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  8صبح را در انترنت بخوانید

والیت  از  گزارش ها  کابل:  8صبح، 
شماری  که  است  حاکی  سرپل 
دست  والیت  این  باشندگان  از 
این  والی  دفتر  و  زده  تظاهرات  به 

والیت را مورد حمله قرار داده اند.
این  گزارش ها،  این  براساس 
نفر  ده  و  کشته  یک  تظاهرات 
است.  برجای گذاشته  دیگر زخمی 
برکناری  خواستار  تظاهرکنندگان 

والی این والیت شده اند.
این  والی  رحمتی،  انور  سید  اما، 
روزنامه  با  گفتگویی  در  والیت، 
تظاهرکنندگان  که  گفت  8صبح، 
اما  نکرده  ارایه  مشخصی  خواست 
در  مشخصی  »گروه های  طرف  از 
برای  این  سو  به  چندی  از  کابل« 
اقدام  والیت،  این  اوضاع  زدن  بهم 
می گوید:  رحمتی  آقای  کرده اند. 
گروه های  این  طرف  به  مدتی  »از 

والیت  در  مقام ها  کندز:  8صبح، 
کندز، خبر از رهایی جنایت کاران 
و ربایندگانی می دهند که از سوی 
خاطر  به  و  شده  بازداشت  پولیس 
زورمندان  نفوذ  کندز  در  که  این 
به  است،  بیش تر  آنان  رهایی  برای 
مرکز فرستاده شده اند، اما از مرکز 

نیز رها شده اند.
محمد انور جگدلک، والی کندز، 
نشست  یک  در  گذشته  پنج شنبه 
که  مجرمانی  رهاسازی  خبری 
شده  بازداشت  کندز  والیت  در 
می  شوند،  فرستاده  مرکز  به  و 

8صبح، بدخشان: در تازه ترین حوادث 
ناشي از شدت سرما و برف باري ها در 

بدخشان، 23 نفر متضرر شدند.
مبارزه  اداره ی  رییس  امیری،  ثنااهلل 
»ده  گفت:  بدخشان  حوادث  با 
در  برف کوچ   حادثه  یک  در  نفر 
راغستان،  ولسوالی  »خونیلر«  قریه ی 
آنها  نفر  چهار  که  بودند  مانده  گیر 
یافته و  باشندگان محل نجات  توسط 
خبري  دیگر  نفر  شش  سرنوشت   از 

نیست.«
حوادث  با  مبارزه  اداره ی  رییس 

روی  کابل،  از  سیاسی  مشخصی 
سعی  و  کرده   برنامه ریزی  کار  این 
خوب  و  شریف  مردم  از  که  دارند 
آوردن  به دست  برای  سرپل، 
بکنند،  استفاده  سیاسی شان  اهداف 
بسیج  را  )تظاهرات کنندگان(  این ها 
را  این ها  و  کرده   سازماندهی   و 
غیرقانونی  شیوه های  به  متاسفانه 
وادار ساخته اند که امروز بیایند چنین 

حرکتی را انجام بدهند.«
را  دیروزی  اعتراضات  سرپل،  والی 
غیرقانونی توصیف کرده می گوید که 
»آشوبی  به تمام معنا بود« و به هیچ یک 
از هشدارهای پولیس توجه نکردند. به 
گفته ی آقای رحمتی، تظاهرکنندگان 
وارد  شکستانده  را  والیت  دروازه 
اتاق  دو  و  شده  والیت  ساختمان 
سرپل  والی  کشیده اند.  آتش  به  را 
خواست  و  هدف  »آنها  می گوید: 

که  گفت  و  خواند  نگران کننده 
همین  مجرمان  این  از  شماری 
دیده  کندز  در  دوباره  اکنون 

شده اند.
و  بازرگانان  از  یکی  ربایند گان 

نجات یافتگان  وضعیت  بدخشان، 
که  گفت  و  کرد  توصیف  وخیم  را 
هم چنان  یافته  نجات  افراد  وضعیت 
وخیم است  و احتمال مرگ شش نفر 

دیگر نیز وجود دارد.
بر بنیاد یک خبر دیگر، برف کوچ در 
بزرگ  شهر  ولسوالی  مروان  قریه ی 
گرفت.   را  نفر  یک  جان  بدخشان، 
پس از وقوع این رویداد، دوازده نفر 
این  نجات  برای  محل  باشندگان  از 
رفتند،  برف کوچ  وقوع  محل  به  فرد 
اما این افراد نیز زیر برف کوچ شدند.

بهانه های  از  نکرده،  مطرح  مشخصی 
بی خبر  افراد  بسیج  برای  کوچکی 
اهداف  اصل  اما  می کنند،  استفاده 
گروه های  طرف  از  که  است  سیاسی 
بدنام سازی  برای  سیاسی  ورشکسته ی 
تا  می شوند  تحریک  مردم  حکومت، 

علیه حکومت مظاهره بکنند.«
است  حاکی  گزارش ها  حال،  این  با 
تن  یک  تظاهرات  جریان  در  که 
کشته و ده نفر دیگر زخمی شده اند. 
سید انور رحمتی کشته شدن یک تن 
را تایید کرد، اما گفت که باالی این 
او  است.  شده  شلیک  پشت  از  نفر 
هم چنین گفت بیشترین کسانی که در 
نتیجه ی این تظاهرات زخمی شده اند، 
بوده  تظاهرکنندگان  »آشوب«  اثر  به 
رحمتی،  آقای  گفته ی  به  است. 
و  چوب  سنگ،  از  تظاهرکنندگان 

قاچو استفاده می کردند.

که  »قدیرک«،  نام  به  شخصی 
ولسوالی  در  را  وی  برخی ها 
و  زورمندان  شمار  از  خان آباد 
می دانند،  غیرمسوول  تفنگ داران 
نیز در شمار متهمانی بوده  است که 
است  شده   رها  پایتخت  از  دوباره 
در کندز  و گفته می شود که حاال 

آزادانه گشت وگذار می کند.
کندز،  پولیس  فرمانده  و  والی 
این  مجرمان  رهاسازی  فرایند 
نگران کننده  را  مرکز  از  والیت 
رهایی  که  می گویند  خوانده، 

مجرمان، پیامدی ناگوار دارد.

افراد  که  توانستند  محل  باشندگان 
نجات  را  برف کوچ  در  گیر مانده 
نفر  هشت  صحی  وضعیت  اما  دهند، 
از این افراد بسیار وخیم گزارش شده 

است.
برف باری های سنگین در بدخشان در 
طول ماه جاری، ده ها کشته و زخمی 

برجای گذاشته است.
و  برف کوچ  در  نیز  این  از  پیش 
والیت،  این  در  مشابه  برف باری های 
36 نفر کشته و بیش از پنجاه نفر دیگر 

زخمی شده بودند.

بخشی از نيروهای 
امریکایی باقی می مانند 

ایاالت متحده امریکا قصد دارد تا نیروهای ویژه 
خود را پس از پایان عملیات جنگی در افغانستان 
رهبران  با  مقابله  برای  ویژه  نیروهای  دارد.  نگه 
کار  به  داخلی  نیروهای  آموزش  و  شورشیان 

می روند.
روزنامه نیویارک تایمز، به نقل از یک مقام ارشد 
پنتاگون که نخواست نامش فاش شود، گزارش 
داده که این نیروها پس از پایان ماموریت ناتو در 

سال 2014، در افغانستان باقی خواهند ماند.
در همین حال، لیون پانیتا وزیر دفاع ایاالت متحده 
که  گفت  می برد،  سر  به  آلمان  در  که  امریکا 
رهبری  بتوانند  افغانستان  نیروهای  است  امیدوار 
امنیتی را در سال 2013  در سراسر این کشور به 
دست بگیرند؛ چرا که نیروهای خارجی در این 
سال نقش خود را از جنگی به پشتیبانی و آموزشی 

تغییر خواهند داد.
در صفحه 2

حمله تظاهرکنندگان به دفتر والی سرپل

برف باري ها و شدت سرما در بدخشان قرباني گرفت مجرمان کندز از کابل رها می شوند

نهم مخسالم کندهار
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حاشیه نشینان مذاکرات صلح
به نظر می رسد که مذاکرات صلح، از در هرسو و جهتی، 
دچار ناهماهنگی شده است. اخیرا گلبدین حکمتیار، رهبر 
به  می برد،  به سر  نامعلومی  مکان  در  که  اسالمی  حزب 
رسانه ها گفته است که مذاکرات در بیرون از کشور، راه 

را برای ثبات و امنیت باز نمی کند.
پیش،  چندی  که  می گیرد  حالی صورت  در  اظهارات  این 
به گوش  اسالمی  حزب  نمایندگان  با  دولت  گفتگوی  خبر 
رسید. این بار چنین به نظر می رسد که رهبر حزب اسالمی 
از موضع نرم تری و هم صدا با دولت افغانستان، صحبت 
به  مشروط  اما  می شود؛  مذاکرات  خواهان  و  می کند 
این که در بیرون از کشور و از سوی خارجی ها به پیش 
برده نشود. از فحوای این اظهارات هویداست  که حزب 
اسالمی، به رهبری گلبدین حکمتیار نیز از حاشیه نشینی 
هراس  در  دولت  مخالفان  با  گفتگوها  و  مذاکرات  در 
افتاده است و به نحوی خواهان جای پا باز کردن در این 
قضایای  در  درگیر  از طرف های  یکی  به عنوان  گفتگوها، 

خشونت آمیز افغانستان است.
برای  امریکایی ها  اقدام  برابر  در  نیز  افغانستان  دولت 
و  داد  نشان  واکنش  و  گرفت  قرار  طالبان  با  مذاکره 
صلح  آوردن  برای  گفتگو  و  صحبت  هرگونه  که  گفت 
و  گیرد  صورت  افغان ها  رهبری  به  باید  افغانستان،  در 
در  باشند.  گفتگوها  این  بالمنازع  و  واقعی  مالک  افغان ها 
پی این اظهارات حکومت افغانستان، خبرهایی نیز مبنی بر 
گفتگوی مقام های افغان با طالبان در عربستان سعودی، 
نیز  افغانستان  حکومت  وسیله،  این  به  رسید.  به  گوش 
با  مذاکرات  امر  در  از حاشیه نشینی  را  تا خود  خواست 
طالبان که از سوی امریکایی ها اداره می شود، برهاند و 
برای امریکا بفهماند که گزینه های زیادی برای گفتگو با 

طالبان در نزد دولت افغانستان وجود دارد.
زودرس  دیدار  مورد  در  خبرهایی  اقدام،  آخرین  در 
نخست وزیر پاکستان از قطر به گوش  رسید. پاکستان که 
با طالبان است،  از حاشیه نشینان روند گفتگو  یکی دیگر 
در تالش است تا به هر صورتی که ممکن است، پاکستان 
جای پایی برای ایفای نقش خودش در این روند پیدا کند. 
این  بر  نیز دال  پاکستان در کابل  اظهارات وزیر خارجه 
موضوع بود که پاکستان باید از هرنوع گفتگو با طالبان و 
در مورد آینده سیاسی افغانستان، آگاه باشد. سخنگوی 
وزارت خارجه ی پاکستان نیز در آخرین اقدام، گفته است 
گفتگوهای  در  را  میانجی  نقش  می خواهد  پاکستان  که 

امریکا با طالبان در قطر بازی کند.
این همه رویدادها در صورتی واقع می شوند که امریکا با 
اعالم واگذاری جبهات رزمی به نیروهای افغان و تمرکز 
را  از سال 2014، زنگ خطری  پیش  نیروها  بر آموزش 
افغان به صدا درآورد. بدیهی است  پیش گوش مقام های 
که با ناتوانی نیروهای افغان و مجهز نبودن شان با اسلحه 
و امکانات الزم ، این خطر وجود دارد که نیروهای افغان 
جنگ  جبهات  در  را  نقش شان  موثری،  به گونه  نتوانند 
ایفا کنند و این امر می تواند به میزان نارضایتی مردم از 
تا زمانی که  این مسلم است  بیفزاید.  افغانستان  حکومت 
نیروهای افغان از امکانات کامل نظامی برخوردار نشده اند 
و ظرفیت شان به پیمانه زیادی بلند نرفته است، واگذاری 
مسوولیت های بیشتر امنیتی به این نیروها ضربه  ای است 

بر پیکر ارتش و پولیس تازه پا گرفته ی افغانستان.
مذاکره  برای  گنگ  زمینه سازی های  و  مبهم  گفتگوهای 
درگیر  طرفین  از  هریک  به  امریکا،  سوی  از  طالبان  با 
است.  حاکم ساخته  را  گنگ  یک وضعیت  قضایا  این  در 
سردرگمی  که  است  امر   این  نشانگر  رویدادها،  این همه 
یک  به  اینک  طالبان  با  مذاکره  مورد  در  حاشیه نشینان 
موضوع جدی بدل شده است و هریک از جناح هایی که در 
حاشیه قرار گرفته اند، به نحوی در تالش اند تا با مخالفت 
این  پیامدهای  مورد  در  طالبان،  با  گفتگوها  سبوتاژ  و 

گفتگوها پیش داوری کنند.
حکومت افغانستان به این  باور است تا زمانی که مالکیت 
گفتگوها از آن افغانستان نباشد، نتیجه  ای از این گفتگو ها 
حاصل نمی شود. حزب اسالمی به  رهبری حکمتیار معتقد 
افغانستان  از مرزهای  بیرون  در  گفتگو  که هرنوع  است 
برای آینده این کشور مفید نخواهد بود و پاکستان نیز در 
این تالش به سر می برد تا نقشش را در این گفتگوها حفظ 
کند؛ نقشی که تا به امروز در روندهای صلح افغانستان 
به صورت ویرانگر ایفا شده است. هنوز معلوم نیست که 
پیامدهای مذاکره با طالبان، با این همه سردرگمی و عدم 
صداقت در میان طرفین و  تالش های طرفین حاشیه نشین 

برای بازکردن جای  پا در این مذاکرات، به کجا می انجامد.

زنگ اول


بخشی از نیروهای...                                                ادامه از صفحه 1
آقای پانیتا روز چهارشنبه هفته گذشته 
که  هنگامی  اروپا،  به  سفر  از  پیش 
نیروهای خارجی  نقش  تغییر  از  سخن 
به  سال2013   میانه  تا  افغانستان  در  را 
پیش  شد.  شگفتی  باعث  آورد،  میان 
از این فرانسه اعالم کرده بود که قصد 
سال  یک  را  خود  نیروهای  تا  دارد 
زودتر از جدول زمانی ناتو از افغانستان 

بیرون بکشد.
نیروهای امریکایی احتماال  تغییر نقش 
بارک  برای  سیاسی  سپر  یک  بتواند 
در  کشور  این  جمهور  رییس  اوباما، 
در  او  جمهوری خواه  رقیبان  مقابل 
بسازد.  جمهوری  ریاست  انتخابات 

می دهند.  آموزش  مختلف  نقش های 
نخبه  کماندوهای  تیم های  همزمان، 
به  ویژه«  عملیات  »نیروهای  درون  در 
شکار )دستگیری یا کشتن( فرماندهان 
گروه های  رهبران  و  شورشیان 
بر  فشار  اعمال  هم چنین  و  تروریستی 
منظور کاهش حمالت  به  جنگجویان 

مشغول خواهند بود.
دیگر  امریکایی ها  برنامه،  این  طبق 
گسترده  مناطق  در  گزمه  عملیات 
افغانستان یا کنترول قریه ها و شهرهای 
این  انجام نخواهند داد.  آسیب پذیر را 
واگذار  افغان  نیروهای  به  وظایف 

خواهد شد.

امنیت ملی بغالن 
یک مقدار مهمات را 

کشف کرد
ریاست  در  مقامات  بغالن:  8صبح، 
امنیت ملی بغالن از کشف یک مقدار 
مهمات خبر داده اند. در یک خبرنامه 
که از سوی  این ریاست پخش شده، 
آمده است که منسوبین این اداره دو 
کیلوگرامه  ده  بشکه ای  ماین  عدد 
سیزده  شخص،  ضد  ماین  دوعدد  و 
مرمی  پنجصد  راکت انداز،  مرمی 
کالشینگوف با دوشاجور و دو کاپی 
نمبر پلیت جعلی را کشف و به دست 

آورده اند. 
مهمات  این  شده  گفته  خبرنامه   در 
در  طالبان  گروه  یک  به  متعلق 
فرماندهی  به  والیت  این  مربوطات 
مالیونس بوده و از ساحه ی وردک ها 
بغالن  والیت  شیر  چشمه  مربوط 

کشف گردیده است. 
که  شده  گفته  خبرنامه  این  در 
ماین های کشف شده به قصد اجرای 
نیروهای  مقابل  در  تروریستی  عمل 
توسط  و  بود  شده  جاسازی  خارجی 
خنثا  و  کشف  ملی  امنیت  منسوبین 

گردید. 
به  پیوند  این خبرنامه آمده که در  در 
نشده  داشت  باز  کسی  مهمات  این 

است. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انتخابات هیات اداری 
شورای والیتی بلخ 

برگزار شد
انتخابات  سوم  دور  بلخ:  8صبح، 
گزینش  برای  بلخ  والیتی  شورای 
شورا  این  منشی  و  معاون   رییس، 
اداری  هیات  و  شد  برگزار  دیروز 
دور گذشته کرسی های شان را دوباره 

تصاحب کردند.
حیث  به  حدید،  محمدافضل  داکتر 
به  اخالقی  غالم عباس  شورا،  رییس 
سمت معاون و شکیبا شکیب به حیث 
کسب  با  بلخ  والیتی  شورای  منشی 

اکثریت آرا برگزیده شدند.
هیات اداری بلخ در سخنرانی های شان 
وعده سپردند که در تشخیص و رفع 
مشکل های مردم والیت بلخ کوشش 

خواهند کرد.
می کوشند  که  گفتند  هم چنین  آنان 
مسووالن  به  را  چالش ها  عمده ترین 
محلی و در صورت لزوم مسووالن در 
برای  را  راه  حل هایی  و  برسانند  مرکز 

این مشکل ها جستجو کنند.

خاطر  به  را  اوباما  جمهوری خواهان 
سرعت خروج نیروها از افغانستان مور 

انتقاد قرار می دهند.
نوشته  هم چنین  نیویارک تایمز 
از  استفاده  بر  جدید  توجه  که  است 
با  مقابله  برای  نخبه  نظامی  نیروهای 
هرگونه تهدید تروریستی باقی مانده و 
توسط  افغان  نظامی  نیروهای  آموزش 
آموزگاران ارشد نظامی، متمرکز شده 

است.
این روزنامه همچنان گفته است که به 
»نیروهای  بر  خاص  توجه  منظور  این 
ویژه ارتش« امریکا متمرکز است. این 
ایفای  برای  را  افغان  سربازان  نیروها، 

مال بشیر یک فرمانده طالبان 
در خان آباد کشته شد

8صبح، کندز: مال بشیر، یک تن از فرماندهان طالبان در ولسوالی خان آباد والیت 
کندز، در پی یک حمله ی پولیس کشته شد.  

سیدسرور حسینی، سخنگوی فرماندهی پولیس والیت کندز، گفت که پس از 
این که جای بود و باش مال بشیر، یکی از فرماندهان نام  نهاد طالبان در روستای 
»غاروچی« ولسوالی خان آباد مشخص شد، پولیس برای بازداشت وی اقدام کرد 

که در پی یک درگیری مسلحانه، مال بشیر کشته شد.
او گفت که در این حمله، یک مقدار مواد انفجاری و دستگاه رهبری ماین از راه  

دور )ریموت کنترول ( نیز  به دست آمده است.
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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 بیات1148
ه و تنظیم:

تهی

وآتش«  دود  ورای  »از  امروز  گزارش  در 
ایام  در  که  درایم  خود  با  را  خواهری 
روبه رو  شده  کارگذاری  ماین  با  کودکی 
شده و یک پایش را از دست داده است او 
آن حادثه زندگی اش را چنین بیان می دارد: 
افغانستان  ملت  زندگی  در  »روزهای خوش 
بسیار کم دیده می شود، به خصوص در این 
می آید  دنیا  به   از روزی که  دهه جنگ  سه 
بزرگ  جنگ  در  دارد،  جریان  جنگ 
مانند  یا  بین می رود  از  می شود و در جنگ 
من معلول می شود. من تازه پنج بهار زندگی 
جنگ های  که  بودم  کرده  سپری  را  خود 
کابل  در  جهادی  احزاب  بین  میان گروهی 
شروع شد و این جنگ مدت چند سال را در 
برگرفت و هر روز بر شدت جنگ و فجایع 
افزوده مي شد. هر گروه به نوبه خود مردم را 
قبل  سال   13 تقریبا  مدت  می کردند.  اذیت 

را  خود  زندگي  بهار   5 تازه  من  که  زمانی 
سپري کرده بودم ، در یكي از روزها قرباني 
حادثه  آن  در  و  شدم  کارگذاري شده  ماین 
دادم  دست  از  را  خود  راست  پاي  المناك 
و در جمع معلوالن کشور اضافه شدم. فعال 

به خاطر  ندارم.  خاصی  مصروفیت  کدام  هم 
داده  ادامه  دروس خویش  به  پا  یک  نداشتن 
ولی  دارم،  تعلیم  به  عالقه  بسیار  اما  نتوانستم. 
به خاطر بي کفایتي اداره هاي موجود در کشور 
را  معلولیت  تاهنوز همان کارت  نتوانستم که 

و  بیاورم  به دست  است،  من  مسلم  حق  که 
مي خواهم که براي هر معلول همان احترام و 
حق را مردم و ادارات دولتي داشته باشند که 
نبینند  به دیگران دارند. به ما به دیده حقارت 
و یا هم از روي ترحم کاري را انجام ندهند. 
 درست است ما معلول هستیم، اما بي چاره و 
نیازمند نیستیم، ما مانند دیگران هم توان کار 
هم  دولت  که  به شرطی  داریم،  را  فعالیت  و 
چنین  امید  به  بسازد.  مهیا  را  زمینه  ما  براي 
و  جنگ  از  و  مي کنم  شماري  لحظه  روزي 
تمام  با  هستم.  متنفر  سخت  جنگ افروزان 
قیمتی که  به  نه  مي خواهم،  اما  وجود صلح 
ما را به خاطر صلح دوباره قرباني کنند و نتیجه 

آن باز همان صفر که است،  خواهد ماند.«
این  بهتر شدن  محترم:-  جهت  خواننده گان 
پیشنهادات  و  انتقادات  نظریات،  به  ما  بخش 
سالم شما به دیده ی قدر می نگریم. با شریک 
ساختن چنین گزارش های شما در نشانی ذیل 

منتظر می باشیم.  
Info_afg@solidarity for justice.org.af

به معلوالن احترام کنید!
در يكي از روزها قرباني ماين كارگذاري شده شدم و در آن حادثه 
المناك پاي راست خود را از دست دادم و در جمع معلوالن كشور 

اضافه شدم. فعال هم كدام مصروفيت خاصی ندارم. به خاطر 
نداشتن يك پا به دروس خويش ادامه داده نتوانستم. اما بسيار 
عالقه به تعليم دارم، ولی به خاطر بي كفايتي اداره هاي موجود در 
كشور نتوانستم كه تاهنوز همان كارت معلوليت را كه حق مسلم 
من است، به دست بياورم و مي خواهم كه براي هر معلول همان 

احترام و حق را مردم و ادارات دولتي داشته باشند كه به ديگران 
دارند.

VACANCY
2/2/2012

Médecins Sans Frontières (MSF – Doctors Without Borders) is an
international, independent, medical humanitarian organization that delivers
emergency aid to people affected by armed conflict, epidemics, healthcare
exclusion and natural or man-made disasters to populations in danger in
more than 70 countries.

MSF is seeking qualified applicants for the following position:

Electrical Engineer (Contract Basis)
JOB PURPOSE

Supervise the electrical works of the construction of a Maternity
Hospital in Khost.
The works to supervise will include:
Instillation of works inside the buildings including large UPS systems
External electrical systems including all grounding works
Connection of all breaker boxes and panel boards
Instillation and connection of generators

EDUCATION AND EXPERIENCE
Needs to have worked as an electrical engineer for at least 4 years and have an
excellent understanding of electrical systems, there design and maintenance and
be able to manage a large site with multiple buildings and external electrical works.
Have a very good level of English and be able to write reports on the progress of
the works.
KNOWLEDGE, SKILLS AND ABILITIES
Flexibility.
Dynamic and takes responsibilities
Very good organization skills
Sense of responsibility, adaptability, and honesty

The interested candidates should submit their applications (CV+ motivation letter, including
references details) with supporting documents to :

Monty Hatfield
The address is House 4, Street 3, Qala-e-Fatullah, and Kabul. (Opposite Table
Talk Restaurant);
msf-afghanistan-hfm@msf.or

Deadline for the submission of Applications is 8th of February. Please
note that only short listed candidates will be contacted. Contracted
amount will be negotiated
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JOB VACANCIES
30/01/2012

Médecins Sans Frontières (MSF – Doctors Without Borders) is an international, independent, medical
humanitarian organisation that delivers emergency aid to people affected by armed conflict, epidemics,
healthcare exclusion and natural or man-made disasters to populations in danger in more than 70
countries.

MSF is seeking qualified applicants, Afghan nationals, for the following positions in the following location:

Kabul – coordination office
Purchaser – Similar previous experience desired – Starting gross salary: 20 700 AFN
Training and development assistant - Admin responsible regarding recruitment, staff
development and trainings - University diploma or certificate in Administration or HR - Experience
in administration and networking – Starting gross salary: 28 500 AFN
Expat Support Manager – Movements, visas, briefings of international staff – logistics and/or
administration background, experience as a manager and experience abroad required – Starting
gross salary between 50 000 and 64 000 AFN

The interested candidates should submit their applications  before the 11 February 2012 (CV+
motivation letter, including references details) to :

HR and Administration department
By email: msf-afghanistan-admin@msf.org
or in a sealed envelop at : Médecins Sans Frontières , House#4, Street#3, Qala-e-Fatullah, Kabul
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اشتباه لیون پانیتا- وزیر دفاع امریکا- این بود که به 
روز چهارشنبه نشان داد اداره ی اوباما چقدر مشتاق 
خروج از افغانستان است. وزیر دفاع بیان داشت که 
امریکا حاضر است از اواسط ۲۰۱۳ میالدی رهبری 
افغان  نیروهای  به  را  نظامی علیه شورشیان  عملیات 
از آنچه  پیشتر  امریکا یک سال  این ترتیب  به  دهد. 
به  را  نظامی  رهبری  بود-  کرده  برنامه ریزی  که 
افغان ها می دهد و در این صورت در حمایت هایش 

از اردوی افغانستان نیز کاهش به عمل می آید.
این خبر واکنش های توام با انتقاد و تعجب را در بر 
داشته است. چون به کسی در این مورد چیزی گفته 
کرد  تصریح  اوباما  حکومت  بعدا  البته  بود.  نشده 
نیامده  به وجود  تغییری  برنامه های شان کدام  که در 
است. حتا جنرال پتریوس- رییس سی  ای ای- نیز 
گفت که حرف های وزیر دفاع بد فهمیده شده و او 
کدام تغییری را در جریان انتقال مسوولیت ها پیش 

از سال ۲۰۱۴ مطرح نساخته است.
اما آقای پانیتا آدم خام و تازه کاری نیست و دیگران 
نیز گزارش دادند که برنامه ۲۰۱۳ میالدی از چندی 
است  این  ما  حدس  اما  است؛  بوده  کار  زیر  پیش 
که وزیر دفاع امریکا به سپردن مسوولیت ها سرعت 

بخشیده است.
آن صورت  از  پس  امریکا  دفاع  وزارت  اعالم 
می گیرد که آقای نیکوالس سارکوزی چندی پیش 
پایان ماموریت نیروهای خود را در پایان سال ۲۰۱۳ 
میالدی اعالم داشت. هر دو رییس  جمهوری امریکا 
پیش  در  را  ریاست جمهوری  انتخابات  فرانسه  و 
دارند و هر دو می خواهند به رای دهندگان بگویند 
پایان  به  موفقانه  نیروهای شان  نظامی  ماموریت 

رسیده است. چنان که آقای اوباما در ماه اکتوبر نیز 
درباره ی خروج نیروهای خود از عراق نیز گفت که 

»این جنگ به پایان خود نزدیک شده است.«
چنین  امریکا  دیدگاه  از  عراق  در  اکنون  هم  شاید 
وقت  چه  که  نیست  معلوم  افغانستان  در  اما  باشد 
جنگ جاری به نقطه پایان خود نزدیک می گردد. 
طالبان در دو سال گذشته خسارات و تلفات زیادی 
کنترول  ناتو  و  افغان  نیروهای  و  گشته  متحمل  را 
گرفته اند؛  اختیار  در  جنوب  در  را  زیادی  مناطق 
دست  از  هنگام  زود  خروج  با  دست آورد ها  اما 
رفته می تواند و اتفاقا اعالم قبل از موقع وزیر دفاع 
امریکا طالبان را نسبت به خروج نیروهای خارجی 

امیدوار می سازد.
نیروهای امریکایی قادر به سپردن  ممکن است که 
افغان  نیروهای  به  امنیتی  مسوولیت های  مطمینانه ی 
در ۱۸ماه آینده باشند؛ اما تا هنوز این موضوع واضح 
نیست. در همین حال طالبان پناهگاه های مطمین در 
به صورت  حقانی  شبکه ی  و  داشته  پاکستان  خاک 

پاکستان  استخبارات  گسترده و در سایه ی حمایت 
حالی  در  این  می دهد.  ادامه  خود  فعالیت های  به 
سپتامبر  ماه  در  قبلی  برنامه ی  اساس  بر  که  است 
قرار است که ۳۳ هزار سرباز امریکایی افغانستان را 
ترک کنند که این امر خود بر عملیات های تهاجمی 

نیروها تاثیر می گذارد.
از موقع بدون شک قیمت صلح  اعالم خروج قبل 
عملیات  یافتن  پایان  با  می برد.  باال  را  طالبان  با 
طالبان  آینده  ماه   ۱۸ ظرف  در  امریکایی  نیروهای 
مایل خواهند بود که گفتگوهای صلح را به تاخیر 
از  زندانی شان  هزاران  آزادی  خواهان  و  انداخته 
زندان های امریکایی و افغان گردند. در این صورت 
امریکا عملیات مرگبار شبانه اش را متوقف ساخته و 
در صورت خروج نهایی در سال ۲۰۱۴ میالدی ناتو 
نیز کدام پایگاه دایمی در افغانستان نخواهد داشت.

بس  آتش  به  میلی  این  از  پیش  طالبان  اگر  حتا 
داشتند؛ اما وقتی موضوع خروج نیروهای امریکایی 
بی فایده  را  کاری  چنین  گروه  این  باشد  میان  در 
خواهد دانست. در این جا با توجه با تجربه ی جنگ 
گفتگو  طالبان  با  ضعف  موضع  از  امریکا  ویتنام 

خواهد کرد.
حمایت  هنوز  اما  خسته اند؛  جنگ  از  امریکا  مردم 
آن هم  دارد  ادامه  افغانستان  در  عملیات  از  عمومی 
حرف  کم تر  آن  درباره  اوباما  آقای  که  وجود  با 
جنگ  در  هم  خواه  جمهوری  کاندیدان  می زند. 
چپ  جناح  انتقادهای  کنند.  پشتیبانی  افغانستان 
سفید  کاخ  در  دموکرات ها  واسطه  به  کنگره  در 
این رو تصمیم وزیر  از  خاموش ساخته شده است؛ 
اوباما  باراک  سیاسی  تمایالت  از  ناشی  بیشتر  دفاع 

است.
آقای اوباما به عنوان کاندید در سال ۲۰۰۸ گفته بود 
حتا چند  او  دارد.  را  ارزش جنگیدن  افغانستان  که 
هزار نیروی دیگر نیز به افغانستان فرستاد- اگر چه 
افغانستان  در  امریکایی  آنچه که جنراالن  از  کم تر 
توقع داشتند. اما اکنون او پیشتر از تاریخ تعیین شده 
عملیات نیروی های نظامی خود را کاهش می بخشد.

که  می کند  حساب  خود  پیش  اوباما  آقای  شاید 
مرگ اسامه بن الدن حتا با وجود بدتر شدن اوضاع 
در افغانستان به اندازه کافی به او اعتبار بخشیده است 
و یا طالبان در هر حالتی کدام پیشرفت قابل توجهی 
او  شاید  داشت.  نخواهند  امریکا  انتخابات  از  پیش 
اوباما  آقای  برای  امر  این  اما  می کند.  فکر  درست 
افغان  نیروهای  گویا  که  است  بزرگی  مخاطره ی 
را  کشور  امنیتی  مسوولیت های  گرفتن  آمادگی 
در  امریکا  دست آورد های  ترتیب  این  به  و  داشته 

افغانستان در معرض تهدید قرار نخواهد گرفت.
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وقتی از مذاکره سخن گفته می شود، این تصور به وجود 
افغانستان  دولت  باید  آن  قوی  یک پایه  که  می آید 
زیادی  کاستی های  باوجود  افغانستان  دولت  باشد. 
از  بسیاری  که  است  مشروع  نهاد  یک  دارد،بازهم  که 
شاخصه ها و عناصر یک دولت مشروع را دارا می باشد. 
مبنای  بر  دولت  این  اصلی  نهادهای  آنجایی که  از 
گروه  هیچ  گرفته،  شکل  مردم  مشارکت  و  انتخابات 
سیاسی یا نهادی دیگر در سطح افغانستان و یا در خارج 
کشور با انتساب به جامعه ی سیاسی افغانستان، نمی توانند 
خویشتن را از نظر مشروعیت با دولت مقایسه کند. برای 

بسیاری ها این وضعیت پرسش برانگیز می باشد.
یکی از پرسش های جدی که در این زمینه وجود دارد، 
که  است  پذیرفته  افغانستان  دولت  چرا  که  است  این 
تحرکات مربوط به گفتگوها و مصالحه به گونه ای پیش 
برود که دولت در آن نقش اصلی را نداشته باشد و حتا 
پرسش  این  دیگر  از سوی  باشد.  داشته  قرار  در حاشیه 
نیز مطرح می گردد که آیا این حاشیه نشینی برای دولت 
خود  امر  یک  گفتگوها  به  مربوط  کارهای  و  ساز  در 
ساخته است که از سوی دولت به اجرا در آمده است، 
ارتباط  نوع  از  نشینی عارضه ای است که  این حاشیه  یا 
جامعه ی جهانی و یا برخی از اعضای جامعه ی جهانی با 
گروه های مخالف مسلح دولت به میان آمده است. اگر 
این حاشیه نشینی یک اقدام خود ساخته از سوی دولت 
باشد، هم پرسش بر انگیز است و اگر از سوی جامعه ی 

جهانی باشد نیز پرسش برانگیز می باشد.
این  می باشد  تصور  مورد  که  چیزی  چنین وضعیتی  در 
است که یک پایه اصلی گفتگوها دولت افغانستان باشد؛ 
اما دیده می شود که چنین شرایطی در گفتگوهای صلح 
مربوط به افغانستان وجود ندارد. هم حزب اسالمی در 
طرف  که  می کند  اظهار  چنین  خود  موضع گیری های 
متحد  ایاالت  گفتگوهای  در  اعتمادش  مورد  و  اصلی 
دولت  از  غیر  حقوقی  شخصیت های  سایر  یا  و  امریکا 
افغانستان می باشد و هم گروه طالبان به همین مساله تاکید 
ایاالت  داشته و چنین اظهار می کند که طرف تعاملش 

متحد امریکا و جامعه ی جهانی می باشد.
در این میان اما دولت افغانستان بدون این که در راستای 
انجام  را  تالشی  وضعیت  این  آوردن  در  کنترول  به 
دهد، فقط به مانور تبلیغاتی در راستای انحصار رهبری 
گفتگوها بسنده کرده است. این در حالیست که به گونه 
راستای  در  افغانستان  دولت  از سوی  مهمی  گام  عملی 
قبضه رهبری گفتگوها صورت نگرفته و معلوم نیست که 
این گفتگوها تحت چه شرایطی صورت خواهد گرفت 

و با چه دورنمایی ادامه خواهد یافت.
دولت  مسلح  مخالفان  تا  است  گردیده  باعث  آنچه   

از رویارویی  از طالبان و حزب اسالمی،  اعم  افغانستان 
با دولت افغانستان انکار کنند، این است که آنان دولت 
وابسته می دانند و چنین تصور  را یک دولت  افغانستان 
بلکه  نبوده؛  شخص  به  قایم  دولت  این  که  می کنند 
بین المللی  کمک های  و  خارجی  دولت های  به  متکی 
می باشد. اخیرا گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسالمی در 
مصاحبه ای که با بی بی سی به همین موضوع اشاره کرده 
نیروهای  از خروج  بعد  که  است  گفته  است. حکمتیار 
امریکایی دولت کابل قادر به این نخواهد بود که حیات 

سیاسی خود را حفظ کند.
حزب  که  است  گردیده  باعث  آنچه  می رسد  به نظر 
اسالمی و طالبان علی رغم انتخابی بودن نهادهای اصلی 
دولت کابل، از پذیرش مشروعیت آن انکار کنند، این 
است که دولت تحت رهبری حامد کرزی، در راستای 
تثبیت اقتدار مشروع خود در برابر مخالفان مسلح بسیار 
غیر جدی و منفعالنه برخورد کرده است. رهبری دولت 
چندین بار با امید تحریک رهبران مخالفان خود به دست 
به  تشویق  را  آنان  عاجزانه  به گونه  جنگ،  از  کشیدن 

خاتمه دادن به جنگ کرده است.
این گونه برخورد از سوی رهبری دولت باعث گردیده 
را  اقتدار مشروع دولت  تا مخالفان مسلح دولت،  است 
مهم به حساب نیاورند. از این رو است که دیده می شود 
وقتی بحث از مذاکره و مصالحه به میان می آید، رهبران 
کوشش  افغانستان  دولت  مسلح  مخالف  گروه های 
قرار  افغانستان  دولت  عرض  در  را  خود  تا  می کنند 
دولت  با  برابر  حقوقی  شخصیت  یک  به عنوان  و  داده 
می کنند  این گروه ها هم چنین تالش  بیاورند.  به حساب 
از  که  خواسته هایی  با  برابر  نیز  را  خواسته های شان  که 

آدرس دولت مطرح می گردد، عنوان کنند.
همین موضوع نیز سبب شده است که گروه های مسلح 
نهاد  یک  به عنوان  را  افغانستان  دولت  دولت،  مخالف 
گرفته  صورت  کارهای  و  ساز  و  منتخب  و  مشروع 
تاکنون را یک ساختار مبتنی بر توافق چند اراده محاسبه 
یابد،  تغییر  ساختار  این  که  شوند  آن  خواستار  و  کرده 
شامل سازی  با  جدیدی  ساختار  و  شود  اعالم  ملغی 
نظر  در  افغانستان  آینده ی  برای  آنان  سیاسی  اراده ی 
گرفته شود. این در حالیست که دولت افغانستان با توجه 
به انتخابی بودن بسیاری از ساختارهای اصلی آن چون 
که  است  ساختاری  قضاییه،  قوه  و  پارلمان  حکومت، 
هر گونه تغییر در آن تنها با تشریفات مندرج در قانون 
دیده می شود  اما  می باشد؛  امکان پذیر  افغانستان  اساسی 
که دولت افغانستان در ثابت کردن این موقعیت، چندان 

موفقانه و جدی عمل نکرده است.
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صحت اختصاص داده شده است.
طرح  افغانستان،  اساسی  قانون   98 ماده ی  بنیاد  بر 
بودجه ی ملی نخست به مجلس سنا معرفی می شود و 
اعضای این مجلس پس از 15 روز گفتگو روی آن، 
دیدگاه های مشورتی شان را برای تصویب به  مجلس 

نمایندگان می سپارند.
وزیر مالیه ی کشور از سناتوران مجلس سنا خواست 
را  مشورتی شان  دیدگاه های  اساسی،  قانون  مطابق  تا 

هرچه زودتر به مجلس نمایندگان ارایه کنند.
وزیر مالیه  تاکید کرد که تاخیر در تصویب بودجه، 
دولت  توسعه ای  پروژه های  تطبیق  بر  منفی  تاثیر 

می گذارد.

طالبان می شوند، بیرون نمانند. 
می گوید:  سیاسی  مسایل  تحلیلگر  جوینده،  میراحمد 
به  پاکستان  نخست وزیر  گیالنی،  یوسف رضا  »سفر 
با  تماس  یک طرف  از  که  است  این منظور  به  قطر 
امریکایی ها  با  دیگر  طرفی  از  و  باشد  داشته  طالبان 
مذاکرات  در  را  خود  و  باشد  داشته  تماس  غرب  و 

شریک کند تا از نتایج مذاکرات بی بهره نماند.« 
اما این بار پاکستان تا چه اندازه می خواهد در پروسه 
تمام  این  از  پیش  زیرا  کند،  عمل  صادقانه  صلح 
برای  پاکستان  و  امریکا  سوی  از  که  تالش هایی 
تقابل  در  پاکستان  گرفته،  صورت  طالبان  با  مصالحه 

با آن عمل کرده است. 
نخستین بار جورج بوش، رییس جمهور پیشین امریکا، 
طرحی را برای لویه جرگه مشترک صلح بین افغانستان 
هزینه  با  افغانستان  چند  هر  کرد.  پیشنهاد  پاکستان  و 
مقامات  اما  کرد،  برگزار  را  لویه جرگه  این  هنگفتی 
آن  در  اشتراک  از  پاکستان  حکومتی  عالی رتبه 

وزارت مالیه ی کشور، طرح ملی بودجه سال 1391 را 
که شامل 224 میلیارد و 500 میلیون افغانی می شود، 

روز گذشته به مجلس سنا ارایه کرد.
دولت  ماهه   9 مصارف  ملی،  بودجه ی  طرح  بنیاد  بر 
ماه  اخیر  تا  حمل  اول  )از  آینده  سال  در  افغانستان 
و  میلیارد   110 توسعه   ای  بودجه ی  بخش  در  قوس( 
به 134  افغانی و در بخش بودجه عادی  میلیون   200

میلیارد افغانی تخمین شده است.
حین  کشور  مالیه ی  وزیر  زاخیلوال،  عمر  حضرت 
معرفی بودجه ی ملی، به اعضای مجلس سنا گفت که 
در بودجه ی توسعه ای سال 1391، چهل درصد نسبت 
به بودجه ی توسعه ای سال 1390 افزایش آمده است، 
در حالی که در بودجه  ی عادی سال 1391، 14 درصد 
نسبت به بودجه ی عادی سال  1390 افزایش پیش بینی 

شده است.
به گفته ی وزیر مالیه ی کشور، از کل بودجه ی عادی، 
77 میلیارد و 300 میلیون آن از عواید داخلی دولت 

افغانستان تمویل خواهد شد.
زاخیلوال گفت: »مجموع بودجه ی عادی سال 1391 
تقریبا 134.3 میلیارد افغانی در نظر گرفته شده است 
که به تناسب 9 ماه بودجه ی عادی سال 1390 حدود 
14 درصد افزایش را نشان می دهد. بودجه ی انکشافی 
که شامل بودجه جدید و بودجه ی انتقالی می شود، در 
بالغ بر 110 ملیارد افغانی است که  سال مالی 1391  
به تناسب بودجه ی آغاز سال 1391 حدود 40 درصد 

افزایش یافته است.«
زاخیلوال هم چنین گفت که بودجه ملی افغانستان به 
اقتصادی  توسعه   برنامه  اساس  به  و  واقع بینانه  صورت 
دولت افغانستان و سیاست دولت در بخش های عادی 
و انکشافی و با در نظر داشت نیازمندی های اقتصادی 

کشور طرح شده است.
زاخیلوال، عوامل افزایش در بودجه عادی را افزایش 
و  متقاعدان  حقوق  معارف،  پولیس،  ارتش،  شمار 

تطبیق سیستم رتب معاشات عنوان کرد.
بودجه  بیشتر  بخش  که  گفت  کشور  مالیه ی  وزیر 
کارمندان  معاشات  و  امنیتی  بخش های  به  عادی 
دولت اختصاص یافته است و بیشتر بودجه توسعه ای 
و  عالی  تحصیالت  معارف،  زیربنایی  پروژه های  به 

گیالنی،  یوسف رضا  که  کرده است  اعالم  پاکستان 
نخست وزیر این کشور، برای تشریح موضع پاکستان 
در مذاکره با طالبان به قطر سفر می کند. فکر می شد 
شده  رانده  حاشیه  به  قطر  مذاکرات  در  پاکستان  که 
است، ولی این نخستین بار است که یک مقام رسمی 

این کشور به قطر سفر می کند. 
ربانی کهر،  حنا  که  می شود  انجام  حالی  در  سفر  این 
وزیر خارجه پاکستان، هفته گذشته به افغانستان سفر 
کرد و در این سفر تاکید کرد که پاکستان در پروسه 

مصالحه با افغانستان همکاری خواهد کرد. 
دولت افغانستان پس از آن که برهان الدین ربانی کشته 
با طالبان امکان ندارد و  شد، اعالم کرد که مصالحه 
باید برای پیشبرد مذاکره و آوردن ثبات به افغانستان، 

با حامیان طالبان در پاکستان گفتگو شود. 
در  پاکستان  می گویند  تحلیلگران  همین حال،  در 
تالش است تا در مذاکرات صلح جایگاه خود را پیدا 
کنند و به این ترتیب از مذاکرات و معامله هایی که با 

یا  تایید  چگونگی  کشور،  اساسی  قانون  بنیاد  بر 
مجلس  ویژه ی  صالحیت های  از  ملی  بودجه ی  رد 

نمایندگان به شمار می رود.
همزمان با این و پس از جنجال های به میان آمده میان 
اعضای مجلس نمایندگان و وزیر مالیه در مورد عدم 
قطعیه ی  حسابات  در   1389 سال  بودجه ی  مصرف 
خواهان  نیز  سنا  مجلس  اعضای  از  شماری  دولت، 

ارایه حسابات قطعیه ها به این مجلس شده اند.
مجل  اول  معاون  ایزدیار،  علم  محمد  این حال،  با 
وظایف  سنا  مجلس  کمیسیون های  که  می گوید  سنا 
بودجه  نتوانسته اند  که  وزیرانی  از  را  نظارتی شان 

توسعه ای شان را به مصرف برسانند، عملی می کنند.

خودداری کردند و این تالش هم به دلیل خودداری 
ثبات در  از همکاری صادقانه برای صلح و  پاکستان 

افغانستان، به نتیجه ای نرسید. 
در  پاکستان  همکاری  می گوید  جوینده  آقای  اما 
تعلق  امریکایی ها  به تصمیم  این بار،  مذاکرات صلح، 

استقامت  به  مطابق  کمیسیون  »هر  گفت:  ایزدیار 
کاری خود از نهاد هایی که به این کمسیون ها ارتباط 
توضیحات   1390 سال  قطعیه  مورد  در  می گیرند، 
مجلس  گذشته  هفته ی  فیصله  به  مطابق  بخواهند. 
نتوانسته اند  که  نهاد هایی  با  مشرانو جرگه،  عمومی 
کنند،  مصرف  درست  به شکل  را  خود  بودجه ی 
بی کفایتی و غفلت کرده اند بر اساس قوانین نافذه ی 

کشور برخورد صورت خواهد گرفت.«
از اعضای مجلس سنا مدعی  از سویی دیگر، برخی 
اساس  به  افغانستان  ملی  بودجه ی  طرح  که  هستند 
تهیه ی  افغانستان  مردم  خواسته های  و  نیازمندی ها 

نشده است.
ملی  اقتصاد  کمیسیون  رییس  عرفان،  عبدالوهاب 
واحدهای  برخی  که  گفت  سنا  مجلس  بودجه  و 
سال روان  در  را  توسعه ای شان  بودجه ی  بودجوی، 

خورشیدی نیز به مصرف نرسانده اند.
بودجه ی  تطبیق  از  آنان  بررسی های  وی،  به گفته ی 
سال1390 نشان می دهد که اداره های دولتی از 8 تا ده 
درصد بودجه ی انکشافی خود را به مصرف رسانده اند 
و تنها در چند مورد، برخی اداره ها توانسته اند که تا 

50 درصد بودجه ی خود را به مصرف برسانند.
که  کردند  تاکید  سناتوران  برخی  همین گونه،  به 
ادامه ی  مانع  نباید  انکشافی  بودجه های  مصرف  عدم 

کمک های بین المللی گردد.
انتظار می رود که اعضای مجلس سنا تا 15 روز آینده 
نمایندگان  مجلس  به  را  مشورتی شان   دیدگاه های 

ارایه کنند.
فرستاده  به مجلس سنا  بودجه ی سال1391 در حالی 
نمایندگان،  مجلس  اعضای  از  شماری  که  می شود 
 1389 سال  بودجه ی  در  اختالس  و  تغییر  به دلیل 
دولت، سرگرم گردآوری امضا برای استیضاح وزیر 

مالیه ی کشور هستند.
اعضای مجلس نمایندگان درنشست هفته ی گذشته ی 
چگونگی  مورد  در  را  مالیه  وزیر  پاسخ های  خود، 
و  ندانسته  بخش  قناعت  سال1389  بودجه ی  مصرف 

خواهان استیضاح وی شدند.


که  است  این  مهم  آقای جوینده،  باور  به  دارد. 
می تواند  نقشی  چی  مذاکرات  این  در  پاکستان 
نقشی  چه  آن ها  به  امریکایی ها  و  باشد  داشته 
قایل اند. بنابراین پاکستان خواست های مشخص 
مشخص  بعدی  مراحل  در  که  دارد  را  خود 

خواهد کرد. 
بر بنیاد اظهارات مقامات غربی و دولت افغانستان، 
افغانستان  در  شورشگری  از  همواره  پاکستان 
از  اخیرا  که  گزارشی  در  و  کرده است  حمایت 
استخبارات  که  است  آمده  شد،  نشر  ناتو  سوی 
پاکستان بر همکاری های خود با طالبان افزوده و 
در تالش است تا پس از سال 2014 که نیروهای 
برای  را  زمینه  می کنند،  ترک  را  افغانستان  ناتو 

حضور دوباره طالبان در افغانستان فراهم کنند. 
به باور آقای جوینده، دولت افغانستان نیز سیاست 
پروسه صلح  به  رابطه  در  و همه جانبه ای  شفاف 
می گوید  یک بار  افغانستان  می گوید  او  ندارد. 
اما  دارد،  پاکستان  را  مذاکرات  اصلی  نقش 
زمانی که وزیر خارجه پاکستان به افغانستان سفر 
می کند، دولت افغانستان می گوید جامعه جهانی 
نقش میانجی را باید داشته باشد و مذاکرات باید 

بین االفغانی باشد. 
هر  پاکستان،  و  افغانستان  می گویند  تحلیلگران 
دو، در مذاکرات قطر در حاشیه قرار گرفته اند. طالبان 
گفته اند که طرف مذاکره آن ها صرف ایاالت متحده 
امریکاست، اما نماینده ویژه امریکا برای افغانستان و 
افغانستان گفت که  به  پیش در سفر  پاکستان چندی 

افغانستان در مذاکرات صلح نقش اساسی دارد. 

بودجه  ملی 1391 به مجلس سنا معرفی شد

نخست وزیر پاکستان
 به قطر می رود

 فرزاد

 حکیمی

بودجه ی سال1391 در حالی به مجلس سنا فرستاده می شود که 
شماری از اعضای مجلس نمایندگان، به دلیل تغییر و اختالس در 

بودجه ی سال 1389 دولت، سرگرم گردآوری امضا برای استیضاح 
وزیر مالیه ی کشور هستند.

اعضای مجلس نمایندگان درنشست هفته ی گذشته ی خود، 
پاسخ های وزیر مالیه را در مورد چگونگی مصرف بودجه ی 

ACKUسال1389 قناعت بخش ندانسته و خواهان استیضاح وی شدند.
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سیحونـفیضآباد

نورالعین-کندز

اداره  طرف  از  که  افغانی  میلیون  هشت  توزیع  روند 
در  برفکوچ  آسیب دیدگان  برای  حوادث  با  مبارزه 
بدخشان اختصاص یافته بود، توسط هیاتی که از مرکز 

به این والیت آمده است، آغاز شد.  
توزیع  به منظور  که  حکومت  عالی رتبه  هیات  اعضای 
که  می گویند  کرده اند،  سفر  بدخشان  به  کمک ها  این 
به  افغانی  میلیون  هشت  توزیع  بر  عالوه  سفر،  این  در 
حوادث  مدیریتی  راهکارهای  روی  حوادث  قربانیان 
بهتری  رسیدگی  آینده  در  بتوانند  تا   گفتگو کرده اند، 
به قربانیان حوادث کنند و در صورت امکان، خطرهای 

این حوادث را کاهش دهند.
به منظور مدیریت حوادث و روی دست  نشستی که  در 
حوادث  به  رسیدگی  برای  بهتر  راهکارهای  گرفتن  
بر  بود، مسووالن محلی بدخشان  بدخشان برگزار شده 
چون  درازمدتی  و  بزرگ  برنامه های  روي دست گیري 
مراکز  ایجاد  امن،  ساختن شهرک ها، ساختن خانه های 
ایجاد ذخایر مواد غذایی و غیرغذایی و  صحی مجهز، 
مناطق  و  دوردست  محالت  با  ارتباطی  خطوط  تامین 

کوهستانی تاکید کردند.
نشست  یک  در  حکومتی  عالی رتبه  هیات  اعضای 
خبری با رسانه ها، چگونگی توزیع این مقدار پول را به 

آسیب دیدگان توضیح دادند.
مبارزه  اداره  عمومی  رییس  کاکر،  محمددایم  داکتر 
را  افغانی  میلیون  سه  »ما  گفت:  افغانستان،  حوادث  با 
اضطرار  پول  از  آسیب پذیرند،  که  والیاتی  بعضی  به 
والیت هاست،  همین  جمع  از  هم  بدخشان  و  می دهیم 
اثر هدایت رییس جمهور  بر عالوه پنج میلیون دیگر به 
و معاون دوم فیصله شد تا برای کسانی که در زمستان 
امسال آسیب دیده اند، توزیع شود و ما امروز روی برنامه 
افغانی  میلیون  هشت  مجموع  در  که  پول  این  توزیع 

است، کار می کنیم.«
به منظور  تا  می کنند   تالش  آنها  کاکر،  آقای  گفته  به 
به  دولت  نقدی  کمک های  توزیع  در  بهتر  شفافیت 
رفتن  امکان  که  محالتی  به  حوادث،  آسیب دید گان 
در  مستقیما  را  پول کمکی  و  کنند  سفر  باشد،  موجود 

اختیار قربانیان اصلی حوادث قرار دهند. 
این مقام اداره مبارزه با حوادث افغانستان می گوید که 
بیشتر  بودنش،  آسیب پذیر  دلیل  به   بدخشان،  والیت 
و  دارد  قرار  بین المللی  موسسات  و  دولت  توجه  مورد 
آمادگی های الزم برای رسیدگی به قربانیان حوادث این 

محمدانور جگدلک والی کندز، در یک نشست خبری 
گفت که بنابر تحقیق های مسووالن و ریاست امور زنان، 
انگیزه قتل خانم ستوری، آن گونه که در برخی رسانه ها 

بازتاب یافته است، به دنیا آوردن دختر نبوده است.
توسط  22ساله،  بانوی  یک  ستوری،  پیش،  هفته  دو 
شوهر و مادرشوهرش در ولسوالی خان آباد کشته شد و 
شوهر و مادرشوهرش، انگیزه قتل وی را »به دنیا آوردن 

سومین دختر« خوانده بودند.
این در حالی است که والی کندز و مسووالن ریاست 
تحقیق هایی  پایه ی  بر  می گویند  والیت  این  زنان  امور 
که از سوی مسووالن این والیت صورت گرفته است، 
خانم ستوری، دومین دخترش را سه و نیم ماه قبل به دنیا 

آورده بود.
است  ممکن  می گوید  آن که  با  جگدلک،  محمدانور 
دختر  آوردن  به دنیا  ستوری  خانم  قتل  دالیل  از  یکی 
اگر  که  می آید  میان  به  پرسش  این  ولی  باشد،  بوده 
به دنیا آوردن دختر قربانی  تنها به خاطر  بانو ستوری را، 
به سه  ساخته اند، چگونه وی را گذاشته  اند که نزدیک 

ماه، با دخترش زنده بماند.
مورد  در  کندز،  والیت  زنان  امور  رییس  گیاه،  نادره 
انگیزه ی قتل بانو ستوری گفت: »در پی تحقیق هایی که 
ما داشتیم، خانم ستوری و خواهر شوهر وی، به گونه ی 
از  ستوری  هم چنان  بودند،  شده  داده  شوهر  به  »بدلی« 
خانواده  از   و شوهرش  بوده  )غنی(  توانمند  خانواده ی 
فقیر و برای همین شوهر ستوری در شمار تفنگ داران 

آمده، 36 کشته و شصت زخمی است.
مقام ها در بدخشان مي گویند که آمار دقیقی که آن ها 
رسانه ها  در  که  است  آن  از  کم تر  دارند،  اختیار  در 

انعکاس یافته است.
والیت  در  سنگین  برف باری های  افزایش  با  جانبی  از 
اضطراری،  کمک های  موقع  به  نرسیدن  و  بدخشان 

محمد«  »شیر  هنوز  ولی  است،  شده   بازداشت  او  قتل 
شوهر ستوری، بازداشت نشده است.

کندز،  والیت  پولیس  فرمانده  قطره،  سمیع اهلل  جنرال 
می گوید که آنان در تالش اند تا شیر محمد را بازداشت 

کنند.
او گفت که پولیس، روستا به  روستای ولسوالی خان آباد 
به زودی شیر  دارد و تالش می کند که  بازرسی  زیر  را 

محمد را بازداشت کند.
در  بانوان  قربانی  شدن  و  زنان  بر  خشونت  رویدادهای 

نگرانی  ابراز  والیتی  شورای  نمایندگان  از  شماری 
می کنند که این گونه برف باری ها، سیالب های سنگین 
را نیز در قبال خواهد داشت و اگر به موقع برای مردم 
نیز  دیگر  انسانی  تلفات  احتمال  نشود،  رسانده  کمک 

وجود دارد.
حوادث  وقوع  از  نگراني  ابراز  با  نمایندگان  این 
برنامه  باید  دولت  که  مي گویند  بدخشان  در  احتمالي 
کمک رساني را به حوادث احتمالی را از همین اکنون 

روي دست گیرد.
والیتي  شوراي  در  مردم  نماینده  بهارستاني،  نازیه 
در  حوادث  این که  از  بعد  »همه ساله  گفت:  بدخشان، 
آغاز  کمک رساني  روند  مي گیرد،  قرباني  بدخشان 
مي شود که در زمینه توزیع آن بسیاري وقت ها به مشکل 

دچار مي شوند.«
این  امسال،  حد  از  بیش  برف باري هاي  وي،  گفته  به 
نگراني را براي آن ها به وجود آورده است که حوادث 
از  بیشتر  آینده  بهار  در  وسیالب ها  برف کوچ ها  مانند 

پیش اتفاق افتد.
او گفت که باید براي نجات افرادي که در معرض خطر 

قرار دارند، تدابیری روي  دست گرفته شود.


والیت های مختلف کشور باربار اتفاق افتاده است. در 
در  سحرگل  به نام  خانمی  پیش  چندی  مورد  تازه ترین 
والیت بغالن، چندین ماه را در زندان خانگی شوهر و 
مادرشوهرش، به دلیل »روسپی  نشدن«، سپری کرده بود 
و با وضع روانی ناگواری، به  هدف درمان به هندوستان 

فرستاده شد.

محمدانور جگدلک، با 
آن که می گوید ممکن است 

یکی از دالیل قتل خانم 
ستوری به دنیا آوردن 

دختر بوده باشد، ولی این 
پرسش به میان می آید 
که اگر بانو ستوری را، 

تنها به خاطر به دنیا آوردن 
دختر قربانی ساخته اند، 
چگونه وی را گذاشته  اند 
که نزدیک به سه ماه، با 

دخترش زنده بماند.

والیت گرفته شده است.
نورالرحمان صافی، مشاور اداره هالل احمر افغانی نیز با 
به صورت  پول  این  باید  این موضوع گفت که  بر  تاکید 

مستقیم در اختیار آسیب دیدگان قرار گیرد. 
می گیرد  صورت  بدخشان  به  حالی  در  هیات  این  سفر 
که روند کمک رسانی به بدخشان به اثر سقوط چرخبال 

نیروهای دفاعی افغانستان به مشکل روبه رو شده است.
مقام های دفاعی افغانستان پس از سقوط یک چرخبال شان 
گیرمانده  افراد  نجات  براي  که  ارغنجخواه  ولسوالی  در 
چرخبال ها  فرستادن  از  بود،  رفته  منطقه  آن  به  برف  در 
کمک رسانی  ماموریت  اجرای  برای  والیت  این  به 
معذرت  برف،  بلند  سطح  به دلیل  آسیب دیدگان،  به 
خواسته اند و قرار است این کمک ها، تا جایی که امکان 
دارد، توسط هیات اعزامي مرکز، از طریق ادارات محلي 

همان منطقه به آسیب دیدگان رسانده شود.
و  برف کوچ ها  در  که  داده اند  گزارش  رسانه ها 
برف باری های سنگین هفته های اخیر در والیت بدخشان، 
حدود 46 تن جان باخته  و بیش از 65 تن زخمی شده اند.

چندی پیش با وقوع برف کوچ در یک قریه در ولسوالی 
به  که  ماندند  گیر  برف  زیر  تن   500 حدود  اشکاشم، 

مساعی گروه های نجات، از برف بیرون آورده شدند.
اما مقام ها در ریاست مبارزه با حوادث طبیعی می گویند 
که آمار هایی که در رسانه ها به نشر رسیده است، بیشتر از 

آماری ست که آن ها در دست دارند.
آخرین  گفت  افغانستان  حوادث  با  مبارزه  اداره  رییس 
به دست  بدخشان  حوادث  قربانیان  شمار  از  که  آماری 

غیرمسوول در ولسوالی خان آباد کار می کرده است.«
»بدلی کردن«، یکی از شیوه های سنتی و خرافاتی ازدواج 
موردها،  بیشتر  در  آن  پیامدهای  که  می شود  خوانده 

ناگوار، نگران کننده و سرشار از خشونت بوده است.
خواهر قاتل که خانم  برادر ستوری می باشد، به رسانه ها 
است  نیک  وی  با  خانواده اش  رفتار  که  است  گفته 
که  ستوری  مادر  خانواده ی  از  شکایتی  هیچ گونه  و 

مادرشوهرش می شود، ندارد.
که  گفت  زنان  امور  رییس  گیاه،  نادره  همین حال،  در 
ستوری به برداشتن سالح توسط شوهرش، مخالف بوده 

است و همیشه به وی می گفته است 
که از سالح به دور باشد.

پافشاری  که  زمانی  افزود  گیاه  بانو 
برای ترک سالح  شوهرش  ستوری 
به واکنش مادرشوهر  زیاد می شود، 
و  می شود  مواجه  شوهرش  و 
تنها  که  می گوید  وی  به  شوهرش 
نان  او  به  می تواند  روش  به همین 
مربوط  که  ستوری  اما  بیاورد، 
به  است،  بوده  دارا  خانواده ی  یک 
شوهرش می گوید که به پول و نان 
کسی نیازمند نیست و با بیشتر شدن 
مادرشوهرش،  و  شوهر  بگومگو ها، 

وی را  به قتل می رسانند.
مادرشوهر ستوری، به عنوان شریک 

کمک های اضطراری
به بدخشان رسید

انگیزه قتل »ستوری« در هاله ای از ابهام

ACKU



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

حق مصوونیت اجتماعی
آسیب پذیر  گروه های  از  یکی  فقیر  خانواده های 
دولت  رسمی  آمار  براساس  افغانستان اند.  جامعه 
زیر  آن  نفوس  درصد  حدود  36  در  افغانستان، 
برگیرنده  9  در  كه  مي كنند  زندگي  فقر  خط 
میلیون نفر مي باشد. از این جمله حدود 3.4 میلیون 
مشکالت  به  افغانستان  در  ساكن  خانواده های  از 
نظارت  یافته های  هستند.  رو به رو  اقتصادي  جدي 
ساحوی كمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در 
مصاحبه  مجموع  از  كه  می دهد  نشان   1388 سال 
داشته اند  اظهار  آن ها  درصد  از   32.1  شوندگان، 
كه روزانه كم تر از 50 افغانی درآمد دارند و 21.8 
عاید  افغانی   50 از  بیشتر  روزانه  گفته اند ،  درصد 

دارند. 
مستقل  كمیسیون  ساحوی  نظارت  تیم  یافته های 
حقوق بشر افغانستان نشان می دهد، در سال 1388 
مصاحبه  شوندگان  از  درصد   63.3 خورشیدی 
ساحوی  نظارت  تیم  یافته های  بوده اند.  قرضدار 
از  درصد   59.5 كه  می دهد  نشان   1389 سال  در 
داشته اند  اظهار  نفر(   4477( مصاحبه شوندگان 
درآمد  كه  اشخاصی  و  خانواده ها  قرضداراند.  كه 
ندارند،  خود  خانواده  مصرف  میزان  با  متناسب 
دیگر  اشخاص  و  افراد  از  قرضه  گرفتن  به  مجبور 

محیط  یک  در  افغانستان  نوجوانان  از  بسیاری 
رشد  آینده  به  امیداوری  از  دور  و  خشونت بار 
می كنند. فشارها بر برخی از آنان چنان زیاد است 
كه با وجود سفر پرخطر، یگانه شانس برای زندگی 

را در مهاجرت به اروپا می جویند.  
خردسال  پسر   1000 از  بیش   2010 سال  در  فقط 
دادند.  پناهندگی  درخواست  آلمان  در  افغان 
با  انتظاری، خبرنگار رادیو صدای آلمان  مهرنوش 
دو نوجوان 17 ساله مالقات كرده است كه چنین 

سرنوشتی را انتخاب كرده اند.
این گونه  اروپا را  به  عمر روزهای پر خطر سفرش 
قصه می كند: »تا رسیدن به آتن در یونان 28 ساعت 
قایق  یک  درون  در  نفر   25 بودیم.  آب  روی  در 
بودیم. قایق پالستیکی بود. یک كشتی خود قاچاقبر 
در پیش رو بود. ریسمانی انداخته بود و ما را كش 
می كرد. وقتی كه پولیس او را پیش كرد، ریسمانی 
را كه دركشتی اش بود، قیچی كرد و خودش فرار 
كرد. ما در بین آب ماندیم. كشتی همان طور یک 

بغله یک بغله دربین آب تکان می خورد.«
این لحظات وحشتناک را شاید فقط بتوان در فلم ها 
كرد  آغاز  افغانستان  از  را  سفرش  عمر  بود.  شاهد 
آرزوهایش  سرزمین  را  اروپا  او  برسد.  اروپا  به  تا 
از  اما   نشد؛  چپه  »كشتی  می گوید:  او  می دانست. 
می شد،  پر  آب  از  ما  كشتی  شدیم.  بیزار  زندگی 
حال  اصال  می كردیم.  خالی  را  آبش  می گرفتیم 
بود.  ما خراب شده  بود. وضعیت  نمانده  ما  به حال 
باالخره پس از 28 ساعت به یک خشکه رسیدیم. 
یک شب و یک روز در آنجا بودیم، از آن جا بعدا 

به آتن آمدیم.«
ماه  دو  قریب  ماند.  زنده  كه  بود  عمر خوش بخت 
پیش او به آلمان رسید. او شرح حالش را به زبان 
دری، بیان می كند و هنوز فرصت آن را نیافته است 

كه تجاربش را به زبان آلمانی اظهار دارد.
و  طوالنی  راه  این  ساالنه  عمر  مانند  افغان  هزاران 

از  و  فقیر  خانواده ها  از  دسته  این  بنابراین،  می شوند. 
گروه های آسیب پذیر جامعه افغانستان اند.

معلومات  افغانستان  در  كهن ساالن  تعداد  مورد  در 
تخمینی  آمار  حتا  نیست،  موجود  كافی  و  دقیق 
جمعیت كهن ساالن نیز وجود ندارد. معموال در جامعه 
افغانستان، كهن ساالن از جایگاه خاصی برخوردارند 
و مورد احترام قرار می گیرند؛ اما به نظر می رسد كه 
و  نگه داری  توان  كهن ساالن،  از  نامعلوم  یک تعداد 
قادر  خانواده های شان  ندارند  یا  را  خود  از  مواظبت 
نیستند از آن ها  مواظبت و نگه داری كنند. با این حال 
در مورد حمایت از كهن ساالن هیچ طرح و برنامه ای 

وجود ندارد.
یافته های كمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان 
از جمع پاسخ دهندگان نظارت ساحوی،  می دهد كه 
سال  در  و  درصد   15.2 خورشیدی،   1387 سال  در 
 1389 سال  در  و  درصد   14.1 خورشیدی،   1388
خانواده های شان  سرپرست  درصد   17.0 خورشیدی، 
در  كه  می دهد  نشان  ارقام  این  می باشند.  كهن سال 
سرپرست  كه  كهن ساالنی  درصدی  اخیر  سال  سه 
باید  البته  است.  نکرده  تغییری  چندان  خانواده اند، 
گفت، كهن ساالنی كه سرپرست خانواده های شان اند، 
اعضای  سایر  چون  نیستند؛  آسیب پذیر  همه، 
صرفا  و  می باشند  درآمد  و  شغل  دارای  خانواده شان 

خطرناک را می پیمایند. در بین این افغان ها كودكان 
و نوجوانان بسیاری هستند كه هر یک برای جستجوی 

زندگی نو به سوی اروپا حركت می كنند. 
علی دیگر نوجوان افغان هم دلیل سفرش را این گونه 
زمین  این  بود.  خریده  زمینی  بزرگم  »پدر  می گوید: 
ما  از  را  زمین  این  می خواستند  آن ها  شد.  دعوایی 
بگیرند. به خاطر همین یک بار با پدر من دعوا كردند، 
زدندش؛ یک پایش را معیوب كردند. یک برادر من 
هم  من  عمه  بچه  یک  شد.  كشته  زمین  همین  سر  بر 
ما  بودند،  پولدار  بسیار  پدرم  كشته شد. خویشاوندان 

دیگر نمی توانستیم آن جا زندگی كنیم.«
خانواده علی از ترس قتل و خون ریزی بیشتر، او و یک 
فرستادند.  خارج  به  پناهندگی  برای  را  مامایش  پسر 
آن ها باید به كشور دنمارک می رفتند كه یک برادر 
پسر مامایش در آن جا است. علی در آغاز سفرش به 
ایران رفت و آن جا كاكایش یک قاچاقبر انسان را پیدا 

كرد تا او را به اروپا انتقال بدهد.
عمر نیز به خاطر جنگ و دشمنی های مرگبار بین قریه 
او  است.  داده  مهاجرت  به  تن  هم جوار  قریه  و  آن ها 
در یک ساختمان  آنجا  در  و  رفت  ایران  به  آغاز  در 
مشغول به كار شد. او پس از 18 ماه به استانبول تركیه 

رفت و بعد یک قاچاقبر او را به یونان برد.
عمر درباره وضعیت زندگی مهاجران افغان در یونان 
این گونه می گوید: »یک ماه در آتن بودم. البته داخل 
قوطی های اشغال دانی خواب می شدم. در آتن افغان ها 
تا شش هزار  پنج  از  بیشتر  به حساب من  خیلی زیادند. 
پول  هستند.  بیچاره  و  آواره  همه  هستند.  آن جا  افغان 

خود را به قاچاقبران داده اند.«
بیرند میسوویچ، عضو سازمان حقوق بشری موسوم به 
»اوضاع  كه  می كند  تصدیق  پناه جویان«   از  »حمایت 
فاجعه بار  خاص  به صورت  یونان  در  نابالغان  برای 
است.« اكثر این نوجوانان با سالمندان یک  جا زندانی 
سلول های  است.  تصور  از  به دور  شرایط  می گردند. 
خورده  تکان  كس  كه  كوچک اند  چنان  زندان 

به دلیل احترام، صالحیت سرپرستی خانواده را به كهن سال 
خانواده سپرده اند.

از ماه ثور 1357 تا سال 1387 خورشیدی حدود 100.000 
)صدهزار( تن به عنوان شهید از سوی دولت ثبت شده بود؛ 
به عنوان  تن   124.361 خورشیدی،   1390 سال  اول  تا  اما 
شهید ثبت شده اند. این آمار نشان می دهد كه از سال 1387 
در جریان  دیگر  تن   24.000 از  بیش   1389 سال  آخر  تا 
در  كه  كسانی اند  تنها  تعداد  این  شده اند.  كشته  جنگ ها 
وزارت كار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین به ثبت رسیده 

و به هیچ صورت، تعداد دقیق شهدا را نشان نمی دهد.
سال  مصوب  مفقودان  و  شهدا  بازماندگان  جدید  قانون 
از  بهتر  به  مراتب  و  بوده  بهتری  امتیازات  دارای   ، 1389
از  بسیاری  جدید  قانون  هرچند  می باشد.  قدیم  قانون 
این  آن هم  با  است؛  ساخته  مرفوع  را  آشکار  تبعیض های 
خانواده هایی  برای  را  امتیازی  و  حقوق  هیچ نوع  قانون 
از دست  از جنگ  غیر  اثر حوادث  در  كه سرپرست شان 
داده اند، در نظر نگرفته است. مقدار پول در نظر گرفته شده 
نسبت به سال های قبل از سال 1387 بیشتر شده و این یک 
پیشرفت نسبی را نشان می دهد. تا سال 1387 خورشیدی، 
 10 -6( افغانی  تا 500  بین 300  مفقودان  و  خانواده شهدا 
دالر امریکایی(  در ماه  دریافت می كردند؛ اما با تنفیذ قانون 
از  مفقودان  و  بازماندگان شهدا  امتیازات  و  جدید حقوق 
600 افغانی تا 2250 افغانی )12 دالر تا 45 دالر آمریکایی( 

افزایش یافت. 
ادامه دارد

نمی تواند. این سرنوشتی است كه علی از آن نجات یافته 
ماندیم.  یونان  در  یک ماه  تقریبا  »ما  می گوید:  علی  است. 
بعد از آن قاچاقبر ما را در یک كامیون یخچالی انداخت. 
پانزده یا بیست نفر بودیم كه تقریبا دو شبانه روز ما داخل 
ماشین یخچالی قرار داشتیم. خیلی یخ بود. آمدیم ایتالیا. در 
ایتالیا اگر پانزده بیست دقیقه بعدتر دروازه را باز می كردند، 

همه ما مرده بودیم.«
علی بعد از یک اقامت كوتاه در ایتالیا و فرانسه به آلمان 
شمال  در  وی  حاال  بود.  پیش  سه ماه  درست  این  رفت. 
نوجوانان  به  كمک  برای  كه  ساختمان  یک  در  آلمان، 
است، زندگی می كند. اتاق او نزدیک به اتاق عمر است. 
هنرپیشگان  و  پوسترهای خوانندگان  او  اتاق  دیوارهای  بر 
به  الفبا  فهرست  یک  میزش  برباالی  و  است  شده  نصب 
آلمانی و فارسی دری وجود دارد. پنج كارشناس تعلیم و 
تربیت از آن ها و نه تن دیگر مواظبت می كنند. این مربیان 
فراهم  را  ورزشی  امکانات  و  آلمانی  آموزش  آن ها  برای 
ساخته و جهت معلوم شدن سرنوشت پناهندگی شان با یک 

وكیل مدافع ارتباط می گیرند.
البته درهمه آلمان این مسایل به خوبی سازماندهی نشده اند. 
اندكی پیش در ایالت بایرن، در جنوب آلمان 60 نوجوان 
یک  زندگی شان  مکان  كه  این  به دلیل  افغان  خردسال 
نبود،  خوب  آن  بهداشتی  شرایط  و  بود  كهنه  سربازخانه 
دست به اعتصاب غذا زدند. عالوه بر این، زبان آلمانی را 
به آن ها نمی آموختند و هم چنان درخواست پناهندگی شان 

از قرار معلوم به طور جدی دنبال نمی شد.
آرزوهای علی و عمر برای یک آینده بهتر پیوسته صورت 
بلند  دیگری  از  یکی  و  می گیرند  به خود  مشخص تری 
پروازانه تر می باشد. عمر می گوید: »من در آینده می خواهم 
یک عکاس بسیار خوب شوم. در پهلویش می خواهم یک 

زندگی خوب و خوش با خانواده ما داشته باشم.«
بیان می كند: »چیزی كه  این گونه  را  علی هم آرزوهایش 
من می خواهم این است كه یک زندگی آرام داشته باشم. 

می خواهم درس بخوانم.«
آیا رویاهای این دو نوجوان افغان امکان به حقیقت پیوستن 
آلمانی  دادگاه  از همه یک  این مورد، نخست  دارند؟ در 

است كه تعیین تکلیف می كند.
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حقوق بشر بنیاد آزادی، دموکراسی
 و جامعه ی مدنی است.

3 حقوق بشر و حقوق شهروند
تمایز- همان طور كه مالحظه شد، حقوق بشر مقدم بر جامعه  است. اما 
حقوق شهروندان پس از آن كه مُُدن ]شهر[ تشکیل شود قابل تصور 
است. در نتیجه این دو رشته حقوق از یکدیگر، تفاوتی سرشتی دارند.

اگر در اعالمیه آن ها را از هم جدا نکردند، به این علت است كه در 
ذهن مولفان آن، حقوق شهروندان پیامد ضروری حقوق بشر است: 
قدرت  این كه  مگر  آورد  دوام  نمی تواند  بشر  مُُدن حقوق  تشکیل  با 
حاكمه بر طبق طرح كلی ای كه حقوق شهروند مشخص كرده  است، 

با آن برخورد كند. در اینجا تاثیر مستقیم روسو را باز می یابیم.
نظرات اساسی- حقوق بشر مجموعه ای از آزادی  است. بر طبق این 
حقوق فرد مجاز می شود زندگی شخصی اش را آن  طور كه می خواهد 
پیش برد. و فضایی از خود مختاری به او اعطا می شود كه جامعه را 
در آن راهی نیست. از جمله این حقوق می توان به آزادی های فردی 
)ماده 7(، آزادی عقیده، )مواد 10 و 11( حق مالکیت )ماده( 17 اشاره 
كرد. اما حقوق شهروند را اقتداراتی تشکیل می دهد كه بر طبق آن 
شركت همه افراد در امور مُُدن تضمین می شود و بدین طریق، امکان 
هر اختناقی از جانب مُُدن از میان می رود: از جمله این حقوق می توان 
از »حق شركت در تکوین اراده جمعی« )ماده 6(، حق توافق بر مالیات 

)ماده14(، و غیره نام برد.
آزادی  قدیمی ها و آزادی متجدد ها- این تمایز در واقع به دو استنباط 
هم  مقابل  در  با  كنستان  بنیامین  كه  برمی گردد  آزادی  از  متفاوت 
قراردادن آزادی سیاسی یا آزادی  قدیمی ها و آزادی مدنی، یا آزادی 
در  شركت  یونانی  مُُدن  در  است.  بخشیده  سامان  بدان  متجدد ها، 
بیان آزادی  راه  تنها  مردم،  توده  تصمیمات سیاسی در صحن مجمع 

بود. 
دموكراتیک  كامال  شکلی  به  كه  قواعدی  اسپارت  در  مثال  به عنوان 
روزانه  زندگی  جزییات  تمامی  در  می توانستند  می شدند،  تدوین 
دخالت كنند، تا حدی كه شهروند را از داشتن كوچک ترین اختیاری 
محروم كنند. اما این امر مانع از آن نبود كه این شهروند خود را انسانی 
راه  و  بر  حاكمه  قدرت  اقتدار  از  مایلند  بیشتر  متجددها  بداند.  آزاد 
برای  كنند:  شركت  سیاست  در  تا  باشند  امان  در  زندگی شان  روش 
آن ها آزادی »مدنی«، )به معنایی كه از حقوق مدنی در مقابل حقوق 
بنیادی  تمایز  این  است.  واقعی  آزادی  می شود(  صحبت  »عمومی« 
امروزه با تقابل »آزادی- اختیار در سلوک« كه به حقوق مدنی مرتبط 
است و »آزادی- مشاركت« كه به حقوق سیاسی مربوط می شود، مد 

نظر است.
در اعالمیه این دو دسته حقوق در تقابل قرار نداشته و الینفک اند: در 
یک جامعه سیاسی تنها به رسمیت شناختن حقوق شهروندی می تواند 
حقوق بشر را حفظ كند. بدین ترتیب از همان آغاز دولت لیبرالی، به 
دموكراسی  یعنی   - قدرت حاكمه  سازماندهی  از  میان شکلی  رابطه 
به  حال  است.  شده  توجه  به شدت  فردی  آزادی های  به  احترام  و   -
خوبی در میابیم چرا اعضای مجلس موسسان اعالمیه را تنها به شکل 
فهرست نامه ای از آزادی های بنیادین ارایه نکردند، بلکه آن را به شکل 
آن كه  برای  جامعه ای  هر  كه  كردند  ارایه  ساختاری  از  كلی  طرحی 

حقوق بشر توسط حقوق شهروند تضمین شود، پاسخ گو باشد.
ادامه دارد

آزادی های عمومی
 و حقوق بشر

قسمت بیست و پنجم 

نویسنده: ژان ریورو-اوگ موتوه/ترجمه فارسی نیکی پارسا
http://www.iranrights.org :منبع

قسمت یازدهم

این تمایز در واقع به دو استنباط متفاوت از آزادی 
برمی گردد كه بنیامین كنستان با در مقابل هم قراردادن 

آزادی سیاسی یا آزادی  قدیمی ها و آزادی مدنی، یا آزادی 
متجدد ها، بدان سامان بخشیده است. در ُمُدن یونانی 
شركت در تصمیمات سیاسی در صحن مجمع توده 

مردم، تنها راه بیان آزادی بود. 
به عنوان مثال در اسپارت قواعدی كه به شکلی كامال 
دموكراتیك تدوین می شدند، می توانستند در تمامی 

جزییات زندگی روزانه دخالت كنند، تا حدی كه شهروند 
را از داشتن كوچك ترین اختیاری محروم كنند.

ACKU



هرات،  والیت  در  تازه  آمار های  اساس  بر 
به  ابتال  مثبت  واقعه  مورد   69 دست كم 
به  ایدز(  مرض  اچ آي وي)عامل  ویروس 
ثبت رسيده است كه بيشتر این واقعات در 

افراد معتاد به  مواد مخدر بوده است.
والیت  در  تخمينی  گزارش های  اساس  بر 
وجود  معتاد  هزار  هفتاد  تا   60 بين  هرات، 
دارد كه به گفته مسووالن ریاست مبارزه با 
مواد مخدر، شصت درصد از این معتادان را 
افرادی تشکيل می دهد كه از خارج كشور، 
از  یا هم  به هرات آمده اند  ایران،  خصوصا 

ایران اخراج شده اند. 
ویروس  كنترول  ملی  برنامه  مسووالن 
اچ آی وی در والیت هرات، افزایش واقعات 

این ویروس را نگران كننده می دانند. 
برنامه  داكتر عارف شهرام، هماهنگ كننده 
اچ آي وي در هرات،  ملي كنترول ویروس 
می گوید: »بيشتر واقعات مثبت این ویروس 
مخدر  مواد  به  معتاد  مهاجرین  ميان  در 
تشخيص شده است كه از ایران به افغانستان 

برگشته اند.«
رسيده،  ثبت  به  آنان  نزد  كه  واقعاتی  افزود  او   
حدود هفتاد واقعه است كه نسبت به سال گذشته، 

چهار تا پنج واقعه افزایش را نشان می دهد. 
الزم  امکانات  »متاسفانه  می گوید:  شهرام  آقای 
كم تر  اچ آی وی  ویروس  كنترول  عرصه  در  را 
داریم و یک مركز آزمایش داوطلبانه اچ آی وی، 
در  مریضان  برای  بستر  كه  دارد  وجود  هرات  در 
مراجعه كنندگان  برای  صرف  و  ندارد  وجود  آن 

خدمات اوليه و آگاهی دهی انجام می شود.« 
از سوی  به گفته داكتر عارف شهرام، آماری كه 
احتمال  و  نيست  مطلق  می شود،  ارایه  مركز  این 
نگاه  دليل  به  ولی  باشد،  بيشتر  موجود  آمار  دارد 
تحقيرآميز به این مرض، مبتالیان تالش می كنند تا 

كم تر به این مركز مراجعه كنند. 
ميان مبتالیانی كه در سال روان  گفته می شود در 
در این مركز ثبت نام شده اند، یک زن هم حضور 

دارد. 
در  اچ آي وي  كنترول  ملي  برنامه  هماهنگ كننده 
هرات، از دولت و موسسات بين المللي می خواهد، 
به  مبتالیان  مراقبت  ویژه  مركز  یک  ایجاد  با  تا 
جدي  كنترول  براي  را  زمينه  اچ آي وي،  ویروس 

آن فراهم سازند. 
مبتال  افراد  تعداد  افزون  روز  افزایش  این حال،  با 
كه  آورده  به وجود  را  نگرانی  این  مواد مخدر،  به 
افزایش خواهد  نيز  اچ آی وی  ویروس  به  مبتالیان 

یافت. 
دوامدار  حضور  شاهد  هرات،  شهر  روزها  این 
معتادانی است كه اكثرا در ميان جاده ها و سرک ها 
به  دست  هم  یا  و  می پردازند  تکدی گری  به 

سرقت های كوچک می زنند. 
تعداد  افزایش  از  نيز  با مواد مخدر  مبارزه  ریاست 
نگران كننده  را  هرات  در  مخدر  مواد  به  مبتالیان 
برای  بزرگ  چالشی  را  مساله  این  و  می خواند 

سالمت اجتماعی در هرات می داند. 
مواد  با  مبارزه  اداره  ریيس  دقيق،  جيالني  غالم 
هزار  ده ها  وجود  با  كه  مي گوید  هرات،  مخدر 
معتاد در هرات، یک استراتژي عملي براي درمان 

آنان وجود ندارد. 
با گذشت  معتادان  به گفته وي، در حالي كه شمار 
هرروز افزایش مي یابد، شفاخانه ای اختصاصي براي 
آنان وجود ندارد و تنها كم تر از یک درصد از این 

معتادان به خدمات صحي دسترسي دارند.
ویروس  به  مبتالیان  از  زیادی  بخش  این كه  با 
اچ آی وی از طریق تزریق مواد مخدر به این ویروس 
آلوده شده اند، ولی مردم هنوز به این مرض به عنوان 

یک آفت اخالقی نگاه می كنند. 
باشندگان هرات، می گوید:  از  عبدالصبور، یک تن 
فقط  نمی دانم،  زیاد  ایدز  مرض  مورد  در  »من 
غير  روابط  كه  كس  هر  كه  می دانم  همين قدر 
اخالقی و نامشروع داشته باشد، به این مرض گرفتار 

می شود.«
دستورات  به  مردم  اگر  كه  می افزاید  عبدالصبور 
دینی پابند باشند، این مرض از بين می رود. اما سيد 
»این  هرات، می گوید:  باشندگان  دیگر  ثابتی،  نعيم 
مرض هدیه كشور های همسایه به افغانستان است كه 
به این مرض مبتال  افغان در این كشور ها  مهاجرین 

می گردند و به افغانستان می آیند.«
 او ادامه می دهد كه هر چند تا حال كدام شخص 
مبتال به این مرض را ندیده است، ولی می داند كه 
این گونه افراد در جامعه افغانی كال طرد می گردند، 
زیرا به آنان به عنوان افراد بداخالق، نگاه می كنند؛ 
مرض  این  به  خون  آلوده،  تزریق  اثر  در  كه  ولو 

گرفتار شده باشند. 
راه هاي  از  اچ آي وي  ویروس  معمول  به طور 
مختلف، از جمله روابط جنسي غير محفوظ، تزریق 
مشترک،  به طور  سرنج ها  از  استفاده  خون  آلود، 
از یک فرد  ميان معتادان و راه های دیگر  خصوصا 
به فرد دیگر انتقال پيدا می كند و با این كه هنوز راه 
حل كلی برای این مرض به وجود نيامده است، ولی 
دانشمندان در گوشه و كنار جهان در این زمينه به 

پيشرفت هایی دست یافته اند. 
بر پایه گزارش هایی كه در رسانه های داخلی منتشر 
شده است، شمار مبتالیان به بيماري ایدز در كشور 
از حدود 600 مورد در سال گذشته به 1250 مورد 

در سال  جاري افزایش یافته است.

از  تخار،  والیت  مركز  تالقان،  باشندگان  از  شماری 
نگرانی  ابراز  والیت  این  در  پی  درپی  دزدی ها  وقوع 

می كنند. 
دفتر  سوی  از  ارایه شده  آمار  آخرین  براساس 
سال  ابتدای  از  تخار،  پوليس  فرماندهی   مطبوعاتی 
روان خورشيدی تاكنون، 87 مورد دزدی در سراسر 
این والیت به ثبت رسيده است كه از این جمله، دو 
مورد آن به كشته یا زخمی شدن مال باختگان انجاميده 

است. 
اخير  ماه  سه  در  كالن  دزدی های  مورد  تازه ترین  از 
سال روان، می توان به دزدی های مسلحانه یک تانکر 
قلبرس  منطقه ی  كندز،  ـ  تخار  شاه راه  در  تيل  حامل 
تالقان، سرقت مسلحانه ی یک موتر كاماز حامل بيش 
قتل  تالقان،  ـ  بهارک  برنج در مسير راه  از هجده تن 
تالقان  یک باشنده ی والیت كندز در منطقه ی تنگی 
والیت تخار به منظور تاراج پول نقدش و... اشاره كرد.

 اما ارگان های پوليس و سارنوالی، در هيچ یک از این 
این  عامالن  به دستگيری  منجر  نتيجه ای كه  به  موارد 

سرقت ها شده باشد، نرسيده اند.
را  خانواده ی شان  اعضای  كه  كسانی  و  مال باختگان 
مسووالن  داده اند،  دست  از  مسلحانه  سرقت های  در 
را  تخار  محاكم  و  سارنوالی  پوليس،  ارگان های 
مجازات  و  تحقيق  تعقيب،  در  سهل انگاری  به  متهم 
كه  دارند  ادعا  و  می كنند  جنایت  و  دزدی ها  عامالن 
بدون  مدتی،  از  پس  رویدادها  این گونه  پرونده های  
این كه به نتيجه ای برسد، مسکوت می ماند و فراموش 

می شود. 
نزدیک به سه ماه پيش یک موتر مملو از برنج توسط 

دزدان مسلح در نزدیکی شهر تالقان دزدیده شد.
والیت  ارگوی  ولسوالی  باشنده ی  یک  رحمت اهلل، 
موتر  در  بارشده  برنج های  آن  مالک  كه  بدخشان 
با  دزدان  برخوردهای  از  كه  »طوری  می گوید:  بود، 
راننده ی موتر حامل برنج پی بردم، اگر آن راننده زیر 
تحقيق جدی پوليس قرار می گرفت، به احتمال قوی 
بعدا فهميدیم  اما  بيابد،  از دزدها  پایی  می توانست رد 
از  را  خودش  و  داشته  قوی  واسطه ی  راننده،  آن  كه 

چنگ قانون خالص كرده است.« 
تالقان،  ناحيه ی باغک شهر  باشنده ی  توكل احمدی، 
منطقه ی  در  این سو  به  یک ماه  مدت  »از  می گوید: 
باغک كه پيوست به شهر تالقان است، دزدان هر شب 
سولرهای آفتابی را كه مردم از روی مجبوریت، برای 
تامين برق خانه های شان خریده اند، از پشت بام خانه ها 
یک  حتا  كه  نتوانسته  پوليس  اكنون  تا  اما  می دزدند، 

سرنخ از این قضيه پيدا كند.«
اما مقام های مسوول، عدم تعقيب عدلی پرونده های   

دزدان در این والیت را رد می كنند.
امنيت  آمر  اكرامی،  شهيدزاده  محمود الحسن  سيد 
سرقت  مورد  »در  می گوید:  تخار،  پوليس  فرماندهی 
بيش از هجده تن برنج در تالقان، سرنخ قضيه را كه 
راننده موتر حامل برنج بود، بازداشت كرده و همراه 
با پرونده اش به سارنوالی راجع ساختيم، اما بر اساس 
رها  را  متهم  آن  گرفت،  صورت  كه  ضمانت هایی 

كردند.«
آقای اكرامی در رابطه با سرقت تانکر تيل گفت كه 
را كه  موتر  راننده ی  تيل سرقت شده، ضمانت  مالک 
به ظن دست داشتن در قضيه در بازداشت پوليس قرار 
داشت، به دوش گرفت و »او را رها كردیم تا دزدان 

را پيدا كند.« 

قضيه های  متهمان  رهایی  تخار،  سارنوالی  در  مقام ها 
دزدی را از سوی این اداره رد می كنند. 

تخار،  استيناف  سارنوالی  ریيس  فایق،  عبدالمعروف 
می گوید: »از ابتدای سال روان تا اكنون، پرونده ی 29 
قضيه ی سرقت و 31 قضيه ی قتل به این اداره رسيده 
پرونده ها،  این  همه ی  تحقيقات  مراحل  كه  است 

تکميل و به محاكم ارسال شده است.«
مظنون  كه  را  برنج  حامل  موتر  راننده ی  رهایی  او   
قضيه است، رد كرد و افزود: »متهم یادشده به همراه 

دوسيه ی نسبتی اش به محکمه محول شده است.«
مقام های پوليس و عدلی و قضایی در تخار از وجود 
محلی  متنفذان  و  دولتی  مقامات  سوی  از  فشارهایی 

به خاطر رهایی برخی از متهمان شکایت دارند.
جریان  در  را  دخالت ها  این گونه  اكرامی،  آقای 
مجازات  روند  در  اخالل  نوعی  پوليس  تحقيقات 

مجرمان می داند.
»گاهی  می دارد:  اظهار  تخار  سارنوالی  اداره  ریيس 
اوقات تا اندازه ای از این بابت زیر فشار قرار می گيرم 

كه راهی جز رها كردن وظيفه برایم باقی نمی ماند.«
را  مربوطه اش  اداره ی  در  فساد  وجود  فایق،  آقای 
به طور كلی تکذیب نمی كند، اما تاكيد دارد كه این 

چالش فرا راه همه ی اداره های دولتی قرار دارد. 
به  را  سارنوالی  منسوبان  ميان  در  رشوت  وجود  او 
پدیده  این  نمی پذیرد:  می گویند،  مردم  كه  پيمانه ای 
حد  كم ترین  به  تخار  سارنوالی  اداره ی  در  )رشوت( 
نزدیک  آینده ای  در  اميدواریم  و  است  رسيده  خود 
بقایای این پدیده ی شوم را از این اداره از بين ببریم.«

تحقيق  تعقيب،  جریان  ماندن  ناتمام  امور،  آگاهان 
آنان  كه  می دانند  این  این  در  را  دزدان  مجازات  و 
قانون كسب  به چنگ  افتادن  از  نوع مصوونيت  یک 
كرده اند و در تکرار جرم های خود، جرات بيشتر پيدا 

كرده اند. 
نجيب اهلل قربانی، استاد دانشگاه تخار، بر این باور است 
كه هنوز در روند تعقيب، تحقيق و محاكمه ی عامالن 
جرایم جنایی، دخالت زورمندان و اشخاص صاحب 
نفوذ كه بعضا از مسووالن بلند پایه ی دولتی یا از وكال 

می باشند، تاثيرگذار است. 
استاد قربانی می گوید: »وقتی مبارزه با مرتکبان جرایم 
جنایی، به صورت سطحی و نمایشی باشد و غارتگران 
اعمال شان  جزای  به  بی گناه  مردم  قاتالن  و  اموال 
رسانيده نشوند، آنان بدون این كه از جزایی كه قانون 
برای شان تعيين كرده است هراسی داشته باشند، دست 
هيچ  جنایت های خود  تکرار  از  و  می زنند  جنایت  به 

ترسی نخواهند داشت.« 
او اضافه می كند كه گروه های دزدان مسلح در تخار 
با مافيای قدرت در این والیت ارتباط دارند و به آنان 

حق می دهند.
شماری از باشندگان تالقان، با بيان وجود فساد در ميان 
برخی از منسوبان ارگان های پوليس و سارنوالی، ادعا 

دارند كه در بيشتر عامالن سرقت ها رها می شوند. 
حقوقی،  مسایل  كارشناس  واكمن،  محمد عظيم 
از  ما  جامعه ی  در  مجرمان  آن كه  »دليل  می گوید: 
ضعف  هستند،  برخوردار  تعقيب  مصوونيت  یک نوع 
دولت در ساختن ارگان هایی است كه بدون در نظر 

داشت پول، زور و واسطه به اجرای قانون بپردازند.«
تا  است  شده  سبب  رشوت  می گوید  واكمن  آقای 
مجرمان شناسایی نشوند و از چنگال قانون فرار كنند.



 فریدون آژند ـ هرات

نگرانی از افزایش 
ایدز در هرات

هماهنگ كننده برنامه ملي كنترول اچ آي وي در هرات، از دولت و موسسات 
بين المللي می خواهد، تا با ايجاد يك مركز ويژه مراقبت مبتاليان به ويروس 

اچ آي وي، زمينه را براي كنترول جدي آن فراهم سازند. 
با اين حال، افزايش روز افزون تعداد افراد مبتال به مواد مخدر، اين نگرانی را 

افزایش دزدی های به وجود آورده كه مبتاليان به ويروس اچ آی وی نيز افزايش خواهد يافت.
مسلحانه در تخار
 جان محمد نبی زاده ـ تالقان
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• رادفر 	 جمشيد  مزار،  سراي  مهمان  اول  منزل  بلخي  محمد  الدين  جالل  موالنا  جاده  بلخ،  مزارشريف:دروازه 

تيلفون: 0705962741 - چاپ مزار: جاده بيهقي، نصيري مارکت، مطبعه دوستان.
• 	
• هرات: سه راه باد مرغان، مجتمع فرهنگي حرمت، طبقه دوم، فريدون آژند، تيلفون: 0797416062	
• غزني: محمد سنايي، تيلفون: 0799000262	
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• تخار: جان محمد نبی زاده، تيلفون: 0772501770	
• بدخشان: سيحون، تيلفون: 0705538084 	
• بغالن: ابراهيم زمانی، تيلفون: 0774595283	
• جوزجان: فياض، تيلفون: 0705558510	
• 	 Afghanistan_8am@yahoo.com :ايميل
• آدرس پستي: پسته خانه مرکزي صندوق پستي 1911، کابل، افغانستان	
• 8صبح در ويرايش و پيرايش مطالب وارده دست باز دارد. 	
• مقاالت وارده مسترد نمي گردد.	
• به جز سرمقاله، آراي مطرح شده در مقاالت 	

به نويسندگان آنها بر مي گردد.

• 	sanjarsohail@yahoo.com صاحب امتياز: سنجر سهيل  
• مدير مسوول: قسيم اخگر     	
• معاون: شاه حسين مرتضوي  0799037083- 0705159271	
• 	parwiz_kawa@yahoo.com     0700228988    دبير روابط عامه: پرويز کاوه
• خبرنگاران:  جمشيد رادفر، سيد سميع اهلل سعيدي، قدرت اهلل جاويد، فريدون آژند، نازنين شفايي	
• دبير بخش پشتو:  احمدشاه آرين   0700498432	
• ويراستار: سيد مجتبی هاشمی	
• هماهنگي خبر: ظفر شاه رويي 0799319534	
• هماهنگی واليات: ميرمحمدصديق ذليق 0778470061	
• توزيع و اشتراک: 0708144047	
• پذيرش اعالن: وحيداهلل آرين 0779262458   	
• صفحه آرايي: حبيب بهزاد -ابراهيم ـ مصطفی سروری- احمدضيا 	
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تلفات غیرنظامیان روند صعودی داشته است
هيات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، 
تلفات  که  می گويد  گزارشی  انتشار  با  يوناما، 
سال  پنجمين  برای  افغانستان  در  غيرنظاميان 

متوالی روند صعودی داشته است.
فبروری،  چهارم  شنبه،  روز  که  گزارش  اين 
سال  جريان  در  غيرنظاميان  تلفات  مورد  در 
است  آمده  آن  در  شد،  منتشر  ميالدی   2011
که »تغيير در تاکتيک های مورد نظر طرف های 
هشت  افزايش  مسوول  منازعه،  در  درگير 
درصد کشته شدگان افراد ملکی در سال 2011 

می باشد.«
يوناما، با انتشار اعالميه ای در مورد اين گزارش، 
در  غيرنظامی   3021 تعداد  به  که  می نويسد 
جريان سال گذشته ی ميالدی کشته شده   اند در 
حالی که تعداد غيرنظاميان کشته شده در جريان 
سال 2010، به 2790 تن رسيده بود. در گزارش 
ارقام  سال،  پنج  جريان  »در  است:  آمده  يوناما 

روند صعودی  هر سال  در  ملکی  افراد  کشته شدگان 
داشته که از سال 2007  بدين طرف به تعداد 11864 
دست  از  منازعه  اثر  در  را  جان هايشان  ملکی  فرد 

داده اند.«
ملل  سازمان  دبيرکل  ويژه  نماينده  کوبيش،  يان 
متحد در افغانستان، با انتشار اين گزارش گفته است 
روند  با  مداوم،  به طور  مردان  و  زنان  کودکان،  که 
می گويد:  کوبيش  آقای  رسيده اند.  به قتل  صعودی، 
زيادی،  خيلی  مدت  برای  افغانستان  در  ملکی  »افراد 
طرف های  پرداخته  اند.  جنگ  به خاطر  بلندی  بهای 
درگير در منازعه بايد بيش از حد تالش کنند تا افراد 
افراد  تلفات  افزايش  از  و  کرده  محافظت  را  ملکی 

ملکی برای سال 2012 جلوگيری کنند.«
براساس گزارش سازمان ملل، مخالفان مسلح دولت 
و  هستند  غيرنظاميان  باالی  صدی  در  قتل  مسوول 
گذشته ی  سال  جريان  در  سازمان،  اين  به گفته ی 
درصد  هفت  و  هفتاد  يعنی  تن،   2332 ميالدی، 

غيرنظاميان توسط مخالفان دولت به قتل رسيده اند.
به   سازمان ملل تاکيد می کند که تلفات غيرنظاميان 
به سال  نسبت  دولت،  مخالف  شورشيان  حمالت  اثر 
هم چنين  است.  يافته  افزايش  درصد  چهارده   ،2010
يعنی  تن،   410 که  است  آمده  يوناما  گزارش  در 
امنيتی  نيروهای  توسط  غيرنظاميان  درصد  چهارده 
اين گزارش می افزايد  به قتل رسيده اند.  حامی دولت 
نيروهای  اثر حمالت  به  غيرنظاميان  تلفات  تعداد  که 
امنيتی در سال 2011 نسبت به سال 2010 چهار درصد 

افزايش داشته است.
تغییر تاکتیک ها

می گويد  خود  گزارش  در  ملل  سازمان  اين حال،  با 
از  افغانستان، ناشی  افزايش تلفات غيرنظاميان در  که 
است.  تاکتيک های جنگی« طرف های درگير  »تغيير 
از  دولت  مخالف  شورشيان  سازمان،  اين  به گفته  ی 
در  گسترده،  به صورت  تعبيه شده،  انفجاری  مواد 
تاکيد  گزارش  اين  کرده اند.  استفاده  کشور  سراسر 
مخالفان  توسط  انتحاری  حمالت  انجام  که  می کند 
هم چنين  و  می گيرد  بيشتر  قربانيان  دولت،  مسلح 
داده اند.  افزايش  خود  هدفمند  کشتار  به  شورشيان 
در  »تغييرات  می گويد:  خود  گزارش  در  يوناما 
جنگ  در  ديگر  طرف های  تاکتيک های  تاثيرات 
است.  داشته  تاثير  ملکی  افراد  تلفات  سطح  بر  نيز 
کاهش  و  هوايی  حمالت  رقم  در  کاهش  باوجود 

نيروهای  به  که  کشته شدگانی  ارقام  در  عمومی 
طرفدار دولت نسبت داده می شود، کشتار افراد ملکی 
در  دولت  طرفدار  نيروهای  هوايی  حمالت  اثر  در 
يافته است.« هم چنين در گزارش  افزايش  سال2011 
مخالف  عناصر  نظر  مورد  »تاکتيک های  است:  آمده 
دولت، با نتايج مهلک رو به صعود، منجر به کشته و 
مجروح شدن افراد ملکی در سال 2011 شده است. 
کودکان،  قاتل  بزرگ ترين  تعبيه شده  انفجاری  مواد 
زنان و مردان افغانستان در سال 2011 بوده است که 
حيات 967 يا تقريبا يک  سوم افراد ملکی کشته شده 
را  منازعه  کشته شدگان  تمام  درصد   32 و  گرفته  را 

تشکيل می دهد.«
سازمان ملل در گزارش خود تاکيد می کند که تلفات 
است  بيشتر شده  انتحاری  اثر حمالت  به  غيرنظاميان 
غيرنظامی  ميالدی، 450  در جريان سال گذشته ی  و 
به اثر اين حمالت کشته شده اند که اين رقم، هشتاد 
نشان می دهد.  به سال 2010  نسبت  را  افزايش  درصد 
حمالت  تعداد  که  باوجودی  گزارش،  اين  از  به نقل 
حمالت  نوع  اين   ماهيت  اما  نيافته،  کاهش  انتحاری 

تغيير کرده است.
افزايش  از  خود  گزارش  در  ملل  سازمان  هم چنين 
خبر  نيز  ضد دولتی  مخالفان  توسط  هدفمند«  »کشتار 
سال  جريان  در  غيرنظامی   495 که  می گويد  داده 
به قتل رسيده اند.  به طور هدفمندانه  ميالدی  گذشته ی 
واليان، ولسواالن، کارمندان دولتی، اعضای شوراهای 
از  قومی  بزرگان  و  محلی  مردم  واليتی،  و  صلح 
جمله ی اين افراد هستند که به طور هدفمندانه از سوی 

شورشيان به قتل رسيده اند.
اثر  به  غيرنظاميان  تلفات  که  است  آمده  گزارش  در 
و  يافته  افزايش  نيز  امنيتی  نيروهای  هوايی  حمالت 
دولت  طرفدار  نيروهای  توسط  کسانی که  بيشترين 
به قتل رسيده اند، ناشی از حمالت هوايی بوده است. 
 187 مجموع  »در  می گويد:  خود  گزارش  در  يوناما 
غيرنظامی بر اثر حمالت هوايی از بين رفته اند ،که در 
مقايسه سال 2010، نه درصد افزايش يافته است. افراد 
طرفدار  نيروهای  شبانه  حمالت  اثر  به  که  غيرنظامی 
دولت در جريان سال 2011 از بين رفته اند به شصت و 
سه نفر می رسد که در مقايسه با سال 2010، بيست و 

دو درصد کاهش يافته است.«
نگرانی کمیشنر حقوق بشر

همزمان با انتشار گزارشی در مورد تلفات غيرنظاميان 
بشر  حقوق  عالی  کميشنر  پيلی،  نيوی  افغانستان،  در 

سازمان متحد از افزايش تلفات غيرنظاميان ابراز 
غيرنظاميان  تلفات  که  می  گويد  کرده  نگرانی 
خانم  است.  بوده  افزايش  حال  در  سال به سال 
است  نگران کننده  »خيلی  است:  گفته  پيلی 
به سال رو  افراد ملکی سال  تلفات  می بينم که 
به افزايش است. اين ارقام بيانگر اين است که 
از  و  دشواری  متحمل  واقعا  افغان  خانواده های 
مي شوند.  خانواده شان  اعضای  دادن  دست 
مسير  اين  تا  است  الزم  درگير  طرف های  بر 
تلفات  چنين  از  و  سازند  متوقف  را  صعودی 

جلوگيری کنند.«
افغانستان  ملل می گويد که شهروندان  سازمان 
در جريان سال 2011، تعدی های روبه رشد و 
مزاحمت های زيادی را در زندگی روزمره شان، 
کرده اند.  تجربه  مسلحانه،  منازعات  اثر  به 
جريان  در  درگيری ها  سازمان،  اين  به گفته ی 
سال گذشته ی ميالدی، باعث بی جاشدن بيش 
از صد و هشتاد و پنج هزار نفر در افغانستان شده  است.

که  می گويند  کارشناسان  از  برخی  اين حال،  با 
بی توجهی  غيرنظاميان،  تلفات  افزايش  اصلی  عامل 
غيرنظاميان  جان  از  حفاظت  به  درگير  طرف های 
مدنی  جامعه  مجتمع  مسوول  رفيعی،  عزيز  می باشد. 
با  جنگ  آغاز  همان  از  که  می گويد  افغانستان، 
ميان  مسووليت پذيری  روحيه  کشور،  در  تروريزم 
طرف های درگير وجود نداشت و از همين رو، شمار 
می شود.  بيشتر  سال  هر  به  نسبت  غيرنظاميان  تلفات 
افغانستان  جنگ  در  »متاسفانه  گفت:  رفيعی  آقای 
روحيه مسووليت پذيری از ابتدا تا حال وجود نداشته 
هم  افغانستان  جهاد  گذشته ی  سال  سی  در  است. 
است.  نداشته  وجود  مسووليت پذيری  اين  متاسفانه 
مسووليت پذيری  عدم  روحيه  يک نوع  افغانستان  در 
در قبال مسايل جنگی هميشه وجود داشته و فعال هم 

وجود دارد.«
طرفدار  نيروهای  که  می کند  تاکيد  رفيعی  آقای 
دولت نيز در حفاظت از جان غيرنظاميان اکثر اوقات، 
عدم  او،  به گفته ی  کرده اند.  چشم پوشی  و  کوتاهی 
از  نيز  غيرنظاميان  کشتار  عامالن  مجازات  و  تعقيب 
جمله عوامل مهم در افزايش تلفات غيرنظاميان است. 
آقای رفيعی می گويد شورشيان مخالف دولت، به دليل 
می توانند  ندارند،  دسترسی  خود  اهداف  به  اين که 
نمی تواند  کسی  که  دهند  نشان  غيرنظاميان  کشتار  با 
آنان را مورد بازپرس قرار دهد. وی می افزايد: »اگر 
را  مردم  زمينه  اين  در  می خواهد  افغانستان  دولت 
همکاری و حمايت بکند، بايد روحيه مجازات را در 
برابر  در  را  مجازات  يعنی  کند؛  تشويق  برابر جنايت 
جنايت، عملی کند. اما متاسفانه بيشتر کسانی که در 
وساطت  با  می شوند،  بازداشت  نظامی  عمليات های 
بندهای  و  زد  که  مشخصی  بسيار  گروه های  و  افراد 
دارند،  منطقوی  و  محلی  داخلی،  غريب  و  عجيب 
آزاد می شوند. اين مساله برای ما بسيار مضر تمام شده 

است.«
مسوول مجتمع جامعه مدنی افغانستان می افزايد دولت 
افغانستان در صورتی که نتواند مسووليت های خود را 
ادا و قانون را حاکم نکند، شورشيان مسلح به حفاظت 
به گفته ی  کرد.  نخواهند  توجه  غيرنظاميان  جان  از 
مجازات  می کنند  فکر  اين که  به دليل  شورشيان  او، 

نمی شوند، دست به هر اقدام خشونت  آميز می زنند.

   ظفرشاه رويی  
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بارش سنگین برف و کاهش شدید دمای هوا درکشورهای 
اروپا به مرگ بیش از ۲۰۰ منجر شده است.

براساس گزارش ها، سرما، شرق اروپا را بیش از سایر نقاط 
تحت تاثیر قرارداده است. گفته شده دمای هوا در اوکراین 
و جمهوری چک به منهای سی و هشت درجه سانتی گراد 

رسیده است.
بارش سنگین برف در منطقه بالکان بسیاری از مردم را در 

خانه هایشان گرفتار کرده است.

ونیز  شهر  آب  کانال های  زدن  یخ  از  هم چنین  گزارش ها 
حکایت دارد و بارش سنگین برف در شهر رم طی بیش از 

بیست سال گذشته بی سابقه بوده است.
هم چنین بارش برف سنگین بسیاری از بخش های بریتانیا را 

تحت تاثیر قرار داده است.
بر اساس گزارش ها، تا یک سوم پروازها در فرودگاه هیترو 
در لندن لغو شده است. دیگر فرودگاه های این کشور هم 
در روز شنبه، چهارم فبروری، با لغو برخی پروازها روبه رو 

بودند.
در عین حال، در طول دیشب تعدادی از جاده های بریتانیا بر 
اثر بارش برف بسته شده اند و موترها در طول مسیر متوقف 

مانده اند.
در چند ساعت گذشته در برخی بخش های این کشور تا ۱۵ 

سانتی متر برف باریده است.
تحت  را  بریتانیا  بخش های  از  بسیاری  سنگین  برف  بارش 

تاثیر قرار داده است.

سرمای اروپا جان بیشتر از ۲۰۰ نفر را گرفت
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