم  در  که  افغانستان  بشر 
سیستماتیک علیه زنان و گرامی داشت از شهادت 
در  که  کمیسیون  عضو  برمکی«  حمیده  خانم 
شهر  فروشگاه های  از  یکی  در  انتحاری  حمله ی 
کابل همراه با شوهر و چهار فرزندش به شهادت 

رسید، سخن می  گفت اظهار داشت:
سطح  در  زنان  علیه  خشونت  اخیر  سال های  »در 
کشور افزایش یافته و در سال جاری تعداد قربانیان 
افراد ملکی به خصوص زنان و کودکان به بیشتر از 
دو برابر در مقایسه با سال گذشته، بلند رفته است.« 

داکتر سمر گفت:
کمیسیون  توسط  جمع آوری شده  آم��ار  بر  »بنا 
به   1388 سال  در  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل 
انفجار  و  انتحاری  اثر حمالت  تعداد 579 زن در 
شده اند.  زخمی  و  کشته  جاده ای  کنار  ماین های 
نفر   1138 به   1389 سال  ماه   9 طی  رقم  این  اما 

می رسد.«
ادامه دارد



از  گروه  این  که  مي دهد  نشان  تحقیق  یافته هاي 
مکتب،  در  تنبیه جسمي  مشاهده  با  مکتب  اطفال 
با اطفال خردتر از خود، خشونت کرده و آنان را 

لت وکوب مي کنند. 
 ۳-۱۰ تبعیض در تطبیق تنبیه جسمي در 

مکتب ها
مکتب هاي کشور  در  تبعیض  کنوني،  شرایط  در 
مسووالن  و  معلمان  حتا  که  مي شود  دیده  زیاد 
مکتب ها در میان فرزندان خود یا خویشاوندان شان 
که  چنان  مي گیرند؛  کار  رویه  دو  از  دیگران  و 
شاگردي که از بستگان و خویشاوندان معلم باشد، 
مي شود.  بهره مند  در صنف  بیشتري  امتیازهاي  از 
دیده  معلمان  از  شماري  میان  در  تبعیض  مشکل 
مي شود.1 اگر پسر معلم، سرمعلم یا مدیر مکتب 
قومندان محل، در مکتب کدام  و  معین  یا وزیر، 
عمل بدي را مرتکب شود، از سوي اداره مکتب و 
معلمان نادیده گرفته مي شود، اما اگر عین اشتباه از 
سوي یک طفل غریب و بي واسطه صورت گیرد 

وي را تنبیه جسمي مي دهند.2
تحقیق،  پوشش  زی��ر  ش��اگ��ردان  مجموع  از 
میان  در  آنان  معلمان  که  گفته اند  17.3 درص��د 
تبعیض  به  جسمي  تنبیه  تطبیق  در  ش��اگ��ردان 
معلم شان  که  گفته اند  ۴7.3 درص��د  مي پردازند، 
تبعیض  جسمي  تنبیه  امر  در  شاگردان  میان  در 
اظهار  آن ها  از  درصد   31.۴ هم چنین  نمي کند. 
بي خبري کرده و گفته اند نمي دانند که مسووالن 
 ۴ و  خیر  یا  مي کنند  تبعیض  برابرشان  در  مکتب 

درصد آنان هیچ پاسخي ارایه نکرده اند.
یافته هاي تحقیق، نشان مي دهد که معلمان در تطبیق 
تنبیه جسمي میان شاگردان خود، تبعیض مي کنند. 
نخست تنبیه جسمي یک عمل ناپسند و غیرقانوني 
است و دوم این که در تطبیق این امر، به پرداختن 
تبعیض در ذات خود یک کردار نادرست و دور 
پدیده  یک  در کل  و  عامه  اخالق  و  ارزش ها  از 
ناپسند و در تناقض با ارزش هاي حقوق بشر است. 
در پایان باید گفت که این تحلیل به این معنا نیست 

که معلمان و مسووالن مکتب ها باید در تطبیق تنبیه 
جسمي در مکتب ها دست به تبعیض نزنند و برهمه 
این  هدف  بلکه  کنند،  تطبیق  یکسان  تنبیه  آنان 
امر  یک  شاگردان  به  تنبیه دادن  نخست  که  است 
مغایر قانون و روش هاي سالم و مناسب آموزشي 
است و دوم، تبعیض در این امر به تنبیه جسماني 

اطفال مورد تبعیض، شدت مي بخشد.
یکي از شاگران مکتب بیان مي دارد:

را سرمعلم  من  آمدم،  مکتب  به  دیرتر  روز  »یک 
بسیار لت وکوب کرد، در همین زمان بود که پسر 
که  حالي  در  شد.  مکتب  وارد  معلمان  از  یکي 
دست هاي من به پهلوهایم دراز بود و مرا با سیلي 
با  سرمعلم  که  بودم  این  نظاره گر  بود،  کرده  لت 
این شاگرد گفت که بچیم به صنف برو! این یکي 
و  مي کند  لت  مرا  که  است  تبعیض  گونه هاي  از 
صنفش  به  و  خوانده  بچیم  را  معلم[  دیگري]پسر 

راهنمایي مي کند.«
اظهارات یکي از شاگردان مکتب در شهر هرات، 

1 اسد 1388/ 23 جوالي 2009
شاگرد ديگري چنین مي گويد:

»بین من و یک بچه در اثر یک گپ عادي جنگ 
صورت گرفت که در میان ما معلم مداخله کرد.

معلم، من و آن بچه را مورد لت وکوب قرار داد 
که مرا چهارچوب و او بچه دیگر را دو چوب زد.

شاگرد  او  و  من  میان  معلم  من،  نظر شخصي  به   
تبعیض  یک  عمل  این  که  شده  قایل  فرق  دیگر 

مي باشد.«
اظهارات یکي از شاگردان مکتب در شهر هرات، 

28 سرطان 1388/ 19 جوالي 2009.
پی نوشت ها:

1- اظهارات داکتر غالم دستگیر حضرتي، 9 قوس 
1388/ 30 دسمبر2009

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

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 دوم  

حقوق شهروندی 
در قانون اساسی 

افغانستان با رویکرد 
تحليل فصل دوم  

قانون اساسی

مصاديق حق آزادی بیان به معنای حقوقی
از  هریک  که  دارد  متعددی  مصادیق  حقوقی  معنای  به  آزادی 
آنها در قانون اساسی بیان شده است. از جمله مصادیق آزادی به 
معنای حقوقی عبارتند از آزادی عقیده و فکر و اندیشه و بیان و 
تشکیل اجتماعات و شرکت در آن ها و آزادی مطبوعات و قلم 
و شغل و مسکن و گشت وگذار و فعالیت های اقتصادی و مانند 

این ها که در قانون اساسی پیش بینی شده است.
حق آزادی به معنای سیاسی

معنای  به  آزادی  است.  سیاسی  معنای  به  آزادی  دیگر  معنای 
سیاسی مصادیق زیادی دارد که می توان به آزادی انتخاب شدن 
تشکیل  آزادی  و  سیاسی  آزادی  رای،  حق  و  انتخاب کردن  و 

اجتماعات و احزاب سیاسی نام برد.
حق آزادی سیاسی 

آزادی سیاسی به مثابه ی ابزاری است در دست هر شهروند شهریار 
افغانستانی که بتواند سهم خودش را در اداره ی عمومی کشور که 
همان انتخابات و انتخاب شدن و انتخاب کردن و تشکیل احزاب 
معنای  به  آزادی  کند.  ایفا  سندیکاهاست  و  انجمن ها  و  سیاسی 

سیاسی در قانون اساسی به وضوح تصریح شده است.
پايه های آزادی

آزادی از سه پایه تشکیل شده است. به گونه ای که اگر هریک 
از پایه ها نباشد آزادی نیز متصور نیست. به تعبیر دیگر پایه های 
چه کسی؟  آزادی  اول،  می دهند.  تشکیل  سوال  سه  را  آزادی 
باشد  موجود  باید شهروندی  که  است  این  تصور  نخستین  یعنی 
تا بگوییم وی حق دارد تا آزاد باشد. دوم، آزادی از چه چیزی؟ 
تا  باشد  متصور  زنجیرهایی  و  غل  باید  آزادی  در  که  بدین معنا 
بگوییم شهروند افغانستانی حق دارد تا از فالن مفهوم آزاد باشد. 
تعیین  درواقع  آزادی  از  هدف  چه هدفی؟  برای  آزادی  سوم، 
اینکه  برای  الف و ب  بدین معنا که آقای  غایت و هدف است. 
سهم  کشور  عمومی  اداره ی  در  تا  کنند  شرکت  انتخابات  در 
بگیرند باید آزادانه در رای دهی یا انتخاب شدن یا انتخاب کردن 
مشارکت کنند و هیچ ممانعتی در مسیر راهش نباشد. مک کالوم 
بیان  چنین  مختصر  عبارت  یک  در  را  آزادی  سه گانه ی  عناصر 
می کند:  X Is free From Y to do or b Z منظور مک 
کالوم در این عبارت عنصر X همان آقای الف و خانم ب است. 

و Y همان مانع است و Z همان هدف و غایت است.3
 معنای آزادی بیان

آزادی بیان یک اصطالح سیاسی است. منظور از آزادی بیان به 
این معنا این است که یک طرف آزادی بیان حکومت است و 
طرف دیگر مردم. حکومت نهادی است که تمام قوه ی قهریه را 
در اختیار دارد و مردم کسی است که صاحب واقعی حکومت 
باشند  نداشته  تعامل  چنانچه  اگر  متداخل  مفهوم  دو  این  است. 

آزادی بیان به مشکل مواجهه می گردد.
حق  شهروندان  که  می گوید  سیاسی  معنای  به  بیان  آزادی  حق 
و  دولت  انتقادات  و  مطالبات  و  خواسته ها  طرح  با  تا  دارند 
هیات حاکمه در سرنوشت عمومی و اداره ی صحیح جامعه سهم 
بگیرند. و دولت حق ندارد تا از بیان خواسته ها و طرح مطالبات 
و انتقادهای شهروندان منع کند. هدف در اینجا عبارت است از 
سهم گیری شهروندان در اداره ی عمومی کشور. در این صورت 
شکل  حکومت  گردد،  بیان  آزادی  مانع  دولت  اگر  چنانچه 

ظالمانه به خودش خواهد داد.
ادامه دارد
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دراز  هم  کنار  شفاخانه  سردخانه  در  میت  دو 
کشیده بودند و از این که هر دو بی کس و کوی 
نبود.  دفن شان  و  کفن  فکر  به  هیچ کس  بودند، 
هر وقت که میت جدیدی وارد سردخانه می شد 
نیم خیز می شدند تا بدانند اگر مسوولین شفاخانه 
باشند و آنها را  افتاده  به فکر شان  یا شاروالی  و 
نیز کفن پوشانده و به خانه آخرت شان برسانند، 
و  نداشت  فایده ای  انتظار شان  این  بار  هر  ولی 
هیچ کس به فکر شان نبود. هرچند این دو میت 
نمی شناختند  را  همدیگر  زندگی  دوران  در 
ولی حاال از این که چندین روز را در سردخانه 
شده  آشنا  هم  با  بودند  کرده  سپری  شفاخانه 
بودند و گاهی با هم قصه می کردند تا ایام انتظار 

به راحتی بگذرد. 
به  میت هایی  که  می دیدند  روزها  بعضی 
سردخانه می آیند و پس از چند ساعت افرادی 
از سردخانه  اکرام و عزت  با  را  می آیند و آنها 
به  خارج می کنند. تعدادی را هم می دیدند که 
این اجساد خود را می چسپانند و گریه می کنند. 
یکی از این میت ها دیده بود که همراهان بعضی 
از میت ها به مسوول سردخانه چیز هایی می دهند. 
شریک  هم  با  را  موضوع  میت  دو  این  وقتی 
را  لباس شان  چون  شد  تاسف شان  مایه  ساختند 
قرانی را که  بودند و چند  از تن شان در آورده 
باقی  پیراهن شان  جیب  در  بودند  کرده  گدایی 
دسترسی  خود  لباس  به  دیگر  آنها  و  بود  مانده 
نداشتند. این احساس که چرا به دارایی خود که 
مایه چند روز گدایی شان بود دسترسی ندارند، 
از  را  مرگ  لذت  و  می داد  زجر  زیاد  را  آنها 
ایشان گرفته بود. یکی به دیگری می گفت اگر 
کرتی اش را از جانش نمی کشیدند حتما چیزی 
پروسه  و  می پرداخت  سردخانه  مسوولین  به 

تکفین را تسریع می کرد.
گفت  دیگر  میت  به  میت ها  از  یکی  روز  یک 
گفت  و  شده  گرم  بسیار  هوا  می کند  احساس 
شاید فصل سال عوض شده و ما در قید سردخانه 
چنین  نه  گفت  دومی  میت  اما  مانده ایم،  باقی 
نیست. او گفت از صحبت های مسوول سردخانه 
خراب  سردخانه  برقی  وسایل  که  است  شنیده 
شده و آنها مکتوب فرستاده اند تا مکانیک بیاید 
و موضوع را بررسی کند. یک یا دو روز دیگر 
سپری شد و باز یک میت به میت دیگر ضمن 
احساس  را  بدی  بوی  کم کم  گفت  صحبت 
می کنم و فکر می کنم تمام جانم را بوی گرفته 
است. میت دومی نیز که چنین احساسی را پیدا 
کرده بود گفت هرچند من در دوران زندگی ام 
با حمام و شستشو چندان میانه ای نداشتم و خود 

مناطق ناامن را ندارد.
دستاوردهای یک ساله وزارت مخابرات

می گویند  مخابرات  وزارت  در  مقامات 
احکام  و  صادرشده  جوازهای  شرایط  مطابق 
شرکت های  مخابراتی،  خدمات  تنظیم  قانون 
اتصاالت، افغان بیسیم و ام تی ان مورد ارزیابی 
این  مخابراتی  کیفیت خدماتی  و  گرفتند  قرار 
شرکت ها در حد مطلوبی قرار نداشته است و 

این شرکت ها جریمه نقدی شدند.
خدمات  تنظیم  »اداره  گوید:  می  فیضی   
قسمت  در  که  است  مرجعی  تنها  مخابراتی 
فعال  مخابراتی  خدمات  بر  نظارت  و  تنظیم 
پروسه  رعایت  عدم  به  بنا  اترا  اداره  می باشد.« 
شرکت های  توسط  سیم کارت ها  ثبت 
سال  در  را  شرکت ها  از  هریک  مخابراتی، 
کرده   جریمه  افغانی  میلیون   2 مبلغ  به   1389
است. میزان مجموعی جریمه باالی 4 شرکت 
موقع  تحویلی  با وضع 12 درصد جریمه عدم 

بیشتر از 10 میلیون افغانی می گردد.
او می گوید: »شرکت های مخابراتی مکلف به 
ومعیارهای  می باشند  باکیفیت  خدمات  عرضه 
جواز  حدود  و  شرایط  در  مخابراتی  خدمات 
می باشد.  درج  مخابراتی  شرکت های  های 
کیفیت  که  مخابراتی  شرکت های  این رو  از 
شامل  معیارهای  از  آنها  مخابراتی  خدمات 
مبلغ  با  بوده  کمتر  مربوطه شان  جوازهای  در 

به  نسبت  اضافی  جریمه  درصد   12 مجموعی 
افغانی  میلیون  از 51  بیش  موقع  پرداخت  عدم 

جریمه شده اند.«
و  انترنتی  شرکت های  جریمه  به  ادامه  در  او 
هم چنین  و  کرد  اشاره  مخابراتی  فروشندگان 
از ضبط وسایل سیم بکس و جریمه های وضع 

شده در این زمینه خبر داد.
که  است  براین  ما  »تصمیم  می گوید:  فیضی 
به  مخابراتی  خدمات  کیفیت  قسمت  در 
که  رفته ایم  پیش  تاکنون  که  شیوه ای  این 
بوده  بسیار کم  تاکنون  جریمه های وضع شده 
و  بود.  نخواهد  چنین  این  آینده  در  اما  است، 

میزان جریمه ها افزایش خواهد یافت.« 
جریمه ها  وضع  آینده  در  »اگر  می گوید:  او 
نگردد  مخابراتی  بهبود کیفیت خدمات  باعث 
خواهیم  سنگین تری  مجازات  به  متوسل  ما 
ارایه  به  مکلف  مخابراتی  شرکت های  تا  شد. 

خدمات باکیفیت به مردم شوند.«

تکنولوژی  و  مخابرات  وزارت  در  مقامات 
سرتاسری  امنیت  »اگر  می گویند:  معلوماتی 
تامین نگردد، خدمات  مخابرات در مناطق ناامن 
فیضی،  خیرمحمد  می شود.«  متوقف  کشور 
رییس اداره تنظیم خدمات مخابراتی کشور از 
شرکت های  امنیت  تامین  برای  جدیدی  طرح 
»نیروهای  افزود:  و  گفت  سخن  مخابراتی 
مختلف  نقاط  در  را  خود  عملیات  امنیتی 
افغانستان شدت می بخشند که با راه اندازی این 
می توانند  مخابراتی  شرکت های  عملیات ها، 

خدمات مخابراتی خود را از سربگیرند.«
در  تهدیدات  که   درصورتی  افزرد  ادامه  او 
مناطق ناامن موجود باشد و فشار بر شرکت های 
مخابراتی وارد گردد، این شرکت ها می توانند 
که فعالیت خود را متوقف سازند. زیرا دولت 
نمی تواند که امنیت تمام تاورهای مخابراتی را 

در مناطق ناامن تامین سازد.
از این رو او تاکید دارد که با راه اندازی عملیات 
این مناطق،  امنیت در  تامین  ناامن و  در مناطق 
شرکت های مخابراتی می توانند فعالیت خویش 

را دوباره آغاز نمایند.
با این حال چندی پیش فعالیت نمایندگی های 
شرکت های مخابراتی در والیت هلمند، به دلیل 
هلمند  والی  بود.  شده  متوقف  امنیت  نبود 
و  دالیل  تا  بود  خواسته  شرکت ها  تمامی  از 
مشکالت شان را رسما به مسووالن این والیت 

زمینه  دراین  تا  بدهند،  تحویل 
اقدام شود، در غیر این صورت 
که  هستند  مکلف  شرکت ها 

این والیت را ترک کنند.
خورشیدی  نو  سال  شروع  از 
فعالیت های شان  این شرکت ها 
والیت  مقام  اطالع  بدون  را 
با  کرده اند.  متوقف  پولیس  و 
مکرر  درخواست های  وجود 
هلمند،  والیت  مقام  سوی  از 
برای  شبکه ها  این  مسوولین 
رفع این مشکل و یا ارایه دالیل 
شبکه های شان  شدن  مسدود 

هیچ گونه جوابی ارایه نکرده اند.
قابل ذکر است که در والیت هلمند شبکه های 
ام- اتصاالت،  بیسیم،  افغان  روشن،  تلیفونی 

تنها  افغان تیلی کام فعالیت دارند که  تی-ان و 
شبکه افغان تیلی کام فعال بوده و سایر شبکه ها 

فعالیت شان را مسدود نموده اند.
فیضی می گوید: »هم اکنون در والیت هلمند، 
فعالیت   ازظهر  بعد   3 تا  صبح   9 ساعت  از 
والی  که  دارد  جریان  مخابرات  شرکت های 
خواسته  مخابراتی  شرکت های  کلیه  از  هلمند 
 24 صورت  به  را  خود  فعالیت های  تا  است 

ساعته ادامه بدهند.«
او معتقد است که این کار از نظر شرکت های 
مخابرات  نظر وزارت  از  و هم چنین  مخابراتی 
که  هنگامی  زیرا  می باشد.  غیرممکن  کاری 
این شرکت ها تحت فشار و تهدید قرار بگیرند 
متوقف  را  خود  فعالیت های  که  هستند  ناچار 
سازند. زیرا دولت توانایی تامین امنیت در تمام 

چنین  بازهم  اما  نمی شستم  یک بار  ماه  شش  را 
بویی از من نمی تراوید. 

اگر  خدایا  گفت  و  کشید  خمیازه  دومی  میت 
خپ و چپ به سخنان مردمی که وارد سردخانه 
او  نگیر.  گناهانم  به  می دهم،  گوش  می شوند 
سردخانه  وارد  مسوولین  که  لحظه  هر  گفت 
چه  که  بدانم  شاید  تا  می دهم  گوش  می شوند 
فراهم  نیز  من  تدفین  و  تکفین  مراسم  وقت 
را  کرمک ها  بعضی  او  روز  یک  شد.  خواهد 
بودند،  حرکت  در  جلدش  روی  که  دید  نیز 
را  دیگر  میت  و  کرد  دراز  را  دستش  آهسته 
تکان داد. میت دیگر که با خود خیال پلو می زد 
کفن  را  او  و  آمده اند  شاروالی  کارمندان  که 
پوشانده و با حرمت برده اند به قبرستانی و دفن 
کرده اند و برایش دعا خوانده اند، متوجه شد. او 
به میت دومی گفت رفیق! یکی از میت هایی که 
کاش  بود،  عریضه نویس  بودند،  آورده  اخیرا 
به  تا  می خواستیم که یک عریضه ای می نوشت 
دفن  نیز  را  ما  و  بیایند  که  می فرستادیم  رییس 
مگر  گفت  و  کشید  آهی  دومی  میت  کنند. 
مردم  از  او  نیست!  دفتر  به  رییس  که  نشنیدی 
به  بود که رییس صاحب طی یک هفته  شنیده 
والی صاحب  استقبال  به  روز   نبوده. یک  دفتر 
به استقبال  به مرکز می رفته و یک روز هم  که 
میدان  به  می آمده  مرکز  از  که  صاحب  والی 
مهمان ها  وزارت  از  هم  روز  یک  بوده.  هوایی 
مصروف  هم  روز  یک  و  می آوردند  تشریف 
مهمان نوازی هیات مرکز و روز دیگر به استقبال 
مهمان ها الی آخر روز به میدان هوایی گذرانده 
رییس  اداری  جلسات  هم  روز  چند  است. 

صاحب را مصروف ساخته بود.
 میت اولی اطالع حاصل کرده بود که ترانسفارمر 
پیشنهاد  تحویلدار  و  شده  سردخانه خراب  برق 
نمایند.  خریداری  نو  ترانس  تا  کرده  درست 
تحویلدار منتظر است اگر رییس را به دفتر ببیند 
نشده  تا هنوز موفق  را وانمود کند ولی  مشکل 
بود. میت دومی آهی کشید و گفت اگر رییس 
چه  کرمک ها  این  با  نیافت  فرصت  صاحب 
زیاد شده می رود؟!  تعداد شان  آن  هر  کنیم که 
از جانبی هم میت های دیگر که کس و کویی 
چرا  ما  که  می دهند  طعنه  ما  به  آن  هر  دارند 
نظافت درست نداریم و از ما بوی بد می تراود. 

آن دو میت در همین گفت و گو بودند که میت 
گوش  بیخ  آهسته  و  شد  صحبت  وارد  دیگری 
دو میت اولی گفت تشویش نکنید، اداره مبارزه 
با  فساد اداری تاسیس شده، همه مشکالت حل 

می گردد.

وزارت مخابرات:تکفیندر انتظار

در صورت تامین نشدن امنیت

شرکت های مخابراتی 
نمی توانند فعالیت کنند

طنز سیدعبدالقادر رحیمی
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تالش وزير خارجه سابق بريتانيا 

برای ترويج صلح همه جانبه در افغانستان 

ديويد ميليبند، وزير خارجه سابق بريتانيا می گويد که اکنون 
زمان مناسبی است تا غرب برای يک صلح همه جانبه در 
گروه های  همه  برای  که  صلحی  کند.  تالش  افغانستان 
اين  آينده  در  مشارکت  امکان  طالبان،  جمله  از  افغان، 
قدرت های  منافع  همين حال  در  و  فراهم کرده  را  کشور 

منطقه ای را نيز در نظر گيرد. 
ديويد ميليبند که تا ماه می سال 2010 و پايان دولت حزب 
کارگر در بريتانيا وزير خارجه بود، اکنون می کوشد برای 
يک طرح ميانجيگری با هدف حل بحران و پايان جنگ 
جلب  حمايت  متحد،  ملل  سازمان  نظر  زير  افغانستان  در 
کند. او اشاره می کند که دولت امريکا نيز آمادگی خود 

را برای يافتن يک راه حل سياسی نشان داده است. 
مباحث  کل  بايد  ما  من  نظر  »به  می گويد:  ميليبند  آقای 
به شکلی  را  افغانستان  بحران  و  کارزار  به  مربوط  سياسی 
سازمان  ببريم.  پيش  وقت  اسرع  در  و  هماهنگ  بسيار 
آتالنتيک شمالی، ناتو سال 2014 را به عنوان پايان هدايت 
امور امنيتی توسط نيروهای ايتالف اعالم کرده است. ولی 
در حال حاضر به نظر نمی رسد که ما به پايان بحران در اين 
کشور رسيده باشيم. به اعتقاد من تنها در صورت مشارکت 
به  می توان  کشور  اين  همسايگان  و  افغان  گروهای  تمام 

پايان اين جنگ خوشبين بود.«
وزير خارجه پيشين بريتانيا می افزايد که اين توافق بايد بين 
نيروهای داخلی و قدرت های خارجی صورت بگيرد. يک 
نبرد  به  پايان دادن  راه  تنها  ديپلوماتيکی  چنين چهارچوب 

شورشيان در افغانستان است.
محترم شمردن استقالل افغانستان

را ديده است  نشانه هايی  ميليبند می گويد که وی  ديويد 
مصالحه  نوعی  برای  نيز  امريکا  دولت  که  آن  از  حاکی 

آماده است ولی تاکيد می کند که اين مساله نبايد صرفا بر 
عهده امريکا و در اختيار آن کشور گذاشته شود. 

سطح  بايد  اقدامی  چنين  يک  من  نظر  »به  می افزايد:  وی 
عالی تری از هماهنگی و تالش را شامل شود. به اعتقاد من 
به يک ميانجی يا مدير اجرايی از سوی سازمان ملل متحد 
انتخاب  اسالم  جهان  از  بايد  افراد  يا  فرد  اين  است.  نياز 
انجام  برای  الزم  اختيارات  بايد  آنها  اين  بر  عالوه  شوند. 

مذاکرات را داشته باشند.«
استقالل،  بايد  مذاکرات  اين  در  ميليبند  آقای  گفته  به 
شمرده  محترم  افغانستان  اساسی  قانون  و  ارضی  تماميت 
نيز تمايل  بين المللی  شود. در همين حال در سطح جامعه 
افغانستان  در  جنگ  و  بحران  به  پايان دادن  برای  فراوانی 

وجود دارد. 
مذاکرات  به  روندی،  چنين  در يک  »مسلما  می گويد:  او 
همين  در  ولی  هست.  نياز  نيز  پنهان  تماس  روش های  و 
حال اين موضوع بسيار مهم است که به شکل علنی اعالم 
شود که محل های امنی برای حضور تمام گروه ها و انجام 
اجرايی  مدير  يا  ميانجی  با  آنها  بين  علنی  غير  مذاکرات 
تعيين شده از سوی سازمان ملل متحد فراهم خواهد شد. به 
نظر من برای به حرکت انداختن روند تازه ای از مذاکرات 

ما به يک چنين تغيير روش هايی نياز داريم.«
کلينتون  هيالری  اخير  به سخنرانی  اشاره  با  ميليبند  ديويد 
وزير خارجه امريکا می گويد او به درستی تاکيد کرد که 
در جنگ افغانستان صرفا با روش های نظامی نمی توان به 
بين المللی  دارد که جامعه  تاکيد  پيروزی رسيد. ولی وی 
هم اکنون بايد در اسرع وقت مذاکرات صلح را در دستور 

کار قرار دهد. 
يک  که  است  اين  من  »اعتقاد  می افزايد:  ميليبند  آقای 

چهارچوب يا طرح سياسی صرفا مکمل اقدامات 
نظامی و يا کمک ها به بازسازی افغانستان نيست. 
چهارچوب سياسی بايد هدف اصلی برای رسيدن 
به يک راه حل برای اين بحران باشد. چهارچوب 
اقدامات  که  است  هدفی  آن  حقيقت  در  سياسی 
برای  بايد  بين المللی  جامعه  بشردوستانه  و  نظامی 

حصول به آن طراحی و سازماندهی شوند.«
»در  می کند:  تاکيد  بريتانيا  پيشين  خارجه  وزير 
نهايت افغانستان بايد به کشوری بدل شود که قادر 
باشد امور و حکومت خود را اداره کند. افغانستان 
قرار نيست شبيه به کشورهای پيشرفته غربی توسط 

نهادهای مشخص حکومتی اداره شود.«
گفت وگو با طالبان 

وجه  و  تاريخی  سابقه  به  اشاره  با  ميليبند  ديويد 
و  افغانستان  جامعه  در  مرکزيت گريزی  مشخصه 
در  مستقر  مرکزی  دولت های  هميشگی  ضعف 
اساسی  قانون  مشکالت  از  يکی  می گويد  کابل، 
دولت  به  فراوان  اختيارات  دادن  افغانستان  جديد 
افغانستان  جامعه  صورتيکه  در  است  مرکزی 

نمی تواند با يک چنين چيزی انطباق پيدا کند. 
بايد در مورد  اعتقاد من غرب  »به  وی می افزايد: 
مشارکت تمام گروهای افغان در مذاکرات صلح 
بايد  آن  از  مهم تر  حتا  و  باشد  داشته  صراحت 
مرکزيت زدايی قدرت را در اين کشور بپذيرد تا 
يک چنين طرح صلحی بتواند مورد قبول مناطق مختلف و 

بافت متنوع قبيله ای اين کشور قرار بگيرد.«
آقای ميليبند تاکيد دارد که در يک چنين صلحی طالبان 
که  طالبان  از  بخش  آن  يا حداقل  و  باشند  سهيم  بايد  نيز 
توافقی  چنين  يک  چهارچوبه  و  موازين  به  هستند  حاضر 
وفادار باشند. با اين وجود وی تاکيد می کند که مصالح و 
منافع تمام گروه های افغان و از جمله آنهايی که در دوران 
شراکت  به  و  شده  سرکوب  شدت  به  طالبان  حکومت 

قدرت با طالبان تمايلی ندارند، بايد در نظر گرفته شود.
امتيازهای  از دادن  ناشی  از خطرات  وی می افزايد: »يکی 
زيادی به يک بخش از جامعه افغان، به عنوان مثال پشتون 
تشکيل  را  کشور  جمعيت  درصد   40 از  بيش  که  تبارها 
می دهند، اين است که ساير گروه ها احساس خواهند کرد 
که به حقوق آنها توجه نشده و يا به حاشيه رانده شده اند.«

نقاط ضعف موجود در  از  ميليبند می گويد: »يکی  ديويد 
بوده است که يک  اين  روند مذاکره طی 4 سال گذشته 
طالبان  طرف  آن  از  و  غرب  بين  فقط  مصالحه ای  چنين 
محدود باقی مانده بود. در صورتی که وجود رقابت و يا 
تشديد دشمنی های قومی در افغانستان ممکن است حتا به 
جنگ داخلی منجر شود. به همين خاطر من معتقدم که اين 
غرب نيست که بايد با طالبان به سازش و مصالحه برسد. 
که  باشد  افغان ها  کل  برای  عمومی  توافق  يک  بايد  اين 

حقوق همه مردم و گروه ها را محترم بشمرد.«
طالبان  ماهيت  مورد  در  بريتانيا  سابق  خارجه  وزير 
نام  تحت  که  گروه هايی  يا  افراد  اعظم  »بخش  می گويد: 
القاعده  به  مذهبی  يا  و  اعتقادی  نظر  از  می جنگند  طالبان 
بسيار  برداشت  يک  پيرو  آنها  که  هرچند  نيستند  وابسته 
محافظه کارانه و بنيادگرايانه از اسالم هستند. به عنوان مثال 

معيارهای  با  فقط  نه  دختران  آموزش  با  طالبان  مخالفت 
مردم  از  وسيعی  بخش  خواست  با  حتی  غربی  جوامع 
که  معتقدم  من  خاطر  همين  به  است.  تضاد  در  افغانستان 
يا  بايد حقوق  برای صلح  نظر  مورد  در چهارچوب طرح 
اعتقادات اقليت ها در نظر گرفته شود ولی نه به شکلی که 
به  الشعاع قرار دهد. رسيدن  منافع اکثريت مردم را تحت 
يک چنين تعادل ظريفی بزرگترين چالشی است که ما با 

آن روبرو هستيم.«
بازگشت  با  افغان  جامعه  از  چشمگيری  بخش  مخالفت 
طالبان به صحنه قدرت سياسی می تواند يکی از موانع اصلی 
پيشبرد يک طرح صلح همه جانبه باشد. ولی شايد مهم تر 
به  پايان دادن  در  طالبان  آمادگی و صداقت  ميزان  از آن، 
پايان  به خصوص  و  بين المللی  تروريسم  از  حمايت خود 

دادن به همکاری با القاعده است. 
نظر سازمانی  از  اين دو گروه  ميليبند می گويد که  ديويد 
در  را  ديدگاه خاص خود  هر يک  و  هستند  مجزا  کامال 
که  است  اين  ديگر  نکته  و  دارند.  افغانستان  آينده  مورد 
اکثريت جنگجويان طالبان بر خالف افراد القاعده به يک 
»جهاد بين المللی« اعتقاد ندارند. آقای ميليبند می گويد که 
و  غرب  جانبه،  همه  توافق  يک  به  رسيدن  برای  تالش  با 
دولت افغانستان می توانند اين اتحاد و همکاری بين طالبان 
و القاعده را شکسته و آن بخش از نيروهای سازش ناپذير 
طالبان را از بخش ديگری که حاضر است در آينده سياسی 

افغانستان مشارکت کند جدا کنند. 
البته تمامی اين مسايل مشروط به آن است که طالبان واقعا 
خواستار و آماده مذاکره باشد. برخی از منتقدان طرح صلح 
همه جانبه می گويند طالبان حتا پس از آنکه ناتو اعالم کرد 
نيروهای خود را در سال 2014 از افغانستان خارج خواهد 
کرد هيچ تمايل يا نشانه ای به تمايل به مذاکره نشان نداده 
است. در سالهای قبل نيز عاليم چندانی حاکی از آمادگی 

طالبان برای مذاکره ديده نمی شد. 
آقای ميليبند در پاسخ به اين نکته می گويد: »حقيقت اين 
است که عالئمی در هر دو جهت متناقض ديده می شود. 
در  و  جنگ  دادن  پايان  به  تمايل  از  حاکی  عاليمی 
همين حال عالئمی حاکی از نپذيرفتن واقعيت های موجود. 
خود  موضع  غرب  در  ما  زمانيکه  تا  که  معتقدم  من  ولی 
طالبان  قطعی  و  واقعی  تمايل  نکنيم  با صراحت روشن  را 
که  آنچه  حاضر  حال  در  متاسفانه  شد.  نخواهد  مشخص 
پايان حضور  زمان  اعالم  است  پيدا کرده  بيشتر صراحت 
آن  پی  در  ما  که  جنگی  قطعی  پايان  نه  و  ماست  نظامی 

هستيم.«
صراحت دادن  با  فقط  که  می کند  تاکيد  ميليبند  ديويد 
ساير  می توان  جنگ  پايان  برای  واقعی  راه حل های 
مثل  افغانستان  بحران  به  مربوط  موازين  يا  اولويت ها 
چهارچوبه امنيتی را روشن کرد. »ما بايد با صراحت اعالم 
در  اين کشور  امور  اداره  و  افغانستان  سرنوشت  که  کنيم 
ارتباط  که  گروهی  هر  و  بود  خواهد  افغانها  خود  دست 
اين  در  می تواند  کند  قطع  القاعده  با  را  همکاری خود  و 
روند مشارکت کند. تا زمانيکه ما راه حل های نهايی خود 
برای پايان جنگ را مشخص نکرده ايم، راهکارهای نهايی 

طالبان نيز مشخص نخواهد شد.«
منبع: فردا
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باران و توفان شدید در امریکا 
بیش از 20 نفر را کشت

 

ایاالت  جنوبی  ایالت های  در  توفان  و  بهاری  شدید  باران 
متحده مرگ حداقل ۲۲ نفر را به همراه داشته است.

ایالت های کارولینای شمالی و جنوبی در سومین روز پیاپی 
بارش شدید باران شاهد خرابی گسترده بودند.

حداقل چهار نفر در کارولینای شمالی در اثر توفان شدید 
کشته شده اند. در کارولینای جنوبی هم یک کلیسا در اثر 
بودند،  آن  داخل  که  نفری  شش  ولی  شد  تخریب  توفان 
و  ناپایدار  هوای  توده  حرکت  پی  در  شدند.  خارج  سالم 
وزش باد شدید در واشنگتن و ایالت های همجوار مریلند و 

ویرجینیا، در بعضی از مناطق وضعیت هشدار اعالم شد.
آالباما،  ایالت های  به  مربوط  روز گذشته  سه  تلفات  بیشتر 

آرکانزا، اوکلوهما، میسیسیپی و تگزاس است.
گزارش ها بیانگر سرنگون شدن درخت های تنومند و خطوط 
انتقال برق و کنده شدن سقف بسیاری از خانه های مسکونی 
در این ایالت هاست. در ایالت آرکانزا، گزارش های پولیس 
اثر  او در  مادر و دختر هفت ساله  بیانگر کشته شدن یک 
و  پدر  یک  است.  آنها  خانه  روی  بر  درخت  یک  افتادن 
خانه  روی  بر  درخت  افتادن  اثر  در  هم  نوزادش  فرزند 

موقت شان کشته شدند.

کاسترو خواستار محدود شدن 
زمامداری در کیوبا شد 

شدن  محدود  از  کیوبا  جمهور  رییس  کاسترو،  راوول 
مسوولیت مقام های ارشد این کشور به دو دوره پنج ساله خبر 
داده است. آقای کاسترو که در کنگره حزب کمونیست 
در  جوانگرایی  خواهان  همچنین  می کرد،  سخنرانی  کیوبا 

رهبری این حزب شد.
به  نیاز  کمونیست  حزب  رهبری  کاسترو،  آقای  گفته  به 

بازسازی دارد و باید عملکرد خود را نقد و اصالح کند.
در  بار  اولین  برای  کیوبا  کمونیست  حاکم  حزب  کنگره 
چهارده سال گذشته و همزمان با پنجاهمین سالگرد حمله 
خوک ها  خلیج  به  کمونیستی  حکومت  مخالفان  ناموفق 
از  دارد،  راوول کاسترو که ۷۹ سال سن  می شود.  برگزار 

سال ۲۰۰۸ جانشین برادرش فیدل کاسترو شد.
حزب  به  کیوبا  مردم  اکثریت  اعتماد  گفت  کاسترو  آقای 
تنها  و  شده  زده  محک  کشور  این  انقالب  و  کمونیست 
خطری که نظام کمونیستی را تهدید می کند، ناتوانی رهبران 
درباره  آقای کاسترو همچنین  است.  اشتباهات  اصالح  در 
گسترش  و  اقتصاد  در  حکومت  نقش  از  کاستن  اهمیت 
راوول  گفته  به  کرد.  صحبت  کشور  در  گذاری  سرمایه 
کاسترو، نوسازی الگوی اقتصادی کیوبا به پنج سال وقت 
نیاز دارد. آقای کاسترو گفت به رغم اصالحات مورد نظر، 
نظام اقتصادی این کشور همچنان سوسیالیستی باقی می ماند 
و همه مردم به خدمات درمانی و آموزش رایگان دسترسی 

خواهند داشت.

نیروهای دولت لیبیا حمالت علیه مخالفان را شدت بخشیدند

وعده بشار اسد برای لغو قانون حالت فوق العاده 

غرب  در  مصراته  بندر  تصرف  برای  لیبیا  ارتش  تالش 
طرابلس در ۲۴ ساعت گذشته شدت یافته است.

برای  قذافی  معمر  لیبیا،  حکومت  مخالفان  گفته  به 
بازپس گرفتن این شهر در پی به راه انداختن یک بحران 

انسانی است.
مصراته در دو ماه گذشته در اختیار مخالفان حکومت لیبیا 

بوده است. این شهر ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارد.
مخالفان قذافی از ناتو خواسته اند برای نجات غیرنظامیان 

در مصراته بیشتر تالش کند.
همزمان، نبرد میان ارتش لیبیا و معترضان در شرق لیبیا نیز 

به شدت ادامه دارد.
نظامیان  شبه  از  نفر  چند  شدن  کشته  بیانگر  گزارش ها 
میان  جاده  در  سنگین  نبرد  در  لیبیا  حکومت  مخالف 

شهرهای اجدابیا و بریقه است.
توپ های  صدای  شدن  شنیده  بیانگر  دیگر  گزارش های 
خبری  ولی  است  لیبیا  پایتخت  طرابلس،  در  ضدهوایی 
یا  از حمله هوایی  ناشی  احتمالی  تلفات  درباره خرابی و 

موشکی منتشر نشده است.

هدف  از  قذافی  معمر  مخالفان 
قرار گرفتن منطقه صنعتی شهر 
راکت های  وسیله  به  مصراته 

کاتیوشا خبر داده اند.
چند  تاکنون  آنها،  گفته  به 
اثر  در  غیرنظامی  شهروند 
جان  کاتیوشا  راکت  اصابت 

خود را از دست داده اند.
راکت های  اساس،  این  بر 
هشت  مرگ  باعث  کاتیوشا 
نفر در صف یک نانوایی و پنج 
لبنیات  کارخانه  یک  در  نفر 

شده اند.
بشر،  حقوق  دیده بان  گزارش  به  که  است  حالی  در  این 
از  مصراته،  مسکونی  مناطق  باران  گلوله  در  لیبیا  ارتش 
استفاده  دارد،  المللی  بین  منع  که  خوشه ای  خمپاره های 

کرده است.
دولت لیبیا این اتهام را به شدت رد کرده است.

دولت لیبیا می گوید برای کمک به مردم جنگزده مصراته 
آمادگی دارد.

برای  شهر  این  دیده  آسیب  اهالی  از  نفر  صدها  تاکنون 
درمان به ترکیه منتقل شده اند و امیرنشین قطر نیز در حال 
کمک رسانی طبی به یک هزار مصدوم دیگر است که از 

راه دریا به شفاخانه های بنغازی منتقل شده اند.

بشار اسد، رییس جمهور سوریه، در دومین سخنرانی خود 
از  تاسف  ابراز  با  این کشور  در  اعتراض ها  آغاز  از  پس 
نیروهای  به دست  تظاهرکنندگان  از  کشته شدن شماری 
این  قانون حالت فوق العاده در  امنیتی، اعالم کرده است 

کشور از هفته آینده لغو خواهد شد.
بشار اسد، رییس جمهور  فرانسه،  به گزارش خبرگزاری 
سوریه، در سخنانی در نخستین نشست دولت جدید این 
کشور از لغو قانون حالت فوق العاده در ظرف یک هفته 

آینده خبر داده است.
 ۱۹۶۳ سال  از  که  فوق العاده  حالت  قانون  وی  گفته  به 
قانون  به  را  است، جای خود  درآمده  اجرا  به  در سوریه 
جدیدی خواهد داد که پیش نویس آن برای ارایه به دولت 

آماده شده است.
لغو قانون حالت فوق العاده، یکی از اصلی ترین خواسته های 
معترضان در سوریه است که از حدود یک ماه پیش در 

شهرهای مختلف این کشور دست به تظاهرات زده اند.
برای  فراوانی  محدودیت های  قانون  این  موجب  به 
برگزاری تجمعات و نیز آزادی های فردی و اجتماعی در 
سوریه در نظر گرفته شده است. این قانون همچنین دست 
نیروهای امنیتی را در برخورد با مخالفان سیاسی و فعاالن 

حقوق بشر باز می گذارد.

در  مردمی  اعتراض های  ادامه  در 
ماه  یک  حدود  از  عربی،  کشورهای 
علیه  اعتراض ها  شاهد  نیز  سوریه  پیش 

حکومت بشار اسد بوده است.
بر اساس اعالم منابع نزدیک به معترضان 
سوری، در جریان سرکوب خشونت  آمیز 
سوریه  مختلف  شهرهای  در  اعتراض ها 
تاکنون بیش از ۲۰۰ نفر جان خود را از 

دست داده اند.
در این میان بشار اسد در دومین سخنرانی 
خود پس از آغاز اعتراض ها در سوریه، 
این  در  معترضان  باختن  جان  به  نسبت 
است:  و گفته  تأسف کرده  ابراز  کشور 
»ما برای تمام کسانی که از دست داده ایم 
زخمی شده اند،  که  کسانی  برای  نیز  و 
متاسف هستیم و آنها را شهید می دانیم.«

رییس جمهور سوریه همچنین افزوده است: »مردم سوریه 
و  دارند و هرج  را دوست  نظام  آنها  احترام هستند.  قابل 

مرج را نفی می کنند.«
در  ملی«  »گفتگوی  انجام  خواستار  همچنین  اسد  بشار 
کشور شده و گفته است: »شکافی که میان شهروندان و 

نهادهای حکومت به وجود آمده، باید فورا پر شود.«
تاکید  با  از سخنان خود  دیگری  بخش  در  همچنین  وی 
ابراز  بیشتر  شفافیت  ایجاد  و  سیاسی  اصالحات  انجام  بر 
اطمینان کرده است،  که با اجرای قوانین جدید در سوریه 

»توسعه واقعی« در این کشور روی خواهد داد.
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