
نشانه هایی از 
معامله بین بن الدن 

و پاکستان
می گویند  امریکایی  ارشد  مقامات 
یافتن  جستجوی  در  هنوز  آنها 
پاکستان  رسمی  موافقت  مدارک 
اما  هستند.  الکترونیکی  فایل  از 
اطالعات تازه درباره ساختار القاعده، 
مختلف  سطوح  درباره  مخصوصا 
فعاالن القاعده به دست آمده است؛ 
فردی  با  بن الدن  که  این  جمله  از 
این  که مسوول عملیات های روزانه 
کرده  نامه نگاری  می باشد  شبکه 
اسناد  این  خاص،  طور  به  است. 
عطیه  توسط  ایفا شده  مرکزی  نقش 
را  عملیات  مسوول  عبدالرحمن، 
مقام های  است.  ساخته  برجسته 
این  با  بن الدن  می گویند  امریکایی 
با  آتش بس  امکان  درباره  شخص 
آقای  است.  کرده  صحبت  پاکستان 
که  است  لیبیایی  فعال  یک  رحمن 
سعید  شیخ  شدن  کشته  از  بعد 
هواپیمای  حمله  اثر  در  المصری 
به  در سال 2010  بدون سرنشین 

این سمت تعیین شد.
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حامد کرزی امروز 
به ترکمنستان می رود

قرار است امروز حامد کرزی رییس جمهور 
کشور، به ترکمنستان سفر کند.

به گزارش رادیو آزادی، مقام های حکومتی 
به  سفر  در  جمهور  رییس  که  می گویند 
جمله  از  مختلف  مسایل  روی  ترکمنستان، 
در  ثبات  و  منطقه ای  همکاری های  توسعه 
منطقه با مقام های آن کشور گفتگو خواهد 

کرد.
رسانه های  مرکز  معاون  صافی  صفت اهلل 
گفته  آزادی  رادیو  به  جمعه  روز  حکومت 
با  جمهور  رییس  دیدار های  در  که  است 
انرژی  انتقال  مساله  ترکمنستانی اش  همتای 

هم مورد بحث قرار می گیرد.
وی گفته است: »روی مسایل همکاری های 
دیگر  و  توریزم  انرژی،  انتقال  منطقوی، 
بیشتر  و  شد  گفتگو خواهد  و  بحث  مسایل 
از پنج اعالمیه مشترک از طرف کشورهای 

افغانستان و ترکمنستان صادر خواهند شد.«
را  افغانستان  جمهور  رییس  سفر،  این  در 
آب  و  عامه  فواید  معادن،  تجارت،  وزرای 

و برق همراهی می کنند.

افراد طالبان دو نفر را پس از کشته شدن یک 
تن از فرماندهان شان در شمال کشور، زنده 

آتش زده اند.
چندی پیش مال مستوه، یک تن از فرماندهان 
افراد  از  تن  هفت  با  طالبان  به گروه  وابسته 

نیروهای تحت فرمان سازمان پیمان آتالنتیک 
بازداشت یک فرمانده شبکه  از  ناتو،  شمالی، 

حقانی و چندین شورشی دیگر خبر داده اند.
صدور  با  کابل  در  ناتو  فرماندهی  مرکز 
اعالمیه ای در روز جمعه، گفته است که این 
فرمانده همراه با افراد وابسته به او روز پنج شنبه 
در شهر گردیز، مرکز والیت پکتیا بازداشت 

شدند.
نکرده  فاش  را  شورشی  فرمانده  این  نام  ناتو 
چهل  تا  سی  با  همراه  او  که  است  گفته  اما 
ستیزه جوی تحت امر خود در والیت های پکتیا 
و خوست علیه نیروهای دولتی فعالیت  مسلحانه 

داشته است.
فعالیت های ضددولتی  ناتو،  اعالمیه  اساس  بر 
امر  تحت  افراد  و  حقانی  شبکه  فرمانده  این 
و  مناطق سپیره  میان  مسیر جاده  او عمدتا در 

نادرشاه کوت متمرکز بوده است.
اعالمیه ناتو افزوده است که بازداشت این فرد 
و چند شورشی وابسته به او در جریان عملیات 
مشترک نیروهای ناتو و داخلی و به با فرماندهی 

افسران ارتش ملی افغانستان صورت گرفت.
شبکه حقانی به رهبری سراج  الدین حقانی، پسر 
مجاهدین  سابق  فرمانده  حقانی،  جالل الدین 
عمدتا در والیت های جنوب شرق کشور فعال 

است.
شورشی  اصلی  گروه  سه  از  یکی  شبکه  این 

تحت امرش، توسط یکی از محافظانش در 
والیت سرپل به قتل رسیدند.

در انتقام به این قتل، طالبان یکی از متنفذین 
قومی را با یک تن دیگر از باشندگان والیت 

سرپل، زنده آتش زده اند.

برخی  و  دولتی  مقام های  و  است  کشور  در 
روابط  معتقدند  امریکایی  نظامی  مقام های 
پاکستان،  ارتش  اطالعات  با سازمان  نزدیکی 

آی اس آی، دارد.
مقام های پاکستانی این ادعا را رد کرده اند.

بر اساس یک خبر دیگر، پیمان ناتو اعالم کرده 
که چندین فرد مظنون به عضویت در گروه های 

شورشی در والیت هلمند بازداشت شده اند.
ناتو گفته است که این افراد در ولسوالی نهر 
با  ارتباط  اتهام داشتن  به  سراج والیت هلمند 
گروه طالبان بازداشت شده و تحت بازجویی 

قرار گرفته اند.
نیروهای تحت فرمان ناتو در حالی از بازداشت 
این شورشیان در جنوب و جنوب شرق کشور 
خبر داده اند که روز پنجشنبه دست کم هفت 
سرباز آنها در اثر انفجار یک بمب کنار جاده ای 

در جنوب کشور کشته شدند.
این انفجار یکی از مرگبارترین حادثه ها برای 

نیروهای ناتو در افغانستان بوده است.

زون  ساحوی  فرمانده  داوود،  داوود  جنرال 
303 پامیر می گوید هیاتی به منظور تحقیق 

این رویداد به محل فرستاده شده است.
به گفته جنرال داوود، اجساد این دو نفر برای 
سه روز نزد طالبان بوده و پس از میانجیگری 
بزرگان قوم، اجساد آنها به خانواده های شان 

سپرده شده اند.
حقوق  نهادهای  سوی  از  طالبان  اقدام  این 
شده  توصیف  بشریت  علیه  جنایت  بشری 
این  نهادها  این  مسووالن  گفته  به  است. 
اعضای  بلکه  نیست  طالبان  نخستین جنایت 
افراد  بارها  دولت،  مخالف  گروه  این 

غیرنظامی را سر بریده اند.

نمایندگان امریکا 
خروج سریع نیروهای 
امریکایی را رد کردند 
ایاالت  نمایندگان  مجلس  اعضای 
اندک،  تفاوت  با  امریکا،  متحده 
برنامه ای را رد کردند که بر اساس آن 
باید روند خروج نیروهای امریکایی از 

افغانستان سریع تر می شد.
برای  امریکا  مجلس  نماینده   215
از  امریکایی  نیروهای  سریع  خروج 
نماینده   204 و  مخالف  رای  افغانستان 

دیگر رای موافق دادند.
داده  وعده  امریکا  جمهور  رییس 
روند خروج  ماه جوالی  در  که  است 
افغانستان  از  را  امریکایی  نیروهای 
این  میالدی   2014 سال  در  و  آغاز 

روند را تکمیل خواهد کرد.

طالبان دو نفر را در شمال کشور آتش زدند

یک فرمانده ارشد حقانی بازداشت شد

روايت ديروز، آيينه امروز، نويد فردا
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صدای خانه ملت را 
کسی جدی نمی گیرد 

ریاست  انتخابات  از  که  است  سال  دو  به  نزدیک 
جمهوری می گذرد، اما کابینه ی رییس جمهور کرزی 
همچنان ناتکمیل می باشد. آقای کرزی در پارلمان دور 
قبل با برخورد غیرمنتظره ی نمایندگان مواجه گردید. 
وزارت خانه  هفت  که  گردید  سبب  برخوردها  این 
می رفت  انتظار  شوند.   اداره  سرپرست  با  تااکنون 
که در آغازین روزهای کاری پارلمان جدید، وزیران 
و  نمایندگان  میان  تنش  گردند.   معرفی  باقی مانده 
حکومت برسر نتیجه ی انتخابات سبب شده بود تا این 
معرفی به  تاخیر افتد. پس از رایزنی های زیاد میان 
هیات اداری مجلس نمایندگان و حکومت، برای معرفی 
وزیران باقی مانده، حکومت حداقل سه بار رسما وعده 
داد که به زودی و یا هم هفته آینده وزیران معرفی 
راستای  در  وعده صرفا  این  ظاهرا  اما  شد.  خواهند 

فرصت سوزی بوده و تاکنون عملی نشده است. 
آقای کرزی با حفظ موجودیت دادگاه خاص در تالش 
است تا نگاه غیرجدی نسبت به پارلمان داشته باشد. 
یا  و  کم توجهی  نوعی  واقع   در  معرفی وزیران  عدم 
اقدام  این  با  می باشد. حکومت  پارلمان  به  بی اعتنایی 
عمال نشان می دهد که پارلمان در نزد حکومت از کدام 
جایگاه برخوردار نمی باشد. حکومت با عدم برخورد  
کاندیداهای  به  سبزی  چراغ  پارلمان  با  مناسب 
معترض، دادگاه خاص و برخی حلقات طرفدار تغییر 

در ساختار و ترکیب پارلمان نشان می دهد. 
به  نگران است که نسبت  آقای کرزی  این  از  گذشته 
وزیران معرفی شده برخوردهایی شبیه پارلمان دور 

قبل صورت گیرد. 
آقای کرزی کار با وزیران سرپرست را ظاهرا بسیار 
راحت تر از سایر وزیران می بیند. وزیران سرپرست 
از آنجایی که فاقد حمایت مشروع و قانونی می باشند، 
و  حرف شنو  مطیع،  وزیران  به عنوان  که  مجبوراند 
موضع گیری های  و  سیاسی  صحنه های  از  غایب 

جنجال برانگیز، عمل نمایند. 
نیز  جدید  چهره های  انتخاب  در  اکنون  کرزی  آقای 
با مشکالت جدی مواجه می باشد. برای نمونه برخی 
و  می گیرند  باج  حکومت  از  عمال  سرپرست  وزیران 
در  حزبی  و  قومی  چهره های  آدرس  از  هم  برخی 

کابینه ی سهامی وارد شده  اند. 
با  باقی مانده  وزیران  گزینش  برای  حکومت  اکنون 

محدودیت های زیادی همراه می باشد. 
 آقای کرزی در انتخاب همکاران خود کمتر فراتر از 
حلقه ی حاکم نگاه کرده و دست به گزینش زده است. 
با  حکومت  می شود،  وزیران  معرفی  زمان  وقت،  هر 
ناگزیر  و  شود  روبرو  قومی  رهبران  از  لیست هایی 
است تا صرفا از همان لیست های تحمیل شده وزیران 

را برگزیند. 
با آن که فقط یک هفته ی دیگر به زمان رخصتی های 
معلوم  هنوز  است،  باقی مانده  پارلمان  تابستانی 
نمی باشد که در این فرصت اندک وزیران باقی مانده 
این  بر   گمانه ها  برخی  خیر؟  یا  شد  خواهند  معرفی 
پارلمان  رخصتی های  در  حکومت  احتماال  که  است 
دست به برخی اقدام ها خواهد زد و پس از آن وزیران 

را معرفی می کند. 
حاال معلوم نیست که مجلس نمایندگان به اصرار خود 

برای معرفی وزیران ادامه خواهد داد یا خیر؟ 
ضعف در پارلمان موجود سبب شده است که حکومت 
صدای این نهاد مردمی را کمتر مورد توجه قرار دهد. 
تماس  از  پس  پارلمان  چهارشنبه  روز  جلسه  لغو 
تلیفونی آقای کرزی نشان از اوج نفوذ گذاری حکومت 
نمایندگان  این جا است که  دارد. جالب  پارلمان  باالی 
این مساله ها مدت ها بحث کردند و سرانجام  بر سر 
پس از این که حکومت توانست جلسه پارلمان را به هم 
تیم حکومت  تشویق های  و  با کف  این موضوع  زند، 
همراهی گردید. ضعف های جدی در پارلمان موجود 
سبب شده که این نهاد نه تنها به حاشیه برود بلکه به 
تدریج عمال از اثرگذاری و نقش نظارتی نیز باز ماند. 
اکنون صدای خانه ی ملت را حکومت هرگز نمی شنود، 
و این خانه حتا برای ملت هم دیگر خانه ای امیدبخش 

و اثرگذار تلقی نمی شود. 

زنگ اول


این  می گویند،  محل  مردم  اما  است، 
اقدامات به جز افزایش مشکالت روزمره 
و  خشونت ها  کاهش  بر  تاثیری  آنها، 
حمالت گروه های شورشی نداشته است.

مناطق  نقل عمومی در  خدمات حمل و 
روستایی به شدت محدود است و مردم 
نا گزیرند از وسایط نقلیه شخصی استفاده 

کنند.
از  استفاده  شرایطی،  چنین  در 
مردم،  روزمره  زندگی  در  موتورسایکل 
شده  تبدیل  نقل  و  حمل  مهم  وسیله  به 
روستایی  مناطق  در  مردم  بیشتر  و  است 

تالش  موانع  نمودن  دور  در  افغانستان 
دارند.

دانشگاه امریکایی افغانستان که در مارچ 
2006 با کمک اداره انکشاف بین المللی 
کرد،  فعالیت  به  آغاز  کابل  در  امریکا 

این نخستین بار است که فارغ می دهد.
این دانشگاه دارای سه رشته چهارساله 
در بخش های اداره تجارت، تکنالوژی 
معلوماتی و کمپیوتر ساینس می باشد و 

برای رسیدگی به کارهای روزمره خود 
از موتورسایکل استفاده می کنند.

هنوز مشخص نیست این قانون آن گونه 
عملی  می خواهند  امنیتی  مسووالن  که 
خواهد شد یانه اما خبرنگار بی بی سی در 
محل گفته است اعالم این خبر مردم را 

نگران و معترض کرده است.
اعالم  می گویند،  مردم  از  شماری 
از  استفاده  در  تازه  ممنوعیت های 
تامین  برای  درستی  راه  موتورسایکل، 
باید  امنیتی  نیروهای  و  نیست  امنیت 

راه های موثرتری را در پیش گیرند.

هنرها  بخش های  دارای  آن،  عالوه  بر 
کورس های  که  اساسی  مطالعات  و 
آمادگی لسان انگلیسی شامل آن است 

نیز در این دانشگاه تدریس می شود.
این  در  دانشجو   789 حاضر  حال  در 
دانشگاه تحصیل می کنند که 21 درصد 
تشکیل  دختران  را  دانشجویان  این 

می دهند.
در دانشگاه امریکایی افغانستان، به لسان 
کریکولم  و  می شود  تدریس  انگلیسی 
دانشگاه های  مودل  از  نیز  آن  درسی 

امریکایی است.
این  دانشجویان  فراغت  مراسم  در 
نیز  اسمت  سی مایکل  داکتر  دانشگاه، 
شده  انتخاب  دانشگاه  رییس  عنوان  به 

است.

کمیته المپیک 
از مدال آوران 

تقدیر کرد
سال  اول  ماه  دو  در  که  ورزشکارانی 
جاری در مسابقات بین المللی و آسیایی، 
٥1 مدال کسب کرده اند، از سوی کمیته 

ملی المپیک مورد تقدیر قرار گرفتند.
نشرات کمیته  رییس  پیمان  محمدعارف 
پژواک  خبری  آژانس  به  المپیک،  ملی 
جاری  سال  آغاز  از  که  است  گفته 
در  توانسته اند  ورزشکاران   تاکنون، 
مدال  یک  و  پنجاه  بین المللی  مسابقات 

طال، نقره و برنز  را کمایی کنند.
سیزده  شامل  مدال ها  این  که  افزود  وی 
چهار  و  سی  و  نقره  چهار  طال،  مدال 
ورزشی  رشته  هشت  در  می شوند،  برنز 
بوکس،  کیک  سنوکر،  )تکواندو، 
تکواندو آی تی اف،  رزمی،   ورزش های 
جو دو، موی تای  و بایسکل رانی( بدست 

آمده اند.
در  بازی ها  این  پیمان،  آقای  گفته ی  به 
اوکراین،  دانمارک،  جنوبی،  کوریای 
چین،  و  ایران  پاکستان،  کرویشیا،  هند، 

برگزار شده اند.
این مدال آوران طی محفلی روز پنجشنبه 
ملی  کمیته  رهبری  هیات  اشتراک  با  
دولتی،  مقام های  از   تعدادی  المپیک، 
ورزشکاران،  و  فدراسیون ها  ریاست های 
تقدیر  کابل  شهر  هوتل های  از  یکی  در 

شدند.
ملی  کمیته  رییس  اغبر،  محمدظاهر 
»این  گفت:  مراسم  این  در  المپیک، 
و  استادان  تالش  ثمره ی  دستاوردها 
زحمات جوانانی بوده که  با  انگیزه عالی 
در زیرزمینی های نمناک، تمرین می کنند 
گرفته  نادیده  آنها  افتخارات  این  نباید  و 

شود.«
معاون  دفتر  رییس  اعتبار  یوسف  محمد 
دستاوردهای  نیز  ریاست جمهوری   اول 
و  داد  قرار  ستایش  مورد  را  ورزشکاران 
امکانات  با  ورزشکار،  »جوانان  گفت: 
توانسته اند  دارند،  اختیار  در  که  کمی 
برای  را  بزرگی  افتخارات  و  دستارودها 

کشور به ارمغان بیاورند.«

مسووالن امنیتی، استفاده از موتورسایکل 
پکتیکا  والیت  مرکز  شرنه،  شهر  در  را 

ممنوع کرده اند.
از  پکتیکا  والیت  در  امنیتی  مسووالن 
کرده اند  اعالم  محلی  رسانه های  طریق 
که بعد از غروب استفاده از موتورسایکل 

ممنوع است.
همچنین استفاده دو پشته )دوترکه ای( از 

طرف روز نیز ممنوع اعالم شده است.
اعالم کرده اند  امنیتی همچنین  مقام های 
فرمان سرپیچی  این  از  با کسانی که  که 
اما  شد،  خواهد  قانونی  برخورد  کنند، 
قانونی  این برخورد  نداده اند که  توضیح 
چه خواهد بود و سرپیچی از این فرمان 

چه مجازاتی را در پی خواهد داشت.
مقام های امنیتی هدف از اعالم و اجرای 
از  جلوگیری  را  جدید  دستور  این 
حمالت تروریستی و مسلحانه گروه های 
شورشی اعالم کرده اند. مقام های امنیتی 
می گویند، طالبان برای اجرای بسیاری از 
استفاده  موتورسایکل  از  خود،  حمالت 
از  پس  سادگی  به  می توانند  و  می کنند 

اجرای عملیات فرار کنند.
در  مشابهی  محدودیت های  گذشته  در 
والیت های غزنی و پکتیا نیز اعمال شده 

از  تن  دو  و  سی  کابل:  8صبح، 
دانشجویان دانشگاه امریکایی افغانستان، 
خاصی  مراسم  طی  پنج شنبه  روز 

فراغت شان را جشن گرفتند.
در اعالمیه ای که از سوی این دانشگاه 
انتشار یافته آمده است که در این مراسم 
متحده  ایاالت  سفیر  آیکنبیری  کارل 
نیز شرکت داشته  افغانستان،  امریکا در 
مراسم  این  در  آیکنبیری  آقای  است. 
گفته است: »من بر آنچه که شما به دست 
این  هنوز  چیزی که  آن  با  و  آورده اید 
حال  در  و  مجلل  اما  جدید،  دانشگاه 
رشد سریع، به دست آورده است، بسیار 

تحت تاثیر قرار گرفته ام.«
فراغت  که  است  افزوده  امریکا  سفیر 
نشان می دهد که مردم  دانشجویان  این 

عکس  نمایشگاه  غزنی:  8صبح، 
پنج شنبه  روز  دیگر«  نگاه  از  »غزنی 
معاون  حضور  با  غزنی  والیت  در 
افتتاح  افغانستان  در  امریکا  سفیر 
از هشتاد  بیش  نمایشگاه که  این  شد. 
نمایش  به  آن  در  هنری  عکس 
عکس  نمایشگاه  نخستین  درآمده، 
عارف  است.  غزنی  والیت  در 
نمایشگاه  این  برگزارکننده  یعقوبی 
این  برگزاری  از  هدف  می گوید 
آثار  کشانیدن  تصویر  به  نمایشگاه 
تمدن  و  فرهنگ  شکوه  و  تاریخی 
شهر  این  معرفی  و  غزنی  گذشته 
افغانستان و جهانیان  به مردم  تاریخی 
این  گفت  همچنین  وی  است. 
2013 سالی  پیشواز سال  به  نمایشگاه 
فرهنگی  پایتخت  به عنوان  غزنی  که 
برگزار  شده  انتخاب  اسالم  جهان 
این  گشایش  محفل  در  است.  شده 
سفیر  معاون  وین«  »جان  نمایشگاه 
از  شماری  امریکا،  متحده  ایاالت 
مقامات  از  جمعی  و  خارجی  اتباع 
شرکت  محلی  متنفذین  و  دولتی 
در  که  نمایشگاه  این  در  داشتند. 
برگزار  غزنی  سالن کنفرانس والیت 
یعقوبی،  عارف  از  عکس هایی  شد، 
سه  رحیمی،  قادر  و  مهرآیین  مهدی 
نمایش  به  افغان  خبرنگار  و  عکاس 

درآمده اند.
این  برگزارکننده  یعقوبی  عارف 
»عکس های  گفت:  نمایشگاه 
دوره  سه  از  عمدتا  نمایشگاه  این 
تپه  از  آثاری  می باشند؛  تاریخی 
بودای  دوره  به  مربوط  که  سردار 
آثاری  می شود،  میالدی«  اول  »قرن 

دوره  آبده های  و  معماری  هنر  از 
ده ها  و  مناره ها  شامل  که  غزنویان 
صوفی ها  شاعران،  آرامگاه  و  مقبره 
این  فرهنگی  ادبی  شخصیت های  و 
از  هم  آثاری  و  می شوند  سلسله 
بیشتر  که  غزنی  در  تیموری ها  دوره 
نشان  را  سلسله  این  معماری  هنر 
گفت  همچنین  یعقوبی  می دهد.« 
صنعت  می تواند  نمایشگاه  این 
داده  رشد  غزنی  در  را  جهان گردی 
و  داخلی  جهانگردان  جلب  برای  و 
گفت:  وی  کند.  کمک  خارجی 
جهانیان  را  غزنی  که  می خواهیم  »ما 
پربار  گذشته  و  تاریخ  که  آن گونه 
یک  به عنوان  نه  بشناسند  دارد 
این  مسوول  پرخطر.«  و  ناامن  والیت 
نمایشگاه  این  با  »ما  گفت:  نمایشگاه 
در  که  دادیم  نشان  جهانیان  برای 
نیست؛  درگیری  و  جنگ  تنها  غزنی 
طریق  از  هرازگاهی  که  چیزی 

غزنی  در  بلکه  می شنوند،  رسانه ها 
نیز  دوستی  و  لبخند  امید،  زندگی، 

جریان دارد.«
برنامه  این  مدیر  یعقوبی  عارف 
که  برعکس هایی  »عالوه  گفت: 
فرهنگی  میراث  و  تاریخی  آثار  از 
معلومات  است،  شده  تهیه  غزنی 
توسط  که  جامعی  و  دقیق  تاریخی 
زیر  در  نیز  شده  تهیه  تحقیقاتی  تیم 
و  است  گردیده  نصب  هرعکس 
بیننده می تواند در آن واحد با تاریخ 
نیز آشنا گردد.« تاریخی متذکره  اثر 

مهدی مهرآیین یکی از عکاسان این 
را  عکس ها  »این  گفت:  نمایشگاه 
طبقه بندی  موضوع  سه  در  می توان 
آثار  از  که  عکس هایی  کرد؛ 
معابد،  استوپاها،  قلعه ها،  تاریخی، 
و  منارها  آرامگاه ها،  زیارات، 
شده اند.  گرفته  غزنی  تاریخی  اماکن 
مردم  فرهنگ  از  که  عکس هایی 

بازتاب دهنده  و  شده اند  گرفته  غزنی 
این  مردم  فرهنگی  ویژگی های 
که  عکس هایی  و  هستند  مرزوبوم 
به  را  غزنی  مردم  روزمره  زندگی 

می گیرند.« نمایش 
امریکا  سفیر  معاون  وین  جان  آقای 
تماشای  از  بعد  افغانستان  در 
»من  نمایشگاه گفت:  این  عکس های 
تاثیر زیبایی عکس ها  به شدت تحت 
قرار  غزنی  تاریخی  آثار  قدمت  و 
کشور  تاریخ  با  مقایسه  در  گرفتم. 
من، غزنی چندین برابر غنی تر است. 
قلعت  قلعه ی  از  عکس هایی  من 
و  هزار  دو  از  بیش  که  دیدم  غزنین 
طرفی  از  دارد.  قدمت  سال  پنج صد 
توانستم  کوتاه،  بسیار  مدتی  در  من 
را  غزنی  زیبایی های  از  بسیاری 

ببینم.«
اطالعات  رییس  سروری  حمیداهلل 
درباره  غزنی  والیت  فرهنگ  و 
نمایشگاه  »این  گفت:  نمایشگاه 
آن  در  که   2013 سال  پیشواز  به  که 
اسالمی  تمدن  پایتخت  به عنوان  غزنی 

معرفی می شود، برگزار شده است.«
را  نمایشگاه ها  چنین  برگزاری  وی 
امیدواری  اظهار  و  خواند  موثر  بسیار 
نمایشگاه،  این  برگزاری  که  کرد 
معرفی  برای  خوبی  مجرای  می تواند 
غزنی به مردم افغانستان و جهان باشد.   
از  »غزنی  عکس  نمایشگاه  مسوولین 
نمایشگاه  این  می گویند  دیگر«  نگاه 
مقامات  و  مردم  گرم  استقبال  با 
این  است  قرار  و  شده  مواجه  دولتی 
سفارت  مالی  کمک  با  که  نمایشگاه 
نیز  کابل  در  شده  برگزار  امریکا 

غزنی از نگاه تصویر

استفاده از موتورسایکل در شرق کشور محدود شد

سی و دو تن از دانشگاه امریکایی افغانستان فارغ شدند
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»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 گزارشها که  بدون 
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»ازورایدودوآتش«ماخواهری امروز درگزارش
کمونیستی ستم و ظلم زمان از که داریم خود با را
خاطراتتلخیبهیادداردویکیازنمونههایآنرا
چنینبرایمابیانمیدارد:»نمیدانمکهازکدامجنایت
وبیعدالتیدولتونظامکمونیستیبرایشمابگویم،
آرامی و زندگیخوش نیست. واقعه دو یا یکی زیرا
داشتیم،زیرامامردمزمیندارودامپروربودیمکهازراه
آنروزیحاللپیدامیکردیموسرگرمزندگیبودیم.
مناطقماازجملهوالیاتمحرومودورافتادهکشوربود
کهنمیتوانآنرابامرکزمقایسهنمود،چونخدمات
اولیهاجتماعیورفاهیوجودنداشت.باآنهممردمما
سعیوتالشمیکردندکهخودرابانورعلمومعرفت
خدمت مصدر بتوانند طریق این از و بسازند آراسته
بهکشورومردمخودشوند.درهمینجریانبودکه
تحوالتجدیدرونماشدومردممیگفتندکهانقالب
شدهونظامجدیدبهوجودآمده،همهخوشبودنداما
بسیارزودمردمفهمیدندکهایننظامخالفعقایدو
باورهایدینیمردمعملمینمایدوآنرژیمفاسدو

شماریازاعضایمجلسنمایندگانافغانستانمعرفینکردن
اعضایباقیماندهکابینهراازسویرییسجمهورکهبارها
خودرابهمعرفیآنهامتعهدنشاندادهاست،»گپدادن«

اعضایپارلمانتلقیمیکنند.
قاضینذیراحمدحنفی،نمایندههراتدرمجلسنمایندگان
باآنکهباورداردرییسجمهوربهدالیلمختلفازمعرفی
خودداری اعتماد، رای گرفتن برای باقیمانده وزیران
ازدالیلمعرفینشدن کردهاستولیتاکیدمیکندیکی
وزیرانباقیماندهکابینهوقتکشیازسویرییسبهمنظور

نهاییشدنفیصلههایمحکمهیاختصاصیبودهاست.
رییس مشورهی به جمهور رییس که است مدعی حنفی
دادگاهعالیکهگفتهاستمعرفیوزیرانبهپارلمانسبب
از شد، خواهد مجلس این اعضای به بخشیدن مشروعیت
باقیماندهیکابینهبرایگرفتنرایاعتماد معرفیاعضای

خودداریکردهاست.
میکند متهم را رییسجمهور افغانستان پارلمان عضو این
دلگرمیودلچسپیبهپارلماننداردوتعهداتیکهرییس
معرفی بر مبنی نمایندگان مجلس اداری هیات به جمهور
»گپ داشته اختصاصی محکمهی لغو و باقیمانده وزیران

دادن«اعضایپارلمانبودهاست.
گپ را وکال داشته تصمیم جمهور »رییس گفت: حنفی

بدهدتامحکمهفیصلهکند.«
دوهفتهپیشهیاتاداریمجلسنمایندگانکهبههدف
لغومحکمهیاختصاصیومعرفیکردناعضایباقیماندهی
کابینهبارییسجمهوردرارگریاستجمهوریگفتگو
در تغییر رییسجمهور، که شدند مدعی بودند، کرده
اعضایپارلمانراقابلقبولنمیداندوباعثافزایشبحران

درکشورمیداند.
جمهور رییس که داشتند ادعا همچنین یادشده هیات
اختصاصی محکمه لغو مورد در دادگاهعالی رییس با
گفتگوخواهدکردونتیجهیآنراباهیاتاداریمجلس

نمایندگاندرمیانمیگذارد.
شمردن غیرقانونی با سهمرتبه نمایندگان مجلس هرچند
رییس سوی از آن لغو خواهان اختصاصی محکمهی
تاکید همواره عالی دادگاه رییس ولی است جمهورشده
نامزدهای شکایتهای پسگیری بدون که است کرده
بهشمولریاستجمهوریصالحیت نهادی معترضهیچ

لغومحکمهیاختصاصیراندارد.
اینهیاتهمچنینگفتهبودندکهرییسجمهوردرهفتهی
گذشتههفتوزیرکابینهراکهمخالفبند11مادهی64
قانوناساسیوقانونسرپرستیهاوظیفهاجرامیکنند،برای
خواهند  معرفی نمایندگان مجلس به اعتماد رای گرفتن

کرد.
مجلس اداری هیات اظهارات این از هفته دو گذشت با
نمایندگانتاهنوزهیچنشانهایدالبرعملیشدنادعاهای

مطرحشده،دیدهنشدهاست.
هفته دو که نمایندگان مجلس دوم معاون بهزاد، احمد
در جمهور رییس انعطافپذیری و برخورد تغییر از پیش
بود، داده خبر نمایندگان مجلس درخواستهای مقابل
عمل خود وعدهی به جمهور رییس که میگوید حاال

نکردهاست.
آنکه از پس پیش، هفته دو گفت به8صبح بهزاد 

متهممیکندکهبهمقصدایجادنهادهایموازیوغیرقانونی
بهجایپارلمانافغانستانتالشمیکند.

مصوبههای مورد در هم مقاصدخاص »این بهزادگفت: 
شورااست،انتظاراتیکهحکومتداردوهمبهنوعیدر
نهاد کنار در غیرقانونی و موازی نهادهای ایجاد راستای
توسل و عنعنوی جرگه مانند است، نمایندگان مجلس
که فرمایشی و خودساخته غیرقانونی، نهادهای به جستن
افزود: بهزاد بکند.« ایجاد آینده در دارد قصد حکومت
شخص و حکومت که ایناست خودم شخص »برداشت
آقایکرزیچنینبرنامهایداردواینرفتوآمدهاهمبه

منفورکمونیستیبودکهازکشورهایبیگانهکمونیزم
که میخواستند و بودند آورده ارمغان به ما برای را
باالیمردمبهجبرواکراهبقبوالنندکهاینراهدرست
استوشمابایدازحکومتونظامماپیروینمایید.به
و مقاومت به دست زیادی زنان و مردان سبب همین

نمایندگانازصالحیتهاینظارتیخودبرایعزلرییس
دادگاهعالیواستیضاحلویسارنوالعقبنشینیکرد،برای
ارگ به اختصاصی دادگاه مساله حل برای بار آخرین

ریاستجمهوریرفتند.
پارلمان بهعنوانیکعضو نمایندگان معاوندوممجلس
اکنونمعتقداستکهرفتوآمدبهارگریاستجمهوری
نتیجهنداردورییسجمهور،قوهقضاییهرابهعنواناهرم

فشارباالیپارلماناستفادهمیکند.
معاوندوممجلسنمایندگاندرحالیکهبرغیرقانونیبودن
محکمهیاختصاصیپافشاریمیکندامارییسجمهوررا

کدامنتیجهاینخواهدرسید.«
و رییسجمهور که میشود بیان حالی در اظهارات این 
پارلمان اعضای ادعاهای رد با حکومتی مقامهای سایر
افغانستاندرموردایجادنهادهایموازیباپارلمانافغانستان
از صالحیت گرفتن قصد حکومت که کردهاند تاکید

پارلمانرانداشتهاست.
شکریهپیکان،یکعضودیگرپارلماننیزادامهکاروزیران
ادارههای  در فساد زمینهساز حکومت در را سرپرست
دولتیافغانستانمیداندوبهباورویوزیرانسرپرستبه
کرده رسیدگی وظایفشان به آیندهشان از نگرانی دلیل

نمیتوانند.
را افغانستان پارلمان جمهور، رییس گفت پیکان خانم
باقی اعضای معرفی از همینرو از و نمیداند مشروع
ماندهیکابینهبرایگرفتنرایاعتمادازمجلسنمایندگان،

خودداریمیکند.
رییس را افغانستان پارلمان فکرمیکنم »من پیکانگفت:
ما برای را وزیران همینرو از و نمیداند مشروع جمهور

برایدادنرای،رواننمیکند.«
در دایکندی نمایندهی سعادتی، اسداهلل دیگر، جانب از 
مجلسنمایندگانافغانستانباآنکهتالشحکومتبرای
تضعیفپارلمانرامیپذیرداماهردوطرفرادرپیگیری

موضوعاتمقصرمیشمارد.
سعادتیمیگوید:»درافغانستانچیزیکهبسیاررواجاست
نمیشود، تعقیب وهرگز دادهمیشود ایناستکهوعده
از هم و نشده  تعقیب هنوز تا ولسیجرگه طرف از هم
جانبحکومتتاهنوزجوابمشخصیبهاینارتباطداده
نشدهاست.ماامیدوارهستیمکهوزیرانافغانستان،وزیران
به یکجا باقیمانده وزیر هفت همه افغانستان سرپرست
بگیرندوهمینخالی بتوانندرای تا پارلمانمعرفیشوند
قانونیکهدرادارهیافغانستاناستهرچهزودترپرشود.«




جهادزدندوجانهایشانرادراینراهفدایمردمو
عقایدشانساختند.نیروهایحکومتیوقتباهمکاری
گوناگونی و متعدد فجایع روسی اشغالگر عساکر
چنان خفقان و اختناق زمان آن در  دادند. انجام را
اعتبار نمیشد هیچکسی باالی بودکه راگرفته فضا

کرد.دولتهمبهنامهایگوناگونمردمانسرشناس
را علیهدولتسخنمیگفتند وجوانانیکه بانفوذ و
دستگیروشکنجهمیکردندوبهشهادتمیرساندند.
بود، سال 50 حدود در مردی که مادریام پدرکالن
وقت زورگوی نیروهای سوی از شبها از یکی در
ازوی و بردند راکجا او که ندانستیم و دستگیرشد
چهمیخواستند.اماعاقبتکارمعلومبودکهاودوباره
ظالم افراد زیرا شد، هم همانطور برنمیگردد. زنده
کمونیستیومزدورانروساورابهشهادتمیرسانند
او جسد ما که میاندازند، دریا به را جسدش بعدا و
مانندخنجردر نماییم.آنحادثه پیدا نتوانستیم راهم
نتوانستیم هیچگاهی را آن درد و رفت فرو ما قلب
و جهانی جامعه از من خواست نماییم. فراموش که
متهمین و دهند خاتمه جنگ به که است این دولت
بهجنایتعلیهبشریت،جنایتکارانجنگیوناقضین
خانوادههای که تا بکشانند محکمه به را بشر حقوق
شهدا،ناپدیدشدگانومعلولینهمدردهایشانکمی
بیابد.گرچندکهموقفازدسترفتهشاندوباره التیام
برنمیگردد،امااینحکمخداونداستکهگناهکاران

بایدجزایاعمالبدشانرابچشند.«


جسدش  را پیدا نتوانستیم 
نیروهای حکومتی وقت با همکاری عساکر اشغالگر روسی فجایع متعدد و 

گوناگونی را انجام دادند.  در آن زمان اختناق و خفقان چنان فضا را گرفته 
بود که باالی هیچ کسی نمی شد اعتبار کرد. دولت هم به نام های گوناگون 
مردمان سرشناس و بانفوذ و جوانانی که علیه دولت سخن می گفتند را 

دستگیر و شکنجه می کردند و به شهادت می رساندند.  پدرکالن مادری ام 
که مردی در حدود 50 سال بود،  در یکی از شب ها از سوی نیروهای 

زورگوی وقت دستگیر شد و ندانستیم که او را کجا بردند و از وی چه 
می خواستند. اما عاقبت کار معلوم بود که او دوباره زنده برنمی گردد.

معاون دوم مجلس نمایندگان:

 کرزی به 
وعده ی خود 

عمل نکرده است 
ـــــــــــــــــــــــ :قدرتاهللجاویدـــــــــــــــــــــــ

 بهزاد گفت: »این مقاصد خاص هم در مورد مصوبه های 
شورا است، انتظاراتی که حکومت دارد و هم به نوعی در 

راستای ایجاد نهاد های موازی و غیرقانونی در کنار نهاد مجلس 
نمایندگان است، مانند جرگه عنعنوی و توسل جستن به نهاد های 

غیرقانونی، خودساخته و فرمایشی که حکومت قصد دارد 
در آینده ایجاد بکند.« بهزاد افزود: »برداشت شخص خودم 

این است که حکومت و شخص آقای کرزی چنین برنامه ای دارد و 
این رفت و آمد ها هم به کدام نتیجه ای نخواهد رسید.«

از صفحه )1(
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از  آمده  به دست  اسناد  می گویند  امریکایی  مقام های 
محل اختفای بن الدن نشان می دهد که او و دستیارانش 
در حال بحث بر سر معامله با پاکستان بوده اند. براساس 
این معامله القاعده از حمله بر پاکستان در برابر محافظت 

از آنها در داخل این کشور دست برمی دارد.
پیام های مبادله  این اسناد از جمله  این مقام ها،  به گفته 
او طی سال  بین بن الدن و مسوول ارشد عملیات  شده 
این که  بر  مبنی  نظریه است  اولین  فراهم کننده  گذشته، 
معامله ای می پنداشت  را آماده  پاکستان  بن الدن دولت 
این  در  القاعده  ارشد  رهبران  امنیت  تضمین کننده  که 

کشور می باشد.
را  اسنادی  هیچ  آنها  که  کردند  تاکید  مقامات  این 
یا  و  ارتش  با  پیشنهادی  چنین  دهد  نشان  که  نیافته اند 
مطرح  پاکستان  اطالعات  سازمان  عملیاتی  مسوولین 
شده است. مقام های امریکایی گفته اند این پیشنهاد در 

»مرحله بحث« بوده است. 
را  پاکستان  با  آتش بس  بن الدن  که  حقیقت  این  اما 
مدنظر داشت، بیانگر این نکته است که او فکر می کرد 
این نظریه ممکن است در داخل تاسیسات امنیت ملی 
این کشور بعضی طرفدارانی داشته باشد. در همان حال، 
گفتگوها  این  که  کند  استدالل  است  ممکن  پاکستان 
مدارکی را فراهم می سازد مبنی بر این که هیچ معامله ای 
در  دهد  اجازه  بن الدن  به  که  است  نگرفته  صورت 
مجتمع مجللی در ایبت آباد پناه بگیرد. ایبت آباد شهری 

با درجه متوسط در 75 مایلی اسالم آباد قرار دارد.
تحقیق  سیا در حال  امریکا،  مرکزی  اطالعات  سازمان 
که  است  الکترونیکی  اطالعات  بزرگ  بانک  روی 
ماه  حمله  جریان  در  کشور  این  کوماندوی  نیروهای 
تازه  جزییات  آوردند.  به دست  بن الدن  مقر  بر  گذشته 
درباره این اطالعات در حالی نشر می شود که مقامات 
امریکایی گفته اند پاکستان برای سی آی ای اجازه داده 
است تا یک تیم تحقیقاتی را برای انجام تحقیقات در 

مجتمع بن الدن بفرستد.
شماری از مقام های امریکایی تردید دارند که بن الدن 
پاکستانی،  مقام های  از  بعضی  ضمنی  موافقت  بدون 
توانسته باشد مدت بسیار طوالنی را به طور مخفیانه در 

این کشور سپری نماید.
در  هنوز  آنها  می گویند  امریکایی  ارشد  مقامات 
پاکستان  رسمی  موافقت  مدارک  یافتن  جستجوی 
درباره  تازه  اطالعات  اما  هستند.  الکترونیکی  فایل  از 
مختلف  سطوح  درباره  مخصوصا  القاعده،  ساختار 
که  این  جمله  از  است؛  آمده  به دست  القاعده  فعاالن 
روزانه  عملیات های  مسوول  که  فردی  با  بن الدن 
طور  به  است.  کرده  نامه نگاری  می باشد  شبکه  این 
عطیه  توسط  ایفا شده  مرکزی  نقش  اسناد  این  خاص، 
است.  برجسته ساخته  را  عملیات  مسوول  عبدالرحمن، 
شخص  این  با  بن الدن  می گویند  امریکایی  مقام های 

و  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت  گذشته  هفته ی  در 
کابل  در  را  روزه ای  یک  سمینار  معلولین،  و  شهدا 
برگزار کرد. مقامات وزارت کار اعالم کردند که این 
فرصت های  ایجاد  و  چالش ها  بررسی  برای  سمینار، 
افضلی  آمنه  است.  گردیده  برگزار  در کشور  کاری 
در  معلولین  و  شهدا  و  اجتماعی  امور  و  کار  وزیر 
افتتاح سمینار و در تشریح اهداف برگزاری آن گفت 
هماهنگ  سمینار،  این  برگزاری  از  اصلی  هدف  که 
در  اشتغال زایی  زمینه ی  در  مربوطه  نهادهای  ساختن 

کشور می باشد.
اجتماعی  امور  و  کار  وزارت  مقام های  آن،  کنار  در 
کنفرانس  در  را  سمینار  این  نتایج  آنان  که  گفتند 
نزدیک  آینده ی  در  است  قرار  که  کار  بین المللی 
گردد،  برگزار  جنوا  در  آن  کنفرانس  یک صدمین 
گفته های  از  بخش  این  به  توجه  با  کنند.  مطرح  نیز 
مقامات وزارت کار که گفته اند نتایج این سمینار در 
ذهنیت  این  می گردد،  ارایه  کار  بین المللی  کنفرانس 
نیز  سمینار  این  برگزاری  اساسا  که  می گردد  ایجاد 
برای  چاره ای  که  است  نبوده  هدف  این  بر  متمرکز 
مشکل بسیار حاد و کالنی به نام بیکاری پیدا شود، بلکه 
هدف این بوده است که با تهیهء تصویر و گزارش و 
صورت حساب، مایه تبلیغی برای مقامات وزارت کار 
بدست بیاید تا با استفاده از آن و ارایه آن در کنفرانس 
در  برای کارآفرینی  را  مبلغی  بتوانند  بین المللی کار، 
افغانستان به دست بیاورند و از آن مدرک، به وضعیت 

زندگی خویش سر و سامان بهتر ببخشند.
عامه  رفاه  تامین  دولت  اصلی  وظیفه های  از  یکی   
را دارد  این مسوولیت  قبال مردم  می باشد. دولت در 
که با برنامه ریزی های مناسب بتواند رفاه عامه را تامین 
راستای  در  موثر  عامل  یک  کار  میان  این  در  کند. 
سبب  می تواند  کار  یعنی  می باشد.  عامه  رفاه  تامین 
اما  گردد.  رفاه  از  برخورداری  برای  مردم  توانمندی 
در افغانستان دیده می شود که مردم با مشکل بیکاری 
مواجه می باشند. در چنین صورتی انتظار بر این است 
تولید کند.  ایجاد و  برای مردم کار  بتواند  که دولت 
تایید  به  فقط  نیز  دولتی  مقامات  که  است  جالب  اما 
این خبر که در وطن ما بیکاری است، اکتفا می کنند 
و گمان می کنند که با چنین روشی مسوولیت شان ادا 

شده است.
سمینار  تدویر  با  همزمان  و  گذشته  هفته ی  چنانچه 
امور  و  کار  وزیر  بی کاری،  چالشهای  بررسی 
افغانستان  در  اساسی  مشکل  را  بی کاری  اجتماعی؛ 
گذشته،  یک سال  در  که  داد  خوش خبری  و  خواند 

آمار بی کاران در کشور افزایش یافته است. 
برگشت  و  دانشگاه ها  فارغان  افزایش  افضلی  آمنه 
بی کاری  میزان  افزایش  اصلی  دالیل  از  را  مهاجران 
در کشور عنوان کرد و همچنین در ابراز نظر دیگری 
تایید کرد که کار و بی کاری تاثیر مستقیم بر وضعیت 

درباره امکان آتش بس با پاکستان صحبت کرده است. 
کشته  از  بعد  که  است  لیبیایی  فعال  یک  رحمن  آقای 
شدن شیخ سعید المصری در اثر حمله هواپیمای بدون 

سرنشین در سال 2010 به این سمت تعیین شد.
از  مخصوصا  القاعده  عملیات های  رهبری  وظیفه 
آن جهت خطرناک است که هواپیماهای بدون سرنشین 
فعاالن  از  شماری  گذشته  سال  یک  طی  »سی آی ای« 
پای  از  گرفته اند،  قرار  موقعیت  این  در  که  را  القاعده 
متخصصان  و  امریکایی  مقام های  است.  درآورده 
این  بودن  خطرناک  علت  که  گفته اند  ضدتروریزم 
با  باید  عملیات ها  مسوول  که  است  این  موقعیت 
جنگجویان القاعده در خارج از پاکستان تماس بگیرد؛ 
ارتباطاتی که معموال امریکا توسط دستگاه های استراق 

سمع خود ردیابی می کند.
رحمن،  آقای  گفتند  امریکایی  مقامات  گذشته  سال 
القاعده  شاخه  رهبر  درخواست  جریان  در  را  بن الدن 
در یمن قرار داد مبنی بر این که انور االولقی، روحانی 
تندروی امریکایی را به عنوان رهبر این گروه در یمن 
تعیین کند. این گروه، معروف به القاعده در شبه جزیره 
اولقی  معلومات  و  دانش  فکر می کند که  عرب ظاهرا 
ممکن  انترنت،  ستاره  عنوان  به  متحده   ایاالت  درباره 
برای جلب  این گروه و تالش ها  به عملیات های  است 
امریکایی،  مقامات  گفته  به  اما  کند.  کمک  کمک ها 
گروه  این  رهبری  که  بود  گرفته  تصمیم  بن الدن 

دست نخورده باقی بماند.
تحقیقاتی  تیم  به  دادن  اجازه  به  پاکستان  تصمیم 
بن الدن،  مجمتع  در  تحقیقات  انجام  برای  سی آی ای 
واشنگتن پست  روزنامه  در  پنج شنبه  روز  بار  )نخستین 
چاپ شد( بعد از هفته ها گفتگوهای خصوصی بین دو 

متحد مضطرب گرفته می شود.
از آنجایی که اداره اوباما خوشبین به نظر نمی رسد که 
مدفون  سرنخ های  یا  مخفی  کانال های  بتواند  تیم  این 
عملیات  درباره  را  تازه ای  اطالعات  و  کشف  را  شده 
دالیل  به  شاید  آن  اهمیت  دهد،  به دست  القاعده 

سمبولیک باشد تا دالیل اساسی.
با این حال، مقام های امریکایی و پاکستانی، دستکم در 
به شدت  روابط  در  تنش ها  تا  دارند  تالش  مردم  برابر 
خراب شده شان را ناچیز جلوه دهند. در حرکت دیگری 
الشه ی  گذشته  هفته  پاکستان  روابط،  بهبود  هدف  با 
را  امریکا  به شدت آسیب دیده بلک هاوک  هلیکوپتر 
که شب عملیات در مجتمع ایبت آباد سقوط کرد، به 

این کشور بازگرداند.


امنیتی کشور دارد.
که  کشور  اجرایی  مدیران  میان  در  می رسد،  به نظر 
باید نقش اجرایی داشته باشند و بایستی در راه مقابله 
به وجود  باور  این  اقدام کنند،  با مشکالت و حل آن 
آمده است که اطالع داشتن آنان از مشکالت و مطرح 
کردن آن به رسانه ها، به معنای اجرای کامل مسوولیت 
پنداشته می شود.  چنانچه که وزیر کار به خبرنگاران 
اینکه  یا  و  دارد  صعودی  سیر  بی کاری  می گوید، 
مقامات امنیتی در جلسه ی ولسی جرگه می گویند که 

اوضاع امنیتی پیچیده می باشد. 
حل  اجرایی،  مدیران  نقش  که  حالیست  در  این 
مشکالت است، نه اینکه صرف به آگاهی از مشکالت 
کفایت کنند و به این باور باشند که اختصاص معاش 
مردم  به  پول های کمکی  یا  و  مردم  مالیه ی  از  کالن 
افغانستان، فقط به این خاطر به آنها تعلق می گیرد که 
مسوولیت شان  عرصه  در  موجود  مشکالت  از  آنان 

آگاهی داشته باشند. 
در حالیکه در کشورهای دیگر، سندیکاهای کارگری 
امتیاز  مقرراتی،  و  لوایح  طرح  با  تا  هستند  تالش  در 
کارگران را افزایش داده و بدین طریق خستگی ناشی 
از کار را از کارگران بردارند، در کشور ما کارگران 
محروم از کار، در تمام ساعات روز در صف انتظار 
این  ببرند.  مزدوری  به  را  آنان  کسی  تا  می نشینند 
در  که  حقوقی  به  نسبت  توقعی  بی هیچ  کارگران 
سایر کشورها برای کارگران وجود دارند، با این امید 
زندگی می کنند که هفته ی چند روز بتوانند برای شان 

کار پیدا کنند.
یا  ایجابی  مسوولیت  بی  کاران  برابر  در  دولت 
حقوق  بین المللی  کنوانسیون  براساس  و  دارد  مثبت 
بخش  یک  که  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
جدایی ناپذیر از حقوق ذاتی بشر می باشد، وظیفه دارد 
تا برای فراهم کردن زمینه های کار سیاستگذاری کند. 
یکی از راه هایی که می تواند در عرصه کاریابی مفید 
در  بین المللی  گذاری های  سرمایه  جلب  شود،  واقع 

عرصه های زیربنایی و تولیدی کشور می باشد.
اما دیده می شود که روند سرمایه گذاری در افغانستان 
مشکالت  اگرچه  نمی باشد.  رشد  رو به  چندان  نیز 
امنیتی نقش مهمی در عدم عالقمندی سرمایه گذاری 
باعث  که  چیزهایی  از  یکی  اما  دارد،  افغانستان  در 
به خصوص  و  بین المللی  سرمایه گذاران  تا  می گردد 
از  حمایت کننده  پولی  و  مالی  سازمان های 
سرمایه گذاران نسبت به عرصه های سرمایه گذاری در 
کشور  در  فساد  موجودیت  نکنند،  اطمینان  افغانستان 
تصفیه  در  دولت  قاطعیت  عدم  یا  ناتوانی  می باشد. 
تا  گردیده  باعث  کابل بانک،  خسارات  بازستانی  و 
افغانستان  در  بین المللی  سرمایه گذاری  چشم انداز 

تحت تاثیر قرار گیرد.
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از  بی بضاعت  کودکان  و  زنان  برای  آموزشی  مرکز  یک 
سوی اجتماع زنان افغانستان به کمک مالی موسسه انکشاف 
بین المللی کانادا و کودکان جنگ زده این کشور، در ناحیه 
مرکز  این  در  شد.  افتتاح  گذشته  هفته  کابل  شهر  سیزدهم 
برای  از خانواده های بی بضاعت  صد زن و دوصد کودک 

یک سال تحت آموزش قرار می گیرند.
روز  افغانستان  زنان  اجتماع  رییس  گیالنی،  اسحاق  فتانه 
گفت  مرکز  این  افتتاح  مراسم  در  گذشته  هفته  چهارشنبه 
خانواده های  بیشترین  دارای  کابل  شهر  سیزدهم  ناحیه  که 
فقیر است که تاکنون از سوی نهادهای دولتی و غیردولتی 
کمترین توجه به آن صورت گرفته است. به گفته ی  خانم 
ارزیابی دقیق،  از یک  افغانستان پس  گیالنی، اجتماع زنان 
از  که  زنانی  برای  آموزشی  مرکز  یک  که  تصمیم گرفت 
مشکالت اقتصادی رنج می برند، ایجاد کند. او گفت: »من 
به همکاران خود گفتم که شما در منطقه دشت برچی که 
برادران و خواهران اهل تشیع ماست، شما ببینید که وضعیت 
مردم به خصوص از زنان و کودکان از چه قرار است. وقتی 
که  دیدند  و  کردند  سروی  منطقه  این  در  آمدند  آنان  که 
یا شفاخانه  کلینیک  است،  مکتب  باب  منطقه یک  این  در 
نیست،  درست  است، سرک های شان  دورتر  کمی   آنان  از 
برق  مهمتر،  هرچیز  از  و  نیست  صاف  نوشیدنی شان  آب 
»خانم هایی  افزود:  همچنین  گیالنی  اسحاق  فتانه  ندارند.« 
که در این مرکز سوادآموزی هستند، از خانواده های بسیار 
بی بضاعت اند و به فامیل هایی تعلق دارند که مردان شان در 
سر سرک ها کراچی دارند و ترکاری، کچالو... می فروشند. 

این ها بی حد بی بضاعت هستند و بسیار مشکالت دارند.«
ناحیه  باشندگان  افغانستان،  زنان  اجتماع  رییس  گفته ی  به 
و  می برند  رنج  متعددی  مشکالت  از  کابل  شهر  سیزدهم 
نیز،  به عنوان رهبران قوم هزاره شناخته می شوند  آنانی که 

میرا جان 12 روز می شود که از قریه اصلی خود »اوغ جم« 
به قریه »آب اوجی« از ترس حمله کوچی ها همراه خانواده 
آمده است. او ده نفر عایله دارد و فرزند کالنش دوازده ساله 

می باشد. 
قریه آنها در منطقه کجاب ولسوالی حصه دو بهسود والیت 
این  سرحدی  نقطه  منطقه  این  دارد.  قرار  وردک  میدان 
معموال در چند سال  با والیت غزنی می باشد که  ولسوالی 
اخیر کوچی ها به هدف استفاده از مالچرهای مناطق مرکزی 
مشاجرات  با  آمدن ها  این  می شوند که  وارد  مدخل  این  از 
و نزاع هایی نیز با اهالی منطقه یا ده نشین همراه بوده است. 

است.« خانم گیالنی تاکید کرد که در ناحیه سیزدهم شهر 
کابل فقر »بی داد« و این مساله با توجه به میلیاردها دالری که 
طی ده سال اخیر به افغانستان از سوی جامعه جهانی کمک 
»دردآور«  مردم  برای  و  »شرم آور«  دولتمردان  برای  شد، 
است. وی گفت: »این مساله شرم  آور است که در پایتخت 

مردم ما به این حد فقیر باشند.«
فتانه اسحاق گیالنی تاکید کرد که فقر باعث  این حال،  با 
به وجود آمدن تکلیف های روانی »شدید« برای زنان و مردان 
شده و اکثر خانم ها به دلیل فقر، مساله تربیه فرزندان شان را 

فراموش کرده اند.
تعلیم  در  زنان  سهم گیری  بر  افغانستان  زنان  اجتماع  رییس 
و تربیه تاکید کرد و گفت این مرکز نه تنها به عنوان یک 
مرکز سوادآموزی است، بلکه در آن زنان از مسایل مختلف 
آگاه خواهند شد. او به تربیه و آموزش زنان با کودکان شان 
در یک وقت معین تاکید کرد و گفت در صورتی که پیش 
از این برنامه های آموزشی سالم برای زنان و کودکان درنظر 

افغانستان  مردم  می شد،  گرفته 
قتل  به  را  همدیگر  آسانی  به 

نمی رساندند.
وضعیت  گیالنی  اسحاق  فتانه 
ناگوار  افغانستان  در  را  زنان 
توصیف کرد و گفت نسبت به 
سایر نقاط شهر کابل، در ناحیه 
بیشترین  کابل  شهر  سیزدهم 
دارند.  بودوباش  بی سواد  زنان 
در  زنان  سهم گیری  بر  او 
تاکید  نیز  سیاسی  عرصه های 
بهتری  شرایط  گفت  و  کرد 
در  زنان  سهم گیری  برای 
عرصه های سیاسی باید مساعد 

مکتب و یک کلینیک جامع صحی تعطیل شده است.
محمد امین یک باشنده کجاب که فامیل اش را به قریه دیگر 
اخیر  این مشکل در هفت سال  نشدن  از حل  و  داده  کوچ 
ناامید می باشد، با کنایه گفت: »از رییس جمهور می خواهم 
که اگر کوچی را اسکان نمی دهد، پس مردم کجاب را به 

جای دیگر اسکان دهد.«
منطقه  در  را  دهقانان  از  دیگر  نفر  ده  حدود  و  قربان علی 
مشغول  که  کردم  مشاهده  کجاب  دره  درخت«  »سبز 
دهقانان  دیگر  و  او  بودند.  زراعتی شان  زمین های  آبیاری 
از یک هفته قبل زنان، کودکان و مقداری از اموال شان را 
به جاهای امن مثل کابل انتقال داده اند و خودشان با بیم و 
زراعتی شان  زمین های  آبیاری  به خاطر  منطقه شان  در  ترس 
باقی مانده اند. او با اشاره به کوه ها و تپه های سمت جنوب 
دره می گوید پشت و باالی این کوه ها کوچی ها، که مسلح 
به سالح های گرم می باشند قرار دارند. آنها گاهی فیرهای 
برای  ولی  داریم  قرار  آنها  تیررس  در  ما  می کنند،  هوایی 
حفاظت از زراعت خود تا وقتی که خیلی ناچار نشویم اینجا 

خواهیم ماند.
او سال گذشته نیز به همین خاطر مجبور شد که خانواده اش 
آمد  و  رفت  جهت  را  افغانی  هزار   20 او  ببرد.  کابل  به  را 
فامیل اش هزینه کرد و مجبور شد 20 گوسفندش را نیم بها 
بفروشد و حاصالت زراعت اش هم نصف هر سال شده بود.

به  قربان علی  کنار  در  است که  دیگری  دهقان  محمدرضا، 
تهدید  بر  عالوه  امسال  می گوید  او  است.  مشغول  آبیاری 
به  او  می باشد.  دیگری  مشکل  نیز  خشک سالی  کوچی ها، 
جوی آب کوچکی که از کنارمان می گذرد اشاره می کند 
و می گوید تمام آب دره کجاب همین است، برای آبیاری 
یک زمین یک دهقان کافی است اما اکنون به خاطر کمبود 
به  را  آب  که  هستند  مشغول  اینجا  در  نفر  ده  حدود  آب 

زمین های خود هدایت کنند.
برای  حتا  نمی توانند  و  هستیم  مهمان شان  ما  این که  از  آنها 
و  می کنند  شرمندگی  ابراز  کنند،  دعوت  چای  پیاله  یک 
می گویند زنان و دختران را از اینجا کوچ داده ایم و کسی 

نیست که نان پخته کند.
نشود  حمله  »تا  می گوید:  لبخند  با  گفتگو  این  پایان  در  او 
مشغول زراعت هستیم، اگر حمله شود یا کشته می شویم و 
اگر زنده ماندیم فرار می کنیم و می رویم به »بادآسیاب« و 

کوچی ها آنجا هم از پشت ما می آیند.«
می گوید  خنده  با  می خواهد  چه  دولت  از  می پرسم  او  از 
اشاره  و  دهد  انجام  ما  برای  کاری  نمی تواند  هم  دولت 
می کند که چند روز پیش هیاتی از قومندانی والیت به این 
منطقه آمد که کوچی ها باالی آنها فیر کردند، یک پولیس 

به  وابسته  افغانستان  »موضوعات  افزود:  گیالنی  خانم  شود. 
موضوعات سیاسی است و زن نباید از سیاست جدا ساخته 
شود. نصف نفوس افغانستان را زنان تشکیل می دهند و زنان 

باید در تمام موضوعات سیاسی سهم فعال داشته باشند.«
افغانستان  زنان  اجتماع  گفت  گیالنی  خانم  حال،  این  با 
زنان  به  مختلف  عرصه های  در  این سو  به  سال  سی  از  که 
بدون  را  دارد که کمک هایش  تالش  است،  کمک کرده 
درنظرداشت مسایل قومی و مذهبی، در دیگر نقاط کشور 
نیز گسترش دهد. وی گفت اجتماع زنان افغانستان تاکنون 
وضع  بدون  بین المللی  نهادهای  از  و  کرده  عمل  مستقالنه 

قیودات و شرایط کمک دریافت کرده است.

بقیه  و  کردند  زخمی  را  آنها  دیگر  نفر  چند  و  کشتند  را 
مجبور شدند فرار کنند.

در ادامه بازدید از دره کجاب در منطقه »لته بند« با خانواده 
پیاده روی،  از ده ساعت  برمی خوریم که پس  سید سکندر 
حال  در  خورشید  آن که  با  بودند،  نرسیده  مقصد  به  هنوز 
غروب بود از سکینه خانم اش پرسیدم که چرا کوچ می کند. 
به خاطر آمدن کوچی ها مجبور شده است کوچ  او گفت: 
کند. او توضیح داد که: »شوهرم از لحاظ جسمی و عصبی 
وضعیت مناسبی ندارد و سال گذشته در گرماگرم درگیری 
کوچی ها او بیمار شد و من تنها مجبور شدم که با فامیل به 
طرف »سرچشمه« بروم که در حین رفتن دو دختر 12 و 10 
دارند همراه یک گاو  اعصاب  تکلیف  آنها هم  ساله ام که 
گم شدند که باالخره دخترهایم را که یک موتروان آشنا به 

کابل انتقال داده بود پیدا کردم.«
تمام اثاث سید سکندر بر روی یک مرکب بار بود و سکینه 
جاوید  است.  شده  غارت  گذشته  سال  آنها  اکثر  می گفت 
داماد خانواده از کابل برای کمک به انتقال آنها به نقطه امن 
آمده بود. بیشتر مزاحم آنها نشدم باید آنها راه می رفتند تا 

که هوا تاریک نشده به مقصد برسند.
رییسه و مومنه هر دو صنف سه مکتب »قلعه سید« می باشند 
که آنها را در قریه خلوت و ساکت »قلعه مرادخان« کجاب 
همراه  آنها  و  رفته اند  کابل  به  خانواده شان  بقیه  می بینم، 
تا چند گوسفند  مانده اند  زراعت اند  مشغول  پدران شان که 
خانواده  را چوپانی کرده و نیز برای پدران شان چای و نان 

آماده کنند.
از آنها پرسیدم حال که مکتب شان تعطیل شده باید خوش 

باشند اما آنها گفتند نه »دق« می باشند!
قریه شان  شده  مجبور  که  شبی  از  جان  میرا  کهن سال  مادر 
را ترک کند قصه کرد. آن شب میراجان خانه نبود و آنها 
مجبور شدند همراه پسر کاکای میراجان کوچ کشی کنند. 
آن مادر گفت: »سرکنده و پای کنده همراه نواسه های خرد، 
عروس و دخترهایم از ترس کوچی فرار کردیم و نماز هم 

قضا شد.«
او ادامه داد که: »اینجا هم مانند آدم های سرگم کرده گاهی 
بیرون می روم گاهی به خانه می آیم، خدا گفته مانده ایم تا 

که خدا این تاریکی را سر ما روشنی کند.«
او در آخر گفت: »حیران به درگاه خدا ماندیم که چرا این 

مشکالت هر سال سر ما مردم می آید.«
بهسود و  بی جاشدگان دره کجاب  امید رساندن صدای  به 
نیز هراس از سکوت، کمین و تاریکی هوا، منطقه را به قصد 

مرکز ولسوالی ترک کردیم.


تاکنون کمترین توجه به این منطقه نکرده اند. خانم گیالنی 
از رهبران قوم هزاره انتقاد کرد و گفت: »من حیران هستم که 
کالن های مردم هزاره ما که در پارلمان هستند چرا نتوانستند 
بیچاره در  مردم  این  ده سال شد.  بیاورند.  برق  این ها  برای 
این ده سال چه گناهی کرده که در این ده سال حتا به برق 
دسترسی پیدا نکرده اند. من به مقام  ها می خواهم بگویم که 
غم این مردم را بخورند و این ها آب صحی ندارند. و دیگر 
چیزی که در این منطقه دیده شده بی کاری  اکثریت مردان 

سال  در  تنها  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  گزارش  بر  بنا 
1387، بیست و چهار نفر از اهالی ده نشین در اثر این منازعه 
کشته شده اند و سال گذشته نیز 6 نفر کشته شده اند و 35 باب 
مکتب بیش از یک ماه در سه ولسوالی بهسود یک، دو و 
دایمیرداد این والیت به خاطر این منازعه مسدود بوده است.

رییس جمهور  پارسال  فرمان  علی رغم  جاری  سال  در 
عده ای  بازهم  بود،  شده  کوچی ها  اسکان  خواهان  که 
و  ترس  ایجاد  باعث  و  آمده اند  منطقه  این  به  کوچی ها  از 
وحشت برای اهالی منطقه شده اند. اهالی منطقه اکثرا بی جا 
بهسود 5  مربوط حصه دو  تنها در دره کجاب  شده اند که 

فتانه گیالنی:

درناحیهسیزدهمفقربیدادمیکند
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و  نبوده  ممکن  واحد  جای  یک  در  انسان ها  همه  زندگی 
همه مواد مورد نیاز نیز در یک محل تولید شده نمی تواند، 
نخستین  است.  آمده  پدید  انتقاالت  ضرورت  همین رو  از 
پشت  از  استفاده  با  انسان  خود  توسط  محموله ها  انتقاالت 
سر  باالی  گرفتن،  بغل  زیر  شانه ها،  یا  و  سرشانه  نمودن، 
گرفتن  به کار  با  بعدها  و...  دست ها  در  آویزان  گذاشتن، 
با  یا  و  مستقیم  به گونه  وسیله  بزرگ ترین  به حیث  حیوانات 
عراده که تا هنوز هم در کشور ما از اهمیت ویژه خودش 
وسایط  و  وسایل  یا  زیرا  می شد.  انجام  است،  برخوردار 
ماشینی و یا راه مناسب در اختیار نبوده و یا هم ناتوانی های 
پدید آمدن عراده  اقتصادی سبب چنین حاالت شده است. 
با استفاده از انرژی زنده جان ها و بعد ها انرژی آب، باد قوه 
زمین و آتش )چوب، ذغال سنگ، نفت، برق، اتوم، آفتاب 
و...( در کشتی، ریل، موتر، طیاره و دیگر وسایل و وسایط 
با شیوه های به کارگیری متفاوت، انقالب و تحول بزرگی را 
به وجود آورده است که در خشکه و روی زمین ارزان ترین، 
تیز و مطمین ترین آن راه  سنگین ترین و بعضا راحت ترین، 
آهن با محدویت هایش است. انتقاالت در تبادله کاال ها در 
تجارت، صنعت، زراعت، انسان ها، حیوانات، مسایل جنگی 
و نظامی، مراسم مذهبی، فرهنگ و تقریبا همه چیز انسان و 
حتا افکار آدم ها نقش انکارناپذیر داشته و به سادگی موردي 
را گفته نخواهیم توانست که انتقاالت در آن دخالت موثر 

نداشته باشد.
بیشتر از یک صد سال از عمر راه آهن در جهان، کشورهای 
1900م  سوم  دهه  در  می گذرد.  ما  کشور  و  همسایه 
همت  به  داراالمان  تا  کابل  شهر  فعلي  مرکز  از  خط آهن 
شاه امان الها خان کشیده شده بود که الشه واگون های آن تا 
حال در داراالمان موجود است. با این تفاوت که ما نه تنها 
مهارت  با  بلکه  نساختیم  سراسری  و  نداده  انکشاف  را  آن 
نابودش هم نمودیم. درحالی که کشور های هم پایه و  منفی 
همسایه  ی ما در آن زمان، به قدر کافی و توان، خطوط آهن 
خود را توسعه داده، سراسری ساخته و در رشد کشور های 
خود استفاده وسیع بردند. مگر افغانستان از سال های 1930م 
تا حال هرگز خط آهن نداشته است و یگانه کشور در منطقه 
محاط  برای کشورهای  و  می باشیم  ما  فقط  بدون خط آهن 
اقتصادي-  پسمانی هاي  اساسی  عوامل  از  یکي  خشکه  به 
اجتماعي و حتا سیاسي همین مهم انگاشته می شود. راه آهن 
ارزان ترین  از  یکی  انرژی   نوع  مصرف  درک  از  به ویژه  
انتقال در خشکه و روی زمین بوده که در یک   وسیله های 
زمان مقدار زیاد محموله و مسافر را به خصوص در راه های 

دور به راحتی حمل می نماید.  
در سال های 1350خ  باز مفکوره داشتن خط آهن در کشور 
به  نهایتا  را  کشور  غربی  مرز  که  رفت  عملی شدن  به طرف 
هرات- خط آهن  همین  احتماال  که  می داد  پیوست  شرق 

از آن  این پروژه و قسمتی  بود.  سنگان مورد بحث خواهد 
هرچند  از نظر ما در مسیر نامناسب کار شده، با آن هم در 
حیاتی  ضرورت  یک  ما  برای  و  روشن  آن  مفیدیت  کل 
با  خط آهن  ساختمان،  نخستین  مصارف  وجود  با  است. 
انتقاالت  باال،  توانایي  و  انرژی  نوع  مصرف  درنظرداشت 
ارزان تر و مطمین داشته و برای ما که بعد از سی سال ویراني 
را،  پرآرامش  سال هاي  شده  متوقف  انکشاف  ایستایي،  و 
دوباره آغاز نموده ایم احداث خط آهن  بسیار حایز اهمیت 

است.
ایجاد  برای  بحث  قابل  موضوع  اساسی ترین  و  مهمترین 
بعد  و  اتصال  نقاط  اهمیت  مواصالتی،  خطوط  احداث  و 
منابع  اقتصادی،  اهمیت  دارای  نقاط  مسیر می باشد.  انتخاب 
گردشگری،  معادن،  صنعتی،  صنعتی،  زراعتی-  زراعتی، 
منابع انساني و دیگر منابع و موارد دارای اهمیت هاي دیگر، 
اصوال  که  مواصالتی اند  مفکوره خطوط  نخستین  ایجاد گر 

توسط دولت ها پیشنهاد می گردند.
)گزینه(  وریانت  یک  از  بیشتر  اتصال،  نقاط  برای  هرگاه 
تحلیل  و  سروی  به  حساس  شده  مسیر  تعیین  باشد  ممکن 
نیاز  واقع بینانه تر  و  کافی  تخصصی  و  کارشناسانه  منطقی  
به  منجر  بی باکانه  و  سطحی  تحلیل های  چه  است،  شدید 
خسارات زیاد و قطعا جبران ناپذیز خواهد گردید و بعضا به 
خیانت نیز منجر می شود. در گزینش مسیر، سروی های دقیق 
و کافی با معیار های وابسته و تحلیل های علمی-فنی کمک 

فراوان می نماید.
باید  منابع  پوشش دهي  درنظرداشت  با  مسیر  خوب ترین 
مسکونی  منازل  زراعتی  تولیدی  منابع  بوده  کوتاه تر 
ممکن  تاحد  را  دارایی ها  و  داشته ها  دیگر  و  فابریکات 
بی مورد  صدمه نرساند و نابود نسازد و آینده نگر باشد، منابع 
و مواد ساختمانی طبیعی برای احداث خط قابل دسترس و 
ساختمان ها  احداث  و  مسیر  طبیعی  عوارض  باشد،  نزدیک 
وقت  در  مالی  و  جانی  خسارات  بوده،  کمتر  تحکیمات  و 
حرکت کمترین، راه ها را قطع ننموده، آلودگي هاي محیط 
زیستي و در کل همه چالش ها را به حد کمترین برساند و....

جهت رسیدن به این مهم باید موضوعات یادشده تحلیل و 
ارزیابي دقیق فنی گردد.

کارآترین،  اجرایی،  طرح  اقتصادی ترین  که  نرود  یاد  از 
هزینه  آن که  با  می گردد  بررسی  مفیدترین ،  و  موثرترین 
اجرایی آن ظاهرا زیاد هم به نظر بخورد، نه این که در اجرا، 
و کمترین  از کارآیی کم  و  باشد  پول کمتر مصرف شده 

مسیر راه آهن هرات- سنگان 
مشکل آفرین است

بهره دهي برخوردار بوده، مشکل آفرین باشد و یا به اندازه ای 
پرنواقص ساخته شود که تعدیل و یا دورکردن، که آن هم 
هزینه خود را مي خواهد، ترجیح داده شود و از همه مصارف 
انکشاف  شهرهای  زمانی که  گردد.  انصراف  شده  اجرا 
چنین  ما  خود  دست  به  که  پرنواقص،  و  غیرپالني  یافته ی 
شهرهاي  ایجاد  به  اقدام  می گردند،  چاره ناپذیر  است  شده 
و  بود.  آن جمله خواهد  از  نوین  کابل  می شود، که  جدید 
این برخورد برای هر طرح و پروژه دیگر نیز صدق می کند.

گفتنی است در پروژه های نا موفق، با معایب و یا پر نواقص، 
ضعف و ناتوانی کادر فنی را در سروینگ، تحلیل، دیزاین، 

انتخاب، مقایسه و اجرا، آشکار می سازد.
انتخاب شده خط آهن هرات- سنگان از غرب مرکز  مسیر 
با  قریه زنگي صبا  را در  ولسوالي غوریان گذشته، هریرود 
احداث یک پل ریل گذر حدود200متر درازي قطع نموده، 
حالي که  در  قلعه  اسالم  هرات-  آسفالت  سرک  جنوب  از 
بیش از 90درصد از وسط زمین هاي زراعتي گذشته، راه هاي 
بیشتر از سي روستا را قطع نموده و ایجاب احداث یک پل 
و  مي نماید  هوتل سفید  در ساحه  را  کیلومتر  از یک  بیشتر 
برخواهد  خود  راه  سر  از  نیز  را  آبادي ها  تعدادي  احتماال 
داشت و آلودگي هاي صوتي و سوختي آن، زیادتر از سي 
روستاي جنوب را و آن هم توسط باد هاي 120روز موسمي 
از شمال به جنوب آرام نخواهد گذاشت، و خطرات جاني 
زنان شان  در دو  و  اطفال  و  مالداران  و  براي کشاورزان  را 
احتمالي  معضالت  و  داشت  پي خواهد  در  خط آهن  طرف 
دیگر نهایتا به گوشه مزدحم شمال غرب شهر هرات وصل 
و بعد از تقدیم نمودن نابسامان سازي هاي مذکور، ازدحام و 

ناهنجاري ها را در این ناحیه نیز افزایش خواهد داد.    
در  که  سنگان  هرات-  خط آهن  مسیر  در  من  وآمد  رفت 
قسما حال اجرا است زیاد است، همیشه حین اجرای مسیر 
خط، برایم پرسشی درباره ی مسیر مطرح بود چرا خط آهن 
با  نیز  دولتی  وابسته  مقامات  که  بگذرد؟  مسیر  این  از  باید 
ابراز بی خبری پرسش های شفاهی مرا پاسخ نفرمودند و این 
هر  )از  پول  از  و  ما  برای  و  مربوط  آن چه  از  که  می رساند 
و  بی خبر  چقدر  است،  ما  خود  باشد(  که  فورمولی  و  منبع 
طلوع  تلویزیون  که  بود   1389 سال  اواسط  در  بی اعتناییم. 
چنین شکایتی را در مورد چگونگي مسیر راه آهن هرات- 

سنگان و مشکالت آن به نشر سپرد. 
در کل  هرات-سنگان  که خط آهن  نظراند  این  به  آگاهان 
غوریان،  ولسوالی  مرکز  جنوب  هریرود  جنوب  از  باید 
جنوب  انجیرک،  دهنه  زنده جان،  ولسوالی  مرکز  جنوب 

جنوب  زیارتجاه،  بزرگ  روستای  جنوب  سمنت،  فابریکه 
شهرک صنعتی و میدان هوایی، که می تواند از همین جا به 
جانب تورغندی، سرک مرکزی از طریق چخچران و سرک 
این  یعني  بگذرد،  یابد  اتصال  نیز  نو  قلعه  طریق  از  حلقوی 
انتخاب مسیری است که گویا خدا، طبیعت آن را برای همین 
اندک  با  هم  یقینا  است.  بخشیده  سنگان  هرات-  خط آهن 
دقت به زودی و به خوبی می توان دریافت که این مسیر طور 
طبیعی مي تواند منابع نمک سار غوریان، معدن آهن غوریان، 
ابریشم زنده جان، سمنت کارخانه هاي پل  هاشمی، باغ های 
بزرگ انگور و میوه کریم آباد و زیارتجاه تولیدات وسیع 
کارگو،  انتقاالت  و  هرات  هوایی  میدان  صنعتی،  شهرک 
تاسیسات  زرغون،  پشتون  از  قسمتی  و  گذره  محصوالت 
معدن  قندهار-کابل،  زرنج-  هرات-  شاهراه  دیگر،  دولتی 
از  دهد،  انتقاالتي  پوشش  موثر  و  به خوبي  ادرسکن  مس 
برقي  انرژي  برق جهت دریافت  انتقال  موازي خط  و  کنار 
با نزدیک ترین فاصله ممکن عبور نموده و نفوس قابل توجه 
تخلیه  از محموله گیری،  و  را مستفید ساخته  یادشده  مناطق 
آسان، نزدیک و ارزان برخوردار است چنانچه در این مسیر 
عوارض طبیعی زمین قابل صرف نظر بوده، زمین های زراعتی 
یا منابع نان ما را صدمه نزده و نابود نساخته و دولت مجبور 
از  باالتر  مراتبه  )چند  به  آن هم  و  مردم  زمین های  خرید  به 
نرخ معمول محل( نبوده زیرا زمین هاي این مسیر و حریم آن 
دشتی و دولتی بوده و زراعتی نیست و سرک های روستاها 
آن را قطع نمی نماید و خطرات نسبتا حتمی جانی که زارعین 
بود،  مواجه خواهند  آن  با  کار  آن ها حین  زنان  و  اطفال  و 

نسبت زراعتی نبودن تشوش آور نیست و....و...   
به بیان ساده تر با حل یک مشکل )احداث راه آهن( چندین 
برای  نقد  پول  پرداخت  گزاف،  قیمت  به  را  دیگر  مشکل 
و  زراعتی  زمین های  دادن  دست  از  غیردولتی،  زمین هاي 
بهای جان  نخواهیم خرید و ازدحام پرحجم و  سرسام آور 
در  شد؛  نخواهد  ایجاد  هرات  شهر  غرب  شمال  در  دیگر، 
حالي که این همه صفات برتر در مسیري که در دست اجرا 
وجود  که  تنها  نه  هرات-اسالم قلعه(  سرک  )جنوب  است 

ندارد بلکه برعکس هم هست. 
اما خط آهن هرات- سنگان که در مجموع از شمال هریرود، 
هرات-  سرک  موازی  و  جنوب  متری  یک صد  حدود 
اسالم قلعه مسیر داده شده  و طوری که در نخست یادشد که 
شیوه انتخاب مسیر مقایسوی است با مقایسه جنوب هریرود 

چنین است:
کوتاه تر نبوده، بستر خط با حریم آن حدود سه هزار جریب 
نان  و  و کار  اقتصاد شغل  از آن که  بیشتر  یا  زمین زراعتی 
مردم محل و کشور است را بی مورد نابود کرده، مبالغ زیاد 
پول نقد باید برای صاحبان زمین ها )گفته می شود چند برابر 
بیشتر از نرخ معمول محل( پرداخته شود، سرک های مرکز 
استونان،  گزه،  نواز،  پیرنی  روستاهای:  غوریان،  ولسوالی 
قاضی،  کالته  صبا،  زنگی  روشنان،  جوهر،  قلعه  دهران، 
قلعه  آباد،  ننگ  برناباد،  روج،  سبول،  دهگرگان،  روزنک، 
شریف  شکیبان،  میمزک،  شاده،  اوغه،  جنگان،  معمورین، 
آباد، شهرک جدید سعادت مهاجرین، ده سرخ، قلعه عطار، 
سرک رباط پرییان – پل هاشمی، رباط پرییان و... اسحاق 
قلعه و جنوب  اسالم  سلیمان که در جنوب سرک هرات- 
خط آهن قرار دارند، ناگزیر خط آهن را قطع و عبور خواهند 
نمود. در واقع بیش ازسی زیرگذر را جهت عبور مطمین، 
بدون مزاحمت و مصوون با مصارف گزاف و بیجا ایجاب 
نموده در غیر آن باید از روی خط بگذرند که همه می دانیم 
احتمال خطرات جانی برای اهالی و تخنیکی برای خود خط 
حتمی است و با درنظرداشت وزش بادهای 120 روز و دیگر 
آلودگی های  تفویض  جنوب  به  شمال  از  موسمی  بادهای 
مساله  یادشده  مناطق  اهالی  برای  به ویژه  سوختی  و  صوتی 
زراعتی  زمین های  همان  خط،  طرف  دو  در  است.  جدی 
محکوم به نابودی و قابل خریداری! قرار دارند که دهقانان 
با اطفال و زنان خوشه چین و دستیار و نادار خود، چوپان ها با 
رمه ها و گله ها و چوپان بچه ها، با رمه گک های بره و بزغاله 
گاهی هم در امان و راحت نخواهند بود. و ازدحام در گوشه 
شمال غربی شهر هرات که فعال هم ساحه مزدحم است به 
حد اعظمی و غیر قابل کنترول خواهد رسید و چندین آبادي 

در این مسیر باید از بین برود.
 چرا مسیر انتخاب شده از بین زمین هاي کشاورزي گذشته و 
زیاده از این که منابع مسیر جنوب هریرود را پوشش نمي دهد، 
است.  پرسش برانگیز  مي نماید،  خلق  را  زیادي  مشکالت 
سروي و محاسبات یادشده طور طبیعي این مفکوره و نظر را 
تداعي مي کند، گویا که قصدا و حساب شده چنین طراحي 
صورت گرفته است. که بعضا این نیت را به »نیش عقرب« 
نسبت مي دهند و سیاسي مي دانند، بعید هم نیست و اگر این 

نیش هم نبوده باشد کم توجهي، بي اعتنایي، کوچک شماري 
و سطحي نگري را نمي توان نادیده گرفت و از سویي چون 
طراح، اجراکننده و تمویل کننده پروژه، یک کس مي باشد 
بعید نیست که با عین بودجه کار آسان و ارزان تر را برگزیده 
مهم  که  تنها  نه  براي شان  دارد  پیامد هایي  چه  این که  باشد. 
جایي  زیرا  برد،  خواهند  هم  لذت  سادیزم گونه  بل  نیست 

مي سوزد که باالي آن آتش  قراردارد.  
آینده نگرترین،  مفیدترین،  کارآترین،  بهترین،  مگر 
همان  وریانت  مصوون ترین  و  کوتاه ترین  اقتصادی ترین، 
روی  است.  –زنده جان  غوریان  جنوب  و  هریرود  جنوب 
همین دالیل و منطق اگر دیزاین مسیر هر زمانی که شده باشد 
مهم نیست، خوب و مهم آن است که چانس مناسب برای 
اجرای  و  دیزاین  در  ما  است،  موجود  کافی  به قدر  تعدیل 
به خاطر  بازنگری ها  و  تعدیالت  بار  چندین  شاهد  پروژه ها 
بهره گیری بهتر و موثر و مفیدتر بوده ایم و باید هم باشیم و 

نتایج خوبی را از این اصالحات بهره مند گردیده ایم.
نیستند  درنظر  سال  ده  حتا  و  یک سال  برای  پروژه ها  چنین 
لباس  و  واسکت  بدهند،  کار  باید  سال  ده ها  چندین  بلکه 
نیاید  نباشد و یا بعد خوش ما  نیست که اگر به جان موافق 
دورش به اندازیم. بلکه با همه معایب باید یک عمر رنج و 

خسارت آن را کشید. 
واقع بینانه  کارشناسانه،  تحلیل هاي  از  بعد  که  امیدواریم 
با  جان،  –زنده  غوریان  و  هریرود  جنوب  مسیر  صادقانه  و 
گردد.  تطبیق  فوق  شده ی  حساب  برتری های  درنظرداشت 
از  که  اجراشده  زیرسازی  کیلومتر   20  15- طول حدود  و 
هرات-  اسفالت  سرک  تا  غوریان  ولسوالی  مرکز  غرب 
ضرورت  که  موتررو  سرک  به حیث  دارد  ادامه  اسالم قلعه 
شدید براي اهالي آن مناطق هم هست استفاده ی بهینه شده 
ادامه  در  هریرود  روی  شده  ساخته  پل  چنانچه  مي تواند، 
همین زیرسازي برای عبورومرور وسایط موتری به ویژه در 
نیاز جدی و حتمي است و  مواقع آب خیزی هریرود مورد 
در این صورت هیچ تاوان و ضرري براي ما نخواهد بود زیرا 
هم صاحب سرک و پل موتررو که نیاز ما است مي گردیم، 
از ضررهاي یادشده فوق در مسیر حاضر در امان و برحذر 
مي مانیم و از مفادهاي زیاد مسیر جنوب هریرود استفاده به 
مراتب بیشتر از مسیر شمال هریرود خواهیم برد. در سال های 
در  هریرود  از  گذشتن  به خاطر  باید  ناگزیر  وسایط  پیش، 
همین موقعیت پل، بعد از قبول ده ها کیلومتر از پل هاشمی 
یا تیر پل استفاده می نمودند، مگر در این اواخر پل خط آهن 
مشکل  این  به  نمی شود  استفاده  واگون ها  برای  هنوز  که 
تطبیق  نخواسته  خدای  اگر  اما  است،  گفته  پاسخ  تصادفا 
نه  موتری  وسایط  عبور  مشکل  افتد،  به  اتفاق  مسیر  همین 
تنها که پای بر جا خواهد ماند بلکه مشکالت بین خط آهن 
دیگر  طرف  از  بود.  خواهد  حتمی  نیز  موتری  وسایط  و 
غالم نبي خان  دهانه  لغشک  باالي  سفید  هوتل  موقعیت  در 
را  کیلومتر  یک  از  بیشتر  درازي  به  را  پلي  احداث  ایجاب 
براي خط آهن مي نماید که هزینه باالتر از پنج میلیون دالر را 
اسفالت موتررو هرات  براي سرک  خواهد داشت. چنانچه 
–اسالم قلعه این گونه پلي درنظر است که گفته مي شود کار 
روي طراحي آن در جریان است. در همین جا گفتني است 
براي سرک  به احداث پل  که در همین موقعیت ضرورت 
هرات-اسالم قلعه هم نیست زیرا از چانس خوب با بستن بند 
آبگردان ذخیره اي که ظاهرا این استعداد در ساحه پیش از 
دخول آب به سرک وجود دارد که باید سروینگ مربوطه 
روي آن صورت گیرد، در صورت نتیجه مطلوب با یک تیر 
از  استفاده دایمي و منظم  به دست خواهد آمد:  چند هدف 
آب ذخیره بند به ویژه در تابستان، از برق آن و زیر کشت 
نقي،  تقي  روستاهاي  براي  جدید  مستعد  زمین هاي  آمدن 
هوتل سفید، شکیبان میمیزک و شریف آباد و صرفه جویي 
از احداث پل یاد شده وحل  مشکالت موجود سیالب در 

سرک. 
با این گونه تحلیل ها دیده می شود که کدام خسارت مقطعی، 
نبوده  ارجحیت ها هرگز متصور  با درنظرداشت  به خصوص 
بلکه فواید آن نیز به گونه اي که تذکار رفت برشمرده شد. 
که  هر کجا  از  و  وقت  هر  نقص  روی کوچه  پیش  گویند 
گرفته شود، ناوقت نیست. خوشبختانه که هنوز در این باره 
تعدیالت  البته  است.  موجود  کافي  به قدر  تعدیالت  چانس 
در پروژه ها معمول و حتا ضرور بوده و آن پروژه هایی موفق 
به در می آیند که در جریان اجرا به نواقص آن پی برده شده، 
توجه شود و رفع نواقص گردد. البته حل مسایل بین مالک 
پروژه و اجراکننده، راه های خود را دارد و خوشبختانه این 
مسیر اراضی نسبتا هموار برای راه آهن داشته کوهستانی و 

دشوار گذر نیست.
چرا کاری عاقل کند که بار آرد پشیمانی  
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

همکاري با پولیس:
با همکاري نزديک وزارت داخله و قومانداني اکادمي 
پوليس، حقوق بشر به صفت يک مضمون مستقل در 
نصاب آن اکادمي گنجانيده شده و تدريس مي گردد.

در  پوليس  آکادمي  اساتيد  آن وزارت،  همکاري  با 
سال هاي گذشته بارها در کارگاه هاي آموزش حقوق 
بشر و آموزش آموزگار و ظرفيت سازي در کميسيون 
شرکت نموده و در عرصه ي ارايه ي موضوعات حقوق 
ايشان  با  آموزشي  جديد  روش  از  استفاده  با  بشري 
به صورت  مي توانند  آنها  اکنون  و  گرفته  کار صورت 
مستقالنه موضوعات حقوق بشري را براي دانشجويان 
دهند.  آموزش  پوليس  اکادمي  در  شاگردان شان  و 
ايشان  با  منظم  به صورت  بشر  حقوق  تعليمات  بخش 
و  مواد آموزشي  تهيه ي  راستاي  و در  بوده  ارتباط  در 

ارايه ي مشوره هاي مسلکي همکاري مي کند.
همکاري با اردوي ملي:

حقوق  موضوعات  افغانستان،  ملي  اردوي  توافق  با 
اردوي  کابل  تعليمي  مرکز  درسي  برنامه ي  در  بشري 
ملي و اکادمي ملي وزارت دفاع ملي شامل شده و در 
جريان سال هاي گذشته چندين دوره، اساتيد آن مراکز 
آموزش  و  بشر  حقوق  آموزشي  کارگاه  چندين  در 
و  بشر  حقوق  عرصه ي  در  و  نموده  شرکت  آموزگار 

وضعیت صحي:
 10 سرجنگل   و  لعل  ولسوالي  مختلف  نقاط   در   
يک  از  عبارتند  که  مي نمايد  فعاليت  صحي  مرکز 
)دي، اچ( که داراي امکانات هرنوع خدمات صحي، 
مي باشد.  شفاخانه  يک  امکانات  دارايي  و  جراحي 
و  لعل  ولسوالي  مرکز  در  صحي  مرکز  اين  البته 
فعال  بخش هاي  مي دهد.  ارايه  خدمات  سرجنگل 
شفاخانه مرکز لعل و سرجنگل عبارتند از »اوپيدي 
»بخش  اطفال«،  »اوپيدي  مردانه«،  »اوپيدي  زنانه«، 
»بخش  »بخش جراحي«،  حاملگي«،  دوران  مراقبت 
سوتغذي«،  اطفال  »بخش  پانسمان«،  و  تزريقات 
»بخش واکسيناسيون«، »بخش فارماسيست« و »بخش 
و  لعل  ولسوالي  مرکز  شفاخانه  در  عاجل«  بيماران 
سرجنگل دو نوع خدمات صورت مي گيرد که يکي 
آن سرپايي است و ديگر آن بيماران داخل بستر. بنا 
نظارت  حين  در  سعادت  شفيق اهلل  داکتر  بيانات  به 
کميسيون  غور  واليتي  دفتر  ساحوي  نظارت  تيم 
شفاخانه  اين  در  »حتا  افغانستان:  بشر  حقوق  مستقل 
جراحي مغز هم انجام شده است؛  البته اين جراحي 
وظيفه  در  حاضر  داکتر  توانمندي  و  اطمينان   با 
درمان  شفاخانه  اين  صالحيت  جزو  گرچند  بود. 
البته  بيماري هاي مغزي، عقلي و عصبي نمي باشد و 
اين عمل از روي مجبوريت انجام شد و خوشبختانه 
با موفقيت کامل سپري شد.« در اين نوبت از نظارت 
غور،  واليت  دفتر  بشر  حقوق  ساحوي  نظارت  تيم 
رييس اين شفاخانه مدعي شد: »تمام امکانات الزم 
را اين شفاخانه در اختيار داشته و ماشين )اکس ري(  
در  سهولت  ب��راي  که  اس��ت؛  نموده  تهيه  ت��ازه  را 

ايشان  با  استفاده از شيوه ي جديد آموزش حقوق بشر 
کار صورت گرفته است.

مرکزی  و  محابس  تعلیمي  مرکز  با  همکاري 
تعلیمي امنیت ملي:

با توافق وزارت محترم عدليه و رياست محترم عمومي 
برنامه هاي  در  بشري  حقوق  موضوعات  ملي،  امنيت 
شامل  ارگان  دو  اين  به  مربوط  تعليمی  مراکز  درسي 
شده و درسال هاي گذشته، اساتيد آن مراکز در چندين 
آموزش  و  بشر  حقوق  آم��وزش  عرصه  در  کارگاه 
آموزش  و  نموده  شرکت  کميسيون  در  آموزگار 
آموزش حقوق  مسووليت  اساتيد،  آن  اکنون  ديده اند. 
و  دارند  به دوش  ارگان ها  آن  کارمندان  براي  را  بشر 
ايشان  با  منظم  به صورت  بشر  حقوق  تعليمات  بخش 
آموزشي  و  نشراني  مواد  تهيه ي  در  و  است  تماس  در 
و ارايه ي مشوره هاي مسلکي در رابطه به حقوق بشر با 

ايشان همکاري دارد. 
به خاطر ارتقاي سطح آگاهي معلمان، مديران و معاونان 
روحانيون،  دولتي،  کارمندان  مرد(،  و  )زن  مکاتب 
مختلف،  ادي��ان  و  مذاهب  پ��ي��روان  گ��ذر،  وک��الي 
تسنن،  و  تشيع  اسماعليه،  هنود،  اهل  هموطنان  شامل 
در  و  گرديده  داير  همه ساله  آگاهي دهي  کارگاه هاي 
و  بامفاهيم  اشتراک کنندگان  کارگاه ها  اين  جريان 

تشخيص امراض  از آن استفاده مي گردد.« موصوف 
افزود:  شفاخانه  اين  واکسيناسيون   بخش  مورد  در 
»دو تيم واکسيناسيون در اين شفاخانه فعال مي باشد، 
يک تيم ثابت و يک تيم  سيار فعاليت مي کنند؛ که 
بخش سيار آن به قريه ها رفته و مردم و کودکان را 
در محل انواع  واکسين مورد نيز راتطبيق مي نمايند.« 
از  م��ادران  و  ن��وزادان  مير  و  مرگ  ميزان  مورد  در 
نامبرده  رييس شفاخانه لعل وسرجنگل سوال شد و 
گفت: »در اين شفاخانه تاکنون مرگ و مير مادران 
تعداد  اما  است.  نيفتاده  اتفاق  والدت  هنگام  در 
بسيار معدودي از جنين مرده به دنيا آمده است؛ که 
دنيا آمده؛ کمبود  به  اطفال مرده  مير  علت مرگ و 
ويتامين در وجود مادران است. همچنين موجوديت 
اکالمپسي« مي باشد؛   »پر  و  »اکالمپسي«  بيماري هاي 
در  حاملگي  دوره  مراقبت  عدم  به دليل  آن هم  که 
وجود زنان به مرور زمان به وجود مي آيد؛ که باعث 
مرگ و مير خود مادران در قريه ها و خانه هاي شان 
مرگ  اين  مسووليت  سعادت  داکتر  البته  مي شود. « 
از  وفيات  »اين  افزود:  نگرفته  عهده  به  را  ميرها  و 
حيطه خدمات اين شفاخانه خارج بوده است! « وي 
به شفاخانه  همچنين در خصوص مراجعه زنان زايو 
جهت گرفتن زايمان شان معلومات داد و گفت: »در 
کل در اين  شفاخانه به صورت هفته وار، بيش از  30 

نوزاد و ماهانه قريب 100 نوزاد ثبت مي گردند.«
از  ديگري  تعداد  مورد  در  سعادت  شفيق اهلل  داکتر 
مراکز صحي  عالوه کرد: »شش باب کلينيک ديگر، 
اين ولسوالي  )بي اچ سي( است؛ در  که  تشکيل آن 
ولسوالي،  اين  مختلف  نقاط  در  البته  دارد.  وجود 
قرار  دوردست  قريه هاي  که  نقاطی  در  به خصوص 

ادامه  در  است.«  شده  ايجاد  کلينيک ها  اين  دارد، 
رييس شفاخانه يادشده گفت: »خدمات )بي اچ سي( 
تداوي  ضروريات  اما  نبوده؛  شفاخانه  يک  حد  به 
به جز عمل جراحي  و  مي باشد  پاسخگو  را  مريضان 
است.«  ديگر درآن موجود  درماني  هرنوع خدمات 
وي  همچنان افزود: »در صورت مشکل زمينه تداوي 
يک مريض در مراکز )بي اچ سي(، مريض به مرجع 

باالتر )شفاخانه( راجع مي گردد.«
)اس سي(  ولسوالي  اين  ديگر  کلينيک  تشکيل يک 
است؛ که در لعل سفلي و در قريه  گرماب فعاليت 
از  محدودتر  خدماتش  کلينيک  اين  مي نمايند. 
داکتر  حيث  به  نرس  يک  که  است؛   )بي اچ سي( 
مريضان را معاينه نموده و بيماري هاي فصلي را تداوي 
مي نمايد. البته واکسيناسيون به شيوه مکملش در اين 
کلينيک وجود دارد و دوا هايی که براي مريضان در 
نظر گرفته مي شود بعضي آنتي بيوتيک هاي است که 
پيشرفته  و  نه چندان مزمن  بيماري هاي عفوني  براي 
همچنين  است.  دسترس  قابل  تقويتي  دواهاي  يا  و 
کلينيک  اين  در  نيز  تزريقات  و  پانسمان  خدمات 
انجام پذير است. ناگفته نماند که، به جز کلينيک هاي 
مخصوص  که  ليپکو  کلينيک  يادشده،   و  موجود 
در  نيز  مي باشد؛  توبرکلوز  يا  و  سل  بيماران  درمان 
اين ولسوالي موقعيت دارد و همچنين يک کلينيک 
ديگر در  قريه تلخک از طرف »افغان سره مياشت« 
به  لعل و سرجنگل خدمات مجاني  نيز در ولسوالي 
مريضان  ارايه مي نمايد. البته اين دو کلينيک تحت 
)شفاخانه  و  نمي باشند  )س��ي اچ ا(   موسسه  پوشش 
از  کلينيک ها(  و  سرجنگل  و  لعل  ولسوالي  مرکز 
اروپا  اتحاديه  سوي  از  که  يادشده،  موسسه  سوي 
اظهارات  به  بنا  مي شوند.  اداره  مي گردند؛  تمويل 
اين  »در  سرجنگل:  و  لعل  ولسوالي  شفاخانه  رييس 
ولسوالي هاي  ديگر  به  نسبت  معتاد  افراد  ولسوالي 
مربوط به واليت غور خيلي کمتر است؛ در بين زنان 
هم به صورت نادر ديده مي شود و اصال اطفال معتاد 
معتاد  ادامه مي گويد: »جواناني که  نداريم.« وي در 
هم مي باشند همه کساني هستند که به دليل کاريابي 
معتاد  آنجا  از  و  بودند  رفته  پاکستان  يا  و  ايران  به 

برگشته اند.«
ادامه دارد



مباني حقوق بشر آشنايي بيشتر حاصل نموده اند. 
همجوار  واليات  در  کارگاه هايي  ترتيب،  همين  به 
غزني،  و  ميدان  لوگر،  کاپيسا،  پ��روان،  مانند،  کابل 
داير شده است.   بخش تعليمات حقوق بشر، با درک 
حجم کار بزرگي که در پيش دارد، يعني دادن آگاهي 
طريق  از  مي کند  تالش  افغانستان،  مردم  تمام  براي 
از موسسات همکار  مشتمل  ايجاد يک شبکه ي وسيع 
فعال در اين عرصه کار نمايد تا زمينه براي کار وسيع 
آموزشي فراهم شود. به خاطر تسريع روند آگاهي دهي 
از  بعد  گسترده تر  سطح  در  بشر  حقوق  عرصه ي  در 
حصول  و  مدني  نهادهاي  آموزگاران  ظرفيت سازي 
اطمينان از توانمندي آنها در مشارکت مفيد و موثر در 
نخستين بار  براي  امسال  بشر،  روند آگاهي دهي حقوق 
جامعه ي  نهاد  چهار  کميسيون،  عمل  برنامه ي  مطابق 
مدني که ظرفيت کافي براي تدوير برنامه هاي آموزشي 
کارگاه  دوازده  و  شناسايي  دارن��د،  را  بشري  حقوق 
آنها  به  رسمي  قراردادهاي  طي  بشر،  حقوق  آموزش 
به شمار  عرصه  اين  در  تجربه  نخستين  اين  شد.  سپرده 
مي رود و در واقع نخستين قدم در راه مشارکت عملي 
و  مي آيد  حساب  به  عرصه  اين  در  مدني  نهادهاي 
اميدوارکننده است.  بخش تعليمات حقوق بشر  بسيار 
ژورناليزم  دانشکده  باهمکاري  گذشته،  سال هاي  در 
دانشگاه کابل، دوره  آموزشي ژورناليزم و حقوق بشر 
را چندين بار در مرکز آن دانشکده داير نمود. در اين 

دوره ها بيش از 400 خبرنگار آموزش ديده اند.
در سال روان هم، بخش تعليمات مطابق برنامه ي عمل 
با شرکت  بشر را  بخش، کارگاه هاي آموزشي حقوق 
خبرنگاران فعال در رسانه هاي معتبر در مرکز و واليات 

داير مي کند که تاثير خوبي دارد.
ادامه دارد
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دستنامه ي معلوماتي كميسيون 
مستقل  حقوق بشر افغانستان

مبانی  و سیر تحول 
حق آزادی  و امنیت 

شخصی

این مکتب هم چنین همان گونه که پیش از این بیان شد فراگیری فرض 
نه تنها  نوزدهم  سده ی  در  ترتیب  بدین  می کرد.  انکار  نیز  را  برایت 
برخوردار  بیشتری  اقتدار  از  جامعه  در  شخصی  امنیت  و  آزادی  حق 
حکومت های  و  سرکوبگرایانه  جنایی  مکتب های  اثر  بر  بلکه  نگردید 
دیکتاتوری، گستره این حق همواره محدودتر شد. البته سده ی نوزدهم 
که  فرانسه  در   1865 جوالی  قانون  جمله  از  داشت  دستاوردهایی  نیز 
این  ولی  می کرد  برقرار  متهمان  از  بعضی  برای  را  موقت  آزادی  حق 
اشاره شد، کم اهمیت  آنها  به  برابر محدودیت هایی که  در  دستاوردها 

بودند.
ب- نیمه ی اول سده ی بیستم، عصر دیکتاتوری های 

فاشیستی
حکومت های  گرفتن  قدرت  شاهد  اروپا  بیستم  سده ی  اول  نیمه ی 
فاشیستی در آلمان و ایتالیا بود که برای فرد و حقوق آن ارزش قایل 
به دنبال  بلکه  نبود  اتفاقی  امری  این حکومت ها  روی کارآمدن  نبودند. 
این  و  گردید  آشکار  لیبرال  دولت های  ضعف  و  اول  جهانی  جنگ 
موضوع زمینه ی الزم را برای رشد جریان های سیاسی ضد فردگرایی 
فراهم کرد. در نیمه ی اول سده ی بیستم طیف وسیعی از گروه های ضد 
فردگرایی از فاشیست ها گرفته تا کمونیست ها نیرومند شدند که برای 
گستره ی حقوق بشر و آزادی های عمومی از جمله امنیت فردی ارزش 
برای   )1933-1945( هیتلر  فاشیستی  حکومت  آلمان  در  نبودند.  قایل 
راحتی  به  را  فردی  امنیت  و  بود  شده  قایل  نامحدودی  قدرت  پولیس 
زیر پا می گذاشت. حکومت آلمان پس از اشغال سرزمین های اروپایی 
دیگر، سرکوب را به این سرزمین ها نیز گسترش داد و بدون توجه به 
حقوق بشر از جمله حقوقی هم چون: فرض برایت و حقوق آزادی و 
امنیت فردی، افراد بی گناه را به زندان انداخته و مورد شکنجه قرار داده 
و افزون بر آن به کشتار گسترده ی افراد می پرداخت. اما این تنها آلمان 
نبود که امنیت فردی را پایمال می کرد. در ایتالیا با تصویب قانون آیین 
بسیار رایج گردید و زمینه ای  بازداشت موقت  دادرسی کیفری 1930 
فراهم شد تا آزادی متهمان به سهولت از میان برود. در فرانسه نیز امنیت 
فردی به گونه ای گسترده نقض می شد. برای نمونه در قانون 25 مارچ 
بود.  شده  اعطا  کامل  اختیار  احتیاطی  توقیف  برای  بازپرسی  به   1935
وسیله ی  به  این کشور  اشغال  به دنبال  فرانسه  در  فردی  امنیت  وضعیت 
همان  به  ویشی  دست نشانده ی  نظام  گردید.  بدتر  نیز  پیش  از  آلمان 
اقداماتی مبادرت ورزید که دولت هیتلری آلمان نسبت به اتباع خود و 
ساکنان سرزمین های اشغالی روا می داشت. کشتار، شکنجه و حبس های 
گسترده   اقدامات عادی بود که در دوران حکومت ویشی انجام می شد. 
چنین وضعیتی واکنشی سودمند نسبت به حق آزادی و امنیت شخصی 
را در پی می دارد. به دنبال پایان جنگ جهانی دوم، روشنفکران به ستوه 
آمده از تحقیر انسان، در صدد جهانشمول کردن حقوق بشر و تضمین 
این حقوق افتادند. بدین ترتیب اعالمیه ی جهانی حقوق بشر صادر شد. 
اعالمیه ای که به منزله ی آرمانی برای جهانی بود که در آن به حقوق 
یک فرد انسانی از جمله  حق وی برای زندگی، آزادی و امنیت شخصی 

ارج گذارده شود.
گفتار سوم: عصر اعتالی امنیت فردی 

)دوران پس از صدور اعالمیه ی جهانی حقوق بشر(
الف- رویکرد جهانی و منطقه ای

اعالمیه ی جهانی حقوق بشر گسترده ی وسیعی از حقوق انسان از جمله 
امنیت شخصی را به رسمیت شناخت. در ماده ی 3 این  حق آزادی و 
اعالمیه تصریح گردید: »هرکسی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی 
دارد.« ماده ی 9 نیز بیان می داشت که: »احدی نباید خودسرانه توقیف و 
حبس و یا تبعید گردد« مواد یادشده سنگ بنایی برای فراگیرشدن حق 
بین المللی  اسناد  در  بود.  در عرصه ی جهانی  امنیت شخصی  و  آزادی 
و منطقه ای که پس از صدور اعالمیه ی جهانی حقوق بشر به تصویب 
در  قرار گرفت.  تاکید  مورد  امنیت شخصی  و  آزادی  رسید هم، حق 
و آزادی های  بشر  از حقوق  اروپایی حمایت  پنجم کنوانسیون  ماده ی 
به  جزییات  با  و  دقیق  به گونه ای  شخصی  امنیت  و  آزاد  حق  اساسی، 
رسمیت شناخته شد. این ماده دربرگیرنده ی پنج بند است، بند اول به 
موارد مجاز سلب آزادی، بند دوم به حق تفهیم اتهام، بند سوم به حضور  
فوری نزد مرجع قضایی و حق محاکمه در اسرع وقت، بند چهارم به 
حق اعتراض به قرار بازداشت و بند پنجم به حق جبران خسارت متهم 

بی گناه اختصاص یافته است. 
ادامه دارد
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لعل و سرجنگل 
ولسوالي اي با  شش ماه زمستان!
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انديشه

هزار   25 از  بیشتر  پیش   روز  همین چند  در  اشاره- 
عمومی شهرهای چون  میدان های  در  اسپانیا  در  نفر 
خیمه های  و  آمده  گردهم  اعتراض  به عنوان  مادرید 
بود و باش برپا کردند تا اعتراض خودرا در آستانه ی 
دو  به گوش  کشور  این  منطقه ای  و  محلی  انتخابات 
برسانند.  محافظه کار  و  سوسیالیست  سیاسی  حزب 
حزب سوسیالیست در این انتخابات شکست خورد. 
آقای  حکومت  میالدی،  می 2010  ماه   25 تاریخ  از 
سوسیالیست  وزیر  نخست  رو،  زاپاته  لوییس  خوزه 
زیر  اجتماعی،  مترقی  پالیسی های  وعده  تمام  با 
فشارهای کمیسیون و بانک مرکزی اروپا، و همچنان 
بحران زده  کشورهای  به  اصلی  وام دهنده  که  آلمان 
حوزه یورو است، مجبور شد که حقوق متقاعدین، 
بخش های  در  اشتغال  و  همگانی  اجتماعی  خدمات 
نماید.  کم  بودجه،  کسری  رفع  به خاطر  را  عمومی 
بیکاری  بحران  از  نیز  نولیبرال  سیاست های  این  اما 
گای  آقای  است.  نکاسته  اسپانیا  اقتصادی  رکود  و 
نامزد  »اوپن دموکراسی« که  از وب سایت  ایچسون، 
دکتری علوم سیاسی در دانشگاه کالیفورنیای امریکا 
است، به نقد مانیفست اعتراض جوانان تظاهرکننده ی 

میدان خورشید مادرید می پردازد.
اندازه  آن  به  اسپانیایی  جوانان  مشهور  خیزش 
من  بخورد.  چشم  به  کامال  که  است  تاثیرگذار 
که  زمانی  آنها،  مصمم بودن  و  خشم  شاهد  مستقیما 
در  اسپانیا  سفارت  برابر  در  نفر   500 حدود  چیزی 

میدان بلگراف لندن تظاهرات می کردند، بودم.
اسپانیا  دیگر  شهرهای  و  مادرید  در  مظاهرات 
برای  تظاهرکنندگان  مصمم  اراده ی  اعالم کننده 
برای یک  میدان ها و فضاهای عمومی  اشغال  تداوم 
منطقه ای  و  محلی  انتخابات  از  پس  و  دیگر،  هفته 
روز 23 ماه می  که بزرگترین شکست را برای حزب 
حاکم سوسیالیست به همراه آورد، بود. همچنان که 
دیگر ناظران ذکر کرده اند، اشغال فضاهای عمومی 
مشکل  به  و  چالش کشیدن  به  برای  خود  ذات  به 
حاکم  اقتصادی  و  سیاسی  قدرت  مرکز  افگندن 
چارچوب های  از  بیرون  خشم  این  اما  نیست.  کافی 
شناخته  آن  با  جوان  تظاهرکننده های  که  رسمی 
می شوند، ظرفیت تهیج یک جنبش فراگیر مقاومت 
را  اروپا  کل  و  اسپانیا  در  نیولیبرالیسم  برابر  در 
سیاستمداران  سوی  از  قبل  از  تظاهرکننده ها  دارد. 
مجموعه ای  فقدان  به خاطر  رسانه ها  تحلیلگران  و 
قرار  انتقاد  مورد  مشخص،  کامال  خواسته های  از 
اما برخالف، این امر به خوبی قابل درک  گرفته اند، 
است. چون به خیابان آمدن ناگهانی جنبشی از جوانان 
معترض و خشمگین پاسخی یک باره و دموکراتیک 
نگرانی ها  این  گویا  است.  کار  و  عدالت  فقدان  به 
»پسا  جنبش  یک  مورد  در  مکرر  انتقاد های  و 
و  »چپ  از  فراتر  حتا  و  »غیرسیاسی«  دموکراتیک«، 

راست« است. 
»دموکراسی  وبسایت  در  آنها  توسط  که  مانیفیستی 
اعتراضات  که  می گوید  ما  به  یافته  انتشار  اکنون« 
»محافظه کارانه«  و  »مترقی«  حرکت های  از  ترکیبی 
است، بعضی شان به واسطه »ایدیولوژی ها به روشنی 
تعریف شده است« و بعضی شان »غیرسیاسی« است. 
جنبشی چنین فراگیر و متکثرماندن به ذات خود مهم 
است، اما ایده ی یک جنبش پسا سیاسی عمیقا مشکل 
معترضان  روایتی  چنین  که  می آید  به نظر  است.  افزا 
آورده  در  خود  محاصره  به  را  اسپانیایی  خشمگین 
تاکتیک  به عنوان یک  این موضع گیری  است. شاید 
اهداف  و  درخواست ها  ساختن  گسترده  قصد  به 

بنیادین  سوال  که  می پردازند  نظر  این  تشویق  به  که 
چگونگی سازماندهی امور انسانی قبال پاسخ خودرا 

هم  سیاسی  توافق  عدم  و  مخالفت ها  برای  و  یافته، 
به  نولیبرال  اقتصاد  رشد  غنیمت های  تقسیم  برسر 
صورت صلح آمیز از طریق نهاد های سیاسی موجود، 
تدبیری سنجیده شده است. در دنیای جهانی شده ی 
فردگرایی، جامعه شناس بریتانیایی، آنتونی گیدنز، از 
نظریه پردازان موثر حزب کارگر جدید انگلیس و راه 
سوم )در کنار شریک روشنفکر خود، معمر قذافی( 
ناپدید  چپ  و  راست  بندی های  دسته  که  می گوید 

شده و سیاست ماهیت »دیالوگی« پیدا کرده است.
پسا  سیاست  عصر  در  همه کس  که  ایده  این 
سیاسی کردن  غیر  به  راضی اند،  و  برنده  ایدیولوژی 
به  قدرت  انواع  می دهد.  اجازه  ما  اجتماعی  زندگی 
تا مجری و محافظ حقوق  پیدا کرده  انتقال  محاکم 
مالکیت خصوصی باشند، و سیاست های مالی و پولی 
در  شده اند.  سپرده  مرکزی  بانک های  دستان  به  نیز 
غیرحسابده  و  غیرشفاف  نهاد های  بین المللی  سطح 
روز تا روز قدرتمند گشته که برای گردش سرمایه، 
و  قوانین  میان شان،  در  و چه  در درون کشورها  چه 

اصول وضع می کنند. 
هدف مرکزی هرنوع جنبش رهایی بخش افشاکردن 
این واقعیت باشد که تبلیغ نظریه  عصر »پسا- سیاسی« 
تاکتیک  نیست جز  راست« چیزی  و  »چپ  از  فراتر 
و  سرمایه  به  که  نخبگانی  آن  ایدیولوژیک  مانور  و 
قدرت غیرمتوازن و بسیار بزرگ خویش مشروعیت 
داده و به صورت نظام مند هرنوع الترناتیف برای نظام 
خواسته  باید  می رانند.  حاشیه  به  را  مسلط  اقتصادی 
این باشد که نهاد های به اصطالح عصر »پسا-سیاسی« 
به شدت دموکراتیک گردد و یا به گونه فوری ازبین 

بروند.
تبانی های  از  اسپانیایی  معترض  جوانان  مانیفیست 
به عنوان  مردم  به  مالی ای که  و سیستم  سیاستمداران 
ثروتمند  را  معدود  اقلیت  پول سازی که یک  ماشین 
این  می نماید.  گزنده  انتقاد  می کنند،  نگاه  می نماید، 

جوانان از این حق شهروندان اسپانیایی دفاع می کنند 
که بپرسند قدرت اصلی در دست چه کسانی است 
از  بسیاری  تقسیم می گردد.  ثروت کشور چگونه  و 
خشم معترضان متوجه دو حزب سیاسی اصلی اسپانیا، 
حزب سوسیالیست و حزب محافظه کار »مشهور«، و 
در  آنهم  است،  شده  آنها  سوی  از  قدرت  انحصار 
را  فراجناحی  مطالبات  ادعای  معترضان  که  حالی 
دارند. اما این خشم ریشه در رد سیاست های اجتماعی 
برنامه های هردو حزب  در  نولیبرالی که  اقتصادی  و 
گشایش،  خواهان  و  دارد  می شود،  دیده  مذکور 
دموکراسی و مشارکت بیشتر است. برخالف ادعای 
تقلیل  مطالبات سیاسی  معترضان، خواسته های فوق، 
ناپذیری اند. پوشاندن لباس دیگر به تن این مطالبات 
عمومی، کمک به آن نخبگانی است که اعتراض و 
نمایندگی  بر  مبتنی  دموکراسی  و  احزاب حاکم  رد 
سیاسی«،  »ضد  حرکت های  عنوان  به  موجودرا 
و  قطب بندی  حال،  عین  در  می نمایند.  غیرموجه 
و  جهت گیری ها  به عنوان  راست،  و  چپ  تضاد های 
مواضع کلیدی بر محور یک سلسله مخالفت ها- مانند 
تضاد مردم عادی و نخبگان، مترقی ها و سنت گرایان، 
خودی ها و مطرودان-  سازمان دهی شده است. چنین 
به ما اجازه ی ادعاهای  دسته بندی ها و مخالفت هایی 
سیاسی را می دهد. ما نباید این چیزها را دور بریزیم.

با وجود تناقضات درونی و ناکامی در دادن وعده های 
رادیکال یک »انقالب«، اجندای معترضان اسپانیایی 
جریان  در  سست  و  ضعیف  بیانیه های  نسبت  به 

هزینه های  کاهش  و  صرفه جویی  علیه  اعتراضات 
سازمان دهی  است.  شده  بهتر  بریتانیا،  در  دولت 
طریق  از  غیررسمی،  کانال های  طریق  از  معترضین، 
و  سیاست  مردمی،  مجامع  و  آنالین  شبکه های 
انتقادات قوی از سوی معترضان خشمگین اسپانیایی، 
از  باید  اما  آنهاست.  فوری  ضرورت های  نشانگر 
ورای  و  سیاسی«  »پسا  عصر  تفکر  دام  در  افتادن 
باید این  »راست و چپ«، دوری جسته و در عوض 
دسته بندی ها و جهت گیری ها را مجددا فعال نمایند. 
بانک  نولیبرال-  مقتدر  نهاد های  حاضر،  حال  در 
اروپا،  اتحادیه  پول،  بین المللی  صندوق  جهانی، 
حکومت  به  که  کریدت ها-  رتبه بندی  آژانس های 
که  را  آنچه  می کنند  انکار  می دهند،  دستور  اسپانیا 
آنها انجام می دهند بر محور قدرت و سیاست است 
که در پشت پالیسی های به ظاهرا »عقالنی« و »علمی« 
پنهان شده و پالیسی ها و تدابیری اقتصادی و مالی را 
دیکته می نمایند. اگر آنها در اسپانیا، بریتانیا و در کل 
اروپا مجال و قدرت پیدا کنند، سلب مالکیت ملی از 
تمام ثروت های عمومی به واسطه بانک ها را به عنوان 

نظم جدید نورمال معرفی می نمایند. 
طریق  از  فرایند  این  متوقف کردن  برای  امید  تنها 
و  ملی  سطح  در  هم  مقاومت،  عمومی  جنبش  یک 
هم در سطح بین المللی، بر محور هویت های جمعی 
نقاط  اساس  بر  ضدیت  و  اعتراض  شالوده ی  بر  و 
چندجانبه ی  روند  می تواند.  آمده  به دست  مشترک، 
سیاسی شدن در این جا مطرح است. اشغال، اعتراض 
منظور  به  شدن  سیاسی  اشکال  و  انواع  اعتصاب،  و 
این  غایی  هدف  است.  عمومی  مبارزه ی  به  پیوستن 
روابط  سوال بردن  زیر  به  و  شدن  سیاسی  پروسه 
از  که  است  بی طرفی  ظاهر  به  نهادهای  و  اجتماعی 
منفعل  و  خنثا  چنین  نولیبرال  سرمایه داری  سوی 
دموکراسی  یک  به سوی  گام  اولین  این  شده اند. 

واقعی است.

و  مطبوع  رسانه ها  برای  تا  می گیرد  صورت  جنبش 
پیام  از تهدید باشد.}رسانه هایی که می توانند  عاری 

را گسترش و یا جنبش را ضربه بزنند.-مترجم{
شاید این رویکرد توسط بسیاری از فعاالن اجتماعی، 
سیاست  با  که  سازمان های  و  گروه ها  جمله  از 
مبارزه  بریتانیا  در  اقتصادی  ریاضت  و  صرفه جویی 
از  تصوری  چنین  اما  است.  شده  اتخاذ  می کنند، 
به  معطوف  سیاست های  است.  گمراه کننده  اساس 
رهایی و ترقی همواره بر مبنای هویت های جمعی بر 
و مخالفت ها شکل گرفته اند. چنین  منازعات  محور 
چیزی اکنون در اینجا دیده نمی شود. اگر نکته فوق 
دام  در  مجدد  افتادن  حرکتی  هرنوع  نشود،  درک 
سیاست های آبکی میانه رو، از طریق منطق خنثاکننده 

و منفعل کننده ی عام آن، است.
یک  در  ما  گویا  که  ایده  این  طبیعی،  به صورت 
عصر پسا سیاسی زندگی می نماییم و اکنون در آن 
قبلی،  سیاسی  منازعات  و  جهت گیری ها  و  مواضع 
بی ربط اند، لباس قشنگ و دل فریب به تن قدرت ها 
نولیبرالیسم  انفعاالت  و  فعل  برعالوه،  می نماید.  
تاثیرات  از  اجتماعی  فضای  بیشتر  محدودکردن 
فعالیت ها و مبارزات سیاسی است. خدمات عمومی 
خصوصی شده می روند، در حالی که تصمیم گیری 
در مورد سیاست های اقتصادی به نهادها و متخصصان 
فشار های  از  تا  می گردد  واگذار  تکنوکرات 
اقتصاددان  نوشته های  در  باشند.  دور  به  عمومی 
جناح  در  پیروان اش  و  هایک  فریدریک  اتریشی، 
 1980 و   1970 سال های  در  جدید  محافظه کاران 
سیاسی  منازعات  و  مخالفت ها  بین بردن  از  میالدی، 
اساسی دانسته شده که به فرایند جایگزین کردن بازار 
همراه  می دهد.  اجازه  دموکراسی،  عوض  به  آزاد 
احزاب  تاریخ،  پایان  نظریه  و  برلین  دیوار  سقوط  با 
از  متحده  ایاالت  و  اروپا  در  دموکرات  سوسیال 
کشیده  دست  نولیبرالیسم  برای  الترناتیف ها  ساختن 

و به معتدل ساختن خواسته و مواضع شان پرداختند. 
شیک  گرایش های  سوی  از  راست  به  چرخش 
مراکزی  است،  یافته  اعتبار  امروز  اکادمی های  در 
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آقایان!
 عصر پس از سیاست 

بی معناست!
- نویسنده: گای ایچسون                            - برگردان: خالد خسرو 

هدف مرکزی هرنوع جنبش رهایی بخش افشاکردن این واقعیت باشد که تبلیغ نظریه  
عصر »پسا- سیاسی« فراتر از »چپ و راست« چیزی نیست جز تاکتیک و مانور 

ایدیولوژیک آن نخبگانی که به سرمایه و قدرت غیرمتوازن و بسیار بزرگ خویش 
مشروعیت داده و به صورت نظام مند هرنوع الترناتیف برای نظام اقتصادی مسلط را به 

حاشیه می رانند. باید خواسته این باشد که نهاد های به اصطالح عصر »پسا-سیاسی« به 
شدت دموکراتیک گردد و یا به گونه فوری ازبین بروند.

ACKU
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احمدی نژاد 
کار خودرا برای رژيم انجام داده است

امريکا  خارجی  سياست  کارشناس  اسالوين«  »باربارا 
امريکا  و  ايران  مناسبات  مورد  در  کتابی  نويسنده  و 
کرده،  منتشر  پاليسی«  »فارين  هفته نامه  که  تحليلی  در 
ايران  رييس جمهور  احمدی نژاد  محمود  می نويسد 
به شدت تضعيف شده و اين دقيقا همان چيزی است که 

آيت اهلل خامنه ای رهبر ايران می خواهد.
محمود احمدی نژاد نيز اکنون مثل روسای جمهور قبلی 
ايران در می يابد که در سيستم حکومتی ايران با مراکز 
دوگانه قدرت و تصميم گيری رييس جمهور تازماني که 
تابع رهبر باشد مسوول امور اجرايی است و در مجموع 
جمهور  رييس  يک  ايران  اسالمی  جمهوری  رهبر 

ضعيف را ترجيح می دهد.
به دنبال اختالفی که بر سر وزارت اطالعات بين رهبر 
از  پديد آمد بخش گسترده ای  ايران  و رييس جمهور 
شخصيت ها و مقامات وفادار به رهبر ايران و همين طور 
شمار زيادی از اصول گرايان حمالت عليه احمدی نژاد 
و به خصوص حلقه های پيرامونی وی به رهبری اسفنديار 

رحيم مشايی را تشديد کرده اند.
دفتر رياست جمهوری  مقامات  و  نزديکان  از  تعدادی 
رياست  فرهنگی  دفتر  رييس  اميری فر  عباس  جمله  از 
معاونان  از  بقايی  حميد  و  شده  بازداشت  جمهوری 
عهده داری  از  سال  چهار  مدت  به  جمهور  رييس 

مقام های دولتی منع شده است.
تاثير  تحت  که  می کند  پيش بينی  اسالوين«  باربارا   «
در  باقی ماندن  برای  احمدی نژاد  آقای  حمالت  اين 
مقام رياست جمهوری تا پايان دوره کار خود ناگزير 
ديرين  دوست  مشايی  رحيم  اسفنديار  که  شد  خواهد 
برکنار کرده و فدا کند.  از کار  را  و پدرعروس خود 
دوران  پايان  تا  بتواند  احمدی نژاد  اگر  صورت  هر  در 
مقام  اين  در   2013 سال  يعنی  رياست جمهوری خود 
بماند با آن سياستمدار مقتدر و مطمين که برای ديگران 
توجهی  ديگران  حرف  به  و  می کشيد  نشان  و  خط 

نمی کرد هيچ شباهتی نخواهد داشت.
ناگزير  عقابان  چنگال  در  زخمی  بره  يک  همچون  او 
را  خود  وظايف  و  انداخته  زير  به  سر  که  شد  خواهد 

آن طور که به وی توصيه می شود انجام دهد.
با وجودي که احمدی نژاد می کوشد در هر گوشه اين 
بازی شطرنج خط خود را پيش ببرد ولی مقابله و هجوم 
جناح رقيب چنان گسترده و همه جانبه است که رييس 
جمهور سرکش سابق را در موضع کيش و مات قرار 
داده است. در اين بازی با وجود سماجت احمدی نژاد 
وزارت  مقام  در  مصلحی  ابقای حيدر  شد  مجبور  وی 

اطالعات را بپذيرد.
ادغام چند وزارت خانه سعی کرد خود  با  بعد  در گام 

کنترول وزارت نفت را به دست بگيرد ولی مجلس و 
شورای نگهبان در برابر وی ايستاده اند.

هفته نامه  در  خود  تحليل  ادامه  در  اسالوين«  »باربارا 
خورشيدی  مهدی  اخير  مصاحبه  به  پاليسی«  »فارين 
اشاره  فارس  خبرگزاری  با  احمدی نژاد  محمود  داماد 
مشاوران  نزديک ترين  از  گروهی  آن  در  که  کرده 
به  برای  تالش  به  جمهوری  رياست  دفتر  مقامات  و 
انحصار درآوردن قدرت متهم شده اند. مصاحبه داماد 
احمدی نژاد و حمالت وی به افرادی نظير رحيم مشايی 
ضربه  يک  ببرد  نامی  آن ها  از  مستقيما  آن که  بدون 
شخصی به احمدی نژاد و کشاندن عرصه نبرد به درون 

حلقه فاميلی و خانوادگی وی است.
با  که  نيست  ايران  جمهور  رييس  اولين  احمدی نژاد 
اعمال فشار رهبر ايران روبرو می شود. در نظام حکومتی 
مسايل  تمامی  در  رهبر  دوگانه  قدرت  مراکز  با  ايران 
مهم سياست داخلی و خارجی تصميم گير نهايی است 
بنابراين ترجيح می دهد که رييس جمهور تابع و يا در 

چهارچوب سياست ها و تمايالت رهبری عمل کند.
ولی با توجه به نزديکی مواضع احمدی نژاد و آيت اهلل 
رياست  دوره  دو  از  ايران  رهبر  حمايت  و  خامنه ای 
تقلب آميز  پيروزی  حتا  و  برانگيز  جنجال  جمهوری 
احمدی نژاد در انتخابات سال 2009 بروز چنين تنش و 

درگيری شديدی بين دو طرف جای تعجب دارد.
»باربارا اسالوين« يادآوری می کند که از زمان سرکوب 
تاکنون  جمهوری  رياست  انتخابات  از  پس  مخالفان 

است.  روبرو شده  نوينی  با چالش های  ايران  حکومت 
احمدی نژاد کار خود را برای رژيم انجام داده و اکنون 
به نظر می رسد که دوران مفيد وی به سر رسيده است.

حکومت  اصول گرايان  يا  محافظه کاران  اکثريت 
ادامه  يا  موفقيت  باعث  که  امکانی  هر  از  می خواهند 
مجلس  آتی  انتخابات  در  احمدی نژاد  جناح  حضور 

شود جلوگيری کنند.
جناح های  بين  تقابل  از  مورد  اين  شدت  و  خصومت 
حکومتی در ايران تقريبا بی سابقه است و احتماال دليل 
آن حساسيت شرايط فعلی و نگرانی های سران حکومت 
است. تحت تاثير فشارهای بين المللی و اوضاع خاورميانه 
نابسامان اقتصاد ايران بزرگان  و از سوی ديگر اوضاع 
قيمتی، حتا تصفيه يک  به هر  ايران  جمهوری اسالمی 
جناح حکومتی به شديدترين شکل ممکن، می خواهند 
کنترول امور را در دست خود داشته باشند و از وقوع 
هرگونه لغزش و يا انحراف در مسير جمهوری اسالمی 

ايران پيشگيری کنند.
بسياری  اعتقاد  به  که  کرد  فراموش  نبايد  اين همه  با 
خودرا  قدرت  و  اختيارات  سادگی  به  احمدی نژاد 
واگذار نخواهد کرد. به همين خاطر اگر رژيم تصميم 
بگيرد که وی را کامال به زانو درآورد بعيد نيست که 
او با تمام توان مقاومت کرده و اين روند را برای همه 

دردناک و دشوار کند. 

منبع: راديو فردا

درخواست گروه ۸ از روسیه 
برای میانجیگری در بحران لیبیا 

 سخنگوی رييس جمهور روسيه 
می گويد که اعضای گروه جی - 
کرده اند  درخواست  مسکو  از   8
ليبيا  به بحران  دادن  پايان  برای  تا 
حال  همين  در  کند.  ميانجيگری 
ليبيا نيز از  روسيه خواسته است تا 
اين  برقراری آتس بس در  برای 

کشور ميانجيگری کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی دميتری مدوديف، رييس 
جمهور روسيه روز پنجشنبه اعالم کرد که در جريان نشست گروه 8، 
نمايندگان روسيه، فرانسه، اياالت متحده و بريتانيا يک رشته گفتگو 
با يکديگر داشته اند که در خالل آن از روسيه خواسته شده است تا 

برای پايان دادن به بحران ليبيا پادرميانی کند.
 8 به گروه  اجالس ساالنه رهبران کشورهای صنعتی جهان موسوم 

روز پنجشنبه در شهر دوويل فرانسه گشايش يافت.
در نشست روز پنج شنبه گروه 8، نيکال سرکوزی همچنين با تاکيد 
نيروهايش  از قدرت کناره گيری کند و  بايد  اين که معمر قذافی  بر 
را به قرارگاه ها بازگرداند، افزود که وی هنوز فرصت دارد که در 

ليبيا بماند.
در کنار مذاکرات اعضای گروه 8 پيرامون ليبيا، البغدادی المحمودی، 
نخست وزير رهبر ليبيا نيز روز پنجشنبه طی تماس تليفونی با سرگيی 
برای  تا  است  خواسته  وی  از  روسيه،  خارجه  امور  وزير  الوروف، 

آتش بس در ليبيا به عنوان ميانجی وارد عمل شود.
آقای الوروف در بيانيه خود در اين خصوص اعالم کرده است که 
طرابلس خواستار آتش بس و آغاز مذاکرات بدون پيش شرط شده 

است.
مذاکرات گوناگون برای حل بحران ليبيا در حالی صورت می گيرد 
که پنجشنبه شب، برای سومين شب پياپی،  نيروهای ناتو، طرابلس، 

پايتخت ليبيا را هدف حمالت هوايی قرار دادند.
چپگرايان اسرايیل خواهان 

به رسمیت شناختن کشور فلسطین شدند
چپگرای  شخصيت های  از  تن  بيست  حدود  از  متشکل  گروهی 
اسراييل با امضای نامه ای خطاب به رهبران کشورهای عضو اتحاديه 
از آنان خواسته اند تشکيل کشور مستقل فلسطين در مرزهای  اروپا 

قبل از جنگ سال 1967 اعراب و اسراييل را به رسميت بشناسند.
بندی  طبقه  در  مهم  عوامل  از  يکی  اسراييل،  سياسی  صحنه  در 
تشکل ها به چپ و راست، گرايش آنها به سازش با فلسطينيان است 
و شخصيت ها و تشکل های چپگرا به صلح با فلسطينيان و شناسايی 

حقوق آنان نظری مثبت تر دارند.
در ميان امضا کنندگان اين نامه، تعدادی از سياستمداران سابق، يک 
نيز ديده می شوند که گفته اند  نوبل  برنده جايزه  سفير سابق و يک 
طرح  برای  فلسطينی  خودگردان  تشکيالت  اقدام  از  بايد  اروپاييان 
فلسطين در اجالس آتی مجمع  مستقل  درخواست شناسايی کشور 

عمومی سازمان ملل حمايت کنند.
تشکيالت  اختالف نظر  دليل  به  خاورميانه  صلح  روند  حالی که  در 
خودگردان و دولت فعلی اسراييل پيشرفتی نداشته، فلسطينيان در نظر 
دارند موضوع تشکيل کشور مستقل فلسطين در اراضی اشغالی را در 
اجالس مجمع عمومی در سپتامبر سال جاری مطرح کنند و حمايت 

جامعه بين المللی را به دست آورند.
باراک اوباما، رييس جمهور امريکا در سخنرانی اخير خود به طور 
اصولی از تشکيل کشور مستقل فلسطين در مرزهای پيش از جنگ 
سال 1967 در برابر تضمين امنيت اسراييل حمايت کرد اما ارجاع اين 
موضوع به سازمان ملل را اقدامی غيرمفيد خواند و گفت که اياالت 

متحده به چنين رويکردی مخالف است.
در  اوباما  آقای  با  ديدار  در  اسراييل،  وزير  نخست  نتانياهو،  بنيامين 
واشنگتن علنا بازگشت اسراييل به مرزهای قبل از جنگ را رد کرد 

و گفت که مرزهای سابق قابل دفاع نيست.

آگهی برای عالقمندان خبرنگاری
موسسهء نی حمايت کنندهء رسانه های آزاد افغانستان در نظر دارد تا زمينه های مشخص اما گونه گون رضا کاری را برای آن عده از هم ميهنان ما که عالقمند به دست آوردن 

تجربه و سابقهء کاری در عرصه های خبرنگاری و موارد مرتبط به آن اند، مهيا سازد.
بخشی که اکنون اداره راديو »نی« ضروت دارد عبارت است از:

خبرنگاری راديويی ومديريت استديوی خبر
عالقمندان می توانند زندگی نامهء يا سی وی خويش را به نشانی زيرين ارسال نمايند:

خانه شماره 99 ، ايستگاه شرکت و سرک عمومی داراالمان کابل افغانستان 
CV خود را به نشانی ذيل ارسال نماييد hr@nai.org.af در صورت دسترسی به انترنت می توانيد و يا به شماره تلفون 0799242873  در تماس شويد. 

برای عالقمندان کرايهء آمد و رفت  پرداخت شده و همچنان صرف نان چاشت نيز مجانی می باشد.
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اعالن
اداره بازسازی دهات افغانستان یک 
تعداد وسایط داغمه خویش را لیالم 
می نمائید. بنًا از عموم عالقمندان که 
خواهش خریداری وسایط فوق را 

داشته باشند جهت داوطلبی بتاریخ و  8 
و 9 ماه جوزا 1390 در قریه فاضل بیگ 

واقع ناحیه پنجم شهر کابل به ساعت 
9 صبح حاضر شوند. جهت معلومات 
بیشتر به شماره ذیل به تماش شوند. 

0706800824

کلینتون: بعضی پاکستانی ها از محل اختفای بن الدن اطالع داشتند 

عدم توافق روسیه با وضع تحریم های جدید علیه ایران 

ساعاتی  جمعه  روز  امریکا،  خارجه  وزیر  کلینتون،  هیالری 
پس از اعالم سفرش به پاکستان ضمن اشاره به اینکه »بعضی 
پاکستانی ها« از محل اختفای اسامه بن الدن در این کشور اطالع 

داشتند بر لزوم همکاری بیشتر دو کشور تاکید کرد.
پاکستان  و  امریکا  متحده،  ایاالت  خارجه  امور  وزیر  گفته  به 
بیشتر همکاری و  باید  با اسالم گرایی و شبه نظامیان  نبرد  برای 

تالش کنند.
خانم کلینتون که برای دیداری اعالم نشده در پایتخت پاکستان، 
اسالم آباد، به سر می برد با این حال بار دیگر تکرار کرد که هیچ 
شواهد و مدارکی دال بر اطالع مقامات ارشد دولت پاکستان 

از محل اختفای رهبر گروه القاعده در دست نیست.
پیدا شدن رهبر گروه القاعده و کشته شدن او به دست نیروهای 
کیلومتری   ۵۰ در  نظامی  شهرکی  در  خانه ای  در  امریکایی 
پایتخت پاکستان بار دیگر به شک و تردیدهایی در زمینه قابل 
اعتماد بودن دولت پاکستان و همکاری آن با امریکا دامن زده 

است.

بن الدن،  اسامه  علیه  عملیات  افشای  دنبال  به 
در  مجلس  نمایندگان  و  سناتورها  از  عده ای 
امریکا خواستار تحقیق در زمینه نقش پاکستان 
در ارتباط با او شدند و باراک اوباما نیز خواستار 

تحقیقات اسالم آباد در این باره شد.
رسید  آنجا  به  امریکا  قانون گذاران  انتقادات 
اعالم کردند که شاید  آنها  از  تعدادی  که حتا 
به  امریکا  دالری  میلیارد  کمک های  قطع  زمان 

پاکستان فرا رسیده باشد.
این  اعالم  از  پس  روز  یک  تنها  حال  این  با 
یوسف رضا  امریکا،  جمهور  رییس  خواسته 
درباره  اتهام ها  پاکستان،  وزیر  نخست  گیالنی، 
کمک این کشور به مخفی شدن رهبر القاعده 

را رد کرد و این اتهامات را مضحک خواند.
امر  این  بر  جمعه  روز  نیز  کلینتون  هیالری 
کشتن  برای  پاکستان  و  »امریکا  که  کرد  تاکید 
با  پاکستان  خاک  در  تروریست ها  از  بسیاری  دستگیری  یا 

یکدیگر همکاری کرده اند.«
سخن  خبرنگاران  با  باره  این  در  آن  از  پس  کلینتون  خانم 
اتفاق مایک مولن، رییس ستاد مشترک امریکا،  به  گفت که 
رییس  جمله  از  پاکستان  دولت  در  مقامات  عالی رتبه ترین  با 

جمهور و نخست وزیر این کشور دیدار و گفتگو کرد.
در همین زمینه خبرگزاری رویترز از قول یکی از مقامات همراه 
همکاری  امریکا  با  پاکستانی ها  که  می گوید  کلینتون  خانم 
کرده اند، اما »هنوز واقعا درک نکرده اند که برای محافظت از 

خود و حفاظت از منافع ما چه قدر بیشتر باید تالش کنند.«
دولت پاکستان از مرگ اسامه بن الدن پس از ۱۰ سال از واقعه 
بدون  امریکا  این که  از  اما همزمان  استقبال کرد،  سپتامبر   ۱۱
اطالع دادن به مقامات این کشور در خاک پاکستان دست به 

عملیات مخفی زده است به خشم آمد.

سرگیی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، گفته است که 
به نظر دولت این کشور، باید به تحریم های کنونی علیه ایران 
امکان داد تا »روند خود را به طور کامل طی کند« و افزوده که 
در این مرحله، وضع تحریم های جدید علیه جمهوری اسالمی 

ضرورتی ندارد.
به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، آقای ریابکوف گفته است: 
قطعنامه  تصویب  مورد  در  استدالل  حاضر  حال  در  »روسیه 
را  ایران  علیه  تحریم  تشدید  برای  امنیت  شورای  در  جدیدی 

قابل قبول نمی داند.«

امنیت  شورای  در  وتو  حق  دارای  و  دایم  اعضای  از  روسیه 
سازمان ملل است و می تواند مانع از تصویب قطعنامه های این 

شورا شود.
آقای ریابکوف تاکید کرده است که »اعتقاد روسیه این است 
که چه در مورد ایران و چه کوریای شمالی، تنها راه پیشرفت به 
سوی حل بحران اتومی این کشورها، مذاکره است« و افزوده 
که اظهارات اخیر مقامات کوریای شمالی حاکی از آمادگی 
جانبه  مذاکرات شش  به  و شرط  قید  بی  بازگشت  برای  آنان 

است.
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