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کارشناسان: 

کرزی اراده ای مبارزه
 با تروریزم ندارد

دولتی و افراد با نفوذ انجام 
داده اند.

پیش،  ماه  یک  حدود 
رییس  ربانی،  برهان الدین 
شورای عالی صلح توسط 
انتحاری  مهاجم  فرد  یک 
دستارش  در  را  بمب  که 
کشته  بود،  کرده  پنهان 
روان  سال  آغاز  از  شد. 
شماری  تاکنون  میالدی 
افراد  و  دولتی  مقامات  از 
والیت های  در  بانفوذ 

مختلف به قتل رسیده اند.
از  یکی  محمدی،  بسم اهلل 
فرماندهان سابق مجاهدین 
میالدی  هشتاد  دهه  در 
شوروی  برضد  که  است 
در  او  می جنگید.  سابق 
کنار  در  نیز  نود  دهه 
از  یکی  مسعود  احمدشاه 
شمال  ایتالف  فرماندهان 

بر ضد طالبان جنگید.

در  ایتالف  نیروهای  عمومی  فرمانده 
را  افغانستان می گوید عملیات وسیعی 

در برابر شبکه حقانی آغاز کرده اند. 
نیروهای  عمومی  قوماندان  آلن  جان 
رسانه ها  به  امریکا  رهبری  به  ایتالف 
گفته است که حمالت شدید آنان در 
آغاز  افغانستان  در  حقانی  گروه  برابر 

شده و در جریان سال آینده میالدی، 
این عملیات ها در نزدیکی خط دیورند 
با پاکستان که پایگاه اصلی این گروه 

است، تشدید بیشتر خواهد یافت. 
برابر  در  ایتالف  نیروهای  عملیات 
که  شده  آغاز  حالی  در  حقانی  گروه 
حمالت  به  را  حقانی  شبکه ی  امریکا 

حمایت  با  دهشت افگنی  و  تروریستی 
متهم  پاکستان  استخبارات  اداره  از 

می کند. 
است  گفته  آلن  جنرال  هم  سویی  از 
واگذاری  برنامه   این،  از  پس  که 
نیروهای  به  امنیتی  مسوولیت های 

داخلی سرعت بیشتر خواهد یافت. 

وزارت  سخنگوی  موسی زی  جانان   
در  گذشته  روز  افغانستان،  خارجه  امور 
مقام های  که  گفت  خود  هفتگی  کنفرانس 
استفاده  سیاست  در  باید  پاکستان  دولت 
ابزار  عنوان  به  افراط گرایی  و  خشونت  از 
آقای  کنند.  پرهیز  خود  خارجی  سیاست 
موسی زی افزود: »به باور ما اگر مقام های 
پاکستان  اسالمی  جمهوری  تصمیم گیرنده 
استفاده  و  از خشونت  استفاده  پالیسی  در 
سیاست  ابزار  صفت  به  افراط گرایی  از 
اسالمی  جمهوری  بگذرند،  خود  خارجی 
قاطع  توانایی  و  جدی  توانایی  پاکستان 
و  تروریزم  النه های  علیه  موثر  مبارزه ی 
مراکز آموزش و تجهیز تروریزم را دارد.« 
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد که 
»اقدامات عملی  افغانستان خواستار  دولت 
و صادقانه ی« دولت پاکستان برای نابودی 
النه های تروریزم در خاک آن کشور است.

محمدی،  بسم اهلل  جنرال 
وزیر داخله روز یک شنبه 
سوقصد  یک  هدف 
پروان  والیت  در  نافرجام 
قرار  کابل  شمال  در 
آسیبی  وی  به  اما  گرفت؛ 

نرسید.
صدیقی،  صدیق 
داخله  وزارت  سخنگوی 
به خبرگزاری فرانس پرس 
می توانم  »من  است:  گفته 
ترور نافرجام وزیر را تایید 
توسط  حمله  این  کنم. 
انتحاری  بمبگذار  یک 
انجام شد و تلفاتی نداشته 

است.«
گروهی  یا  فرد  تاکنون 
را  حمله  این  مسوولیت 
است،  نگرفته  عهده  بر 
در  طالبان  شورشیان  اما 
مشابهی  حمالت  گذشته 
مقامات  ترور  برای  را 

وزیر داخله از حمله انتحاری 
جان به سالمت برد

حمالت ناتو علیه شبکه حقانی شدت یافت

وزارت خارجه:

پاکستان از افراط گرایی 
به حیث ابزار استفاده می کند

]در صفحه 5[
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رییس جمهور و 
موضع گیری های 

متزلزل
رییس جمهور  حمایت  اعالم 
تا  می شود  باعث  پاکستان،  از 
در  صورت گرفته  سیاست گذاری 
ورود  برای  جبهه سازی  جهت 
دولت  سوی  از  پاکستان  بر  فشار 
افغانستان کم اهمیت محسوب شود 
دولت  اگر  که  گفت  می توان  حتا  و 
این  افغانستان در جایگاه مهمی در 
تالش های متمرکز بر رویکرد مبتنی 
بر فشار بر پاکستان قرار می داشت، 
می توانست  رییس جمهور  اظهارات 

این مبارزه را ضرب صفر کند.
این  که  گفت  می توان  این رو  از 
جز  رییس جمهور  اظهارات 
برای  دیگری  چیزی  منفی  تبعات 
باشد.  داشته  نمی تواند  افغانستان 
باعث  دلیل  این  به  اظهارات  این 
واکنش منفی ایاالت متحده می شود 
به  امریکایی  سیاست مداران  که 
دولت مردان  سیاسی  موضع  ثبات 

افغانستان شک و تردید می کنند. 
در صفحه 4 ACKU
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آیاکابینهبهتریدرراهاست؟
در اوایل این هفته نایب رییس مجلس نمایندگان از 

معرفی اعضای کابینه خبر داد. 
بارهاست که سخنگویان حکومت از معرفی اعضای 
دو  به  نزدیک  که  تاکنون  اما  می دهند،  خبر  کابینه 
تکمیل  کرزی  آقای  کابینه ی  می شود  سپری  سال 
نشده است. آقای کرزی برخالف تصویب پارلمان، 
به عنوان  تاکنون  را  کابینه  وزرای  از  تن  هفت 

سرپرست در کنار خود حفظ کرده است. 
نتایج  برسر  فراوان  جدال های  از  پس  اکنون 
سپری  را  خود  عادی  روند  پارلمان  انتخابات، 
از  حمایت  ایتالف  پارلمانی  گروه  هردو  می کند. 
قانون و اصالح طلبان در ضیافت های شاهانه وزیر 
اکثر  اما  پارلمانی حضور می یابند.  امور  دولت در 
نمایندگان به رغم وعده های حکومت هنوز اطمینان 
ندارند که به زودی اعضای باقی مانده کابینه معرفی 

شوند. 
به عنوان  گذشته  ده سال  در  افغانستان  کابینه ی  از 
نام برده  اقوام  از  اتنیکی  شرکت سهامی و دیکور 
شده است. در این مدت جریان سیاسی و رهبران 
قومی هریک به تناسب زور و نفوذ خود چهره های  
مورد نظرشان را باالی آقای کرزی تحمیل و برای 
کرده اند.  تضمین  کابینه  در  را  حضورشان  مدتی 
سیاسی  زدوبندهای  از  بسیاری  در  نیز  حکومت  
و  والیت  کابینه،  پست های  برسر  اقوام  رهبران  با 

سفارت خانه ها به معامله می نشست. 
انتخابات ریاست جمهوری بیشتر احزاب  در هردو 
و رهبران قومی که بر محوریت کرزی گرد آمدند، 
قواله های چندین وزارت،  والیت، سفارت و  ارتقای 
ولسوالی به والیت را به دست  گرفتند. آقای کرزی 
حاتم بخشی  به   باز  دست  با  دوره  این  در  نیز 
از هواداران خود می افزود،  بر  جمعی  پرداخته و 
اما پس از انتخابات به هیچ یک از تعهدها عمل نکرد 
از حکومت  نارضایتی ها  تا  امر سبب شد  همین  و 

هرروز بیشتر شود. 
آقای کرزی در طول ده سال گذشته موفق به ایجاد 
نشد.  منجسم  و  کارآمد  متخصص،  کابینه ی  یک 
وزرای آقای کرزی علیه وی در محافل خصوصی 
خارجی  طرف های  با  هریک  و  می زنند  گپ 
نیز  داخلی  عرصه  در  دارند.  جداگانه  معامله های 
و  قومی  رهبران  خدمت  در  بیشتر  کابینه  وزیران 

سیاسی خود می باشند و از آن ها فرمان می برند. 
بخش  گذشته  ده سال  در  که  است  این جا  جالب 
دوسیه های  با  کرزی  آقای  کابینه ی  از  عظیمی 
سنگین سبک دوش شده اند. این وزیران از آن جایی 
که به رهبران سیاسی و قومی خود ماهانه کمیشن 
پرداخت می کردند ناگزیر بودند که دست به اختالس  

و دزدی بزنند. 
تقرر،  از  پس  کرزی  آقای  وزیران  از  برخی 
هم والیتی های  و  اقوام  خانه ی  به  را  وزارت خانه 
مال  حتا  وزیران  این  از  برخی  کرده اند.  بدل  خود 
با معاش  به عنوان »قراردادی«  امام مسجدشان را 
انتصاب  وزارت  به   و  فراخوانده  قریه اش  از  بلند 

کرده  اند. 
به  که  بزرگی  تجربه های  و  ده سال  از  پس  حاال 
با  کرزی  آقای  که  است  خوب  است،  آمده  دست 
یک بازنگری همه جانبه در گزینش اعضای کابینه، 
ستره محکمه  اعضای  و  مستقل  اداره های  رییس 
دقت کند و با معیارهای شایستگی، دانایی، تعهد و 
کارآمدی به انتخاب اعضای کابینه بپردازد تا باشد 
که بدون پرداخت کمیشن و تاثیر از  داخل و خارج 
به امور مردم بپردازند در غیر آن هرنوع تغییرات 
این  در  البته  نمی کند.  دوا  را   دردی  کابینه  در 
میان مسوولیت نمایندگان را نیز نباید از یاد برد؛ 
نمایندگان  بازار  کابینه  معرفی  هنگام  در  متاسفانه 
نقدی  معامله های  و  ضیافت  با  و  می شود  گرم 
چشم بسته به افرادی رای می  دهند که از هیچ گونه  

اهلیت برخوردار نمی باشند. 

زنگ اول


به جرم  افراد  این  که  بازداشت کردند 
خویش اعتراف کرده اند.

والیت  ملی  امنیت  ریاست  همچنین 
هلمند از بازداشت هفت طالب در این 

والیت خبر داد.
باستان  بست  به  ریاست  این  مقام  یک 
دو  طالب،  هفت  این  بین  در  که  گفته 
فرمانده به نام های مال احمد شاه بدر و 

قاری شاه محمد نیز هستند.
او افزود که مال احمد شاه بدر، کسی 
است که سه ماه پیش دو برمه کار را در 

بازسازی  با  معارف،  وزارت  گفته  به 
و  هزار  پنج  برای  لیسه،  این  ساختمان 
آموزشی  مکان  آموز  دانش  چهارصد 

مصوون و مناسب فراهم شده است.
مکاتب  از جمله  عالی غازی که  لیسه 
تاریخی افغانستان به شمار می رود، در 
خان  امان اهلل  شاه  زمان  در   1304 سال 
تاسیس شده که تاکنون در 78 دوره، 
ده هزار دانش آموز را فارغ داده است.

آغاز  از  معارف  وزارت  همچنین 
مکتب  جدید  تعمیر  بهره برداری 
متوسطه شبش ولسوالی غوریان والیت 
هرات نیز خبر داده می گوید تعمیر این 

اتهام  به  جداگانه  عملیات  چند  طی 
و 998  هیرویین  قاچاق 313کیلوگرام 

باشندگان  از  که  کودک  دو  این  ملی، 
کاپیسا  والیت  تگاب  ولسوالی  اصلی 
به  پیشاور  هزارخانی  مدرسه  در  هستند، 
انجام حمالت انتحاری تشویق شده بودند.

آمده  ملی  امنیت  اعالمیه  در 
جریان  در  متذکره  »اطفال  است: 
در  داشتند که  اظهار  صحبت های شان 
تعلیمات  مصروف  تگاب  ولسوالی 
به نام  شخصی  که  بودیم  خویش 
در  مایان  این که  به نام  عبدالحق  موالنا 
فرا  را  دینی  تعلیمات  پاکستان  پشاور 
گیریم والدین ما را فریب داده، ما را 
داد  انتقال  پاکستان  پیشاور  به  خود  با 
که بعد از چند روز، ما را به حمالت 

آتش زدند.
این  شورشیان  که  می گوید  او 
به  پروان  از  که  زمانی  را  موتر 
بود،  حرکت  در  بامیان  سوی 
مواد  تخلیه  از  پس  و  داده  توقف 
آن  قمچاق،  منطقه  در  آن  حامل 

را آتش زدند.
سومین  این  که  است  گفتنی 
باربری  موترهای  آتش زدن  مورد 
ماه  یک  در  آیساف  نیروهای 

فرماندهی پولیس هرات چهار نفر را به 
اتهام قتل بازداشت کرده است.

به نقل از خبرگزاری بست باستان، سید 
آقا ثاقب فرمانده پولیس هرات در یک 
نشست خبری صبح دیروز از بازداشت 

چهار قاتل خبر داد.
نام های  به  نفر  چهار  این  که  گفت  او 
و  خیرمحمد  عبدالرازق،  عبداالحد، 
مربوط  افراد  را  خود  که  عبدالمجید 
در  موظف  و  هلمند  والیت  پولیس  به 
معرفی  والیت  آن  نهرشاهی  پوسته 
که  شدند  بازداشت  زمانی  کردند، 
را  »فورونر«  موتر  عراده  یک  راننده 
به  فروش  غرض  را  موترش  و  کشته 

والیت هرات انتقال دادند.
با  را  موضوع  این  آنها  که  افزود  او 
شریک  هلمند  پولیس  فرماندهی 
ساختند که در نتیجه پنج جسد دیگر از 
اطراف پوسته نهرشاهی به دست آمده 

است.
نفر،  پنج  این  کشتار  به  پیوند  در 
فرماندهی پولیس هلمند، هشت نفر را 

در  غازی  عالی  لیسه  کابل:  8صبح، 
کابل که کار بازسازی آن چهار سال 
انکشافی  اداره  مالی  کمک  به  پیش 
بود،  شده  آغاز  امریکا  متحده  ایاالت 
پس از بازسازی روز گذشته از سوی 
مقام های وزارت معارف به بهره سپرده 

شد.
اعالمیه ای  انتشار  با  معارف  وزارت 
می گوید که این لیسه دارای 78 صنف 
درسی، 12 اتاق اداری و 36 باب مبرز، 
مالی  کمک  توسط  میز   و  چوکی 
اداره انکشافی ایاالت متحده امریکا و 

بازسازی تجهیز شده است.

قاچاقبران  از  تن  هفده  کابل:  8صبح، 
استیناف  محکمه  توسط  موادمخدر 
علیه  مبارزه  قضایی  و  عدلی  مرکز 
مسکرات و مواد مخدر، به نه تا بیست 

سال زندان محکوم شده اند.
مواد  با  مبارزه  قضایی  و  عدلی  مرکز 
مخدر با انتشار اعالمیه ای در این مورد 
باشندگان  از  که  افراد  این  می گوید 
ننگرهار،  قندهار،  هلمند،  والیات 
هستند،  پنجشیر  و  کندز  کاپیسا، 
مخدر  مواد  با  مبارزه  پولیس  توسط 

امنیت  عمومی  ریاست  کابل:  8صبح، 
کودک  دو  فرار  از  کابل  در  ملی 
انتحارکننده از چنگ سازماندهندگان 
حمالت انتحاری از پیشاور پاکستان به 

والیت ننگرهار خبر داده است.
دفتر مطبوعاتی ریاست عمومی امنیت 
ملی، با انتشار اعالمیه ای می گوید که 
یازده و چهارده  نوید و خان سید که 
سال سن دارند، در مدرسه هزارخانی 
حمالت  انجام  به  پاکستان  پیشاور 
به  موفق  بودند،  شده  تشویق  انتحاری 
فرار از چنگ سازماندهندگان حمالت 

انتحاری شده اند.
امنیت  مطبوعاتی  دفتر  اعالمیه  از  نقل  به 

موتر  یک  دولت  مسلح  مخالفین 
در  را  آیساف  نیروهای  اکماالتی 
آتش  پروان  سیاه گرد  ولسوالی 

زدند.
سیاه  ولسوال  مجددی،  عبدالعلیم 
است  گفته  باستان  بست  به  گرد 
روز  دولت،  مسلح  مخالفین  که 
یک  رنگاب،  منطقه  در  گذشته 
آیساف  نیروهای  باربری  موتر 
بود،  خوراکی  مواد  حامل  که  را 

چهار قاتل در هرات بازداشت شدند

ساختمان لیسه غازی بعد از بازسازی به بهره برداری سپرده شد

هفده تن به اتهام قاچاق مواد مخدر به زندان محکوم شدند

دو کودک انتحارکننده از چنگ سازماندهندگان حمالت انتحاری فرار کردند

طالبان یک تانکر اکماالتی ناتو را آتش زدند

این والیت کشته بود.
دو  این  نزد  از  منبع،  معلومات  قرار 
فرمانده که از ولسوالی نادعلی بازداشت 
به  نیز  موتورسایکل  عراده  دو  شدند، 

دست نیروهای امنیت ملی افتاده است.
دیگر که  طالبان  نزد  از  افزود که  منبع 
نادعلی  ولسوالی  و  لشکرگاه  شهر  از 
ماین،  نیز هفت حلقه  بازداشت شدند، 
250 گلوله پیکا و کالشینکوف، شش 
مواد  کیلوگرام  پنجاه  و  بمب دستی 

انفجاری به دست آمده است.

به  اساسی  و  پخته  صورت  به  مکتب 
مالی  کمک  به  دالر  هزار   115 هزینه 
پنج  مدت  در  جاپان  نیکویی  موسسه 
انتشار  با  ماه اعمار شده است. وزارت 
که  می گوید  مورد  این  در  اعالمیه ای 
درسی،  دارای شش صنف  تعمیر  این 
یک  مبرز،  غرفه  پنج  اداری،  اتاق  سه 
حلقه چاه  آب آشامیدنی و بیست پایه 

میز و چوکی است.
مکتب  در  معارف،  وزارت  به گفته ی 
یک هزار  غوریان  ولسوالی  شبش 
مصروف  پسر  و  دختر  آموز  دانش 

تعلیم و تربیه هستند. 

کیلوگرام تریاک بازداشت شده اند.
این مرکز در اعالمیه خود تاکید کرده 
که به متهمان فرصت دفاع از خودشان 
داده شد اما محکمه استیناف آنان را به 
تحمل نه تا بیست سال زندان محکوم 

کرده است.
جاری  سال  اول  ماه  سه  جریان  در 
خورشیدی، بیش از صد و هشتاد تن به 
اتهام قاچاق مواد مخدر از سوی مرکز 
مخدر  مواد  با  مبارزه  قضایی  و  عدلی 

محکوم به حبس شده اند.

حمالت  تعلیمات  تا  تشویق  انتحاری 
مایان  زمانی که  فراگیریم.  را  انتحاری 
انکار ورزیدیم مورد لت و کوب قرار 
گرفتیم که بعد از چند روز از نزدشان 
توسط  تورخم  سرحد  در  و  فرار 

نیروهای امنیتی بازداشت گردیدیم.«
همچنین دفتر مطبوعاتی امنیت ملی از 
مقداری  با  تروریست  یک  بازداشت 
نیز  فراه  والیت  در  مهمات  و  سالح 
خبر داده می گوید که ماموران امنیت 
ملی یک تن از اعضای گروه طالبان را 
در ولسوالی باالبلوک این والیت که 
بود،  تروریستی  فعالیت های  مصروف 

بازداشت کرده اند.

گرد  سیاه  ولسوالی  در  گذشته 
است.

برخورد یک راکت 
به یک مسجد 

دوازده زخمی داد

یک  بر  راکت  یک  برخورد  پی  در 
وردک،  میدان  والیت  در  مسجد 

دوازده نفر زخمی شدند.
والی  سخنگوی  شاهد،  شاهداهلل 
گفته  باستان  بست  به  وردک  میدان 
شب  هشت  ساعت  حوالی  که  است 
که  شد  شلیک  راکت  این  یکشنبه 
از  نفر  دوازده  آن  برخورد  اثر  در 
باشندگان محل که در داخل مسجد 
نیز  مسجد  و  شدند  زخمی  بودند، 

قسما ویران شده است.
او افزود که این مسجد در قریه »میران« 
دای میرداد  ولسوالی  مربوطات  از 

میدان وردک موقعیت دارد.
سخنگوی والی میدان وردک شلیک 

این راکت را به طالبان نسبت داد.
ادعا  طالبان  دیگر،  خبر  یک  در 
صبح  هفت  ساعت  در  که  نموده اند 
اردوی  سرباز  چهار  روزیکشنبه، 
کشته اند  انفجار  یک  اثر  در  را  ملی 
وردک  میدان  والی  سخنگوی  اما 
گرفته  صورت  انفجار  که  می گوید 

است اما کسی کشته نشده است.

ACKU
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در گزارش امروز »از ورای دود و آتش« برادری 
ماین   با  برخورد  اثر  در  که  داریم  خود  با  را 
است.  شده  معلول  پا  یک  ناحیه  از  کنار جاده ای 
در  »کشور  می دارد:  بیان  چنین  را  حادثه  آن  او 
و  مجاهدین  نیروهای  بین  جنگ  و  نفرت  آتش 
مزدوران شان  و  شوروی  دندان مسلح  تا  نظامیان 
حوادث  این  در  زیادی  مردمان  و  می سوخت 
کشور  از  روس ها  که  زمانی  می شدند.  قربانی 
بیرون شدند، سایه شوم آنها هنوز در کشور مانند 
روح به دنبال مردمی بی گناه می گشت، همان گونه 
باعث  بود،  مانده  به جا  آنها  که  مهماتی  و  سالح 
که  ماین هایی  خصوص  به  می شد  انسان  تباهی 
زمانی که  است.  انسان  ناجوانمرد  بسیار  دشمن 
را  اطراف شان  چهار  بودند  کشور  در  روس ها 
ماین گذاری می نمودند و در پهلوی آن ماین های 
بودند. من در آن زمان  را فرش کرده  خوشه ای 
بعضی  آن  کنار  در  و  بودم  غریبی  و  کار  دنبال 
را  سوخت  مواد  تا  می رفتم  هیزم  به دنبال  اوقات 
برای پختن غذا مهیا نمایم. وضعیت اقتصادی ما 

8صبح، کندز: ریاست زراعت، مالداری و مواد غذایی 
والیت کندز، در ادامه توزیع مواد خوراکی به کشاورزان 
توزیع  علی آباد  ولسوالی  کشاورزان  به  للمی،  زمین های 

مواد خوراکی را دیروز آغاز کرد.
غذایی  مواد  و  مالداری  زراعت،  رییس  ایماق،  عزیزاهلل 
والیت کندز، در پیوند به توزیع این مواد گفت که این 
هستند،  للمی  کشاورزان  که  خانواده   1500 برای  مواد، 

توزیع شده است.
به گفته ی رییس زراعت کندز، این کمک، شامل گندم 
حیوانی  خوراکی  مواد  و  کشت  برای  گندم  خوراکه، 

می باشد. 
گندم  گرام  کیلو   200 خانواده  هر  برای  که  افزود  او 
25کیلو  کشت،  برای  گندم  گرام  کیلو   200 خوراکی، 

8صبح، کندز: سنگ بنای ساختمان دفتر تلویزیون دولتی 
والیت کندز در سر دوره ی شهر کندز گذاشته شد و این 
دیگر، صاحب  ماه  هفت  تا  بی مکانی  دهه ها  از  پس  نهاد، 

ساختمان مربوط خودش خواهد شد.
جالل محمودی معاون تلویزیون ملی هنگام سنگ مانی این 
ساختمان گفت که این ساختمان در محدوده ی پنج جریب 
زمین با داشتن 17 اتاق، شامل ستدیوهای تکنیکی و نشراتی 

و دفترها اعمار خواهد شد.
آقای محمودی گفت که امید دارد، با بهره برداری از 

این تعمیر، در کار و بار این اداره بهبود بیاید.
جمعی  هزینه ی  کندز،  در  مسووالن  گفته ی  به 
ساخت این بنا یک میلیون و 40 هزارافغانی برآورد 
توسعه ای)انکشافی(  بودجه ی  از سوی  و  است  شده 
پرداخته  افغانستان  ملی  تلویزیون  و  فرهنگ  وزارت 

می شود.
کارش  دیروز  که  کندز  محلی  تلویزیون  ساختمان 
خواهد  پایان  به  آینده  ماه  هفت  تا  گردید،  آغاز 

رسید.

شفاخانه بیست بستر ولسوالی اندخوی والیت فاریاب پس 
ریاست صحت  و مسووالن  فاریاب  والی  توسط  افتتاح  از 

عامه این والیت، مورد بهره برداری قرارگرفت.
به گفته مقامات دولتی فاریاب این شفاخانه به هزینه 263 
هزار دالر از بودجه ابتکار عمل خوب وزارت مبارزه با مواد 

مخدر به طور پخته و اساسی اعمار شده است.
به گفته باشندگان ولسوالی اندخوی، با اعمار این شفاخانه 
مشکالت آنها از ناحیه عرضه خدمات صحی نسبتا مرفوع 

شده است.
بیست  از دو کتران شفاخانه  تن  نعیمی یک  محمد عیسی 
بستر اندخوی می گوید با اعمار این مرکز صحی مشکالت 
عمده ی شان از ناحیه نبود جای مناسب رفع شده است. وی 
گفت: »این شفاخانه گنجایش اضافه تر از بیست بستر را دارا 
می باشد و به شکل استندرد اعمار شده و مشکل ما از نگاه 
به  جای  نبود  نگاه  از  قبال  واقعا  است.  شده  ساختمان حل 
مشکل مواجه بودیم. در حال حاضر تمام خدمات به شمول 
داخل بستر، دوا، وسایل، تجهیزات و تمام خدمات در این 
خدمت  در  ساعته   24 صورت  به  و  بوده  رایگان  شفاخانه 

مردم قرار دارد.«

سوي  از  روزه ای  یک  کنفرانس  بدخشان:  8صبح، 
ایجاد  هدف  به  ایبرت،  فریدریش  آلماني  موسسه 
هماهنگي میان نهادهاي غیردولتي و رسانه ها در بدخشان 

برگزار شد.
ملي،  رسانه هاي  خبرنگاران  بر  عالوه  کنفرانس  این  در 
از  شماري  محلي،  رسانه هاي  مسووالن  و  خبرنگاران 
مسووالن نهادهاي غیرحکومتي نیز اشتراك کرده بودند.

فریدریش  بنیاد  مطبوعاتي  مسوول  آزریون  نرگس 
به  بدخشان  والیت  در  کنفرانس  این  که  گفت  ایبرت، 
هدف ایجاد هماهنگي میان خبرنگاران و نهاد بین المللي 
فعال و تقویت روند گزارش دهي از فعالیت هاي نهادهاي 
بین المللي در بدخشان و ایجاد سهولت ها براي خبرنگاران 

در جهت دسترسي به اطالعات، برگزارشده است.
موصوف مي گوید که کنفرانس هاي مشابه در والیت های 
مختلف براي تقویت نهادهاي مدني برگزار شده است و 
در آینده برگزاري این نوع کنفرانس ها در بدخشان نیز 

ادامه خواهد یافت.
در این کنفرانس، خبرنگاران بدخشان با طرح یک سلسله 
مشکالت و چالش ها از موسسات کمک کننده خواستار 

همکاري در کار رسانه یي شدند.
در  آمو  محلي  رادیو  مسوول  مدیر  حقجو  عبدالبصیر 
رسانه ها  که  گفت  بدخشان،  والیت  مرکز  فیض آباد 

اوج  به  قیمت  نبود،  خوب  چندان  زمان  آن  در 
تازه 16  بود. در سال 1367 که من  خود رسیده 
بهار زندگی خود را را سپری نموده بودم روزی 
به دنبال هیزم به طرف دشتی که در عقب خانه ما 
شد،  چنین  این  کار  عاقبت  و  رفتم  داشت  قرار 
بودم،  جمع کردن  هیزم  مصروف  من  زمانی که 

حیوانی  خوراکی  مواد  گرام  کیلو   100 و  برنج  گرام 
توزیع گردید.

حبیب اهلل محتشم؛ ولسوال ولسوالی علی آباد والیت کندز 
در هنگام توزیع این مواد از ریاست زراعت سپاسگزاری 
چاره یی  که  خواست  کمک کننده  نهادهای  از  کرده، 

برای مقابله با خشک سالی ها بیابند.
هزار   10 برای  که  می خواهد  کندز  زراعت  ریاست 
از  که  والیت  این  للمی  زمین های  کشاورز  خانواده ی 

خشک سالی آسیب دیده اند، مواد خوراکی توزیع کند.
توزیع مواد خوراکی، از ولسوالی خان آباد والیت کندز 
ادامه  کندز  سراسر  در  روند  این  و  بود  گردیده  آغاز 

خواهد یافت.

و  جمهوری  رییس  مشاور  وزیر  جگدلک،  انور  محمد 
والی والیت کندز که در هنگام سنگ مانی این بنا حضور 
آیینه های  از  یکی  دولتی،  تلویزیون  که  گفت  داشت، 
انعکاس کارکردهای دولت است و باید به آن بیشتر توجه 

شود.
مشکل  در  پیوسته  کندز،  محلی  تلویزیون  این  از  پیش 
بی جایی به سر برده، انتقال وسایل و آنتن  آن، یک مشکل 

جدی برای این اداره بود.

اعمار  نیز  اندخوی  ولسولی  محلی  مقامات  دیگر  از سوی 
این مرکز صحی را در راستای عرضه خدمات صحی موثر 

می دانند.
سلطان سنجر ولسوال اندخوی در زمینه می گوید: »شفاخانه 
مواد  با  مبارزه  وزارت  مالی  کمک  به  اندخوی  بستر   20
این  پرسونل  استفاده  فعال تحت  برای  و  اعمار شده  مخدر 
می کنند.  استاده  آن  از  عمال  مریضان  و  قراردارد  شفاخانه 
و  دارد  قرار  همجوار  ولسوالی های  مرکز  در  اندخوی 
این شفاخانه مراجعه  از ولسوالی های همجوار در  مریضان 
می کنند و عالوه بر آن عابرین و مسافران نیز که در بندر 
این  در  مداوا  جهت  هم  آنها  دارند  آمد  و  رفت  آقینه 

شفاخانه مراجعه می نمایند.«
اندخوی،  ولسوالی  بستر  بیست  مسووالن شفاخانه  به گفته 
و  وسایل  کمبود  آنها  مشکالت  یگانه  حاضر  حال  در 
تجهیزات طبی بوده و آنها می خواهند اگر این مشکل نیز از 
سوی مقامات ذیصالح مورد رسیدگی قرار گیرد، پرسونل 
صحی این شفاخانه می توانند که عرضه خدمات صحی را 
بهتر  و  خوب تر  اندخوی  چهارگانه  ولسوالی  اهالی  برای 

انجام دهند.

حکومت داري  روند  تقویت  در  اساسي  نقش  مي توانند 
خوب داشته باشند، از این رو نهادهاي بین المللي و دولت 

افغانستان باید در راستاي رشد رسانه ها تالش کنند.
موصوف افزود که خبرنگاران بدخشان با امکانات کمي 
در  را  خود  رسالت  که  توانسته اند  دارند  اختیار  در  که 
بخش اطالع رساني بي طرف ادا نمایند و این خبرنگاران 

به حمایت تخنیکي نهادهاي بین المللي نیازمند هستند.
محمدشریف شایق خبرنگار رادیو بیان شمال در بدخشان 
مي گوید که در بدخشان خبرنگاران با چالش هاي زیادي 

در زمینه تهیه معلومات مواجه هستند. 
از  بسیاري  متاسفانه  بدخشان  در  که  کرد  اضافه  وي 
مقام هاي محلي این والیت به کار رسانه یي و آزادي بیان 
باوري کمتر دارند و در بسیاری موارد از دادن اطالعات 
به خبرنگاران خود داري مي کنند که این موضوع بارها 

در رسانه هاي ملي نیز بازتاب یافته است.
فون هوبه، نماینده تیم بازسازي والیتي در بدخشان گفت  
به  متکي  خود  درخشان  آینده  براي  باید  رسانه ها  که 

کمک هاي نهادهاي غیردولتي نباشند.
وعده  بین المللي  نهادهاي  نمایندگان  کنفرانس  این  در 
با  بهتر  هماهنگي  ایجاد  براي  این  از  بعد  که  کردند 

خبرنگاران تالش مي کنند.

من  و  شد  بلند  انفجار  یک  مهیب  صدای  ناگهان 
درد شدیدی در ساحه پایم احساس نمودم و بعدا 
ندانستم که چه شد. زمانی که به هوش آمدم خود 
یافتم.  شهر  شفاخانه های  از  یکی  بستر  باالی  را 
ناحیه  در  شدید  درد  اما  کنم  حرکت  می خواستم 
که  وقتی  کردم،  احساس  خویش  زانوی  از  باالتر 

سنگ بنای ساختمان تلویزیون کندز گذاشته شدبرای 1500 خانواده در کندز مواد خوراکی توزیع شد

شفاخانه ولسوالی اندخوی به فعالیت آغاز کرد 

کنفرانسي به هدف ایجاد سهولت براي خبرنگاران 
بدخشان برگزار شد

درست متوجه شدم دیگر دیر شده بود و فایده ای 
نداشت زیرا پای چپم را درآن حادثه از دست دادم 
نیز در  ترتیب من  این  به  نبودم.  انسان سابق  و آن 
جمع معلولین کشور افزوده شدم. روزها می گذرد 
نمی دانم  هستیم.  بدبختی  این  شاهد  ما  هرروز  اما 
که این جنگ چه وقت تمام می شود. خواست من 
این است که امنیت سرتاسری تامین شود. حمالت 
زیر  صلح  فضای  در  مردم  و  یابد  پایان  انتحاری 
نمایند.  زندگی  واقعی  اسالمی  حکومت  بیرق 
نفره ام هستم. وگرنه  فامیل 4  نان آور  تنها  تنها  من 
و  نیست  قایل  اهمیت  چندان  ما  برای  هم  دولت 
مقدار معاشی که می دهد کفایت کرایه موتر ما را 
نمی کند چه برسد که ما آن را مصرف فامیل خود 
نماییم، به امید روزی زندگی می کنیم که صلح و 
صفا در کشور ما و سرتاسر جهان باشد و همه مردم 
چهار  زندگی  کنارهم  در  برادری  و  صمیمیت  با 

روزه دنیا را بگذرانند.«
و  پیشنهادات  نظریات،  عزیز!  خواننده 

گزارش های تان را با ما شریک سازید.

Info_afg@solidarityforjustice.org.af

ناگهان درد شدیدی احساس کردم
زمانی که من مصروف هیزم جمع کردن بودم، ناگهان صدای مهیب 

یک انفجار بلند شد و من درد شدیدی در ساحه پایم احساس 
نمودم و بعدا ندانستم که چه شد. زمانی که به هوش آمدم خود 
را باالی بستر یکی از شفاخانه های شهر یافتم. می خواستم حرکت 

کنم اما درد شدید در ناحیه باالتر از زانوی خویش احساس کردم، 
وقتی که درست متوجه شدم دیگر دیر شده بود و فایده ای 

نداشت زیرا پای چپم را درآن حادثه از دست دادم و آن انسان 
سابق نبودم.

ري
حرا

 . ا
س از وراي دود و آتش

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

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

محمد عارف بیات1086
ه و تنظیم:

تهی ACKU
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رییس جمهور  که  است  شده  گزارش  رسانه ها  در 
گفته  جیو  تلویزیونی  شبکه  با  مصاحبه ای  در  کرزی 
است در صورتی که پاکستان هدف حمله قرار گیرد، 
افغانستان از پاکستان حمایت خواهد کرد. از آنجایی که 
رییس جمهور در عالی ترین مقام اجرایی و تصمیم گیری 
کشور قرار دارد، بیان این سخنان از سوی وی، باعث 
می شود تا این سوال پیش آید که چطور رییس جمهور 

چنین سخنی را بر زبان آورده است.
از سوی کشور دیگری  پاکستان  این که  امکان  اگرچه 
هدف حمله قرار گیرد، بسیار ضعیف و حتا غیرممکن 
کافی  اندازه ی  به  پاکستان  دولت مردان  زیرا  می باشد، 
حمالت  گزند  از  کشورشان  حفظ  مهارت  دارای 
چنین  وقتی  آنهم  با  اما  می باشند،  خارجی  احتمالی 
می شود،  ابراز  افغانستان  رییس جمهور  از سوی  سخنی 

می تواند قابل تامل باشد. 
این قابل توجه است که در وضعیت کنونی وقوع جنگ 
بر  نمی باشد.  قابل تصور  هیچ کشوری  با  پاکستان  بین 
فرض محال، اگر امکان این به وجود بیاید که پاکستان 
کشور  آن  شود،  مواجه  خطر  با  کشوری  ناحیه  از 
می تواند ایاالت متحده امریکا یا هندوستان باشد. زیرا 
پاکستان هم اکنون با چین روابط بسیار دوستانه ای دارد، 
این کشور با ایران نیز دارای روابط دیپلوماتیک بسیار 
روابط خاصی  از  نیز  عربی  با کشورهای  و  است  فعال 
برخوردار می باشد. از سوی دیگر تصور حمله روسیه، 
انگلستان، فرانسه و آلمان و کشورهای دیگر به پاکستان 
نیز کامال منتفی می باشد. پاکستان از سوی سازمان ناتو 
نیز در تیررس حمله قرار ندارد. از این رو اگر بر فرض 
تصور محال، قرار شود بر پاکستان حمله صورت گیرد، 
می تواند از جانب امریکا در واکنش به عدم همکاری 
در  هندوستان  یا  و  تروریزم  با  مبارزه  در  کشور  این 
دهلی  خواسته  به  اسالم آباد  اعتنای  عدم  به  واکنش 
هندوستان  به  تروریستی  حلقات  نفوذ  مهار  بر  مبنی  نو 

می باشد.
از سوی دیگر دیده می شود که افغانستان با هندوستان 
توافق نامه استراتژیک امضا کرده است و از همکاری ها 
و مساعدات این کشور بهره مند می باشد. در عین زمان 
امضای  لویه جرگه،  برگزاری  با  افغانستان  است  قرار 
متحده  ایاالت  با  استراتژیک  همکاری های  قرارداد 
امریکا را مورد بررسی قرار دهد. در واقع می توان گفت 
همکاری های  قرارداد  امضای  آستانه  در  افغانستان  که 

استراتژیک با امریکا می باشد.
در  ایستادن  از  رییس جمهور  وقتی  وضعیت،  چنین  در 
کشور  این  علیه  تهاجم  با  مقابله  برای  پاکستان،  کنار 
این  باشد.  داشته  می تواند  معنایی  چه  می گوید،  سخن 
ریاست جمهوری  کاخ  که  می دهد  نشان  نظر  اظهار 
افغانستان، در تاثیرپذیری مطلق از اسالم آباد قرار دارد 
بدون  که  کنند  تصور  چنین  نمی توانند  ارگ نشینان  و 
تامین تمامی نظریات اسالم آباد می توانند به دولت داری 

خویش ادامه دهند.

صورتی  در  است  گفته  شنبه  روز  کرزی  رییس جمهور 
پاکستان  از  افغانستان  پاکستان حمله کند،  بر  امریکا  که 
پارلمان  نمایندگان  از  شماری  اما  کرد.  خواهد  حمایت 
خاک  در  تروریستان  پایگاه های  سرکوب  می گویند 
پاکستان به نفع امنیت و ثبات در افغانستان است بنابراین 
باید افغانستان از هر اقدامی که به سرکوب تروریستان در 

پاکستان منجر شود، حمایت کند. 
آقای کرزی روز شنبه در مصاحبه ای با تلویزیون پاکستانی 
»جیو« گفته است: »هرگاه میان پاکستان و امریکا جنگ 
خواهد  طرفداری  پاکستان  از  افغانستان  می شود،  شروع 
کرد.« این در حالی است که رییس جمهور کرزی پس 
به  را  پاکستان  عالی صلح،  رییس شورای  از کشته شدن 
حمایت از گروه های شورشی متهم کرده و گفته است 
پس از این هرنوع مذاکره ای که صورت می گیرد باید با 

پاکستان صورت گیرد. 
پارلمان  در  هرات  والیت  نماینده ی  بهادری  منورشاه 
می گوید با آن که مردم افغانستان خواستار حمله امریکا 
پاکستان  دولت  که  آنجایی  از  اما  نیست  پاکستان  بر 
همیشه دست به پرورش تروریستان زده و از این طریق 
و  شده  متحمل  را  شدیدی  صدمه های  افغانستان  مردم 

هزاران افغان در اثر همین اقدام پاکستان کشته شده اند. 
حمله  با  امریکا  درصورتی که  می گوید  بهادری  آقای 
خود بر پاکستان دست به نابودی مراکز تروریزم در آن 
کشور بزند، افغانستان نباید با آن مخالفت کند چون این 
افغانستان  »مردم  می گوید:  او  می باشد.  افغانستان  نفع  به 
تروریستان  پایگاه  نابودی  با  که  نمی خواهند  هیچ گاه 
پاکستان  دولت  واقعا  اگر  کنند  مخالفت  پاکستان  در 
در مبارزه با تروریزم با ما صادق می بود امروز ما هم به 
مشکل روبرو نمی شدیم و آنها نیز با چنین وضعی مقابل 

نمی بودند.« 
دولت  می گویند  نمایندگان  از  شماری  درهمین حال 
در  تدوین شده ای  و  واحد  سیاسی  مشی  خط  افغانستان 
منطقه  و  همسایه  مختلف  کشورهای  با  روابط  به  رابطه 
در  نیز  مقام ها  تناقض گویی های  اصلی  دلیل  و  ندارد 
همین امر نهفته است. این نمایندگان می گویند افغانستان 
در ده سال گذشته قربانی تروریزمی بوده که از پاکستان 
صادر شده است و برخی از حلقات نظامی و استخباراتی 
در  تروریستان  به  پناه دادن  و  تجهیز  تمویل،  با  پاکستان 
آن کشور زمینه ادامه جنگ و بدبختی ها در افغانستان را 

فراهم کرده است. 

به باور این نمایندگان به دلیل نبود استراتژی  و خط مشی  
حکومت  در  بلندپایه  مقامات  موضع گیری های  سیاسی، 
اسداهلل  است.  بوده  اشتباه  و  متناقض  همیشه  افغانستان 
که  است  نظر  این  به  پارلمان  دیگر  نماینده  سعادتی 
اظهارات خودرا  این  با  می خواهد  رییس جمهور کرزی 
و  دهد  جلوه  پاکستان  دوست  ساختگی  صورت  به 
عنعنوی  لویه جرگه  برگزاری  آستانه  در  طریق  این  از 
دست آوردهای دیگری در عرصه های مصالحه با طالبان 

داشته باشد. 
از  را  خود  حمایت  حالی  در  کرزی  رییس جمهور 
و  امریکا  متحده  ایاالت  که  است  کرده  اعالم  پاکستان 
سایر کشورهای غربی در ده سال گذشته افغانستان را در 
مبارزه با تررویزم همکاری کرده اند، ولی حاال که جهان 
تروریزم  با  جدی  مبارزه  برای  را  پاکستان  می خواهد 
غیرمترقبه  صورت  به  افغانستان  دهد،  قرار  فشار  تحت 

همسویی اش را با پاکستان نشان می دهد. 
به این نظرند که چنین  افغانستان و منطقه  ناظران مسایل 
کشور  این  از  را  افغانستان  اصلی  متحدین  اظهاراتی 
جنگ  از  ده سال  گذشت  با  زیرا  کرد،  خواهد  دل سرد 
علیه تروریزم، به تازگی جهان متوجه پناه گاه های اصلی 
مساله،  این  و  است  شده  پاکستان  خاک  در  تروریستان 
جنگ علیه تروریزم را به نفع افغانستان تغییر خواهد داد. 
وضعیتی  چنین  در  باید  افغانستان  که  نظرند  این  به  آنها 
پاکستان  حمایت  بر  مبنی  خود  مدارک  و  شواهد  تمام 
مهم  نهادهای  اختیار  در  را  تروریستی  گروه های  از 
تغییر  برای  را  زمینه  این طریق  از  و  قرار دهد  بین المللی 

وضعیت به نفع افغانستان مساعد کند.
متحدین  وقتی  »حال  می گوید:  مورد  این  در  سعادتی 
امریکا  متحده  ایاالت  به خصوص  افغانستان  بین المللی 
و  دهند  قرار  فشار  زیر  را  پاکستان  که  می شوند  آماده 
تهدید می کنند که در صورت لزوم در خاک پاکستان 
موضع گیری  این  می کنیم،  اقدام  تروریستان  علیه 
اظهارات  تمامی  برضد  واقع  در  افغانستان  رییس جمهور 

قبلی شان مبنی بر مبارزه در آن طرف مرز است.« 
نمایندگان می گویند این اظهارات بر روابط افغانستان با 
جامعه جهانی نیز تاثیراتی خواهد داشت. آقای سعادتی 
ما  روابط  زیرا  است،  نگران کننده  جدا  »این  می گوید: 
با تروریزم حمایت  را با کشورهایی که ما را در جنگ 
می کنند، متاثر می سازد.« آقای سعادتی می گوید سخنان 
اخیر رییس جمهور کرزی بیان گر این مساله نیز می باشد 
در  تروریزم  با  جدی  مبارزه  خواهان  او  که 
این  اظهارات  »این  نمی باشد:  مرز  طرف  آن 
و  افغانستان  دولت  که  می کند  خلق  را  سوال 
تروریزم  ریشه های  با  افغانستان  رییس جمهور 
در آن طرف مرزهای افغانستان مبارزه جدی 

صورت گیرد.« 
این اظهارات آقای کرزی در حالی بیان  شده 
است که در ده سال گذشته افغانستان همواره 
در  تروریزم  اصلی  ریشه های  که  است  گفته 
تازمانی  و  است  نهفته  پاکستان  قبایلی  مناطق 
مبارزه  نشوند،  خشکانده  ریشه ها  این  که 
اسامه  وقتی  شد.  نخواهد  موفق  تروریزم  با 
بن الدن در پاکستان کشته شد، رییس جمهور 
کرزی گفت که این مساله حقانیت افغانستان 
در  نه  تروریزم  که  داد  نشان  و  کرد  ثابت  را 
آقای  می باشد.  پاکستان  در  بلکه  افغانستان 
کرزی بارها گفته است که جنگ با تروریزم 
در روستاهای افغانستان نه بلکه در مامن اصلی 
که  حاال  اما  گیرد،  پاکستان صورت  در  آنها 
آقای کرزی می گوید وقتی جنگ بین امریکا 
پاکستان  از  افغانستان  شود  آغاز  پاکستان  و 
آورده  بار  به  را  نگرانی  این  کرد،  حمایت 
است که چرا حکومت افغانستان خالف آنچه 
در ده سال گذشته ادعا می کرد، موضع گیری 

کرده است. 


رویکرد  تغییر  به  توجه  با  که  است  حالی  در  این 
یک سو  از  پاکستان  به  نسبت  امریکا  متحده  ایاالت 
خصوص  در  امنیتی  مقامات  صریح  نظریه پردازی  و 
دست داشتن حلقات مقیم در پاکستان در عملیات های 
تروریستی در افغانستان از سوی دیگر، ایجاب می کند 
که دولت افغانستان، نه تنها به جبهه فشار بر ضد پاکستان 
برای وادار کردن اسالم آباد به اتخاذ موضع و سیاست 
شفاف در مبارزه با تروریزم بپیوندد، بلکه باید در راس 
این جبهه قرار بگیرد و ذهنیت عامه سیاسی جهانی را 

بر ضد اسالم آباد تحریک کند.
در چنین وضعیتی و با چنین ایجاب ضروری که وجود 
باعث  پاکستان،  از  رییس جمهور  حمایت  اعالم  دارد، 
جهت  در  صورت گرفته  سیاست گذاری  تا  می شود 
جبهه سازی برای ورود فشار بر پاکستان از سوی دولت 
می توان  حتا  و  شود  محسوب  کم اهمیت  افغانستان 
گفت که اگر دولت افغانستان در جایگاه مهمی در این 
تالش های متمرکز بر رویکرد مبتنی بر فشار بر پاکستان 
قرار می داشت، اظهارات رییس جمهور می توانست این 

مبارزه را ضرب صفر کند.
از این رو می توان گفت که این اظهارات رییس جمهور 
افغانستان  برای  دیگری  چیزی  منفی  تبعات  جز 
به این دلیل باعث  نمی تواند داشته باشد. این اظهارات 
واکنش منفی ایاالت متحده می شود که سیاست مداران 
امریکایی به ثبات موضع سیاسی دولت مردان افغانستان 
چنین  شنیدن  با  نیز  پاکستان  می کنند.  تردید  و  شک 
پیش  چندی  که  رییس جمهور  سوی  از  اظهاراتی 
پاکستان را متهم به دست داشتن در حمایت از طالبان 
می کرد، به عدم ثبات در موضع گیری های آقای کرزی 
مطمین می شود. در واقع می توان گفت که این اظهارات 
حتا اگر به قصد تامین رضایت سران اسالم آباد صورت 
گرفته باشد، نه تنها باعث تامین رضایت اسالم آبادی ها 
عدم  به  نسبت  آنان  تا  می شود  سبب  بلکه  نمی شود، 
روحیه  افغانستان،  رییس جمهور  موضع گیری  ثبات 
استیال جویی شدیدی نسبت به افغانستان پیدا کنند. زیرا 
پاکستانی  دولت مردان  تا  می شود  باعث  اظهارات  این 
فشار  افغانستان  بر  بیشتر  هرچه  که  برسند  نتیجه  این  به 
وارد کنند، به همان اندازه دولت مردان کابل را منفعل تر 

می بینند.
قابل اجرا  حقوقی  منظر  از  گفته ها  این  این که  با 
کشور  یک  رییس جمهور  سوی  از  چون  نمی باشد، 
و  افغانستان  بر  منفی  تاثیرگذاری های  می شود،  ابراز 
اظهارات  این  البته  دارد.  دیگر  کشورهای  از  بسیاری 
که  می باشد  تاثیر  غیرقابل  حقوقی  نظر  از  لحاظ  بدین 
اعالم  یا  و  افغانستان  از  به خارج  افغانستان  قوای  اعزام 
جنگ و صلح از صالحیت های وابسته به تایید شورای 
ملی است و رییس جمهور نمی تواند بدون تایید شورای 
ملی، مبادرت به قرار گرفتن در صف مبارزه به نفع هیچ 

کشوری کند.
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والیت بغالن که در چند سال گذشته به خاطر صفرشدن 
کشت کوکنار در این والیت از جانب وزارت مبارزه با 
مواد مخدر مستحق یک میلیون دالر شناخته می شد، امسال 
این والیت کشت  اندرابهای  ولسوالی  در  به خاطر آن که 
تریاک از سرگرفته شده است، از این جایزه محروم شد.

آقای ابراهیم ازهر معین پالن گذاری و مالی وزارت مبارزه 
با مواد مخدر که در دومین دور کمپاین خزانی جلوگیری 
از کشت کوکنار به بغالن سفر کرده بود، گفت: »امسال 
زمین  هکتار   161 بغالن  در  داریم  ما  که  آماری  به  نظر 
کوکنار کشت شده است آنهم تنها در انداربها و به همین 

خاطر وزارت امسال به بغالن یک میلیون دالر نمی دهد.«
مقام های دولتی  با  دیدار  را  از سفرش  ازهر هدف  آقای 
کشت  دوباره  ساختن  صفر  جهت  در  آنها  با  گفتگو  و 

کوکنار در این والیت بیان کرد.
نمایندگان شورای مردمی بغالن در حالی  از  اما شماری 
که کشت کوکنار در بغالن را می پذیرند، آمار ارایه شده 
از جانب معین وزارت مبارزه با مواد مخدر را غیرواقعی 

می دانند.
داکتر نسیم مدبر رییس شورای مردمی اندرابها می گوید: 

»آمار ارایه شده کامال اشتباه است.«
کوکنار  اندرابها  در  که  نیست  شک  این  »در  گفت:  او 
کشت شده، اما این آمار کامال سیاسی است و هر نهادی 
که این آمار را ارایه کرده است می خواهد تا یک ملت 

را بد نام بسازد.«
آقای مدبر افزود: »161 هکتار معادل بیشتر از هشت صد 
جریب زمین می شود و من باور دارم که در اندارابها به این 

اندازه زمین کوکنار کشت نشده است.« 
طی دو سال گذشته، کشت کوکنار در والیت بغالن صفر 
بود و امسال با وجود ادعا های شماری از نمایندگان، در 
در  کوکنار  کشت  از  شده  ارایه  آمار  به  نظر  روان  سال 

اندرابها از این امتیاز محروم شده است.
اما مقام های وزارت مبارزه با مواد مخدر وعده می دهند 
که در صورت صفرشدن مجدد کشت کوکنار در بغالن 

وزارت امور خارجه ی افغانستان می گوید در صورتی که 
به عنوان  افراط گرایی  و  خشونت  از  پاکستانی  مقام های 
نیروهای  نکنند،  استفاده  خود  خارجی  سیاست  ابزار 
نظامی این کشور می توانند پناهگاه های امن شورشیان در 

خاک پاکستان را از بین ببرند.
از  پاکستان  که  معتقدند  افغانستان  دولت  مقام های 
افغانستان  در  به خصوص  منطقه  در  شورشی  گروه های 
افراط گرایی  و  خشونت  گسترش  از  و  حمایت  هند  و 
استفاده  ابزار سیاست خارجی خود،  به عنوان  منطقه،  در 
می کند. دولت پاکستان که طی هفته های اخیر از سوی 
حمایت  مورد  در  جهانی،  جامعه ی  و  افغانستان  دولت 
فشار  منطقه، تحت  از گروه های شورشی در  این دولت 
فزاینده ای قرار گرفته است، اخیرا به ارتباط میان سازمان 
استخباراتی آن کشور با برخی از گروه های شورشی از 

جمله شبکه حقانی اعتراف کرده است.
در  سفارتش  گرفتن  قرار  هدف  از  پس  متحده  ایاالت 
کابل از سوی شورشیان مربوط به شبکه حقانی، سازمان 
مقصر  شبکه  این  از  حمایت  در  را  پاکستان  استخباراتی 
پاکستان  دولت  از  بارها  امریکایی  مقام های  دانست. 
تا علیه شبکه ی حقانی که به گفته ی آنان از  خواسته اند 
تندوران  همچنین  است،  برخوردار  آی اس آی  حمایت 

داخلی خود اقدام جدی کند.
با این حال، وزارت امور خارجه افغانستان می گوید که 
در  افراط گرایی  و  از خشونت  پاکستان  دولت  مقام های 
منطقه استفاده ابزاری می کنند و در صورتی که دست از 
این گونه استفاده بردارند، می توانند علیه افراط گرایان در 
و  کنند  مبارزه جدی  پاکستان  و  افغانستان  مرزی  مناطق 

آنان را نابود سازند.

او افزود: »برای ورزش انرژی به کار است و پسر دهقان 
که در خانه نان ندارد از استدیوم ورزشی چه سود خواهد 
برد و یا هم ساختن اتاق کنفرانس، چه تغییری در زندگی 

دهقانان می آورد.«
کشت  که  ولسوالی هایی  در  محلی  مقام های  از  شماری 
کوکنار در آنها انجام نمی شود نیز از نبود کار های بنیادی 

در این ولسوالی ها شکایت دارند.
»با  می گوید:  دهنه غوری  ولسوال  مظلوم یار  خان زاده 
وجود آن که در ولسوالی دهنه غوری از سه سال به این سو 
یک بته کوکنار هم کشت نشده، ولی فقط سه سال قبل 
یک سرک به طول دو کیلومتر در ولسوالی دهنه غوری از 
کمک های یک میلیون دالری جغل اندازی شده و تا حال 
صورت  ما  ولسوالی  در  پول ها  این  از  بنیادی  کار  کدام 

تمنا،  فرامرز  داکتر  این  از  پیش  که  است  حالی  در  این 
نشست  یک  در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  معاون 
اقدامی که  هر  از  افغانستان  دولت  که  بود  گفته  خبری 
تمویل  و  تجهیز  مراکز  و  پناهگاه ها  نابودی  به  منجر 
در  ثبات  تامین  و همچنین  پاکستان  شورشیان در خاک 

کشورهای منطقه شود، حمایت می کند.
تاکنون  افغانستان  دولت  که  می رسد  نظر  به  حال  این  با 
نتوانسته است سیاست روشن در قبال پاکستان اتخاذ کند. 
کشور  یک  به عنوان  پاکستان  از  گاهی  دولتی  مقام های 
را  کشور  این  هم  گاهی   و  می برند  نام  برادر  و  دوست 
اما  می کنند.  معرفی  افغانستان  در  بی ثباتی  اصلی  عامل 
رابطه ی  که  می گوید  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
است.  پیچیده  اما  وسیع  نزدیک،  پاکستان  با  افغانستان 
آقای موسی زی گفت: »شاید در بعضی موارد اظهارات 

برای سال آینده میزان این کمک ها را بیشتر سازند.
در  آینده  سال  اگر  که  سپرد  وعده  ازهر  ابراهیم  آقای   
و  یک صد  و  میلیون  یک  نشود  کشت  کوکنار  بغالن 

شصت هزار دالر به این والیت کمک خواهد شد.
در دوسال گذشته دو میلیون دالر به خاطر صفرشدن سطح 
کشت کوکنار در بغالن به این والیت کمک شده بود که 
در چهار پروژه عام المنفعه از جمله ساختن یک استدیوم 
ورزشی در بغالن مرکزی و اعمار یک تاالر بزرگ در 
اما  است،  رسیده  مصرف  به  بغالن  والیت  مقام  محوطه 
بیجا مصرف شده و  پول  این  باور دارند که  بغالن  مردم 
باید مصرف این پول در زندگی دهقانان اثر می گذاشت. 
آقای نسیم مدبر می گوید: »ما باید اولویت بندی کنیم  و به 

اساس نیازمندی های مردم این پول مصرف شود.«

خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  موسی زی  جانان 
افغانستان، روز گذشته در کنفرانس هفتگی خود گفت 
از  استفاده  باید در سیاست  پاکستان  که مقام های دولت 
سیاست خارجی  ابزار  عنوان  به  افراط گرایی  و  خشونت 
خود پرهیز کنند. آقای موسی زی افزود: »به باور ما اگر 
در  پاکستان  اسالمی  جمهوری  تصمیم گیرنده  مقام های 
به  افراط گرایی  از  استفاده  و  از خشونت  استفاده  پالیسی 
جمهوری  بگذرند،  خود  خارجی  سیاست  ابزار  صفت 
اسالمی پاکستان توانایی جدی و توانایی قاطع مبارزه ی 
تجهیز  و  آموزش  مراکز  و  تروریزم  النه های  علیه  موثر 
تروریزم را دارد.« سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید 
و  عملی  »اقدامات  خواستار  افغانستان  دولت  که  کرد 
صادقانه ی« دولت پاکستان برای نابودی النه های تروریزم 

در خاک آن کشور است.
عملیات نظامی؟ نه!

جمله  از  افغانستان  دولت  مقام های  حالی که  در 
باید  که  داشته اند  تاکید  بارها  کرزی  رییس جمهور 
سوی  آن  در  تروریستان  تمویل  و  تجهیز  اصلی  مراکز 
خط دیورند، یعنی در خاک پاکستان از سوی نیروهای 
مورد  امریکا  متحده  ایاالت  رهبری  تحت  بین المللی 
هدف قرار گیرند، اما حاال وزارت امور خارجه می گوید 
نیروهای  که  نیست  این  خواهان  افغانستان  دولت  که 
بین المللی علیه مراکز اصلی تروریزم در خاک پاکستان 
موسی زی سخنگوی  جانان  دهند.  انجام  نظامی  عملیات 
وزارت امور خارجه در مورد این که آیا دولت افغانستان 
خواستار آنچه که کشورهای عضو ناتو به رهبری ایاالت 
متحده امریکا ده سال پیش علیه گروه طالبان و القاعده در 
افغانستان انجام دادند است، گفت: »رییس جمهور بسیار 
به وضاحت گفته است که ما خواهان عملیات نظامی }در 
پاکستان از سوی کشورهای عضو ناتو و امریکا{ نیستیم.«

نگرفته است.«
بهبود  برای  زیادتر  کمک ها  این  باید  که  گفت  وی   
زندگی دهقانان به مصرف برسد تا آنها دوباره به کشت 

کوکنار رو نیاورند.
به تصمیم  این کار  ازهر می گوید که  ابراهیم  آقای  ولی 
دارد  بستگی  والیت  مقام  و  قریه ها  انکشافی  شورا های 
این  مصرف  و  پروژه سازی  در  دخالت  هیچ نوع  آنها  و 

کمک ها ندارند.
اما مقام های محلی والیت بغالن این کمک را در مقایسه 

به وسعت والیت بغالن ناچیز می دانند.
با مواد  مبارزه  از وزارت  بغالن،  منشی عبدالمجید، والی 
بغالن  مردم  برای  را  بنیادی  کارهای  تا  خواست  مخدر 

انجام بدهند. 
وی گفت: »ما ولسوالی هایی داریم که بهترین میوه و آب 
وهوا دارد، اما نسبت نبود مارکیت خوب و سردخانه های 
فروش  به  قیمت  نازل ترین  با  را  محصوالت شان  مجهز، 
به  کشور  خارج  از  میوه  عین  درحالی که  می رسانند، 

بلندترین قیمت وارد بازارهای کشور می شود.«
آقای مجید افزود که اگر برای محصوالت دهقانان بازار 
و برای نگهداشت میوه های آنها سردخانه ها وجود داشته 
کمک های  و  کرد  نخواهد  کشت  کوکنار  کسی  باشد، 
وزارت مبارزه با مواد مخدر برای این منظور اکنون بسنده 

نیست.
اظهار داشت که  مواد مخدر  با  مبارزه  معین وزارت  اما   
باید  با مواد مخدر تنها کار یک وزارت نیست و  مبارزه 
عامه  فواید  و  دهات  انکشاف  زراعت،  وزارت های  که 
هم همکاری کنند، در غیر آن تنها وزارت مبارزه با مواد 
برآورده  را  دهقانان  نیازمندی های  تمام  نمی تواند  مخدر 

سازد. 
نکنند  بغالن خواست که کوکنار کشت  از دهقانان  وی 

زیرا نفع بزرگ از این کشت را دیگران می برند.
ساالنه  مخدر  مواد  بین المللی  مافیای  که  کرد  اظهار  او 
عاید  افغانستان  کوکنار  از  دالر  بیلیون  هشت  و  شصت 
دارند، درحالی که تنها سه درصد از در آمد آن به دهقانان 
افغانستان می رسد و این نشان دهنده ی  آن است که دهقانان 
افغانستان برای منافع خود نه، بلکه برای منافع مافیای مواد 

مخدر در سطح جهان زحمت بیهوده می کشند. 


مقام های افغان در ظاهر از یک روز با روز دیگر از یک 
موضوع با موضوع دیگر تفاوت هایی را نشان بدهد، اما 
طرفدار  اول  قدم  در  افغانستان  نیست.  چنین  واقعیت  در 
مبارزه ی جدی و صادقانه علیه تروریزم است، خاصتا با 
النه ها و مراکز تروریزم در پاکستان. و در قدم دوم ما به 
این باوریم که این مبارزه ی مشترک نه تنها به سود صلح 
افغانستان است بلکه ضرورت اساسی تامین  و امنیت در 

صلح، ثبات و پیشرفت اقتصادی پاکستان هم می باشد.«
مظنون  را  پاکستان  استخباراتی  سازمان  افغانستان  دولت 
کرده  قلمداد  کشور  سیاسی  شخصیت های  ترور  اصلی 
مقام های  اخیر  روز  دو  موضع گیری های  از  اما  است 
نمی خواهد  دولت  که  می آید  بر  چنین  دولتی  بلندپایه 
قرار  بین المللی  فشارهای  تحت  این  از  بیشتر  پاکستان 

گیرد.

 ظفرشاه رویی

 ابراهیم زمانی – پلخمری 

پاکستانازافراطگراییبهحیثابزاراستفادهمیکند

بغالنازیکمیلیوندالرمحرومشد

وزارت خارجه:

ACKU
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از یک سال به این طرف که در شهر تالقان، آسیاب های 
کوچک تولید نمک برای کارهای صنعتی و ساختمانی 
آیودین  بدون  خوراکی  نمک  و  کرده  آغاز  فعالیت  به 
را  نیز به بازار عرضه می کنند، فروش نمک آیودین دار، 
کاهش یافته و فابریکه نمک آیودین دار در آستانه رکود 

قرار دارد. 
حمیداهلل، کارگر فابریکه ی نمک آیودین دار می گوید: 
»مدتی است که چند آسیاب نمک در تالقان ایجاد شده 
به  بازار،  در  ارزان تر  نرخ  به  را  آیودین  بدون  نمک  و 
این کار سبب شده که فروش نمک  فروش می رسانند. 

فابریکه ی ما در بازار کم شود.«
در  است  سال  یک  خودش  گفته ی  به  که  عثمان علی 
می گوید:  می کند،  کار  آیودین دار  نمک  فابریکه ی 
داکتران  زیرنظر  ما  فابریکه ی  در  آسیاب شده  »نمک 
صحت عامه، با آیودین مخلوط می شود و تفاوت زیادی 
از لحاظ قیمت با نمک های بدون آیودین که غیرصحی 
نیز می باشند، ندارد اما به خاطر این که مردم از اهمیت 
آیودین کمتر آگاهی دارند، نمک بدون آیودین راکه 

ارزان تر است می خرند.«
مسووالن فابریکه ی نمک آیودین دار، ازمقامات مسوول 
به  بی توجهی  با  مقامات  این  که  هستند  گله مند  دولت 
ایجاد و فعالیت غیرقانونی آسیاب های نمک در تالقان، 

صحت مردم وسرمایه ی آنان را به مخاطره انداخته اند. 
نمک  تولیدی  شرکت  نماینده ی  دستگیر،  غالم 
این  در  تولیدشده  »نمک  می گوید:  تالقان  آیودین دار 
بی کیفیت  نمک های  با  کیفیت،  لحاظ  از  شرکت، 
با  افغانی   2 تنها  و  نیست  مقایسه  قابل  بازار  در  موجود 

روند دوم انتقال مسوولیت از نیروهای خارجی به نیروهای 
افغان در حالی نزدیک شده است که  نیروهای امنیتی در 
ابراز  جنگی  درست  تجهیزات  نداشتن  از  شمال  والیات 

نگرانی می کنند.
لعل محمد احمدزي سخنگوي پولیس زون 303 پامیر در 
شمال مي گوید: »از زمانی که امنیت والیت بلخ به نیروهای 
افغان واگذار شده است، به فضل خداوند هیچ نوع مشکلی 
نیز  امنیتی  نیروهای  امنیت این شهر نشده و  تاهنوز متوجه 
به گونه جدی در حال تامین امنیت هستند. ما در مرحله دوم 
این روند آماده هستیم که مسوولیت تامین امنیت والیات 

سرپل، سمنگان و بدخشان را به دوش بگیریم.«
»متاسفانه  گفت:   جهانی  جامعه ی  توجه  عدم  از  وی  اما 

تاهنوز پولیس در شمال به گونه کامل تجهیز نشده است.«
با این حال وي ابراز امیدواري کرد که تا ختم سال 2014 
میالدي تمامي پولیس کشور به ویژه پولیس زون 303 پامیر 
شمال، از سوي جامعه جهاني نظر به تعهدی که کرده اند، 

تقویت و با جنگ افزار هاي مدرن تجهیز شود.
چندی پیش نیروهاي ناتو امنیت شهرهاي هرات، لشکرگاه 
مرکز  شریف  مزار  لغمان،  مرکز  مهترالم  هلمند،  مرکز 
والیت بلخ و والیات پنجشیر، کابل و بامیان را به نیروهاي 
افغان سپردند و در مراسم ویژه واگذاري این مسوولیت ها 
نمایشي  را  این واگذاری  افغان مراسم  از مقام های  بعضي 

خواندند. 
عبدالرحیم وردك وزیر دفاع کشور در مراسم واگذاري 

ارزش این گونه نمک ها، تفاوت دارد.«
او گفت: »ما هر سیر نمک آیودین دار را به نرخ 30 افغانی 
نمک  آیودین،  بدون  نمک  آسیاب های  و  می فروشیم 
تولیدی خود را به قیمت 28 افغانی می فروشند. اما به دلیل 
این که دولت از عرضه ی غیرقانونی نمک های بی آیودین 
و غیرصحی، جلوگیری نمی کند، صاحبان این آسیاب ها 

بازار تخار را در دست گرفته اند.«
اما صاحبان آسیاب های نمک بی آیودین در شهر تالقان، 
تولید نمک خوراکی را در این آسیاب ها تکذیب کرده، 
دباغی،  برای  استفاده  مورد  نمک  آنان  که  می کنند  ادعا 

شیریخ سازی و کاه گل بام های خانه ها را تولید می کنند.
مال عبدالخالق صاحب آسیاب نمک در سرای مال قربان 
ما،  کارگاه  در  آرد شده  »نمک  می گوید:  تالقان،  شهر 
خانه ها  بام  گل ماله ی  و  شیریخ سازی  پوست،  صنعت  در 

استفاده می شود.«
اومی افزاید: »نمک آیودین دار را فابریکه ی نمک شرکت 

سپین زر تولید می کند که آن نمک هم آیودین ندارد.«
عسکرخان صاحب یک آسیاب دیگر در تالقان می گوید: 
وقتی  اما  نمی کنیم،  عرضه  بازار  رابه  خوراکی  نمک  »ما 
کیفیت  با  و  پاك  ما  فابریکه ی  نمک  که  می بینند  مردم 

است، آن را می خرند و این به ما مربوط نمی شود.«
او ادامه می دهد که باید شرکت نمک آیودین دار کیفیت 

نمک خود راباال ببرد، تا فروش محصولش بیشتر شود.
اما مسووالن اداره ی صحت عامه ی تخار، بی کیفیت بودن 
از  و  کرده  رد  را  آیودین دار  نمک  فابریکه ی  تولیدات 
غیرقانونی  فعالیت  در  زورمند  و  بانفوذ  اشخاص  دخالت 

مسوولیت هاي تامین امنیت از نیروهاي خارجي به نیروهاي 
صراحت  به  پنجشیر  و  هرات  شریف،  مزار  شهر  در  افغان 
گفته بود که این واگذاري در این والیات به قسم نمایشي 
نیروهاي  این شهرها توسط  نیز  این  از  پیش  است، چرا که 

افغان تامین امنیت مي شد.
نیروهاي  این شهرها توسط  امنیت  اگر  اینجاست که  سوال 
افغان تامین مي شد، چرا صدها هزاردالر به خاطر راه اندازي 
نیروهاي  درحالي که  مي رسد؟  مصرف  به  مراسم  این گونه 
افغان اعم از پولیس و اردو هیچ گونه جنگ افزار هاي مدرن 

را در اختیار ندارند.
با  همچنین در یک نشست خبری عطامحمد نور والی بلخ 
انتقاد شدید از جامعه جهانی گفت که آنها بر تعهداتی که با 
دولت افغانستان کرده اند، متعهد نیستند و افغانستان را هنگام 

جان محمد نبی زاده ـ تالقان

جمشید رادفر ـ مزار





 

آسیاب های نمک شکایت دارند.
داکترمحمد حسن بسیج سرپرست ریاست صحت عامه ی 
تخار می گوید: »در طول روز یک تن از کارشناسان این 
اداره، از پروسس نمک آیودین دار در این فابریکه مراقبت 

کرده و نمک تولیدشده در هر روز را آزمایش می کند.«
از  نظارت  برای  چندبار  شخصا  »خودم  می افزاید:  او 
اما  کرده ام،  مراجعه  شهر  سطح  در  نمک  آسیاب های 
تهدید  رکیک  الفاظ  با  آسیاب ها،  این  صاحبان  سوی  از 
به  افراد،  این  بودن  وابسته  معنای  به  امر  این  که  شده ام 

اشخاص صاحب نفوذ و زورمند می باشد.«
داکتر بسیج می گوید: »به خاطر حل این معضل، پیشنهادی 
به مقام والیت تخار پیشکش کردیم و آن مقام، کمیسیونی 
را جهت بررسی این موضوع، توظیف نمود، اما با گذشت 
بیش از 2 ماه، با آن که این کمیسیون گزارش خود را به 
مقام والیت ارایه کرده، تاهنوز هیچ اقدامی در این رابطه 

صورت نگرفته است.«
اظهار  غیرقانونی  نمک  آسیاب های  بررسی  کمیسیون 
از  و  مذاکره شده  این آسیاب ها،  با صاحبان  می دارد که 
آنان تعهد گرفته اند که دیگر نمک های تولیدی خود را به 

عنوان نمک خوراکی در بازار به فروش نرسانند.
اما فروشندگان مواد غذایی در تالقان، می گویند که نمک 
موجود در دوکان های شان را از همین آسیاب ها خریداری 

می کنند.
شفیق اهلل دوکاندار شهر تالقان می گوید: »نمک ما از معدن 
همین  در  و  است  نمک آب  ولسوالی  تاقچه خانه ی  نمک 
آسیاب های داخل شهر، آرد می شود و آیودین هم ندارد.«

بدون  نمک  آسیاب های  کار  توقف  تخار،  والیت  والی 
را،  کار  این  نتیجه ی  ندانسته،  مردم  سود  به  را  آیودین 

توقف تولید نمک های صنعتی می داند.
نمی توانیم  »ما  تخار می گوید:  والی  تقوا  عبدالجبار  آقای 
یک سره تولید نمک بدون آیودین را متوقف کنیم، اگر 
پیشنهادشان  است،  کرده  پیشنهاد  عامه،  صحت  وزارت 
به جاست، اما این پیشنهاد آنان در مورد کشورهای پیشرفته 

است.«
والی تخار اضافه می کند: »به جای این که تولید نمک های 
بدون آیودین را متوقف کنیم، باید مصرف آن را متوقف 
عمال  نفر  چندین  آسیاب ها،  این  توقف  با  زیرا  سازیم، 
بیکار می شوند و بیکاری، چالش عمده ی دیگری است.«

از سال ها پیش، مردم والیت تخار با کمبود آیودین، در 

تهدید حمایت نمی کنند.
آقای نور در ادامه سخنان خود گفته بود  که تمام تجهیزاتی 
را که مال عامه مردم ما بود و می توانست از سالح های قابل 
رها  دست خالی  را  ما  امروز  و  گرفتند  ما  از  باشد  استفاده 

کردند.   
از سوی دیگر زلمی ویسا فرمانده قول اردوی 209 شاهین 
صحبت  مزارشریف  شهر  در  خبری  نشست  یک  در  که 
می کرد، گفت: »اردوی شمال آماده پذیرفتن مسوولیت های 
خورشیدی  روان  سال  اخیر  تا  است  قرار  و  است  امنیتی 
جنگ افزار های مدرن و امکانات هوایی برای این قول اردو 
از سوی جامعه ی جهانی و وزارت دفاع کشور کمک شود.«

از  تا زمانی که اردو  امیدواری کرد که  وی همچنین اظهار 
جامعه  می گردد،  تقویت  و  تجهیز  کمیت  و  کیفیت  لحاظ 
این  اختیار  در  را  دوربرد  و  مدرن  جنگ افزار های  جهانی 

وزارت قرار دهد.
شماری از آگاهان در شمال مي گویند  که انتقال مسوولیت 
از آن که  افغانستان نیست، زیرا پیش  نفع  به  این شرایط  در 
نیروهاي افغان تجهیز و تقویت شوند انتقال مسوولیت نتیجه 

منفی خواهد داشت. 
استاد عبدالرب جاهد آگاه مسایل سیاسي در شمال گفت: 
اردوی  شامل  افغان  نیروهاي  عملیاتي  قواي  زماني که  »تا 
افغانستان  مرزي  نیروهاي  و  ملي  امنیت  ملي،  پولیس  ملي، 
تقویت  و  تجهیز  نیروهاي مسلح کشور هاي همسایه  معادل 
نشوند واگذاري مسوولیت هاي تامین امنیت در کشور یک 

فاجعه است.«
این  به  کامل  شدت  با  باید  »دولت  مي گوید:  جاهد  آقاي 

آب ومواد غذایی خود روبرو بوده و مبتال به بیماری هایی 
که  می شده اند  کیمیاوی  ماده ی  این  کمبود  از  ناشی 
مهم ترین آن بیماری گواتر یا جاغور بوده است، به طوری 
تعداد  گلوی  در  جاغور،  غده ی  نیز  حاضر  حال  در  که 

زیادی از مردان و زنان پیر این والیت، مشاهده می شود.
انسان،  وجود  در  آیودین  »کمبود  می گوید:  بسیج  داکتر 
سبب کاهش نشو و نمو و ذکاوت در اطفال، کم خونی و 
سقط جنین در زنان حامله و تولید غده ی جاغور در گلوی 

زنان و مردان می گردد.«
مشکل  یک  صورت  به  کشور  سطح  در  آیودین  کمبود 
افغانستان،  عامه ی  صحت  وزارت  و  بود  آمده  در  عمده 
طی پیشنهادی به ریاست جمهوری درسال 1386، تقاضای 
ایجاد فابریکه های تولید نمک آیودین دار را کرد که این 

پیشنهاد در همین سال منظور گردید.
سال   4 تخار  عامه  صحت  »اداره  می گوید:  بسیج  داکتر 
تالقان  شهر  در  تا  نمود  تشویق  را  پیش سکتورخصوصی 
یک فابریکه ی تولید نمک خوراکی آیودین دار، تاسیس 
کنند و به همین منظور یک تن از تاجران تخاری با هزینه 
خشت  تبدیل  فابریکه ی  امریکایی  دالر  هزار  یک صد 
نمک به نمک آردی خوراکی مخلوط شده با آیودین را 

در شهر تالقان، تاسیس کرد.«
او گفت که مردم تخار نیز پس از تبلیغات صحت عامه و 
از  آیودین،  بدون  نمک  زیان های خوردن  از  آگاه شدن 

محصوالت این فابریکه استقبال کردند.
فابریکه ی  تاسیس  با  »همراه  می کند:  اضافه  بسیج  داکتر 
نمک آیودین دار، سازمان یونیسف ملل متحد نیز اکمال 
رایگان  صورت  به  را  فابریکه  این  نیاز  مورد  آیودین 
برعهده گرفته و از آن زمان تاکنون به وعده ی خود عمل 

کرده است.«
نشود،  این مشکل رسیدگی  به  اگر  اظهار می دارد که  او 
سوی  از  کمک شده  آیودین  زیاد  مقدار  مصرف  تاریخ 
صحت  اداره ی  گدام  در  هم اکنون  که  یونیسف  سازمان 
موجود است، سپری شده و این سازمان، کمک هایش را 

قطع خواهد کرد.
با این حال والی تخار از توظیف یک کمیسیون جدید خبر 
از ارگان های صحت  داده می گوید: »کمیسیونی متشکل 
عامه، محیط زیست و شاروالی را توظیف خواهم کرد، تا 
راهی را جستجو کنند که هم به صحت مردم کمک شود 

و هم به اقتصادشان.«

مساله بپردازد و اگر غفلت کند دست آورد هاي ده ساله این 
حکومت نقش بر آب مي شود.«

وي افزود: »تجهیزات تنها وعده داده شد ولی تاهنوز تهیه و 
توزیع نشده است با این همه با وجود مداخالت کشور هاي 
همسایه چطور مي شود با نبود قوت هاي ناتو و با دست خالي 

در میدان نبرد با حریف جنگید؟«
نیرو های  از  مسوولیت  انتقال  به  جوانان  از  شماری  ولی 

خارجی به نیرو های افغان خوشبین استند.
بلخ   سیاسی  علوم  و  حقوق  دانشکده  محصل  احمدشبیر 
خوشبین به خارج شدن نیروهای خارجی است و می گوید: 
این دین  بمانند  باقي  افغانستان  نیروهاي خارجي در  »تاکي 
و رسالت افغان ها است که از وطن خود به تنهایي دفاع و 

محافظت کنند.«
احمد شبیر گفت: »بار ها از رسانه ها شنیده ایم که یک سرباز 
خارجي در افغانستان در یک سال بیش از یک صد هزار دالر 
مصرف دارد، درحالي که باالي یک سرباز افغاني در حدود 

1500 دالر مصرف مي شود.«
به بخش های  پول هاي کمک شده  تمامي  اگر  افزود که  او 
نظامی به تجهیز سربازان افغان به مصرف مي رسید، اکنون 
اردوي این کشور یکي از اردوي هاي قدرت مند در سطح 

منطقه مي بود.
عمومي  فرمانده  کنایپ  مارکوس  که  است  حالی  در  این 
بلخ  در  خبري  کنفرانس  یک  در  شمال  در  آیساف 
منظور دور دوم  به  پیشنهاد هایی  بود که  پیش گفته  چندی 
تخار،  بدخشان،  والیات  امنیت  مسوولیت  تحویل دهي 
ریاست  به  و  تمام شده  آیساف  از سوي  و سرپل  سمنگان 
هدایت  از  بعد  که   است  شده  ارسال  کشور  جمهوري 
آغاز  بخش ها  این  امنیت  واگذاري  کرزي  رییس جمهور 

خواهد شد.

مردم تخار
در معرض تهدید بیماری هایی

ناشی از کمبود آیودین

انتقال مسوولیت
ACKUیا گریز جامعه جهاني از افغانستان



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

وضعیت حقوق بشر
 در سال 1389

بشر،  حقوق  مستقل  كميسيون 
اساس  به  را  بشري  تخطي هاي حقوق 
مقياس »مورد« تحليل مي كند، در يك 
مورد مي تواند بيشتر از يك حق نقض 
شود و بيشتر از يك نفر از حق بشري 
ارايه شده  ارقام  شود.  محروم  خويش 
اين گزارش به هيچ وجه تمام قضاياي 
كشور  در  را  بشري  حقوق  نقض 
از  بسياري  شايد  نمي كند،  منعكس 
عدم  به  نظر  بشري  حقوق  قضاياي 
به  كميسيون  دفاتر  در  مردم،  آگاهي 
ثبت نرسد، روي اين اصل، كميسيون 
نقض  قضاياي  كه  است  باور  اين  به 
اين  در  كه  آن چه  از  بشري  حقوق 
برسي  در  است.  بيشتر  آمده  گزارش 

حضور  با  ليسه  دفتر  در  گفتگو  اين 
مدير  جمله  از  معلمين  از  برخی 
اين  در  گرفت،  صورت  مكتب 
وظيفه  را  كسی  مكتب  مدير  هنگام 
داد تا به كلينيكی كه در كنار مكتب 
قرار داشت برود و آمبوالنس را خبر 
مدير  از  آمبوالنس  آمدن  تا  كند. 
چه  آنها  حالت  اين  در  كه  پرسيدم 

را  اوليه  كمك های 
محمد  می دهند؟  انجام 
مدير  نظری  جمعه 
هيچ،  گفت:  مكتب 
آمبوالنس  منتظر  فقط 

می مانند!
دو  گفت  ادامه  در  او 
مدير  هم  پيش  روز 
ما  مكتب  به  معارف 
صنف  يك  در  آمد 
شاگردان  با  رفته 
كه  می كرد  صحبت 
نفر  هفت  حين  اين  در 
از شاگردان آن صنف 
شدند  حمله  اين  دچار 
خود  آمدن  از  مدير  و 

پشيمان شد.
ديگر  كه  هنگامی  مكتب  مدير 
شاگردان اين سه نفر را كشان كشان 
از دفتر خارج می كرد تا به آمبوالنس 
چه  شاگردان  »اين  گفت:  برساند 
برای  اينها  بيايند،  مكتب  به  كه  الزم 
نام بدی می آيند، چند روز پيش آنها 

را منع كردم، چرا می آيند؟«
پيش حدود  ماه  گفتنی است كه دو 
دخترانه  ليسه  شاگردان  از  تن   80
يكاولنگ  و  پنجاب  ولسوالی های 
بر  شدند.  مبتال  بيماری  اين  به  نيز 
نيز  آنها  گزارش،  آخرين  اساس 
بهبود نيافته اند و 13 تن آنان در حال 
حاضر نمی توانند به درس و تحصيل 
وقوع  زمان  در  شوند.   حاضر  خود 
نهادهای مسوول  از  تيمی  اين حادثه 

در   1389 سال  بشري  حقوق  وضعيت 
كه  شهروندان  بشري  حق   18 كشور، 
مورد  مي شود  نقض  مورد   852 شامل 

نظارت قرار داده است. 
1 – حق حیات

حق حيات در زمره نخستين حقوق ذاتي 
و بشري انسان ها قرار گرفته و پاسداري 
قوانين و  به شكل گسترده اي در  از آن 
اسناد بين المللي حقوق بشر بازتاب يافته 
است. توجه به حق حيات و اهميت آن 
و حمايت از آن در سطح جهاني، الزام 
جدي  را براي دولت ها و حاكميت هاي 
تا  كرده  ايجاد  مختلف  كشورهاي 
تدابير كارآ و موثري جهت جلوگيري 
روي دست  حق  اين  تخطي  و  نقض  از 
بگيرند. همين طور دولت ها نيز متعهداند 
اين  از  حراست  و  حفظ  منظور  به   تا 

را  بيماری  اين  علت  تا  شدند  موظف 
آنها  كار  نتايج  تاكنون  كنند،  كشف 
مشخص نشده است و از سوی مقامات 
اساسی  تداوی  مورد  نيز  مسوول 
بی بضاعتی  و  فقر  است.  نگرفته  قرار 
از  تا  شده  سبب  نيز  آنها  خانواده های 

درمان فرزندشان عاجز باشند.
اين  از  معارف  مدير  مانند  هم  من 
و  می كردم  پشيمانی  احساس  گفتگو 
خودم را مقصر می دانستم كه گفتگوی 
من، خاطرات آنها را زنده كرده است 
است.  شده  حمالت  اين  باعث  و 
ماموريت كاری تيمی كه همراه آن به 
اين ولسوالی سفر كرده بودم تمام شده 
جاغوری  ولسوالی  طرف  به  ما  بود. 
حركت كرديم، بعد از سه ساعت كه 
به اين ولسوالی رسيديم نگران سالمت 

عدلي  حقوقي،  قانوني،  ضمانت هاي  حق، 
است  اين رو  از  كند.  فراهم  را  اخالقي  و 
رعايت  منظور  به  افغانستان  دولت  كه 
ارزش هاي حقوق بشري و با تأسي به مفاد 
ميثاق هاي  و  بشر  حقوق  جهاني  اعالميه 
دين  ارزش هاي  و  بشر  حقوق  بين المللي 
مقدس اسالم، حفاظت از حق حيات را به 
قانون  در  جدي  تكليف  و  الزام  يك  مثابه 
مطابق  است.  كرده  تسجيل  كشور  اساسي 
قانون اساسي افغانستان، دولت مكلف است 
و  جدي  صورت  به  افراد  حيات  حق  از  تا 
بديهي  كند.  حراست  و  پاسداري  پيگير 
عموم  به طور  دولت ها  مسووليت  كه  است 
حيات،  حق  زمينه  در  افغانستان  دولت  و 
و  كشتارها  از  خودداري  به  محدود  فقط 
سلب اين حق نبوده، بلكه در موارد زير نيز 

مسوول پنداشته مي شود:
- سلب حق حيات و كشتار خودسرانه كه 
در آن منسوبان دولت دخالت داشته باشند. 
- سهل انگاري و عدم توجه و توانايي دولت 

در حفظ حق حيات. 
تعقيب عدلي  در  دولت  ناتواني  و  - ضعف 
قضايايي كه در آن حق حيات صدمه ديده 

باشد. 
- ناكامي دولت در انجام اقدامات ضروري 
قضيه اي  تعقيب  يا  خسارت  جبران  براي 
كه در آن تخطي از حق حيات به مشاهده 

مي رسد. 
ادامه دارد

خادم علی  به  بوديم  دانش آموزان  آن 
جامع  كلينك  در  موظف  پرستار  رسولی 
حال  جويای  و  كردم  تليفون  ميرادينه 
دختر  پنج  گفت  وی  شدم  بيمار  دختران 
كه  آوردند  كلينيك  به  را  دانش آموز 
مبتال  حالت  اين  به  در صنف  آنها  تن  دو 
و  كم  مقدار  تزريق  از  بعد  بودند،  شده 
ديازپام  آرام بخش  پيچكاری  شده  رقيق 
حال شان بهبود يافت و برخی های شان كه 
فشار خون شان كم بود سيرم وصل كرديم 
رخصت  و  شده  خوب  همگی شان  و 
خود  مسووليت  و  شدم  خوشحال  شدند. 
را سنگين احساس كردم تا صدای درد و 
رنج اين دختران دانش آموز را فرياد كنم. 
شايد كسانی فرياد آنها را بشنوند و در پی 
احساس  آنها  روانی  و  روحی  درد  درمان 

مسووليت كنند.
 

گفتار اول: آزادی
الف(  آزادی و ديدگاه های گوناگون درباره ی آن

آن  موجب  به  كه  انسان  در  است  حالتی  آزادی 
رفتار  كند  اراده  كه  آن طور  می تواند  شخص 
حقوقی  و  فلسفی  جنبه ی  دو  از  را  آزادی  نمايد. 
مساله ی  فلسفی  جنبه ی  از  می دانند.  بررسی  قابل 
آزادی انسان پيرامون موضع سنتی حاكميت جبر 
آزادی  و  اختيار  از  انسان  اين كه  است.  اختيار  يا 
اين كه  يا  بوده  برخوردار  خود  اعمال  انجام  برای 
بسياری  دارد.  قرار  باالتر  اراده ی  يك  اجبار  زير 
از  می دانند  مختار  و  آزاد  را  انسان ها  مكاتب،  از 
جمله در دين اسالم بر مختار بودن انسان ها تاكيد 
 39 آيه ی  در  كريم  قرآن  در  چنانچه  است.  شده 
خواست  »هركس  گرديده:  بيان  كهف  سوره ی 
ايمان بياورد و هركس خواست كفر بورزد« يا در 
آيه ی 3 سوره ی دهر تاكيد شده است: »ما انسان را 
هدايت كرديم. حال او سپاسگزار اين نعمت است 

يا كافر به آن.«
گسترده  بسيار  فلسفی  آزادی  درباره ی  بحث 
است و از اين رو از پرداختن بيشتر به اين موضوع 
مطلب  اين  بيان  به  تنها  و  می گردد  صرف نظر 
و  مختار  اصل  كه  مكاتبی  در  كه  می شود  بسنده 
آزاد بودن انسان پذيرفته می شود يكی از پايه های 
در  آن  از  ناشی  مسووليت  و  آزادی  پذيرش 

عرصه ی اجتماعی نيز فراهم می آيد.
اما آزادی در جنبه ی حقوقی آن، موضوعی مورد 
عالقه ی در پژوهش های حقوقی است. از آزادی 
شده  گوناگونی  تعريف های  حقوقی  جنبه ی  در 
در  آزادی  از  شده  ارايه  تعريف های  بيشتر  است. 
بوده  فرد  اصالت  پذيرش  برمبنای  اخير  سده های 
و  آمده  به دنيا  آزاد  انسانی  فرد  مبنا  اين  بر  است. 
از  بهره مندی  باشد،  بهره مند  آن  مواهب  از  بايد 
مواهب آزاد بودن همان آزادی است. ديدگاهی 
آزادی را به معنای امكانات و به منزلت راهی در 
برابر فرد انسانی می داند كه از اين طريق می تواند 
بدون وابستگی به غير استقالل خود را تامين كند و 
ابتكار خود را بكار اندازد. ديدگاهی ديگر آزادی 
انسان می داند كه براساس آن  به  را قدرتی متعلق 
نمی رساند،  به ديگران زيان  را كه  می تواند آنچه 
بيانی ديگر از اين ديدگاه آزادی  انجام بدهد، به 
حقوق  به  كه  است  عملی  هرگونه  انجام  قدرت 

ديگری لطمه وارد نياورد.
تعريف  نيز  قانونی  حاكميت  پيوند،  در  آزادی 
از  عبارت  آزادی  تعريف،  اين  برمبنای  می شود. 
را  هركاری  باشد  داشته  حق  انسان  كه  است  اين 
كه قانون اجازه می دهد، انجام داده و تنها از آنچه 
نمايد.  خودداری  گرديده  منع  قانون  وسيله ی  به 
البته اين تعريف از آزادی در عصر حاضر چندان 
قابل قبول نيست زيرا انسان ها حقوق و آزادی های 
نيز آن را به رسميت  بايد قانون  اساسی دارند كه 
نيز  هم اكنون  اين كه  وجود  با  بنابراين  بشناسد. 
پذيرش حاكميت قانون اهميتی اساسی در آزادی 
دارد ولی ديگر نمی توان آزادی را به قانون محدود 
كرد بلكه بايد از ارايه تعريفی كلی از آزادی فراتر 
رفت و با شناسايی گستره ی آزادی و مصاديق آن 

به فهمی فراگير از آزادی ياری رساند.
ب( آزادی های عمومی

به  جامعه  در  فرد  برای  كه  آزادی هايی  و  حقوق 
وسيله ی حقوق موضوعه به رسميت شناخته شده 
است را آزادی های عمومی می نامند. آزادی های 
است.  فردی  آزادی های  با  مترادف  عمومی 
آزادی های فردی را قدرتی می دانند كه برای فرد 

دستگاه قضايی  قانون،  وسيله ی  به  و  شده  شناخته 
عمومی  آزادی های  می گردد.  تنظيم  دولت  و 
كه  دارند  يكسان  معنايی  فردی  آزادی های  و 
دولت  يعنی  عمومی  قدرت  آنها  دوی  هر  در 
شناسايی  جامعه  در  فرد  برای  را  حقوق  از  طيفی 
تضمين  حقوق  اين  از  را  فرد  بهره مندی  و  كرده 
آزادی های  يا  عمومی  آزادی های  است.  كرده 
دربرگيرنده ی  و  داشته  وسيعی  گستره ی  فردی 
آزادی های  نيز  و  سياسی  و  مدنی  آزادی های 
اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است. آزادی های 
كه  هستند  آزادی ها  از  دسته  آن  سياسی  و  مدنی 
می گردند  فردی  حريم  در  دولت  دخالت  مانع 
در  شخصی  آزادی  و  فرد  امنيت  ترتيب  بدين  و 
خصوصی،  زندگی  رفت وآمد،  بيان،  انديشه، 
تضمين  را  اقتصادی  فعاليت های  و  مذهبی  اعمال 
همچنين  سياسی  و  مدنی  آزادی های  می نمايند. 
از حق مشاركت افراد در تعيين سرنوشت شان نيز 
پشتيبانی می كنند. با اين وجود آزادی های مدنی و 
سياسی برای بهره مندی حقيقی انسان ها از آزادی 
زياد  بسيار  نابرابری های  تا  زيرا  نمی كرد  كفايت 
از  افراد  بهره مندی  امكان  عمل  در  داشت  وجود 
آزادی نبود. با توجه به چنين وضعيتی آزادی های 
تمتع  برای  نيز  فرهنگی  و  اجتماعی  و  اقتصادی 
با  آزادی ها  اين  كرد.  پيدا  ضرورت  آزادی  از 
دخالت دولت تحقق پيدا می كند و بدين معناست 
كه دولت حداقل امنيت مادی را برای فرد تامين 
نيازهای  از  را  امكان دهد كه خود  او  به  و  كرده 
اساسی زندگی همچون: خوراک، مسكن، درمان 
و بهداشت رها سازد. در عصر حاضر آزادی های 
آزادی های  از  دسته  هردو  برگيرنده  در  عمومی 
مدنی و سياسی )آزادی های سنتی( و آزادی های 
و   اجتماعی  فرهنگی،  و  اجتماعی  اقتصادی، 
بازهم  اما  است.  نوين(  )آزادی های  فرهنگی 
آزادی های سنتی از اهميت پايه ای تر و ضروری تر 
از آزادی های نوين برخوردار است زيرا تا حريم 
نتوانند  افراد  و  باشد  نداشته  مصوونيت  فردی 
سرنوشت خود را رقم بزنند امكان حداقل زندگی 
نيز  در عصر حاضر  بنابراين  ندارد.  آزادانه وجود 
تعهد دولت ها به تامين حقوق و آزادی های مدنی 
در  دولت ها  تعهد  ولی  داشته  فوريت  سياسی  و 
مورد فراهم كردن حقوق و آزادی های اقتصادی و 
اجتماعی و فرهنگی از جنبه ی تدريجی برخوردار 
نيز،  سياسی  و  مدنی  آزادی های  ميان  در  است. 
برخوردار  بنيادين  اهميتی  از  آزادی های شخصی 
بوده و پايه و شالوده ی حقوق و آزادی ها به شمار 
می رود. زيرا تا هنگامی كه انسان آزادی و امنيت 
نداشته باشد استفاده از ساير آزادی ها نيز برای او 
مفهومی ندارد. برای نمونه هنگامی كه فرد تهديد 
باشد  زندانی  يا  بازداشت  گردد،  حيات  سلب  به 
بگيرد،  قرار  تعرض  مورد  خصوصی اش  حريم  يا 
ندارد.  نيز  را  حقوق  ساير  از  بهره مندی  امكان 
آزادی های شخصی نيز گستره ی وسيعی دارند و 
اختيار مسكن،  و  حق زندگی، آزادی رفت وآمد 
مصوونيت مسكن، حق حفظ حريم خصوصی و 
حق آزادی و ا منيت شخصی را در برمی گيرند. در 
ميان آزادی های شخصی نيز پس از حق زندگی، 
حفظ آزادی و امنيت شخصی بنيادی ترين حق به 
شمار می آيد. اين حق از هرگونه سلب خودسرانه 
پايه  و  كرده  جلوگيری  افراد  جسمانی  آزادی 
اصلی را برای حفظ امنيت افراد در جامعه فراهم 

می آورد.
ادامه دارد
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وضعيت حقوق بشر 

مبانی و سير تحول حق آزادیدر افغانستان
 و امنيت شخصی

مکر و حيله نيست
 درد ما را جدی بگيرید 

 قسمت هفتم

 ممحمد ظاهر نظری؛ مسوول مطبوعات کمیسیون مستقل حقوق بشر بامیان

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

محمد علی بهمنی             /        قسمت دوم

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

برانگيختن احساسات قومی، مذهبی، لسانی، 
منطقوی و تبعيض نژادی مجاز نيست.

بند دال ماده بیست و دوم اعالمیه اسالمی حقوق بشر 
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در اوایل این هفته یک مقاله برای خبرنامه ماموریت 
آن  سرخط  که  نوشتیم  افغانستان  در  اروپا  پولیس 
به  افسران  دانشگاه  در  آموزش  تحت  افسران  »تعداد 
این  بعضی ها  برای  ممکن  بود.  می گردد«،  بالغ   1000
آنانی  برای  اما  نبود،  به سزایی  اهمیت  درخور  مقاله 
و  افسران می باشند  دانشگاه  پروژه  پیشبرد  که مشغول 
ارتقای  و  افغانستان  پولیس  ماموریت  آینده  عالقمند 
ظرفیت پولیس افغانستان اند، یک مرحله مهم و دارای 

اهمیت می باشد. 
نظریه  یک  حیث  به  مقاله  این  آغازین،  مراحل  در 
ماه  در  افسران  دانشگاه  پیوست.  حقیقت  به  ابتکاری 
صنف  یک  آموزش  به  میالدی   2010 سال  نوامبر 
این  در  که  پرداخت  شاگرد   30 تقریبا  از  متشکل 
بخش های  در  را  اساسی  اصول  آموزش  کورس 
فرماندهی و رهبری فرا گرفتند. از آن زمان بدین سو 
نصاب  مطابق  را  آموزشی  کورس های  این  تعداد  ما 
برگیرنده  در  دادیم که  افزایش  به 30  آموزشی خود 
مضامین مختلف به شمول مدیریت بحران و مدیریت 
تدریس  توانایی  حاضر  حال  در  ما  می باشد.  رسانه ها 
به تعداد 250 شاگرد را در یک وقت داریم. صنوف 
مذکور پر از شاگردان است، تحریر نصاب ادامه دارد 

و استادان و ترجمانان به سرعت سعی دارند تا تجارب 
کورس ها  این  شاملین  به  را  عالی  کیفیت  با  آموزشی 
در  موقتی  صنوف  در  آموزش ها  این  می کنند.  ارایه 

اکادمی ملی پولیس افغانستان صورت می گیرد.
برای من یک  این  منحیث یک مشاور ارشد آموزشی 
سفر پر از چالش، اما خیلی خوشایندی بود و من افتخار 
این  از 1000 شاگرد شامل  بیشتر  می کنم که در مورد 
کورس ها صحبت کنم. شیوه و نحوه آموزش هایی را 
دست  نباید  می کنیم  استفاده  کورس ها  این  در  ما  که 
سطح  بردن  بلند  ما  ماموریت  از  هدف  گرفت.  کم 
این  می باشد.  افغان  ملی  پولیس  ارشد  افسران  دانش 
بدان معنا است که ما برای آن عده افسرانی که مشغول 
افغانستان  در  پست ها  پرچالش ترین  در  وظیفه  ایفای 
پست ها  این  کنیم.  فراهم  رهبری  آموزش  می باشند، 
ولسوالی ها،  سطح  در  که  می باشد  قوماندانانی  شامل 
کورس های  می کنند.  وظیفه  ایفای  زون ها  و  والیات 
رهبری،  بخش های  در  جامع  آموزش های  مذکور 
فرماندهی، مدیریت تغییر، مهارت های اداره و کنترول 
و  مکاتبه  و  مکالمه  مهارت های  پیچیده،  عملیات های 
اهمیت همکاری بین پولیس و سارنواالن برای شاملین 

تدریس می شود. 

ما  تاثیر  کورس های  مذکور را در محالتی که این قوماندان های پولیس 
مشغول خدمت اند، نباید دست کم گیریم.  نظریاتی که ما از شاملین این 

کورس دریافت کرده ایم این است که آنها برای یک مدت زیاد انتظار این 
نوع آموزش را داشتند و بسیاری از مضامین عملی که در کورس های مذکور 

تدریس می شود تغییرات واقعی را بین پولیس و در بهبود روابط آنها با مردم 
محل ایجاد کرده است

این  که  در محالتی  را  مذکور  تاثیر  کورس های   ما  
قوماندان های پولیس مشغول خدمت اند، نباید دست کم 
گیریم.  نظریاتی که ما از شاملین این کورس دریافت 
کرده ایم این است که آنها برای یک مدت زیاد انتظار 
این نوع آموزش را داشتند و بسیاری از مضامین عملی 
تغییرات  می شود  تدریس  مذکور  کورس های  در  که 
واقعی را بین پولیس و در بهبود روابط آنها با مردم محل 
ایجاد کرده است. بر عالوه این را درک کرده ایم که 
این نوع آموزش عکس العمل مسلکلی بر ضد حادثات 
بهبود بخشیده است چه حادثات عدی ترافیکی بود و 
یا عواقب یک حادثه ناشی از انفجار بمب. ما همچنان 
دایر  تحقیق  ارشد  افسران  برای  را  رهبری  کورس های 
می کنیم که یک رشته مضامین مربوط به تحقیق را در 
بردارد که شامل تدریس مضامین  واکنش افسران ارشد 
تحقیق به حادثات وخیم، تحقیق در مورد قتل، تحقیق 

محل وقوع جرم و تدریس رهبری عمومی می باشد. ما 
با جرایم  مبارزه  تا یک ریاست  داریم  همچنین درنظر 
ایجاد  افغانستان  پولیس  ملی  اکادمی  در  نیز  را  جرمی 

کنیم.  
به  کلیدی  مرحله  یک  به مثابه  شاگرد   1000 شمولیت 
شمار می رود، اما این آغاز کار است و کار های زیادی 
باید در این راستا انجام پذیرد. ما در نظر داریم در هفته 
جاری قراردادی را که مربوط اعمار مکانی با گنجایش 
در  ما  این  بر  عالوه  کنیم.  امضا  می شود،  شاگرد   200
 200 گنجایش  با  را  دیگری  مکان  یک  حاضر  حال 
زمانی  در  می کنیم.  اعمار  بامیان   والیت  در  شاگرد 
ملی  اردوی  برنامه حمایت  ایتالف همکاران طرح  که 
افغانستان را می ریزند، دانشگاه افسران نقش کلیدی را 

در بهبود رهبری پولیس خواهد داشت. 


نقش دانشگاه افسران در بهبود رهبری پولیس
 رالف لوگن
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اياالت متحده خواستار 
انتقال قدرت در يمن شد

اياالت متحده امريکا خواستار انتقال فوری قدرت 
در يمن شده است. بيانيه امريکا در اين باره پس از 
تصويب قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل صادر 
شد که خشونت ها در يمن را محکوم کرده بود و به 
علی عبداهلل صالح، رييس جمهور يمن دستور داده 

بود بدون تاخير از قدرت کناره گيری کند.
اين قطعنامه همچنين حمالت مرگبار دولت يمن به 
تظاهرات صلح آميز مردم در شهرهای مختلف اين 
کشور را که از ماه جنوری آغاز شده، محکوم کرد.

روز شنبه دست کم ده نفر در درگيری بين نيروهای 
دولتی و مخالفان در شهر صنعا کشته شدند.
تظاهرات هواداران 

مجاهدين خلق برای حذف 
نام اين سازمان 

از فهرست تروريستی امريکا 
صدها تن از حاميان سازمان مجاهدين خلق با تجمع 
مقابل کاخ سفيد خواستار حذف نام اين سازمان از 

فهرست تروريستی اياالت متحده امريکا شدند.
ريج  تام  اسوشيتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
از  اد رندل دموکرات که هر دو  جمهوری خواه و 
واليان پيشين ايالت پنسيلوانيا هستند نيز با حضور در 
اين تجمع از باراک اوباما، رييس جمهور امريکا، 
خواستند تا نام اين سازمان از فهرست سازمان های 

تروريستی اياالت متحده امريکا خط بخورد.
در  امريکا،  داخلی  امنيت  وزير  نخستين  ريج،  تام 
سفير  ترور«  »توطيه  به  اشاره  ضمن  خصوص  اين 
امريکا در خصوص آن  واشنگتن که  عربستان در 
انگشت اتهام را به سوی حکومت ايران نشانه رفته 
فهرست  در  بايد  که  گروهی  »تنها  گفت:  است، 
تحت  ايران  باشد،  داشته  قرار  امريکا  )تروريستی(  
حکومت آخوندی است.« حاميان سازمان مجاهدين 
خلق ماه سنبله نيز با درخواستی مشابه مقابل وزارت 

امور خارجه امريکا گرد آمده بودند.
نام سازمان مجاهدين خلق از سال 1997 در فهرست 
تروريستی امريکا قرار گرفته است. با اين حال سال 
گذشته دادگاه فدرال امريکا از وزارت امور خارجه 
اين کشور خواست تا در خصوص قرار داشتن نام 
اين سازمان در فهرست تروريستی تجديد نظر کند.

تروريستی  فهرست  از  گروه  اين  نام  شدن  خارج 
امريکا  در  تا  امکان می دهد  اين سازمان  به  امريکا 
به فعاليت های سازمانی بپردازند؛ امری که هم  اکنون 

امکان پذير نيست.
تعدادی ساختمان در زمین لرزه ای 

قوی در شرق ترکیه فروريخت
زمين لرزه ای پرقدرت بعد از ظهر روزيکشنبه شرق 
ترکيه را لرزاند. کانون زلزله، روستايی در واليت 

وان، هم مرز ايران اعالم شده است.
تعدادی  که  است  حاکی  ش ها  گزار  آخرين 

ساختمان فروريخته است و 50 تن  زخمی شده اند.
  قدرت اين زمين لرزه از 5.6 تا بيش از 7 درجه در 

مقياس ريشتر گزارش شده است.
که  است  کرده  عبور  ترکيه  از  زيادی  گسل های 
موجب بروز زلزله های مکرر در اين کشور می شود.

زلزله هفت  اين  داده که  ايرنا گزارش  خبرگزاری 
جمله  از  ايران  غربی  شمال  شهرهای  در  ريشتری 
اروميه، خوی و سلماس هم حس شده و مردم را 

نگران کرده است.

اجساد شش غواص کشتی غرق شده ايرانی پیدا شدند

افسوس نخست وزير دولت انتقالی لیبیا ارتش ترکیه ۴۹ نفر از شورشیان کرد را کشت
درباره کشته شدن قذافی

پس از سقوط بن علی
مردم تونس به پای صندوق های رای رفتند

حادثه  در  که  هندی  غواص  شش  اجساد 
آب های  در  ايرانی  شناور  يک  شدن  غرق 

خليج فارس جان داده اند، پيدا شدند.
محمد راستاد، مدير کل بنادر و دريانوردی 
واليت بوشهر به خبرگزاری مهر گفته است 
جستجوگران موفق شده اند در اتاقک فشار 
متری   70 عمق  در  را  يک«  »کوشا  کشتی 

خليج فارس باز کنند.
بدن  فشار  تنظيم  برای  اتاقک ضد آب  اين 
غواصی  عمليات  از  پس  و  پيش  غواصان 
نايتروجن  اکسيجن،  حاوی  و  شده  طراحی 

و هليوم است.
صبح  می گويند  امداد  تيم  مسووالن 
زير  در  برش  ابزار  با  توانسته اند  روزيکشنبه 
آب، در اين اتاقک را باز کنند و اجساد را 

به سطح آب انتقال دهند.
اين کشتی عصر پنج شنبه گذشته در هوايی 

اعالميه ای  انتشار  با  ترکيه  ارتش  فرمانده 
در  او  امر  تحت  نيروهای  که  است  گفته 
با عراق و عليه مواضع  عملياتی که در مرز 
شورشيان کرد )پ ک ک( داشته دست کم 

49 نفر از آنها را کشته است.
در  کرد  شورشيان  و  ترکيه  ارتش  عمليات 
واليت حکاری در جنوب اين کشور انجام 
در  درگيری  در  افراد  اين  احتماال  و  شده 
همان نقطه کشته شده اند. هرچند پ ک ک 

هنوز اين تعداد را تاييد نکرده است.
به  و  از روز چهارشنبه گذشته  اين عمليات 
کارگران  حزب  مسلح  افراد  حمله  تالفی 
ارتش  پايگاه های  به   - پ ک ک   - کرد 
ترکيه در نزديکی مرز عراق صورت گرفته 
دست کم  عمليات،  آن  جريان  در  است. 
بيست و چهار نظامی ترکيه کشته و شماری 

نخست وزير  جبرييل،  محمود 
گفتگو  در  ليبيا،  انتقالی  دولت 
او  که  است  گفته  بی بی سی،  با 
زنده  قذافی  معمر  داشت  آرزو 

می ماند.
دوست  گفته  جبرييل  آقای 
باشد،  دادگاهی  سارنوال  داشته 
که معمر قذافی در آن محاکمه 
او  از  می خواسته  و  می شده 

بپرسد که »چرا با مردم ليبيا چنين کردی.«
ملل  سازمان  درخواست  به  بنا  که  گفته  او 
متحد، درباره نحوه کشته شدن آقای قذافی 

به صورت کامل تحقيق خواهد شد.
فتح  با  که  ليبيا  پيشين  رهبر  قذافی،  معمر 
از  مخالفان،  نيروهای  توسط  طرابلس 
زادگاهش،  به  بود،  گريخته  پايتخت 
به  که  مخالفان  بود.  برده  پناه  سرت  شهر 
جستجوی او آمده بودند، او را در يک لوله 
بيرون آمدن  زمان  او  پيدا کردند.  فاضالب 
از لوله سالم بود اما بعد از آن با تير تفنگ 

از پا در می آيد.
که  می گويند  انتقالی  ملی  شورای  نظاميان 
مخالفان  تيراندازی  جريان  در  قذافی  آقای 

و موافقانش کشته  شده است.
جامعه بين المللی، شورای ملی انتفالی ليبيا را 
زير فشار گذاشته تا دليل کشته شدن معمر 

قذافی را به طور واضح بيان کند.
شورای ملی انتقالی ليبيا قصد دارد امروز به 
صورت رسمی »آزادی« کشور را اعالم کند 
آقای  مرگ  درباره  تحقيق  نتايج  احتماال  و 

قذافی بايد پيش از آن بيان شود.
به  تا  انتقالی خواسته  ملی  از شورای  امريکا 
صورت »شفاف و دقيق« داليل کشته شدن 

آقای قذافی بازگو شود.
حقوق  کميشنر  و  بشری  حقوق  گروه های 
تا  داده اند  درخواست  هم  ملل  سازمان  بشر 

در اين باره تحقيق جامعی صورت بگيرد.

زين العابدين   حکمت  سقوط  از  پس  نه ماه 
بن علی در نتيجه اعتراض های مردمی در تونس، 
بامداد  تونس  تاريخ  آزاد  انتخابات  نخستين 
تونس  شهروندان  و  شد  آغاز  يک شنبه  روز 
پای  موسسان  مجلس  نمايندگان  تعيين  برای 
ديروز  انتخابات  در  رفتند.  رای  صندوق های 
تونس که ساعت 7 بامداد آغاز شد و تا ساعت 
7 بعد از ظهر نيز ادامه داشت، شهروندان از ميان 
از  نيمی  که  انتخابات  نامزد  هزار   11 از  بيش 
موسسان  مجلس  عضو  هستند، 217  زن  آن ها 
را انتخاب می کنند. نمايندگان مجلس موسسان 
جديد،  اساسی  قانون  پيش نويس  تهيه  ضمن 

بندر  آب های  کيلومتری   25 در  توفانی 
ارتفاع  گزارش ها،  به  بنا  شد.  غرق  عسلويه 
امواج به 3.5 متر می رسيده و موجب بر هم 
خوردن تعادل اين شناور و فرورفتن عمودی 

وناگهانی آن در آب شده است.

زخمی شده اند.
ترکيه،  ارتش  به  پ ک ک،  حمله 
سال  از  گروه  اين  حمله  سنگين ترين 

1990 عليه ارتش بوده است.
در  ترکيه  ارتش  فرمانده  حال 
ارتش  وب سايت  در  که  اطالعيه ای 
از  نفر   49 که  گفته  کرده  منتشر 

شورشيان را کشته اند.
صفحه  در  ترکيه  چاپ  حريت،  روزنامه 
از  نفر   30 از  بيش  که  نوشته  خود  اينترنتی 

شورشيان در روز شنبه کشته شده اند.
عمليات  در  که  می گويند  ترکيه  مقام های 
کندک   22 پ ک ک،  نيروهای  عليه  آنها 
شرکت داشته اند که حدودا شامل 10 هزار 
بين  تنش  اخير،  ماه های  در  می شود.  سرباز 
حزب  پ ک ک،  اعضای  و  ترکيه  ارتش 
کارگران ترکيه، شدت يافته است. اعضای 
استقالل  به  دست يابی  دنبال  به  گروه  اين 

بيشتر در مناطق کرد نشين ترکيه هستند.
درگيری های بين اين گروه و دولت ترکيه 
تا  پيش(  سال   24( ميالدی   1986 سال  از 

کنون، ده ها هزار کشته برجا گذاشته است.

انجام  با  موافقت  ضمن  جبرييل،  محمود 
کشته شدن  درباره  همه جانبه  تحقيق  يک 
اين است  تنها شرط  آقای قذافی، گفته که 
که قوانين اسالمی مربوط به دفن پيکر انجام 

شود.
مردم  بيشتر  می گويند،  ليبيا  در  خبرنگاران 
کشور  اين  سابق  رهبر  شدن  کشته  از  ليبيا 
بر  که  آنچه  از  کسی  کمتر  و  خوشحالند 

معمر قذافی رفته ناراحت است.
شورای  نيروهای  فرمانده  عمران العويب، 
دستگيری  جريان  در  که  ليبيا  انتقالی  ملی 
که  می گويد  بود،  صحنه  در  قذافی  آقای 
بعد از بيرون آوردن آقای قذافی او ده قدم 

برنداشته به سويش شليک شد.
ملی  شواری  نيروهای  بين  که  می گويد  او 
تيراندازی  قذافی،  آقای  هواداران  و  انتقالی 

جريان داشت.
چه  نمی داند  که  می گويد  العويب،  آقای 
کسی به سوی معمر قذافی شليک کرده يا 

شليک از چه تفنگی بوده است.
او در گفتگويی که با بی بی سی داشته گفته 
که قصد حفظ جان رهبر سابق ليبيا را داشته 

اما موفق به اين کار نشده است.
که  معتصم،  پسرش  و  قذافی  معمر  جسد 
گوشت  يک  در  هنوز  شده،  کشته  هم  او 

 فروشی در شهر مصراته هست.
هنوز معلوم نيست که جسد اين دو کجا و به 

چه نحوی بناست دفن شود.

وظيفه تعيين دولت موقت و برگزاری انتخابات 
برای تعيين رييس جمهور و پارلمان جديد را بر 

عهده دارند.
در ميان بيش از 80 حزب سياسی و هزاران نامزد 
مستقل که در اين انتخابات شرکت کرده اند، به 
حزبی  »النهضه«،  اسالمی  حزب  می رسد  نظر 
که در زمان حکومت بن علی غيرقانونی اعالم 
شده بود، از بخت بيشتری برای جذب اکثريت 

کرسی های اين مجلس برخوردار است.
با اين حال احتمال می رود که تعداد اعضای اين 
حزب در مجلس موسسان به حد نصاب کامل 

نرسد و اين مجلس، تشکلی ايتالفی باشد.

گاه  تکيه  »تامين  آن  سرنشين   73 ماموريت 
در  جنوبی  پارس   12 فاز  گازی  لوله های 
بستر دريا« اعالم شده است. در ساعات اوليه 
پس از حادثه، 60 نفر از غرق شدگان نجات 

يافتند ولی 13 نفر ديگر ناپديد شدند.

هندی  غواص  شش  يافتن  می رفت  انتظار 
وضعيت همه ناپديدشدگان را روشن کند، 
زيرا پيشتر رسانه ها از قول مقام های ايران از 
آب های  در  ديگر  نفر  هفت  اجساد  کشف 

واليت بوشهر خبر می دادند.
حادثه  اين  در  تازه  سردرگمی  يک  در  اما 
و  بنادر  کل  مدير  راستاد،  محمد  مرگبار، 
دريانوردی واليت بوشهر و فرمانده عمليات 
نجات به خبرگزاری مهر گفته است »هفت 
در  »جستجو  و  شده اند«  مفقود  دريا  در  نفر 
مفقود  اجساد  کردن  پيدا  برای  کشتی  بدنه 

ادامه پيدا خواهد کرد.«
می زند،  دامن  سردرگمی  اين  به  آنچه 
دادن  از  مسوول  مقام های  خودداری 
دو روز  در  به رسانه هاست.  دقيق  اطالعات 
به  بار  ايران چندين  گذشته خبرگزاری های 

اين مساله اعتراض کرده اند.
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