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دور باطل 
پایان خواهد یافت

آمادگی  از  منابع  برخی 
و  قبلی  نامزدان  برخی  میان 
رقابت  برای  نامزدهای جدید 
در جلسه امروز حکایت دارد. 
از  پس  که  می شود  گفته 
مقام های  برخی  نگرانی  اظهار 
شدن  کاندیدا  از  اروپایی، 
حکومت  تیم  سیاف،  آقای 
گزینه ای  صدد  در  احتماال 
موتلفین  و  برآمده  جدید 
روز  در  نیز  سیاف  آقای 
یونس  محمد  با  پنج شنبه 
را  دیدارهایی  بعضا  قانونی 

ترتیب داده اند. 
گزینه ی  احتماال  این وصف  با 
شیرولی  حکومت،  جدید 
فاروق  آقای  برادر  وردک 

وردک خواهد بود. 
برنامه های  تا  کرد 
را  پولیس  اصالح 
به  بهتری  شکل  به 

پیش ببرند.
متحد  ملل  سازمان 
است  کرده  اعالم 
نظرسنجی  این  که 
مصاحبه  براساس 
پنج  از  بیش  با 
هزار نفر در سراسر 

افغانستان انجام شده است.
نتایج این نظرسنجی نشان می دهد 
روستاها  در  مردم  ٧٩درصد  که 
از  شهرها،  در  درصد  ٩١یک  و 

عملکرد پولیس راضی هستند.
نشان  همچنین  نظرسنجی  این 
در  امنیتی  وضعیت  که  می دهد 

از  برخی  داشتن  دست  و  مخدر 
آن ها در قاچاق مواد مخدر نیز یاد 

شده است.
این  از  بخش هایی  داخله  وزارت 
گفته  و  کرده  تایید  را  گزارش 
این  در  شده  ارایه  آمار  که  است 
نظرسنجی، به آن  ها کمک خواهد 

سوی  از  که  سنجی  نظر  یک 
مورد  در  متحد  ملل  سازمان 
می دهد  نشان  شده  انجام  پولیس 
پولیس  به  نسبت  مردم  اعتماد  که 

بیشتر شده است.
نظرسنجی که در سال ٢٠١٠  این 
که  می دهد  نشان  شده،  انجام 
عملکرد  از  افغان ها  رضایت 
 ٢٠٠٩ سال  با  مقایسه  در  پولیس، 

ده درصد افزایش یافته است.
گزارش  این  در  حال  عین  در  اما 
ادارات  در  فساد  که  است  آمده 
پولیس وجود دارد و برخورد این 
تبعیض  موارد،  بعضی  در  نیروها 

آلود بوده است.
در این گزارش همچنین از اعتیاد 
شماری از ماموران پولیس به مواد 

هند بر تعهدات خود در 
بازسازی افغانستان تاکيد کرد

من موهن سینگه، نخست وزیر هند در دیدارش 
تعهدات  بر  جدید،  دهلی  در  کرزی  حامد  با 
کرد.  تاکید  افغانستان  بازسازی  در  کشورش 
حامد کرزی در این سفرش گفت جنگ ها در 
افغانستان تاثیر ناگواری بر محیط زیست به جا 

گذاشته است.
بیانیه  ای  از دیدار شان در  بعد  سینگه و کرزی 
کشور  دو  استراتژیک  همکاری های  گفتند 
بوده  منطقه  در  ثبات  و  صلح  در  مثبت  عامل 

است. 
مورد  در  رهبر  دو  هر  بیانیه،  این  براساس 
دو  هر  که  ترورستی  مشترک  تهدید های 
با آن مواجه هستند، گفتگو کردند. در  جامعه 
نگرانی های کشورش  سینگه  آقای  دیدار،  این 
با  افغانستان  دولت  مصالحه  روند  مورد  در  را 
پروژه های  در  که  هندی هایی  امنیت  و  طالبان 
کرد.  بیان  نیز  می کنند  کار  افغانستان  بازسازی 
داد  اطمینان  هندی  مقام های  به  کرزی  حامد 
امنیت هندی ها در  تامین  که گام هایی را برای 

افغانستان برمی دارد. 
این دیدار، من موهن سینگه، نخست وزیر  در 
از  جدید  دهلی  که  کرد  تاکید  دیگر  بار  هند 
افغانستان  ساختن  برای  افغانستان  تالش های 
حمایت  دموکراتیک  و  مستقل  قدرتمند، 
مسایل  درباره  کشور  دو  مقامات  می کند. 
مختلف مانند امنیت منطقه یی و تهدید تروریزم 
از سوی گروه های افراطی در پاکستان گفتگو 

کردند. 
در  شنبه  پنج  روز  افغانستان  جمهور  رییس 
سخنرانی اش در دهلی جدید گفت که چندین 
دهه جنگ و رشد مصرف گرایی، خسارت های 
محیطی بزرگی را بر کشور رنجدیده افغانستان 

تحمیل کرده است.
ادامه در صفحه 2

نسبت   ،٢٠١٠ سال  در  افغانستان 
به سال قبل آن، شش درصد بهتر 

شده است.
مردم  رضایت  سطح  رفتن  بلند 
نسبت به عملکرد پولیس، آنگونه 
ملل  سازمان  نظرسنجی  در  که 
خبر  می تواند  است،  آمده  متحد 
پولیس  مسووالن  برای  خوشی 
پولیس در گذشته  باشد. عملکرد 
روبرو  انتقادهای جدی  با  همواره 

بوده است.
افراد  میان  در  سواد  پایین  سطح 
درست  اجرای  عدم  و  پولیس 
آن ها،  برای  آموزشی  برنامه های 
بدی  تاثیر  نیروها  این  عملکرد  بر 

گذاشته است.
ادامه در صفحه 2

رضایت مردم از پوليس بيشتر شده است

تلفات غيرنظاميان...

ریاکاری دیپلوماسی...

نمایندگان ما نباید...
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عناوین 
مطالب امروز:

سخنگوی امنیت ملی:

تروریستان را به مساجد راه ندهید
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دیوید  جنرال  بغالن:  8صبح، 
عمومی  فرمانده  پیتریوس، 
در  امریکایی  و  ناتو  نیروهای 
در  امنیتي  وضعیت  از  کشور، 
والیات شمالی ابراز خرسندي 
عملیات هاي  اجراي  و  نموده 
بغالن  والیت  در  را  نظامي 

موفقیت آمیز توصیف کرد.
سفر  یك  در  پتریوس  جنرال 
غیر مترقبه به بغالن سفر نموده 
و با مسووالن حکومتي در مقر 
قوماندانی پي آر تي  از جمله با 

والي بغالن و مسووالن نهادهاي امنیتي 
و نیز با قوماندان تیم بازسازي والیتي 

هنگري گفتگو کرد.
به  را  سفرش  از  هدف  پتریوس  آقای 
حکومتي  مسووالن  با  دیدار  بغالن 
کیفت  و  کمیت  موضوعات  روي 
موضوع  روي  نیز  و  نظامي  نهادهاي 

به  نزدیك  ساعات  تخار:  8صبح، 
ملکای  منطقه ی  در  جمعه  روز  ظهر 
خطایان تالقان در اثر تصادم دو موتر 

ارتش  نظامی  عملیات  تازه ترین  در 
در  طالبان  گرایان  افراط  علیه  پاکستان 
شمار  افغانستان،  مرز  در  قبایلی  مناطق 
به  پاکستانی  غیرنظامیان  از  زیادی 
افغانستان فرار کرده اند. این عملیات از 

یك هفته به اینسو ادامه دارد.
 مقام های رسمی می گویند، حدود 22 
هزار غیرنظامی از مناطق درگیری میان 
طالبان  شورشیان  و  پاکستان  نیروهای 
فرار  افغانستان  به  قبایلی،  مناطق  در 

کرده اند.
ناحیه  در  پاکستانی  نیروهای  عملیات 
متمرکز  مهمند  مختار  خود  نیمه 
 27 تاریخ  در  عملیات  این  می باشد. 
جنوری برای پیگرد شورشیان آغاز شد 

و تا به حال ادامه دارد. 
پاکستانی  مقام های  اظهارات  براساس 
در این عملیات ارتش پاکستان توسط 
جت های جنگی و هلیکوپترهای نظامی 
پاکستانی  نظامیان  می شوند.  حمایت 
گفته اند که در این عملیات دست کم 
نیروهای  و  شده،  کشته  شورشی   100

حامد کرزی در کنفرانس »توسعه پایدار« 
گفت  شد،  برگزار  جدید  دهلی  در  که 
تغییرات  و  تاثیرات جنگ، آلودگی  که 
افغانستان  بر  را  عوارض اش  اقلیمی 
سی  »افغانستان  گفت:  او  است.  داشته 
تخریب  از  سال  سی  و  ناآرامی  از  سال 
درخت ها،  مانند  زیست  محیط  گسترده 
آن  به  ما  هرآنچه  و  خاک  رودخانه ها، 

بستگی داریم، رنج برده است.« 
و  احشام  »درخت ها،  افزود:  کرزی 
نیاز  آرامش  به  نیز  وحشی  حیوانات 

سازمان  نظرسنجی  اما 
از  کماکان  متحد  ملل 
موجودیت فساد در میان 
شماری  اعتیاد  و  پولیس 
مواد  به  نیروها  این  از 
مخدر سخن گفته است.

بین المللی  متحدان 
تا  دارند  سعی  افغانستان 
کشور  از  خروج  از  قبل 
توانایی   201٤ سال  در 
بیشتر  را  امنیتی  نیروهای 

کنند.
دولت  راستا  همین  در 
هالند هفته گذشته اعالم 
به  کمك  برای  که  کرد 
 ٥٤٥ پولیس  آموزش 
این  به  نظامی  آموزگار 

کشور اعزام می کند.
این  برای  هالند 
افغانستان  در  ماموریتش 
اعالم  هم  را  شرایطی 

کرده است.

کرزي  آقاي  صلح  مشورتي  برنامه 
عنوان نموده است.

جنرال پتریوس مي گوید که یك سال 
قبل اوضاع امنیتي در این والیت به نفع 
کارهاي  و  بود  دولت  مسلح  مخالفان 
زمان  آن  در  مي گرفت  صورت  که 
فرمانده  گفته  به  بود.  نگرفته  صورت 

تن   7 و  کشته  تن  سه  سراچه،  نوع 
دیگر به شدت مجروح شدند.

 سارمن امیراهلل آمر حادثات مدیریت 
تخار  امنیه   قومانداني  ترافیك 
»این دو موترکه یکی آن  مي گوید:  
موتری  با  بود  فرخار  ولسوالی  عازم 
که از بدخشان به تخار می آمد با هم 
تن   7 نتیجه   در  که  نمودند  تصادم 
مجروح و سه تن دیگر در تخار جان 

باختند.«
انتقال  تالقان  شفاخانه  به  مجروحین 

دولتی نیز تلفاتی داشته اند؛ اما در مورد 
چیزی  دولتی  نیروهای  تلفات  شمار 

گفته نشده است.
سخنگوی  یك  رومیری،  آرین 
امور  در  ملل  سازمان  کمیشنری 
پرس  فرانس  به خبرگزاری  پناهندگان 
گفته است: »در پنج روز گذشته حدود 
22 هزار نفر ثبت شده و در دو کمپ 

جا بجا شده اند.«
دولتی  ارشد  مقام  یك  علی،  امجد 
مهمند،  منطقه  نی«  »غله  در  پاکستان 
است.  کرده  تایید  را  شمار  این  نیز 
آن ها  »برای  است:  گفته  علی همچنین 
مواد غذایی و غیر غذایی و خیمه تهیه 

کرده ایم.«
کارمند  یك  محسود،  خان  رحمان 
است  نیز گفته  مهاجران  به  امداد  اداره 
که »تاکنون 22 هزار تن در اردوگاه ها 
مواد  کمك های  و  شده اند  جابجا 

غذایی برای آنها فراهم شده است.«
علیه  حمالت  از  متحده  ایاالت 
مرزی،  قبایلی  مناطقی  در  شورشیان 

که  گفت  کشور  رییس جمهور  دارند.« 
شخصی  طمع  برانگیختن  باعث  جنگ 
شده  جنگل ها  تخریب  نهایتا  و  افراد 

است. 
در  غربی ها  از  همچنین  کرزی  آقای 
انتقاد  افغانستان  زیست  محیط  مورد 
پول  که  این  مجرد  »به  گفت:  و  کرد 
رسید،  هم  غرب  و  آمد  افغانستان  به 
افزود:  او  شد.«  پدیدار  مخالف  تاثیرات 

عملیات هاي  ناتو  عمومی 
اواخر در  این  مشترکی که در 
گذاشته  اجرا  به  والیت  این 
را  خوبي  موفقیت هاي  شد، 
کسب  ناتو  و  افغان  نیروهاي 

نمودند.
همچنان  ناتو  نیروهاي  فرمانده 
والیتي  تیم  فعالیت هاي  از 
این  در  مجارستان  کشور 
والیت ابراز قدر داني کرده و 
بیان داشت که این تیم خدمات 
بخش هاي  در  را  زیادي 
امنیت   جمله  از  والیت  این  مختلف 
منشي  همچنان  ولي  است.  داده  انجام 
نیروهاي  عبدالمجید والي بغالن نقش 
ناتو را در تامین امنیت در بغالن مثمر 
پتریوس خواست  از جنرال  و  خوانده 
تا در بخش هاي تامین امنیت، نیروهاي 

امنیتي این والیت را یاري رسانند.

کنفرانس امنیتی 
مونشن با اتخاذ 

تدابیر شدید آغاز شد

کنفرانس امنیتی مونشن بعد از ظهر 
دیروز آغاز شد. در چهل و هفتمین 
 3٥0 از  بیش  کنفرانس  این  نشست 
شرکت  جهان  سیاستمداران  از  تن 
دارند. حامد کرزی، رییس جمهور 
شرکت  این  از  یکی  نیز  کشور 

کنندگان است.
روابط  پیرامون  امسال  کنفرانس  در 
سایبری  جنگ  روسیه،  و  ناتو 
اقتصادی  بحران  تاثیرات  )انترنتی(، 
مسوولیت  انتقال  و  جهان  امنیت  بر 
امنیتی  نیروهای  به  ناتو  نظامی 

افغانستان، بحث می شود.
تحوالت  کنفرانس  این  حاشیه  در 
اخیر در مصر و دنیای عرب بررسی 
برای  ویژه یی  برنامه ی  اما  می شود، 
است.  نشده  گرفته  نظر  در  آن 
ولفگانگ اشینگر، رییس کنفرانس 
و  امریکا  در  آلمان  سابق  سفیر  و 
کنفرانس  آغاز  از  پیش  بریتانیا، 
مونشن  امنیتی  »کنفرانس  گفت: 
پیرامون  گفتگو  برای  را  فرصتی 
تحوالت اخیر مصر ایجاد می کند.«

در  روزه،  سه  کنفرانس  این  در 
کنار انگال مرکل صدراعظم آلمان 
جمهور  رییس  کرزی،  حامد  و 
کشور، دیوید کامرون نخست وزیر 
بریتانیا، هیالری کلینتن وزیر خارجه 
وزیر  الوروف  سرگیی  امریکا، 
دارند.  اشتراک  نیز  روسیه  خارجه 
ملل  دبیر کل سازمان  مون  بان کی 
متحد، اندرس فوگ راسموسن دبیر 
مسوول  اشتون  کاترین  و  ناتو  کل 
نیز  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست 
کنفرانس  کنندگان  اشتراک  دیگر 

امنیتی مونشن می باشند.
کلینتون  هیالری  که  می رود  انتظار 
با  متحده  ایاالت  خارجه  وزیر 
سرگیی الوروف دیدار کند و اسناد 
مربوط به معاهده کاهش سالح های 
مبادله  را  )استارت(  استراتژیك 

کند. 
سال  از  مونشن  امنیتی  کنفرانس 
1962 همه ساله در این شهر برگزار 
می شود که در آن مقامات عالی رتبه 
کشورها پیرامون مسایل امنیتی روز، 

گفتگو می کنند.

بخش  رحیم  داکتر  شده اند.  داده 
دانش یکی از داکتران شفاخانه تالقان 
وضعیت صحی ٥ تن از مجروحین را 
خوب توصیف کرده اما وضعیت دو 

تن دیگر را وخیم خواند.
مجروحین  جمع  در  شود  می  گفته 
این  دارد. علت  نیز وجود  یك خانم 
پولیس  مقام های  جانب  از  حادثه 
منحرف  و  رانی  تیز  تخار  ترافیك 
اصلی اش  مسیر  از  موتر سراچه  شدن 

خوانده شده است.

معتقد  واشنگتن  است.  کرده  استقبال 
تروریستی  حمالت  نقشه  که  است 
شبکه  توسط  افغانستان   و  غرب  به 
این  در  طالبان   و  القاعده  تروریستی 

محل طرح ریزی می شود.
یك  نیز  گذشته  هفته  حال،  همین  در 
درگیری بین نیروهای مرزی افغانستان و 
پاکستان رخ داد که منجر به کشته شدن 
شدن  زخمی  و  پاکستانی  سرباز  یك 
منطقه  در  درگیری  شد.  دیگر  تن  سه 
مرزی والیت خوست در شرق کشور، 
و مناطق قبایلی پاکستان در گرفت که 
در آن دو طرف از سالح های سبك و 

سنگین استفاده کردند. 
 

در  مصرف گرایی  افغانستان  مردم  »برای 
خود  نتایج  جدی ترین  و  سطح  باالترین 

رسیده است.«
آلودگی  مخرب  تاثیرات  کرزی  آقای 
هوا را در افغانستان یادآور شد و گفت: 
و  نوجوان  که  وقتی  از  را  کابل  »من 
کودک بودم، به یاد می آورم؛ پاک ترین 
هوا را در جهان داشت، با بارش برف و 
باران فروان. بعدها، نه دیگر بارش برف 

کابل  هوای  حاال  باران.  نه  داشته ایم، 
آلوده است و اصال قابل تنفس نیست.«

وجود  با  که  گفت  جمهور  رییس 
تالش  افغانستان  خونریزی،  و  خشونت 
زیست  محیط  وضعیت  تا  است  کرده 
را  مردم  راستا،  این  در  و  بسازد  بهتر  را 
از  پنج شنبه  روزهای  تا  کرده  تشویق 
موترها  ترافیك  از  و  بکشند  دست  کار 
تشویق  را  مردم  بکاهند. همچنین دولت 
پالستیکی  کیسه های  از  که  می کند 

استفاده نکنند.

 رضایت مردم از پولیس... ادامه از صفحه 1

رضایت پیتریوس از وضع امنیتی شمال کشور

3 کشته و 7 مجروح در حادثه ترافیکی تخار

حدود 22 هزار پاکستانی به افغانستان پناه آورده اند

هند بر تعهدات خود در ...                          ادامه از صفحه 1
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پاکستانی  نیروهای  حمله ی 
حامل  افغانستان  برخاک 

چه پیام هایی است؟
بر  با حمالت هوایی و زمینی  پاکستانی،  نیروهای 
منطقه ی انارگی ولسوالی گوشته ی والیت ننگرهار، 
برمنازل مردم و پوسته های مرزی خساراتی وارد 
امرخیل،  امین اهلل  مل پاسوال  را  مطلب  این  کردند. 
قوماندان زون اول پولیس سرحدی دریک نشست 
خبری به اطالع عموم رساند. وی همچنین گفت که 
داده  رخ  گذشته  شب  بجه ی   10 ساعت  حمله  این 
منازل  از  برخی  و  مرزی  پوسته ی  دو  و  است 
اثر آن تخریب شده اند ولی به  باشندگان محل در 
وارد  تلفاتی  سرحدی  نیروهای  و  محل  باشندگان 
نگردیده است. نامبرده عالوه کرد که این حمله تا 
یادآوریی  به  الزم  داشت.  ادامه  شب  سه  ساعت 
است که یک روز قبل نیز میان نیروهای سرحدی 
دوطرف در منطقه ی گربز درگیری صورت گرفته 
شد.  کشته  پاکستانی  عسکر  یک  آن  طی  که  بود 
حالی  در  افغانستان  حریم  بر  تجاوز  یا  حمله  این 
صورت می گیرد که دولت افغانستان و نیز متحدین 
پاکستان،  دارند  انتظار  و  امیدوارند  خارجی اش 
متحد مطمین آنان در جنگ علیه تروریزم و آوردن 
این  واقع  در  باشد.  افغانستان  در  ثبات  و  صلح 
که  خودفریبانه  انتظار  این  به  است  پاسخی  حمله 
پاکستان  پیام  نشنیدن  موجب  مصلحت هایی  اگر 
یک  تازگی ها  همین  به  شود.  شنیده  باید  نباشد، 
مقام ارشد نظامی امریکا ادعا کرد که ما حتا بدون 
پیروز  افغانستان  جنگ  در  هم  پاکستان  همراهی 
صریح  پاسخی  حمله  این  حقیقت  در  می شویم. 
است  خواسته  پاکستان  می باشد.  نیز  ادعا  این  به 
نشان بدهد که همیشه می تواند به شکلی از اشکال 
اوضاع را در افغانستان مختل سازد. در گذشته ها 
در  تروریست های طالب  که  است  ادعا شده  بارها 
آنجا تجهیز  پاکستان آموزش می بینند و در  خاک 
می شوند. پاکستان با این حمله صریحا به تایید این 
لزوم  در صورت  که  داد  نشان  و  پرداخت  ادعاها 
حتا از حمله ی هوایی ابایی نخواهد داشت. اگر غرب 
و جامعه ی جهانی آنچه را که پاکستان می خواهد 
یعنی باجی را که پاکستان می خواهد، از وی دریغ 
دارند، وی مانع رسیدن آنان به اهداف شان خواهد 
شد. در واقع نظامیان پاکستان بیشتر از سی سال 
باج  امریکا  و  غرب  از  طریق  همین  به  که  است 
گرفته اند و عادت کرده اند که باج بگیرند. یک نکته ی 
دیگر هم در این میان هست و آن این که پاکستان 
وجود  به  و  حمالتی  چنین  به  توسل  با  می خواهد 
آوردن چنین تنش ها و تشنجاتی، مشکالتی را که در 
داخل دارد، با متوجه ساختن اذهان مردم به خارج، 
دولت  میان  این  در  دهد.  نشان  غیرمهم  و  کوچک 
افغانستان خود را فریب می دهد و به این پندار باطل 
که با اظهار برادری و مشترکاتی نظیر آن می تواند 
در  است.  امیدوار  آورد،  مهر  سر  بر  را  پاکستان 
به  پاکستان  که  مقاصدی  و  اهداف  آن  که  حالی 
خاطر آن به وجود آمد و فلسفه وجودی پاکستان 
را می سازد، به ویژه برای نظامیان پاکستانی هنوز 
هم اهداف اصلی به شمار می روند که استراتیژی 
پاکستان برمحور آنها می چرخد. نظامیان پاکستان 
که  هستند  غرق  چنان  اهداف  همان  اشتیاق  در 
آمده  بسر  سرد  جنگ  دوران  کرده اند  فراموش 
از جنگ سرد  پس  دوران  با  را  خود  باید  و  است 
دیگری  سرد  جنگ  می کوشند  آنها  سازند.  عیار 
بیافرینند و در بستر آن خود را ابقا کنند. اما باید 
نهایت  در  سرد  جنگ  آن  که  باشند  داشته  یاد  به 
موجب نابودی شوروی هم شد. این بار نیز موجب 
خواهد  نظامیان  خودکامه ی  حاکمیت  رفتن  بین  از 
شد. فراموش نباید کرد که شوروی هم یک قدرت 

میلیتاریستی بود.

زنگ اول


ACKU



است  کرده  اعالم  افغانستان  ملی  امنیت  عمومی  ریاست 
مسلمانان  مقدس  مکان های  از  تروریستان  سواستفاده ی 
برای حمالت دهشت افگنی افزایش یافته است و شهروندان 
کشور باید مانع حضور افراد مشکوک در مسجدها و سایر 

مکان های دینی شوند.
لطف اهلل مشعل، سخنگوی اداره ی امنیت ملی روز پنج شنبه 
حمالت  اکثریت  گفت  همچنین  موضوع  این  بیان  با 
سوی  از  می شود  راه اندازی  کابل  شهر  در  که  تروریستی 
پاکستان  در  محمد  جیش  و  حقانی  تروریستی  شبکه ی 

سازماندهی می شود.
گروه  دو  بازداشت  چگونگی  که  ملی  امنیت  سخنگوی   
می داد  توضیح  رسانه ها  به  را  کابل  شهر  در  هراس افگن 

تروریست ها را از پاکستان به افغانستان می فرستد.
ناحیه ی دهم  فاروق در  امام مسجد عمر  عبدالرحمان، مال 
و شمس الرحمان، محصل دارالعلوم عربی کندهار که در 
تروریستی  دو  داشت،  باش  و  بود  کابل  سبز  ده  ولسوالی 
شهر  در  را  تروریستی  حمالت  انجام  قصد  که  می باشند 

کابل داشتند.
و  انتحاری  حمالت  اکثریت  کابل  »درشهر  گفت:  مشعل 
تخریبی که صورت می گیرد توسط شبکه ی حقانی، جیش 
دو  این  می شود.  سازماندهی  دیگر  شبکه ی  چند  و  محمد 
توسط  هم  این ها  می کردند،  استفاده  مساجد  از  که  مال 
موقعیت  پاکستان  میرانشای  در  که  حقانی  صالح الدین 
دارد، در وزیرستان شمالی، به دستور آنها حمالت انتحاری 
و تروریستی را سازماندهی می نمودند که خوشبختانه پیش 
بدهند،  را صورت  تخریبی  و  انتحاری  که حمالت  آن  از 

آن ها دستگیر می شوند.«
سخنگوی امنیت ملی افزود در بازرسی که از مسجد محل 
ماین  حلقه   12 گرفت،  صورت  تروریست ها  بودوباش 
مغناطیسی، 8 حلقه ماین یک کیلویی دست ساز و 4 حلقه 

ماین دو کیلویی به دست نیروهای امنیت ملی افتاده است.
اما گروه سه نفری بازداشت شده کسانی هستند که درحمله 
در  ملی  ارتش  موتر  بر  پیش  ماه  دو  انتحاری  و  مسلحانه 
کارمندان  موتر  بر  22 جدی  انتحاری  و حمله ی  پلچرخی 

دولتی در عالوالدین شهر کابل دست دارند.
مال  ناصر،  کمال  مولوی  می گوید  ملی  امنیت  سخنگوی   
امام مسجد حاجی اهلل گل در پل چرخی، شیر محمد استاد 
باشنده ی  عاشق  محمد  و  پل چرخی  العلوم  سراج  مدرسه 
ترخیل کابل از تهیه کنندگان سالح، واسکت های انتحاری، 
انتحاری هستند که  افراد  انفجاری و همچنین حامیان  مواد 
در اکثر حمالت انتحاری که در جاده ی کابل- پل چرخی 

صورت گرفته است، دست داشته اند.

در  را  تروریستی  حمله  داشت  قصد  که  اولی  گروه  گفت 
انجام  درک  شش  جاده ی  و  کابل  هوایی  میدان  دروازه ی 

دهند، پیش از عمل دستگیر شده است.
نصب  با  تا  داشتند  تصمیم  همچنین  نفری  دو  گروه  این 
ماین های مغناطیسی در موتر های نیروهای امنیتی، شماری از 

سربازان افغان را به قتل برسانند.
مشعل می گوید اکثریت حمالت تروریستی که در این اواخر  
تروریستی  گروه های  توسط  است  گرفته  صورت  کابل  در 
سازماندهی  هستند،  پاکستان  در  که  محمد  جیش  و  حقانی 

شده اند.
برادر  حقانی،  صالح الدین  ملی  امنیت  مقام  این  گفته ی  به   
که  است  تروریست هایی  فعالترین  از  حقانی  سراج الدین 

دستور  به  نیز  شده  یاد  گروه  گفت  ملی  امنیت  سخنگوی 
پاکستان  میرانشاه  از  عبدالصمد  مولوی  و  اهلل  سمیع  مولوی 
انجام فعالیت های تروریستی در شهر کابل مامور شده  برای 

بودند.
که  تروریست هایی  می گویند  ملی  امنیت  اداره ی  مقام های 
مسجدها  از  مردم  فریب  برای  می بینند  آموزش  پاکستان  در 

و مکان های دینی استفاده می کنند.
اداره ی امنیت ملی درحالی که خود را متعهد به تامین امنیت 
مردم می داند، از تمامی شهروندان کشور می خواهد تا افراد 
و  بگیرند  پناه  دینی  مکان های  در  ندهند  اجازه  را  مشکوک 

دست به عمل تروریستی بزنند.
سازمان دهندگان  گفت  همچنین  ملی  امنیت  سخنگوی 
حمله ی انتحاری بر فروشگاه فاینست در وزیر اکبرخان شهر 

کابل که چند روز پیش رخ داد را نیز دستگیر کرده اند.
مشعل گفت بررسی ها از تروریستان ادامه دارد و جزییات آن 

بعدا به رسانه گفته می شود.
درصد   80 دارن��د  تاکید  ملی  امنیت  مقام های  حال  این  با 
برنامه های تخریبی تروریستان را پیش از انجام خنثا ساخته اند 

و تنها 20 درصد آن از سوی تروریستان عملی شده است.
اگر تروریست نمی بود مصالحه برای چه؟

ده  گذشته  روز  ده  در  می گویند  ملی  امنیت  اداره  مقام های 
گروه مخالف مسلح دولت را که شامل 189 تفنگدار و 30 
فراه،  سرپل،  جوزجان،  والیت های  در  می شوند  غیرمسلح 

تخار و کندز جذب پروسه صلح کرده اند.
به گفته ی سخنگوی امنیت ملی با پیوستن گروه های یادشده 
300 روستا در این والیت ها که پیش از این ناامن بودند، در 

حاکمیت کامل دولت قرار گرفته اند.
در  دیدگاه ها  و  نشر گزارش ها  ملی  امنیت  اداره ی  مقام های 
انتقاد  طالبان  با  مصالحه  میکانیزم  از  که  را  رسانه ها  برخی 
آنان  گردانندگان  سیاسی  ملحوظات  از  ناشی  می کنند، 
»خوش شان  ملی  امنیت  سخنگوی  گفته ی  به  که  می دانند 
جنوب  از  مسلح  طالب  نفری  هزار   20 گروه  نمی آید« یک 

به دولت بپیوندد.
با این حال لطف اهلل مشعل، سخنگوی امنیت ملی می گوید با 
طالبان و دیگر گروه ها »ولو اگر تروریست هم باشند« و قانون 

اساسی افغانستان را بپذیرند، آماده ی مصالحه می باشند.
مشعل گفت: »سه چیز را شرط داریم: احترام به قانون اساسی، 
قطع  و  نکردن  خشونت  دیگر  خشونت،  سرگذاشتن  پشت 
اگر  و  است  شرط  سه  این  تروریست.  گروه های  با  رابطه 

تروریست نمی بود، مصالحه برای چه می کردیم؟!« 
اما مقام های امنیت ملی هشدار می دهند در صورتی که جرم 
وجود  می شوند،  پروسه صلح  وارد  که  طالبانی  علیه  مشهود 

داشته باشد، ایشان از پیگرد قانونی معاف نمی شوند.
این اظهارات پس از آن صورت می گیرد که ریاست امنیت 
است  داده  دستور  کشور  در  خود  کارمندان  تمامی  به  ملی 
آن ها  با  کنند  تروریستان، تالش  انجام حمله های  از  پیش  تا 

مصالحه کنند.


ری
حرا

 . ا
س آتش و  دود  ورای  از 

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

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 
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اکثر دوکان ها بسته شدند، در کنار جاده ها و کوچه ها پوسته های 
جنگی ایجاد شد و شهر به چندین قسمت تقسیم شد، طوری که 
از یک مکان به مکان دیگر رفتن بسیار مشکل شده بود. همه روز 
جز صدای مرمی و راکت چیز دیگری به گوش نمی رسید. افراد 
مسلح مردم را به خاطر موضع کندن بی گاری می گرفتند و یا هم 
اسیر می گرفتند و افراد بی گناه را با نظرات خود تبادله می کردند. 
مردم سخت از آن وضعیت ناراحت بودند. در یکی از روز هایی 
که ما در ساحه کارته سخی سکونت داشتیم، جنگ نسبتا بعد از 
بیرون  از خانه  بود  پیر  بود. خسرم که  آرام شده  شبانه روز  چند 
نگذشته  دقیقه ای  چند  اما  بیاورد.  ارتزاقی  مواد  مقداری  تا  رفت 
بود که جنازه او را به مسجد آوردند و همسایه ها ما را خبر دادند. 
او توسط شلیک گلوله که از سوی جنایت کاران صورت گرفته 
تنها رها  ناامیدی  و  دنیا غم  با یک  را  ما  و  به شهادت رسید  بود 
ساخت. او رفته بود که برای ما مواد ارتزاقی بیاورد. من هیچ گاهی 
نمی توانم که عامالن آن حادثه را ببخشم زیرا خسرم مرد ملکی 
رساندند؟  به شهادت  بی گناه  را  او  بود، چرا  پیرمرد  در ضمن  و 
مرفه  و  آرام  جامعه  اگر  زیرا  شوند،  مجازات  جنایت کاران  باید 
تا  شود  گرفته  جنایت کاران  از  مظلومین  حق  باید  می خواهیم، 
عدالت برقرار و کشور به سوی صلح و آرامی پیش برود. نفرین 
خدا و مردم مظلوم که شهید دادند و یا هم اقارب شان الدرک و 

یا هم فعال معلول هستند، بر همه جنایت کاران باد!.«


خواهری سرگذشت تلخ روز های زندگی اش در دوران جنگ را 
برای ما چنین بیان می دارد: »با تحمل تمام مشقت ها و سختی هایی 
به  مردم  تحمیل می شد،  مردم  باالی  نظام کمونیستی  از طرف  که 
بتوانند  بودند که  منتظر حادثه ای  و  بودند  زندگی خویش سرگرم 
اوضاع را تغییر دهند. تنها امید همه در زمان کمونیست ها مجاهدان 
بودند که در مقابل ارتش اشغالگر روسی می جنگیدند تا کشور را 
از آن حالت اختناق و فاجعه آور بیرون نمایند. زیرا کشور همه روزه 
شاهد کشتار  افراد بی گناه بود. مشکالت زیادی دست و پاگیر مردم 
ما بود و فشار از طرف دولت و نیروهای مجاهدین باالی مردم زیاد 
بود. اگر با دولت کار می کردید نیروهای مجاهدین شما را به قرار 
دولت شما  می کردید  مجاهدین همکاری  با  اگر  و  نمی گذاشتند، 
یافت،  پایان  تاریک  و  سیاه  روز های  آن  نمی گذاشت.  قرار  به  را 
نیروهای روسی شکست را قبول نمودند و کشور را ترک کردند. 
نظام کمونیستی هم بعد از مدتی حکومت را به نیروهای مجاهدین 
از  دولت  بودند که حاال  مردم کمی خوشبین شده  و  نمود  تسلیم 
با  جنگ  زمان  خستگی  هنوز  می شود.  اداره  افغان  نیروهای  سوی 
کمونیست ها تمام نشده بود و مردم نفس راحت نکشیده بودند که 
دوباره محشر برپا شد. این بار همه می گفتند که مسلمان هستند اما 
در مقابل یکدیگر جنگ و جهاد را به خاطر تصاحب چوکی و مقام 
آغاز نمودند. مردم متحیر بودند که حق به جانب کیست زیرا همه 
اما حال  می جنگیدند  آزادی کشور  برای  کفر  مقابل  در  دیروز  تا 
چه شد که به جان هم افتادند! بسیار زود شهر چهره تبدیل نمود؛ 

خسرم را 

بدون موجب 

کشتند

ریاست امنیت ملی: 

تروریستان را به مساجد 
راه ندهید

: قدرت اهلل جاوید

حق  که  بودند  متحیر  مردم 
همه  زیرا  کیست  جانب  به 
برای  کفر  مقابل  در  دیروز  تا 
اما  می جنگیدند  آزادی کشور 
هم  جان  به  که  شد  چه  حال 
افتادند! بسیار زود شهر چهره 
دوکان ها  اکثر  نمود؛  تبدیل 
بسته شدند، در کنار جاده ها 
جنگی  پوسته های  کوچه ها  و 
چندین  به  شهر  و  شد  ایجاد 
طوری  شد،  تقسیم  قسمت 
که از یک مکان به مکان دیگر 
رفتن بسیار مشکل شده بود.

از صفحه )1(

ACKU
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در  بشر  حقوق  بر  نظارت  گروه  گزارش 
در  غیرنظامیان  تلفات  پیرامون  افغانستان 
ارایه  تکان دهنده  رقمی  میالدی،   2010 سال 
می دهد. براساس این گزارش، 2421 غیرنظامی 
در جریان درگیری ها میان شورشیان طالب و 
عساکر ناتو و افغان به قتل رسیده اند. یعنی در 
حساب،  این  با  تن.   7 اوسط  طور  به  روز  هر 
سال گذشته میالدی خونین ترین سال از زمان 
برای غیرنظامیان  امارت طالبان،  برچیده شدن 
که  است  بدیهی  است.  بوده  افغانستان  در 
غیرنظامیان  بیشتر  شمار  که  طالب  شورشیان 
گروه  یک  عنوان  به  رسانده اند،  قتل  به  را 
اصول  از  هیچ یک  به  که  پراکنده  شبه نظامی 
و قراردادهای جنگ وفادار نیست، کشتار این 
به  هواخواهانش  برای  را  بی گناه  مردم  تعداد 
خود  به  مخصوص  دینی  تفسیرهای  وسیله ی 
افزایش  از  هم  ابایی  و  کرد.  خواهد  توجیه 
اما  داشت.  نخواهد  غیرنظامیان  تلفات  شمار 
عساکر  و  ناتو  نیروهای  جبهه،  طرف  این  در 
افغان و به طور خاص حکومت افغانستان است 
باید در این زمینه به مردم پاسخ صریح و  که 

روشن بدهند.
نشر  شاهد  زودی  به  احتماال 
رقم های  اعالم  و  دیگر  گزارش های 
تلفات  شمار  پیرامون  دیگری 
غیرنظامیان در سال گذشته میالدی از 
جانب نهاد های مسوول خواهیم بود. و 
به دنبال آن  پیش گرفتن »دیپلوماسی 
افغانستان.  حکومت  جانب  از  انکار« 
داده  نشان  چندسال  این  تجربه ی 
حکومت  بلندرتبه  مقامات  که  است 
رییس  آنها  راس  در  و  افغانستان 
جمهور کرزی طی سال های گذشته 
غیرنظامیان  تلفات  معضل  پیرامون 
عساکر  میان  درگیری ها  جریان  در 
ناتو، افغان و شورشیان طالب، موضع 

در  افغانی  مقامات  موضع  داشته اند.  چندگانه 
این مورد، ارتباط تنگاتنگ با نوع رابطه شان با 
کشورهای عضو ناتو و در راس ایاالت متحده 
امریکا در زمان وقوع این حوادث داشته است. 
بیشتر از یک سال قبل، در آستانه ی انتخابات 
رییس  رابطه  که  زمانی  جمهوری،  ریاست 
امریکا دچار  ایاالت متحده  با  جمهور کرزی 
چالش جدی شده بود، آقای کرزی با تلخ ترین 
الفاظ نیروهای نظامی ناتو را مزمت کرد و در 
جمع بازماندگان قربانیان حمالت هوایی ناتو، 
با  تنگاتنگ  ارتباط  که  گریستنی  گریست. 
خوبی  وسیله ی  و  داشت  انتخابات  کمپاین 
بود.  متحده  ایاالت  بر  آوردن  فشار  برای  نیز 
حکومت  زمان  آن  تا  که  بود  درحالی  این  و 
افغانستان هیچ آمار کلی دقیقی پیرامون شمار 
آمدن  کار  روی  آغاز  از  غیرنظامی  تلفات 
نداشت.  دست  در  انتقالی  و  موقت  حکومت 
غیرنظامی  کشته شدگان  برآورد  نخستین  فقط 
در درگیری های مربوط به شورش ها، در سال 
2007 و برای سال پیش از آن توسط نهاد  های 
 ۵ ترتیب  این  به  بود.  شده  منتشر  بین المللی 
ذی دخل  کشورهای  و  افغانستان  دولت  سال 
در بحران این کشور، گروه های حقوق بشر و 
سایر سازمان های غیردولتی و رسانه ها، در این 
آن  واز  بودند.  نداده  مردم  به  اطالعاتی  مورد 
زمان به بعد نیز این نهاد های بین المللی هستند 
پیرامون  غیردقیق،  هرچند  را  گزارشاتی  که 
شمار کشته شدگان غیرنظامی منتشر می کنند و 
حکومت افغانستان )خصوصا بعد از انتخابات 
نفی  به  فقط  قبل(  سال  دو  جمهوری  ریاست 
این گزارشات و اغراق آمیز خواندن آنها بسنده 

می کند، تا این که در 2٨ ماه می سال 2007، 
»ریچارد بنت« رییس حقوق بشر »گروه امداد 
به افغانستان سازمان ملل متحد«، از ایجاد بانک 
اطالعات کشته شدگان غیرنظامی خبر داد. اما 
موجود  اطالعات  بیشتر  که  داد  هشدار  او 
»دست دوم و یا سوم« هستند، و بنابراین تایید 

شده نمی باشند. 
طبق  که  است  این  دیگر  عمده ی  مسله ی 
تلفات  شده ی  اعالم  ارقام  همواره  شواهد، 
حکومت  جانب  از  رخداد ها  در  غیرنظامیان 
سایر  جانب  از  شده  اعالم  ارقام  با  افغانستان، 
به  مساله  این  گاها  و  دارد.  تناقض  نهاد ها 
بحرانی میان حکومت افغانستان و  هم پیمانان 
در  مثال  طور  به  است.  تبدیل شده  ناتو  عضو 
افغانستان  حکومت   ،2007 سال  جوالی  ماه 
حمالت  جریان  در  غیرنظامیان  تلفات  شمار 
هوایی در هلمند را 4۵ نفر اعالم کرده بود. در 
حالی که نشریه ی امریکایی نیویورک تایمز به 
تاریخ 2 جوالی همین سال به نقل از یک مقام 
نیروهای ناتو در افغانستان، شمار کشته شدگان 
پیش  روز  سه  از  کمتر  کرد.  اعالم  تن   12 را 
از اعالم این مساله نیز مقامات افغانی در نقطه 

که  دادند  گزارش  والیت،  همین  از  دیگری 
در درگیری ها و حمالت هوایی آمریکا، 60 
ناتو  سخنگوی  اما  شده اند.  کشته  غیرنظامی 
گفت که ارتش نمی تواند »رقم به این بزرگی« 

را تایید کند.
بشر آمده  برحقوق  نظارت  در گزارش گروه 
است که حدود یک پنجم این رقم که بیشتر 
غیرنظامیانی  به  مربوط  می گردد،  تن   4٨0 از 
نیروهای  حمالت  جریان  در  که  است 
به  هرچند  رسیده اند.  قتل  به  ناتو  و  امریکایی 
بشر  برحقوق  نظارت  گروه  که  می رسد  نظر 
این  مسوولیت  احتیاط  با  خیلی  افغانستان  در 
نیروهای  متوجه  را  کشته شدگان  از  فی صدی 
نظامی امریکایی و ناتو دانسته است، اما با آن 
با  میالدی   2010 سال  آمارهای  مقایسه ی  هم 
شمار  افزایش  از  خبر  آن،   از  قبل  سال های 
به  آن  مسوولیت  که  می دهد  کشته شدگانی 
این  در  دارد.  تعلق  ناتو  و  امریکایی  نیروهای 
میان این پرسش مطرح می شود که چه شخص 
یا نهادی باید بلند رفتن آمار تلفات غیرنظامی 
توجیه  را  امریکایی  و  ناتو  نیروهای  وسیله  به 

نماید؟
استنلی  ناتو )جنرال  نیروهای  دو فرمانده اخیر 
بر  بارها  پتریوس(  دیوید  و  مک کریستال 
روی دست گرفتن تدابیر برای کاهش تلفات 
تاکید  درگیری ها  جریان  در  غیرنظامیان 
کردند، اما آمار تازه ی گروه نظارت بر حقوق 
بشر در افغانستان، نشان می دهد که هیچ تالش 
درخوری در این زمینه صورت نگرفته است. 
با اتکا بر استداللی  نیروها  نیز این  و تا اکنون 
به  غیرنظامیان  از  شورشیان،  که  )این  عجیب 

اجرای  به  اقدام  می کنند(  استفاده  سپر  عنوان 
آنجا  در  که  می کنند  مناطقی  بر  حمالت 
غیرنظامیان به مراتب بیشتر از شورشیان متضرر 

می شوند.
از  افغانستان  حکومت  مقامات  قبل  سال  یک 
دولت  و  ناتو  نیروهای  میان  هماهنگی  ایجاد 
از  پس  که  گفتند  و  دادند  خبر  افغانستان 
با  هماهنگی  در  ناتو  نیروهای  حمالت  این، 
مقامات افغان صورت خواهد گرفت. اگر این 
اکنون  پس  باشد،  گرفته  صورت  هماهنگی 
پس از گذشت یک سال آیا مقامات حکومت 
افغانستان اعتراف خواهند کرد که در قتل این 

تعداد غیرنظامی دست داشته اند؟
تاکتیک  به  اتکا  که  می دهد  نشان  شواهد 
»حمالت هوایی« خصوصا در شب،  بزرگترین 
عامل افزایش تلفات غیرنظامیان در سال 2010 
بوده است. به نظر می رسد مقامات ناتو به دلیل 
استفاده می کنند.  تاکتیک  این  از  نیرو  کمبود 
نوبت  چندین  انجام  دنبال  به   200٨ سال  در 
حمالت هوایی که منجر به کشته شدن شمار 
زیادی غیرنظامی گردید، درخواست برای لغو 
تاکتیک »حمالت هوایی« از جانب افکار عامه 
تاکنون  زمان  آن  از  اما  یافت.  شدت 
تاکتیک  این  از  همچنان  ناتو  نیروهای 
افزایش  به  همواره  که  می کنند  استفاده 

شمار تلفات غیرنظامیان می انجامد. 
در این میان حکومت افغانستان همواره 
و  مقطعی  سیاست  گرفتن  پیش  با 
پراگنده، تا هنوز نتوانسته است نقشی در 
باشد.  داشته  غیرنظامیان  تلفات  کاهش 
ثابت می شود  این مساله  این اوصاف  با 
پراگنده  و  گاه  به  گاه  اعتراضات  که 
به  رابطه  در  کرزی  جمهور  رییس 
کشتار غیرنظامیان توسط نیروهای ناتو،  
فشار  تحت  برای  است  شده  وسیله ای 
هم پیمانانش  و  متحده  ایاالت  قراردادن 
برای حکومت افغانستان، به همین دلیل شدت 
و  بوده  متفاوت  اعتراضات  این  حدت  و 
هم سنگ با تحوالت روز تغییر می یابد. تا آنجا 
افغانستان ترجیح  که گاهی مقامات حکومت 
نگویند،  سخنی  هیچ  مورد  این  در  می دهند 
به  مستقیمی  ارتباط  مساله  این  که  این  مگر 
جریاناتی همچون انتخابات و یا سایر تحوالتی 
داشته باشد که منجر به منفعت مستقیم خود یا 

جناح شان شود. 
حقوق  بر  نظارت  گروه  آمار  دیگر  جانب  از 
بشر در افغانستان در حالی منتشر می گردد که 
سال  اواسط  از  امریکایی  نیروهای  است  قرار 
طور  به  را  امنیت  تامین  مسوولیت   جاری،  
همین  به  بسپارند.  افغان  عساکر  به  تدریجی 
بیشترین  جاری  سال  طی  است  قرار  دلیل 
حمالت علیه شورشیان صورت گیرد تا زمینه 
نظر  انتقال مسوولیت مهیا گردد. صرف  برای 
از این دغدغه که نیروهای افغان تا چه اندازه 
گرفتن  دوش  به  برای  الزم  توان  و  آمادگی 
این  طرح  دارند،  را  امنیت  تامین  مسوولیت 
با  که  می رسد  نظر  به  ضروری  نیز  پرسش 
بر شورشیان،  یافتن حمالت  افزایش و شدت 
شدن  تلف  از  جلوگیری  برای  تضمینی  چه 
وجود  درگیری ها  جریان  در  غیرنظامی  مردم 
گروه  ساالنه  گزارش  که  است  بدیهی  دارد؟ 
پیرامون  افغانستان  در  بشر  حقوق  بر  نظارت 
تلفات غیرنظامیان در این کشور، یک بار دیگر 
نگاه ها را متوجه حکومت افغانستان می کند و 
مقامات  مسوولیت پذیری  عدم  بزرگ  خال ی 

افغان را برجسته می سازد.


تالش مثبت در راستاي 
خروج افغانستان از 

سلطه ی تاريك اسالم آباد

تلفات غیرنظامیان
 و موضع سیال حکومت افغانستان

چه کسی پاسخگو خواهد بود؟

ارشد  فرمانده  است که یک  آمده  در خبرها 
گفته  افغانستان  در  مستقر  امریکایی  نیروهای 
نکند،  همکاری  پاکستان  اگر  حتا  که  است 
پیروز  افغانستان  جنگ  در  می تواند  امریکا 
پیروزي در جنگ  امکان  شود. مطرح کردن 
تالش  پاکستان،  همکاري  بدون  افغانستان 
و  افغانستان  سازي  خارج  راستاي  در  مثبتي 
اسالم آباد  استیالي  از  آن  به  مربوط  مسایل 
محسوب می گردد و می تواند نتایج سودمندي 

را نیز در پي داشته باشد.
بر اساس این گزارش، جنرال دیوید رودریگز، 
قوماندان  پیتریوس،  دیوید  جنرال  معاون 
عمومی نیروهای ناتو در افغانستان گفته است 
بدون  افغانستان حتا  قادر است در  امریکا  که 
جنرال  این  شود.  پیروز  پاکستان  همکاری 
گفته  واشنگتن  در  خبری  کنفرانس  یک  در 
تا تالش  تشویق شود  باید  پاکستان  که  است 
بیشتري را در راستاي مبارزه با تروریزم انجام 
اما در عین زمان تاکید کرده است که  دهد، 
پناهگاه های جنگجویان  این، وجود  با وجود 
در وزیرستان شمالی نمی تواند جلوی پیروزی 

امریکا در جنگ افغانستان را بگیرد.
پیش  که  می شود  ابراز  حالي  در  سخنان  این 
از این ذهنیت منطقه اي و بین المللي در مورد 
جنگ افغانستان بر این متمرکز بوده است که 
نقش محوري را در جنگ افغانستان پاکستان 
در  پیروزي  پاکستان  همکاري  بدون  و  دارد 
به  اعتنا  با  از دسترس می باشد.  افغانستان دور 
سران  پاکستان،  براي  انگاري  اهمیت  همین 
باج خواهانه و  نیز همواره سیاست  آباد  اسالم 
مسایل  با  همکاري  مورد  در  طلبانه اي  امتیاز 

مربوط به افغانستان اتخاذ کرده اند.
حمله  انجام  به  واکنش  در  و  پیش  چندي 
نظامي  موضع  یک  به  ناتو  هلي کوپترهاي 
ناتو  تدارکاتي  مسیر  آباد  اسالم  پاکستان،  در 
جریان  در  و  ساخت  مسدود  را  افغانستان  به 
پاکستان،  خاک  در  ناتو  تانکرهاي  توقف 
پاکستاني  شورشیان  حمالت  از  متعدد  موارد 
ناتو  براي  سوخت  مواد  حامل  تانکرهاي  بر 
صورت گرفت. برخي از کارشناسان سیاسي 
متعدد  حمالت  که  می گفتند  زمان  همان  در 
با چشم  ناتو،  تانکرهاي سوخت  بر  شورشیان 
پوشي نیروهاي امنیتي و نظامي پاکستان نسبت 

به عملیات این گروه ها صورت می گیرد.
ایجاد این باور که پاکستان در صورت تمرکز 
چندان  نقش  افغانستان،  جنگ  بر  بین المللي 
تا  می گردد  باعث  داشت،  نخواهد  محوري 
گردد.  هموار  افغانستان  در  پیروزي  زمینه 
و  برنامه ریزي ها  صورتي،  چنین  در  زیرا 
پیروزي  به  رسیدن  براي  سیاست گذاري ها 
در افغانستان نیز بر افغانستان متمرکز خواهند 
گردید و دست اندازي هاي پاکستان نیز در این 

عرصه کاهش خواهد یافت.
جنگ  نتیجه  که  باور  این  وجود  با  و  اکنون 
می گردد،  تعیین  اسالم آباد  در  افغانستان 
پاکستان در محور توجه بین المللي و منطقه اي 
مورد  در  برنامه ریزي ها  محور  در  همچنین  و 
وضعیت  همین  دارد.  قرار  افغانستان  جنگ 
باعث گردیده است تا پاکستان نیز با استفاده 
را  اندازي  دست  بیشترین  ذهنیت  این  از 
بخود  افغانستان  جنگ  به  مربوط  مسایل  در 
اختصاص دهد. حتا پاکستان با رفتار دوجانبه 
با جامعه جهاني در  از یک سو نقش همکار 
بخود  را  افغانستان  در  امنیت  تامین  عملیات 
گرفته است و از سوي دیگر در چهره حامي 
با  افغانستان،  دولت  مسلح  مخالفان  براي 
صورتي  چنین  در  است.  کرده  برخورد  آنان 
مربوط  مسایل  در  پاکستان  محوریت  اگر 
صورت  آن  در  شود،  منتفي  افغانستان  به 
زمینه هاي نفوذي براي رفتار دوگانه پاکستان 

نیز محدود خواهد گردید.
سوي  از  پیش  چندي  که  گزارش هایي 
را  واقعیت  این  گردید،  منتشر  ویکي لیکس 
نهادهاي رسمي  از  برخي  آشکار ساخت که 
با  مستقیم  رابطه  آي اس آي  چون  پاکستان 
دیده  دیگر  سوي  از  اما  دارد.  طالبان  رهبران 
بخاطر  تنها  نه  پاکستان  دولت  که  می شود 
قرار  فشار  تحت  طالبان،  با  آي اس آي  رابطه 
نیز  امتیاز  نقش  این  براي  بلکه  نمي گیرد، 
اهرمي در  به عنوان  را  ارتباط  این  و  می طلبد 
معامله  شامل  طالبان،  بر  گذاري  تاثیر  عرصه 

سیاسي باج گیرانه می کند.
پاکستان  محوري  نقش زدایي  فایده  کمترین 
جامعه  که  است  این  افغانستان  مسایل  در 
جهاني مجبور نخواهد بود تا به پاکستان پول 
رفت  راه  کردن  مسدود  جهت  در  تا  بدهند 
پاکستان هزینه  و  افغانستان  بین  طالبان  و آمد 
به  مالي  مساعدت های  شدن  محدود  با  کند. 
نیز  آي اس آي  حمایت هاي  میزان  پاکستان، 
آن  در  زیرا  یافت.  خواهد  کاهش  طالبان  از 
براي  ارزش  کم  متاع  یک  طالبان  صورت 

آي اس آي خواهد بود. 
 با توجه به این مسایل می توان گفت که هرچه 
در  پاکستان  منفي  نقش  کاستن  راستاي  در 
مسایل افغانستان تالش صورت گیرد، به همان 
جامعه  و  افغانستان  دولت  نیازمندي  اندازه 
پاکستان  حمایت  تحصیل  براي  نیز  جهاني 
روبرو  با  پاکستان  یافت.  خواهد  کاهش 
مالي خودرا  با چنین وضعیتي، حمایت  شدن 
است  طبیعي  و  داد  خواهد  کاهش  طالبان  از 
معنوي  و  سیاسي  حمایت  شدن  کاسته  با  که 
چشم انداز  افغانستان،  طالبان  از  آي اس آي 
جنگ در افغانستان نیز به نفع دولت افغانستان 

و جامعه جهاني تغییر خواهد کرد.

احساناهللدولتمرادي

رستمکبود

  

پيروزيدرجنگافغانستان
بدونهمکاریپاکستان
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همزمان با آغاز کار پارلمان جدید، شهروندان کندز با 
شکایت از نمایندگان پیشین، از نمایندگان جدید کندز 
این والیت  تالش  بهبود وضعیت مردم  می خواهند در 
جدی به خرج دهند. باشندگان می گویند که در مجلس 
پیشین، بیشتر نمایندگان این والیت نتوانستند به صورت 

د رست از مردم نمایندگی کنند.
برنامه های  توقف  بعضا  و  کندی  که  می افزایند  آنان 
سال  پنج  در  ناآرامی ها  گسترش  نوسازی،  و  بازسازی 
نمایندگی آنان، ناشی از نبود نمایندگی خوب وکیالن 
این والیت بود، زیرا حکومت هرچه دلش می خواست 

می کرد و آرامش مردم پیوسته برهم زده می شد. 
که  می گوید  کندز  دانش سرای  فارغ  داور،  حمید 
نمایندگان ما در پنج سال کاری شان، برنامه   ای نداشتند 

و اگر داشتند، موفق به اجرای آن نشدند.
آقای داور می افزاید که نبود نمایندگی خوب از مردم 
کندز در پنج سال گذشته، هیچ  تفاوتی در  عرصه های 
میان  به  کندز  در  مردم،  رضایت  جلب  و  بازسازی 

نیامده است.
داور می گوید برخی نمایندگان کندز، که خود را کارا 
مردم  از  نمایندگی خوب  این که  جای  به  می زدند،  جا 

کنند، نمایندگی حکومت را می کردند.
آنان  کندز،  مردم  می افزاید که خالف خواست  حمید 
تنها به درآمد شخصی شان پایبند بودند و در هنگامی که 
دوباره خود را نامزد نمایندگی مجلس کردند، فهرست 
داده  انجام  حکومت  که  ناتمامی  و  کوچک  کارهای 
نداشتند  آن ها  در  هم  نقش کوچکی  نمایندگان  و  بود 
مبارزات  کاغذ های  در  خود،  کارکردهای  نام  به  را، 

انتخاباتی شان چاپ کرده بودند.
او می گوید: »اندک اندک مردم آگاه شده اند و برخی 

از آن نمایندگان را دوباره به مجلس معرفی نکرده اند.«
است.  کندز  شهروندان  از  دیگر  یکی  الرحمان،  فضل 

از آن جایی که در طول چند روز درگیری و دعوا و دنگله 
نمایندگان  مجلس  در  وکیل  یک  شدن،  رییس  سر  بر 
رای  این  و  بوده  سفید  رای  همانا  مورد  تاثیرگذارترین 
جناب  و  قانونی  جناب  نظیر  مهمی  افراد  که  توانسته 
به  خاص شان  وجاهت های  و  کمپاین  همه  با  را  سیاف 
سر جای شان بنشاند و بعد از آن هم حساب آقای صدیق 
عثمانی که کم مانده بود چوکی را به نام خود کند، برسد. 
بنابراین جمعی از وکالی پارلمان درصدد آن شدند که 
همین رای سفید را که می تواند هرچه کمپاین و توزیع 
زیرمیزی و گپ های خپ و چپ پشت پرده را نقش بر 
آب کند، به عنوان رییس مجلس نمایندگان تعیین کنند. 
البته در نامزدکردن رای سفید چند مالحظه مهم مدنظر 
گرفته شده است که مهم ترین آن این است که با توجه 
به عملکرد شایسته ساالرانه نمایندگان بعید به نظر می رسد 
که دیگر کسی بتواند دل خود را به چوکی ریاست خوش 
کند. تغییر طرزالعمل داخلی مجلس هم با توجه به این که 
این  از صحبت،  بیشتر  هربار در مورد آن صحبت شده، 
مشت و لگد بوده که منطق غالب جلسه بوده و تعدادی بر 
سر تغییر دادن یا ندادن طرزالعمل داخلی خود بوتل های 
به حلق همدیگر کرده اند، هم چیزی در  آب معدنی را 

پس وکالی عزیز! حاال که سرنوشت 
ملت به دست رای سفید افتاده و وکال 

می توانند با رای سفید، سرخ را زرد و سبز 
را سیاه بسازند، شما هم همین رای سفید را 
به حیث رییس مجلس نمایندگان انتخاب 
کنید. و با ریختن آرای سفید به صندوق 

انتخابی جناب رای سفید، باعث سرفرازی 
خود در جهان گردید. مسلما رای سفید 

اگر نتواند برای تان کار درخوری صورت 
بدهد مزاحم اوقات شریف تان هم نخواهد 
شد و بعد از پنج سال روسفید و پیروز در 
مجلس نمایندگان را تخته خواهید کرد. 

با  می کند،  کار  دولتی  نهادهای  از  یکی  در  که  او 
کندز  نمایندگان جدید  به  داور  آقای  تایید حرف های 
دام  در  مردم،  اگر خالف خواست  می دهد که  هشدار 
باور داشته  بند بمانند،  معامله گری های دالری حکومت 
باشند که مردم آگاه خواهند شد و جایگاه مردمی شان 

را از دست خواهند داد.
او که شمار نمایندگان خوب را در مجلس جدید زیاد 
افشاگری  به  باید  به آن ها گوشزد می کند که  می داند، 
را  مجلس  و  بپردازند  معامله گر  نمایندگان  بد  کارهای 

رنگ و بویی تازه ببخشند.
مجلس  در  کندز  جدید  نمایندگان  از  الرحمان،  فضل 
نمایندگان می خواهد تا در راه نمایندگی خوب مردم، از 

هیچ تالش دریغ نکنند و اراده ی مردم شان را نفروشند.
فضل الرحمان می گوید: »امیدواریم نمایندگان کنونی، 
و  بقبوالنند  حکومت  باالی  را  مردم  دل  حرف های 
و  دولتی  اداره های  کار  از  کندز  مردم  که  نگذارند 

دشواری های پیش آمده، به ستوه بیایند.«
کنار  در  مجلس،  نمایندگان  کاری  دیگر  بخش 
قانون گذاری و نمایندگی خوب، نظارت و دیدبانی از 

کارهای حکومت خوانده شده است. 
در  که  است  باور  این  به  کندز  شهروند  همت،  کبیر 
تنها  پیشین کندز،  نمایندگان  بیشتر  نیز،  زمینه ی نظارت 
دیدبان و پاسدار منافع خودشان بوده اند، که نباید در این 

دوره، نمایندگان کندز این گونه عمل کنند.
را  مردم  دشواری های  نمایندگان  که  می افزاید  کبیر 
برنامه های خوب  به تطبیق  گزارش کنند، حکومت را 
در این والیت مجبور سازند و از آن به خوبی نظارت 

کنند.
به گفته آقای همت، بهبود آموزش و پرورش پسران و 

حد محاالت است و اگر هم صورت بگیرد در سال اول 
و دوم تقنینی نخواهد بود. حتا اگر طرزالعمل داخلی تغییر 
هم کند هیچ بعید نیست که همه ی آرا سفید از صندوق ها 
بیرون گردد. پس خوب است حاال که رای سفید حالل 
براندازند  بخواهند  را  هرکه  هم  وکال  و  شده  مشکالت 
برایش رای سفید به صندوق می اندازند همین رای سفید 
رییس مجلس شود. خوبی هایی که رای سفید دارد مسلما 

در هیچ کدام از وکالی مجلس دیده نمی شود. 
اوال که رای سفید مربوط به هیچ کدام از اقوام موجود در 
کشور که نمایندگانش این گونه در پارلمان پوست هم 
را می کنند نیست و طرفین که می بینند این به هیچ کدام 
تعصب شان  ندارد،  وابستگی  کشور  موجود  قوم های  از 
چون  همچنین  و  نمی گردد.  متورم  سفید  رای  مورد  در 

به سامانی هایی  نا  اخیر شاهد  در چند سال  )که  دختران 
میان  از  شهری،  کالن  برنامه های  تطبیق  است(،  بوده 
با شهر)با ساخت جاده ها و  فاصله ی روستاها  برداشتن 
توسعه شبکه ی برق( و اشتغال زایی از مهمترین نیازهای 
آن  به  جدید  نمایندگان  باید  که  والیت اند  این  مردم 

توجه جدی داشته باشند.
او که باالی کم ساختن فاصله میان شهر و روستاها بیشتر 
تاکید می کند، می گوید که باشندگان بیشتر روستاها، به 
پدیده های تازه سر سازگاری ندارند و باید به هر قیمتی، 
فرا  روزهایی  تا  بدهیم،  سو  سمت  مدنیت  به  را  آنان 
نرسند که دوباره مورد استفاده ی مخالفان قرار بگیرند. 
حاصالت  انتقال  کار  جاده ها،  »ساختن  می گوید:  او 

زراعتی را نیز سرعت می بخشد.«
کندز،  شهر  در  آموزگار  مستعار(،  مرادی)نام  مژگان 
ارج  را،  جدید  نمایندگان  مکلفیت های  از  دیگر  یکی 
نهادن به حقوق زنان می داند. او می گوید که نمایندگان 
جدید نه تنها در بهسازی وضعیت زنان در قانون تالش 

زبانش هم جزو زبان های مناقشه برانگیز در کشور نیست 
و چون مذهبش هم چالش ساز نیست، همه با او احساس 

خودمانی بودن می کنند. 
نشان داد که خیلی پرزور است. سیاف  دوما رای سفید 
هم  قانونی صاحب  روان کرد.  پشت کارش  را  صاحب 
که  هم  عثمانی  آقای  و  می کند  بازی  عصایش  با  که 
از رای سفید خورد که شاید دیگر خود  چنان ضربه ای 
را کاندید پارلمان هم نکند. پس حاال که زورش نسبت 
به دیگران بیشتر است و همه را از تکیه زدن بر چوکی 

ریاست محروم کرده، خودش لیاقت ریاست را دارد. 
مهم تر از همه این که با رییس شدن رای سفید و نهادینه 
شدن سفیدسازی آرا دیگر هیچ قانونی، هیچ استیضاحی 
از دست  ایجاد نخواهد شد و ملت هم  و هیچ کابینه ای 

زمینه های  مدنی،  نهادهای  از  پشتیبانی  در  بلکه  کنند، 
بهتر شدن وضعیت زندگی زنان والیت کندز را فراهم 

نمایند.
به  ماده ای  قانون  در  که  این  تنها  می گوید  مژگان  بانو 
نظارت  با  نمایندگان  نیست.  بسنده  زنان درج شود  نفع 
به  تا  کنند  تالش  حکومت،  کارهای  موشکافانه ی 
کودکان،  و  زنان  ویژه  به  کندز،  مردم  خواست های 

پاسخ مثبت بدهند.
از  کندز،  مردم  که  چشمداشت هایی  همه  این  با 
به  جدید  نمایندگان  می شود  آیا  دارند،  نمایندگان شان 

نیازهای آنان پاسخ بگویند؟
وعده ی  بارها  کندز،  والیت  جدید  نمایندگان 
خدمت رسانی داده اند، ولی آن چه پایبندی آنان را ثابت 
خواهد کرد، گرفتن تصمیم ها و تالش های مستمر آنان، 
در  کندز،  شهروندان  نیازهای  برداشتن  میان  از  برای 

سال های کاری مجلس جدید است.


استیضاح هایی  و  استفاده  بدون  قوانین  ناکارامد،  وزرای 
راحت  می کند  سرازیر  وکال  جیب  به  پول  تنها  که 
می شوند و برای شما دعا خیر می کنند. شما هم می توانید 
و  بروید  خارجی  چکر های  به  سال  پنج  این  طول  در 
سفر های تفریحی به کنار ساحل ها انجام دهید. در داخل 
مجلس بخوابید و هر کار دیگری که خوش دارید انجام 
دهید. حتا به مجلس هیچ تشریف نیاورید و بروید پشت 
کار های حاشیه ای و کسی هم اسم شما را به نام غیرحاضر 

مطرح نمی کند. 
که  داده اند  نشان  حال  تا  محترم  وکالی  دیگر  سوی  از 
به خاطر پشتون  را  نیستند. یکی  به هیچ صراطی مستقیم 
تاجیک  خاطر  به  را  دیگری  می کنند،  سفیدباران  بودن 
بودن، یکی را به خاطر فارسی زبان بودن و دیگری را به 
خاطر پشتوزبان بودن رای سفید می دهند. ازبک و هزاره 
و ایماق و پشه ای که در مرتبه های بعدی قرار دارند. پس 
تنها کسی که می تواند وکال را به راه راست بیاورد همین 

رای سفید است. 
حکومت هم که در آینده می داند وزرای زیادی را در 
کرسی استیضاح خواهد داشت، از رای سفید که باعث 
می گردد،  استیضاح  مقابل  در  وزرایش  شدن  روسفید 

حمایت می کند. پس چه کسی مهم تر از رای سفید؟ 
پس وکالی عزیز! حاال که سرنوشت ملت به دست رای 
سفید افتاده و وکال می توانند با رای سفید، سرخ را زرد 
به  را  سفید  رای  همین  هم  شما  بسازند،  سیاه  را  سبز  و 
حیث رییس مجلس نمایندگان انتخاب کنید. و با ریختن 
آرای سفید به صندوق انتخابی جناب رای سفید، باعث 
اگر  سفید  رای  مسلما  در جهان گردید.  سرفرازی خود 
نتواند برای تان کار درخوری صورت بدهد مزاحم اوقات 
شریف تان هم نخواهد شد و بعد از پنج سال روسفید و 

پیروز در مجلس نمایندگان را تخته خواهید کرد. 
معاون  به عنوان  را هم  باطله  البته جناب رای سفید رای 
خود برگزیده است که با این کار به مصداق شعر قشنگی 
کار  شد«  آراسته  نیز  سبزه  به  بود  »گل  می گوید  که 
پارلمان رونق بیشتری خواهد گرفت. پس تا می توانید در 
از رای سفید  نمایندگان  پنج سال حضورتان در مجلس 

استفاده کنید. 
 

 نورالعین

نمایندگان ما نباید فقط بخورند و بخوابند
شهروندان کندز:

رای سفید رییس باید گردد 
آژند
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معلوم شده است كه اين گروه از كجا كمك مي شود و چه 
خواست و مرام دارد. اگر هر كس خالف ورزي هاي آنان 
را تحمل كند آن كس از افغانستان نيست و اگر همه باهم 
نگذاريم پس آنها از كشور بيرون خواهند شد. اين ما هستيم 
هستند، همكاري  ما  و وطن  دين  طالبان كه دشمنان  با  كه 

نموده و در خانه هاي خود جا داده ايم.«

کندز
»بدون  كندز:  دانش سرای  دانشجوی  نصيری،  حامد 
مالحظات  از  خالی  كه  محكمه ای  هيچ گاه  طالبان  شك 
صحرايی،  محكمه های  و  اعدام ها  نداشته اند.  باشد،  ديگر 
هيچ گاهی درست انجام نشده است. ما در فلم سنگسار يك 
خانم در دشت ارچی، می بينيم كه او را به شكل غيرانسانی 
به قتل می رسانند. اگر كسی جرمی را مرتكب می شود، بايد 
اگر  باشد.  بوده  دليل  با  و  موجه  سند،  با  آن،  به  دادن  جزا 
نبود،  نيازی به سنگسارش  قرار اين بود كه وی را بكشند، 

می توانستند پيش از سنگسار بكشندش.«
از  نوع  يك  نيز  »سنگسار  كندز:  شهروند  حكيمی،  سمير 
جنايت های طالبان است كه در كندز صورت گرفته است. 
نيست.  سنگسار  واليت  اين  در  طالبان  جنايت  همه ی  ولی 
طالبان هر روز يكی دو تا را به جرم جاسوسی در مناطق شان 
اعدام می كردند. طالبان حتا به بستگان كشته شدگان اجازه 
دفن مرده های شان را نمی دادند. جسد انسان ها را در كندز، 
يك  بايد  قضايی،  نهادهای  و  دولت  می خوردند.  سگ ها 
آمارگيری از شمار قربانيان و زيان ديدگان داشته باشند، پس 
بدهند.  انجام  اثرگذار  اقدام  تامين عدالت،  از آن در جهته 
به  بودند،  وحشتناک  كندز  در  طالبان  جنايت های  همه ی 
واليت  دشت ارچی  ولسوالی  در  سنگسار  توسط  قتل  ويژه 

كندز كه تحمل ديدن فلمش را بسياری ها ندارند.«
تطبيق  عامالن  بايد  »دولت  كندز:  شهروند  حيدری،  زهرا 
حكم سنگسار در ولسوالی دشت ارچی كندز را دريافته، از 
آنان بازجويی كند. از آنان بايد خواسته شود تا سندهای شان 
به  محكوم  فرد  چرا  كه  سوال  اين  به  كنند.  پيشكش  را 
همه،  اين  از  گذشته  بدهند.  پاسخ  كشتند،  را  سنگسار 
مورد  بايد  جدی  طور  به  تطبيق كنندگان  و  فرمان دهندگان 
تحقيق قرار بگيرند. جزا دادن به قاتالن در كندز، نشانه ای 

موفقيت حكومت و نهاد های قضايی خواهد بود.«

هرات
نيالب سرمد، فعال حقوق زنان در هرات: »سنگسار صديقه 
و خيام در واليت كندز شنيع ترين جنايت نسبت به بشريت 
به  وجه  هيچ  به  طالبان  كه  مشخص ساخت  و  داد  نشان  را 
نيست  بار  اولين  اين  نيستند.  قايل  ارزشی  انسانی  كرامت 
در  ما  بلكه  كرده اند،  سنگسار  را  مردی  و  زن  طالبان  كه 
خيام هايی  و  صديقه ها  بار ها  و  بار ها  كشور  كنار  و  گوشه 
شده اند.  سنگسار  جنايت كارانه ای  طرز  به  كه  ديده ايم  را 
مسلما اگر طالبان وارد عرصه سياسی كشور شوند، تغييری 
دولت  كه  می كنم  فكر  من  آمد.  نخواهد  رويكرد شان  در 
و  دهد  نشان  قاطع  واكنش  اعمال  گونه  اين  مقابل  در  بايد 
از مذاكره و مفاهمه با طالبان دست بكشد. ورنه عواقب اين 

گونه اعمال به خود حكومت برمی گردد.« 
هاشم حبيبی، مغازه دار در شهر نو هرات: »زمانی كه تصاوير 
ديدم  تلويزيون  در  را  خيام  و  صديقه  سنگسار  شده  ضبط 
انسان ها  كه  نمی كردم  باور  هرگز  شد.  راست  تنم  بر  مو 
اين طرز  به  را  ديگر  انسان  قدر سفاک شوند كه يك  آن 
به سوی صديقه و خيام  برسانند. وقتی آن سنگ ها  قتل  به 
پرتاب می شد و بر بدن های ضعيف آنها می خورد حساس 
می كردم كه اين تن من است كه مورد اصابت سنگ ها قرار 

می گيرد.« 
نعيمه غفوری، دانشجو در دانشگاه هرات: »سنگسار صديقه 
در  طالبان  كه  داد  من  به  را  ذهنيت  اين  كندز  در  خيام  و 
هرگوشه كشور به راحتی نفوذ دارند. در حالی كه صدهزار 
سرباز داخلی و صدها هزار سرباز خارجی در گوشه و كنار 
تامين  وظايف شان  مهم ترين  از  و  هستند  پراكنده  كشور 
حال  اين  با  است،  كشور  شهروندان  جانی  و  مالی  امنيت 
می بينيم كه طالبان بدون دغدغه ای دو فرد بيچاره را در مال 
عام به طرز وحشتناكی سنگسار می كنند. اميدوارم خون اين 
دو جوان به هدر نرود و انتقام اين خون های ريخته شده از 

عمال اين گونه كردارها گرفته شود.« 

بامیان
محمدنبی، يكی از شهروندان باميان: »سنگسار زمانی باالی 
خود  جرم  به  متهم  شخص  كه  می پذيرد  انجام  اشخاص 

سوی  از  زوج  يك  سنگسار  مورد  در  تصاويری  انتشار 
اذهان  در  را  مساله  اين  ديگر  بار  كندز،  واليت  در  طالبان 
قبل صديقه  ماه  به شش  نزديك  تازه ساخت. طالبان  مردم 
و خيام را با فيصله يك دادگاه صحرايی در ولسوالی دشت 
ارچی واليت كندز به جرم ارتباط نامشروع و فرار از منطقه 
واكنش های  جوان،  زوج  اين  سنگسار  كردند.  سنگسار 
حقوق  نهادهای  مساله،  اين  از  و  داشت  به دنبال  را  جدی 
نظرات  مورد  اين  در  نگرانی كردند. خواستيم  ابراز  بشری 
شماری از شهروندان كشور را داشته باشيم كه آيا برگزاری 
چنين دادگاه صحرايی آنهم از سوی يك گروه  مسلح كه 
می تواند  مردم  باالی  تاثيری  چه  ندارد،  مشروعيت  اصال 

داشته باشد؟

کابل
نظرم  »به  كابل:  باشندگان  از  تن  يك  پيكار،  نقيب اهلل 
طالبان در واليت  دادگاه صحرايی  با حكم  سنگساری كه 
كندز صورت گرفت، نشان دهنده تجحر طالبان است. از اين 
مساله برمی آيد كه افراد طالبان به هيچ قانون و نهاد مسوول 
انجام  بخواهند،  خود شان  كه  را  آنچه  هر  و  نيستند  وابسته 
می دهند. همچنين اين مساله می تواند باالی مردم و جامعه 
تاثير زيادی بگذارد. در مناطقی كه گروه طالبان حاكميت 
دادگاه صحرايی  مبادا روزی  دارند كه  مردم هراس  دارد، 
طالبان در مورد آنان نيز حكمی را صادر كند. بنا نياز است 
كه جلوی اين گونه اعمال گرفته شود تا هر گروه و تفنگدار 

هرچه كه دلش خواست، انجام داده نتواند.«
زلمی افغان، كارمند وزارت معارف: »در دادگاه صحرايی 
كه از سوی طالبان برپا می شود، هر شخص حتا اگر گناهی 
اين  در  چون،  می شود.  شناخته  گناهكار  باشد،  نداشته  هم 
متهم دفاع كند و  افراد  از  نيست كه  دادگاه ها كسی  گونه 
گونه  همان  يافت،  آن دست  به  دادگاه  كه  نتيجه ای  هر  به 

عمل می شود.« 
حفيظ، دانشجوی دانشگاه كابل: »سنگسار صديقه و خيام در 
كندز نشان داد كه دولت ما چقدر ضعيف و ناتوان است كه 
حتا اگر جان يك شهروندش به خطر می افتد، كوچكترين 
اقدامی نمی تواند بكند. از اين مساله تقريبا شش- هفت ماه 
می گذرد اما تاحال دولت نتوانسته كه عامالن اين قضيه را 
پيدا كند. طالبان در دادگاه صحرايی كه دارند، يك شخص 
را محكوم می كنند و فيصله خود را اجرا می نمايند اما دولت 
ما نمی تواند كه جلوی اين مساله را بگيرد. اين تنها طالبان 
بلكه ديگر  نيستند كه از خود دادگاه های صحرايی دارند، 
نيز می توانند  گروه های مسلح و كسانی كه زورمند هستند 

مثل طالبان هرآنچه را كه خواسته باشند انجام دهند.« 

بلخ
حسين اصيل، باشنده مزار شريف: »قوانين بايد تطبيق شوند 
و هر گروه و حزبی كه هستند، بايد در چوكات قانون باشند. 
در اسالم گفته شده است گروه هايی كه خود را پيروان دين 
اسالم می نامند، مجبور و مكلف هستند تا از قوانين شريعت 

غراي محمدي پيروي كنند.
دل خراش  حادثه  يك  شاهد  افغانستان  اواخر  اين  در 
گروه  از سوي  دختر  و  پسر  لرزاند. يك  را  جهان  كه  بود 
باصالحيت  محكمه  حكم  كدام  بدون  بي رحمانه  طالبان 
طالب  را  كه خود  و كسانی  مجازات شدند  به سنگ باران 
پياده  را  محمدي  غراي  شرعيت  كه  مي گويند  و  مي نامند 
مي كنند، خود از شرعيت و قوانين اسالم چيزي را نمي دانند 
جلوه  خشن  دينی  را  اسالم  دين  كه  مي خواهند  هميشه  و 

دهند.«
را  خود  كه  »گروهی  شريف:  مزار  شهروند  دانش،  فرشاد 
طالبان نام نهاده است، در حقيقت دست نشانده بعضي حلقات 
است كه مي خواهند اسالم را در جهان بدنام بسازند و دين 
اسالم را دين زور و ستم معرفي كنند. آنان با كار هايی كه 
انجام مي دهند مردم افغانستان را نه بلكه مي خواهند تمامي 

مسلمانان جهان را خشن معرفي كنند.
حاال به تمامي دنيا معلوم است كه خودكشي در اسالم حرام 
با  نوع خودكشي است و همچنين  انتحار هم يك  و  است 
بين  از  را  ملكي  افراد  فقط  كنارجاده  ماين هاي  جاسازی 
مي برند. اين اولين بار نيست كه گروه طالبان يك زن و مرد 
را سنگ باران می كنند، بلكه طالبان هميشه كارهايی انجام 
داده كه خالف دين مقدس اسالم و شريعت حضرت محمد 

)ص( بوده است.« 
نمي دانم  بلخ: »من  مزار شريف دروازه  باشنده شهر  پيمان، 
به نام  گروه  يك  كه  را  كارهايی  افغانستان  مردم  چرا  كه 
همگان  به  حاال  مي كنند.  تحمل  مي دهند،  انجام  طالبان 

اعتراف كند و حكم صادر كردن سنگسار نيز از صالحيت 
از  استفاده  با  اما  نيست.  ابتدايی  و  صحرايی  دادگاه های 
افغانستان وجود دارد اشخاص قدرتمند  ناامنی هايی كه در 
بيانگر  اين  و  می دهند  انجام  خواست  دل شان  كه  هرچه 
نهايت ضعف دولت است كه دولت به اين موارد رسيدگی 

نمی كند.«
سيد احمدشاه واعظ، يكی باشندگان باميان: »سنگسار يكی 
از راه های جلوگيری از فساد اخالقی می باشد، و اجرای آن 
از صالحيت محكمه های شخصی و ابتدايی نيست. سنگسار 
كه  صورتی  در  نمايد.  طی  را  خويش  قانونی  مراحل  بايد 
حكم سنگسار باالی اشخاص مورد نظر توسط محكمه های 
باصالحيت صادر می شود، سنگسار در مال عام توسط جمع 
فقط  مواردی  چنين  در  می گردد.  اجرا  مسلمين  از  كثيری 
حكم  نموده  بررسی  را  موضوع  می تواند  قاضی القضات 
نمايد. سنگسار يك زن و مرد كه در واليت كندز  صادر 
توسط يك محكمه صحرايی صورت گرفته از نظر قانونی 
موظف  دولت  و  است  اسالمی  قوانين  خالف  عمل  يك 
چنين  خاطری كه  به  بگيرد.  را  اعمالی  چنين  جلوی  است 
حكم  بعد  نموده  طی  را  خود  قانونی  مراحل  بايد  مواردی 

صادر شود.«
ناصر، يكی از باشندگان باميان: »سنگسار يك زن و مرد كه 
در واليت كندز توسط يك محكمه شخصی صورت گرفته 
بايد دولت  مطابق قوانين اسالمی نيست. در چنين مواردی 
رسيدگی نمايد و طبق مقررات اسالمی باالی اشخاصی كه 
در صورتی كه  نمايد.  می شوند حكم صادر  مرتكب جرم 
اين گونه موارد كه در واليت  نمايد،  دولت ضعيف عمل 
كندز اتفاق افتاد دامنه شان گسترده تر خواهد شد و اشخاص 
مجازات  را  بی گناه  مردم  مختلف  بهانه های  به  زورمند 

خواهند كرد.«

تخار
نصير احمد صابری، دانشجوی تربيه ی معلم تخار: »در واقع 
اين نشان دهنده ی آن است كه طالبان هنوز در بعضی مناطق 
به صورت مطلق حاكميت دارند و شريعت خود خواسته ی 
و  عملكرد  اين جا  در  می كنند.  تطبيق  مردم  باالی  را  خود 
موثريت دولت به خوبی نمودار می شود كه خيلی ضعيف 

و ناتوان است.« 
»تا جايی كه من  تالقان:  از مكاتب  يكی  معلم  ايوبی،  نادر 
می دانم سنگسار در دين ما پس از گذشتاندن چندين مرحله 
و با اثبات و شاهد و سند، محكومين مجازات می شوند، اما 
اگر طالبان می خواهند واقعا نشان بدهند كه احكام اسالم و 
اين گونه كه  به گونه ی درست تطبيق می كنند  شريعت را 
نمی شود. عامالن اين سنگسار نه تنها كه خالف اسالم عمل 
پا گذاشته و  نيز زير  انسانيت را  كرده اند؛ اصول و موازين 
برای خود در جهنم جايگاه ساخته اند. به گونه ای كه علما 
هيچ  و  است  مردود  اسالم  در  اعمال  گونه  اين  می گويند 

جايگاه ندارد.«
سليمان رادمنش، شهروند تالقان: »در شرايط حساس كنونی 
كه از جانبی تالش ها برای برقراری صلح، مذاكره و آشتی 
كه  می دهد  نشان  خود  اين  دارد،  ادامه  ظاهر  به  طالبان  با 
دارند  تاكيد  خود  افراطی  ديدگاه های  همان  باالی  طالبان 
بينش های  روی  و  نيستند  موافق  گفتگو  و  مصالحه  با  و 
خود شان پا برجای خواهند بود. با سنگسار خيام و صديقه 
در ولسوالی دشت ارچی امام صاحب، طالبان يك بار ديگر 
ناقض  و  دادند كه يك گروه وحشی، ظالم  نشان  مردم  به 
شب  همين  هستند.  اسالمی  و  انسانی  موازين  و  ارزش ها 
به  كابل  در  مسجد  امام يك  كه  بوديم  همه شاهد  گذشته 
اتهام دهشت افگنی و سازمان دهی انفجار و انتحار از سوی 
امنيت ملی بازداشت گرديد. اين ها كه از مسجد اين گونه 

استفاده می كنند بعيد نيست كه دست به هر كاری بزنند.«

غزنی
زوج  يك  سنگسار  من  نظر  به  غزنی:  شهروند  مهرداد، 
دهشت  هم  هنوز  افغانستان  در  كه  می دهد  نشان  كندز  در 
اگر  اين زنگ خطری است كه  و  وآدم كشی جريان دارد 
و  افراط گرايی  نابودی  قبال  در  جهانی  جامعه  و  دولت 
دشمنان آزادی و انسانيت، يك استراتيژی دقيق و شفاف را 
روی دست نگيرند، دامنه اين دهشت افگنی و افراط گرايی 

گسترش می يابد.« 
زن  صحرايی  »محاكمه  غزنی:  شهر  باشنده  حيدری،  قاسم 
است. حكم  غيرانسانی  عمل  كندز يك  واليت  در  مرد  و 
سنگسار در اسالم شرايط خاص دارد، يكی از شرايط مهم 
آن بعد از اثبات زنا توسط شاهدان عينی اين است كه هردو 

متاهل باشند. با شرايط خاصی كه در كتاب های فقهی ذكر 
شده است، يعنی زنا در صورتی كه محصنه باشد حكمش 
سنگسار است، اما زن و مرد مجرد در صورتی كه جرمش 
اثبات شود، هر دو طبق هدايت قرآن كريم شالق می خورند. 

به هرصورت اين عمل يك عمل غيرانسانی است.«  
در  مرد  و  زن  سنگسار  »عمل  غزنی:  باشنده  خان،  اكرم   
ولسوالی های  از  بسياری  در  نشان می دهد كه دولت  كندز 
واليات كشور حاكمت ندارد. پيامد حكومت داری ضعيف 
در كشور به وجود آمدن اين گونه هرج و مرج در كشور 
خواهد بود. امروز در بعضی از ولسوالی ها و محالت طالبان 
دعوای مردم را فيصله می كنند. اگر دولت قوی عمل كند و 
در تمام ولسوالی های واليات حاكميت و تسلط داشته باشد، 
طرف  از  دعوايی  وهيچ  نمی افتد  اتفاق  حوادث  گونه  اين 

طالبان محلی نيز فيصله نخواهد شد.« 

بدخشان
نعمت اهلل، فعال جامعه مدنی در بدخشان: »عمل وحشيانه ای 
كه باالی يك زن و شوهر در واليت كندز صورت گرفت، 
يك عمل غيرانسانی و غيراسالمی به شمار می رود. در قدم 
اول بايد اين مساله از طريق دادگاه قانونی به بررسی گرفته 
می شد و در صورت موجوديت گواه و اثبات جرم، زانی و 

زانيه مجازات می شدند.«
وحيده توانا، استاد در تربيت معلم فيض آباد: »طالبان برای 
تثبيت  ميان مردم  افغانستان و در  اين كه حضور شان را در 

نموده باشند دست به چنين اعمالی می زنند. 
می خواهند  قوانين  وحشيانه ترين  با  كه  گروه  اين 
كاری  گونه  هيچ  از  نمايند  اساس گزاری  را  حاكميت شان 
دريغ نمی ورزند. گاهی با حمالت انتحاری جان هموطنان 
ما را می گيرند و گاهی با اجرای قوانين و اعمالی كه هيچ 
نافذه كشورمان  قوانين  و  دينی  اساسات  با  گونه سازگاری 
ندارد، به جان مردم ما می افتند. درحالی كه قضيه سنگسار در 
واليت كندز بايد بعد از بررسی توسط دادگاه باصالحيت 
و اثبات جرم مجرمين صورت می گرفت كه متاسفانه عملی 

بود بدور از انتظار و باور انسانی.«
نيست  عملی  اولين  »اين  آموزگار:  حسينی،  ياسين  محمد 
انجام  را  زيادی  اعمال  طالبان  باشند.  داده  انجام  طالبان  كه 
قرار  ما  دينی  ارزش های  با  منافات  در  كامال  كه  می دهند 
اما  ندارند.  ما هم سازگاری  افغانی  با فرهنگ  داشته و حتا 
اعمال شان سنگسار زن و شوهر در واليت كندز  ادامه  در 
جلوگيری  برای  بايد  افغانستان  دولت  كه  بود  عطفی  نقطه 
داده اند  انجام  را  عمل  اين  آنانی كه  با  اعمال  ازاين گونه 

برخورد قانونی نموده و به اين مساله سطحی نگاه نكند.«

سنگسار صدیقه و خیام 
مــردم چه می گــویند؟

تهیه و ترتیب: ظفرشاه رویی
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

به طور  اقدام هايی را در اين جا  دو نمونه ی چنين 
بسيار فشرده يادآوري می کنيم:

 1-   قرضه های کوچک به زنان:
ماه  نهم  و  بيست  تاريخ  به  رويترز  خبرگزاری   
زنان  به  کوچک  قرضه های  م��ورد  در  دسمبر 
نيم  و  يک  گذشته  سال  هفت  در  داد:  گزارش 
در  کوچک  قرضه هاي  اي��ن  از  انسان  ميليون 
که  پول هايي  حجم  شده اند.  مستفيد  افغانستان 
تاکنون به اين منظور اختصاص يافته است، به 831 
است.  بسيار درشتي  رقم  دالر مي رسد که  ميليون 
تمويل  از   حمايت  »تسهيالت  توسط  پول ها  اين 
در  افغانستان«  براي  کوچک  سرمايه گذاري هاي 

اختيار مستحقان قرار داده مي شود.  
و  ماهر  اف��راد  نبودن  ناامني،  از  ترس  برعالوه 
حرفه اي براي پيشبرد برنامه ها، مشکالت دسترسي 
به مناطق پرجمعيت روستاها و مالحظاتي که در 
پرداخت  براي  محافظه کار  مذهبي  جامعه  يک 
سود وجود دارند، عواملي اند که مانع نتايج مثبت 

قرضه هاي کوچک مي شوند. 

که  چنان  است.  برخوردار  ويژه اي  اهميت  از  معارف 
نظير  بين المللي  سازمان هاي  گزارش هاي  يافته هاي 
وزارت  چون  داخلي  مسوول  ارگان هاي  و  يونسکو 
رابطه  قابل مالحظه اي در  بهبود  نشان مي دهد،  معارف 
در  است.  آمده  وجود  به  شاگردان،  شمول  ميزان  به 
طالبان  »بعداز سقوط  که:  است  آمده  يونسکو  گزارش 
معارف  عرصه  در  توجهي  قابل  کّمي  نتيجه   )2001(
به شمول  رابطه  افزايش در  ديده مي شود، 670 درصد 
معلمان  تعداد  افزايش  مکاتب،  به  شاگردان  جذب  و 
آموزش ديده، ساخت وساز حدود 4000 مکتب از جمله 
معارف  وزارت  خودکفايي  مي باشد.  پيشرفت ها  اين 
برنامه  تدوين  تکنيکي،  امور  و  تکنولوژي  عرصه  در 
گزارش  نخستين  اتمام  تربيت،  و  تعليم  ملي  استراتژي 
معلمان،  ثبت  سيستم  افغانستان،  در  مکتب ها  بررسي 
برنامه هاي  در  مدل ها  شبيه سازي  انکشاف  و  تدوين 
آموزشي از جمله نشانه هاي قوي اميد و آرزو مي باشد. 
صورت  به  کيفي  آموزش  تقويت  يقينا  بعدي  چالش 

واقعي خواهد بود . 
روش تحقیق 

اين گزارش براساس مطالعات و مشاهدات ميداني تهيه 
اين  قضاياي  و  مشاهده ها  ارقام،  اطالعات،  است.  شده 
تحقيق عمدتا از حوزه تحت پوشش و نيز از گزارش ها 
که  ديگري  وتحقيقات  گزارش  )کتاب،  ديگر  منابع  و 
آن ها  به  ماخذ  عنوان  به  گزارش  پايان  و  پاورقي  در 
اشاره شده است( به دست آمده است. تحليل و مقايسه 
از  استفاده  با  تحقيق،  اين  در  اطالعات جمع آوري شده 

برنامه
 STATISTICAL PACKAGE FOR 
  THE SOCIAL SCIENCE( SPSS
)صورت گرفته است. گزينش مکاتب براساس انتخاب 

تصادفي (
 RANDOM SELECTION
صورت گرفته و جزييات بيشتر آن را در مباحث »جامعه 
آماري و نمونه آماري« به تفصيل مشاهده خواهيد کرد. 
ادامه دارد



اهمیت تحقیق 
تعليم و تربيت و نيروي انساني کافي و کارآمد رابطه 
دارد.  جامعه  هر  در  رشد  و  توسعه  سطح  با  مستقيم 
و  تعليم  باالي  سطح  از  برخورداري  و  بشري  منابع 
تربيت نشان دهنده سرمايه غني در امر رشد، ترقي و 
توسعه عمومي مي باشد. تعليم و تربيت در افغانستان، 
و  ملي  تعهدات  و  برنامه ها  قوانين،  از  که  آن گونه 
به  پيداست  افغانستان  اسالمي  جمهوري  بين المللي 

صورت جدي در نظر گرفته شده است. 
و  ارزيابي  براي  که  بي شماري  تالش هاي  ميان  در 
نخستين  داد،  انجام  مي توان  تربيت  و  تعليم  بررسي 
پيرامون  پژوهش  و  تحقيق  مي تواند  همه  از  بهتر  و 
مشکالت و چالش هاي آموزش و پرورش و راه هاي 

تحقيقي،  کارهاي  راه اندازي  باشد.  آن  از  رفت  بيرون 
به ويژه تحقيق ميداني، مشاهده ها و مصاحبه هاي تحقيقي 
مشکالت،  مي تواند  مورد  اين  در  آکادميک  مطالعه  و 
فعاليت هاي  و  برنامه ها  فراراه  که  و چالش هايي  گره ها 
تعليم و تربيت در افغانستان وجود دارد، بگشايد و مرفوع 
سازد. . از اين رو، مطالعات و يافته هاي چنين تحقيقاتي 
و  قوت ها  ضعف ها،  کاستي ها،  به روشني  مي تواند 
براي  همين طور  و  ارزيابي  را  معارف کشور  مشکالت 
بهبود آن طرح ها و پيشنهادهاي کارآمدي ارايه نمايد. 
مواردي چون حضور و استفاده رضايت بخش اطفال از 
خدمات تعليمي، برخورداري از امکانات و فرصت هاي 
فراهم شده، موانع و مشکالت دسترسي به تعليم و تربيت 
از جمله مسايلي است که شناخت آن ها بمنظور توسعه 

در  مي گويد  که  درحالي   »برک«  موسسه  رييس 
افغانستان بيش از 80 درصد قرضه گيرندگان را زنان 
تشکيل مي دهند، مي افزايد: »زنان فراموش شده اند. 
بنابراين وظيفه اين ماموريت اجتماعي ما اين است 
انساني  به نوعي کرامت  تا  به آن ها توجه کنيم  که 
درون  در  بهتري  موقعيت  آن ها  و  شود  تامين  زنان 

خانواده بيابند.«   
اما »واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان« که يک نهاد 
تحقيقاتي مستقل مي باشد، به اين نظر است که براي 
از  بيشتر  چيزي  به  زنان  اجتماعي  موقعيت  بهبود 

قرضه هاي کوچک ضرورت است. 
پاوال کنتر، يک محقق مهمان در »واحد تحقيق و 
ارزيابي افغانستان«،  که قبال رياست اين موسسه را 
مي توانند  قرضه ها  »اين  می گويد:  داشت،  عهده  به 
وسيله اي باشند تا زنان قدرت تصميم گيري بيشتر و 
خودمختاري بيابند. اما براي تقويت اين روند نياز به 
يک استراتژي هدفمند و از نگاه فرهنگي هماهنگ 

است.«  

از  خ��ارج  در  فقرا  ب��راي  کاريابي   -2
افغانستان:  

دويچه  راديو  خبرنگار  جوالي  يازدهم  تاريخ  به 
افضلي،  آمنه  خانم  داد:  گزارش  افغانستان  از  وله 
وزير کار و امور اجتماعي افغانستان گفت سازمان 
براي  را  امريکايي  دالر  هزار   500 کار  بين المللي 
سروي کار اطفال در افغانستان وعده داده است. به 
از کارگران  تن  در حدود 50  است  قرار  او،  گفته 
آموزش های  هزينه،  بدون  سازمان  اين  را  افغان 

حرفه اي دهد.
خانم افضلي افزود که در حاشيه نشست بين المللي 
کار با وزيران کار کشورهاي مختلف ديدار داشته 
است. او گفت: »ما با کشور قطر در خصوص اعزام 
البته  که  داشتيم  صحبت هايي  افغانستان  کارگران 
تطبيق  براي  بود.  رسيده  امضا  به  قبال  تفاهم نامه اش 
و ادامه همکاري ها صحبت هايي صورت گرفت و 

وعده هايي به ما داده شد.« 
کشور  کار  جستجوی  در  که  افغان هايي  بسياري 
ايران را در پيش  را ترک می کنند، راه پاکستان و 
با  نيز  کشور  دو  اين  در  افغان  مهاجرين  می گيرند. 
اين  بدون  و گاهي  هستند  مواجه  زيادي  مشکالت 

که کاري بيابند، دوباره رد مرز می شوند.  
خانم افضلي گفت: »همچنين با کشور ايران نيز ما 
ويزاي  جواز  دادن  و  کارگران  اعزام  به  رابطه  در 
که  شد  قرار  کرديم.  صحبت  کارگران  براي  کار 
که  برسد  امضا  به  طرف  دو  هر  ميان  تفاهمنامه 
نماينده ما معين کار ما تعيين شده و از جانب ايراني 

نيز نماينده شان معين کارشان تعيين شد.« 
به گفته خانم افضلي با کشورهاي اياالت متحده ی 
امريکا، کانادا، هندوستان، سريالنکا و نيپال نيز در 
انجام  افغان صحبت هايي  اعزام کارگران  خصوص 

شده اند. 
هزار   400 که  افزود  اجتماعي  امور  و  کار  وزير 
را  ديگر  دالر   500 و  امريکا  متحده  اياالت  را  دالر 
وعده  افغان ها  کاريابي  و  براي حرفه آموزي  کانادا 

کرده اند.
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نگاهي به حقوق اجتماعي 
و اقتصادي مردم 

افغانستان

قسمت چهل و چهارم

تاریخچه ی 
حقوق بشر

وضعيت تعليم و 
تربيت در افغانستان 

در سال 1388
8 �� حق پناهندگي:  

بيستم  قرن  نيمه  نسبتا جديدی است که در  پديده ای  پناهندگي  حق 
اول  می شود:  فهميده  معنا  دو  به  است  ادبيات حقوقي گرديده  وارد 
اعطاي  دوم  و  شخص.  طرف  از  پناهندگي  تقاضاي  يا  خواست  در 

پناهندگي براي اشخاص پناهنده از طرف دولت ها. 
از  دارد  يا  داشته  که  موجهي  ترس  علت  به  که  است  پناهنده کسي 
تعقيب  تحت  سياسي  عقايد  يا  مليت  مذهب،  نژاد،  خاطر  به  اين که 
درآيد، از کشور متبوع خود يا از کشوري که قبال در آن ساکن بوده 
به  نخواهد  يا  نتواند  مذکور  ترس  علت  وبه  باشد  شده  خارج  است 

کشور متبوع يا کشور محل سکونت خود باز گردد.
پناه گاهي  وآزار،  شکنجه  تعقيب،  برابر  در  دارد  حق  هرکسي  لذا 
جستجو کند ودر کشور هاي ديگر پناه اختيار کند )ماده 14 اعالميه 
حقوق بشر(. هيچ دولتي حق ندارد پناهنده را به کشوري که حيات 

وآزادي وي در آن جا در معرض خطر قرار دارد روانه کند. 
 شرايط پناهندگي:  

براي آن که شخص بتواند پناهنده حساب شود، بايد ثابت نمايد که 
بعضي  در  عضويت  يا  سياسي  عقايد  مليت،  مذهب،  نژاد،  سبب  به 
گروه هاي اجتماعي تحت تعقيب قرار دارد و نمي تواند ويا به علت 

ترس نمي خواهد خود را در اختيار کشور تعقيب کننده قرار دهد. 
موانع پناهندگي: 

شخص در موارد ذيل نمي تواند به حيث پناهنده محسوب و از مزاياي 
آن برخوردار شود: 

ارتکاب  جنگي،  جنايات  وارتکاب  بشريت  عليه  جنايت  ارتکاب   -
جرايم قاچاق مواد مخدر وترور.

واشخاص  افراد  حقوق  نمودن  تلف  عمومي،  منافع  عليه  جنايت   ��
جداگانه وعدم جبران آن. 

الزم به يادآوري است که تا اکنون هيچ هنجار و قاعده ای در قوانين 
اعطاي  به  ملزم  را  دولت ها  که  ندارد  وجود  بين المللي  ميثاق هاي  و 
پناهندگي براي افراد بيگانه نمايد، بلکه اين مساله است که دولت ها 

بنا بر لزوم ديد و قوانين داخلي خود آن را حل می نمايند. 
تسجيل  افغانستان   )1382( اساسي  قانون   4 ماده  در  پناهندگي  حق 

وتنظيم مفصل آن به قانون محول شده است. 
به حیث  بین المللي  و  �� احترام و رعايت قوانین ملي   9

تكلیف اساسي فرد: 
يکديگر  وملزوم  وتکاليف شخص الزم  علم حقوق، حقوق  نظر  از 
بوده، حقوق بدون وجايب ووجايب بدون حقوق نمي توانند مفهوم 
ومحتواي حقوقي پيدا نمايند. بنابرين هر فردي مکلف است که در 
مقابل برخورداري از حقوق وآزادي هاي بشري خويش در جامعه، 
در قدم  نخست به قوانين کشور متبوع خود، دوم به قوانين بين المللي 
احترام گذاشته، آن را رعايت نمايد و به حقوق  ومنافع کشور خويش 

وکشورها و افراد ديگر، بي موجب زيان برساند.
چه اين که عدم رعايت قوانين داخلي کشور ممکن است اول موجب 
عواقب  درنتيجه  گرديده،  اجتماعي  نظم  در  اخالل  و  انارشي  بروز 
ناگواري مانند مجازات حبس، اعدام و اخراج از تابعيت براي خود 
کشور  قوانين  نقض  خارج  در  دوم  و  باشد  داشته  درپي  نيز  شخص 
ديگر، ممکن است سبب اخراج فرد يا محروم نمودن وي از بعضي 
نفع  به  نه  نفع فرد است  به  نه  اين عمل  حقوق وآزادي ها گردد. که 
افراد در حقيقت  از طرف  قوانين  و  رعايت  احترام  جامعه ودولت، 
شرکت افراد درتحقق حقوق و آزادي هاي خودشان است زيرا تحقق 
از طرف  قوانين  قانون  )رعايت  با حاکميت  تنها  حقوق و آزادي  ها 

همه( ممکن است وبس. 
به عالوه، تا جايي که به  افراد ارتباط می گيرد، بايد قوانين بين المللي 
نمايند.  رعايت  را  بشر  به حقوق  مربوط  بين المللي  قوانين  مخصوصا 
به همين ارتباط، منشور ملل متحد و اعالميه جهاني حقوق عالوه بر 
دول، سازمان ها و مجامع بين المللي، از فرد فرد اعضاي خانواده بشري 
وامنيت  صلح  تامين  زمينه  در  بين المللي  قوانين  تمام  تا  می  طلبد  نيز 

وحقوق بشر را رعايت و به خاطر تحقق آن تالش نمايند. 
قانون اساسي کشور ما نيز تمام اتباع افغانستان را مکلف نموده است 

تا قانون اساسي و ساير قوانين کشور را رعايت نمايند. 
ادامه دارد
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غيبت  مي آيد  به چشم  تونس  و  مصر  قيام هاي  در  آنچه 
بهترين  چارچوب  در  است.  اسالمي  بنيادگرايي  آشکار 
سنت دموکراتيک سکوالر، مردم به سادگي عليه رژيمي 
خواهان  و  مي خيزند  پا  به  فسادش  و  فقر  عليه  ستمگر، 
کلبي مسلک  خرد  هستند.  اقتصادي  اميد  و  آزادي 
ليبرال هاي غربي اشتباه از کار درآمده است يعنی خردی 
که فکر می کند در کشورهاي عرب شعور دموکراتيک 
حقيقي محدود به گروه کوچکی از نخبگان ليبرال است، 
بنيادگرايي  يا  ناسيوناليسم  طريق  از  تنها  را  اکثريت  و 
که  است  آن  اصلي  پرسش  کرد.  بسيج  مي توان  مذهبي 
پس از اين چه رخ خواهد داد؟ چه کسي پيروز سياسي 

خواهد بود؟
شد،  معرفي  جديد  موقت  دولت  يک  تونس  در  وقتي 
گرفته  ناديده  آن  در  راديکال تر  چپ  و  اسالم گرايان 
بود:  اين  ازخودراضي  ليبرال هاي  واکنش  بودند.  شده 
خوب است زيرا اين دو در اصل مثل هم اند، دو سويه ي 
آيا  است؟  سادگي  همين  به  مساله  اما  اقتدارگرايي. 
آنتاگونيسم واقعي ديرين بين اسالم گرايان و چپ گرايان 

به صراحت ديده نمي شود؟
اين دو حتا اگر به طور موقت عليه رژيمي متحد مي شوند 
درگير  و  مي شکند  اتحادشان  مي رسند،  پيروزي  به  و 
نبردشان  از  بي رحمانه تر  اغلب  مي شوند،  مهلک  نبردي 
عليه دشمن مشترک. آيا به صراحت شاهد چنين نبردي 
پس از انتخابات گذشته ايران نبوديم؟ آنچه صدها هزار 
رويايي  بودند،  آن  خواهان  موسوي  طرفداران  از  نفر 
رساند:  سرانجام  به  را  خميني  انقالب  که  بود  جمعي 
اتوپيايي  رويا  اين  آن که  وجود  با  عدالت.  و  آزادي 
بود، اما به انفجار نفس گير خالقيت سياسي و اجتماعي، 
مردم  و  دانشجويان  بين  مباحثه ها  و  تجارب سازمان يافته 
بي سابقه  نيروهايي  حقيقي،  گشايش  اين  انجاميد.  عادي 
را به هدف تغيير اجتماعي رها ساخت، لحظه اي که همه 
گرفتن  دست  در  با  بعد  و  مي رسيد،  نظر  به  ممکن  چيز 

متوجه  تدريج  به  غربی  قدرت های  می رسد  نظر  به 
و  کشور  داخل  در  آزادی  ترويج  روزهای  می شوند 
ابراز  مطيع سازی در جهان دوام چندانی نخواهد داشت. 
ناخشنودی از نحوه رفتار متحد  ديکتاتورشان در قاهره با 
شهروندان آن کشور از واشنگتن، برلين، پاريس و لندن 
تحت  گاردين  جنوری   27 گزارش  می رسد.  گوش  به 
و  معترضان  نافرمانی  با  پوليس همزمان  عنوان »سرکوب 
بود.  دنيا  رهبران  نظر  ابراز  شامل  خيابان ها«،  در  حضور 
آن چه در ميان تمامی اين ابراز نظرها مشترک است، پرده 
آن  کنيم  فکر  اگر  دارد.  برمی  غرب  واقعی  اولويت  از 
است،  »دموکراسی«  نظرها  ابراز  اين  در  مشترک  کلمه 
خودمان را گول زده ايم. آنچه از دهان تمامی رهبران دنيا 

بيرون آمده است، »ثبات« است. 
هيالری کلينتون وزير امور خارجه امريکا به جای انتقاد 
و  است  باثبات  مصر  کشور  کرد  اعالم  مصر،  دولت  از 
مردم نيز حق اعتراض دارند. گيدو وستروله وزير خارجه 
يک  »ثبات  گفت  عميق«  نگرانی  »ابراز  ضمن  آلمان 
با سر دادن شعارهايی در خصوص حقوق مدنی  کشور 
به مخاطره نمی افتد.« ويليام هيگ وزير خارجه انگلستان 

اسفناک  وضعيت  از  »سواستفاده« 
تايمز  نيويورک  بيان  به  کشاورزان، 
مخاطرات  درباره  خطري  »اعالم  به 
باقي  فيودال  همچنان  که  پاکستان 
چه  مي دهد،  شکل  ماند«  خواهد 
چيز ليبرال دموکرات هاي پاکستان و 
امريکا را از »سواستفاده« مشابه از اين 
وضعيت اسفناک و تالش در جهت 
ياری رساندن به کشاورزان بي زمين 
نبود  اين  اش  دليل  آيا  داشت؟  باز 
متحد  پاکستان  فيودال  نيروهاي  که 

طبيعي ليبرال دموکراسي هستند؟
گرفته  که  گريزناپذيری  نتيجه 
پيدايش  که  است  اين  می شود 
همواره  راديکال،  اسالم گرايي 
چپ  رفتن  دست  از  ديگر  روي 
اسالمي  کشورهاي  در  سکوالر 
به  افغانستان  که  هنگامي  است. 
اسالمي  کشور  بنيادگراترين  عنوان 
ياد  به  کسي  چه  مي شود،  توصيف 
اين  پيش،  سال   40 که  مي آورد 
نيرومندي  سکوالر  سنت  کشور 
کمونيست  حزب  جمله  از  داشت؛ 
با استقالل  قدرتمندي که قدرت را 
داشت؟  دست  در  شوروي  از 
چه  سکوالر  سنت  اين  سرنوشت 

بود؟
بررسي رويدادهاي حاضر تونس و مصر )و يمن و... شايد 
ضروري  پيش زمينه  اين  در  سعودي(  عربستان  بسا  چه 
است. اگر اين وضعيت در نهايت به نحوي تثبيت شود که 
همان رژيم گذشته با اندکي جراحي زيبايي ليبرال پابرجا 
وجود  به  الينحلي  و  بنيادگرايانه  منفي  واکنش  بماند، 
خواهد آمد. براي بقاي ميراث کليدي ليبرال، ليبرال ها به 

کمک دوستانه چپ راديکال نياز دارند.
خطرناک  نحو  به  و  شرم آورترين  بازگرديم،  مصر  به 
فرصت طلبانه ترين واکنش متعلق به توني بلر در سی ان ان 
باشد.  باثبات  تغييري  بايد  اما  است،  ضروري  تغيير  بود: 
با  سازش  معناي  به  تنها  امروز،  مصر  در  باثبات  تغيير 
دايره  خفيف  شدن  گسترده تر  با  است  مبارک  نيروهاي 
مسالمت آميز  گذار  از  صحبت  که  است  اين  قدرت. 
اين  مخالفان  کردن  خفه  با  خود  مبارک  است:  وقيحانه 
ارتش  مبارک  آن که  از  پس  مي کند.  غيرممکن  را  کار 
را سراغ معترضان فرستاد، انتخاب آشکار شد: يا تغييري 
سطحی که در آن چيزها به نحوي تغيير مي کنند که همه 

چيز ثابت مي ماند، يا شکستي حقيقي.
کسي  است:  حقيقت  با  رويارويی  لحظه  اين  بنابراين 
نمي تواند مثل الجزاير دهه گذشته ادعا کند که انتخابات 

اردوگاه، در روند صلح نوعی عدم  اين  از  خروج مصر 
اسراييل  بی پروای  اقدامات  اجازه  که  کرد  ايجاد  توازن 
انجير  شاخه  وعده  با  فلسطينی  مقامات  گذاشتن  باقی  و 
را فراهم کرد. اکنون کابوس به پايان خود نزديک شده 

است و شايد سياست های معقول تری دنبال شود. 

عبرت گرفتن از ایران
ايران، دولت های غربی  انقالب  از  از 30 سال پس  بيش 
هنوز ياد نگرفته اند که حمايت از مستبدان در خاورميانه، 
سياستی موفقيت آميز نيست. وقتی احتمال برگزيده شدن 
دولت های مخالف اسراييل مطرح می شود، تمام سخنان 
زيبا درباره دموکراسی از يادها می رود. با اين حال، مرتبا 
به ما گفته شده که اسراييل تنها دموکراسی منطقه است 
و شايسته حمايت ماست. اسراييل تنها دموکراسی منطقه 
است زيرا دولت های ما اين طور می گويند. تا زمانی که 
امريکا از حمايت بی قيد و شرط خود از اسراييل دست 

برندارد، هيچ صلح پايداری برقرار نخواهد شد.

کنترل سياسي توسط دستگاه حاکم اسالمي به تدريج به 
خاموشي گراييد.

نبايد  بنيادگرايانه،  وضوح  به  جنبش هاي  مورد  در  حتا 
عنوان  به  همچنان  طالبان  برد.  ياد  از  را  اجتماعي  مولفه 
و  دارد  حضور  اغلب  اسالمي  بنيادگراي  گروه  يک 
با اين وجود،  با ترور تقويت مي کند.  حاکميت خود را 
در  سوآت  دره  کنترل  طالبان   2009 بهار  در  که  زماني 
نوشت  تايمز  نيويورک  گرفت،  دست  در  را  پاکستان 
از  که  مي کنند  سازمان دهي  را  طبقاتي  قيامي  »آن ها 
مالکان  کوچک  گروه  بين  موجود  عميق  شکاف هاي 
با  طالبان  اگر  مي برد.«  بهره  بي زمين  رعاياي  و  ثروتمند 

رياکاري ليبرال هاي غربي نفس گير 
است: نزد عموم از دموکراسي 

حمايت کرده اند، و حال که مردم به 
خاطر آزادي سکوالر و عدالت، و نه 
به خاطر مذهب، عليه حاکمان قيام 

کرده اند، همگي عميقا نگران اند. چرا 
نگران، چرا از فرصت دادن به اين 
آزادي به نتيجه اي نرسيم؟ امروزه، 

بيش از پيش، شعار قديمي مايو 
تسه  تونگ بجاست: »در زير آسمان 

آشوب بزرگي برپاست، به همين 
خاطر اوضاع عالي است.«

حال مبارک بايد به کجا برود؟ پاسخ 
مشخص است: الهه. اگر رهبري 
سزاوار نشستن در جايگاه متهم 

باشد، اين خود اوست.

ثبات  مهم  اصول  و آزادی سياسی،  »شفافيت  نيز گفت: 
هستند.«

شامل  »ثبات«  لغوی  معنای  نمی کنند.  اشتباه  آن ها 
مفاهيمی نظير »ابديت و دوام هميشگی« است. ما می دانيم 
رنج  مردم  اما  است  حاکم  فراعنه  کشور  بر  مبارک  که 
کشيده مصر می خواهند بدانند برای يک رهبر، چه چيزی 

طوالنی تر از 30 سال حکومت محسوب می شود؟

نقطه عطف تاریخ
مصر مانند غولی که از خواب برخواسته است، چشمانش 
را می مالد و اندام هايش را کش می دهد. اين اعتراضات 
به نقطه عطفی در تاريخ مصر و تمامی خاورميانه تبديل 

خواهد شد. 
مصر خود را از مناقشات قدرت در مورد روابط اعراب 
واسراييل عقب کشيده است؛ اول توسط سادات و دوم 
با  که  کرده  دنبال  را  سياست هايی  مصر  مبارک.  توسط 
همراهی  داشت:  همخوانی  برای خاورميانه  امريکا  طرح 
مردم  حقوق  به  کردن  پشت  و  اسراييل  منافع  با  کامل 

فلسطين.

بنيادگرايان اسالمي  به  حقيقتا آزاد همان تحويل قدرت 
در  که  است  آن  ديگر  ليبرال گرايانه  نگراني  است. 
سازمان يافته  سياسي  نيروي  هيچ  مبارک،  رفتن  صورت 
که  البته  ندارد.  وجود  قدرت  تصاحب  براي  ديگري 
تزييناتي  به  تمامي مخالفان  با فروکاستن  مبارک  نيست؛ 
نتيجه کار  نحوي که  به  بود،  نکته  اين  مراقب  حاشيه اي 
از کار در آمده:  مثل عنوان رمان مشهور آگاتا کريستي 
»و سپس هيچ کس نبود«. استدالل به نفع مبارک - که يا 

او يا اغتشاش - استداللي عليه خود اوست.
از  نزد عموم  است:  نفس گير  غربي  ليبرال هاي  رياکاري 
به خاطر  دموکراسي حمايت کرده اند، و حال که مردم 
عليه  مذهب،  خاطر  به  نه  و  عدالت،  و  سکوالر  آزادي 
چرا  نگران اند.  عميقا  همگي  کرده اند،  قيام  حاکمان 
نتيجه اي  به  آزادي  اين  به  دادن  فرصت  از  چرا  نگران، 
مايو  قديمي  شعار  پيش،  از  بيش  امروزه،  نرسيم؟ 
بزرگي  آشوب  آسمان  زير  »در  بجاست:  تسه  تونگ 

برپاست، به همين خاطر اوضاع عالي است.«
است:  مشخص  پاسخ  برود؟  کجا  به  بايد  مبارک  حال 
الهه. اگر رهبري سزاوار نشستن در جايگاه متهم باشد، 

اين خود اوست.

کمک های امریکا به مصر
مبارک بزرگترين تهديد عليه دموکراسی مصر محسوب 
می شود. امريکا در سال 2010 به اين کشور معادل 1.3 
ميليارد دالر کمک نظامی و تسليحاتی کرد. در عين حال، 
دولت اوباما معادل همين رقم را برای کمک سال جاری 

مطالبه کرده است.
اگر دولتی در مصر بر سرکار بيايد که از سياست فعلی 
و مبتنی بر روابط خوب با اسراييل عدول کند، حتا يک 
صلح  روند  شکست  کرد.  نخواهد  دريافت  هم  سنت 
کرد  تضمين  افغانستان،  و  عراق  در  جنگ  و  خاورميانه 
سياست  ديگر  آزاد  انتخابات  از  برآمده  دولت  يک  که 
خارجی مشابهی را در پيش نخواهد گرفت. آيا جنرال ها 
پس از مبارک از دولتی که دريافت کمک های نظامی 
را تهديد کند، حمايت خواهند کرد؟ جای شک وجود 

دارد.



ریاکاری دیپلوماسی لیبرال غربی 
در مقابل جنبش مردمی مصر

 اسالوی ژیژک
منبع: گاردین

دموکراسی؛ 

واژه ای نامانوس در غرب
منبع – گاردین

ترجمه- روز

بيش از 30 سال پس از انقالب ايران، دولت های غربی هنوز ياد نگرفته اند که 
حمايت از مستبدان در خاورميانه، سياستی موفقيت آميز نيست. وقتی احتمال 

برگزيده شدن دولت های مخالف اسراييل مطرح می شود، تمام سخنان زيبا درباره 
دموکراسی از يادها می رود. با اين حال، مرتبا به ما گفته شده که اسراييل تنها 

دموکراسی منطقه است و شايسته حمايت ماست. اسراييل تنها دموکراسی منطقه 
است زيرا دولت های ما اين طور می گويند. تا زمانی که امريکا از حمايت بی قيد و 

شرط خود از اسراييل دست برندارد، هيچ صلح پايداری برقرار نخواهد شد.

ACKU
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دور باطل پایان خواهد یافت 
حامد 
از صفحه 1

مورد  در  نمايندگان  مجلس  نيز  دوم  هفته ی  در  است  قرار 
ادامه  گفتگو  و  بحث  به  مجلس  اين  اداری  هيات  انتخاب 
دور  يک  گرفتار  نمايندگان  مجلس  گذشته  هفته ی  دهند،  
کامال باطل بود، که در آخر هفته ميزان آرای سفيد و باطل 
تا مرز 92 رسيد. ظاهرا آرای سفيد و دست يابی به اکثريت 
نمايندگان  مجلس  رياست  کانديداهای  پيروزی  مانع  مطلق 
شده است. در دور نخست آقايان سياف و قانونی به ترتيب 
مانع  سفيد  رای   8 اما  آوردند،  دست  به  رای   116 و   119
پيروزی اين دو نامزد گرديد. در مرحله بعدی، رقابت ميان 
آقای عثمانی و هما سلطانی ادامه يافت. اما در اين مرحله نيز 
62 رای سفيد و 30 رای باطل مانع عمده در پيروزی هر دو 
جلسه  ختم  در  موقت  رييس  چند  هر  رفت.  شمار  به  رقيب 
روز چهارشنبه گفت که در هفته آينده سرنوشت رای سفيد 
و يا ارجاع به کميسيون نظارت بر قانون اساسی، احتماال در 
ميان  آمادگی  از  منابع  برخی  اما  بود.  بحث خواهد  اجندای 
برخی نامزدان قبلی و نامزدهای جديد برای رقابت در جلسه 
امروز حکايت دارد. گفته می شود که پس از اظهار نگرانی 
برخی مقام های اروپايی، از کانديدا شدن آقای سياف، تيم 
حکومت احتماال در صدد گزينه ای جديد برآمده و موتلفين 
آقای سياف نيز در روز پنج شنبه با محمد يونس قانونی بعضا 

ديدارهايی را ترتيب داده اند. 
شيرولی  حکومت،  جديد  گزينه ی  احتماال  وصف  اين  با 

وردک برادر آقای فاروق وردک خواهد بود. 
در جبهه ی اپوزيسيون گفته می شود که پس از ارزيابی های 
عنوان  به  ديگر  بار  قانونی  يونس  محمد  اکنون  جانبه  همه 

گزينه ی برتر مطرح می باشد. 
مانند  احتمالی  چهره های  برخی  که  می رسد  نظر  به  اکنون 
صورت  که  ارزيابی های  با  منصور  حفيظ  و  مهدی  داکتر 
همه  اين  با  داد.  خواهد  انصراف  شدن  کانديدا  از  گرفت 
برای  فرصت مجدد  سياف  و  قانونی  آقايان  در صورتی که 
تغيير  آرا  در  موازنه  که  احتماال  بار  اين  نمايند.  پيدا  رقابت 

پيدا خواهند کرد. 
نمايندگان  از  به تعدادی  نيز  زيرا برخی از کشورهای ديگر 
از کانديداتوری  گوشزد نموده  اند، که چرا در دور نخست 
حال  هر  به  است.  گرفته  صورت  حمايت  سياف  آقای 
در  افغانستان  حکومت  متحد  کشورهای  برخی  رايزنی های 
بی ميلی  و  پارلمان  رياست  برای  احتمالی  گزينه های  مورد 
برای  را  شانس  اين  سياف  آقای  حمايت  ادامه  از  حکومت 

آقای قانونی بيش از پيش آماده کرده است. 
نبود احزاب سياسی فعال و گروه های پارلمانی سبب شده که 
بيشتر تصميم ها بر محور فردی و حلقه های  کوچک دولتی 
صورت گيرد. از همين جهت است که  تصميم های مجلس 

نمايندگان زياد قابل پيش بينی نمی باشد. 
کرده  سردرگمی  دچار  نيز  را  نامزدها  بيشتر  وضعيت  اين 
گفته  نامزد   4 ميان  رقابت ها  اول  دور  در  نمونه  برای   است 
نامزد  ليست 150  از کانديداها  می شود که حداقل هر يک 
گفته می شود که حداقل هر يک از کانديداها با هزينه های 
که  دريافتند  نتيجه  در  اشتند  د  که  مشروعی  غير  و  مشروع 
بر  نياوردند.  به دست  آن چه را تعهد گرفته بودند، در عمل 
همين اساس است که تا شمارش آرا هيچ چيز در پارلما قابل 

پيش بينی نمی باشد. 
حال بايد ديد که امروز نمايندگان می توانند خود را از دور 
باطل خارج نمايند و يا آن که اين بازی  باز هم ادامه خواهد 

يافت؟ 

°ŖÉĪċ ġÉĩÊÓ ©Ĝã
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 å .ĮªÊĺĩ ĦŊĪÓ Ħ  ġÉæģÊğĪē ĮğĪĠć å ĪģĪľĪ  å ĪĺÊģ ĩÉ
 ęÊª ë êİÓ å Į¤ Ħğ 2 Ħ  őÔóÊİğ å ńÊŋĤ¤ å ęÊª ġÉĩé
 ęÉêĤÛ ÊğÊÍĩÉ  êôĠðěĩ Ê«įêğÉ  å  Ħěæİª  Ħğ 23  ġĪÛ å
 Ħ  ĩÉŗª ĦņĪŊ Ħäł ĭæģå ĮĜ¡ã Ħě ęÊÔïêª ©ğ ĮĜĤÔï
 Ê«įêğÉ å Įª ġÊÔðģÊČďÉ Ħ  íĩêÔ  æįĪįå ęÉêĤÛ ĮÍ ĭÊľ

 .ĦªÊĺĩ ĦŊĪÓ Ħ  ġÉæģÊğĪē å ĪģĪªÉĪľ å ĪĺÊģ ĩÉ
 13 Ħ  őÔóÊİğ å ńÊŋĤ¤ å ęÊª ġÉĩé å íĩêÔ  ęÉêĤÛ
 Ě¡ã Ħ  ĦŊĪÓ ĮĠïé Ħ  Ħğ 3 Ħ  ĭĵĪÛ å ęÊª ë êİÓ å Ħğ
 ĪÓÊİĜĠć å ĦğÊģ Ħ  æİğÉ å ĭëêª êôĠðěĩ .ŗªĩ  Ěœ  éÊª
 Įª êĐï Ħċå Ħ  .ŗªĩ êĐï ĦÓ éÊħæĤª ĦĜ¡ã Ħ  æģĩŖÉ Ħ 
 éÊħæĤª Ħ  ő¤ ĚÔņĪċĩ Ħäł ĭëêª Ħě Ī«Ĝã éÊħæĤª å
 ĥæćĩ Éå Ğħ ĭëêª æğÊß .ĭŗª Ħģĩ ÑÊİĜĠć ĮľĪ  őª
 ĮľĪ  Įª éÊħæĤª Ħ  ĦÍ ĦÓê  ĮņĪã Ħě ÊĤï å ő¤ ĥŗªéĩ
 ĥêï ĩæİïéÉé Ħ  ĮÔóÊİğ å ĭ¦ĩé å .ĭřİª Ħģ ÑÊİĜĠć
 ĦÓ  ĭÊ   Ħě  Ő¦ĩé  å  Į¤  Yĥŗªĩ  ĥêÎã  Éå  íĩêÔ   æįĪįå
 Ěœ  ÑÊİĜĠć ĮľĪ  ĦğÊģ Ħ  æİğ É å ĦÍ ĦÔïĩéĩ ĩæİïé
 ġÊİľĪ  ĥéë 30  Ħäł Ê«įêğÉ Ħě Įª êİĨÍ Ħċå Ħ  .ĭŗª
 å .ęĪó ĭÊľ Ħ  ĭÊľ Įª éÊħæĤª Ħ  ĩÉ ęæİïéĩÉé Ğħ
 Ħ  ĮĜÓ å ęÊª ġÉĩé å ĥêï ĪěæįêİÓ Ħ  ĮÔóÊİğ å ĭ¦ĩé
 ĮľĪ   êÔï ĦğÊģ  Ħ   æİğÉ   å  Įª  éÊħæĤª  Ħ   őª  ÒóÊİğ
 ĭæģĵ  ĮģÉæģÊğĪē  êÓ  íĩêÔ   æįĪįå  ęÉêĤÛ  å  ÑÊİĜĠć
 å  éÊħæĤª  å  ĩÉ   ĭëêª  êôĠðěĩ å  Ê«įêğÉ   .ęĪó Ěœ 
 ÑÊİĜĠć ĮľĪ  Įª ęÊß ĮïÉå Ħ  ĦÓê  őĤÔņĪċ Ħě Ī«Ĝã

 ĥæĠć Ī«Ĝã å éÊħæĤª å Į¤ Yęŗª Ěİ 
  Yĩ  ĭĪó  ĦãÊ   ĥéĪ   éÊģ½  ÑĶ÷Êß
 .ĩĪÔĠ¤ ĥéÊ¡ě  ĪěéĪĜ   ęĩŔ ĥéĪ   Ħ ĩÉ
 ĥëÉæģÉ ĦãÉê  Ħ  Į¤ őªĪÓÊİĜĠć Ħċå Ħ 
 Ħ   ĮįÉĪÜĤ   ĩÉ  YËÉæĤċéÉ  YŚŗį¦  å
 ĩŖĪğĪģ å YĭĪó ĥêïêÓ Įª ĪİěÉĪðěĩ
 YĦģĪċÊÍ  ĩéÊģÉ  å  Į«ģĩæİïĩÉ  ĮįÊľ
 Ħě  ĦģĪĜ   ĦģĪªŗï YĦģĩìįé  Êª  YĦģĩéĪª
 ĦģĪģÊįë ÑÊįë êï å Ğħ ĩÉ YęŖĵ ĦĿĤğ
 ĪİěÉĪðěĩ  ĩŖĪğĪģ  å  ĩÉ  ĚÔņĩÉĩéĩ
 ęÉĩŕª  ĦÓĪĠİï  ĩéĪģ  Į«ģĩæİïĩÉ
 ĥĩÊª ê«ď Ê«įêğÉ Į¤ ĦŋĤł Ħ«ě .ęĪó
 ĥêï êÓ  ĥêï ĭêÍ  Ħ   ÑÊİĜĠć  ĭŖĪğĪģ
 ĪģÊģÉæģÊğĪē ĮįÊ«įêğÉ êİĠó Īį .Īó Ħģ
 æĤª Ħ  ő¤ ŗªĩ čÉêÔćÉ ĭå Ħ  ĦĜ¡ã Ħ 
 ęæİïé ĦÓêï ĪÓÊİĜĠć ĮľĪ  å őª éÊħ
 êİĠó Īį Ħ  Į¤ Éå ġ½ .ĭå éÊª ġÉêŊ êŒŔ
 .ęæįéåĩ Ħ¡ĺ Ħ  ÑÊİĜĠć Įª ĪĠİï

 ĪĺÊģ  ĩÉ  Ê«įêğÉ  å  Ī«Ĝã  éÊħæĤª  å
 ĦĜ¡ã  Ħ   ËÊÍ  Ħ   ĪÓÊİĜĠć  ĮľĪ   å
 ĪģĪģÊįë å ęÊğ ĩÉ êï å ĩÉ ŗªĩ ÒįÊ«ó ĦÓ ĭëêª êôĠðěĩ
 Ě¡ã å ĭëêª êôĠðěĩ .ĥŗªĩ ĦĤŒêÓ őÍ ĦĤÔņĪċ  ġÉĩÊÓ å
 å Őêôğ Ħ  ĭìįìć  Ēįæ÷ æĠàğ ÙÊàěÉ  êįëĩ éĩÊôğ
 ĭŖĪğĪģ ĥřİěĩéĩ ĭĩĶ  Īį ĥéÊ¡ě Īě ĪğĪěÊğ å ĪģĪģÊįë
 Ħě  ĪİěÉĪðěĩ  ĮįÉĪÜĤ   ĩÉ  ËÉæĤċéÉ  YŚŗį¦  å  ĭĩĶ 
 å ĭëÉĪį ő¤ Ě«İěĩ Įª ĸĪ é Ě¡ã Ħ  ĦÔïĩéĩ Īěæİě
 ĦģĪİĜİğ Ěï ĦÓ Ī«Ĝã ĭÊľ ĦĜğÉ Ħě ĪěŖĩ ĦĿĤğ ĪÓĶ÷Êß
 Ħċå å ő¤ ĭæįĪó ĮĜįĩ Ğħ Éå .ĭå Įěæİïé ġÊįë ĥêěÉŔ
 ĭŗª ĥåë őÍ Į«ģĩĪª ĥåë ĥéë íĪĿĤ  ĦĜğ Ħě ĪÓÊİĜĠć
 .ĭå ĮĜĜÓ ĦĿĤğ Ħě ÑÊðİïÊÓ ĮįÊİÔċĩé ĩÉ YĭæįĪó ĮÓÊ 
 Éå  ġÉæģÊğĪē ĪģĪªÉĪľ ĪİģêĨÍ  å  æģĩŖÉ  Ħ   ĸĪ é Ħċå å
 ĦÔĜħ ő¤ ĭŗª ĮóĵÊÓ ĦģĩéĪª ĦČħ ĭĩ å Į¤  ĭĪª ĥêÎã
 éÊª ĥêï ĪģÊİó éĪģ ĩÉ ĉÊÍ åÊ¤ å ĭĩå ĩÉ ĩĩ ġÊÔðįéĩêÓ
 ĪģĪįìįĪĜÓ å Į¤ ęæİě Ī«Ĝã Įª ĚĠć Ħ  Īã YĥåĪěéå Ħģ
  éĪģ ĩÉ ĪģéĪª YĪģĪċÊÍ å ĦģĪªÉĪľ ĮįÊ«įêğÉ őª ĥåê  Ħ 
 ËÉæĤċéÉ YŚŗį¦ å .ęæįéÊ«ņ őªĪěĪģÉéĩ Ħ  ĪÓÊðİïÊÓ
 ĥĪį Éå ĪģĪģÊįë Įěæİïé ĦÓ Ī«Ĝã ĪİěÉĪðěĩ ĮįÉĪÜĤ  ĩÉ
 ő¤ ĭå ĎĜ«ğ ĩÉ  éĪÎÜğ ġÊİģêĨÍ  ĩÉ  ĥå  ĥêÎã ĥéÊ«ņ
 .ĭŗªéĩ  ġÉĩÊÓ  YĪģĪģÊįë  Īěæİïé  å  ĦÓ  Ī«Ĝã  ĩŖĪğĪģ
 ĦãêÍ  Ħċå  Ħ   Į¤  ĥå  éÊª  Ħ   Ğħ  ĦÓ  Òěĩå  ġÊÔðģÊČďÉ  å
 å ĦÓ Ī«Ĝã ĩÉ ĭŗªĩ ĭêÎã ĥêï ĪªÉĩéÊ¤ ĮįÊ«įêğÉ å

 .ĮĤğĩ Őê  ġÉĩÊÓ YĪģĪģÊįë Īěæİïé
 Īěæİïé éĩå ĥêï Ī«Ĝã å ĪİěÉĪðěĩ ĩŖĪğĪģ å ĪłêÓ
 ĭåÊøÔēÉ ĪİĤïĩÉ Ħě ĩÉ Įóĩ ĦÔïêğ őª ĦěæÍ Ħ  ĪģĪģÊįë

 .Įó Į÷Ķã Ħäł ĩìģĪÔï
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ده ها هزار تن خواستار 
کناره گیری رییس جمهور یمن 

شدند

 

حکومت  مخالف  تظاهرکننده  هزار   ۲۰ از  بیش 
و  آمدند  این کشور گردهم  پایتخت  در صنعا  یمن 
خواستار استعفای علی عبداهلل صالح، رییس جمهور 

این کشور شدند.
از  بعد  پیش گفت که  علی عبداهلل صالح چند روز 
پایان دوره کنونی ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۳ 
کناره گیری می کند و قدرت را به پسرش نیز منتقل 

نخواهد کرد.
اما تظاهرکنندگان »روز خشم«، این اظهارات را رد 

کردند.
تماس  در  نیز  امریکا  جمهور  رییس  اوباما  باراک 
تیلفونی با آقای صالح از برنامه اصالحات سیاسی او 
استقبال کرد و از نیروهای امنیتی یمن خواست دست 

به خشونت علیه تظاهرکنندگان نزنند.
هزاران تظاهرکننده نیز در حمایت از آقای صالح در 

یکی از میادین شهر تجمع کردند.
یمن  در  اخیر  هفته  دو  اجتماعات  بزرگترین  این 
وسیع  تظاهرات  بدنبال  یمن  اعتراضات  است.  بوده 

ضدحکومتی در تونس و مصر آغاز شده است.
یمن  جمهور  رییس  است  سال   ۳۰ که  صالح  آقای 
اضطراری  جلسه  در  گذشته  چهارشنبه  روز  است، 
برای  را  خود  برنامه  مشورتی،  شورای  و  پارلمان 

کناره گیری از قدرت مطرح کرد.
او گفت: »نه دوره ریاستم را تمدید می کنم و نه آن 
را به پسرم واگذار می کنم... من این امتیازها را برای 
منافع  بر  کشور  منافع  می کنم.  اعطا  کشورم  منافع 

شخصی ارجحیت دارد.«
تا  خواست  مخالف  گروه های  از  همچنین  وی 
»تظاهرات،  به  برای دست زدن  قبلی  برنامه  هرگونه 

تجمعات و گردهمایی ها« را متوقف کنند.
این  به  اعتنا  بی  پنجشنبه  روز  یمنی  معترضان  اما 
تغییر  خواهان  »ما  می دادند:  شعار  درخواست 

حکومت هستیم« و »نه فساد، نه دیکتاتوری«
نرخ بیکاری در یمن حدود ۴۰ درصد است و بهای 

مواد غذایی افزایش یافته است.
سوی تغذیه به سطح هشدار دهنده ای در این کشور 

رسیده است.
یمن از متحدان امریکا در جنگ علیه القاعده است و 
آقای اوباما در گفتگوی تیلفونی خود با علی عبداهلل 

صالح از همکاری او در این زمینه تشکر کرد.

تجمع ده ها هزار معترض مصری در »روز رفتن«

وضعیت اضطراری پس از نزده سال در الجزایر لغو می شود
عبدالعزیز بوتفلیقه، رییس جمهور الجزایر، وعده داده که وضعیت فوق العاده ای که حدود ۱۹ سال بر این کشور حاکم 
بوده، در آینده نزدیک لغو شود. به گزارش خبرگزاری دولتی الجزایر، آقای بوتفلیقه این مطلب را روز پنجشنبه در 
جریان دیدارش با وزرای دولت اعالم کرد. با این وجود، او تاکید کرد که مردم اجازه تظاهرات در جاده های الجزیره، 
پایتخت را نخواهند داشت. بنابراین گزارش، رییس جمهور الجزایر گفت مردم اجازه خواهند یافت در سایر نقاط کشور 
الجزیره علیه دولت تظاهرات کنند.  فبروری در  بزنند. مخالفان می خواهند روز ۱۲  به تجمع  پایتخت دست  از  به غیر 

منتقدان می گویند که دولت الجزایر از قانون وضعیت فوق العاده برای سرکوب مخالفان استفاده می کند.
حکومت مرکزی این قانون را برای مبارزه با گروه های تروریستی الزم دانسته است. این قانون پس از آغاز جنگ داخلی 
الجزایر در سال ۱۹۹۲ وضع شده و با وجود خاتمه درگیری ها همچنان اجرا می شود. شنبه گذشته تظاهرات صدها نفر در 
الجزیره به خشونت کشید و دست کم دو کشته و شماری زخمی برجای گذاشت. تظاهرکنندگان طی هفته های گذشته 

علیه افزایش کم سابقه بهای مواد خوراکی به جاده ها ریخته بودند. 

در مصر ده ها هزار نفر برای یک روز دیگر در مرکز 
حسنی  علیه  تا  آمدند  هم  گرد  مصر،  پایتخت  قاهره، 

مبارک، رییس جمهور این کشور، تظاهرات کنند.
بسیاری از تجمع کنندگان روز جمعه که »روز رفتن« 
جمعه  روز  نماز  تحریر  میدان  در  است،  شده  نامیده 

خواندند.
سربازان با کاله  خود و پوشش ضد گلوله در این محل 

مستقرند و حضور آن ها در همه جا بیشتر شده است.
که  را،  تحریر  میدان  خاردار  سیم  با  ارتش  نیروهای 
محصور  است،  شده  تبدیل  تجمعات  اصلی  محل  به 

کرده اند.
در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه )دوم و سوم فبروری(، 
میدان تحریر صحنه جنگ میان هواداران آقای مبارک 

و معترضان ضد دولتی بود.
و  فعال  تحریر  میدان  در  وضعیت  گزارش ها  براساس 
نسبت به روز قبل آرام است و محمد حسین طنطاوی، 
وزیر دفاع مصر، از محل زد و خوردها و میدان تحریر 

دیدن و با معترضان گفتگو کرده است.
اکنون  اگر  گفت  پنجشنبه  روز  مصر  جمهور  رییس 
کناره گیری کند کشور به هرج و مرج کشیده می شود 
مخالف  جنبش  المسلمین،  اخوان  که  داد  هشدار  و 
خواهد  قدرت  به  او  رفتن  با  مبارک،  آقای  حکومت 

رسید.
که  دارد  قرار  روزافزون  فشار  تحت  مبارک  آقای 
انتقال فوری  اکنون خواستار  نیز  امریکا  و  استعفا دهد 

قدرت شده است.
امریکا می گوید سرگرم بحث و گفتگو با شخصیت های 
قدرت  آرام  و  آمیز  انتقال صلح  باره  در  سیاسی مصر 
از  یکی  که  است  حاکی  خبری  گزارش های  است. 
گزینه ها این است که حسنی مبارک فورا استعفا دهد 
و قدرت را به شورای قانون اساسی متشکل از سه نفر 

تفویض کند.
مقامات امریکا این موضوع را انکار نکرده اند اما تاکید 
دارند که تمام تصمیمات باید توسط مردم مصر گرفته 

شود.
ابراهیم کمال، دبیرکل حزب ملی دموکراتیک، حزب 
حاکم در مصر، متحدان غربی مصر را متهم کرده است 

که به آقای مبارک و کشورش خیانت کرده اند.
معترضان می گویند قصد دارند کار را یک سره کنند.

در همین حال، ایاالت متحده، بریتانیا، فرانسه، آلمان، 
توسط  خارجی  خبرنگاران  به  حمله  اسپانیا  و  ایتالیا 

عنوان  به  را  آن  و  محکوم  را  مبارک  آقای  هواداران 
قبول  غیرقابل  گزارشگران،  علیه  ارعاب  کمپاین 

توصیف کرده اند.
قاهره ضمن  در  پنجشنبه  روز  مبارک  هوادران حسنی 
درگیری با مخالفان، به خبرنگاران نیز حمله کردند اما 
برای  محدودیت  ایجاد  از  گزارشی  هنوز  جمعه  روز 

خبرنگاران دریافت نشده است.

فرصت بهتر، هزينه كمتر
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