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ثبت  دارایی ها؟ 
کاری از روی بی کاری

فساد  که  است  این  واقعیت 
بقای  برای  وسیله ای  به 
سودهای  و  جمهور  رییس 
حتا  و  دولت  ماموران  کالن 
نمایندگان پارلمان افغانستان 
بسیاری  است.  شده  مبدل 
در  حکومت  در  که  کسانی  از 
فساد دست دارند هم متعلق 
و  جمهوراند  رییس  جناح  به 
او  سیاسی  مخالفان  به  هم 
در  افراد  این  پارلمان.  در 
فساد  در  حکومت  از  بیرون 
گسترده  سواستفاده های  و 
دارند.  دست  نیز  اقتصادی 
جناح ها  این  با  کرزی  اگر 
وارد مبارزه شود، در حقیقت 
عمر  به  یک شبه  صورت  به 
داده  خاتمه  خود  حکومت 

است.

وزارت دفاع ملی:

آماده انتقال 
مسوولیت هستیم

عظیمي توجه امریکا به جنگ 
برنامه ي  راه اندازي  عراق، 
دي دي آر و بي عالقگي جامعه 
تقویت  و  تجهیز  به  جهاني 
در  افغان  امنیتي  نیروهاي 
از سقوط  بعد  اول  سال هاي 
گسترش  باعث  را  طالبان 
مخالفان  نفوذ  و  ناامني ها 

مسلح دولت  مي داند.
به گفته ي وي جامعه ي جهاني 
افزایش  با   2007 درسال 
تهدید هاي امنیتي، به تقویت 
افغانستان  امنیتي  نیروهاي 
که  درصورتي  و  کرد  توجه 
ابتدا  از   کنوني  امکان هاي 
امنیتي  نیروهاي  اختیار  در 
مي گرفت،  قرار  افغانستان 
به  کنوني  امنیتي  مشکالت 

وجود نمي آمد.

جنرال دیوید پتریوس، فرمانده کل 
نیروهای ناتو و امریکا در افغانستان، 
می گوید به احتمال زیاد جنگ در 

بهار تشدید می یابد. 
در  چهارشنبه  روز  پتریوس  جنرال 
گفت  ناتو  تلویزیون  با  مصاحبه ای 
که در بهار شورشیان طالبان تالش 
خواهند کرد تا به مناطق پاکسازی 
شده توسط در چند ماه اخیر توسط 

نیروهای بین المللی، باز گردند. 
از  پس  که  گفت  پتریوس  جنرال 
تا  المللی  بین  نیروهای  افزایش 
کنترول  حاال  ناتو  نفر،  150هزار 
پناهگاه های امن مرتبط با طالبان را 
نداد  توضیع  او  اما  دارد؛  در دست 
در  شورشیان  ادعا،  این  بنابر  که 
کجا فرار کرده و یا پناه گزیده اند.

که  کرد  نشان  خاطر  همچنین  او 
شدیدترین  گذشته،  سال  جنگ 
بود  گذشته  سال  ده  در  جنگ 
از  توجهی  قابل  تعداد  آن  در  که 
مردم  و  شورشیان  ناتو،  نیروهای 

ملکی کشته شدند. 
امریکا  است  قرار  حال،  همین  در 

کشوری  در  کودکی  پاک  دوران 
مانند افغانستان بسیار زود گم می شود. 
با آنهم، کودکان تنها قربانیان جنگ 
نبوده، بلکه هم جنگجو و هم قربانی 

بوده اند. 
بر اساس گفته های مقامات رسمی و 
طالبان  توسط  غالبا  کودکان  نظامی، 
استفاده  رحمانه  بی  حمالت  در 
ربوده  ظاهرا  کودکان  این  می شوند. 
به  آنها  پیوستن  برای  یا  و  می شوند، 

جنگ، به آنها پول پرداخته می شود.
ریاست امنیت ملی افغانستان می گوید 
بمبگذار  از 112  نفر  از 80  بیشتر  که 
پسرهایی  ماه گذشته،  نه  در  انتحاری 

بین سن 13 تا 17 ساله بودند.
تنها  اما  پرس،  فرانس  گزارش  به 
طالبان نیستند که از کودکان در خط 
مقدم جنگ استفاده می کنند. درمیان 
می شوند،  دیده  نوجوانان  نیز  پولیس 
اخیرا  افغانستان  دولت  که   هرچند 
امضا  ملل  سازمان  با  را  معاهده یی 
متوقف  را  امر  این  که  است  کرده 

سازد.
ارتش  فرمانده  یک  کین،  مایک 
درگیری هایی  »در  می گوید:  امریکا 
که ما اینجا داریم، ما می توانیم دشمن 
ساله   16  ،15 کودکان  آنها  ببینم.  را 
هستند. و معموال یک نفر بیست ساله 
را  آنها  و  می دهد  پول  که  است  هم 

فرماندهی می کند.«
این فرمانده امریکایی که در نزدیکی 
که  کرد  اضافه  است،  قندهار  شهر 
است.«   دشوار  بسیار  روحی  »شرایط 
او گفت: »این کار احمقانه یی است؛ 
پول  برای  را  کار  این  آگاه  نا  مردم 

انجام می دهند.«
 یک مقام نظامی بین المللی دیگر که 
نخواست  و  دارد،  موقعیت  کابل  در 
نیروهای  نامش فاش شود، گفت که 

باید  و  دارند  کمی  انتخاب  خارجی 
گرفتند،  هدف  را  آنها  که  کسانی 

بدون در نظرداشت سن، بکشند.
کودک  جنگجویان  »آنها  افزود:  او 
کرده  دیگر  کار  چه  ما  اما  هستند؛ 
می کنند  حمله  ما  به  آنها  می توانیم؟ 
شلیک  کالشنیکوف  و  راکت  با  و 
می کنند. و اگر ما آنها را نکشیم، آنها 

ما را می کشند.«
سال  در  ملل  سازمان  گزارش  یک 
چگونه  که  می دهد  نشان  گذشته، 
حمله   برای  ساله   13 کودک  یک 

انتحاری آموزش می بینند. 
که  شده  نشان  خاطر  گزارش،  در 
خانه  از  آنها  می گویند  کودکان 
هایشان دزدیده شدند. در همین حال 
در  اید«  »اکشن  گزارش  اساس  بر 
قندهار برخی دیگر که در مزارع کار 
استخدام  پول  پرداخت  با  می کردند، 

می شوند. 
یوسف  قاری  طالبان،  سخنگوی 
احمدی ادعای استفاده از جنگجویان 
»این  گفت:  او  کرد.  رد  را  کودک 
صرف یک ادعا است که می خواهند 
سیاه  و  منفی  تصویری  این طریق،  به 
جامعه  و  عمومی  افکار  در  طالبان  از 

جهانی ایجاد کنند.«
شدیدا  »ما  گفت:  طالبان  سخنگوی 
این کامال  و  را رد می کنیم  ادعا  این 

اشتباه است.«
 16 در  مردم  که  کشوری  در  اما 
»امید  سالگی ازدواج می کنند و نرخ 
است،  سال   45 حدود  زندگی«  به 
نیروهای مسلح، این افراد را استخدام 

می کنند. 
پولیس  گذشته،  سال  ملل  سازمان 
نظامی  گروه  چهار  و  طالبان  ملی، 
دیگر را به عنوان کسانی که کودکان 

را به کار می گیرند، نام برد. 

را  نیروهایش  تدریجی  خروج 
مسوولیت  و  کند  آغاز  امسال  بهار 
به   2014 سال  پایان  تا  را  امنیتی 
برخی  اما  بسپارد.  داخلی  نیروهای 
که  باورند  این  بر  کارشناسان 
در  کافی  توان  از  داخلی  نیروهای 
مقابله با شورشیان طالبان برخوردار 
مسوولیت  واگذاری  و  نیستند؛ 
امنیتی به نیروهای داخلی، می تواند 

عواقبی را در پی داشته باشد.
جمهور  رییس  اوباما،  باراک  اما 
روز  سه  امریکا،  متحده  ایاالت 
با  گفتگویی  در  دلو(   18( پیش 
شبکه  تلویزیونی فاکس نیوز، یک 
بار دیگر بر شکست القاعده تاکید 

هرگز  طالبان  که  گفت  و  کرد 
کنترول  تا  یافت  نخواهند  اجازه 

افغانستان را به دست بگیرند. 
در همین حال، حامد کرزی، رییس 
جمهور کشور در آخرین اظهارات 
خود پس از بازگشت از »کنفرانس 
بین المللی امنیتی مونیخ« گفت که 
امریکا  نظامی  پایگاه  ایجاد  درباره 
در افغانستان، در حال گفتگو است. 
از  دیگری  بخش  در  همچنین  او 
تیم های  خروج  خواستار  سخنانش 
از  )پی.آر.تی(  والیتی  بازسازی 
این  به  تاکید  با  او  شد.  افغانستان 
به  مربوط  باید  ولسوالی  دفتر  که 
گروه های  نه  و  منطقه  ولسوال 
بازسازی والیتی باشد، افزود: "این 
افغان ها  و  است،  افغان ها  کشور 
می خواهند حکومت خود را داشته 
خارجی  حکومت  افغان ها  باشند. 
افغان ها  نمی خواهند.  این جا  در  را 
هیچ حکومت امریکایی، پاکستانی 
نیز  کرزی  نمی خواهند.«  ایرانی  یا 
تاکید کرد که به هرحال این روند 

باید آغاز شود.

جنرال پتریوس: 
جنگ با شورشيان در بهار تشدید می یابد

جنگجویان کودک 
در جبهه ی جنگ افغانستان 

جنگيدن، راهی آبرومندانه...

فعاليت کوره های...

انقالب مصر...
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عناوین 
مطالب امروز:

داکتر سیما سمر: 

افغانستان توانایی رسیدگی 
به جرایم جنگی را ندارد

] ادامه در صفحه3[

] ادامه در صفحه4[

] ادامه در صفحه6[

ACKU



هدف  به  تالش ها  ادامه  در 
جلوگیری از اثرات ناگوار باالی 
اداره  کشور،  در  زیست  محیط 
برای  تازه  برنامه  زیست  محیط 
اقلیمی  تغییرات  از  گزارش  تهیه 

را آغاز کرده است. 
کار  آزادی،  رادیو  گزارش  به 
از  که  گزارش  این  تهیه  باالی 
آغاز  کابل  در  چهارشنبه  روز 

آینده  سال  سه  تا  می رود  انتظار  شد، 
تکمیل گردد.

داکتر عباس بصیر معاون پالیسی و ارتباط 
روز  زیست،  محیط  ملی  اداره  خارجی 
مناسبت  همین  به  مراسمی  در  چهارشنبه 
تهیه  و  برنامه  این  اهداف  مورد  در 
گزارش گفت: »ما وضعیت کلی ارتباط 
شناسایی  را  افغانستان  در  اقلیم  تغییر 
می کنیم و گزارشی را به کنوانسیون تغییر 

اقلیم ارایه می کنیم.«
افراد  اداره محیط زیست گفته است که 
کشور  سراسر  در  اداره  این  متخصص 

محمدداود  جنرال  مزار:  8صبح، 
امورداخله  وزارت  ارشد  مشاور  داود 
در  پامیر   303 زون  پولیس  فرمانده  و 
میل  ده ها  ضبط  و  کشف  از  شمال 
جنگ افزار و مقادیری موادمخدر در 

شهر مزارشریف خبر داد.
یک  پیش  چندی  گفت  داود  آقای 
که  جنگ افزار  از  مملو  موتر  عراده 
مزارشریف  به  کابل  از  می خواست 
وارد شود، از سوی پولیس توقیف و 

محموله آن ضبط گردید. 
پولیس  آن  دنبال  به  افزود،  وي 
این  به  وابسته  افراد  تا  نمود  تالش 
مزارشریف  شهر  در  را  جنگ افزارها 
گردید  موفق  که  نماید  شناسایی  نیز 

که  مي گوید  پاکستان  دفاع  وزارت 
تمرینات مشترک  نظامی را با افغانستان 

و ترکیه، در ماه آینده انجام مي دهد.
یک مقام ارشد وزارت دفاع پاکستان 
به آژانس خبری پژواک گفته که این 
تمرینات مشترک نظامی، در اواخر ماه 

آینده آغاز خواهد شد.
منبع افزوده است که برای اجرای این 
تمرینات، از سوی وزارت دفاع ترکیه، 
دسته های  و  شده  گرفته  آمادگی 
پاکستان  و  افغانستان  از  نظامی  بزرگ 

تطبیق 14 پروژه 
همبستگی ملی در کندز

آموزش پیلوت های افغان 
در جمهوری چل

وضعیت محیط زیست و تغییرات اقلیمی 
را مورد بررسی قرار می دهند.

اقلیمی  شرایط  تا  دارد  نظر  در  اداره  این 
کشور را به هدف جلوگیری از تاثیرات 
سو باالی محیط زیست مورد بررسی قرار 
موثر  راه های  خود  گزارش  در  و  داده 
روشن  را  اقلیمی  وضعیت  بهبود  برای 

بسازد.
گفته شده است که این برنامه به کمک 
تا  می شود  تطبیق  ملل  سازمان  تخنیکی 

گزارش کامل از این روند فراهم گردد.
محیط  بخش  مسوول  مدقق،  عبدالولی 

اسلحه  این  دیگري  مقدار  یک  تا 
شهر  در  مسکونی  منزل  یک  از  را  
در  که  آورد  به دست  مزارشریف 
نموده  دستگیر  نیز  را  فرد  یک  رابطه 

است.
این  که  این  به  رابطه  در  وي 
حمالت  خاطر  به  جنگ افزارها 
مخربانه در این والیت استفاده مي شد 
»گفت  قاچاقیان:  فروش  خاطر  به  یا 
قضیه تا هنوز روشن نیست ما یک نفر 
تحقیق  از  بعد  که  نمودیم  دستگیر  را 

بررسي قضیه  روشن خواهد شد.«
مردم،  گمانه زني هاي  براساس 
این  از  می خواستند  افغانستان  دشمنان 
رسیدن  فرا  آستانه  در  جنگ افزارها 

در آن شرکت مي کنند.
از  هدف  منبع،  معلومات  اساس  بر 
ایجاد  نظامی،  تمرینات  این  راه اندازی 
روابط نزدیک در عرصه دفاع  بین سه 

کشور است.
پاکستان  دفاع  وزارت  مقام  این 
تمرینات  ضمن  که  است  افزوده 
درهم  منظور  به  مشترک  نظامی 
شکستن دهشت افگنی و افراط گرایی، 
داده  توسعه  نیز  مشترک  تالش های 

خواهد شد.

از  تن  هشت  و  صد  دو  کابل:  8صبح، 
در  هفته  هشت  مدت  به  که  پولیس  افراد 
مسایل  و  بشر  حقوق  نظامی،  بخش های 
اجتماعی تحت آموزش قرار داشتند، فارغ 

شدند.
از سوی دفتر مطبوعاتی  اعالمیه ای که  در 
افراد  این  است،  شده  منتشر  هلمند  والی 
آموزش  و خارجی  داخلی  استادان  توسط 

داده شده است.
والیت  در  پولیس  آموزشی  مرکز  در 

زیست سازمان ملل در مورد 
برای  ملل  سازمان  همکاری 
گفت:  گزارش  این  تهیه 
زیست  محیط  برنامه  »موقف 
ملل متحد در قبال تغییر اقلیم 
که  است  این  دنیا  سطح  به 
تغییر اقلیم یک مساله جهانی 
آن  از  نیز  افغانستان  و  است 

متاثر شده است.«
در سال های اخیر وضعیت محیط زیست 
و  کابل  در  از جمله  مناطق  از  برخی  در 
نامناسب  کشور  شهرهای  از  دیگر  شمار 
آلودگی  که  می شود  گفته  و  است  بوده 
در  اقلیمی  تغییرات  باعث  زیست  محیط 

کشور نیز می گردد. 
افغانستان،  زیست  محیط  ملی  اداره 
نبردها،  ادامه  جمله  از  مختلف  عوامل 
قطع جنگالت در کشور و استفاده از تیل 
بی کیفیت را سبب خرابی محیط زیست 
خواسته  نیز  مردم  از  همواره  و  می داند 

است تا در زمینه همکاری کنند.

استفاده  مردم  برابر  در  باستان  نوروز 
اهداف  تحقق  مانع  پولیس  اما  نمایند 

آنان گردید.
پیش  روز  دو  است که  در حالي  این 
 5 ضبط  و  کشف  از  بلخ  پولیس  نیز 
کیلوگرام تریاک در این والیت خبر 

داده بود.

منبع  افزود که چنین تمرینات در آینده 
نیز راه اندازی خواهدشد.

جنراالن   از  تن  یک  مسعود  طلعت 
امور  پاکستان  و محقق  ارتش  متقاعد 
همچو  از  نیز  وی  که  گفت  نظامی، 

تمرینات اطالع یافته است.
با  که  گفت  پژواک  به  نامبرده 
کشور  هرسه  بین   متذکره،  تمرینات 
در عرصه های نظامی و دفاعی، روابط 
گسترش می یابد و باهمدیگر نزدیک 

خواهند شد.

تازه  که  تن   3۸۸ حاضر  حال  در  هلمند،  
تحت  شده اند،  شامل  پولیس  صفوف  به 
نزدیک  درآینده  که  دارند  قرار  آموزش 
برخواهند  خود  ظایف  و  به  و  نیزفارغ 

گشت.
دفتر مطبوعاتی والیت هلمند می گوید که 
در طول پانزده ماه گذشته، در این مرکز به 
شده  داده  مسلکی  آموزش های  تن   2207
به هشتاد درصد آنان جوانانی  نزدیک  که 
هستند که تازه به صفوف پولیس پیوسته اند.

را  پیلوت های  تعلیم  برنامه  که 
است  گفته  برد،  خواهد  پیش 
دیگر  و  پیلوت   360 تقریبا  که 
بخش  سه  بر  دو  که  پروسونل 
آنها افغان ها خواهند بود، تعلیم 

می دهد. 
در  »می ـ17«  هلیکوپترهای  از 
کار  وسیع  پیمانه  به  افغانستان 
پیلوت های  می شود.  گرفته 
یا  امریکایی ها  شمول  به  ناتو 
پرواز  خود  را  هلیکوپترها  این 
رهنمای  به حیث  یا  و  می دهند 

پرواز به کار خواهند بست.

آشامیدنی،  آب  چاه   53
بند  متر   600 ساخت  به  و 
بهره  به  که  بود  آبگردان 
برداری سپرده شدند.                                                            
در  شده  یاد  پروژه های 
دشت ارچی  ولسوالی های 
به  کندز،  صاحب  امام  و 
هزینه ی مجموعی بیش 12 
با ده درصد  افغانی،  میلیون 
تکمیل گردیده  مردم  سهم 
 3177 به   آن  سود  که 

خانواده می رسد.

چک  جمهوری  مقامات 
قرار  کشور  این  که  گفته اند 
و  افغان  خلبان های  است 
پرواز  برای  را  امریکایی 
هلیوکوپترهای باربری »می ـ17« 

ساخت روسیه آموزش بدهد. 
دفاع  وزارت  سخنگوی 
جمهوری چک گفته است که 
در این مورد در ماه جاری یک 
موافقتنامه بین امریکا و چک به 
ارزش بیش از 14 و نیم میلیون 
مسوول  شد.  خواهد  امضا  دالر 
چک  دفاع  وزارت  کمپنی 

چهارده  کندز:  8صبح، 
پروژه ی برنامه ی همبستگی 
ملی وزارت احیا و انکشاف 
والیت   در  اخیرا  دهات،  
کندز مورد بهره گیری قرار 

گرفت.
توسعه ای  پروژه های  این   
مرکز  یک  ایجاد  شامل 
هفتاد  ساخت  اجتماعی، 
ساخت  پلچک،  پایه  دو  و 
به  جاده ها  جغل اندازی  و 
کندن  متر،   7۸50 طول 

در دو ولسوالي تخار 
براي معلمین زمین 

توزيع مي شود
فیاض،  ابراهیم  محمد  تخار:  8صبح، 
تخار  معارف  ریاست  سخنگوي 
دولتي  زمین  جریب   175.3 می گوید، 
فرمان  اساس  به  زراعت  اداره   مربوط 
دشت  ولسوالي  در  جمهوري  ریاست 
قلعه به شهرک معلمین تعلق گرفته است 
این  که روند توزیع نمرات رهایشي در 
شهرک به زودي آغاز خواهد شد. قرار 
گفته ي سخنگوي ریاست معارف تخار، 
به 252 تن معلم مستحق در این ولسوالي 
زمین توزیع مي گردد. گفته مي شود در 
بوده  فعال  باب مکتب  ولسوالي 1۸  این 
که از جمله 6 باب آن فاقد تعمیر است.

»کار  گفت:  فیاض  ابراهیم  محمد 
در  معلمین  براي  شهرک  ایجاد  قانوني 
ختم  قلعه  دشت  و  بهارک  ولسوالي هاي 
گردیده و نمرات رهایشي آماده ي توزیع 
مي باشد. از مجموع 150 جریب زمین در 
از  تن   33۸ تعداد   به  بهارک،  ولسوالي 

آموزگاران صاحب زمین خواهند شد.«

حامد کرزی 
خواستار انتقال مال 

خیراهلل از گوانتانامو 
به کابل است

کشور  جمهور  رییس  کرزی  حامد 
از  یکی  می خواهد  است  گفته 
را که  طالبان  پایه سابق  بلند  مقامات 
است،  زندانی  گوانتانامو  زندان  در 
مذاکرات  در  تا  بیاورد  افغانستان  به 
آشتی ملی شرکت نماید. این مطلب 
گزارش  تایمز  نیویارک  روزنامه  را 

داده است.
نموده  تقاضا  نیز  عالی صلح  شورای 
تا مال خیراهلل، وزیر داخله سابق  بود 
آقای  شود.  آزاد  زندان  از  طالبان 
روز  خبری  کنفرانس  در  کرزی 
یک  جواب  در  کابل  در  سه شنبه 
خیراهلل  مال  اگر  داشت،  اظهار  سوال 
کند،  مذاکره  می خواهد  خیرخواه 
زمینه  و  می نماید  استقبال  را  آن  او 

رهایی او را فراهم می کند.
مقامات امریکایی در مورد اظهارات 
تاکنون  کرزی  آقای  سه شنبه  روز 
زمانی  از  اما  نکرده اند،  تبصره ای 
از  یکی  ذاکر  عبدالقیوم  مال  که 
زندان  از  طالبان  شخصیت های 
مقامات  به  و  شد  آزاد  گوانتانامو 
افغانستان تسلیم گردید و این شخص 
مقامات  پیوست،  طالبان  با  دوباره 
ابراز  طالبان  آزادی  برای  امریکایی 

عالقه مندی نکرده اند.
سفارت  سخنگوی  حنان،  کری 
امریکا در کابل به روزنامه نیویارک 
متحده  ایاالت  است،  گفته  تایمز 
حمایت  صلح  عالی  شورای  کار  از 
مال  رهایی  به  راجع  ولی  می نماید، 

خیراهلل خیرخواه چیزی نگفت.
با  مذاکرات  آغاز  برای  تالش ها 
حکومت  اولویت های  از  طالبان، 

کرزی است.
یکی از این مقامات سابق، مال ارسال 
کمیته  ریاست  که  می  باشد  رحمانی 
صلح  عالی  شورای  سیاسی  زندانیان 
نیز  ارسال رحمانی  دارد.  عهده  به  را 
خواسته است تا مال خیراهلل از زندان 
ابتکار  رحمانی،  گفته  به  شود.  آزاد 
شد  آغاز  وقتی  خیراهلل  مال  رهایی 
که وکیل مدافع مال خیراهلل خیرخواه 
موکل  نوشت،  کرزی  حامد  به 
صلح  مذاکرات  در  می خواهد  او 

شرکت نماید.
می نویسد،  تایمز  نیویارک  روزنامه 
این حرکت احتماال یک نقطه دیگر 
مشاجره و بحث میان آقای کرزی و 
مقامات امریکایی باشد. در عین زمان 
او  گفت،  سه شنبه  روز  کرزی  آقای 
دیگر  زندانی  یک  مرگ  به  راجع 
گفته  به  که  گل  اول  نام  به  طالب 
در  تمرین  از  بعد  امریکایی  مقامات 
طالب  داد،  جان  گوانتانامو  زندان 

معلومات بیشتر شده است.

اداره محیط زيست، تهیه گزارش از تغییرات اقلیمی را آغاز کرد

ده ها میل اسلحه با مقداری مواد مخدر در واليت بلخ کشف و ضبط گرديد

راه اندازی تمرين مشترک نظامی افغانستان، پاکستان و ترکیه

از مرکز آموزشی هلمند بیش از دو صد مامور پولیس فارغ شدند
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مرجع رسیدگی به جرایم 
جنگی و ضدبشری کجاست؟

مقامات کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته اند 
کشور  قضایی  نهادهای  ضعف  دلیل  به  که 
که توانایی الزم را برای رسیدگی به جنایات 
جنگی و جرایم ضدبشری ندارند و یا بدتر از 
آن، تعهد الزم برای انجام این کار را ندارند، 
و  جرایم  به  رسیدگی  برای  می توانند  مردم 
بین المللی  جزایی  دادگاه  از  جنگی  جنایات 
درخواست کمک کنند. ظاهرا دولت افغانستان 
بین المللی  جزایی  دادگاه  به   2003 سال  در 
پیوسته است. ولی با کمال تاسف که نهادهای 
به  رسیدگی  توانایی  کشور  عدلی  و  قضایی 
مردم  این صورت  در  ندارند.  را  قضایا  این 
را  قضایا  که  ندارند  جزاین  راهی  افغانستان 
به دادگاه جزایی بین المللی احاله و ارایه کنند. 
با وجود آن که دولت افغانستان با پیوستن به 
دادگاه جزایی بین المللی درحقیقت متعهد شده 
است که به جرایم جنگی و ضدبشری رسیدگی 
خواهد کرد، اما تااکنون هیچ کسی به اتهام این 
جرم و جنایت به دادگاه کشیده نشده است و 
نزدیک  آینده ی  در  که  ندارد  وجود  نشانه ای 
چنین کاری صورت گیرد. زیرا عزم و اراده ای 
برای این کار وجود ندارد. این انتظار که مردم 
و به ویژه قربانیان جور و جنایت بکوشند یا 
بتوانند راهی به سوی دادگاه جزایی بین المللی 
زیرا  می رسد  نظر  به  مبالغه آمیز  بگشایند، 
اکثریت مردم افغانستان اصال نمی دانند چنین 
دادگاهی وجود دارد و چگونه به آن می توان 
کار  این  دولت مسوول  بی تردید  یافت.  دست 
است و شاید هم این دولت است که می تواند 
اعالم  مورد  دراین  را  وعجز خودش  ناتوانی 
کند. در داخل نیز این دولت است که می تواند 
و باید رهگشای این کار باشد و این البته در 
مردم  آن  باالطبع  و  دولت  که  است  صورتی 
اعتقاد  و  باور  بشری  حقوق  ارزش های  به 
ارزش های  از  اگر مردم  باشند.  داشته  راسخ 
چگونه  باشند،  نداشته  آگاهی  بشری  حقوق 
و  تحقق  جهت  در  که  داشت  انتظار  می توان 
برای  و  نمایند  کوشش  و  تالش  آن  تطبیق 
وارد  را  الزم  فشار  حقوق،  آن  به  رسیدن 
آورند! الزمه ی این کار قبل از همه اینست که 
مردم،  دربرابر  دولتی  نهادهای  وهمه  دولت 
خود را پاسخگو ومسوول بدانند و نه این که 
دادخواهی  برابر  در  مانع  یک  عنوان  به  خود 
مردم بیاستند و با حمایت از ناقضین حقوق 
بشر، به ترویج فرهنگ معافیت بپردازند. مردم 
افغانستان هرگز فراموش نخواهند کرد که در 
نمایندگی  به  که  کسانی  ما  گذشته ی  پارلمان 
از مردم و به خاطر رسانیدن صدای آنان و 
با رای آنان به پارلمان راه یافته بودند، برای 
عنوان  به  آن را  و  نوشتند  عفونامه  خودشان 
حالی که  در  دادند.  رسمیت  مجلس  مصوبه ی 
به  اصال  اشخاصی  چنین  که  بود  آن  انتظار 
مجلس راه نمی یافتند و پارلمان اولین نهادی 
می بود که به دادخواهی از مردم برمی خاست 
و راه را برای بازپرسی از جنایت کاران آماده 

می ساخت.

زنگ اول
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افغانستان می گویند  مقام های کمیسیون مستقل حقوق بشر 
با آن که تمام نهادهای قضایی کشور مسوولیت دارند تا به 
اما  کنند،  رسیدگی  کشور  در  ضدبشری  و  جنگی  جرایم 
به دلیل ضعف این نهادها مردم افغانستان می توانند قضایای 
بین المللی  دادگاه جزایی  به  را  و ضدبشری  جرایم جنگی 

ارایه کنند.
دولت افغانستان در سال 2003 به دادگاه جزایی بین المللی 
پیوست و براساس اصول این دادگاه، کشورهایی که به این 
حکومت های شان  که  صورتی  در  شده اند،  ملهق  دادگاه 
توانایی و تعهد الزم را برای رسیدگی به جرایم ضدبشری، 
کشورها  این  م��ردم  باشند،  نداشته  نسل کشی  و  جنگی 
از  جنگی  و  جرایم ضدبشری  به  رسیدگی  برای  می توانند 

دادگاه جزایی بین المللی درخواست کمک کنند.
بین المللی،  جزایی  دادگاه  به  افغانستان  دولت  پیوستن  با 
جنگی  و  ضدبشری  جرایم  به  که  ک��رده  تعهد  دول��ت 
انجام  اتهام  به  کسی  تاکنون  اما  کرد،  خواهد  رسیدگی 
و  نشده  کشانیده  دادگاه  به  جنگی  یا  و  ضدبشری  جرایم 
به  رسیدگی  منظور  به  را  برنامه ای  تاهنوز  دولت  همچنین 

جرایم ضدبشری و جنگی اعالن نکرده است.
داکتر سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، روز 
گذشته در محفلی که به مناسبت فراغت نزدیک به پنجاه 
اداره  برنامه آموزشی  از دانشجویان بخش حقوق یک  تن 
می گفت،  سخن  کابل  در  امریکا  متحده  ایاالت  انکشافی 
به  رسیدگی  توانایی  افغانستان  قضایی  نهادهای  که  افزود 
گفت:  سمر  خانم  ندارند.  را  ضدبشری  و  جنگی  جرایم 
»برعالوه این که سیستم عدلی و قضایی افغانستان مسوولیت 
دارد که عدالت را تطبیق بکند، میکانیزم های بین المللی نیز 
جمله،  این  از  می کنند.  تطبیق  را  عدالت  که  دارند  وجود 
یکی شان دادگاه جزایی بین المللی است که افغانستان به آن 
عادی  جرایم  تمام  بین المللی  جزایی  دادگاه  است.  پیوسته 
جرایم  ضدبشری،  جرایم  اما  بکند،  بررسی  نمی تواند  را 
مردم  بیافتد،  اتفاق  که  در صورتی  را  نسل کشی  و  جنگی 
افغانستان می توانند این قضایا را به دادگاه جزایی بین المللی 
عالوه  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  رییس  بکنند.«  روان 
یا  و  نخواهند  »این در صورتی است که حکومت ها  کرد: 
که  است  طبیعی  کنند.  رسیدگی  قضایا  این  به  که  نتوانند 
حکومت افغانستان نمی تواند به جرایم جنگی و ضدبشری 
برسد، به همین خاطر ما می توانیم قضایا را به دادگاه جزایی 

بین المللی ارایه بکنیم.«
عالوه  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  رییس  حال،  این  با 
می کند تا زمانی که قانون در کشور حاکمیت نداشته باشد 
حقوق  ارزش ه��ای  به  مردم  و  دولتی  ادارات  مسووالن  و 
بشری اعتقاد کامل نداشته باشند، حقوق بشر نقض خواهد 
شد. خانم سمر همچنین گفت که ارزش های حقوق بشری 
تبعیض  مساله  او،  گفته ی  به  اما  نمی پذیرند،  را  تبعیض 
ارزش های  تامین  اساسی  مشکالت  از  یکی  افغانستان  در 
اهمیت  بسیار  که  »چیزی  افزود:  وی  است.  بشری  حقوق 
از  ما  وقتی  است.  بشری  حقوق  ارزش های  آموختن  دارد 

باید  را  پیدا کردیم، آنها  ارزش های حقوق بشری آگاهی 
قایل  احترام  ارزش ها  همین  به  هم  ما  و خود  بکنیم  تطبیق 

شویم و برای اشاعه و نهادینه شدن آنها تالش بکنیم.«
به گفته ی داکتر سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق 
بشر، ارزش های حقوق بشری با هم ارتباط نزدیکی دارند 
و زمانی که یک فرد به یکی از حقوق اساسی خود دست 
پیدا می کند، می تواند به دیگر حقوق خود نیز کم کم دست 
یابد. او تاکید کرد دولت ها بدون »قید و شرط« مسوولیت 
و  کنند  حمایت  بشری  حقوق  ارزش ه��ای  از  که  دارن��د 
احترام  ارزش ها  این  به  که  هستند  مسوول  نیز  شهروندان 
بگذارند و آنها را رعایت نمایند. خانم سیما سمر می گوید: 
»تمام ارزش های حقوق بشری را کشورها در قوانین خود 
باید جای بدهند و قوانین باید تطبیق شوند. زمانی که قوانین 
بشری  حقوق  تخطی های  که  است  طبیعی  شوند،  تطبیق 
کمتر می شود. پاسخگویی نیز از جمله مسایلی است که به 
مثال  بشری کمک می کند.  کمتر شدن تخطی های حقوق 
پارلمان  حکومت،  هستند،  دولتی  نهادهای  در  کسانی که 
و تمام نهادهای قضایی و عدلی باید به مردم و شهروندان 
پاسخگویی،  عدم  صورت  در  باشند.  پاسخگو  افغانستان 
طبیعی است که به طرف دیکتاتوری و تخطی های حقوق 

بشری خواهیم رفت.«
با این حال، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر بر آموزش  
و ترویج بیشتر ارزش های حقوق بشری تاکید کرد و افزود 
اگر مردم به یکی از حقوق اساسی شان، یعنی تعلیم و تربیت 
دست یابند، با مرور زمان می توانند به دیگر حقوق اساسی 
خود نیز برسند. خانم سیما سمر از مردم خواست که برای 
تامین عدالت و ارزش های حقوق بشری در کشور مبارزه 

کنند و به این ارزش ها احترام داشته باشند.



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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می کردند. ما در آن زمان در والیت میدان وردگ زندگی 
مجاهدین  هم  و  دولت  یعنی  جناح  دو  هر  که  می کردیم 
صورت  درگیری هایی  اوقات  اکثر  داشتند.  حکومت 
می گرفت که بیشتر مردم ملکی متضرر می شدند. کاکایم 
که مرد جوانی بود در یکی از روز ها که درگیری شدیدی 
بین نیروهای دولتی و مجاهدین در جریان بود، شهید شد. 
سوی  از  که  بود،  کار  مصروف  زمین هایش  باالی  در  او 
او  و  کرد  اصابت  او  نزدیک  در  راکتی  گروه ها  از  یکی 
در اثر اصابت پارچه های همان راکت به شهادت رسید و 
خانواده ما را به ماتم نشاندند. مانند کاکایم تعداد زیادی 
در طول این چهار دهه شهید، معلول و یا هم الدرک شدند 
اما نمی دانم که مسوول کیست؟ گناه این همه جنایت به 
گردن کی می باشد؟ دولت ها همیشه از زورمندان حمایت 
چه  مردم  که  نیستند  مردم  فکر  به  هیچ گاه  و  می نمایند 
از  ما  می برند.  سر  به  حالت  چه  در  هم  یا  و  می خواهند، 
دولت کنونی خود می خواهیم که زمینه را مساعد بسازد، 
تا جنایت کاران محاکمه شوند تا وطن به سوی خوشبختی 
تا  برود.  هستیم،  آن  جستجوی  در  همیشه  که  صلحی  و 
خیال  همه  این  هستند،  قدرت  در  جنایت کاران  وقتی که 
است و محال است و جنون، که هم داد از عدالت بزنیم و 

همه در کنار جنایت کاران بنشینیم.«


خواهری امروز می خواهد سرگذشت تلخ زندگی اش را در 
گزارش »از ورای دود و آتش« با ما شریک بسازد. سرگذشت 
تلخ زندگی اش را چنین بیان می دارد: »روزهای بسیار خوبی 
را سپری می کردیم و فکر می کردیم که زندگی همین است 
و بس. از تلخی ها و نامالیمات زندگی بی خبر بودیم، که در 
فراز و نشیب زندگی هزاران غم در کمین انسان نهفته است. 
در آن روز ها تازه حکومت کمونیستی تاسیس شده بود و 
وحشی گری ها  روسی شان  همدستان  همکاری  به  حاکمان 
جت  طیارات  توسط  را  قریه جات  بودند.  نموده  آغاز  را 
روز  مردم  هم  شهر  در  این  کنار  در  و  می کردند  بمباران 
کمونیست  خودفروخته  مزدوران  زیرا  نداشتند.  خوش 
را شکنجه های  آنها  و  می کردند  دستگیر  ناحق  به  را  مردم 
گوناگون می دادند و بعدا به صورت ناجوانمردانه به شهادت 
می رساندند. بسیار روزهای سخت و دردآوری بود. تعدادی 
به همین سبب کشور را به سوی دیار غربت ترک نمودند 
مجبور  بیچاره  و  غریب  عده ای  اما  کندند،  دل  وطن  از  و 
مردم  عده  یک  نمایند.  طاقت  ظالم ها  ستم  زیر  که  شدند 
دیگر جهاد را علیه نیروهای ارتش سرخ شوروی و دولت 
دو  این  بین  در  ملکی  مردم  نمودند.  آغاز  دست نشانده شان 
گروه صدمات زیادی را متقبل شدند، زیرا از طرف هر دو 
جناح تهدید می شدند. مردم یا باید به طور اجبار برای دولت 
عسکر می دادند و یا کمک های مالی و جانی به مجاهدین 

کاکایم 
را از من 

گرفتند

کاکایم که مرد جوانی بود در یکی 
شدیدی  درگیری  که  روز ها  از 
بین نیروهای دولتی و مجاهدین 
در جریان بود، شهید شد. او در 
کار  مصروف  زمین هایش  باالی 
بود، که از سوی یکی از گروه ها 
راکتی در نزدیک او اصابت کرد و 
او در اثر اصابت پارچه های همان 
راکت به شهادت رسید و خانواده 
مانند  نشاندند.  ماتم  به  را  ما 
کاکایم تعداد زیادی در طول این 
چهار دهه شهید، معلول و یا هم 
که  نمی دانم  اما  شدند  الدرک 
همه  این  گناه  کیست؟  مسوول 
می باشد؟ کی  گردن  به  جنایت 

داکتر سیما سمر: 

افغانستان توانایی رسید گی 
به جرایم جنگی را ندارد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : ظفرشاه رویی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

افغانستان  قضایی  و  عدلی  سیستم  این که  »برعالوه  گفت:  سمر  خانم 
مسوولیت دارد که عدالت را تطبیق بکند، میکانیزم های بین المللی نیز 
وجود دارند که عدالت را تطبیق می کنند. از این جمله، یکی شان دادگاه 
دادگاه  است.  پیوسته  آن  به  افغانستان  که  است  بین المللی  جزایی 
جزایی بین المللی تمام جرایم عادی را نمی تواند بررسی بکند، اما جرایم 
ضدبشری، جرایم جنگی و نسل کشی را در صورتی که اتفاق بیافتد، مردم 
افغانستان می توانند این قضایا را به دادگاه جزایی بین المللی روان بکنند.

از صفحه )1(
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فساد  با  مبارزه  عالی  اداره  حالی  در 
ثبت  تکراری  درامه  دیگر  بار  اداری 
دارایی های مقامات بلندپایه حکومتی و 
نمایندگان پارلمان را آغاز کرده است 
در  مقامات  فساد  گزارش های  نشر  که 
بازهم  خارجی  و  داخلی  رسانه های 
با  مبارزه  حکومت؛  که  می دهد  نشان 
نه  و  می گیرد  جدی  نه  را  اداری  فساد 

به فکر مبارزه با آن است. 
برای  عالی رتبه  مقامات  دارایی  ثبت 
مالی  سواستفاده های  و  فساد  ردیابی 
فساد  با  مبارزه  موثر  سیاست  اداری  و 
پالیسی  این  افغانستان  در  ولی  است. 
تنها  پالیسی های حکومت  سایر  همانند 
جنبه نمایشی داشته و نه مردم و نه خود 
حکومت به آن باور دارند. تعجب این 
فساد  با  مبارزه  عالی  اداره  که  است 
ثبت  یاد  به  حالی  در  یک باره  به  چرا 
دارایی ها افتاده است که گسترش فساد 
را  پارلمان  و  حکومت  اداری  و  مالی 
عثمانی  آقای  انگار  است؟  ساخته  فلج 
پشه های  پشت  فیل ها  دیدن  جای  به 

ضعیف می گردد.
اداره  نمایشی،  اقدامات  این  جای  به 
آن  مورد  در  که  است  بهتر  مذکور 
و  اداری  فساد  دوسیه های  از  تعداد 
افغانستان  حکومت  سوی  از  که  مالی 
پیگیری شده و محکمه احکام مناسب 
صادر  نیز  را   مذکور  دوسیه های 
البته،  بگوید.  مردم  برای  باشد،  کرده 
بعضی  با  که  است  مصمم  حکومت 
فساد  در  که  خود  دون پایه  ماموران  از 
برخورد  دارند،  دست  مالی  و  اداری 
کند و آنها را به زندان های کوتاه مدت 
و میان مدت محکوم نماید. ولی هرگز 
مبارزه  برای  تمایلی  دولت  در  کسی 
میان رتبه  و  بلندرتبه  مقامات  فساد  با 
تنها  نمی تواند.  کرده  سراغ  قدرتمند 
زمانی حکومت مجبور به اقدام می شود 
تبدیل  عمومی  رسوایی  به  قضیه  که  
شده باشد و چشم پوشیدن از آن رییس 
جمهور را بدنام نماید، مانند برخورد با 
دستبرد  و  اختالس  قضیه  در  مجرمین 

پول حاجیان افغان.
به خوبی می دانند که یک  اکنون همه 
شده  قبول  افغانستان  حکومت  در  چیز 
چیزی  مالی  سواستفاده های  است: 
کرده  پرهیز  آن  از  کسی  که  نیست 
حکومت  در  کسی  اگر  اکنون  بتواند. 
داخلی  و  خارجی  کالن  پول های  از 
استفاده سو نکند، ساده و مجنون به نظر 

همقطاران خود می آید.
سخنانی که کرزی در کنفرانس عالی 
مبارزه با فساد در سال 1387 زد، واقعیت 
تلخ فساد در حکومت افغانستان را افشا 
اداراتی  که  می توانیم  دیده  و  می نماید 
اداری  فساد  با  مبارزه  عالی  اداره  مانند 
برخورد  پدیده خطرناک  این  با  چقدر 
سطحی می نمایند. آقای کرزی به فساد 
را  آن  دلیل  و  کرد  اذعان  دولت  در 
تعیین افراد در مناصب دولتی به دالیل 
سیاسی  او،  گفته  به  دانست.  سیاسی 
مامورین  تا  شده  سبب  ادارات  شدن 
در  خود  بقای  به  اعتمادی  هیچ  دولتی 
زیرا  باشند  نداشته  دولتی  پست های 
می توانند  آسانی  به  عالی رتبه  مقامات 
مامورین پایین رتبه را بر اساس میل شان 

افزود  کرزی  کنند.  تبدیل  و  تغییر 
به  دولتی  صالحیت های  از  سواستفاده 
فساد  و  رشوت  از  خطرناک تر  مراتب 

است.
روشنی  به  جمهور  رییس  که  این 
خویش  حکومت  در  فساد  عمق  از 
آگاهی دارد ولی نمی خواهد که با آن 
موضوعات  به  داللت  نماید،  برخورد 
بقای  برای  که  دارد  سیاسی  بزرگتر 
البته،  است.  تعیین کننده  کرزی  حامد 
گفته خود  همین  در  حتا  کرزی  آقای 
می نماید  وانمود  ریاکاری  با  طوری 
بخشی  سیاسی  مقرری های  گویا  که 
فساد  و  است  حکومت  اجبارهای  از 
به  وی  می شود.  ناشی  همین جا  از  نیز 
می گوید  ما  برای  غیرمستقیم  صورت 
افرادی  چنین  تعیین  به  مجبور  او  که 

شده است.
به  فساد  که  است  این  واقعیت  ولی 
و  جمهور  رییس  بقای  برای  وسیله ای 
حتا  و  دولت  ماموران  کالن  سودهای 
مبدل  افغانستان  پارلمان  نمایندگان 
در  که  کسانی  از  بسیاری  است.  شده 
هم  دارند  دست  فساد  در  حکومت 
متعلق به جناح رییس جمهوراند و هم 
این  پارلمان.  در  او  سیاسی  مخالفان  به 
فساد  در  حکومت  از  بیرون  در  افراد 
اقتصادی  گسترده  سواستفاده های  و 
این  با  کرزی  اگر  دارند.  دست  نیز 
در حقیقت  مبارزه شود،  وارد  جناح ها 
حکومت  عمر  به  یک شبه  صورت  به 

خود خاتمه داده است.

رها  زندان ها  از  که  بسیاری  مجرمین 
می شوند، یکی از دالیل آن ارتباط آنها 
با متحدان سیاسی آقای کرزی است. در 
حقیقت، مثال رها کردن متعلقین حاجی 
دین محمد برادر حاجی قدیر و رییس 
جمهوری  ریاست  انتخابات  کمپاین 
حامد کرزی که به جرم قاچاق بیشتر از 
صد کیلوگرام موادمخدر در موترهای 
بودند، ریشه  پولیس ملی دستگیر شده 
جمهور  رییس  سیاسی  مصالح  در 
داشت و سخنگویش هم با حرف های 
را  غیرقانونی  اقدام  این  ته  و  بی سر 
بر  قدرت  پایه های  وقتی  کرد.  توجیه 
شانه های قدرتمندان و دولتمردان فاسد 
قرار می گیرد، فساد و قانون گریزی تنها 

راه بقای چنین دستگاهی است.
کرزی  را  تلخ  واقعیت  این  هرحال،  به 
از  یک  هیچ  که  می نماید  درک 
آینده  به  او  حکومت  ارشد  مقامات 
افغانستان  در  خود  اجتماعی  و  سیاسی 
باید از  باور ندارند و فکر می کنند که 
استفاده  حداعظم  خود  فعلی  وضعیت 
و  دیر  کنونی  موقعیت  زیرا  ببرند،  را 
این  از  می رود.  دست شان  از  زود  یا 
محترم  مقامات  از  بسیاری  خاطر، 
با  افغانستان  اسالمی  جمهوری  دولت 
کابل  هوایی  میدان  از  پول  بکس های 
سایر  و  در جمیره  تا  دوبی  به  می روند 
نقاط این شهر بزرگ برای خود امالک 
را  نامشروع شان  دارایی های  و  بخرند 
بیمه  اماراتی  شیوخ  موعود  بهشت  در 

نمایند.

کاریازرویبیکاری
از  بخش  یک  در  کرزي  جمهور  رییس 
سخنان خود که روز سه شنبه با خبرنگاران 
در میان گذاشت، این ذهنیت را بروز داد 
که گویا خارجي ها باعث به وجود آمدن 
اختالف و کشمکش در افغانستان شده اند. 
استنباط  چنین  جمهور  رییس  سخنان  از 
مداخالت  خارجي ها  اگر  که  می گردید 
دهند،  خاتمه  را  افغانستان  مورد  در  خود 
تمام  تا  می شوند  قادر  افغاني  رهبران 
و  بحران  و  کرده  حل  را  خود  مشکالت 

کشمکش در کشور را خاتمه دهند. 
رییس  گفته های  این  می رسد  نظر  به 
بر  مبتني  این که  از  بیشتر  جمهور 
باشد،  افغانستان  در  موجود  واقعیت های 
وي  عاطفه  با  توام  خوشبیني  از  ناشي 
به حکومت داري خودش می باشد.  نسبت 
برداشت می شود که  از سخنان وي چنین 
باور رسیده است که  این  به  آقاي کرزي 
توانسته  خود  حکومت داري  سال  نه  در 
احیا  را  ملي  همبستگي  شیرازه های  است، 

این  اکنون  و  بخشیده  آن  به  تازه  جان  کرده، 
پدیده آن چنان قوت یافته است که اگر از تحت 
آرامش  می تواند  گردد،  تاثیر خارجي ها خارج 

ملي را در افغانستان به ارمغان بیاورد.
این  جمهور،  رییس  سوي  از  گفته ها  این 
افغانستان  در  که  می سازد  آشکار  را  واقعیت 
به  بي توجهي  و  کلي گویي  دارد،  بازار  آنچه 
می باشد.  در جامعه  اساسي موجود  واقعیت های 
می کند  کوشش  هرکسي  کلي گویي،  این  در 
کند  فرار  خود  به  متوجه  مسوولیت های  از  تا 
و  اگر ها  و  اما  به  را  پیچیدگي ها  و  مشکالت  و 
قضا و قدر و مداخالت خارجي حواله دهد. این 
این  مشکالت  اساسي  حل  راه  که  حالیست  در 
شناسایي  شوند،  درک  مشکالت  که  می باشد 
و  شوند  قبول  واقعیت  یک  عنوان  به  گردند، 
رفت  بیرون  یا  و  مشکالت  منطقي حل  راه های 

از آنها جستجو شوند.
با  افغانستان  که  است  مشهود  واقعیت  یک  این 
خود  با  مرتبط  کشورهاي  از  متفاوت  توقعات 
وضعیتي  در  اکنون  افغانستان  می باشد.  روبرو 
مختلف  کشورهاي  همکاري  با  که  دارد  قرار 
قالب  در  می دهد.  ادامه  را  خود  سیاسي  حیات 
کشورهاي  که  می شود  دیده  همکاري ها  این 
مختلفي با توقعات متفاوتي با افغانستان همکاري 
قالب  در  که  کشورهایي  از  برخي  دارند. 
نظر  از  دارند،  مشارکت  افغانستان  با  همکاري 
مجادله  حتا  و  تعارض  در  همدیگر  با  سیاسي 
هستند. چنانچه هند و پاکستان یا ایران و امریکا 

نمونه هایي از این کشورها اند.
در  کشورها  این  از  هریک  که  نیست  شکي 
افغانستان  در  را  وضعیت  تا  هستند  تالش 
منافع شان  با  همسو  که  دهند  به گونه اي حرکت 
متعدد  کشورهاي  منافع  تضاد  به  توجه  با  باشد. 
سیاست های  تصادم  افغانستان،  به  کننده  کمک 
تصور  قابل  نیز  افغانستان  مورد  در  شده  اعمال 
دولت  سوي  از  باید  وضعیت  این  اما  می باشد. 
افغانستان  دولت  یعني  شود.  مدیریت  افغانستان 
باید این استعداد را داشته باشد که به حیث یک 
این  اطمینان  جذب  جهت  در  مناسب  مرجع 
کشورها متفاوت عمل می کنند. نباید پیچیدگي 
موجود در این عرصه باعث گردد تا افغانستان به 
توجهي که از سوي جامعه جهاني به آن صورت 
را  موج  و  هیجان  این  و  کرده  پشت  می گیرد، 
ایجاد کند که راه حل مشکالت افغانستان قطع 

توجه جامعه جهاني از این کشور است.
که  شود  قبول  واقعیت  این  باید  دیگر  سوي  از 

اي  جامعه  هر  در  بیروني  پذیري  تاثیر  زمینه 
نابساماني های  از  ناشي  افغانستان،  شمول  به 
جامعه اي  در  اگر  می باشد.   جامعه  آن  داخلي 
و  اجتماعي  اقتصادي،  سیاسي،  نابساماني های 
گروه های  و  افراد  باشد،  داشته  وجود  فرهنگي 
متاثر از نابساماني ها، در تالش می افتند تا نسبت 
وضعیتي  چنین  در  نشان دهند.  واکنش  بدان ها 
چراغ سبزهایي که از بیرون از جامعه در راستاي 
نابساماني ها  از  پذیر  تاثیر  با گروه های  همکاري 
سوي  از  استقبال  با  نیز  می شود  داده  نشان 

گروه های تاثیر پذیر روبرو گردد.
توجه  در خور  تحوالت  شاهد  مصر  اکنون  هم 
می باشد. جمعیت بسیار بزرگي از مردم مصر در 
و  اجتماعي  اقتصادي،  نابساماني های  به  واکنش 
مظاهره  به  دست  جامعه  آن  در  موجود  سیاسي 
زده اند. این واکنش اکنون آن چنان شدت یافته 
است.  یافته  بازتاب  جهان  سطح  در  که  است 
به  نسبت  متفاوتي  در سطح جهاني واکنش های 
می شود.  داده  نشان  مصر  در  موجود  تحرکات 
صورت  نیز  حمایت هایي  اعالم  میان  این  در 
غربي  مقامات  از  برخي  چنانچه  می گیرد. 
خواستار احترام گذاردن به تحرکات مردمي در 
مصر شده و از مقامات حکومتي مصر خواسته اند 

تا درپي انتقال قدرت با شند.
اعتراض  مصري،  معترضان  که  آنجایي  از 
می دانند،  ضرورت  یک  بر  مبتني  خویش را 
از  بین المللي  حمایت های  که  است  طبیعي 
تحرکات خویش را نیز با استقبال قبول می کنند 
اهرم  حمایت ها  این  از  تا  می کنند  سعي  حتا  و 
قوي تر  را  آن کشور  حکومت  بر  خویش  فشار 
این مساله نشان می دهد که زمینه اصلي  سازند. 
داخل  در  بیروني  سیاست های  از  پذیري  تاثیر 

کشور ایجاد می گردد.
وضعیت  این  از  مستثنا  نمي تواند  نیز  افغانستان 
اجتماعي  رویدادهاي  ریشه های  به  اگر  باشد. 
این  شود،  انداخته  نگاهي  افغانستان  در  سیاسي 
تجاوز  در  حتا  می باشد.  درک  قابل  واقعیت 
غیر قابل توجیه شوروي ها به افغانستان نیز زمینه 
خوب  این  بر  بنا  می باشد.  درک  قابل  داخلي 
است تا سیاستمداران افغان در شرایط کنوني نیز 
عمل  هیجان زده  خویش  سیاستگذاري های  در 
نکنند، بلکه این واقعیت را بپذیرند که تا زماني 
سیاسي،  نابساماني های  با  مقابله  جهت  در  که 
در  موجود  اجتماعي  و  فرهنگي  اقتصادي، 
جامعه، سیاست های مفیدي را به اجرا نگذارند، 
قطع مداخالت خارجي امکان پذیر نخواهد شد.   

افغانستانوسردرگمي
دربازيهایسياسي

محمد هاشم قيام

 ضيا زیرک

ثبتداراییها؟

از  یک  هيچ  که  می نماید  را کرزی درک  تلخ  واقعيت  این 
مقامات ارشد حکومت او به آینده سياسی و اجتماعی خود در 
افغانستان باور ندارند و فکر می کنند که باید از وضعيت فعلی 
خود حداعظم استفاده را ببرند، زیرا موقعيت کنونی دیر و یا 

زود از دست شان می رود.

ACKU
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و  تنفسی  امراض  میان  این  در  البته  که  می گردد،  قلبی 
قلبی خطرناک تر محسوب می شود.

تمامی اعضای بدن انسان جهت ادامه حیات و فعالیت به 
اکسیجن ضرورت دارند. و این خون است که به شکل 
متداوم و دورانی داخل شش ها شده و اکسیجن مورد نیاز 
را توسط سیستم دورانی به تمامی اعضای بدن می رساند.

ظرفیت  با  و  ضرورت  مقدار  به  تنفس  بار  هر  با  انسان 
خاص، هوا را از محیط گرفته به شش ها می رساند.

حال بحث را به درازا نکشیده، خود قضاوت کنیم که در 
چنین وضعیت ناهنجار هوا و آلودگی موجود در محیط، 
انسان چه موادی را تنفس کرده داخل شش ها و دوران 

خون می نماید.
باعث  که  موادی  و  عناصر  از  بعضی  مثال،  گونه  به 

آلودگی هوا می شوند:
مونواکساید:  کاربن  و  نایتروجن  اوکساید های 
تولید  نقل  و  حمل  وسایل  در  سوخت  احتراق  توسط 

مسوولین ذیربط در این موارد بسیار مهم می باشد. 
محیط  اداره  در  مشاور  ملک یار  محمد  غالم  آقای 
که  خشت پزي  »کوره های  می گوید:  کابل  زیست 
در ساحات رهایشي و یا نزدیک این ساحات فعالیت 
مي کنند، نظر به قانون محیط زیست و مقرره ارزیابي 
او  است.«  قانون  خالف  و  غیرقانوني  زیستي  محیط 
می گوید این کوره ها قبل از ایجاد اداره ملي محیط 
کرده اند.  کار  به  شروع  غیرقانوني  به شکل  زیست، 
اما در شرایط فعلي این کوره ها به نظارت قوي نیاز 
دارند که سوخت این کوره ها کنترول شود، هم چنین 
به ساحات صنعتي منتقل  این کوره ها  به مرور زمان 

شوند. 
دیگر  مانند  کوره ها  این  اثرات  وي  گفته  به 
فعالیت های صنعتي تاثیرات زیادي بر صحت انسان ها 
دارد. از این رو سهم کوره های خشت پزي در انتشار 
ذرات آلوده کننده هوا بسیار زیاد می باشد. خصوصا 
اگر این کوره ها در ساحات رهایشی و یا ساحاتي که 
جریان باد در آن زیاد است می تواند تاثیرات زیادي 
داشته باشد. این در حالي است که فعال در کشور هیچ 

سادگی  به  نباید  را  کابل  شهر  هوای  آلودگی  معضل 
در  که  نیست  انتحاری  بمب های  تنها  این  گرفت: 
قربانی  بزرگ کشور  سایر شهر های  و  کابل  مردم شهر 
و  بدبختی  هزاران  پهلوی  در  مردم  این  می گیرند. 
به  تمام  سال  است،  دامنگیر شان  که  حیاتی  مشکالت 

مشکل جدی آلودگی هوا نیز دچارند.
در  بارندگی  دفعات  و  مقدار  اخیر  سال های  در  چون 
فصل های خزان و زمستان بسیار کاهش یافته است، مردم 
به مشکالت صحی حادتر دچار شده، بیشتر متوجه این 

معضل بزرگ می شوند.
ادامه بحث الزم می دانم کمی درباره مشکالت  از  قبل 
انسان به هوای  صحی ناشی از هوای آلوده و ضرورت 

پاک و صحی روشنی بیندازم.
هوا جزیی از نیازمندی های حیاتی انسان بوده که بدون 
امراض  باعث  آلوده  هوای  است.  ناممکن  زندگی  آن 
و  تنفسی  سیستم  و  دماغ  چشم،  گلو،  و  گوش  جلدی، 

شهر  زیست  محیط  بر  که  نیست  کثافات  تنها  این 
کابل تاثیر منفی گذاشته بلکه دود غلیظ کارخانه ها، 
شهر  داخل  در  که  خشت پزی  کوره های  و  موترها 
به  کشور،  بزرگ  شهرهای  هوای  نیز  دارند  فعالیت 

ویژه کابل را آلوده کرده است.
هوا  آلودگی  سبب  که  زیادی  عوامل  به  تاکنون 
موارد  این  از  کدام  هر  کرده ایم.  اشاره  می گردد 
تاثیرات زیادی بر تشدید آلودگی هوای شهر دارد. 
کوره های  آالیندگی  نابه هنجار  عوامل  از  یکی 
و  کابل  غرب  در  متاسفانه  که  است  خشت پزی 
همچنین خارج از شهر هنوز فعال است. به هر حال 
زندگی  انسان  میلیون  یک  از  بیش  کابل  غرب  در 
می کند. در حالی که در مرکز این بخش ده ها کوره 
خشت پزی است که همیشه روشن است و ستون های 

از دود غلیظ آسمان را تاریک ساخته است .
کوره های  این  ناگوار  تاثیرات  به  اگر  واقع  در 
در  که  فاجعه ای  عمق  به  کنیم،  توجه  خشت پزی 
در  تنفس  همان  که  می پیوندد،  وقوع  به  ما  اطراف 
این  در  برد.  پی خواهیم  ناپاک شهر می باشد  هوای 
استفاده  سوخت  برای  موترها  تایرهای  از  کوره ها 
می کنند که دود ناشی از سوزاندن این تایرهای بسیار 
غلیظ است. با این حال بیشتر نانوایی های سنتی شهر 
کابل در پختن نان از چوب کار می گیرند و همچنین 

شماری از این نانوایی ها از دیزل استفاده می کنند. 
مسووالن اداره محیط زیست استفاده از مواد سوخت 
دودزا، که چوب و دیزل هم شامل آن می شوند را از 

عوامل آلودگی هوای شهر کابل می دانند.
هوای شهر  مقامات  گفته  به  که  است  در حالی  این 
سه  همسایه  شهرهای کشورهای  با  مقایسه  در  کابل 
صحت  وزارت  مقام های  است.  آلوده  بیشتر  برابر 
باعث  اعالم کرده اند که آلودگی هوای کابل  عامه 

افزایش بیماری های تنفسی در این شهر شده است.
بر اساس تحقیقی که اداره محیط زیست  انجام داده 
در حال حاضر ذرات کوچک سمی در فضای کشور 

هفت برابر بیشتر از کشورهای دیگر جهان است.
تشدید  برای  زیادی  دالیل  شد  گفته  که  همان طور 
آلودگی هوا وجود دارد. از این رو رسیدگی و توجه 

می شوند.
سوزاندن  اثر  از  ذرات  این  هوا:  در  معلق  ذرات 
چوب، کاغذ، پالستیک و  سایر سوخت های فسیلی و 

توسط وسایل حمل و نقل تولید می شوند.
سرب: توسط سوخت ذغال سنگ و وسایل حمل و نقل 
تولید شده، باعث کندی فعالیت ذهنی و امراض دماغی 

در اطفال می شود.
مواد  این  دارند.  وجود  پالستیک ها  در  سمی:  مواد 

بسیار سمی هستند.
و  موادنفتی  سوخت  اثر  از  گوگرد:  اکساید  دی 
بیماری های  باِعث  که  می آید  وجود  به  ذغال سنگ 

سیستم تنفسی می گردد.
درین راستا آن طوری که در طی چند سال گذشته دیده 
شده، مسوولین امور جهت جلوگیری از آلودگی هوا و 
تشکیل  کمیسیونی  معمول  طبق  بزرگ  معضل  این  رفع 
طرحی  نظر  تبادل  و  بحث  هفته ها  از  بعد  و  می دهند 
پر  پنج مصاحبه  با چهار  باالخره  و  داده می شود  ترتیب 
زرق و برق اکتفا نموده و در نهایت موضوع را بر دوش 

یکدیگر می اندازند.
شاید مسوولین ترجیح دهند که مشکل مبارزه با آلودگی 

هوا را به سرنوشت آب دچار کنند.
برآورده شدن  جهت  اخیر  سال  چند  در  که،  قسمی 
به  مسوولین  مردم،  به  صحی  آب آشامیدنی  نیازمندی 
توصیه کردند  سیستم آب شهری  بازسازی  و  احیا  جای 
بوتل های  از  مردم  و  وارد شود  آب آشامیدنی خارجی 

آب خارجی، استفاده نمایند. 

ندارد.  وجود  خشت پزي  کوره های  کار  بر  نظارتي 
استفاده  جامد  سوختي  مواد  از  کوره ها  این  اغلب 
می کنند. البته قابل یادآوري است حمام هایی که در 
تایر های  و  پالستیک  از  دارند،  فعالیت  شهر  داخل 
موتر برای سوخت استفاده می کنند. با این حال هیچ 
نظارتي بر چگونگي فعالیت این  حمام از نظر سوخت 
وجود ندارد. در حالي که هر کدام ما شاهد هستیم 
که دود ناشي از سوخت این مواد پالستیکي چقدر 

هوا را آلوده می کند. 
ناپاکي که   سوخت  »هرمواد  مي گوید:  ملک یار 
انسان ها  سالمت  بر  بدي  تاثیرات  مي شود  استفاده 
کننده  آلوده  و  سمي  ذرات  مواد  این  زیرا  دارد. 

بیشتري را تولید می کند.«
 با این حال تنفس در هواي آلوده باعث بیماري های 
تنفسي و حتا سرطان ها می گردد. این در حالي است 
که سالیانه 3 هزارتن جان هاي خود را به علت تنفس 
علت  به  اکنون  هم  می دهند.  دست  از  آلوده  هواي 
بیماري های تنفسي و حتا  آلودگي شدید هوا شیوع 
در  خصوصا  کشور  بزرگ  شهر های  در  سرطان ها 

آلودگی  با  مبارزه  به جای  است که حاال  از آن  ترس   
اکسیجن  کپسول های  از  مردم  که  نمایند  توصیه  هوا، 

استفاده نمایند!
سایر  از  پیروی  فکر  به  مسوولیت  رفع  شاید جهت  یا  و 
دولتمردان نظام باشند که می گویند: »کلید امنیت و ثبات 
کشور صرف دست بیگانگان و همسایگان است و حل 
با فساد دست کشور های کمک کننده« و  قضیه مبارزه 

حاال حل مشکل آلودگی هوا نیز هست . . .
نه خیر، هرگز نه!

اگر کمی با مسوولیت تر برخورد شود، مشکل آلودگی 
هوا تنها مربوط به مسوولین امور و مردم کشور است و 

بس!
و  بی کیفیت  سوخت  مواد  تولید  و  واردات  از  اگر 
ماشین آالت غیرمعیاری و استفاده آن توسط صنعت گران 
و کسبه کاران جلوگیری شود، و اگر از گشت و گزار 
و فعالیت وسایل حمل و نقل کهنه، فرسوده  و عاری از 
معیارات پذیرفته شده ممانعت شود، و در نهایت سیستم 
داده  انکشاف  و  احیا  شهری  )کانالیزاسیون(  فاضالب 
شده، جاده ها قیرریزی شوند و باالخره فضای سبز توسعه 
داده شود، دیگر مردم به این مشکل و با این پیمانه وسیع 

دامنگیر نخواهند بود.
از  بلکه  ندارد  معجزه  به  نیازی  ذکرشده  موارد 
ابتدایی ارگان های مربوطه است و این را  مسوولیت های 
موارد  تمامی  برآورده شدن  در  که  کرد  فراموش  نباید 
ذکرشده، نقش و مسوولیت پذیری فرد فرد هموطنان ما 

الزامیست.

نیز  صحی  مسووالن  است.  یافته  افزایش  کابل  شهر 
می گویند که روزانه هزاران نفر مبتال به بیماری های 
مراجعه  دولتی  درمانی  و  صحی  مراکز  به  تنفسی 
این شهر  به گفته شهردارکابل  این حال  با  مي کنند. 
به بیش از شش هزار هکتار فضای سبز نیازمند است 
که فعال این مساحت به کمتر از 730 هکتار می رسد.

مطالعات  موجب  به  عامه  صحت  وزارت  یافته های 
انجام شده از سوی این وزارت می رساند که ظرف 
شش سال گذشته میزان بیماری های تنفسی در شهر 
اداره  یافته است. همچنین  افزایش  برابر  به سه  کابل 
محیط زیست، علت آلودگی هوا در کابل را، استفاده 
عراده جات،  فرسودگی  بی کیفیت،  سوخت  مواد  از 
کوچه ها  و  فرعی  سرک های  جاده ها،  بودن  خاکی 
در  پالستیکی  مواد  و  کهنه  تایر های  سوختاندن  و 

حمام ها و کوره های خشت پزی عنوان می کند.
خشت  هوا،  آلودگي  از  به غیر  می افزاید  ملک یار 
برهنه  سبب  مي کنند  درست  کوره ها  این  که  خامي 
زمین  پوشش  رفتن سطح  بین  از  یعني  شدن خاک، 
آن  در  کوره ها  این  ساحاتي که  اغلب  مي گردد.  نیز 
مناطق قرار دارند، ساحات فیزیکي خاک کال ازبین 
می رود. از این رو در این کوره ها آلودگي خاک نیز 
نقش مهمي دارند. هم چنین مواد اضافي و خاکستري 
مي تواند  مي آید،  وجود  به  خشت ها  تولید  از  که 
آب های  حتا  و  ماحول  آلودگي های  بر  تاثیراتي 

زیرزمینی داشته باشد.
مشاور اداره محیط زیست می گوید: »طبق مقرره اي 
این  است،  تطبیق  حالت  در  و  کار  زیر  در  فعال  که 
کوره ها باید به مرور زمان به ساحاتي که براي آن ها 
که  هرچند  یابد.«  انتقال  است  شده  گرفته  نظر  در 
کشید،  خواهد  طول  مدت زماني  کوره ها  این  انتقال 
طوالني  سرمایه گذاري  یک  به  احتیاج  کار  این  اما 

مدت دارد. 
که  است  شهرداري  وظیفه  این  ملک یار  باور  به 
در  او  کند.  مشخص  کوره ها  این  براي  را  ساحاتي 
این  اقتصادي  و  فیزیکي  کنترول  مي گوید  ادامه 
آنها جواز  به  که  است  ارگاني  به عهده  نیز  کوره ها 
فعالیت می دهد. با این حال شهرداري موظف است 

نظارت بر کار این کوره ها نیز داشته باشد.
که  قراردادي  و  تعهدنامه  »طبق  مي گوید:  ملک یار 
موظف  مي کنند،  امضا  شهرداري  با  کوره ها  این 
قرارداد عمل کنند.« هم چنین  هستند که طبق همان 
کساني که مالک این کوره ها هستند باید تعهد کنند، 
زماني که سوخت پاک جایگزین وارد شد آن ها از 

این سوخت استفاده کنند. 

فعالیتکورههایخشتپزی
عاملدیگرآلودگیهوا

 نازنین شفایی

داکتر شهير نثاري

تنگينفسکابلهمهروزه
قربانيمیگیرد
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تهديد هاي  با  كه  است  مناطقي  امنيت  تامين  مسووليت 
متوسط مواجه اند.

مناطق  كه  اين  است  دفاع  وزارت  »ديد  گفت:  عظيمي 
به سه كتگوري تقسيم كنيد. آن  بايد  افغانستان را  ناامن 
تهديد  كه  مناطقي  آن  دارند،  باال  تهديد  كه  مناطقي 
دارند.«  پايين  تهديد  كه  مناطقي  آن  و  دارند  متوسط 
انتقال  )روند  متوسط  تهديد  مناطق  »از  افزود:  عظيمي 
تهديد  مناطق  طرف  به  برود  و  شود  آغاز  مسووليت( 
باال طي مدتي كه معين شده، يعني از سال 2011 تا سال 

».2014
مقام  هاي وزارت دفاع درحالي كه شمار مخالفان مسلح 
دولت را بين 25 تا 35 هزار تن تخمين مي  كنند، از عدم 

توجه  جامعه ي جهاني تا سال 2007 انتقاد مي كنند.
 عظيمي توجه امريكا به جنگ عراق، راه اندازي برنامه ي 
دي دي آر و بي عالقگي جامعه جهاني به تجهيز و تقويت 
سقوط  از  بعد  اول  سال هاي  در  افغان  امنيتي  نيروهاي 
طالبان را باعث گسترش ناامني ها و نفوذ مخالفان مسلح 

دولت  مي داند.
افزايش  با  به گفته ي وي جامعه ي جهاني درسال 2007 
افغانستان  امنيتي  نيروهاي  تقويت  به  امنيتي،  تهديد هاي 
ابتدا  از   كنوني  امكان هاي  كه  و درصورتي  توجه كرد 
مي گرفت،  قرار  افغانستان  امنيتي  نيروهاي  اختيار  در 

مشكالت امنيتي كنوني به وجود نمي آمد.

انفجار  پی  در  آخر،  هفته ی  دو  همين  در  می كنند.  حمله 
زخمی  و  كشته  تن  ده  به  نزديک  كندز،  واليت  در  ماين  
شدند و هنوز نقطه ی پايانی برای اين گونه رخدادها به چشم 

نمی خورد.
كندز،  مسجدهای  از  يكی  در  امام  اكرام الدين،  مولوی 
كشته و زخمی ساختن افراد بی گناه را از نگاه اسالم مردود 
می داند. ديگر عالمان دينی نيز بارها گفته اند كه ماين گذاری 

تامين  آماده ي  كه  است  كرده  اعالم  ملي  دفاع  وزارت 
از  متوسط  امنيتي  تهديدهاي  با  كه  است  مناطقي  امنيت 

سوي مخالفان مسلح روبرو مي باشد.
كه  ملي  دفاع  وزارت  سخنگوي  عظيمي،  ظاهر  جنرال 
آمادگي ها ي اين وزارت را براي گرفتن مسووليت تامين 
مي داد  توضيح  رسانه ها  به  خارجي،  نيروهاي  از  امنيت 
افغانستان  ارتش  نيروهاي  تجهيز  و  آموزش  روند  گفت 
به شدت جريان دارد و جامعه ي جهاني نيز بايد تعهدات 
عملي  را  افغانستان  امنيتي  نيروهاي  تقويت  براي  خود 

سازد.
عظيمي گفت 152 هزار نيروي ارتش افغانستان آماده ي 
حاضر  درحال  آن  هزار    20 كه  هستند  كشور  از  دفاع 
كشور  در  آموزشي  مركز   17 در  آموزش  مشغول 

مي باشند.
 به گفته ي وي رهبري ارتش درعمليات هاي مارجه در 
بوده و تالش   نيروها  اين  توانايي  بيانگر  قندهار  هلمند و 

براي ارتقاي ظرفيت ارتش ادامه دارد.
مطابق  وزارت  اين  مي گويد  دفاع  وزارت  سخنگوي 
تامين  مسووليت  گرفتن  آماده ي  شده  تعيين  زمان بندي 
امنيت از سربازان بين المللي مي باشد  و كميسيوني كه در 
راستاي اين  مساله كار مي كند، ميكانيزم آن را توضيح 

خواهد داد.
 اين مقام وزارت دفاع تاكيد مي كند كه آماده ي گرفتن 

به  كندز  واليت  در  طالب   1000 به  نزديک  اينک،  تا 
و  پيوسته  دولت  به  تازه  كه  طالبانی  بيشتر  پيوسته اند.  دولت 
كنار  در  پيش  چندی  تا  كرده اند،  عوض  را  نفس های شان 
می جنگيدند،  طالبان  صف  در  مجبوريت   خاطر  به  كه  اين 
از لحاظ اقتصادی نيز وضعيت بدی داشتند و بنابر گفته های 
برای »طالب شدن«  آنان  انگيزه های  از  آنان، يكی  از  برخی 

دشواری های اقتصادی بوده است.
او  پيوسته است.  دولت  به  اكنون  كه  بود  طالب  يک  نعيم، 
می افزايد:  نعيم  است.  شده  معتاد  بی كاری،  از  كه  می گويد 
از  را  دو  هر  كار،  توان  و  كار  شدم،  معتاد  كه  اين  از  »پس 

دست دادم.«
كردن،  شليک  و  تفنگ  انداختن  شانه  به  كه  می افزايد  او 

كاری شاق نيست.
هنوز شمار زيادی از طالبان در كشور هستند كه به گونه ی 
پنهانی در جاده ها ماين گذاری می كنند و يا باالی پاسگاه ها 

عظيمي گفت هنوزهم نيروهاي امنيتي افغان به سالح هاي 
سنگين نيازمندند و جامعه جهاني تعهداتي را كه به دولت 

افغانستان وعده كرده، عملي سازد.
براساس  می گويند  افغانستان  دفاع  وزارت  مقام هاي 
مدت  كه  سربازاني  درصد   70 وزارت،  اين  بررسي 
قراردادشان تمام شده است و ترخيص سربازي گرفته اند، 

بار ديگر به ارتش كشور جذب مي شوند.
را  سرباز خارجي  دفاع مصرف يک  وزارت  سخنگوی 
60 برابر مصرف يک سرباز افغان دانست كه به گفته ي 
را  دالر  ميليارد   100 خارجي   كشورهاي  ساالنه  وي 

صرف سربازان خود در افغانستان مي كنند.
ايجاد  مورد  در  افغانستان  دفاع  وزارت  سخنگوي 
مقام هاي  گفت  درافغانستان  امريكا  دايمی  پايگاه هاي 
افغان و امريكايي درحال گفتگو مي باشند و تصميم گيري  
مربوط  افغانستان  سياستمداران  به  مساله  اين  مورد  در 

برای كشتن افراد بی گناه، گناهی بزرگ است و كسانی كه 
مسلمان هستند، اين كار را نمی كنند.

و  جلب  به  عقيده  سالح  با  طالبان،  »اگرچه  می افزايد:  او 
جذب مردم برای تقويت گروه شان می روند، ولی عامل هايی 
صف  شدن  محكم  برای  انگيزه  اصلی ترين  بی كاری،  چون 

جنگجويان مخالف بوده است.«
داده است  نشان  دولت،  به  طالبان  از  زيادی  شمار  پيوستن 
مسووليت های  و  اقتصادی  مجبوريت های  را  آنان  بيشتر  كه 
سرپرستی خانواده، سالح به دوش ساخته و به صف طالبان 

كشانده بود. 
اين  از  »پس  می گويد:  كندز  شهروندان  از  تن  يک  عمر، 
به  توانستند  كندز  در  طالبان  پيش،  سال  سه  از  بيشتر  كه 
نيروهای شان سر و سامان بدهند، به گردآوری عشر و زكات 
آغاز كردند و در همين زمان بود كه به شمار آنان افزوده شد. 

آنان جوانان زيادی را جذب كرده بودند.«
اين ها می رسانند كه مردم، بيش از همه دنبال كار می گردند. 
ولی اگر اين كار شاق نباشد، خيلی بهتر خواهد بود! و همه ی 
طالبانی كه به دولت پيوسته اند، دليل مهمی جز اين نداشته اند.

صف  گام،  نخستين  در  پوليس  كه  است  باور  اين  به  عمر 
»كار«  تنها  كه  طالبانی  مرحله  اين  در  و  شكست  را  طالبان 
می كردند، با هراس از جديت نيروهای دولتی، نخواستند تا 

به جرم »طالب بودن«، گرفتار گردند و سزا ببينند.
به  كه  طالبانی  واقع  »در  می افزايد:  نيز  اكرام الدين  مولوی   

دولت پيوسته اند، برای طالبان اصلی مزدكار بودند.«
تنها  پيوسته ،  دولت  به  طالبان  كه  كرد  يادآوری  بايد  ولی 

افغان  سياستمداران  كه  درصورتي  گفت  عظيمي  است. 
در مورد ايجاد پايگاه هاي نظامي به توافق برسند، وزارت 

دفاع با آن ها همكاري خواهد كرد.
بخش هاي  به  مربوط  »تصميم گيري  ها  گفت:  عظيمي 
سياسي دولت و حكومت است كه وزارت دفاع در آن 
اگر  افغانستان  براي  كه  مي كنيم  فكر  اما  نيست.  دخيل 
توافق  به  سياستمدارها  و  بگيرد  صورت  توافقي  چنين 
خواهد  همكاري  آن  اجراي  براي  دفاع  وزارت  برسند، 
رييس  كه  مي شود  بيان  درحالي  اظهارات  اين  كرد.« 
افغانستان  ملي  منافع  جمهور كرزي دو روز پيش گفت 
مورد  در  امريكايي  مقام هاي  با  وي  گفتگوهاي  محور 

ايجاد پايگاه هاي نظامي آن كشور در افغانستان است.
در  نهايي  تصميم  كه  بود  كرده  تاكيد  جمهور  رييس 
پايگاه هاي نظامي از صالحيت شوراي ملي  ايجاد  مورد 

افغانستان است.

از  زيادی  شمار  بلكه  نياورده اند،  رو  جنگ  به  بی كاری  از 
مليشه )اربكی( ها نيز، در واليت كندز از نزديک به سه سال 

بدين سو، )با طالبان جنگ( می كنند و پول می گيرند.
به  و  مليشه ها، معاش می داد  برای  ملی وقت،  امنيت  رياست 
اين ترتيب با كاربرد آنان نگذاشت كه طالبان شهر كندز را 

هم بخشی از قلمرو خود بسازند.
واليت  زال  قلعه ی  ولسوالی  در  را  مليشه ها  اكنون،  همين 
باشندگان آن ولسوالی معاش و خوراک می دهند و  كندز، 
كار  نگهبانی،  و  باغبانی  چوپانی،  شبيه  جنگيدن،  نيز  آن جا 
است و از سوی مردم مزد هم دارد. پس از اين كه خبر ايجاد 
پوليس محلی به گوش رسيد، بی كاران زيادی برای ورود به 

اين تشكيل، تالش كرده اند.
اين همه می رسانند كه بی كاری، نقش عمده ای در گسترش 
ناامنی ها و نفوذ طالبان داشته است و در واقع جنگيدن، كاری 
آبرومندانه برای دست يافتن به يک لقمه نان در كشور است.

در  بی كاران  شمار  كاهش  برای  اميدی  و  راهی  هيچ  هنوز 
كندز نيست. برنامه های بازسازی نيز شايد پديده ای باشند كه 

درست مردم كندز با آنها آشنا نشده اند.
و  دولت  چه  بوده است.  افتخار  كشتن  پيوسته  افغانستان،  در 
بودن شان  قاتل  اندازه ی  به  دولت،  مخالف  گروه های  چه 
باليده  اند و پاسداری از خانواده با تفنگ، ارزشی باليدنی تری 
اشتغال  زمينه ی  ايجاد  و  وضع  دگرگونی  برای  داشته است. 
بی كاری،  و  نشده است  كاری  هنوز  تا  كندز،  در  بی كاران 
اين  اوضاع  پيوسته روی  نقطه ی ضعف،  از  بخشی  عنوان  به 

واليت سايه انداخته  است.

وزارت دفاع ملي: 

آماده انتقال مسوولیت هستیم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  قدرت اهلل جاويد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقتی بی کاری بیداد کند

جنگیدن، راهی آبرومندانه برای پول درآوردن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نورالعین ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عظيمي گفت: »ديد وزارت دفاع اين  است كه مناطق ناامن 
افغانستان را بايد به سه كتگوري تقسيم كنيد. آن مناطقي كه تهديد 

باال دارند، آن مناطقي كه تهديد متوسط دارند و آن مناطقي كه 
تهديد پايين دارند.« عظيمي افزود: »از مناطق تهديد متوسط )روند 
انتقال مسووليت( آغاز شود و برود به طرف مناطق تهديد باال طي 

مدتي كه معين شده، يعني از سال 2011 تا سال 2014.«

ACKU



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

رییس دفتر »برابری جنسی و توانبخشی زنان« 
نهاد  این  متحد می گوید: »هدف  ملل  سازمان 
جدید قدرت بخشیدن به زنان با حضور بالقوه 

در کشور های جهان است.«
توانبخشی زنان سازمان  برابری جنسی و  دفتر 
ملل متحد سال گذشته توسط شورای عمومی 
سازمان و با ادغام ۴ دفتر و آژانس پایه گذاری 
با بودجه ای  اولین نهاد بزرگ جهان  این  شد. 
عظیم است که مساله تبعیض جنسی در جهان 
را مورد توجه قرار داده است. اولین جلسه این 

نباید  اما  است،  روبه رو  فراوان  چالش هاي  با  تربیت  و 
ناممکني  امر  این حوزه  در  تغییر  ایجاد  تصور کرد که 
است. یکي از امکاناتي که در این گزارش بدان اشاره 
شده این است که فعالیت هاي معطوف به تعلیم و تربیت 
که  است  ملت سازي  کالن  پروسه  از  بخشي  واقع  در 
سرانجام موجب گسترش صلح و عدالت در این کشور 

خواهد شد.3 
پی نوشت:

 1-GLOBAL EDUCATIONAL -   
) TREND “ 1970-2025 “ ),2009
 EDUCATION FOR ALL BY 2015–-  
 2-EDUCATION INTERNATIONAL’S
 RESPONSE TO THE GLOBAL
)MONITORING REPORT P 1 )2009
 UNESCO&IIEP, EDUCATION - 
 AND FRAGILITY IN
 3-AFGHANISTAN, A SITUATIONAL
) ANALYSIS P 10 ) 2009
ادامه دارد



تدابیر جهاني و آموزش همگاني
تعلیم و تربیت از جمله موضوعاتي است که بیشترین 
توجه فعالیت هاي جهاني در امر توسعه، امحا و مبارزه 
علیه  مبارزه  مي گیرد.  دربر  را  عمومي  رفاه  و  فقر  با 
بي سوادي از جمله اقدامات و فعالیت هایي است که 
بودجه  راه مي افتد.  به  از کشورها  بسیاري  در  ساالنه 
بي سوادي،  علیه  مبارزه  راستاي  در  که  هزینه هایي  و 
تعداد  به  نیز  و  عمومي  پرورش  و  آموزش  گسترش 
سرعت  مي شود،  اف��زوده  تحصیلي  مراکز  و  نهادها 
مي دهد.  نشان  را  موضوع  این  به  بیشتر  توجه  و 
نشان گر  تربیت  و  تعلیم  از  بیشتر  حمایت  و  توجه 
رو  جهاني  روند  که  است  انساني  سرمایه  به  اذعان 
و  تعلیم  جهاني  روند  جهاني  گزارش  دارد.  رشد  به 
 GLOBAL EDUCATIONAL( تربیت 
را  تربیت  و  تعلیم  چشم انداز  که   )TREND
مي کند،  پیش بیني   2025 سال  تا  جهان  سطح  در 
نشان دهنده این واقعیت است که شکاف هاي جنسي 
کشورها  و  جوامع  از  خیلي  در  محدود،  کشورهاي 
تربیت  و  تعلیم  براي  نوجوانان  حضور  و  شده  کمتر 

بیشتر شده است.1

 EDUCATION FOR در گزارش نظارتي دیگر
ALL – EFA که در سال 2009 نشر شده است نشان 
مي دهد که شکاف و بي عدالتي جنسي در امر تعلیم و 
تربیت هم در سطح سیاست هاي آموزشي در کشورها 
از  یکي  رابطه،  این  در  عملي  اقدامات  و  درکارها  هم 
سال هاي  در  بین المللي  اصلي  نگراني هاي  و  دغدغه ها 
بعدي خواهد بود. عدالت و برابري جنسیتي باید یکي 
از اهداف عمده در موضوع برنامه، »آموزش براي همه« 
که  اهدافي  و  عرصه ها  در  موفقیت  به  اذعان  با  باشد. 
دارد  وجود  دیگر  کلیدي  مقاصد  است،  آمده  بدست 
بودجه  تخصیص  آید.  به دست  باید  تا سال 2015  که 
و مدیریت در امر آموزش و پرورش از موارد کلیدي 
هزینه  توسعه،  به  رو  کشورهاي  مي آید.  حساب  به 
کافي را به این حوزه اختصاص نمي دهند و کشورهاي 
به گونه اي که  رابطه  این  در  تعهدات شان  با  توسعه یافته 

انتظار مي رود، عمل نمي کنند.2 
نهادهاي مسوول بین المللي در قبال آموزش و پرورش، 
موضوعات دیگري نیز در این حوزه سراغ کرده اند که 
بخشي از آن را در گزارش یونسکو در مورد افغانستان 
از  افغانستان  که  است  آمده  گزارش  این  در  مي بینیم. 
تعلیم  است.  شکننده  کشوري  ثبات  و  امنیت  لحاظ 

نهاد با ریاست میشل بشله رییس جمهور پیشین 
چیلی روز سه شنبه )5( دلو تشکیل شد تا اهداف 

و خط مشی آن را ترسیم و اعالم کند.
سازمان  در  متحده  ایاالت  سفیر  رایس  سوزان 
دفتر  این  فعالیت  و  تاسیس  از  استقبال  با  ملل 
ساله   ۶5 تاریخ  در  بار  اولین  »برای  است  گفته 
سازمان ملل متحد، کشورهای عضو چالش ها و 
فرصت های الزم برای زنان را در دستورالعمل 
کار خود قرار داده اند.« وی تاکید کرد هدف نه 
زنان  به  توان بخشی  بلکه  انصاف  و  برابری  تنها 

از شرایط اولیه رشد موفقیت و امنیت در جهان 
است.

متحد  ملل  سازمان  نهاد  این  رییس  بشله  میشل 
معتقد است که توانایی، مجاهدت و خرد زنان 
از منابع استفاده نشده در تاریخ بشر است. خانم 
افزود این نهاد تالش خواهد کرد تا زنان  بشله 
قرار  سازمان ها  رهبری  مقام  در  بتوانند  بیشتری 
گیرند. وی با اشاره به امریکای التین و این که 
روسای جمهوری برزیل، ارجنتاین و کاستاریکا 
و نخست وزیران ترینیداد و توباگو زن هستند، 
گفت: »با وجود این پیشرفت ها زنان تنها در 19 
کشور از 192 کشور جهان به رهبری رسیده اند.«

میشل بشله افزود: »این نهاد که زنان سازمان ملل 
بالقوه در کشورهای  متحد نام گرفته با حضور 
جهان تالش خواهد کرد با زنان هرمنطقه تماس 
آنان را  نیازهای  و  نگرانی ها  مشکالت،  گرفته، 
توانبخشی  و  رفع مشکالت  در جهت  و  درک 
به نقشی که زنان  با اشاره  اقدام کند.« وی  زنان 
پنج  باشند  داشته  جهان  توسعه  در  می توانند 
جهان  کشورهای  در  که  را  نهاد  این  اولویت 
مدنظر قرار خواهد گرفت، اعالم کرد: به گوش 
رساندن صدای زنان، مشارکت فعال و رهبری 
در مسایل اجتماعی، پایان دادن به خشونت علیه 
و  برخوردها  در حل و فصل  زنان  زنان، شرکت 
کشمکش ها، بهبود شرایط اقتصادی و برقراری 

برابری جنسی در کشورهای جهان.
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تالش سازمان 
ملل برای ارتقای 

جایگاه زنان 

قسمت چهل و نهم   

تاریخچه ی 
حقوق بشر

وضعيت تعليم و تربيت 
در افغانستان 
8 ــ حفظ محیط زيست: در سال 1388

آن  ومتمم  حفظ الصحه  حق  از  جزیي  زیست  محیط  حفظ  حق 
بوده، هر کس حق دارد از محیط پاک وسالم زیستي برخوردار 

باشد. حفظ محیط زیست به این جهت حق فرد است که: 
مثل  گازهایي  انتشار  اثر  در  زمین  هواي  شدن  گرم  و  آلوده   ��
فوسیلي  مواد  زیاد  مصرف  و  سوخت  اثر  به  دای اکساید  کاربن 
و  دولت ها  توسط  صنایع  در  وغیره(  سنگ  ذغال  گاز،  )نفت، 

موسسات بزرگ خصوصي،
انتشار زیاد گازهاي گلخانه اي در  - ازبین رفتن الیه ازون در اثر 
جو زمین و یا استعمال  گازهاي کلوروفلورکاربن )سي اف سي( 

در صنایع یخچال سازي در کشورهاي مختلف 
�� آلوده شدن آب دریاها و اقیانوس ها بر اثر انداختن مواد زاید و 

فاضله کارخانه های صنعتي و سایر کثافات، 
�� قطع جنگالت و نابودي انواع گیاهان و استفاده از آن در صنایع 

مختلف، نابودي انواع حیوانات در اثر شکار یا عامل دیگر 
�� تراکم و ازدیاد نفوس، علي الخصوص در شهرها و عدم اتخاذ 

تدابیر پیشگیرانه )وقایوي( درست و ده ها عوامل دیگر.
همه این ها سبب برهم خوردن تعادل اکوسیستم و محیط زیست 
و  مختلف  امراض  شیوع  باعث  نتیجه  در  و  گردیده  زمین  کره 
مرگ میلیون ها انسان در روي زمین شده و حیات میلیاردها انسان 
بي گناه دیگر را به خطر مواجه ساخته است. همچنین باعث نابودي 
انواع حیوانات در خشکي و دریا و نابودي انواع گیاهان به حیث 

ثروت هاي بشر گردیده است. 
بنابرآن ملل متحد ابتدا کنفرانسي را در استاکهلم )1972( و بعدا 
در ریودوژانیرو در برازیل )1992( به اشتراک 1۴0 کشور برگذار 
موسسات  و  دولت ها  همه  از  کنوانسیون،  دو  تصویب  با  نموده 
بزرگ صنعتي خواست تا درحفظ محیط زیست تالش نموده از 
آلوده ساختن جو زمین و آب اقیانوس و دریاها با کاهش سوخت 
موارد فوسیلي و آزمایشات اتومي جلوگیري نمایند. و در صورت 
وارد ساختن ضرر و یا زیان به ممالک دیگر یا دریاها، به جبران 

خسارت وارده و ترمیم آن بپردازند. 
این کنفرانس، حفظ محیط زیست را، حق اساسي هر فرد روي 
نموده  آن  حراست  و  حفظ  به  ملزم  را  دولت ها  و  شناخته  زمین 

است. 
حق حفظ محیط زیست در ماده 15 قانون اساسي جدید افغانستان 
تسجیل و دولت مکلف به حفظ جنگالت و بهبود محیط زیست 

گردیده است.
9 ــ حق ايجاد آثار و فعالیت های هنري: 

تکامل  براي  آن  به  اشتغال  بوده،  فرهنگ  از  مهمي  بخش  هنر 
استعداد و شخصیت فرد و عناصر فرهنگ ملي یک امر الزم است. 
از این رو هر فرد حق دارد به صورت فردي یا به صورت گروهي 

به ایجاد اتحادیه ها به کسب هنر و ایجاد آثار هنري بپردازد. 
این حق از طریق اشتغال به فعالیت های هنري مثل موسیقي، شعر، 
شده  حمایت  و  تامین  غیره  و  تیاتر  سینما،  هیکل تراشي،  نقاشي، 

می تواند. 
با کسب هنرها آثار هنري مثل: تصویر، مجسمه،  افراد می توانند 
فلم، نمایشنامه و غیره ایجاد نموده از نتایج آن مستفید و درعین 

حال در تکامل فرهنگ ملي  سهیم گردند.
لذا دولت ها وظیفه دارند تا هنرمندان را از مزاحمت های بي جاي 
دیگران حفاظت نموده ودر انجام فعالیت های هنري شان کمک و 

تشویق نمایند. 
بشر  حقوق  جهاني  اعالمیه   27 ماده  در  هنري  فعالیت های  حق 
براي هر فرد تسجیل گردیده، طبق ماده ۴7 قانون اساسي جدید، 
کشورما نیز، دولت مکلف به تشویق و حمایت از حق فعالیت های 

هنري اتباع شده است. 
ادامه دارد
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1
دو  میان  فاصله  استند،  چسبیده  هم  به  چوکی ها 
چوکی فقط باریکه ای است که به مشکل می توان 
از آن عبور کرد. سه چوکی چسبیده به هم مانند 

سه گانه ی عجیب الخلقه. 
خانم ها! آقایان! به پرواز شماره ... طیاره... شرکت 

هواپیمایی... خوش آمدید!
توسط  باستانی  وردی  همچون  که  اعالن  ادامه  و 
این  از کلمات  تلفظ شماری  برای  گوینده ای که 
یا  »اکسنت ها«  از  متن خبری کوتاه، مجبور است 
همان تلفظ های زبان های دیگر استفاده کند. طیاره 
دارد آماده می شود تا به سمت هرات پرواز کند. 
برای رسیدن به اینجا )داخل طیاره( از هفت خوان 
متعدد  میان شرکت های  رقابت  گذشته ایم.  رستم 
مسافران  برای  سهولت ها  ایجاد  به  تنها  هواپیمایی 
منجر نشده است. قصه در همین جا ختم نمی شود. 
این شرکت ها پس از گذشت چندین سال تجربه 
کاری در بازار به اصطالح آزاد از نوع افغانی آن 
یاد گرفته  اند که چطور خیلی محترمانه و به ظاهر 
قانونی و حتا گاه با چهره ای معصومانه از قانون و 

حقوق شهروندی عبور کنند. 

2
فروشنده تکت با تاکید به من گفت که: پروازتان 
برای ساعت 7 و 30 دقیقه است. لطفا حداقل  سه 
ساعت قبل از پرواز در میدان حاضر باشید وگرنه 
از پرواز می مانید. اما خب، من تجربه ی بارها سفر 
فروشنده  از  دارم.  را  شرکت  این  هواپیماهای  با 

پرسیدم: با این حساب من ساعت 4 و نیم باید در 
میدان حاضر باشم! آیا این وقت صبح کسی برای 
من اجازه ورود به میدان را می دهد؟ لُق لُق نگاهم 
هرحال  به  گفت  هستم.  فضایی  آدم  انگار  کرد. 

باید آنجا حاضر باشید.
 30 و  شش  ساعت  بودم.  رسیده  دیر  فردایش 
به  دخولی  اول  دروازه  در  موظف  سرباز  دقیقه، 
ورود  مانع  تمام  خشونت  با  کابل  هوایی  میدان 
مسافرین شد و گفت که باید منتظر باشید تا موتر 
داد  بیاید.  می برد،  سالن  به  را  مسافرین  که  بس 
نیم  و  ما ساعت 7  پرواز  این که  بیداد و گفتن  و 

سالن  وارد  و  شد  اجرا  مذهبی  مراسمی  همچون 
پرواز شدیم... . انتظار شروع شد. انتظاری بی چرا و 
بی پاسخ و کشنده. سالن مملو از مسافران، مملو از 
بو های مشمیزکننده، بدون هیچ هواکشی، و فقط 
دو حلقه تشناب برای بیش از 100 مسافر منتظر در 
سالن، صدای جیغ اطفال، کم کم همه بی حوصله 
انتقاد هایی  صدای  کنار  و  گوشه  از  می شوند. 
شنیده  رکیک  بیش  و  کم  کلماتی  با  همراه 
می شود. ساعت 3 بعد از ظهر شده است اما هنوز 
از پرواز خبری نیست. گروهی از مسافرین بی تاب 
پیش  بروند  که  می گیرند  تصمیم  و  می شوند 
کنند.  شکایت  و  هواپیمایی  شرکت  این  مسوول 
گروه معترضین به مشکل ساخته می شود. عده ای 
باالخره  اما  است  این کاری عبث  گمان می کنند 
یک گروه 5 نفری خود را به نزد کارمند مسوول 
کارمند  قیافه ی  اما  بار  این  می رسانند.  شرکت 
در  است.  کرده  بنیادین  تغییر  موصوف  شرکت 
مقابل انتقادها و سوال ها و گاه فحش های مسافرین 
با کمی ترس شانه هایش را تکان داده و می گوید: 
من یک مامور ساده هستم. باید مسوولین شرکت 

پاسخ بدهند. اما همه ی مسوولین رفته  اند و...
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مکرری  واقعه ی  روایت،  این  نیست.  قصه  این 
است که هر روز در این میدان هوایی و میدان های 

هوایی دیگر افغانستان اتفاق می افتد. 
هواپیمایی،  شرکت های  ازدیاد  می رسد  نظر  به 
مشکالت  آن،  حل  با  می رفت  گمان  که  معظلی 
مسافرت  برای  بی شمار  درخواست کنندگان 
هوایی، حل خواهد شد، اما تکرار مکرر اتفاقاتی 
بر  نظارت  عدم  که  می دهد  نشان  دست  این  از 
و  بی بند  از  پر  فضایی  شرکت ها،  این  کارکرد 
باری و عدم تعهد به شهروندان را بار آورده است. 
نیروهای  قبضه ی  در  هوایی  میدان های  کنترول 
به  هواپیمایی  شرکت های  است،  خارجی  نظامی 
نمی کنند،  عمل  مسافران  به  نسبت  خود  تعهدات 
به  کلی  به  را  ساحه  این  دولتی  مسوول  نهادهای 
و  کرده  واگذار  خصوصی  هواپیمایی  شرکت   4
همه  نمی دهند.  انجام  اعمال شان  بر  نظارتی  هیچ 
است.  شرکت ها  این  صاحبان  مراد  وفق  بر  چیز 
کسی مسوولیت انتظار های طوالنی مسافران را به 
همه ی  قوانین  برخالف  تکت ها  نمی گیرد.  عهده 
شرکت های هواپیمایی جهان، پس از پرواز باطل 
می گردند، مامورین امنیتی به جای برقراری نظم، 
می پردازند.  مدرن  قالبی  در  خشونت  ترویج  به 
برخورد سلسه مراتبی با مسافران صورت می گیرد. 
تشریفات  چیز  همه  است.  تشریفات  چیز  همه 

است...!

غرولند  صدای  نداشت.  فایده ای  است، 
داشتند  انگار  همه  شد،  باال  مسافرین 
می کردند،  نفرین  را  غایب  ضمیری 
پاسخ  اما کسی  عده ای فحش می دادند، 
نمی شد.  غیرتی  هم  کسی  و  نمی گفت 
راه  از  سرویس  بعد  دقیقه   45 این که  تا 
به  و  شدیم  سوار  عجله  با  همه  و  رسید 
بازرسی  بار   4 اینجا  تا  رسیدیم.  سالن 
بدنی و دوبار نیز وسایل مان از آن داالن 

تنگ الکتریکی گذشت. با قیافه های حق به جانب 
پشت  در  موصوف  شرکت  ماموران  عصبی  و 
سکوهای تایید تکت و صدور کارت پرواز مواجه 
شدیم. تکت را که به دستش دادم، نگاهی عاقل 
اندر سفیه به من انداخت و گفت: دیر آمدی بیادر! 
حالی هم نمی آمدی و در خانه خواب می کدی... 

پرواز بسته شد و حاال در حال پرواز است...
ادا  نداشت. کلمات را طوری  فایده ای  سرو صدا 
کرده بود که هر آدم بی حیایی هم شرمنده می شد. 
موظف شرکت  مامور  از  طنز  به  آمیخته  لحنی  با 
صبح   7 ساعت  که  روزهایی  برادر!  پرسیدم: 
دارد  تاخیر  پروازتان  ظهر  از  بعد   4 وتا  می آییم 
چرا پاسخگو نیستید و این طور با جدیت و منطقی 

قانون را به مردم یادآوری نمی کنید؟
جواب کوتاه و صریح و تحکم آمیز بود: هر وقت 

ایطور شد باز اعتراض کن!
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گوینده ی این کلمات به خوبی با روانشناسی من 

افغانی آشناست. چه چاره ای دارم؟ و تازه متوجه 
سرخ  رنگ  با  تکت  باالیی  قسمت  در  که  شدم 
نوشته شده است: »تکت پس از پرواز باطل است«

 مجبور تکتی دیگر برای پرواز بعدی بگیرم. که با 
لطف نمایندگی این شرکت در درون سالن میدان 
 10 ساعت  برای  پرواز  می شود.  میسر  آسانی  به 
آواره  میدان  درون  ساعت  سه  حدود  باید  صبح؛ 

باشم، درون سالن انتظار.
تالشی  بار  وچهار  شد  آغاز  تشریفات  دیگر  بار 
بدنی و دو بار گذشتاندن بکس ها و اثاثیه از درون 
تشریفات  بخش های  همه  الکتریکی،  تنگ  داالن 

تشریفات
 مسعودحسنزاده

هوایی

گروهی از مسافرین بی تاب 
می شوند و تصمیم می گیرند که 
بروند پیش مسوول این شرکت 
هواپیمایی و شکایت کنند. گروه 

معترضین به مشکل ساخته 
می شود. عده ای گمان می کنند 

این کاری عبث است اما باالخره 
یک گروه 5 نفری خود را به نزد 

کارمند مسوول شرکت می رسانند. 
این بار اما قیافه ی کارمند شرکت 

موصوف تغییر بنیادین کرده است. 
در مقابل انتقادها و سوال ها و 

گاه فحش های مسافرین با کمی 
ترس شانه هایش را تکان داده 
و می گوید: من یک مامور ساده 

هستم. باید مسوولین شرکت 
پاسخ بدهند. اما همه ی مسوولین 

رفته  اند و...

ACKU



وزیر دفاع آلمان وارد دهلی 
جدید شد 

کارل تیودور سو گوتنبرگ، وزیر دفاع آلمان در یک 
در  دیروز  هندوستان شد. گوتنبرگ  وارد  سفر رسمی 
آغاز این سفر با اراکاپار امبیل انتونی، همتای هندی اش 
اندیا،  آیرو  هندوستان،  هوایی  تکنالوجی  نمایشگاه  از 

دیدن کرد. 
وزیر دفاع آلمان پس از آن در دهلی جدید با مانموهن 
سنگ، نخست وزیر این کشور در مورد مسایل امنیتی 

منطقه به شمول افغانستان و پاکستان گفتگو می کند.
تکنالوجی  نمایشگاه های  مهمترین  از  یکی  اندیا،  آیرو 
دفاع  وزیر  سفر  دالیل  از  یکی  است.  آسیا  در  هوایی 
بزرگترین  که  است  این  احتماال  هندوستان  به  آلمان 
دارد  قصد  اروپا،  فضایی  تجهیزات  تولید  شرکت 

جنگنده های جدید خود را به هندوستان بفروشد.

ایران و چین قراردادی ۱۳ 
میلیارد دالری برای ساخت 

خطوط راه آهن در ایران امضا 
کردند  

و  »ساخت  دولتی  شرکت  عامل  مدیر  رهنما،  مسعود 
توسعه زیربناهای حمل و نقل ایران« اعالم کرده است 
که قراردادی به ارزش ۱۳ میلیارد دالر بین ایران و چین 
امضا  آهن  خط  کیلومتر   ۵۳۰۰ از  بیش  احداث  برای 

شده است.
این قرارداد به گفته آقای رهنما، در جریان سفر هیات 

عالی رتبه چین به ایران امضا شده است.
حجم مبادالت مستقیم تجاری بین ایران و چین در سال 
به گفته اسداهلل  به ۳۰ میلیارد دالر رسیده است.  جاری 
عسگر اوالدی، رییس اتاق تجارت ایران و چین، حجم 
از  که  نیز  کشور  دو  بین  تجاری  غیرمستقیم  مبادالت 
میلیارد   ۷ به  انجام می شود  متحده عربی  امارات  طریق 

دالر می رسد.
امنیت  شورای  دایمی  اعضای  دیگر  با  همراه  چین، 
جمهوری  علیه  بین المللی  تحریم های  ملل،  سازمان 
اسالمی ایران را تصویب کرده ولی مخالف تحریم های 

یک جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران است.

امریکا پاکستان را به قطع 
کمک هایش تهدید کرد 

امریکا گفته است که در صورت عدم آزادی دیپلومات 
امریکایی زندانی در پاکستان، کمک هایش به این کشور 
را قطع خواهد کرد. یک هیات سه نفره از نمایندگان 
امریکایی در دیدار با یوسف رضا گیالنی، نخست وزیر 
پاکستان، و چند تن دیگر از مقام های ارشد آن کشور 
امریکایی  دیپلومات  دیویس،  ریموند  آزادی  خواستار 

متهم به قتل شدند.
از  پس  قبل  روز  ده  از  بیش  امریکایی  دیپلومات  این 
در  پاکستانی مسلح  موتورسوار  به سوی دو  تیراندازی 
شهر الهور بازداشت شد. این دو پاکستانی در اثر این 
تیراندازی کشته شدند. امریکا اقدام ریموند دیویس را 
»دفاع از خود« توصیف می کند و با تاکید بر مصوونیت 
و  خوانده  غیرقانونی  را  او  بازداشت  وی،  دیپلوماتیک 

خواستار آزادی او شده است.
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مقاله فايننشیال تايمز درباره فاصله انقالب مصر با ايران

انقالب مصر به کدام سو می رود؟ 
گیديون راکمن 

خروس جنگی مردی را در کالیفرنیا کشت

برای  پيشين،  انقالب های  از عاقبت  به جامانده  خاطره 
با ناآرامی های مصر  غرب به اين معناست که همدلی 
رنگ و بوی شيطانی خواهد داشت. معموال هرچه از به 
ثمر رسيدن انقالب ها می گذرد، ماهيت افراطی تری پيدا 
می کنند: سوسياليست ها از سوی بولشويک ها به حاشيه 
رانده شدند و ليبرال های سکوالر نيز توسط آيت اهلل ها 
از ميدان به در شدند. همزمان با اين رويدادها، احتمال 
قدرت های  يافت.  افزايش  هم  بيرون  دنيای  با  مناقشه 
انقالبی از فرانسه 1789 گرفته تا اتحاد جماهير شوروی 
به  اغلب  جديد،  دوره  در  ايران  و  مايويست  چين  و 

ورطه مناقشه با همسايگان افتادند. 
با اين حال، مثال هايی هم از موارد دلگرم کننده وجود 
دارد. انقالب های اروپای مرکزی در سال 1989 عموما 
صلح طلبانه بودند و به جنگی منجر نشدند. حکومت های 
سرکوبگر فيليپين و اندونزيا در سال های 1986 و 1998 
بين المللی سرنگون  تهديد صلح  يا  و  بدون خونريزی 

شدند. 
بنابراين وجهه مشخصه انقالب هايی که می توانند بدون 
استقبال  اطمينان کامل مورد  با  بروز جنگ و مشکل، 

مورد  کشور  اگر  چيست؟  بگيرند،  قرار  خارج  دنيای 
بحث کوچک باشد و يا انقالبی ها به جای مواجهه، به 
پذيرش دنيای خارج روی آورند، وضع اميدوارکننده 
خواهد بود. وقوع انقالب در کشورهايی به ابعاد چين 
و روسيه دنيا را تکان داد و ايديولوژی کمونيستی آنها 
است.  به غرب خصمانه  آنها  نگاه  که  مسجل ساخت 
اما انقالب در کشورهای کوچک اروپای مرکزی در 
سال 1989 همراه با نگاهی تاثيرپذير از غرب بود و اين 
ماجرا برای امريکا و اروپای غربی، دلپذير بود. وقوع 
استقبال  با  نيز  اتحاد جماهير شوروی  بطن  در  انقالب 

گرم رقبای جنگ سرد روبرو شد. 
به نظر می رسد اوضاع مصر در اين طيف، در منتهای 
يک  مصر  اين که  اول  باشد.  تهديدکنندگی  وضعيت 
را  سياسی  ساز  اغلب  و  است  مهم  و  بزرگ  کشور 
آنچه  هر  می کند.   خاورميانه کوک  منطقه  برای کل 
در اين کشور رخ بدهد، اثرات بزرگی برجای خواهد 
گذاشت. دوم اين که مشاهده تکاپوی احزاب افراطی 
خيلی دشوار نيست. از اخوان المسلمين برای گفتگو با 
اين  نقش  ترتيب،  اين  به  و  است  شده  دعوت  دولت 

شناخته  به رسميت  آرامی ها  نا  مقدم  در خط  گرايش 
در  مصر  جامعه  در  اخوان الملسيمن  اعتبار  است.  شده 
ظرف سال های گذشته بسيار افزايش يافته است. اما به 
نظر می رسد ايديولوژی اين گروه فراتر از مصر است 
و حالتی مخاصمه جويانه با غرب و اسراييل دارد. هر 
دوی اين کشورها از ديرباز مناسبات دوستانه ای با مصر 

داشته اند. 
که  می دانند  خوبی  به  اروپا  و  امريکا  سياسی  رهبران 
اما  است.  دشوار  مصر  سريع  تحوالت  آينده  تعيين 
هرگونه رويکردی که اکنون از سوی آنها اتخاذ شود، 
می تواند بر مسير تحوالت مصر و قبول يا عدم پذيرش 

بعدی انقالب مصر از سوی غرب تاثير بگذارد. 
در  دارد.  وجود  مصر  از  متضاد  خوانش  دو  اکنون 
يکی، غرب به حمايت از آزادی و باز گذاشتن دست 
تشويق  آرمان های شان  به  يافتن  دست  برای  مصری ها 
حمايت  سرکوبی  از  غرب  ديگری،  در  و  می شود 
می کند که خود عامل قرار گرفتن مصر در سراشيبی 

سقوط است. 
به  تعيين  در  غربی  رهبران  فعلی  اظهارات  و  اقدامات 
کليدی  نقش  خوانش ها،  اين  از  يکی  رسيدن  ثمر 
مدتی  همراهانش  و  مبارک  اگر  حتا  داشت.  خواهد 
از  رفته  کار  به  نيروی  بمانند،  کار  سر  بر  طوالنی تری 
سوی آنها در نهايت منجر به زوال خواهد شد. به همين 
دليل است که رويکرد مقدماتی امريکا برای حمايت 
اشتباه  يک  حال  عين  در  و  عملی  نظر  به  مبارک  از 
اخالقی به نظر می آمد. تشديد فشار بر آقای مبارک از 
سوی واشنگتن و اروپا هم اکنون به طور فزاينده ای با 

نيروهای تغييردهنده در جهان عرب همراهی دارند. 
چنين  خواندن  خيال پردازانه  با  برخی ها  البته 
استدالل هايی، آن را رد می کنند. اما واقعيت اين است 
انتخابات  خواستار  مصری  تظاهرکنندگان  وقتی  که 
آزاد و آزادی مطبوعات شده اند، در واقع از ايده هايی 
سخن می گويند که مورد تاکيد غرب است و نه ايران 
يا هر استبداد دينی ديگری.  برای دنيای خارج، همه 
چيز بستگی به اين دارد که آيا حکومت پس از مبارک 
دنيای  به  يا  و  بازخواهد گشت  دينی  بنيادی  اصول  به 

امروزی و منسجم نگاه خواهد کرد. 

منبع: فايننشيال تايمز- 7 فبروری

در  مرد  يک  پای  ساق  به  جنگی  خروس  يک  ضربه 
کاليفرنيا، او را از پای درآورد.

غيرقانونی  مسابقه  يک  در  که  اوشايو  لوييس  خوزه 
چاقويی  اصابت  اثر  در  بود،  کرده  شرکت  خروس بازی 

که به پای يکی از خروس ها بسته شده بود، کشته شد.
آقای اوشايو که سی و پنج ساله بود، دو ساعت پس از 
منتقل شد ولی در زمان پذيرش مرده  به شفاخانه  حادثه 

بود.
شی  يک  تصادفی  »اصابت  را  مرگ  علت  عدلی  طب 

برنده به ساق پای راست« عنوان کرد.
معلوم نيست که تاخير در انتقال آقای اوشايو به شفاخانه 

چه ميزان در مرگ او نقش داشته است.
استوار مارتين کينگ، از اعضای پوليس در شهر تولير در 
مرکز کاليفرنيا به روزنامه نگاران محلی گفته است که طی 
دو دهه فعاليت امنيتی هيچ گاه با چنين صحنه ای مواجه 

نشده است.
الشه  با  حادثه  محل  به  مراجعه  هنگام  می گويد  پوليس 
شد  مواجه  خروس بازی  ابزار  و  شده  کشته  خروس های 

ولی کسی در اين رابطه بازداشت نشد.
دارای سابقه کيفری  اوشايو  لوييس  گفته می شود خوزه 
با  اين در رابطه  از  با خروس بازی بوده و پيش  در رابطه 
خروس  غيرقانونی  پرورش  و  مسابقات  اين  در  شرکت 

جنگی جريمه شده است.
خروس بازی در امريکا غيرقانونی است ولی در کاليفرنيا 
خروس های  مالکان  از  بعضی  دارد.  زيادی  طرفداران 
را  برنده ای  اشيای  پيروزی،  بخت  افزايش  برای  جنگی، 

به پاهای اين جانوران وصل می کنند.
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سفیر تهران در نایجریا گفته است که محموله توقیف 
شده در بندر الگوس جزیی از توافق بین ایران و گامبیا 

و عازم این کشور بوده است.
جریان  در  عقرب  ماه  اوایل  نایجریا  امنیتی  ماموران 
حاوی  کانتینر   ۱۳ تجاری،  کشتی  یک  از  بازرسی 

اسلحه و مواد منفجره را کشف و ضبط کردند.
می شود  گفته  که  ایرانی  تاجر  یک  آقاجانی،  عظیم 
ایران است، در جریان تحقیقات  پاسداران  عضو سپاه 

نایجریا متهم به قاچاق اسلحه شد.
و  شد  حاضر  الگوس  در  دادگاهی  در  پیش  هفته  او 

اعالم بیگناهی کرد.
یک  به  متعلق  سالح ها  این  که  گفت  ابتدا  در  ایران 
افریقا  غرب  در  کشوری  عازم  و  خصوصی  شرکت 

بوده است.
دولت گامبیا حدود یک ماه پس از این واقعه با ایران 

قطع رابطه کرد.
دولت نایجریا هم اعالم کرد که موضوع را »بر اساس 
وظایف خود در چارچوب قطعنامه ۱۹۲۹«، به شورای 

امنیت سازمان ملل گزارش کرده است.
نایجریا روز سه شنبه  ایران در  حسین عبداللهی، سفیر 
انقالب  پیروزی  سالگرد  بمناسبت  مراسمی  در جریان 
محموله  این  که  شده ام  مطلع  رسما  »من  گفت:  ایران 
برای نایجریا نبوده است. مقصد آن گامبیا بوده است.«

سه  توافقنامه  اساس  بر  محموله  این  ارسال  افزود  وی 
سال پیش بین ایران و گامبیا و سومین بخش آن بوده 

است.
سفیر ایران گفت که از مقام های گامبیا خواست اجازه 
ندهند »این حادثه موجب بهره برداری کسانی شود که 

از روابط دوستانه دو کشور خرسند نیستند.«
او در پاسخ به این سوال که چرا این محموله که شامل 
مصالح  عنوان  به  می شد،  راکت  و  دستی  نارنجک 
نمی داند  که  گفت  شد  ارسال  و  جاسازی  ساختمانی 

زیرا یک شرکت خصوصی آن را فرستاده بود.
ناخشنودی  را  گامبیا  رابطه  قطع  علت  عبداللهی  آقای 
محرمانه  توافقنامه  ایران  که  دانست  این  از  این کشور 

بین دو کشور را با نایجریا در میان گذاشت.
دالر  هزار   ۱۳۱ حدود  سپردن  با  که  آقاجانی  عظیم 

بازداشت  از  موقت  طور  به  وثیقه 
به  دادگاه  اسناد  در  شد،  آزاد 
عنوان تاجر و عضو سپاه پاسداران 
شده  معرفی  ایران  اسالمی  انقالب 
به  نایجریا  شهروند  سه  همراه  به  و 
وارد کردن سالح غیرقانونی به این 
کردن  برای صادر  تالش  و  کشور 

مجدد آن متهم است.

سالح های توقیف شده  ایران در نایجریا 
عازم گامبیا بود
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امریکا خواستار انتقال فوری قدرت 
در مصر شد 

 

با ادامه تظاهرات ده ها هزار نفر در قاهره علیه دولت  همزمان 
حسنی مبارک، رییس جمهور مصر، جو بایدن، معاون رییس 
جمهور امریکا در گفتگو با عمر سلیمان، همتای مصری خود، 
فوری  انتقال  و  مخالفان  با  فراگیر  گفتگوی  انجام  خواستار 

قدرت در مصر شده است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، جو بایدن،  معاون رییس 
سلیمان،  عمر  با  تیلفونی  گفتگوی  یک  در  امریکا،  جمهور 
معاون رییس جمهور مصر خواستار انتقال سریع قدرت در این 
کشور شده است. پیشتر نیز عمر سلیمان، معاون رییس جمهور 
مصر، اعالم کرده بود، دولت این کشور برنامه ای را برای انتقال 

»مسالمت آمیز« قدرت در این کشور آماده کرده است.
روز  دولت  وعده های  به  توجه  بدون  معترضان  حال  این  با 
برخی  اساس  بر  و  دادند  ادامه  خود  تظاهرات  به  نیز  سه شنبه 
گزارش ها در این روز صدها هزار نفر در میدان تحریر و سایر 
کناره گیری  خواستار  و  زده  تظاهرات  به  دست  قاهره  نقاط 

حسنی مبارک شدند.
مخالفان حکومت مصر اعالم کرده اند که روز جمعه نیز یک 

تظاهرات »میلیونی« علیه دولت برگزار خواهند کرد.
است،  کرده  اعالم  بیانیه ای  انتشار  با  سفید  کاخ  میان  این  در 
گفتگوی  یک  در  امریکا،  جمهور  رییس  معاون  بایدن،  جو 
در  واشنگتن  موضع  بر  دیگر  بار  سلیمان یک  عمر  با  تیلفونی 
قبال تحوالت مصر تاکید کرده و گفته است، انتقال قدرت در 

این کشور باید »فوری، مسالمت آمیز و مشروع« باشد.
مصری  همتای  به  همچنین  بایدن  جو  گزارش  این  اساس  بر 
پاسخگوی  باید  مصر  در  قدرت  انتقال  که  است  گفته  خود 
است  عقیده کرده  ابراز  و  باشد  این کشور  مردم  خواسته های 
مصر  دولت  مخالف  گروه های  با  پرمحتوا«  »گفتگوهای  که 

می تواند، به برآورده شدن خواسته های مخالفان منجر شود.
مصری  معترضان  و  مخالف  گروه های  خواسته  عمده ترین 
کناره گیری حسنی مبارک، رییس جمهور مصر است و تاکنون 

دولت امریکا صریحا  خواستار کناره گیری وی نشده است.
گزارش دیگری نیز حاکی از آن است که معاون رییس جمهور 
همچنین  سلیمان  عمر  با  خود  تیلفونی  گفتگوی  در  امریکا 
دربر گرفتن شمار  منظور  به  »فراگیر شدن گفتگوها  خواستار 

بیشتری از گروه های مخالف« در مصر شده است.
روز  دولت  و  مخالف  گروه های  میان  گفتگوها  دور  نخستین 
دولت  گفتگوها  این  پایان  از  پس  و  بود  برگزار شده  یکشنبه 
مصر با انتشار بیانیه ای از توافق دو طرف برای تشکیل شورایی 

با هدف اصالح قانون اساسی خبر داده بود.
سوی  از  شده  اعالم  وعده های  دولت  مخالفان  حال  این  با 
دانسته  ناکافی   این کشور  در  اصالحات  انجام  برای  را  دولت 
یا  مبارک  حسنی  کناره گیری  را  خود  خواسته  مهم ترین  و 
واگذاری اختیارات وی به عمر سلیمان، معاون رییس جمهور، 

اعالم کرده بودند.
عمده ترین  از  یکی  که  نیز  اخوان المسلمین  اسالمگرای  گروه 
دوشنبه  روز  می آید،  شمار  به  مصر  دولت  مخالف  گروه های 
با  گفتگوها  ادامه  درخصوص  دارد،  قصد  بود،  کرده  اعالم 

دولت حسنی مبارک بازنگری کند.

وزرای کابینه پاکستان از مقام های خود استعفا دادند 
مقامات پاکستانی می گویند، وزرای کابینه این کشور به صورت مکمل از مقام های خود استعفا داده اند.

استعفای وزرای کابینه پاکستان، به خاطر کاهش مصارف حکومت صورت گرفته است.
فرحناز اصفهانی سخنگوی حزب حاکم پاکستان گفته که این تصمیم به خاطر رسیدگی به وضیعت واقعی اقتصاد در آن کشور 

به اجرا گذاشته شده است.
در چندین انفجار در عراق شش تن کشته شدند 

پولیس عراق می گوید، در نتیجه چند انفجار روز گذشته در شهر کرکوک شش تن کشته و سی و پنج تن دیگر زخمی شدند.
این سه انفجار پیهم در نتیجه بمب گذاری در موترها رخ داد و هدف آن تا حاال واضح نیست.

کرکوک با اکثریت کرد نژادها، در شمال عراق موقعیت دارد که یکی از ثروتمندترین مناطق این کشور به حساب می آید.
این شهر یک بر سوم نفت عراق را در خود دارد و بخشی مهمی از ذخایر یازده تریلیون دالری آن کشور شمرده می شود.
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