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90 درصد قالین افغانستان به نام 
کشورهای همسایه صادر می شود

گزارش شده است که برای انتقال قربانیان این 
انفجار از دو هلی کوپتر ناتو استفاده شده است.

گفته می شود این حادثه بیشترین تلفات را پس 
از حادثه میدان وردک بر نیروهای امریکایی 

وارد کرده است.
گروه طالبان مسوولیت این انفجار را به دوش 

گرفته است.
به  که  اطالعیه ای  در  گروه  این  سخنگوی 
این  اثر  فرستاده، گفته است که در  رسانه ها 
خارجی  نیروهای  به  سنگینی  تلفات  انفجار 

وارد شده است.
سخنگوی گروه طالبان تایید کرده است که 
در این حادثه یک غیرنظامی کشته و سه تن 

دیگر زخمی شده اند.
پیش از این گروه طالبان، تلفات غیرنظامیان 
در بمب گذاری های انجام شده از سوی افراد 

وابسته به این گروه را تایید نمی کرد.
از سوی دیگر از والیت کنر در شرق کشور 
هم گزارش شده است که یک انفجار انتحاری 
دیگر در این والیت منجر به زخمی شدن سه 

مامور پولیس و دو غیرنظامی شده است.
بر اساس گزارش ها، عامل این بمب گذاری 

یک زن بوده است.
به  انفجار را هم  این  گروه طالبان مسوولیت 

دوش گرفته است.
است  داده  روی  حالی  در  انفجارها  این 
برنامه ریزی  پایان  از  ناتو  و  دولتی  مقام های 
واگذاری  روند  دوم  مرحله  آغاز  برای 
مسوولیت های امنیتی به نیروهای داخلی خبر 

داده اند.

این  در  امریکایی  نیروهای  قوماندان 
رییس جمهور  کرزی  حامد  با  کشور 
نظامی  همکاری های  مورد  در  افغانستان 

کار می کنند. 
حال  »در  است:  گفته  کلینتون  خانم 
ولی  دارد،  جریان  مذاکرات  این  حاضر 
بدهم  اطمینان  کانگرس  به  می خواهم 
این  نداریم  توقع  ما  این که  وجود  با 
معاهده  یک  شکل  درازمدت  همکاری 
در  کانگرس  توافق  یا  بگیرد،  خود  به  را 
در  ما  ولی  باشد،  ضروری  خصوص  این 
با  خود  مشوره های  به  روند  این  جریان 

کانگرس ادامه خواهیم داد.«
روابط  سند  مورد  در  است  قرار 
امریکا،  و  افغانستان  میان  استراتژیک 
مسلح،  مخالفان  با  مصالحه  و  مذاکره 
به تاریخ 25 عقرب ماه جاری خورشیدی 
لویه جرگه عنعنوی در کابل برگزار شود. 

کابل،  غرب  در  انتحاری  انفجار  پی  در 
دست کم 17 نفر و از جمله سیزده سرباز ناتو 

کشته شدند.
قصر  نزدیک  در  شنبه،  روز  انفجار  این 
که  است  شده  گفته  و  داد  روی  داراالمان 
هدف فرد بمبگذار کاروانی از نیروهای ناتو 

بوده است.
یک سخنگوی ناتو به خبرگزاری گفته است 
که در این حادثه 13 سرباز خدماتی امریکایی 
کشته شده اند، اما مرکز اطالع رسانی ناتو با 
صدور اطالعیه ای گفته است که در اثر این 
نیروها کشته  این  انفجار دست کم دو سرباز 

شده اند.
همچنین صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت 
سه  که  است  گفته  بی بی سی  به  داخله 
این  در  هم  پولیس  مامور  یک  و  غیرنظامی 

حادثه کشته شده اند.
آقای صدیقی افزود که فرد بمب گذار، موتر 
مملو از مواد منفجره حامل خود را در نزدیک 
کاروان نظامیان خارجی در جاده پررفت و آمد 

منتهی به قصر داراالمان منفجر کرد.
پس از حادثه، نیروهای امنیتی محل انفجار را 
ناتو  به محاصره درآوردند و هلی کوپترهای 

هم بر فراز این منطقه به پرواز در آمدند.

گفته  امریکا  متحده  ایاالت  خارجه  وزیر 
بین  ستراتژیک  سند  متن  روی  که  است 
موافقه  به  90درصد  امریکا  و  افغانستان 

رسیده اند. 
امریکا،  خارجه  وزیر  کلینتون  هیالری 
و  امریکا  متحده  ایاالت  که  است  افزوده 
افغانستان تا کنون سه مرحله از مذاکرات 

در این مورد را، سپری کرده اند. 
نتیجه  »در  است:  گفته  کلینتون  خانم 
شده  آماده  متن  یک  مذاکرات،  این 
موافقه  مورد  آن  درصد   90 که  است 
تعهداتی  آن  در  و  است  دوجانب  هر 
اقتصادی،  برهمکاری های  مبنی 
زیربناهای  ساختار  اجتماعی،  انکشاف 
علیه  مبارزه  بشر،  حقوق  دموکراتیک، 
فساد اداری و تعهداتی در مورد برخی از 

اصالحات مهم دیگر شامل است.« 
و  امریکا  سفیر  گفت  کلینتون  خانم 

دهقانانی که 
کوکنار می کارند 
مجازات می شوند

مواد  با  مبارزه  وزارت  کابل:  8صبح، 
مخدر افغانستان می گوید پس از این 
قانون مبارزه با مواد مخدر بر دهقانانی 
خواهد  تطبیق  می کارند  کوکنار  که 
شد و هر دهقانی که دست به کشت 
و  عدلی  تعقیب  مورد  بزند،  کوکنار 

قضایی قرار خواهد گرفت. 
تاکید  روز گذشته  مقامات حکومتی 
قانون   41 ماده  براساس  که  کردند 
با مواد مخدر، هر دهقانی که  مبارزه 
بکارد  کوکنار  را  زمین  جریب  یک 
و  شد  خواهد  مواجه  زندان  دوماه  با 
کوکنار  کشت  بسوه  هر  افزایش  با 

مجازات آنها افزایش خواهد یافت. 
با  مبارزه  وزیر  مقبل،  ضراراحمد 
یک  در  گذشته  روز  مخدر  مواد 
کنفرانس مشترک خبری با بازمحمد 
مخدر  مواد  با  مبارزه  معین  احمدی 
عدلی  مرکز  رییس  و  داخله  وزارت 
با مواد مخدر گفت  و قضایی مبارزه 
این  از  پس  دهقانان  که  صورتی  در 
مجرم  قانون  مطابق  بکارند  کوکنار 

شمرده می شوند. 
جنرال بازمحمد احمدی، معین مبارزه 
نیز  داخله  وزارت  مخدر  مواد  با 
تاکید که تطبیق قانون توسط پولیس 
کوکنار  که  بزرگی  زمین داران  از 
به  و  شد  خواهد  آغاز  می کارند 
همین ترتیب این قانون بر زمین  داران 

کوچک نیز تطبیق می شود. 
ادامه در صفحه 2

حمله انتحاری در کابل 
17 کشته برجای گذاشت

توافق نود درصدی امریکا با افغانستان 
در مورد سند استراتژیک

اشرف غنی احمدزی:

شکل همکاری با جامعه جهانی 
در حال تغییر است

عناوین مطالب امروز:]در صفحه 4[

پیمان استراتژیک...

پولیس محلی...

فی صدی جوانان...
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علی کاظمی:
مقام هایی که در 

حادثه »بغالن« متهم 
بودند  با 500 هزار 
افغانی تبریه شده اند

متهم  را  بغالن  سابق  مقام های  کاظمی 
کرد که در وظایف شان در زمانی که هیات 
کمیسیون اقتصاد ملی به رهبری مصطفی 
غفلت  می کردند،  دیدن  بغالن  از  کاظمی 

کرده بودند.
وی همچنین گفت با وجودی که حکومت 
و مجلس نمایندگان چندین کمیسیون را 
ایجاد  بغالن  حادثه ی  پی گری  هدف  به 
نتیجه ی  به  حکومت  ولی  بودند،  کرده 
بررسی های کمیسیون های یادشده توجه 
نکرد و مقام هایی که در حادثه ی پانزدهم 
عقرب متهم شمرده می شدند با پرداخت 
500 هزار افغانی در دادگاه، تبریه شدند.

این عضو مجلس نمایندگان کشور گفت 
که کشته شدن سید مصطفی کاظمی و 5 
دیگر دوره  ی گذشته ی مجلس نمایندگان 
آغاز قتل های زنجیره  ی در افغانستان بود 
که تاکنون دهاتن از رهبران، فرماندهان 
متنفذان  و  ملی  شخصیت های  جهادی، 
قتل  به  مختلف  زمان های  در  قومی 

رسیده اند.
در صفحه 5 ACKU
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هم سویی سفیر انگلستان 
با پاکستان

رسانه  یک  با  گفتگویی  در  کابل  در  انگلستان  سفیر 
از  که شبکه ی حقانی  نیست  هنوز روشن  است،  گفته 
سوی پاکستان حمایت  می شود. وی در مورد حمله ی 
احتمالی امریکا بر پاکستان گفته است که انگلستان در 
این جنگ از امریکا حمایت نخواهد کرد. این اظهارات 
پیام بسیار روشن و اطمینان بخشی از سوی انگلستان 
پاکستان  حکومت  می رود.  به شمار  پاکستانی ها  برای 
متحده  ایاالت  سوی  از  شدیدی  فشار  زیر  اکنون  که 
و  البی ها  با  تا  است  تالش  در  دارد،  قرار  امریکا 
داشته  همراه  به  را  کشور ها  وسیع  حمایت   رایزنی ها 
باشد. هرچند برخی کشور های منطقه براساس منافع 
سیاسی و اقتصادی ای که دارند عمال حمایت شان را از 
که متحد  نمی رفت  انتظار  اما  اعالم کرده اند،  پاکستان 
دیرینه و تاریخی امریکا در این مورد از موضع امریکا 
حمایت نکند. اظهارات ویلیام پیتی، سفیر انگلستان در 
کابل، به وضاحت نشان می دهد که انگلستان در مورد 
پاکستان ایاالت متحده امریکا را همراهی نخواهد کرد. 
حکومت  انگلستان رابطه ای بسیار نزدیک با پاکستان 
تجارت  60درصد  حداقل  که  می شود  گفته  و  دارد 
از  گذشته  می شود.  اداره  انگلیسی ها  توسط  پاکستان 
نیز  طالبان  قبال  در  انگلستان  برخورد  موضوع،  این 
باانعطاف و معامله گری های پنهانی همراه بوده است؛ 
را  تنش هایی  به طوری  که در برخی موارد جدال ها و 
که  هلمند  والیت  پی داشت.  در  افغانستان  حکومت  با 
نیروهای انگلیسی در آن حضور داشتند، تا زمانی که 
به  هرگز  نشدند  جابجا  آن جا،  در  امریکایی  سربازان 

آرامش نسبی دست نیافت.
با  انگلستان  دیپلومات های  برخی  مشکوک  روابط 
طالبان سبب شد که برخی از افراد مطرح این کشور 
حکومت  در  منابعی  شود.  اخراج  افغانستان  خاک  از 
انگلستان  فرهنگ  در خانه ی  که  است  گفته  افغانستان 
که اخیرا مورد حمالت انتحاری قرار گرفت، بارها میان 

طالبان و انگلیسی ها مذاکراتی صورت گرفته بود.
به جا  تاحدودی  سفیر  آقای  اظهارات  وصف  این  با 
می باشد. زیرا وی با عینک خود به وضعیت منطقه و 
رویداد های جاری می نگرد. این اظهارات در نوع خود 
مصاحبه  در  کرزی  آقای  اظهارات  با  نزدیک  بسیار 
به  واقع  در  مقام  هردو  می باشد.  جیو  تلویزیون  با 
پاکستان اطمینان دادند که در صورت حمله ی امریکا 
امریکا  متحده  ایاالت  از  کشور های شان  پاکستان،  بر 

حمایت نخواهند کرد.
از  حمایت  در  را  پاکستان  می تواند  اظهارات  این 
تروریزم جسورتر کند و مسیری را که در پیش گرفته 

است با اطمینان قویتر ادامه دهد.
اظهارات آقای سفیر در حالی صورت می گیرد که سال 
ویکی لیکس  اسناد  لندن،  اقتصادی  مکتب  گزارش  قبل 
دخالت  از  حکایت  بی بی سی  همگی  یافته های  اخیرا  و 
سازمان استخبارات پاکستان در مسایل افغانستان دارد.

ایران،  ضمنی   حمایت های  اکنون  پاکستان  حکومت 
روسیه و چین را در منطقه به همراه دارد و در حوزه 
از  عربستان  و  عربی  متحده  امارات  نیز  فارس  خلیج 
اکنون  می روند.  شمار  به  کشور  این  اصلی  حامیان 
را  اطمینان بخشی  پیام های  صراحت،  با  نیز  بریتانیا 
یک  از  اظهارات  این  است.  کرده  ارایه  پاکستان  برای 
سو، چنددستگی در مورد منابع تروریزم را به نمایش 
تازه ای  نوید  را  پاکستان  دیگر  سوی  از  و  می گذارد 
هم  هنوز  سیاه شان  کار نامه ی  رغم  به  که  می بخشد 

حمایت کشور های جهان را به همراه دارد.
به منظور  پاکستان  برای  فرصت  نوع  هر  شک  بدون 
عبور از فشار های موجود می تواند این کشور را برای 
جهان  و  منطقه  در  تروریزم  حامی  به عنوان  همیشه 
جهان  کشورهای  به گونه ای  و  نگهدارد  باقی  پایدار 
باج های  کشور  این  به  دراز  سالیان  تا  شوند  مجبور 

کالنی بپردازند.

زنگ اول


و  روستاییان  گفته های  مبنای 
توسعه ای  برنامه های  کاربران 

است. شده   ساخته 
در کندز این برنامه، در رادیوهای 

نشر می شود. زهره و چراغ 
در نشست آغاز پخش برنامه ی »به 
عبدالشکور  بهتر«،  آینده ای  سوی 
و  اطالعات  رییس  دوست، 
این  کندز،  والیت  فرهنگ 
به  خواند،  سودمند  را  برنامه ها 
کندز  در  رادیوها  نشرات  ارزیابی 

پرداخت.
کندز،  در  رادیوها  که  گفت  او 
آموزشی  کانون  یک  به  بیشتر 
و  است  شده   بدل  دانشگاه  و 
از  بیش  را  بی سواد  شهروندان 
روشنی  در  دیگر،  زمانی  هر 

قرارمی دهد.

پولیس  سوی  از  نیمروز،  والیت 
بازداشت شد.

که  است  آمده  همچنین  اعالمیه  در 

برنامه ی  پخش  کندز:  8صبح 
آینده ای  سوی  »به  رادیویی 
شمال شرقی،  رادیوی   8 در  بهتر«، 
چاشت   11 ساعت  همزمان، 

دیروز آغاز شد.
آیینه ی  بهتر«،  آینده ای  سوی  »به 
درشمال شرق است  توسعه یافتگی 
تمویل می شود. یوناما  از سوی  و 

مسوول  حامدی،  شمس الدین 
درشمال شرق،  یوناما  رسانه های 
برنامه،  این  که  گفت  8صبح  به 
پیشرفت های  انعکاس  برای 
شمال شرق  در  آمده  میان  به 
راه اندازی شده است و از 8 رادیو 
پخش  شمال شرقی  والیت   4 در 

می شود.
شامل  برنامه ها،  این  که  گفت  او 
بر  و  مختلف  است  سکتورهای 

و  عدلی  مرکز  استیناف  محکمه 
یک  مخدر،  مواد  با  مبارزه  قضایی 
قاچاق  اتهام  به  را  ایرانی  شهروند 
حبس  سال   20 به  مخدر  مواد 

محکوم کرده است.
این اداره با نشر یک اعالمیه خبری 
که  زمانی  فرد  این  است،  گفته 
هیرویین  کیلوگرام  نود  می خواست 
انتقال دهد،  ایران  به  افغانستان  از  را 
ابریشم  پل  سرحدی  منطقه ی  از 

آغاز نشر برنامه  رادیویی »به سوی آینده ای بهتر« در شمال شرق

یک شهروند ایرانی به اتهام چاقاق مواد مخدر محکوم به حبس شد

بنیاد  مسوول  مجیدی،  ذبیح اهلل 
رسانه ای  ارتباط  و  فرهنگ 
این  تهیه کننده  و  گرداننده  که 
به  پیوند  در  می باشد،  برنامه ها 
برنامه ی  تهیه  چگونگی  و  تنوع 
گفت:  بهتر«  آینده ای  سوی  »به 
بخش  شش  در  برنامه ها  »این 
شامل  که  است  شده   ساخته 
معارف،  زراعت،  بخش های 
و  مرگ  زنان،  اقتصادی  زیربنای 
راه  سازی  و  مهاجران  مادران،  میر 

روستایی است.«
»به  برنامه های  مجیدی،  گفته  ی  به 
آیینه  بیشتر  بهتر«  آینده ای  سوی 
حکومت   توسعه ای  فعالیت های 
برنامه، هر هفته یکبار  این  است و 
در هشت رادیو و برای شش هفته 

می شود. نشر 

دهقانانی که...
ادامه از صفحه 1

این در حالی است که چندی پیش 
بخش مبارزه با جرایم و مواد مخدر 
که  کرد  اعالم  متحد  ملل  سازمان 
جاری  سال  در  کوکنار  کشت 
7درصد افزایش یافته است. وزارت 
با مواد مخدر می گوید دلیل  مبارزه 
کوکنار،  کشت  افزایش  اصلی 
بازار  در  تریاک  قیمت  بلندرفتن 
می باشد. براساس اظهارات مقامات، 
در  که  والیتی  سه  جاری  سال  در 
کوکنار  کشت  از  گذشته  سال های 
این  به  دیگر  بار  بودند،  شده  صفر 

کشت روی آورده اند.
ده سال  در  که  است  حالی  در  این 
اقدام قاطعی  افغانستان  گذشته دولت 
کوکنار  که  دهقانانی  برابر  در 
راه های  از  و  است  نکرده  می کارند، 
تشویق  را  آنها  بدیل  معیشت  دادن 
کرده است تا دست از کشت کوکنار 
ایاالت  پیش  سال  چند  بردارند. 
مطرح  را  طرحی  امریکا  متحده 
کشت زارهای  آن  براساس  که  کرد 
از طریق هواپیما دواپاشی و  کوکنار 
با  افغانستان  دولت  اما  می شد،  نابود 

آن طرح مخالفت کرد. 

محاکمه رییس »تیم 
کشتار« غیرنظامیان 

برگزار شد 
روز جمعه محاکمه یک تن از سربازان 
بی گناه  افراد  به جرم کشتن  امریکایی 
دادگاه های  از  یکی  در  افغانستان،  در 
نظامی امریکا در واشنگتن برگزار شد.

کالفین  پرونده  بررسی  جریان  در 
که  امریکایی  ساله   26 سرباز  گیپس، 
آزار  و  تعقیب  شکنجه،  قتل،  به  متهم 
این رویداد  غیرنظامیان است، شاهدان 

به دادگاه فراخوانده شده بودند.
در صورت اثبات این اتهامات، کالفین 
تهدید می کند؛  ابدی  را زندان  گیپس 
این  در  خویش  بی گناهی  بر  وی  اما 

ارتباط اصرار می روزد. 
گفتنی است که در کنار کالفین گیپس 
متهم  نیز  امریکایی  دیگر  سرباز  چهار 
نظامی  واحد  و  می باشند  جرم  این  به 
همراهان وی متهم هستند که در میانه 
در   2010 سال  می  و  جنوری  ماه های 
والیت قندهار سه غیرنظامی را به قتل 
رسانده اند. از این جمع سه نفر آنان به 
اکنون  و  کرده اند  اقرار  خویش  جرم 
مجرمین مذکور برای ارایه شهادت به 

دادگاه فرا خوانده شده اند. 

این شهروند ایرانی از هشت سال به 
این طرف چندین بار مواد مخدر را 
کرده  قاچاق  ایران  به  افغانستان  از 

است.
قضایی  و  عدلی  مرکز  گفته  به 
پیش  چندی  مخدر،  مواد  با  مبارزه 
به  ایران  شهروندان  از  خانم  دو  نیز 
سوی  از  مخدر  مواد  قاچاق  اتهام 
شده  حبس  به  محکوم  مرکز  این 

بودند.

ACKU
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در گزارش امروز »از ورای دود و آتش« خواهری 
جنگ های  در  را  مامایش  که  داریم  خود  با  را 
آن  چگونگی  او  است.  داده  دست  از  میان گروهی 
به  قبل  مدت ها  »ما  می دارد:  بیان  چنین  را  حادثه 
کابل آمده بودیم و در همین  شهر سکونت داشتیم، 
بیشتر اعضای فامیل ما شغل آزاد داشتند؛ زیرا مردم 
بی سواد دیگر کاری از دست شان ساخته نیست. لقمه 
به دست می آوردیم،  با تالش و زحمت  را که  نانی 
کمونیست ها  زمان  در  بودیم.  شکرگذار  را  خدا 
بود. زمانی که حکومت  به اوج خود رسیده  قیمتی 
پیروز  نیروهای مجاهدین  و  کمونیستی سقوط کرد 
که  بودیم  خوش  بسیار  اول  روزهای  در  شدند، 
داشته  راحت تر  زندگی  می توانیم  ما  و  شده  ارزانی 
خوشی ها  این  مدت  چند  گذشت  با  اما  باشیم. 
زیرا  داد،  پریشانی  و  غم  به  را  جایش  آهسته آهسته 
آغاز  جهادی  احزاب  بین  میان گروهی  جنگ های 
دیروز  تا  که  کسانی  نمی کردیم  باور  اصال  ما  شد. 
در کنار هم در مقابل دشمن می جنگیدند، یک باره 
چه شد و چه بالیی نازل گشت که ایشان به جان هم 
دیدیم.  ملکی  مردم  ما  را  صدمه  بیشترین  و  افتادند 

این  پیشرفت های  از  امریکا  گزارش اخیر وزارت دفاع 
حمالت  میزان  که  می دهد  نشان  افغانستان  در  کشور 
اما  است،  کرده  پیدا  کاهش  افغانستان  در  خشونت بار 
بزرگترین تهدید برای نیروهای امنیتی افغان و امریکایی  
متوجه  پاکستان  خاک  در  مستقر  شورشیان  جانب  از 

می شود.
ثبات  و  امنیت  به سوی  پیشرفت ها  درباره ی  »گزارشی 
در  افغانستان  امنیتی  به وضعیت  نگاهی  افغانستان«  در 
ارشد  مقام های  از  یکی  است.  انداخته  شش ماه گذشته 
دفاعی امریکا می گوید که گزارش وزارت دفاع امریکا 
پیشرفت متداوم در قسمت ارتقای امنیتی افغانستان را به 

نمایش می گذارد. 
معموال در گزارش های قبلی  اصطالح معیاری »شکننده 
می شد،  استفاده  پیشرفت ها  مورد  در  برگشت پذیر«  و 
واقعی  پیشرفت های  دلیل  به  اصطالح  این  این بار  اما 
گزارش  این  براساس  است.  شده  حذف  گزارش  از 
سال  گذشته  شش ماه  در  نظامی  انکشاف  »مهم ترین 
است.  گذشته  فزاینده  خشونت های  کاهش  جاری 
پس از پنج سال حمالت خشونت بار و در حال افزایش 
دشمنان، حمالت مذکور از ماه می  امسال در مقایسه با 

سال های گذشته در حال کاهش است.«
گزارش خاطرنشان می سازد که دست آورد های امنیتی 

انتقال  فرآیند  برای  محکم«  »بنیاد  گذشته  شش ماه 
مسوولیت ها از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان 

در سال ۲۰۱۴ میالدی فراهم می کند.
است  تصریح کرده  مذکور  عین حال گزارش  در 
پیشرفت های  برای دست آورد ها و  که خطر اصلی 
ناشی  پاکستان  خاک  جانب  از  افغانستان   امنیتی 
می شود که با افغانستان مرز مشترک طوالنی دارد. 
امن  در  »پناهگاه های  گزارش واضح می سازد که 
پاکستان به عامل مهم خارجی تقویت شورش ها در 
افغانستان و مانع اصلی بر سر راه عملیات نیروهای 

ایتالف علیه شورشیان تبدیل شده است.«

سرپل  والیت  احمر  هالل  جمعیت  مسوولین 
می گویند که برای 7۰ خانواده ی بیجا شده و نیازمند 
در این والیت که در اثر خشک سالی متضرر شده 

بودند، کمک نقدی صورت گرفت. 
والیت  احمر  هالل  ریاست  سرپرست  محمد  غالم 
سرپل به رسانه ها گفته است که برای هر خانواده، 
سرخ  صلیب  کمیته  سوی  از  افغانی  هزار   ۱۰ مبلغ 

کمک نقدی شده است. 

در درگیری میان افراد مسلح مربوط به قوم سه پای و 
نیروهای امنیتی در ولسوالی شینوار والیت ننگرهار، 

شب شنبه تلفاتی به جا گذاشته است.
به  ننگرهار،  والی  سخنگوی  عبدالزی  ضیا  احمد 
رادیو آزادی گفته که در جریان این درگیری سه 
مامور پولیس زخمی شده اند و دو موتر رنجر آنان 

نیز از بین رفته است.
از  این درگیری سه تن  به گفته آقای عبدالزی در 
تن  دو  و  کشته  سه پای  قوم  به  مربوط  مسلح  افراد 

دیگرشان زخم برداشته اند.

از شورشیان  تن  از کشته شدن سی  ناتو  نیروهای 
مسلح در شرق کشور خبر داده اند.

روز  مسلح  از شورشیان  ناتو، یک گروه  به گفته 
جمعه باالی کاروان نیروهای داخلی و بین المللی 
ننگرهار حمله کردند  در ولسوالی شینوار والیت 
که در نتیجه نیروهای مشترک کمک حمله هوایی 

در خواست کردند.
نشده  داده  درگیری  این  مورد  در  بیشتر  جزییات 
و نیروهای ایتالف بین المللی در افغانستان در باره 
و  داخلی  نیروهای  به  تلفات  شدن  وارد  احتمال 

بین المللی چیزی نگفته اند.
طی  که  می گوید  دفاع  وزارت  حال  همین  در 

زیرا با آغاز جنگ زمینه کار کم شد. هر روز جنگ 
گرفته  غریب   افراد  از  کار  می شد.  افزوده  به شدت 
برای شان تنگ شده می رفت.  شد و عرصه زندگی 
در یکی از روزهای که جنگ نسبتا آرام شده بود، 
بیرون  خانه اش  از  غریبی  و  کار  خاطر  به  مامایم 

فشار های  که  می کند  برجسته  را  موضوع  این  گزارش 
است؛  کرده  عقب نشینی  به  مجبور  را  طالبان  نظامی، 
از  را  خود  اساسی  امکانات  شده اند  مجبور  آنها  یعنی 
ببرند. برای مثال منطقه چمن  در  افغانستان به پاکستان 
والیت بلوچستان پاکستان به عنوان مرکز اصلی ساخت 

بمب های کنار جاده ای طالبان تبدیل شده است.
در عوض شورشیان به جای حمالت نظامی، به حمالت 
این  در  که  آورده اند  روی  پرسروصدا  و  هراس آور 
گزارش مسوول آن، گروه حقانی گفته شده است. در 
ادامه آمده است که ترور افراد و حمالت »در عین حال 
که ضعف طالبان را برجسته می سازد، اما در ذات خود 
ظرفیت تاثیرگذاری سیاسی را هم بر افغانستان و هم بر 

کشور های عضو ایتالف دارد.«
افغانستان  جنوب  در  امنیتی  پیشرفت های  از  بسیاری 
عساکر  نظامی  کارزار  که  جایی  است؛  آمده  به دست 
برای  را  طالبان  اصلی  مناطق  در  نفوذ  زمینه  ایتالف 
در  که  دارد  تاکید  ناتو  است.  کرده  فراهم  نخستین بار 
سال پیش رو عملیات متوجه شرق افغانستان خواهد شد. 
زیرا امنیت در این منطقه، به گفته این سازمان، ضعیف 

است.

این  در  نیازمندان  به  کمک هایی  نیز  این  از  پیش 
مدعی اند  مسوولین  اما  بود،  گرفته  صورت  والیت 
که این کمک ها بسنده نبوده، از دولت و نهادهای 
نیاز  این  به  بیشتر  رسیدگی  خواهان  کننده  کمک 

مندان شدند. 
درجریان سال جاری ده ها هزار خانواده به ویژه در 
والیات شمال کشور در اثر خشکسالی متضرر شده 

و یاهم مجبور به ترک مناطق شان شده اند.

آن  دنبال  به  درگیری  این  می گویند،  مقامات 
تا  شده  گفته  سه پای  قوم  به  که  می گیرد  صورت 
را که در ولسوالی شینوار غصب  زمین های دولتی 
این کار خود  از  این قوم  اما  نمایند  کرده اند ترک 

داری کرد.
قوم  اعضای  از  یکی  عثمان  ملک  دیگر  سوی  از 
سه پای می گوید، در جریان درگیری شب شنبه در 
حدود 5۰ تن از افراد مربوط به این قوم کشته و 6۰ 
تن دیگر زخمی شده اند. اما مقامات محلی والیت 

ننگرهار این ادعا را رد کردند.

روز جمعه در جریان گزمه های امنیتی و عملیات 
تصفیوی نیروهای اردوی ملی سه تن از شورشیان 
کشته و بیست و پنج تن دیگر بازداشت شده اند و 
همچنین چند حلقه ماین کشف و خنثا شده است.

وزارت دفاع با انتشار اعالمیه ای می گوید که این 
گزمه ها و عملیات تصفیوی نیروهای اردوی ملی 
در والیات لوگر، ولسوالی سروبی والیت کابل، 

قندهار، هلمند و ارزگان صورت گرفته است.
به نقل از این اعالمیه، یک تن از سربازان اردوی 
ملی در جریان این فعالیت ها در ولسوالی چوره ی 

والیت ارزگان زخمی شده است.


دست آورد های امنیتی امریکا 
در افغانستان

کمک نقدی به نیازمندان والیت سرپل

قوم سه پای ننگرهار با نیروهای امنیتی درگیر شد

سی تن از شورشیان در شرق کشور کشته شدند

 منبع - تلویزیون ای بی سی
 برگردان - 8صبح

می شود و زمانی که در نزدیکی کوته سنگی می رسد، 
افراد مسلح وی را از مسیر راه به خاطر سنگر کندن و 
سایر کار های اجباری با خود می برند. در جریانی که 
او مصروف کار می باشد جنگ دوباره آغاز می شود 
اصابت  محل  آن  نزدیکی  در  که  راکتی  نتیجه  در  و 

پارچه های  به خاطر  حادثه،  همان  در  مامایم  می کند، 
راکتی که در بدن اش اصابت می کند، شهید می شود 
از  یکی  در  زیاد  از جستجوی  بعد  ما  را  و جنازه اش 
مساجد پیدا کردیم. خداوند آن روزها را دیگر نیاورد 
مصیبت ها  و  بدبختی ها  آن همه  تحمل  دیگر  ما  زیرا 
زمان  در  خصوص  به  و  کمونیستی  زمان  در  که  را 
جنگ های میان گروهی دیدیم، برای ما بسیار دشوار 
حوادث  آن گونه  مقابل  در  این بار  که  بود  خواهد 
جنگ  در  درگیر  گروه های  تمام  از  نماییم.  تحمل 
خونریزی  و  جنگ  از  دست  که  می کنم  خواهش 
بردارند و بیایند در کنارهم در فضای صلح و امنیت 
زندگی خویش را سپری نمایند، زیرا جنگ پدیده ی 
شوم است که جز بدبختی چیزی دیگر برای ما به بار 
و  جنگ  این همه  عامالن  کسانی که  است.  نیاورده 
ویرانی در کشور ما شده اند باید در هر گوشه ی دنیا 
که هستند، به پای میز محاکمه کشانده شوند و جزای 

کارهای ناروای  شان را ببینند.«

به  ما  بخش  این  بهترشدن  جهت  محترم:  خوانندگان 
دیده ی  به  شما  سالم  پیشنهادات  انتقادات،  نظریات، 
قدر می نگریم و با شریک ساختن چنین گزارش های 

شما در نشانی ذیل منتظر می باشیم. 
info_afg@solidarity for justice.org.af

جنازه اورا در یکی از مساجد یافتیم
در یکی از روزهای که جنگ نسبتا آرام شده بود، مامایم به خاطر 

کار و غریبی از خانه اش بیرون می شود و زمانی که در نزدیکی 
کوته سنگی می رسد، افراد مسلح وی را از مسیر راه به خاطر 
سنگر کندن و سایر کار های اجباری با خود می برند. در جریانی 

که او مصروف کار می باشد جنگ دوباره آغاز می شود و در نتیجه 
راکتی که در نزدیکی آن محل اصابت می کند، مامایم در همان 
حادثه، به خاطر پارچه های راکتی که در بدن اش اصابت می کند، 
شهید می شود و جنازه اش را ما بعد از جستجوی زیاد در یکی از 

مساجد پیدا کردیم.

ري
حرا

 . ا
س از وراي دود و آتش

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

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

محمد عارف بیات1090
ه و تنظیم:

تهی ACKU
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ایاالت متحده امریکا از موافقت 90 درصدی در مورد 
با افغانستان خبر داده است. هیالری  پیمان استراتژیک 
که  است  گفته  امریکا  امورخارجه ی  وزیر  کلینتون 
امریکا،  و  افغانستان  بین  استراتژیک  پیمان  متن  روی 
90  در صد به موافقه رسیده اند. کلینتون، روز پنج شنبه 
روابط  کمیته ی  در  سخنرانی  هنگام  و  گذشته  هفته ی 
و  امریکا  که  است  گفته  امریکا  کنگره  در  خارجی 
افغانستان،  تا حال سه مرحله از مذاکرات دراین مورد 

را، سپری کرده اند.
گفته  امریکا  کنگره  خارجی  روابط  کمیته  به  کلینتون 
است، در نتیجه ی این مذاکرات، یک متن آماده شده 
هردوجانب  موافقه ی  مورد  آن  در صد    90 که  است 
است و درآن تعهداتی مبنی بر همکاری های اقتصادی، 
دموکراتیک،  زیربناهای  ساختار  اجتماعی،  انکشاف 
در  تعهداتی  و  اداری  فساد  علیه  مبارزه  بشری،  حقوق 
می باشد.  شامل  دیگر  مهم  اصالحات  از  برخی  مورد 
افغانستان  امریکا در  وی همچنین گفته است که سفیر 
و قوماندان نیروهای امریکایی در این کشور، روی یک 
نظامی،  همکاري های  به  رابطه  در  موضوعات  سلسله 
کار  افغانستان  رییس جمهور  حامدکرزی  با  همراه 

می کنند.
پیمان  خصوص  در  درصدی  نود  موافقت  ادعای 
پیمان  این  که  می دهد  نشان  استراتژیک  همکاری های 
به احتمال بسیار زیاد بین دو کشور منعقد خواهد شد. 
قابل حل  صورت  هر  به  درصدی   10 اختالف  زیرا 
قالب  پیمان قرار است در  این  از آن جایی که  می باشد. 
یک معاهده دوجانبه به امضا برسد، حل و فصل اختالف 
نظرهای ده درصدی در خصوص این پیمان بسیار ساده 

به نظر می رسد.
موجودیت  دوجانبه،  معاهدات  خوبی های  از  یکی 
چانس زیاد برای دسترسی به توافق بین طرفین قرارداد 
و  نمایندگان  دوجانبه،  معاهدات  در  زیرا  می باشد. 
روی  می توانند  آسانی  به  کشور  دو  مذاکره کنندگان 
تمامی مسایل موجود در موافقتنامه به بحث بپردازند و 

مشکالت موجود در مسیر توافق را از سر راه بردارند.
البته هیالری کلینتون در حالی از موافقت 90 درصدی 
است  قرار  که  است  داده  خبر  نامه  موافقت  این  روی 
و  کابل  بین  ستراتیژیک  روابط  جزییات  تعیین  جهت 
واشنگتن و مشوره  و مذاکره روی مذاکرات و مصالحه 
 25 تاریخ  به  عنعنوی  لویه جرگه ی  مسلح،  مخالفان  با 
عقرب در کابل دایر شود. البته این که تا زمان برگزاری 
لویه جرگه عنعنونی، دو کشور موفق شوند تا ده درصد 
نیز  را  موافقت نامه  خصوص  در  موجود  نظر  تفاوت 

با نهایی شدن گفتگوها برای آغاز مرحله دوم  همزمان 
انتقال مسوولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی مستقر 
دولت  مقام های  داخلی،  امنیتی  نیروهای  به  کشور  در 
افغانستان و ناتو می گویند که با نهایی شدن روند انتقال 
مسوولیت های امنیتی، شکل همکاری های جامعه جهانی 

با دولت افغانستان نیز در حال تغییر است.
اشرف غنی احمدزی، رییس کمیسیون تنظیم روند انتقال 
مسوولیت های امنیتی، روز گذشته در جلسه تیم مشترک 
ناتو  انتقال مسوولیت با حضور برخی  از مقام های  روند 
یک شنبه  روز  است  قرار  که  گفت  افغانستان  دولت  و 
پیشنهاد نهایی این تیم در مورد آغاز مرحله دوم انتقال 

مسوولیت های امنیتی، به رییس جمهور ارایه شود. آقای 
احمدزی افزود: »هدف جلسه امروزی ما این است که 
که  ولسوالی هایی  و  والیات  آن  سر  سرتاسری  بحث 
خواهد  صورت  بود،  خواهند  انتقال  دوم  مرحله  شامل 
گرفت. و پیشنهادهای مشخص به روز یک شنبه خدمت 

رییس جمهور افغانستان ارایه خواهد شد.«
تامین  مسوولیت  که  نیست  مشخص  هنوز  گرچند 
امنیت کدام ولسوالی ها و والیات در مرحله دوم انتقال 
اما هفته  نیروهای داخلی واگذار می شود،  به  مسوولیت 
اعالن  محل  ارگان های  مستقل  اداره  رییس  گذشته 
والیت  هفده  در  روند  این  زیاد  احتمال  به  که  کرد 
اداره  این  رییس  فراهی  عبدالخالق  شد.  خواهد  آغاز 
روز چهارشنبه هفته گذشته گفت که والیات بدخشان، 
هرات،  هلمند،  غور،  غزنی،  دایکندی،  بلخ،  بادغیس، 
کابل، لغمان، ننگرهار، نیمروز، پروان، سمنگان، سرپل، 
در  »احتماال«  که  مناطقی اند  جمله  از  وردک  و  تخار 
نیروهای  به  آنان  امنیت  تامین  مسوولیت،  دوم  مرحله 

داخلی واگذار می شود.
نیروهای  به  امنیتی  مسوولیت های  انتقال  اول  مرحله 

 فرمانده کل نیروهای 
بین المللی در کشور، روند 

انتقال مسوولیت های امنیتی 
را غیرقابل برگشت توصیف 

کرد و افزود که با اجرای 
این روند، فرصت های 

بیشتری برای رشد در تمام 
زمینه ها بوجود خواهد آمد. 
جان آلن می گوید: »انتقال 

مسوولیت های امنیتی باعث 
ایجاد فرصت ها برای مردم 

می شود و مردم با روند 
انتقال باید زندگی بهتری 

داشته باشند.«

آغاز  جاری  سال  سبنله  هشتم  و  بیست  به تاریخ  داخلی 
شد. والیت های بامیان، پنجشیر و کابل بجز از ولسوالی 
سروبی و همچنین شهرهای مزارشریف، هرات، مهترالم 
از  هلمند  والیت  مرکز  لشکرگاه  لغمان،  والیت  مزکر 
تامین  مسوولیت  اول  مرحله  در  که  بود  مناطقی  جمله 

امنیت آن به نیروهای داخلی سپرده شد.
با این حال اشرف غنی احمدزی می گوید که زمان آغاز 
مشخص  هنوز  امنیتی  مسوولیت های  انتقال  دوم  مرحله 
رییس  تصامیم  از  بخشی  مرحله  این  اعالن  و  نیست 
آغاز  را  روند  این  مناسب  زمان  در  که  است  جمهور 

خواهد کرد.
همچنین رییس کمیسیون تنظیم روند انتقال افزود که با 
ادامه یافتن روند انتقال مسوولیت های امنیتی به نیروهای 
جهانی  جامعه ی  با  افغانستان  دولت  مناسبات  داخلی، 
نیز در حال »تغییر کیفی« است. به گفته ی او، با قوی تر 
شدن منافع مشترک افغانستان با جامعه ی جهانی، شکل 
همکاری ها نیز تغییر خواهد کرد. او گفت: »مناسبات ما 
این  به  است.  کیفی  تغییر  حالت  در  جهانی  جامعه ی  با 
قوی تر  روز  تا  روز  ما  مشترک  منافع  در حالی که  معنا، 

شده می رود، شکل همکاری  ما نیز تغییر می کند.«
کل  فرمانده  آلن  جان  جنرال  نشست  این  در  همچنین 
با  افغانستان،  در  ناتو  رهبری  تحت  بین المللی  نیروهای 
امنیتی  مسوولیت های  انتقال   اول  مرحله  موفق خواندن 
امنیتی  انتقال مسوولیت های  گفت که آغاز مرحله دوم 
زمینه  این  در  پیشرفت ها  نمایانگر  داخلی  نیروهای  به 
است. جنرال آلن افزود که با تکمیل شدن روند انتقال 
افغانستان در سطح  امنیتی تا سال 2014،  مسوولیت های 

جهان به عنوان یک بازیگر مهم تبدیل خواهد شد.
انتقال  بین المللی در کشور، روند  نیروهای  فرمانده کل 
مسوولیت های امنیتی را غیرقابل برگشت توصیف کرد 
بیشتری  فرصت های  روند،  این  اجرای  با  که  افزود  و 
جان  آمد.  خواهد  بوجود  زمینه ها  تمام  در  رشد  برای 

آلن می گوید: »انتقال مسوولیت های امنیتی باعث ایجاد 
فرصت ها برای مردم می شود و مردم با روند انتقال باید 

زندگی بهتری داشته باشند.«
مورد  در  نشست  این  در  که  گفت  آلن  جان  جنرال 
مسوولیت  انتقال  اول  مرحله  چالش های  و  موفقیت ها 
مرحله  در  که  مناطقی  آن  از  پس  و  می شود  بحث  نیز 
قرار  بحث  مورد  می شود،  شامل  مسوولیت  انتقال  دوم 
می گیرد. این نشست پس از لحاظاتی پشت دروازه های 

بسته و بدون حضور خبرنگاران ادامه یافت.
ناتو  نماینده غیرنظامی  در این نشست که سایمن گیس 
جامعه ی  همکاری های  که  گفت  داشت،  حضور  نیز 
جهانی پس از ختم روند انتقال مسوولیت های امنیتی در 
ختم  از  بعد  او،  گفته ی  به  نمی  یابد.  خاتمه   2014 سال 
جامعه ی  همکاری های  از  جدیدی  مرحله  روند،  این 

بین المللی با دولت افغانستان آغاز خواهد شد.
قرار است نیروهای امنیتی داخلی تا سال 2014 مسوولیت 
تامین امنیت تمام مناطق کشور را از نیروهای بین المللی 
به عهده گیرند. اکثریت نیروهای بین المللی از واگذاری  

مسوولیت های امنیتی، افغانستان را ترک خواهند کرد.

نود  به موافقت  با توجه  امکان پذیر می باشد.  حل کنند، 
افغانستان  دولت های  مذاکره کنندگان  بین  درصدی 
حتمی  پیمان  این  انعقاد  که  گفت  می توان  امریکا،  و 
مذاکره  بین  درصدی  ده  اختالف  زیرا  بود.  خواهد 

کنندگان دو دولت به آسانی قابل حل خواهد بود. 
موافقت نامه  خصوص  در  جالب  نکات  از  یکی  البته   
امریکا،  و  افغانستان  بین  استراتژیک  همکاری های 
به  نسبت  افغانستان  در  که  است  خاصی  حساسیتی 
برای  است  شده  قرار  که  همین  است.  شده  ایجاد  آن 
بررسی  و  مطالعه  و  خصوص  این  در  تصمیم گیری 
لویه جرگه  عنوان  نشستی تحت  قرارداد همکاری،  این 
موجودیت  یا  حساسیت انگاری  نشان دهنده  شود،  دایر 

حساسیت در این زمینه در افغانستان محسوب می شود.
این حساسیت  که  باوراند  این  به  کارشناسان  از  برخی 
از  برخی  سوی  از  که  است  نگرانی هایی  از  ناشی 
همسایگان افغانستان در جامعه وارد می شود و به خورد 
جامعه داده می شود. در واقع برخی از همسایگان به دلیل 
ترس از خود، کوشش می کنند تا از تحکیم همکاری 
و عمیق سازی روابط استراتژیک بین افغانستان و امریکا 
برای  نیز  کشورها  از  دیگر  برخی  و  کنند  جلوگیری 
و  غیرمستقیم  سلطه  در  همچنان  را  افغانستان  این که 
مستقیم سیاسی خویش و یا وابسته به خود نگاه دارند، 
مانع تراشی  این همکاری  مسیر  در  تا  می کنند  کوشش 
در  که  همسایگانی  حسیاست  می رسد،  به نظر  کنند. 
وجود  تردید  افغانستان  به  نسبت  شان  حسن نیت  مورد 
دارد، نشان دهنده این واقعیت است که گسترش روابط 
به  امریکا،  متحده  ایاالت  و  افغانستان  بین  استراتژیک 
افغانستان می تواند کمک کند تا خود را از سایه استیالی 
سیاسی این همسایگان خارج و نقش مستقل تری را در 

سازوکارهای منطقه ای ایفا کند.
این در حالی است که با توجه به عرف بین المللی که 
در  نظر  تجدید  امکان  و  دوجانبه  معاهدات  زمینه  در 
نه تنها  همکاری ها  این نوع  دارد،  وجود  آن  به  رابطه 
باعث تاثیرپذیری منفی برای طرفین معاهدات دوجانبه 
روابط،  استحکام  با  تا  می شود  سبب  بلکه  نمی شود، 

تاثیرات مثبتی از این ناحیه نصیب جامعه گردد.
این در حالی است که دولت افغانستان به عنوان یکی از 
طرفین این موافقت نامه استراتژیک و دوجانبه به سادگی 
و آسانی می تواند خواسته های مبتنی بر منافع ملی خود 
را مطرح کند و با اهمیت انگاری این خواسته ها، ایاالت 
قرارداد  این  دیگر  طرف  به عنوان  را  امریکا  متحده 
نظریات  نقطه  به  استراتژیک مجاب کند که  همکاری 

ارایه شده از سوی دولت افغانستان جواب مثبت بدهد.
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اشرف غنی احمدزی:

 شکل همکاری ها با جامعه جهانی 
در حال تغییر است

پیمان استراتژیک
 و آینده افغانستان

 دولتمرادی

 ظفرشاهرویی

دوجانبه، موجودیت چانس زیاد یکی از خوبی های معاهدات 
برای دسترسی به توافق بین طرفین قرارداد می باشد. زیرا در 

معاهدات دوجانبه، نمایندگان و مذاکره کنندگان دو کشور به آسانی 
می توانند روی تمامی مسایل موجود در موافقتنامه به بحث بپردازند و 

مشکالت موجود در مسیر توافق را از سر راه بردارند.

ACKU
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از چندی به این سو تالش هایی برای رشد صنعت قالین 
قالین  تولید  مهم  مناطق  از  یکی  که  هرات  والیت  در 

به حساب می آید، روی دست گرفته شده است. 
هرات  والیت  در  قالین  پروسس  مرکز  دومین  ایجاد 
این والیت می تواند نقش  به عقیده مسووالن دولتی در 
اساسی در رشد صنعت قالین داشته باشد و در کنار آن 
این  نام خود  به  افغانستان  قالین  برای صادرات  را  زمینه 

کشور به خارج از افغانستان ایجاد کند. 
صادرکنندگان  و  مولدان  »اتحادیه  مسووالن  گفته  به 
قالین«، در حال حاضر بیش از 90 درصد قالین افغانستان 
برده  پاکستان  و  ایران  کشور های  به  قاچاقی  شکل  به 
صادر  خارج  به  کشور ها  این  نام  به  آنجا  از  و  می شود 

می شود. 
با  می گوید:  اتحادیه  این  رییس  فایق،  رسول  محمد 
این که صادرات قالین از خود افغانستان به خارج نسبت 
به گذشته رشد داشته است و امسال چهار درصد نسبت 
به سال گذشته قالین بیشتر صادر کرده ایم، اما در حدود 
95 درصد از قالین ما به نام کشور های همسایه به خارج 
صادر می شود، زیرا ما نه مرکز پروسس درست و نه هم 

خریدار داخلی خوب داریم. 
آقای فایق می گوید: »اگر مرکز پروسس قالین در هرات 
قالین  صادرات  چشمگیر  رشد  شاهد  ما  شود،  ایجاد 
برای  بهانه ای  تاجران  دیگر  زیرا  بود،  خواهیم  به خارج 
آماده سازی  و  شستشو  برای  پاکستان  به  قالین  فرستادن 

قالین برای صادرات به خارج نخواهند داشت.«
هرات  والیت  در  دولتی  مسووالن  همین حال  در 
هزینه  با  که  قالین  پروسس  مرکز  ایجاد  که  می گویند 
بیش از پنج میلیون دالر امریکایی از سوی ایاالت متحده 
امریکا در هرات ساخته خواهد شد، نقش اساسی را در 

رشد صنعت قالین نیز دارد. 
می گوید:  هرات  والی  سخنگوی  نوری  محی الدین 
قالین  تولید  مراکز  جز  که  هست  هرات  در  »مناطقی 

کشته  سالگرد  چهارمین  از  افغانستان  نمایندگان  مجلس 
از  تعداد دیگر  این مجلس و همچنین  شدن شش عضو 
اعضای شورای ملی که در دو دوره ی گذشته ی پارلمان 

به قتل رسیده بودند، گرامی داشت به عمل آورد.
کمیسیون  سابق  عضو   5 با  همراه  کاظمی،  سیدمصطفی 
سال  عقرب  پانزدهم  در  نمایندگان  مجلس  ملی  اقتصاد 

نخ های  از  استفاده  حاال  آن که  »با  می دارد:  اظهار  او 
خارجی بیشتر رواج پیدا کرده است و بیشتر قالین ها با 
باعث  مساله  این  و  می شود  تهیه  خارجی  مصنوعی  نخ 
کم ارزش شدن قالین شده است، اما در دهات و مناطق 
دور از شهر هنوز به شکل سنتی پشم ریسی می شود و از 

همین پشم قالین های مرغوب تهیه می شود.«
غالم رسول ادامه می دهد که تولید قالین در شهر باعث 
شده است تا خریدار برای قالین های آنان کم باشد و اگر 
هم خریداری پیدا شود به قیمتی قالین را می خواهد که 
قیمت تمام شد آن است و سودی آن چنانی برای قالین 
به همین خاطر حاال در مناطق  بافان دور از شهر ندارد، 
یا  است،  قالین خوب کمتر شده  تولیدات  قالین،  تولید 
هم برای پایین آمدن هزینه ها از نخ های مصنوعی برای 
بافت قالین ها استفاده می کنند که این مساله روی ارزش 

قالین تاثیر سو می گذارد. 

متین،  انجنیر  ذکی،  صبغت اهلل  کاظمی،  سید مصطفی 
نازک میر سرفراز، محمد عارف ظریف و صاحب الرحمان 
همت از اعضای کمیسیون اقتصاد ملی مجلس بودند که 

در رویداد پانزدهم عقرب کشته شدند.
محمد هاشم  فرید،  عبدالصبور  محمدی،  اسالم الدین 
وطنوال، داد محمد خان، شیرین آقا، و چند عضو دیگر 
دوره ی  دو  در  جداگانه ا ی  رویدادهای  در  ملی  شورای 
به گفته ی شماری  گذشته ی شورای ملی کشته شد ند و 
به  آنرا  عامالن  حکومت  نمایندگان  مجلس  اعضای  از 

محکمه نکشانیده است.
 سید علی کاظمی، برادر سید مصطفی کاظمی و نماینده ی 
مردم کابل در مجلس نمایندگان با انتقاد تند از حکومت 
به دلیل عدم شناسایی و مجازات عامالن قتل شش عضو 
با  سابق مجلس نمایندگان از سوی حکومت، گفت که 
تاکنون  عقرب  پانزدهم  حادثه ی  از  سال  چهار  گذشت 

عامالن اصلی رویداد یاد شده مجازات نشده اند.
کاظمی مقام های سابق بغالن را متهم کرد که در وظایف 
شان در زمانی که هیات کمیسیون اقتصاد ملی به رهبری 
مصطفی کاظمی از بغالن دیدن می کردند، غفلت کرده 

بودند.
مجلس  و  حکومت  وجودی که  با  گفت  همچنین  وی 
پی گری  هدف  به  را  کمیسیون  چندین  نمایندگان 
به  حکومت  ولی  بودند،  کرده  ایجاد  بغالن  حادثه ی 

محسوب می گردد، ولی به دلیل عدم 
توجه رو به رکود نهاده  است.«

جنوب  کیلومتری  هشتاد  در  ادرسکن  ولسوالی  از  او   
هرات نام می برد که یکی از مناطق تولید قالین در غرب 
این  پروسس،  مراکز  ایجاد  صورت  در  و  است  کشور 

منطقه دوباره صاحب رونق تولید قالین خواهد شد. 
هرات  والیت  از  امسال  که  می دارد  ابراز  نوری  آقای 
شده  صادر  خارج  به  قالین  مترمربع  ده هزار  از  بیش 
را  رشد  درصد  چهار  گذشته  سال  به  نسبت  که  است 
برای هراتی که  این مقدار  نشان می دهد، ولی هنوزهم 
از مناطق اساسی تولید قالین است، بسنده نیست و باید 

سطح صادرات بیشتر شود. 
در عرصه تولید قالین بیشتر زنان نقش اساسی را دارند 
و تقریبا در اکثر مناطق افغانستان زنان بافندگان اساسی 
قالین بافی  مدرن  کارگاه های  ایجاد  با  هرچند  قالین اند، 
با این حال  مردها نیز در این عرصه وارد شده اند، ولی 

زنان بیشتر در قالین بافی دسترسی دارند. 
زنان  برای  قالین،  صنعت  رشد  به منظور  نیز  دولت 
ایجاد  را  آموزشی  دوره های  صنعت،  این  به  عالقه مند 

کرده است. 
آموزشی  دوره های  این گونه  که  گذره  ولسوالی  زنان 
را دیده اند، می گویند که حاال آنان با صنعت قالین بافی 
پیدا  زمینه  در  دولت  که  است  خوب  و  شده اند  آشنا 
با آنان همکاری کند،  نیز  قالین  بازار های خرید  کردن 
زیرا در صورت نبود بازار و خریدار کافی، این صنعت 

رو به رکود خواهد گذاشت. 
از سوی دیگر یک تعداد از قالین فروشان نیز از دولت 
می خواهند تا بیشتر روی تولید قالین در مناطق روستایی 

سرمایه گذاری کند. 
را  قالین  تخته  چند  بادغیس  والیت  از  که  غالم رسول 
»بیشتر  می گوید:  است  آورده  هرات  به  فروش  برای 
بافته  با پشم واقعی در مناطق روستایی  قالین های اصلی 

می شود.«

بغالن  قند  کارخانه ی  از  می خواستند  که  زمانی   1386
کشته  انتحاری  حمله ی  یک  نتیجه ی  در  کنند،  دیدن 

شدند.
در این حمله ی تروریستی، افزون بر نمایندگان مجلس، 
ده ها تن از مردم غیرنظامی به شمول کودکان نیز کشته 

و زخمی شدند.

بازار های  رونق  که  صورتی  در  که  افزود  غالم رسول 
قالین های ساخت  بیشتر شود،  به خارج  قالین  صادرات 
بیشتر  بیشتر و  به فروش می رسد و آنان  نیز  دست آنان 

قالین خواهند بافت. 
با این که از سال های زیادی به این سو تالش برای رشد 
صنعت های قدیمی نظیر قالین بافی در افغانستان صورت 
را  بارزی  سهم  عرصه  این  در  نیز  رسانه ها  و  می گیرد 
مختلف وضعیت صنعت های  اشکال  به  و  ایفا کرده اند 
تاریخی کشور را گزارش داده اند، ولی با این حال هنوز 

این صنعت ها در یک رکود حاد قرار دارد. 
که  هرات  قدیمی  و  تاریخی  صنعت های  چنان که 
به  حاال  بود،  توریست پسند  صنعت های  از  روزگاری 

دلیل نبود بازار، می رود که به فراموشی سپرده شود. 
و  قدیمی  صنعت های  از  یکی  که  آن  کنار  در  قالین 
از  یکی  است  افغانستان  تاریخی  و  فرهنگی  ارزش  با 
مهم ترین صنعت هایی است که می تواند برای افغانستان 

عواید هنگفتی را به ارمغان بیاورد. 


نتیجه ی بررسی های کمیسیون های یادشده توجه نکرد و 
شمرده  متهم  عقرب  پانزدهم  حادثه ی  در  که  مقام هایی 
تبریه  افغانی در دادگاه،  پرداخت 500 هزار  با  می شدند 

شدند.
کشته  که  گفت  کشور  نمایندگان  مجلس  عضو  این 
شدن سید مصطفی کاظمی و 5 دیگر دوره  ی گذشته ی 
افغانستان  در  زنجیره  ی  قتل های  نمایندگان آغاز  مجلس 
جهادی،  فرماندهان  رهبران،  از  دهاتن  تاکنون  که  بود 
شخصیت های ملی و متنفذان قومی در زمان های مختلف 

به قتل رسیده اند.
تا  خواست  افغانستان  دولت  از  باردیگر  یک  کاظمی 
رویدادهای  سایر  و  عقرب  پانزدهم  رویداد  عامالن 
اعضای  از  شماری  آن  نتیجه ی  در  که  را  تروریستی 

شورای ملی کشته شده اند را شناسایی و مجازات کند.
قتل های  عامالن  مجازات  عدم  که  گفت  همچنین  وی 
و  می کند  بی اعتماد  دولت  به  نسبت  را  مردم  زنجیره  ای 
باعث می شود که قتل های زنجیره  ای همچنان ادامه یابد.

در همین حال، رییس مجلس نمایندگان نیز از حکومت 
را  ملی  شورای  اعضای  شدن  کشته  عامالن  تا  خواست 

شناسایی و مجازات کند.
در  نمایندگان  مجلس  رییس  ابراهیمی،  عبدالرووف 
چهارمین سالگشت، کشته شدن شش عضو این مجلس 
پانزدهم  رویداد  از  سال  چهار  گذشت  با  که  گفت 
عقرب سال 1386، قتل های زنجیره  ای مقام های دولتی و 
شخصیت های بانفوذ ملی هنوزهم ادامه دارد و تازه ترین 
آن قتل استاد ربانی، رییس سابق دولت اسالمی افغانستان 

و رییس شورای عالی صلح می باشد.
گذشته  های  سال  در  حکومت  که  است  درحالی   این 
اعضای  از  برخی  قتل های  در  که  را  کسانی   از  تعدادی 
به  ولی  کشاند  محاکمه  به  بودند،  متهم  ملی  شورای 
گفته ی خانواده های اعضای شورای ملی، هنوزهم برخی 
دست  یادشده  شخصیت های  قتل  در  که  متهمانی  از 

دارند، در سمت های دولتی کار می کنند.

 فریدون آژند 

90 درصد قالین افغانستان به نام کشورهای همسایه 
صادر می شود

مقام هایی که در حادثه »بغالن« متهم بودند
با 500 هزار افغانی تبریه شده اند 

علی کاظمی: 

 جاوید
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اول: تعریف جوان
جوان در لغت به معنای برنا، تازه، نو و چیزی 
آمده  باشد،  نگذشته  چندان  آن  عمر  از  که 
مرکز  هیجان،   و  شور  کانون  جوان،  است. 
آینده  سرمایه  و  تپنده  سالمت،  قلب  و  نشاط 

یک ملت است. 
از این رو  در برنامه ریزی ها و سیاست فرهنگی 
این نسل می شود  به  اجتماعی توجه خاصی  و 
و دولت ها برای بهره برداری صحیح و استفاده 
امور  در  جوانان  استعداد  و  نیرو  از  مطلوب 
تالش  تمام  کشور  اداره  و  سازندگی  مختلف 
و  نشاط  و  شور  تا  می گیرند  کار  به  را  خود 
برای  سازنده  و  سالم  را،  جوانان  توانایی های 
رفع نیازها و رفاه و آسایش حال و آینده جامعه 

هدایت کنند. 
تحت  متحد  ملل  سازمان  که  مطالعه ای  در 
دهه ی  در  جوانان«  جهانی  »وضعیت  عنوان 
از جوانان  این تعریف  انجام داده است   1990
انتقالی از  ارایه داده است: جوانی مرحله ی  را 
عالیق و آسیب پذیری های کودکی به حقوق 
و وظایف بزرگ سالی است. شاید در تکمیل 
ملل  اطالعات  بخش  که  است  تعریف  این 
متحد و دیگر برنامه ها و ارگان های این سازمان 
گروه سنی )age-group( 15 تا 24 سال را 
به عنوان رده سنی جوان پذیرفتند. اما برخی از 
روانشناسان سن 18 تا 30 سالگی را سن جوانی 
می دانند، هرچند امروزه و در آخرین تعاریف 
و  جوانی  مرز  سالگی   35 مدرن  کشورهای 

میان سالی شناخته می شود. 
سازمان ملل متحد سال 2010 میالدی )مطابق 
بین المللی  به حیث »سال  را  1389 خورشیدی( 
و  به نام  سالی  نام گذاری  کرد.  اعالم  جوانان« 
عنوان جوانان فرصت بزرگی است که طی آن 
مشکالت  حل  راستای  در  ملت ها  و  دولت ها 
جوانان و توجه به پرورش استعدادشان و تکیه 
آنان  عملی  و  علمی  خالق  و  فعال  نیروی  بر 
سرمایه و برنامه گذاری کنند و در یک همت 

همگانی جهان پیر را از نو، جوان کنند. 
جوانان  درباره  پراکنده  نوشته های  وجود  با  
این  درباره  علمی  مطالعات  شمار  افغانستان، 
نسل بسیار اندک ا ست و به شمار انگشتان دو 

دست هم نمی رسد. 
از  گوشه ای  فقط  دارید  پیشرو  که  مقاله ای 
برمال  را  فراموش شده  نسل  این  مشکالت 

می سازد. 
دوم: نفوس جوانان 

احصاییه  افغانستان  جوانان  نفوس  مورد  در 
دقیق و علمی وجود ندارد و همه ارقام تخمینی 

است. 
متحد،  ملل  سازمان  گزارش  یک  براساس 
را  افغانستان  جمعیت  فی صد  هفتاد  حدود 
 12 بی بی سی،  فارسی  انترنتی  )سایت  جوانان 
اگست 2011، مطابق 21 اسد 1390( پس اگر 
جمعیت افغانستان را سی میلیون تخمین کنیم،  

21 میلیون آن جوانان است. 
سوم: نفوس جوانان در تحصیالت  عالی 

هزار  چهار  از  کشور  کل  محصالن  جمعیت 
سال  در  هزار   60 از  بیش  به   1381 سال  در 
از  تعداد  این   1394 سال  در  و  رسید   1390
مرز 100 هزار خواهد گذشت. )3( رسیدن به 

خطر  کاهش  زیرنام  که  کنفرانسی  در 
در  »افغان اید«  موسسه  از سوی  حوادث 
بدخشان  والیت  مرکز  فیض آباد  شهر 
برگزار  گذشته  هفته  چهارشنبه  روز 
شد، مقام های دولتی از ناتوانی های شان 
آسیب دیدگان  به  کمک رسانی  امر  در 

یادآور شدند.                          
دریافت  به منظور  که  کنفرانس  این  در 
راه حل ها جهت کاهش خطرات حوادث 
برگزار شده بود، مقام های اداره مبارزه 
و  دولت  رسیدگی  عدم  از  حوادث  با 
ناتوانی خودشان در امر کمک رسانی به 
آسیب دیدگان شکایت کردند و گفتند 
که تا حال نتوانسته اند به آسیب دیدگان 

کمک قابل مالحظه ای کنند.
با  مبارزه  اداره  آمر  امیری،  ثنااهلل 
توجه  »با  گفت:  بدخشان  در  حوادث 
مشکالت  و  حوادث  گستردگی  به 
و  بی جاشدگان  به  متاسفانه  ما، 
کمک های  بدخشان  در  آسیب دیدگان 

بنیادی صورت نگرفته است.«
معرض  در  بدخشان  وی،  گفته  به 
این  به  چندسال  از  زیادی  خطر های 
این خطر ها  قرار گرفته است که  طرف 
برف کوچ ها،  سیال ب ها،  زلزله،  شامل 
بندش  و  زمین  لغزش  منازل،  تخریب 
راه های مواصالتی می باشد که از جمله 
شمار  به  بدخشان  در  استثنایی  حوادث 

می رود.
امسال  اضافه کرد که خشک سالی  وی 
عمده ترین  حوادث  دیگر  اضافه  به 
والیت  این  باشندگان  که  است  مشکل 

را نگران ساخته است.
حوادث  با  مبارزه  اداره  مقام  این 
می افزاید: »طی دو سال گذشته بیش از 
از  بدخشان  30 هزار مواشی در والیت 
اثر  به  رهایشی  خانه  هزاران  و  رفته  بین 
که  است  شده  تخریب  طبیعی  حوادث 
با وجود تالش های زیاد نتوانستیم که به 

این آسیب دیدگان رسیدگی کنیم.«
خانواده ی   71 که  گفت  موصوف 
زیر  در  بهارک  ولسوالی  در  بی جاشده 
به  هنوز  تا  که  می کنند  زندگی  خیمه 
مشکالت آنها رسیدگی صورت نگرفته 

است.
در  که  خانواده ای  هزار  »از  افزود:  او 
ولسوالی شهر بزرگ بی خانمان شده اند، 
است  توانسته  حوادث  با  مبارزه  اداره 
پوشش  زیر  را  خانواده  شصت  تنها  که 
به همین  کمک های خویش قرار دهد، 
و  یفتل  ولسوالی  در  خانواده  ترتیب80 
یاوان  ولسوالی  در  که  خانواده ای   70
از  را  خانه های شان  زمین  لغزش  اثر  در 
مصوون  مکانی  هنوز  تا  داده اند،  دست 

برای آنها درنظر گرفته نشده است.«
در  این که  از  امیری  آقای  گفته   به 
نمره های  توزیع  برای  زمینی  بدخشان 
وجود  آسیب دیدگان  به  رهایشی 
برای  امن  جای  گرفتن  درنظر  ندارد، 
مقام های  توان  از  آسیب دیدگان 
سوی  آنها  که  چرا  است،  باال  بدخشان 

دیگر توان خریداری زمین را ندارند.
که  ساخت  خاطرنشان  همچنین  وی 
نشان  آمده  به دست  سروی های  نتیجه 
سوتغذی  رقم  بیشترین  که  می دهد 
اشکاشم  شغنان،  ولسوالی های  در 

افغانستان  این ارقام در تاریخ  تحصیالت عالی 
ناکامان  رقم  سال  هر  اما  است.  بوده  بی سابقه 
نسبت به کامیابان بیشتر می شود. به عنوان مثال، 
سال  این  در  کرد.  یاد   1389 سال  از  می توان 
تعداد  نفر و  اشتراک کنندگان 117 هزار  تعداد 
هزار  هفتادوپنج   ناکامان  و   41690 مشمولین 

بوده است. )4( 
در  واقعی  پذیرفته شدگان  ارقام  گاهی 
نیمه عالی  ارقام  پشت  در  عالی  تحصیالت 
به عنوان  می شود.  پنهان  دوساله(  )موسسات  
تحصیالت  پذیرفته شدگان  واقعی  ارقام  نمونه، 
 21( نفر  هزار  بیست و پنج   1389 سال  در  عالی 

فی صد( بوده است. 
افغانستان حدود شش میلیون  مکاتب  اکنون در 
پیش بینی  اساس  بر   می خوانند.  درس  شاگرد 
تعداد  دیگر،   ده سال  عالی  تحصیالت  وزارت 
نفر  میلیون  یک  به  ساالنه  کانکور  داوطلبان 
خواهد رسید. در حالی که تحصیالت عالی تنها 
توان جذب 100 هزار نفر را خواهد داشت. به 
به  یافتن  راه  از  هزار   900 سال  هر  حساب  این 
عالی  تحصیالت  نهادهای  دیگر  و  پوهنتون ها 

محروم خواهند ماند. )1،3( 
تخمین  میلیون   21 را  جوانان  نفوس  قبال  چون 
درصد   0.2 فقط   1389 سال  در  بودیم،  زده 
عالی  نیمه  و  عالی  موسسات  جذب  جوانان 
شده اند. فرض کنیم در سال 1400 خورشیدی 
تحصیلی  موسسات  در  جذب شدگان  تمام 
برسد.  نفر  هزار   200 به  خصوصی  و  دولتی 
هرگاه نفوس جوانان کشور را بازهم ثابت یعنی 
جذب شدگان  کنیم،  نفوس  تخمین  میلیون   21
حدود 0.95 درصد کل جوانان کشور خواهد 
بود. این رقم نیز پایین ترین رقم در سطح جهان 

خواهد بود. 
پس بحران کمیت بحران مضاعف است. یکی 
درصدی پایین پذیرش در دانشگاه ها و دیگری 

درصدی پایین جوانان با ارتباط کل کشور. 
پرورش  برای  اکادمیک  مناسب  بستر  آیا 
امروز  جهان  معیارهای  مطابق  جوانان  مغزهای 
از  می شود؟  فراهم  افغانستان  پوهنتون های  در 

جواب این سوال در این نوشتار معذوریم. 
از  که  جوانانی اند  که  است  گفتن  سزاوار 
در  تحصیل  ادامه  به  قادر  فاقه،  و  فقر  فرط 
در  و  لیلیه  نبود  دلیل  به  دولتی  پوهنتون های 
نداشتن  به خاطر  موسسات تحصیلی خصوصی 
که  استعدادی  و  توانایی  تمام  با  و  نیستند  فیس 
دارند نمی توانند به دروس خود ادامه دهند. پس 
نادار  طبقه  و  خانواده های زحمت کشان شهری 
فرزندان  می توانند  شرایطی  در  تنها  روستایی 
خود را به دانشگاه بفرستند که فرزندان بتوانند 
از دیوار کانکور سرتاسری عبور کنند و شامل 

پوهنتون های دولتی شوند. 
چهارم: دالیل فی صدی پایین 

1( سیاست دولت 
سیاست نامناسب دولت در عرصه امور جوانان، 
است.  جوانان  توسعه  رشد  عدم  اصلی  عامل 
کلیشه ای  کنفرانس های  تدویر  با  باید  دولت 
کنفرانس  اعضای  کردن  دستچین  و  نمایشی  و 
کشور،  سطح  در  را  جوانان  اصلی  مشکالت 
مخصوصا جوانان روستایی، ریشه یابی نمی کند. 
کلیشه ای  کنفرانس های  از  باید  هم  جوانان 

که  دارد  وجود  بدخشان  پامیرهای  و 
باشندگان این والیت را رنج می دهد.

با  مبارزه  معین  سیاس،  اسلم  محمد 
حوادث افغانستان گفت: »تلفات حوادث 
تلفات  از  کم تر  بدخشان  در  طبیعی 

حوادث جنگ نیست.«
آگاهی دهی،  طریق  از  اگر  وی  گفته  به 
طبیعی  حوادث  با  مبارزه  برای  راهی 
در  عملی  کارهای  طریق  از  باید  نیست، 
اقدام  حوادث  خطرات  کاهش  راستای 

شود.
بدخشان  امنیتی  مقام های  همین حال  در 
آسیب دیدگان  به  کمک رسانی  روند  از 

شکایت دارند.
امنیت  آمر  صفوی  حسین  سید  جنرال 
گفت:  بدخشان  پولیس  فرماندهی 
برای  والیت  این  در  که  امکاناتی  »از 
آسیب دیدگان فراهم می شود استفاده سو 
صورت می گیرد و این کمک ها بیشتر به 
ندیده اند،  آسیب  هیچ گونه  که  افرادی 

توزیع می شود.«
به گفته وی پولیس بدخشان، مبارزه علیه 
آفات طبیعی را جز وظایف خود می داند 
بوده  همکاری  در  مردم  با  همواره  و 
پولیس  که  کمی  تشکیالت  ولی  است، 
بدخشان دارد، بسیار مشکل است که به 
حوادث  با  مبارزه  و  امنیتی  مسایل  تمام 

طبیعی اقدام کنند.
بدخشان  والیتی  شورای  در  مقام ها 
مشکالت  به  رسیدگی  عدم  از  نیز 
در  مقام ها  بی توجهی  و  آسیب دیدگان 

زمینه شکایت دارند.
منشی شورای والیتی  عبید،  عبدالمصور 
قریه  چندین  »باشندگان  گفت:  بدخشان 
در ولسوالی شهر بزرگ که به اثر حوادث 
طبیعی خانه های شان را از دست داده اند و 
شماری دیگری از مهاجرین که از کشور 
ایران برگشته اند، در این ولسوالی از نبود 
جای بودوباش رنج می کشند و همچنین 
بهارک  و  یاوان  یفتل،  ولسوالی های  در 
و  جای  نبود  مشکل  با  بی جاشدگان  نیز 
مواد غذایی مواجه هستند که کوچترین 
مردم  این  مشکالت  رفع  برای  اقدامی 

صورت نگرفته است.«
تنها،  گذشته  سال  که  کرد  اضافه  وی 
بدخشان  مردم  نماینده  مجددی  زلمی 
هزار  یک صد  نمایندگان  درمجلس 
شهر  ولسوالی  بی جاشدگان  به  افغانی 
بزرگ کمک کرد و چندین مرتبه آنها 
خواهان  دولت  از  رسمی  عریضه  طی 
اقدامی  هیچ  هنوز  تا  ولی  مسکن شدند، 
روی دست  آنها  به  مسکن  توزیع  برای 

گرفته نشده است.
همچنین  والیتی  شورای  مقام  این 
خاطرنشان ساخت که توزیع مواد غذایی 
برای آسیب دیدگان ناشی از خشک سالی 
در این والیت بسیار ناچیز است و سبب 
جنجال و نزاع در میان مردم شده است، 
ده هزار  برای  بدخشان  تمام  در  که  چرا 
می گیرد  صورت  کمک ها  این  خانواده 
که با توجه به کثرت نفوس تعداد کمی 
از مردم از این کمک ها مستفید می شوند 
کمک ها  این  از  این که  برای  متباقی  و 
جنجال  به  دست  مانده اند،  محروم 

می زنند.

تازه ی  مودل های  سوی  به  دولت ها  رسمی 
کنفرانس   کنند.  عبور  جوانان«  ملی  »سازمان 
 1390 جاری  سال  بهار  در  جوانان  عمومی 
حضور  در  جوانان  تا  بود  فرصتی  خورشیدی، 
رییس جمهور مشکالت خود را یک یک مطرح 
انتظار  می توان  چطور  نکردند.  که  می کردند 
صدای  نمی توانند  خود  که  جوانانی  داشت 
مشکالت  کنند،  دولت  بلند  را  خود  مشکالت 
به  هم  کرزی  رییس جمهور  کند.  حل  را  آنان 
عوض ارایه چارچوب عملی برای حل مشکالت 
برحذر  سیاست  به  دخالت  از  را  آنها  جوانان، 
داشت. این درحالی است که جوانان به اقتضای 
پرانرژی،  تنوع طلب،  نوگرا،  سال شان  و  سن 
پرتحرک و آرمان خواه  هستند. بنابراین جوانان 
تغییر جهان  پی  در  دیگر  سنی  از گروپ  بیش 
و تحقق بخشیدن به حقیقت جویی، عدالت طلبی 
که  همان گونه  هستند.  آزادی خواهی شان  و 
سر  بر  را  عربی«  »بهار  اصطالح  عرب،  جوانان 

زبان انداختند. 
2( ظرفیت پایین جذب نهادهای تحصیلی 

اما  است،  افزایش  به  رو  مکاتب  فارغان  تعداد 
تعداد،  با  هم زمان  عالی  تحصیالت  امکانات 
عالی  تحصیالت  وزارت  نمی رود.  پیش  به 
برده  پناه  راه  دو  به  وکال  ساختن  خوش  برای 
دولتی  پوهنتون های  بیشتر  تاسیس  یکی  است. 
اما  خصوصی.  تحصیالت  موسسات  دیگری  و 
می شود؛  ختم  نقطه  یک  به  اقدام  این  هردوی 
تحصیالت  کیفیت  بیشتر  هرچه  آمدن  پایین 

عالی. 
3( سویه پایین فارغان مکاتب 

وزارت معارف در یک دهه اخیر با اعداد بازی 
اندازه گیری  معیار  تنها  اعداد  اما  است.  کرده 
معلم،  بلکه  نیست،  آموزشی  معیارهای 
و  درسی  مواد  و  کتب  شاگرد،   و  معلم  نسبت 

زیرساخت های تعلیمی نیز  هست. 
ناگفته پیداست که به نسبت موجودیت معلمان و 
نامعلمان )رسمی و قراردادی( غیرمسلکی، نبود 
درسی  مواد  و  کتب  آموزشی،  زیرساخت های 
بسیار  روستایی  مکاتب  فارغان  فهم  و  سواد 
پیش زمینه  با  مکاتب  فارغان  اکثر  است.  پایین 
را  کانکور  امتحان  معلومات  ضعیف  خیلی 
مرفه شهری  خانواده های  جوانان  اما  می گیرند. 
یا به کورس های آمادگی کانکور می روند و یا 
این  برای  کانکور  آموزش  کتاب های  خرید  با 

امتحان آماده می شوند. 
4( کانکور 

و  گزینش  در  اخیر،   قرن  نیم  طی  کانکور 
پذیرش افراد نخبه و خبره در رشته های مختلف 
دانشگاهی کشور نقش به سزایی داشته  است. اما 
از  بسیاری  که  است  باعث شده  کانکور  همین 
افراد عالقه مند و مستعد نیز نتوانند وارد دانشگاه 

شوند. 
سواالت زیادی درباره کانکور وجود دارد که 
معیاری بودن کانکور و امنیت کانکور و رعایت 

نتایج آن از جمله مهم ترین آنهاست. 
انتخاب رشته، شاگردان  پیچیدگی های  از  جدا 
نسبت به روند برگزاری کانکور شکایت دارند. 
از جمله انتقادات وارده این است که عین امتحان 
آموزشی  امکانات  از  که  شهری  شاگردان  از 
که  دوردست  شاگردان  و  برخوردارند  بهتری 
از امکانات نزدیک به صفر برخوردارند، گرفته 

می شود. 
پی نوشت ها: 

به  راهیابی  از  متقاضی  هزاران  ناجی،  داوود  1ـ 
دانشگاه های افغانستان باز ماندند. سایت انترنتی 

فارسی بی بی سی حمل 1386. 
2ـ داوود ناجی، آموزش  عالی افغانستان پس از 
سه دهه بحران، سایت فارسی بی بی سی، اگست 
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 پوهاند دوکتور امیرشاه حسن یار

 سیحون ـ  فیض آباد

به آسیب دیدگان فی صدی جوانان در تحصیالت عالی
بدخشان کمک صورت 

نگرفته است

ACKU



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

1. 2  نقض حق حیات اطفال
منازعه،  درگير  كشورهاي  و  جوامع  در 
 اطفال مانند زنان،  عمده ترين قرباني منازعات 
سال  افغانستان،  طي  در  مي شوند.  شمرده 
از  دقيق  آمار  نبود  نظرداشت  در  با   1389
مي شود  ديده  اطفال،  حيات  حق  نقض 
را  منازعه  اصلي  قربانيان  بازهم  اطفال  كه 
در  ثبت شده  ارقام  و  آمار  مي دهند.  تشكيل 
كه  مي دهد  نشان  كميسيون  اطالعات  بانک 
در  اطفال  حيات  حق  نقض  موارد  بيشترين 
انتحاري،  اثرحمالت  در  گذشته  سال  طي 
بمباردمان هاي  طالبان،  نظامي  حمالت 
نيروهاي  و  بين المللي  ايتالف  نيروي هاي 
است.  گرفته  صورت  افغانستان  دولتي 
كه  داده است  نشان  پيوسته  رسانه ها  گزارش 
هدف  با  متعددي  موارد  در  طالبان  نيروهاي 
قرار دادن مناطق مسكوني،  مكاتب، محالت 
از  شده اند.  اطفال  قتل  موجب  پررفت وآمد 
و  گسترده  به طور  حوادث  اين  كه  آن جايي 
ارگان هاي  مي پيوندد،  وقوع  به  روزافزون 

محاکمه  معیار های  رعایت  عدم 
عادالنه

بشر  حقوق  مستقل  كميسيون  تحقيقات 
بسياری  در  كه  می دهد  نشان  افغانستان 
محاكمه  يک  اصلی  معيارهای  موارد،  از 
دليل  به همين  و  نشده  رعايت  عادالنه 
عادالنه  مواردی  در  محاكم  فيصله های 

نخواهد بود. در گزارش می خوانيم:
وكالی  كافی  تعداد  موجوديت  »عدم 
به  الزم  دسترسی  امكان  عدم  يا  و  مدافع 
بودن  پايين  و  مسلكی  قضات  كمبود  آنان، 
حاكميت  ضعف  آنان،  آگاهی  سطح 
قضات،  غيابت  امنيتی،  تهديدات  قانون، 
عدم مسووليت پذيری الزم از جانب برخی 
از  عده ای  باور  و  اعتقاد  عدم  ازقضات، 
محاكمه ی  معيارهای  از  برخی  به  قضات 
الزم  تسهيالت  و  امكانات  كمبود  عادالنه، 
به منظور تثبيت حالت، كيفيت و چگونگی 
يک عمل جرمی و تشخيص مجرمين، خال 
بر  نظارت  نبود  و  موارد  بعضی  در  قانونی 
عملكرد قضات از عوامل اصلی عدم رعايت 

كامل معيارهای محاكمه عادالنه می باشد.«
قوه ی  كه  می دهد  نشان  گزارش  اين 
قضات  كمبود  از  به شدت  كشور  قضاييه ی 
و كارمندان مسلكی رنج می برد و در حال 
حاضر تعدادی زيادی از پست های اين نهاد 
خالی بوده و عمال به دليل نبود افراد مسلكی 

كسی در آن ها استخدام نشده است.
است:   امده  گزارش  اين  از  بخشی  در 
ستره محكمه  توسط   ارايه شده   »آمارهای 
محاكم  پرسونل  و  تشكيالت  مورد  در 
شده ی  منظور  تشكيل  كه  می دهد  نشان 
به شمول قضات و كارمندان  قوه ی قضاييه 
از آن  است كه  نفر  اداری، مجموعا 4390 
وظيفه  حال  بر  تن   3232 تعداد  به  جمله 
وجود  كمبود  بست   1158 تعداد  به  و  بوده 
حال  بر  كه  قضات  مجموعی  تعداد  دارد. 
كه  می رسد  تن   1505 به  می باشند،  وظيفه 

به  منظور  را  عملي  برنامه هاي  مي بايد  مسوول 
روي دست  اطفال  به  ويژه  ملكي  تلفات  كاهش 
گيرند كه متاسفانه هيچ سازوكار موثري هنوز 
اطالعات  و  ارقام  است.  نشده  عرضه  زمينه  در 
كميسيون  ويژه  بررسي  تيم  جمع آوري شده 
جمع  در  كه  مي دهد  نشان  بشر  حقوق  مستقل 
از  تن   408 سال،  اين  طي  در  ملكي  تلفات 
تشكيل  اطفال  را  مسلحانه  منازعات  قربانيان 

مي دهند. 
1. 3 نقض حق حيات در مناقشات بين كوچي ها 

و روستانشينان
فصل بهار و تابستان هرسال، موسمي است كه 
جنگ  بدترين  كشور  مركزي  مناطق  عمدتا 
فصل،  اين  در  مي كنند.  تجربه  را  منازعه  و 
كوچي ها با رمه ها و خانواده هاي خويش راهي 
به  باورودشان  كه  مي شوند  مركزي  مناطق 
اهالي  و  آن ها  ميان  خونين  مناطق،  جنگ  اين 
وجود  با  مي شود.  آغاز  مناطق  اين  در  ساكن 
زمينه  در  افغانستان  اساسي  قانوني  تصريح 
در  عملي  تالش  هيچ  كوچي ها،  هنوز  اسكان 

تعداد  به  و  می باشد  زن  تن   120 آن جمله  از 
777 بست كمبود وجود دارد. تعداد مجموعی 
بالغ  وظيفه اند  برحال  كه  اداری  كارمندان 
تعداد  جمله  آن  از  كه  تن   1727 به  می شود 
218 تن آن را زنان تشكيل می دهد و به تعداد 

381 بست كمبود وجود  دارد.«
عالوه بر كمبود افراد مسلكی در قوه ی قضاييه 
سطح پايين دانش و معلومات حقوقی قضات و 
افراد مسكلی اين نهاد يكی از مشكالت جدی 
را  نهاد  اين  اعتبار  و  كارآيی  كه  است  ديگر 

كاهش داده است.
شده  ارايه  »آمار  است:  آمده  گزارش  در 
كارمندان  و  قضات  تحصيل  درجه  مورد  در 
اداری به اين ترتيب است: سه نفر دارای سند 
ماستری،  سند  دارنده  نفر  هشت  دوكتورا، 
1623 نفر دارنده سند ليسانس، 397 نفر دارای 
سند  دارای  نفر   1104 بكلوريا،  فوق  سند 

اين راستا صورت نگرفته است. اهمال و تاخير امر 
سبب  افغانستان،  اساسي  قانون  مفاد  كردن  عملي 
و  باشد  داشته  وجود  همواره  منازعه  زمينه  تا  شده 
با فرا رسيدن فصل بهار جنگ و منازعه ميان اهالي 
منازعه  اين  تكرار شود.  و كوچي ها هرسال  روستا 
عمدتا به دليل رفتن كوچي ها به منظور استفاده از 
چراگاه هاي موجود در اين محالت و ممانعت مردم 
از استفاده بيش از حد چراگاه ها و آسيب رساندن 
وقوع  به  ده نشينان،  للمي  و  آبي  زراعتي  اراضي  به 

مي پيوندد. 
گزارش هاي كميسيون مستقل حقوق بشر از جريان 
 1389 سال  طي  كه  مي دهد  نشان  درگيري ها  اين 
داشته  فراوان  ناگوار  پيامدهاي  و  ملكي  تلفات 
كشته  بهسود  منطقه  اهالي  از  نفر   6 حدودا  است، 
شده اند و به تعداد 6 تن ديگر زخم برداشتند. عالوه 
اين  تلفات جاني و نقض حق حيات شهروندان  بر 
آورده  بار  به  نيز  فراواني  مادي  خسارات  منطقه، 
بشر  حقوق  مستقل  كميسيون  گزارش هاي  است. 
از  روستانشينان  و  كوچي ها  منازعه  بر  نظارت  و 
 53 كه  مي دهد  نشان  آن  پايان  تا  درگيري  شروع 
باب مكتب تعطيل، 153 خانه كامال ويران و 2791 
)كميسيون  شدند  آواره  محل هاي شان  از  فاميل 

حقوق بشر، 1389(. 
منازعه  از  بشر  از گزارش كميسيون حقوق  نقل  به 
يافتن  براي  تالش  بهسود،  اهالي  و  كوچي ها  ميان 
نماينده كوچي ها و گرفتن ديدگاه آن ها در محالت 
زمينه  در  و  انجاميده  ناكامي  به  منازعه،  اين  وقوع 

نماينده كوچي ها حاضر به صحبت نشده است.
مخاطره  به  يا  حيات  نقض  باعث  كه  زمينه هايي 

افتادن حيات شهروندان مي شوند عبارت اند از:
ادامه دارد

تحصيالت  دارای  ديگر  نفر   98 تعداد  و  بكلوريا 
خصوصی می باشند.«

از  يكی  قضات  غير حاضری  يا  غيابت  موضوع 
است.  كشور  قضايی  دستگاه  اداری  مشكالت 
تعدادی  كه  است  داده  نشان  كميسيون  تحقيقات 
زيادی از قضات به حاضری در اداره پايبندی نشان 

نداده و عمدتا غير  حاضر  اند.
در حاليكه ماده بيستم مقرره  طرز سلوک قضايی بر 
حاضر بودن قضات تاكيد جدی داشته ولی مبتنی 
تعدادی  كميسيون  توسط  شده  تهيه  گزارش  بر 
به  ولسوالی ها  در  خصوص  به  قضات  از  زيادی 
غير حاضرند.  عمدتا  و  نداده  اهميت  حاضری 
در  كه  است  گونه ی  به  يا  قضات  غير حاضری 
جريان روز و ساعت كاری تنها بخشی از ساعات 
را در وظيفه می باشند و يا در جريان هفته تنها دو يا 

سه روز به دفتر كارشان می آيند.
ادامه دارد

گفتار  اول: عصر آزادی خواهی و قانون گرایی
الف- تعريف جديد از آزادی

تا واپسين سال های سده ی هجدهم در سرتاسر اروپا به جز انگلستان امنيت فردی 
همواره توسط حكومت های استبدادی پايمال می گرديد. برای نمونه در فرانسه 
شاه قادر بود بدون هيچ گونه محاكمه و رسيدگی افراد را توقيف كرده و برای 
مدت نامعلومی در زندان ها حبس نمايد. در عصر حكومت لويی چهاردهم، اين 
فرمانروای مستبد حتا درباريان بلندپايه ی خود را سال های زيادی بدون هيچ گونه 
رسيدگی به زندان انداخت. در دهه های پايانی سده ی هجدهم نيز كه به انقالب 
افراد  انداختن  زندان  به  برای  شاهی  فرمان های  به  توسل  گرديد  منجر  فرانسه 
بی گناه متداول شده بود تا آنجا كه در فاصله ی سال های 1774 تا 1788 نزديک 
به هزار نفر بدين شيوه به زندان افتادند. با توجه به چنين وضعيتی، مطالبه ی امنيت 
فردی در سرلوحه ی تالش های آزادی خواهان برای نيل به جامعه ای آزاد بود. 
تا امنيت فردی همواره در معرض تهديد باشد امكان رسيدن به جامعه ای  زيرا 
آزاد كه در آن مردم از آزادی های عمومی بهره مند باشند وجود نداشت. بر اين 
اساس امنيت فردی پايه و مبنای اصلی جامعه ای بود كه آزادی خواهان خواستار 
آن بودند. اهميت امنيت فردی در نگرش آزادی خواهان سده ی هيجدهم كه از 
مكتب حقوق فطری تاثير می گرفتند تا به آنجا رسيد كه برداشت سنتی از آزادی 
را به كناری نهادند و تعريف جديدی از آزادی ارايه كردند. آزادی در مفهوم 
بود ولی در  امور سياسی اجتماعی  به معنای مشاركت شهروندان در  سنتی آن 
فردی  تمتعات  از  بهره گيری  در  امنيتی  منزله ی گونه ای  به  آزادی  عصر جديد 

خصوصی تلقی گرديد.
ب- منتسكيو و مفهوم آزادی و امنيت شخصی

منتسكيو حقوقدان و آزادی خواه فرانسوی گرچه نامش با انديشه ی تفكيک قوا 
نيز  امنيت شخصی  انديشه های وی در مورد آزادی و  پيوند خورده است ولی 
قابل توجه است. وی تعريفی جديد از آزادی ارايه می دهد كه آزادی و امنيت 
شخصی در اين تعريف اهميتی اساسی دارد. او در باره ی آزادی می گويد: »بايد 
آزادی را با فكر ديگری در نظر گرفت و آن عبارت از امنيت يا اعتقادی است 

كه انسان به امنيت خودش دارد.«
تاثير  انگلستان  حقوقی  نظام  از  به شدت  سياسی  آزادی  از  منتسكيو  برداشت 
اساسی داشت. وی  امنيت شخصی در آن جايگاهی  و  می پذيرفت كه آزادی 

خود به اين موضوع اشاره كرده و در اين باره بيان می دارد:
»در انگلستان آزادی سياسی نزد هرفردی از افراد عبارت از آرامش خاطر است 
كه از اعتماد آن فرد به اين كه در امان است توليد می شود و برای اين كه چنين 
امنيت خاطر و آزادی را هرفردی دارا باشد در انگلستان طرز حكومت طوری 
است كه يک فرد از فرد ديگر نمی ترسد در همه جا می بايستی روش حكومت 

همين گونه باشد تا آزادی سياسی در هركشوری برقرار گردد.«
منتسكيو در جايی ديگر با صراحت بيشتری ابراز می دارد:

آزادی سياسی عبارت است از امنيت يا اعتقاد به وجود امنيت. اين امنيت هيچ گاه 
مورد حمله واقع نمی شود مگر در موقع انتساب اتهامات، بنابراين آزادی مردم 

به ويژه بسته به آن است كه قوانين جزايی خوب تدوين شده باشد.«
باور  اين  بر  و  تاكيد ويژه ای داشت  قانونی بودن سلب آزادی  لزوم  بر  منتسكيو 
بود كه سلب آزادی بايد با رعايت سازوكارهای قانونی به عمل آيد و گرچه 
اين كار موجب زحمت و كندشدن دادرسی می گردد ولی اين مورد هزينه هايی 
است كه بايد برای حفظ آزاد و امنيت تحمل كرد. منتسكيو هم چنين بر لزوم 
پاسداری از كرامت انسانی افراد پس از سلب آزادی شان نيز تاكيد داشته و از 
را  آن  ممنوعيت  و  كرده  نكوهش  را  بازجويی شان  در  افراد  شكنجه ی  اين رو 
خواستار می گردد. سرانجام اين كه منتسكيو بر فرض برايت نيز باور داشت و در 

اين مورد با بيانی گزيده و كوتاه می گويد:
»از آنجايی كه افراد بشر شرورند قانون مجبور است آنان را بهتر از آنچه هستند 

فرض نمايد.«
ادامه دارد

7سال پنجم   شماره مسلسل 1270    یک شنبه 8عقرب 1390    
وضعيت حقوق بشر 

مبانی و سير تحول حق آزادیدر افغانستان
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قوه ی قضایيه 

 قسمت یازدهم

 مد. دادگر  
 قسمت چهارم

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

محمد علی بهمنی             /        قسمت ششم

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

نگاهی به گزارش نظارت از وضعیت و عملکرد 
محاکم و سیستم قضایی در افغانستان

»در انگلستان آزادی سیاسی نزد هرفردی از افراد عبارت 
از آرامش خاطر است که از اعتماد آن فرد به این که در 

امان است تولید می شود و برای این که چنین امنیت خاطر 
و آزادی را هرفردی دارا باشد در انگلستان طرز حکومت 
طوری است که یک فرد از فرد دیگر نمی ترسد در همه جا 

می بایستی روش حکومت همین گونه باشد تا آزادی 
سیاسی در هرکشوری برقرار گردد.«

بند )ج( ماده هجدهم اعالمیه اسالمی حقوق بشر:

پاسداری از ادامه زندگی بشریت
 وظيفه هر انسان است.
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پوليس  مي گويند  بغالن  واليت  در  محلی  مقام های 
مناطق  جنايي  و  حقوقي  مسايل  در  نمي تواند  محلي 

خود دخالت كند. 
منشي عبدالمجيد والي واليت بغالن كه در كنفرانس 
خبري روز چهارشنبه در مقر پي آر تي كشور هنگري 
مقيم شهر پلخمري صحبت مي كرد، گفت: »پوليس 
محلي مطابق طرزالعمل حق ندارد كه خارج از قريه 
نمي تواند  و  كند  گشت وگذار  مسلح  مربوطه شان 

كسي را بازداشت و يا هم زير تحقيق قرار بدهد.«
تنها  محلي  پوليس  موارد  چنين  در  كه  افزود  وي 

مي تواند كه به پوليس ملي اطالع بدهد. 
افراد  در جذب  تاكيد كرد كه  بغالن همچنين  والی 
صورت  زياد  دقت  بايد  محلي  پوليس  برنامه ي  به 
بگيرد تا كسانی كه سابقه جرمي ندارند، يا هم كسي 
باشد، در چوكات  نداشته  باالي شان دعواي حقوقي 

پوليس محلي جزب شود. 
بايد  افراد  طرزالعمل  مطابق  كه  گفت  بغالن  والي 
ولسوالي  شورا هاي  سوي  از  و  انتخاب  مردم  توسط 
مورد حمايت قرار بگيرد و بعد از بررسی ارگان های 
ملي  امنيت  تروريزم،  مديريت  مثل  امنيتي  و  كشفي 
داشته  جرمي  دوسيه  آنها  هرگاه  و  بگذرد  جنايي  و 
نشوند،  تبر   يه  محكمه  سوي  از  زمانی كه  تا  باشند، 

نمي توانند شامل پوليس محلي شوند. 
مي دارد  ابراز  را  سخنان  اين  حالی  در  مجيد  آقاي   
كه در جلب و جذب پوليس محلي ولسوالي پلخمري 
طرزالعمل كامال در نظر گرفته نشده است و مردم از 
پوليس محلي در دند شهاب الدين شكايت هاي زياد 

داشته اند. 
باره سوال گفت: »مالحظه ي  اين  بغالن در  والي  اما 

من هم همين است كه اگر آنها مشكل هم دارند در 
اثر تعليم و تربيه پيهم اصالح شوند و اگر قابل اصالح 

نبودند پوليس ملي در اين مورد بايد تصميم بگيرد.«
و  بغالن  واليت  امنيه  فرمانده  شيرزاد  اسداهلل  جنرال 
پي آر تي  فرمانده  مولوس  او  اويسن  داكتر  دگروال 
هنگري مقيم واليت بغالن نيز در اين كنفرانس حضور 
پروسه  به  پيوند  به سوال هاي خبرنگاران در  و  داشتند 

پوليس محلي پاسخ ارايه كردند. 
خبرنگاران  سوال  اين  به  پاسخ  در  اويسن  دگروال 
پوليس محلي تاحال در كدام كشور ديگر  برنامه  كه 
تجربه شده و نتيجه ي آن چه بوده است؟ گفت: »اين 
برنامه تنها براي افغانستان نبوده و يك برنامه ي جهاني 
مي باشد كه در عراق و هنگري نيز استفاده شده است 

و ما از آن نتيجه ي مثبت گرفته ايم.« 
وجود  ابزارهايي  امنيت  به  رسيدن  »براي  گفت:  وي 
دارد كه پوليس محلي نيز يكي از اين ابزار ها به شمار 

اين  روند  در  مشكل ها  بعضي  موجوديت  اما  مي رود، 
برنامه طبيعي و قابل حل است.«

وي گفت كه آيساف در اين جا حضور دارد، تا پوليس 
ملي را در راستاي تامين امنيت بيشتر همكاري كند. 

آقاي اويسن در جواب سوال ديگر كه آيا فرماند هان 
سابق كه در پوليس محلي جذب شده اند و در بين شان 
باعث  دارد،  وجود  گذشته  از  زياد  اختالف هاي 
ناامني ها در آينده نخواهند شد؟ گفت: »در جايی كه 
رهبري قوي وجود داشته باشد، هرمشكل حل مي شود 
و اگر در آينده كسي اشتباهی را مرتكب مي شود، از 

سوي پوليس ملي بغالن مجازات خواهد شد.«
امنيه  فرمانده  شيرزاد  اسداهلل  جنرال  كنفرانس  اين  در 
امنيت  تامين  در  را  محلي  پوليس  نقش  بغالن  واليت 
اطمينان  بغالن  مردم  به  »من  گفت:  و  خواند  موثر 
تامين  براي  محلي  پوليس  از  مي توانيم  ما  كه  مي دهم 

امنيت ولسوالي ها استفاده هاي خوبی بكنيم.«
آقاي شيرزاد افزود: »در شرايط كنوني ما از كارهاي 
پوليس محلي نتيجه خوبی گرفته ايم، چون آنها از خود 

محل هستند و مردم هم با آنها همكاري مي كنند.« 
آقاي شيرزاد گفت: »در حال حاضر سه ولسوالي بغالن 
امنيتي  پوشش  دهنه غوري تحت  و  پلخمري  مركزي، 
به ضرورت  نظر  آينده  در  و  دارد  قرار  محلي  پوليس 
در ولسوالي های ديگر هم پوليس محلي ايجاد خواهد 

شد.«
 گفتني است كه تا حال از تخطي هاي پوليس محلي 
به داشتن  آنها  شكايت زيادی صورت گرفته است و 
و  حقوقي  قضيه هاي  در  دخالت  شخصي،  زندان هاي 
با  گذار  و  گشت  خانه ها،  شب هنگام  تالشي  جنايي، 

سالح در شهر و حتا قتل متهم شده اند. 
بغالن  واليت  امنيه  فرمانده  شيرزاد  اسداهلل  جنرال  اما 
قانونی  برخورد  متخلفين  با  بعد  به  اين  »از  مي گويد: 
صورت خواهد گرفت و هر كسي به جزاي اعمالش 

خواهد رسيد.«
 جنرال علي شاه احمدزي فرمانده كل پوليس محلي در 
مرتكب  كه  آنهايي  مورد  در  داخله  وزارت  چوكات 
جرم شده اند، مي گويد: »آن عده از افراد پوليس محلي 
مشترك  تيم  توسط  كرده اند،  قانون شكني  قبال  كه 

تحت برسي قرار مي گيرند.«
نماينده هاي   از  متشكل  بررسي  تيم  اين  كه  افزود  او 
دفاع،  وزارت  كشف  ملي،  امنيت  داخله،  وزارت 
محلي  پوليس  عمومي  رياست  و  استخبارات  رياست 
پيگرد  تحت  متخلف  نتيجه گيري  از  بعد  كه  است 

قانوني قرار خواهد گرفت.

والی بغالن:

پولیس محلی حق بازرسی و بازداشت را ندارد
ابراهيم زماني- پلخمري

ACKU
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تماس غیرمستقیم دادگاه 
بین المللی کیفری با 
سیف االسالم قذافی 

اعالم  کيفری  بين المللی  دادگاه  سارنواالن    
قذافی،  معمر  فرزند  سيف االسالم،  با  که  کرده اند 
ترغيب  شدن  تسليم  به  را  وی  و  گرفته اند  تماس 
هشدار  سيف االسالم  به  همچنين  آنها  کرده اند. 
داده اند در صورت تالش برای فرار به کشورهای 

افريقايی او را بازداشت خواهند کرد.
انتشار  با  همزمان  رويترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
مذاکره  خصوص  در  ليبيا  در  گزارش هايی 
اين  کيفری،  بين المللی  دادگاه  با  سيف االسالم 
است:  کرده  اعالم  بيانيه ای  در  بين المللی  دادگاه 
تماس های  سيف االسالم  با  واسطه هايی  طريق  »از 

غيررسمی برقرار کرده ايم.«
که  محلی  درخصوص  جزيياتی  بيانيه  اين 
سيف االسالم هم اکنون در آن به سر می برد، ارايه 
تالش ها  که  است  شده  تصريح  اما  است،  نکرده 
رييس  السنوسی،  عبداهلل  و  وی  دستگيری  برای 
سابق دستگاه امنيتی ليبيا، در جريان است. اين در 
محافظت  با  دو  اين  است که گفته می شود  حالی 
افرادی از قبيله الطوارق در مرز ليبيا و نيجر به سر 

می برند.
لوييس مورينو اوکامپو، سارنوال دادگاه بين المللی 
کيفری، در بيانيه خود گفته است: »عالوه بر اين ما 
که  شده ايم  مطلع  رسمی  غير  کانال های  طريق  از 
سيف االسالم  به  خارجی  مزدوران  از  گروه هايی 
که  افريقايی  کشور  به  را  او  که  کرده اند  پيشنهاد 
به معاهده دادگاه بين المللی کيفری را امضا نکرده 

منتقل کنند.«
کرده  اضافه  کيفری  بين المللی  دادگاه  سارنوال 
است: »دفتر سارنوالی برای بازداشت سيف االسالم 
و  اجباری  فرود  احتمال  بررسی  در حال  همچنين 
کشورهای  برفراز  مظنون  هواپيماي  از  بازرسی 

عضو معاهده است.«
که  می گويد  همچنين  مورينواوکامپو  لوييس 
صراحت  به  غيررسمی  واسطه های  اين  طريق  از 
صورتی  در  است  شده  گوشزد  سيف االسالم  به 
خويش  از  دفاع  حق  از  کند،  تسليم  را  خود  که 

برخوردار خواهد بود.
سيف االسالم از سوی دادگاه بين المللی کيفری به 
تحت  و  شده  متهم  جنايات ضدبشريت   ارتکاب 

تعقيب است.
مقامات شورای ملی انتقالی ليبيا اوايل هفته گذشته 
به رويترز گفته بودند براساس بررسی ماهواره ای و 
همچنين شنودهای تليقونی، سيف االسالم درصدد 
است تا خود را تسليم دادگاه بين المللی کيفری در 
الهه کند و به همين جهت درصدد است تا با تهيه 
انتقالی  ملی  نيروهای شورای  از چنگ  هواپيمايی 

ليبيا بگريزد.
قذافی،  معمر  گذشته،  هفته  رويترز،  گزارش  به 
رهبر سابق ليبيا و پدر سيف االسالم توسط نيروهای 
به  ضرب و شتم  از  پس  و  شد  دستگير  مخالفان 

ضرب گلوله کشته شد.
طبق اين گزارش، سيف االسالم به جز تسليم شدن 
معمر  دارد.  رو  پيش  نيز  را  ديگری  گزينه های 
روابط  ساله اش    42 زمامداری  دوران  در  قذافی 
مانند  فقير  کشورهای  از  بسياری  با  دوستانه ای 
نيجر، مالی، زيمبابوه و سودان داشت و همين امر 
موجب می شود سيف االسالم بتواند در يکی از اين 

کشورها پناهگاه امنی به دست آورد.

اتحاديه عرب کشتار معترضان سوری را محکوم کرد

محرومیت بیش از پنج میلیارد نفر 
از حمايت های اجتماعی 

امريکا نیروی دريايی در مناطق سیل زده تايلند می فرستد

ايران هواپیمای جنگنده جديد می سازد

تازه  دور  که  می گويد  عرب  اتحاديه 
با  را  سوری  معترضان  خونين  سرکوب 
ارسال يک پيام فوری و مستقيم به بشاراسد، 

رييس جمهور سوريه، محکوم کرده است.
مخالفان می گويند که روز جمعه در دو شهر 
نواحی  واقع در شمال و حمص، در  حماه، 
دست  به  نفر   40 حداقل  سوريه،  مرکزی 

نيروهای امنيتی کشته شدند.
اتحاديه  خارجه ی  امور  وزيران  کميسيون 
عرب اعالم کرده اند که درباره »ادامه کشتار 
و  فرستاده  پيامی  اسد  بشار  به  غيرنظاميان« 

خواهان توقف فوری آن شده اند.
اين در حالی است که رييس جمهور سوريه 
باندهای  با  نبرد  سرگرم  که  دارد  تاکيد 

تبهکار و گروه های تروريستی است.
و  اسد  بشار  کناره گيری  خواهان  مخالفان 
سوريه  در  دموکراتيک  نظام  يک  ايجاد 

دو سوم جمعيت هفت ميليارد نفری کره زمين، 
می کنند.  زندگی  اجتماعی  حمايت  بدون 
در  مطلب  اين  اعالم  با  متحد  ملل  سازمان 
حدود  که  کرد  اعالم  همچنين  گزارشی 
يک ميليارد و 400 ميليون نفر از مردم کره زمين 
با درآمد روزانه يک دالر و 25 سنت امريکايی، 

زندگی می کنند.
در گزارش سازمان ملل متحد که روز پنج شنبه 
حمايت های  اهميت  بر  شد،  منتشر  گذشته 
اجتماعی، به ويژه پس از بحران اقتصادی اخير 

در جهان، تاکيد شده است.
توليد  اين که  به  اشاره  با  گزارش  اين  در 
تا سال  از سال 1955  ناخالص ملی در جهان، 
است که  آمده  برابر شده،  ميالدی، 10   2010
به رغم شش دهه رشد اقتصادی قوی و پس از 
تصويب اعالميه جهانی حقوق بشر، دسترسی به 
حمايت های اجتماعی فقط برای بخش کمی در 

جهان وجود دارد.
امنيت  مشاوره  گروه  رييس  بچلت،  ميشل 
اجتماعی در سازمان ملل متحد، در کنفرانسی 
خبری با اشاره به  محروميت بيش از پنج ميليارد 
هر  که  گفت  اجتماعی  حمايت های  از  نفر 
مسکن،  تحصيالت،  بهداشت،  به  بايد  انسانی 
آب و مواردی از اين دست دسترسی را داشته 

باشد.
بر اساس آمارهای منتشرشده در اين گزارش، 
آب  به  جهان  مردم  از  نفر  ميليون  حدود 884 
ميليون  ندارند، 925  دسترسی  سالم  آشاميدنی 
ساالنه  و  می برند  رنج  مزمن  گرسنگی  از  نفر 

به  می گويد  )پنتاگون(  امريکا  دفاع  وزارت 
تايلند دو فروند هلی کوپتر  درخواست دولت 
مناطق  در  متحده  اياالت  دريايی  نيروی 
سيل زده تايلند عمليات تجسس انجام می دهند.

حدود 370 نفر در سنگين ترين سيل تايلند که 
بی سابقه  کشور  اين  در  گذشته  قرن  نيم  طی 

بوده است، کشته شده اند.
اين سيل در پی بارش شديد باران های موسمی 
از 110 هزار تن را  بيش  افتاده است و  به راه 
بی خانمان کرده است و بانکوک را نيز تهديد 

می کند.
هلی کوپترهای امريکايی از نوع »سيهاک«، در 

کشتی»يو اس اس ماستين« مستقرند.
چابانگ،  اليم  بندر  در  هم اکنون  کشتی  اين 
و  است  مستقر  پايتخت،  جنوب  در  واقع 
به درخواست دولت تايلند شش روز ديگر در 

اين بندر باقی خواهد ماند.
امريکا به طور سنتی با تايلند رابطه دوستانه ای 
نظامی  همکاری  کشور  اين  ارتش  با  و  دارد 

نزديکی دارد.
از ساکنان  زيادی  طی روزهای گذشته شمار 

بانکوک از اين شهر خارج شده اند.
رودخانه  شنبه  روز  که  دارد  وجود  خطر  اين 
چايو فرايا طغيان کند که در اين صورت سيل 
خواهد  فرا  را  پايتخت  از  وسيعی  بخش های 

گرفت.
بانکوک حدود نه ميليون جمعيت دارد و طبق 
گزارش ها، پس از آن که ساکنان شهر شروع 
به انبار کردن مواد غذايی کردند، فروشگاه ها 

دست به جيره بندی برنج و تخم مرغ زده اند.

کشور  اين  است  گفته  ايران  دفاع  وزير 
درصدد ساخت هواپيمای جنگنده جديدی 
همکاری  با  آن  ساخت  برنامه ی  و  است 

نيروی هوايی در دست اجراست.
از صنعت  ايران  دفاع  وزير  وحيدی،  احمد 
گفته  به  که  کرد  تقدير  کشور  اين  دفاعی 
بسيار  توانمندی های  تحريم ها،  اوج  »در  او 

بااليی« نشان داده اند.

هستند.
منطقه  برقراری  خواستار  جمعه  روز  آنها 
دستور  به  سوريه  فراز  بر  پروازی  ممنوعه 
است  شده  گزارش  شدند.  امنيت  شورای 
به  امنيتی  نيروهای  حماه  و  حمص  در  که 

9 ميليون کودک زير پنج سال به دليل ابتال 
به بيماری هاي قابل پيشگيری جان خود 

را از دست می دهند.
نبايد  هيچ کس  که  کرد  تاکيد  بچلت 
کند  زندگی  کافی  درآمد  سطح  بدون 
و افزود: »اين موضوعات به مردم کمک 
که  فوق العاده ای  فقر  از  تا  کرد  خواهد 
گرفتار آن هستند، فرار کنند و يا به سوی 

آن کشيده نشوند.«
در  بچلت  خانم  سخنان  حقيقت،  در 
ارتباط با ماده 23 اعالميه جهانی حقوق 
بشر بود که تاکيد می کند هر شخصی حق دارد 
در برابر بي کاری حمايت شود و مزد منصفانه 
و رضايت بخشی دريافت کند که زندگی او و 
انسانی  خانواده اش را موافق حيثيت و کرامت 
با ديگر وسايل  لزوم  تامين کند و در صورت 

حمايت اجتماعی کامل شود.
رييس گروه مشاوره امنيت اجتماعی در سازمان 
بر  سخنانش  از  ديگری  بخش  در  متحد  ملل 
و  کرد  تاکيد  اجتماعی  حمايت های  اهميت 
آن را يک سرمايه گذاری مهم دانست و اضافه 
کرد: »کاهش بيمه های اجتماعی در برنامه های 
رياضتی کشورها می تواند به تضعيف تالش اين 

کشورها برای بهبود اقتصاد جهان منجر شود.«
بحران  به  متحد  ملل  سازمان  مقام  اين  اشاره 
بود که همچنان  ميالدی  اقتصادی سال 2008 
ادامه دارد و تالش کشورهای جهان برای پشت 

سر گذاشتن آن، تاکنون ناموفق بوده است.
آيا  که  مورد  اين  در  همچنين  بچلت  خانم 
بروز  احتمال  می تواند  اجتماعی  حمايت های 
قيام هايی، همانند آن چه که در مورد بهار عربی 
اطمينان  گفت:  دهد،  کاهش  را  شد،  مشاهده 
کاهش  به  حقوق شان  به  دستيابی  از  مردم 

بی ثباتی اجتماعی و سياسی منجر خواهد شد.
بهار  وقوع  داليل  متحد  ملل  سازمان  مقام  اين 
به  دست يابی  برای  مردم  درخواست  را  عربی 
به ويژه  اشتغال،  و  اجتماعی  و  سياسی  حقوق 

برای جوانان، دانست.

پايتخت  نقاط  برخی  گذشته  روزهای  طی 
تايلند زير آب فرو رفته اما اين رخداد محدود 

بوده است.
نصب  با  امدادگران  ساير  و  تايلند  ارتش 
بيرون ساختمان های مهم  کيسه های ريگ در 
کاخ های  و  معابد  جمله  از  حساس  مراکز  و 
قديمی پايتخت تالش می کنند از خسارت های 

احتمالی بکاهند.
پيش  تايلند،  نخست وزير  شيناواترا،  ينگالک 
از اين هشدار داده بود که سراسر بانکوک در 

برابر سيل آسيب پذير است.
تايلند  پايتخت  از  بخش هايی  وی،  گفته  به 

می تواند تا يک و نيم متر زير آب برود.
بحران سيل، آزمونی برای نخست وزير جديد 
اين کشور که در ماه آگست به قدرت رسيد، 

محسوب می شود.
نگرفتن  جدی  به خاطر  را  شيناوات  خانم  از 

تهديد سيل انتقاد شده است.
از مردم خواسته اند که شهر را ترک  مقامات 

کرده يا به نقاط باالتر بروند.
از  بانکوک  محله های  برخی  در  فروشگاه ها 

جنس خالی شده است.

يک  پيوستن  از  همچنين  وحيدی  آقای 
ايران  دريايی  نيروی  به  جديد  زيردريايی 
به  زيردريايی  اين  است  گفته  و  داده  خبر 

سالح های پيشرفته مجهز است.
وزير دفاع ايران همچنين خبر داده است که 
رونمايی  »ظفر«  کروز  موشک  از  به زودی 

خواهد شد.

تعدادی  و  محاصره  را  مساجد  خصوص 
هيات  يک  کرده اند.  دستگير  را  مردم  از 
با  دمشق  در  اخيرا  عرب  اتحاديه  بلندپايه 
که  است  قرار  بود.  کرده  ديدار  اسد  بشار 
دوحه،  در  يک شنبه  روز  طرفين  مذاکرات 

پايتخت قطر، از سر گرفته شود.
اعتراض های مردم سوريه در  از زمان آغاز 
روز  جمعه ها  معموال  گذشته،  مارچ  اواسط 
اعالم  به  بنا  است.  بوده  عمومی  راهپيمايی 
سازمان ملل متحد، بيش از سه هزار نفر در 

اين مدت کشته شده اند.
روز  کشته های  بين  در  می گويند  معترضان 
جمعه يک پيرمرد 80 ساله ديده می شود که 

در حوالی حمص تير خورد.
همچنين يک پسر نوجوان در نزديکی درعا 

در جنوب سوريه کشته شد.
تظاهرکنندگان روز جمعه خواهان حفاظت 

بين المللی از سوی ناتو شدند.
شورای  قطعنامه  از  پس  ناتو  هواپيماهای 
پرواز  منطقه  برای وضع  امنيت سازمان ملل 
ليبيا، نقش مهمی در  بر فراز آسمان  ممنوع 
سرنگونی حکومت معمر قذافی ايفا کردند.
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