
روايت ديروز، آيينه امروز، نويد فردا

1287

توزيع همزمان چاپ همزمان 

کابل

بلخ

کندزهرات

غزني ننگرهار

بدخشانبغالن

جوزجان

تخار بامیان

سال پنجم    شماره مسلسل 1287   چهارشنبه 9 قوس 1390    قيمت 5 افغاني

رییس ارگان های محل:

یک میلیون و شش صد هزار نفر
مشغول کشت کوکنار هستند

6

کنفرانس بن 
فرصتی برای 

آغاز اصالحات اساسی

]در صفحه 4[ 62 درصد بودجه  1389 
مصرف نشده است

قطعیه   طرح  بنیاد  بر  کابل:  8صبح، 
که  دولت  دخل و خرج(  )حساب 
نمایندگان  مجلس  به  تصویب  برای 
برخی   است،  شده  فرستاده  کشور 
بخش های  در  که  وزارتخانه هایی  از 
می کنند،  کار  توسعه ای  و   اقتصادی 
38 درصد بودجه ی  از  نتوانسته اند بیش 

برسانند. به مصرف  انکشافی خود را 
بر بنیاد این طرح، وزارت های انکشاف 
آب،  و  انرژی  عامه،  فواید  دهات، 
کشور  خارجه ی  و  مالیه  زراعت، 
خود  انکشافی  بودجه ی  که  نتوانسته اند 
حساب های  و  برسانند  مصرف  به  را 
نامعلومی در برخی از این وزارت ها نیز 

به چشم می خورد.
ملی  بودجه ی  در  نمایندگان  مجلس 
سال 1389، 116 میلیارد افغانی را برای 
میلیارد   99 از  بیشتر  و  عادی  بودجه 
به  انکشافی،  بودجه  برای  دیگر  افغانی 

بود.  تصویب رسانده 
بودجه  درصد   33 حدود  میان،  این  از 
درصد   17 و  امنیت  بخش  به  عادی 
تحصیالت  و  معارف  بخش  به  دیگر 
به  که  بود  شده  داده  اختصاص  عالی 
بیشتر  مجلس  نمایندگان  همین گونه، 
بخش  در  نیز  را  انکشافی   بودجه 
اقتصادی،  پروژه های  راه اندازی 
داده  اختصاص  توسعه ای  و   زیربنایی 

بودند.
ادامه در صفحه 2

عناوین مطالب امروز:

طب عدلی کندز حتا 
الکل را در خون تشخیص 

داده نمی تواند
مسوول،  مقام های  گفته های  پایه ی  بر 
والیت  چهار  در  کندز  عدلی  طب 
که  نهادی است  یگانه  شمال شرقی، 
انگیزه های بیولوژیکی رویدادهای جرمی 
را بررسی می کند، ولی طب عدلی کندز 
به  است،  نظر دهنده  و  بررسی کننده  که 
خاطر نبود امکانات و دانش کافی و فنی، 
نمی تواند حتا الکل را در خون تشخیص 

بدهد.
معاون  عالمی،  احسان اهلل  داکتور 
آموزگار  که  کابل  عدلی  طب  ریاست 
که  گفت  بود،  آموزشی  برنامه ی  این 
دارد  خیلی مشکل  کندز،  در  عدلی  طب 
توجه  و  آموزشی  برنامه های  نیازمند  و 
با  معیاری،  گونه ی  به  تا  بیشتری است 

دانش و ابزارهای کاری مجهز شود.
من  که  جایی  »تا  گفت:  عالمی  آقای 
طب  مسووالن  با  گفتگو  در  و  دیدم 
عدلی کندز دریافتم، در طب عدلی این 
والیت حتا یک نفر متخصص طب عدلی 

نیست.«
در صفحه 9

مهم این است که پس از این 
کنفرانس، حکومت چگونه به 
تعهداتی که به مردم خود و 
جامعه جها نی می دهد، عمل 

می کند. آیا اصالحات سیاسی 
و اقتصادی بنیادی را آغاز 

خواهد کرد؟ یک خطر، وضعیت 
اقتصادی کشور ما است. 

گزارش بانک جها نی درباره 
رکود عمیق اقتصادی در چند 

سال هشداری نیست که 
حکومت از آن چشم پوشیده 
بتواند. کشوری که بودجه اش 
بر اساس کمک  ها ی خارجی 

کم و زیاد می شود، نیاز به یک 
فکر اساسی درباره ی نظام 
مدیریتی و فکری خود دارد.
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بن دوم بدون پاکستان 
برگزاری  به  دیگر  روز  پنج  تنها  درحالی که 
رسما  پاکستان  باقی مانده،  بن دوم  کنفرانس 
این نشست را تحریم کرده است. این تحریم از 
که  می گیرد  آن صورت  از  پس  پاکستان  سوی 
چند روز قبل طیاره های ناتو پوسته های مرزی 
پاکستان را هدف قرار داد. اکنون بن دوم احتماال 

در غیاب پاکستان و طالبان برگزار می شود. 
سوال اساسی این است که عدم حضور طالبان 
و پاکستان چه تاثیری بر فیصله ها و اهمیت این 

نشست خواهد داشت؟ 
عدم حضور طالبان در بن اول سبب شد تا 10 
نقیصه  یک  به عنوان  نشست  آن  از  تمام  سال 
از  بسیاری  شود.  یاد  افغانستان  قضیه ی  در 
و  تامین صلح  در  را  ناکامی ها  از  یکی  آگاهان، 
ثبات، عدم حضور  مخالفان در بن اول می دانند. 
به  توجه  با  که  است  مطرح  نگرانی  این  اکنون 
بخشی  به عنوان  و  منطقه  در  پاکستان  جایگاه 
نتواند  بن دوم  افغانستان  قضیه ی  در  مشکل  از 
نظر  به  یابد.  دست  اساسی  خواسته های  به 
مهم  نشست  آستانه ی  در  پاکستان  که  می رسد 
تاثیرگذاری اش  میزان  خود  عدم حضور  با  بن ، 
را در قضیه ی افغانستان به نمایش می گذارد و 
پاکستان به  خوبی درک کرده است که ابزارهای 
دارد.  اختیار  در  افغانستان  در  را  ناامنی  مهم 
هم  اکنون طالبان، گروه حقانی، حزب  اسالمی و 
گروه های مسلح دیگر به عنوان بازوی آی اس آی 

در افغانستان  عمل می کنند. 
موقعیت  دارای  پاکستان  خاک  در  گروه ها  این 
تغذیه و تجهیز می شوند.  از همان منبع  بوده و 
با  مقابله  توان  که  می داند  به خوبی  پاکستان 
پاکستان  ندارد.  را در جای دیگر  ناتو  امریکا و 
احساس  عمال  سربازانش  کشته شدن  از  پس 
هر  به  دست  آن  جبران  برای  و  کرده  حقارت 
اقدامی که غرور غربی ها را بشکند، خواهد زد. 

از   2014 سال  تا  پاکستان  که  می رسد  نظر  به 
مسوولیت  انتقال  پروسه  بتواند  که  روشی  هر 
گمان  کرد.  خواهد  استفاده  کند،  خدشه دار  را 
میان  مشکل  حل  عدم  صورت  در  که  می رود 
ترورها  و  ناامنی ها  از  موجی  پاکستان،  و  ناتو 
در  پاکستان  کند.  پیدا  افزایش  افغانستان  در 
تاکتیک ها  و  ظرفیت ها  تمام  از  اخیر  سال های 

برای ناامنی افغانستان استفاده کرده است. 
پاکستان از منظر افغان ها بخشی از مشکل است، 
افغانستان  حکومت  راه حل.  حاال  از  بخشی  نه 
انتظار دارد که این بخشی از مشکل در حضور 
رهبران کشورهای جهان حضور داشته باشد تا 
دیدگاه های جهان را شنیده و از نقش منفی خود 

آگاه شود. 
حال باید دید که رهبران جهان در نبود پاکستان 
چگونه نسبت به این کشور قضاوت خواهند کرد. 
آیا عدم حضور پاکستان به عنوان آغاز انزوای 
آن که  یا  و  کرد  خواهد  تغییر  پاکستان  سیاسی 
دیگر  چالش  یک  سرآغاز  می تواند  غیابت  این 
به شمار  جهانی  جامعه ی  فیصله های  برابر  در 

خواهد رفت. 
که  افغانستان  برای  بن دوم  نشست  به هرحال 
در آستانه ی انتقال مسوولیت امنیتی قرار دارد، 
یک فرصت طالیی و مهم است. نبود طرف های 
یک  سو  از  پاکستان  و  طالبان  مانند  اصلی 
آید و  به شمار  آنان  انزوای  از  می تواند نشانی 
از سوی دیگر می تواند نگرانی هایی را به همراه 

داشته باشد. 

زنگ اول


اخیر  هفته  طی  غیرنظامیان  تلفات 
بین المللی  نیروهای  حمالت  اثر  به 
ابراز تاسف کرده اما گفته است که 
برای  غیرنظامیان  جان  از  حفاظت 
آلن  آقای  دارد.  زیاد  اهمیت  او 
از  پس  که  »همانگونه  است:  افزوده 
نیروهای  فرماندهی  شدن  عهده دار 
شما  جاللتمآب  با  همواره  آیساف 
افراد  از  محافظت  کرده ام،  مطرح 
ملکی برای من اهمیت دارد و محور 
تشکیل  افغانستان  در  را  ما  ماموریت 

به  که  حالی  در  دارد  آهنی  سنگ 
گفته او بخش دی این معدن آهن 

کمتر دارد.
امیدوار  افغانستان  معادن  وزارت 
در  مقدماتی  کارهای  که  است 
 2012 سال  از  حاجی گک،  معدن 
سخنگوی  گفته  به  اما  شود  آغاز 
این  استخراج  روند  وزارت،  این 
معدن شاید پنج تا هفت سال را در 

بر گیرد.
هندی  شرکت های  می رود  انتظار 
که قرارداد استخراج معدن حاجی 
تا  آورده اند،  دست  به  را  گک 
معدن  این  روی  دالر  میلیارد  شش 

سرمایه گذاری کنند.
که  دارد  وجود  هم  امیدواری های 
روی  مقدماتی  کارهای  آغاز  با 
تقریبا  برای  حاجی گک،  معدن 
فراهم  زمینه کاری  تن  هزار  بیست 
شود و همچنان سرک های اطراف 
این  تا  آهن  قطار  و  پخته  معدن 

معدن ساخته شود. 

8صبح، کابل: جنرال جان آلن فرمانده 
عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در 
افغانستان، در  نامه ای به حامد کرزی 
رییس جمهور افغانستان خبر داده که 
دستور  خود  امر  تحت  نظامیان  به  او 
در  قوه  به  توسل  روش های  تا  داده 
منظور حفاظت  به  را  برابر شورشیان 
بررسی  مورد  غیرنظامیان  جان  از 

دوباره قرار دهند.
دفتر  سوی  از  که  اعالمیه ای  در 
آمده  منتشر شده،  ریاست جمهوری 
روز  را  نامه  این  آلن  جان  که  است 
دوشنبه به رییس  جمهور فرستاده و در 
آن گفته است که استراتژی جدید تا 
روز پنجم دسامبر به مرحله اجرا قرار 

می گیرد.
به نقل از این اعالمیه، فرمانده عمومی 
در  افغانستان  در  بین المللی  نیروهای 
تمامی  »برای  است:  گفته  خود  نامه 
شیوه های  تا  داده ام  دستور  قطعات 
توسل به قوه در برابر شورشیان را به 
ملکی  افراد  جان  از  حفاظت  هدف 
این  و  دهند  قرار  مجدد  غور  مورد 
اطمینان  باید  دسامبر   5 الی  قطعات 
دهند که این دستورها به مرحله اجرا 

گذاشته شده است.«
از  نامه  این  در  آلن  جان  جنرال 

افغانستان تایید کرد  وزارت معادن 
که داوطلبی برای استخراج آهن از 
رسیده  پایان  به  حاجی گک  معدن 
کانادا  و  هند  نتیجه  در  و  است 
این  آهن  استخراج  قرارداد های 

معدن را کسب کرده اند.
وزارت  سخنگوی  عمر  جواد 
آزادی  رادیو  به  افغانستان  معادن 
به  دیروز  قراردادها  این  گفت: 
سپرده  افغانستان  وزیران  شورای 
قرار  نیز  آنها  تایید  مورد  که  شد 

گرفت.
توسط  که  هندی  کنسرسیوم 
 )SAIL( سایل  به  موسوم  کمپنی 
شرکت  چندین  از  متشکل  که 
ماه  در  است،  آهن  استخراجی 
برای  که  بود  کرده  اعالن  سپتمبر 
حاجی گک  معدن  داوطلبی 

شرکت خواهد کرد.
پنجاه  تقریبا  که  سروی  اساس  بر 
بود،  گرفته  صورت  قبل  سال 
یک  حدود  در  حاجی گک  معدن 
سنگ  تن  میلیون  هشت  اعشاریه 
شصت  آن  غلظت  که  دارد  فلزی 
و چهار درصد خوانده شده است.

سایل  شرکت  رییس  ورما  سی اس 
گفته که سه بخش یا بالک معدن 
سی،  بی،  ای،  یعنی  حاجی گک، 
تن  میلیارد  نیم  و  یک  حدود  در 

آیساف استراتژی حمله علیه شورشیان را به منظور حفاظت از غیرنظامیان تغییر می دهد

هند و کانادا قرارداد استخراج 
معدن آهن حاجی گک را کسب کردند

می دهد.«
فرمانده نیروهای بین المللی در کشور 
تمامی  به  جدا  او  که  کرده  تاکید 
ادارات  و  آیساف  نیروهای  پرسونل 
مربوطه دستور داده  است تا حوادثی 
رخ  غیرنظامیان  تلفات  آن  در  که 
تدابیر  و  نموده  بررسی  را  می دهد 
از  جلوگیری  برای  محافظتی  الزم 
تکرار این گونه واقعات اتخاذ کنند. 
کرزی  جمهور  رییس  به  آلن  جان 
که  عملیات هایی  است  داده  اطمینان 

در آن به غیرنظامیان آسیب می رسد 
مورد توجه جدی وی قرار می گیرد 
کامل  صورت  به  مورد  آن  در  و 
در  آلن  تحقیق می شود. جنرال جان 
کرزی  حامد  به  خطاب  خود  نامه 
نوشته است: »به شما اطمینان می دهم 
تلفات  به  منجر  که  عملیات هایی 
جدی  توجه  مورد  می شود  ملکی 
این  تمامی  قرار دارد.  شخص خودم 
کامل  بازرسی  مورد  حوادث  گونه 
اقدامات  و  گرفت  خواهد  قرار 
خواهد  اتخاذ  اصالحی  و  وقایوی 

شد.«
فرمانده نیروهای بین المللی در حالی 
از تغییر روش حمله علیه شورشیان به 
غیرنظامیان  جان  از  حفاظت  منظور 
می دهد  اطمینان  جمهور  رییس  به 
تلفات غیرنظامیان در  که در گذشته 
بین المللی  نیروهای  هوایی  حمالت 
جدی  اختالف های  موارد  از  یکی 
ناتو  مقام های  و  جمهور  رییس  میان 
از  همواره  کرزی  آقای  است.  بوده 
در  که  بین المللی  نیروهای  حمالت 
می رسد،  آسیب  غیرنظامیان  به  آن 
از  مواردی  در  و  کرده  انتقاد  شدیدا 
این نیروها خواسته  است که دست به 

حمالت خودسرانه نزنند.

62 درصد بودجه ...                               ادامه از صفحه 1
اما، در قطعیه ی سال 1389، دولت که مطابق قانون نافذه شش ماه پس از پایان 
سال مالی برای تصویب به مجلس نمایندگان فرستاده می شود، برخی از وزارت ها 

نتوانسته اند که 62 درصد بودجه ی توسعه ای خود را به مصرف برسانند.
افغانستان  حکومت  دولت(،  کلی  دخل و خرج  )حساب  قطعیه  طرح  بنیاد  بر 
از  را  بودجه  در  تعدیل  و  تغییر  هرگونه  که  اساسی  قانون   79 ماده ی  برخالف 
از یک میلیارد و دوصد و 87  نمایندگان می داند، بیش  صالحیت های مجلس 

هزار افغانی را در بودجه افزوده است و حساب آن نیز مشخص نیست.
برای  که  دولت  قطعیه ی  سال گذشته طرح های  درچند  که  درحالی  است  این 
تصویب به مجلس نمایندگان فرستاده شده بود، به دلیل آنچه وجود فساد مالی 
در آن خوانده می شد، از سوی مجلس نمایندگان رد و برای بررسی  بیشتر به 

لوی سارنوالی کشور فرستاده شده بود.

ACKU



3 سال پنجم   شماره مسلسل 1287    چهار  شنبه 9 قوس 1390    

در گزارش امروز »از ورای دود و آتش« برادری 
را با خود داریم که پدرکالنش را در یک حادثه 
راکتی در زمان جنگ های میان گروهی از دست 
می دارد:  بیان  چنین  را  حادثه  و چگونگی  داده 
زندگی  باسواد  و  فامیل روشن فکر  در یک  »ما 
زیاد  احترام  از  مردم  بین  در  که  می کردیم 

برخوردار بود. 
نسبت  وی  بود،  جراح  داکتر  یک  پدرکالنم 
اهالی  به خصوص  مردم  برای  که  به خدماتی 
خاص  احترام  و  شهرت  از  می داد  انجام  منطقه 
به  فراوان  با وجود مشکالت  او  بود.  برخوردار 
وظیفه خود ادامه می داد و همه روزه مسیر خانه 
الی دفتر را همراه با بایسکل طی می کرد. کمتر 
روزها اتفاق می افتاد که افراد مسلح تنظیم ها در 

مسیر راه باعث آزار و اذیت او نمی شدند.
احزاب  بین  میان گروهی  جنگ های  زمان  آن 
دچار  مردم  و  داشت  ادامه  به شدت  کابل  در 
مشکالت متعدد شده بودند. اوضاع بسیار خراب 

دولت پاکستان اعالم کرده که در نشست بین المللی هفته 
آینده در مورد افغانستان که قرار است در شهر بن آلمان 

برگزار شود، شرکت نمی کند.
با ریاست یوسف  این تصمیم در یک نشست کابینه که 
اتخاذ  شد،  برگزار  پاکستان  وزیر  نخست  گیالنی،  رضا 

شده است.
پاکستان از حمله اخیر ناتو به خاک این کشور که منجر 
به کشته شدن دست کم بیست و چهار سرباز پاکستانی شد، 
عصبانی است و اعالم کرده که تمامی روابط خود را با 

امریکا مورد بازنگری قرار می دهد.
مهم ترین  از  یکی  آلمان  بن  شهر  در  آینده  هفته  نشست 
نشست های بین المللی در مورد افغانستان در سال های اخیر 

است.
پیش از این، پاکستان گفته بود که وزیر خارجه خود را 
به این نشست می فرستد، اما بدنبال تحوالت اخیر، وزارت 
خارجه این کشور گفت که در حال بررسی شرکت و یا 

عدم شرکت خود در این نشست است.
قرار است پیشرفت های افغانستان در ده سال اخیر، در این 

8صبح، جوزجان: فرمانده تیم بازسازی والیتی سویدن 
تامین  خاطر  به  امنیتی  پوسته   19 ایجاد  از  شبرغان  مقیم 
شهر  مرکز  و  درزاب  قوش تپه،  ولسوالی  راه هاي  امنیت 
شبرغان خبر داده مي گوید که 189 نفر پولیس محلی در 
ولسوالی  دو  این  راه  امنیت  تامین  پوسته ها مصروف  این 

شده اند.
والیتی  بازسازی  تیم  فرمانده  فریکوال«  »مگنوس  جنرال 
سویدن مقیم شبرغان در یک نشست خبری گفت: »تامین 
زیادی  اهمیت  از  ولسوالی ها  این  مواصالتی  راه  امنیت 
دو  این  در  امنیت  شدن  برقرار  با  زیرا  است،  برخوردار 

مقام های وزارت امور خارجه می گویند از آدرس طالبان 
در کنفرانس بین المللی بن کسی شرکت نخواهد کرد.

آیند،  هفته  در  است  قرار  دوم  بن  بین المللی  کنفرانس 
از  برگزار شود. هدف  آلمان  بن  در شهر  دسامبر،  پنجم 
این کنفرانس، بحث در مورد ادامه کمک های بین المللی 
پس از سال 2014، انتقال مسوولیت های امنیتی، مصالحه 
با طالبان و تدوین برنامه جدید برای آینده خوانده شده 

نشست بررسی شده و همچنین روی برنامه ای برای توسعه 
از کشور در سال  ناتو  نیروهای  از خروج  افغانستان پس 

2014 توافق صورت گیرد.
عالوه بر متحدان بین المللی افغانستان، شرکت همسایه ها، 
افغانستان  برای  نشست  این  در  پاکستان  و  ایران  از جمله 

مهم است.
نقش  پاکستان  اخیرا گفت که  افغانستان  وزارت خارجه 
تیره شدن  امیدواری کرد که  ابراز  و  منطقه دارد  مهم در 
مناسبات پاکستان با امریکا برسر حمله اخیر ناتو، منجر به 

عدم شرکت این کشور در نشست بن نشود.
قرار است این نشست به تاریخ پنجم دسامبر در شهر بن 

آلمان برگزار شود.

فراهم  انکشافی  پروژه های  تطبیق  برای  زمینه  ولسوالی 
خواهد شد.«

وي افزود که با راه اندازی پروژه »CIP«  یا راه حل فوری، 
توانسته اند  آن ها  افغان،  امنیتی  نیروهای  با  هماهنگی  در 
به ویژه در  امنیت را در ولسوالی های قوش تپه و درزاب، 

مسیر این دو ولسوالی، تامین کنند.
این تعداد پولیس محلی،  برای  به گفته جنرال فریکوال، 
یک سال آموزش نظامی نیز داده می شود، تا پس از آن 
این افراد در صفوف نیروهای امنیتی و اردوی ملی جذب 

شوند.

است.
به  دیروز  خارجه  وزارت  سخنگوی  موسی زی  جانان 
در  طالبان  شرکت  عدم  مورد  در  کابل  در  خبرنگاران 
با  صلح  روند  که  داشتیم  توقع  »ما  گفت:  بن  کنفرانس 
طالبان با حمایت عملی و صادقانه پاکستان به پیش برود 
از  کسی  بن  بین المللی  کنفرانس  در  بنا  نشد.  چنین  اما 

آدرس طالبان اشتراک نخواهد کرد.« 

بود و هرروز برشدت جنگ ها افزوده می شد و 
خویش  بقای  خاطر  به  که  بودند  مجبور  مردم 
فامیل شان  برای  نان حاللی  لقمه  تا  کنند  تالش 
سال  بهاری  روز های  از  یکی  در  نمایند.  پیدا 
1372 پدرکالنم خانه را به قصد دفتر و به امید 
همه  ترک گفت درحالی که  معاشش،  دریافت 

پاکستان کنفرانس بن را تحریم کرد

پوليس محلي امنيت راه هاي مواصالتي ولسوالي هاي شبرغان 
را تامين مي کند

کسی از آدرس طالبان در بن شرکت نمی کند

در انتظار برگشتش بودند، اما کالبد بی جانش را 
به ما آوردند. او در نخستین ساعات همان روز در 
ساحه چهل ستون درحالی که سوار بایسکلش بود 

جام شهادت نوشید.
گروه ها  از  یکی  افراد  که  بود  قرار  این  از  قضیه 
که در کوه چهل ستون مستقر بودند، همیشه با هم 

در یکی از روز های بهاری سال 1372 پدرکالنم خانه را به قصد دفتر و به 
امید دریافت معاشش، ترک گفت درحالی که همه در انتظار برگشتش بودند، 
اما کالبد بی جانش را به ما آوردند. او در نخستین ساعات همان روز در ساحه 

چهل ستون درحالی که سوار بایسکلش بود جام شهادت نوشید.
قضیه از این قرار بود که افراد یکی از گروه ها که در کوه چهل ستون مستقر 

بودند، همیشه با هم شرط می بستند و افرادی را که درحال عبور و مرور 
بودند، هدف گلوله قرار می دادند، در آن روز نیز آنها موتر ملی بس را که 

درحال حمل مسافرین بود هدف راکت قرار دادند

و  عبور  درحال  که  را  افرادی  و  می بستند  شرط 
مرور بودند، هدف گلوله قرار می دادند، در آن 
حمل  درحال  که  را  ملی بس  موتر  آنها  نیز  روز 
مسافرین بود هدف راکت قرار دادند که اکثریت 
پدرکالنم  و  و زخمی شدند  آن کشته  مسافرین 
توسط  داشته  قرار  موتر  این  نزدیکی  در  که 

پارچه  های راکت به شهادت می رسد.
در آخر خواست من این است که باید در کشور 
معیارهای  تمام  آن  در  و  شود  برقرار  صلح  ما 
اسالمی که مبتنی بر عدالت باشد موافقت نماید 
زیرا تمام مردم خواستار صلح و آرامی هستند و 
و  بشر  حقوق  ناقضین  که  کسانی  باید  هم چنان 
یک  در  هستند،  ضدبشری  جنایت های  به  متهم 
و  بازجویی  مورد  بی طرف  و  عادالنه  محکمه 

محاکمه قرار گیرند.« 
گزارش از:- نوید حمیدی 

خوانندگان محترم:-  جهت بهترشدن این بخش 
شما  سالم  پیشنهادات  و  انتقادات  نظریات،  به  ما 
با شریک ساختن چنین  به دیده ی قدر می نگریم 

گزارش های شما در نشانی ذیل منتظر می باشیم.
Info_afg@solidarity for justice.org.af

جسدش را به ما آوردند

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 بیات1107
ه و تنظیم:

تهی ACKU
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با  آلمان  در  بن  دوم  کنفرانس  ناخواسته،  خواسته یا 
مساله ی گفتگو با طالبان، گره خورده است. در رسانه  ها،  
شرکت  عدم  یا  و   شرکت  مورد  در  چیزی،  هر  از  بیشتر 
طالبان حرف زده می شود. انگار برای افکارعامه کشور، 
کنفرانس مذکور ارزشی بیشتر از اشتراک و عدم اشتراک 

طالبان ندارد.
رسمی،  حضور  مقامات  گفته ی  به  بنا  که  است  جالب 
نمایندگانی از طالبان در این نشست منتفی است. چون در 
واقعیت امر طالبان به عنوان  یک گروه نظامی  تروریست، 
چنین  برای  یک  نشان دار  و  نام  سیاسی  نماینده  کدام 
توافقاتی با دولت و  یا جامعه جها نی ندارد. چیزی را هم 
که حکومت با پروپاگند به نام نشست با نمایندگان طالبان 
در عربستان و  یا اروپا می گفت، با کشته شدن بر ها ن الدین 
ربانی، به دست سفیر مرگ طالبان، بیهوده از آب در آمد.

به هفتاد وزیر  در حال حاضر می توان گفت که نزدیک 
خارجه از کشور  ها ی مختلف در بن آلمان جمع شده اند و 
روی تعهدات سیاسی به افغانستان کار خواهند کرد. این 
تعهدات از آن جهت مهم است که افغان ها  بر این باوراند 
که خروج سربازان خارجی در سال 2014 میالدی، شبیه 
است.  میالدی   1989 سال  در  روسی  نیرو ها ی  خروج  به 
فقط با این تفاوت که آن روزگار مردم از شکست اتحاد 
شوروی سابق خوشحال بودند و امروز از ترک افغانستان 
هراسناک  هم  بعضی  و  نگران  غربی  نیروی  ها ی  توسط 

هستند.
این نگرانی قابل درک است. نیرو ها ی سیاسی افغان پس 
توافق  قدرت  تقسیم  سر  بر  روسی،  نیرو ها ی  خروج  از 
نکردند و افغانستان را به سوی  یک جنگ داخلی بردند. 
به صورت  چه  و  گرم  به صورت  چه  نیرو ها ،  همین  بازهم 
ماشه  بر  دست  فقط  و  دارند  قرار  هم  روی  در  رو  سرد، 
الزم  دارند.  را  مجدد  درگیری  انتظار  یک  آن«  »هر 
تفنگ  ها ی  جهاد ی  سابق  ملیشه  ها ی  بگوییم  که  نیست 
دیگر  باری  و  می کشند  زیرخانه  از  را  پنها ن شده ی شان 
بقیه  و  طالبان  این بار  بلکه  می گیرند.  سنگر  کوچه  ها   در 
می گیرند  قرار  هم  روی  در  رو  که  سیاسی اند  نیرو ها ی 
سرباز  آخرین  خروج  موعد اند:  لحظه ی  منتظر  فقط  و 

امریکایی از میدان هوایی بگرام.
برای  عطفی  نقطه ی  بن  کنفرانس  اما 
کنفرانس  که  معنایی  آن  به  افغانستان، 
بن اول بود، به حساب نمی آید. درست 
به خاطر  پارلمان  نمایندگان  که  است 
رفتن به این کنفرانس جنجال کردند و 
در نها یت با قرعه کشی مساله حل شد؛ 
این کنفرانس هم تا این حد مهم نیست، 
مگر که فالن نماینده  یک وزیر خارجه 
کشور دیگر را ببیند و  یا در رسانه  ها  با 
افتخار خود را از اشتراک کنندگان آن 

کنفرانس به حساب آورد.
واضح است که چرا قضاوت باال صورت می گیرد. چون 
هیچ کسی از آن انتظار کدام دست آورد خاصی نیز ندارد 
و کدام تاثیری باالی وضعیت سیاسی و نظامی  کشور هم 
بیاید در کابل و  میان  به  تغییراتی  اگر  نمی گذارد. زیرا،  
اساس آن پی ریخته خواهد شد؛  یعنی روزی  اسالم آباد 
در  صلح  مساله ی  روی  اسالم آباد  و  کابل  حکومت  که 

افغانستان توافق کنند.
وزرای دفاع و خارجه ی آلمان در آستانه تشکیل کنفرانس 
طالبان  با  مصالحه  از  صحبت  آلمانی  نشریه  با یک  بن 
نشان دهنده  گفتگو ها   روند  از  آلمان  حمایت  کردند. 
گروه  به  نسبت  اروپاییان  دیدگاه  در  محسوس  تغییرات 
بشری  سابقه ی حقوق  دلیل  به  که  است؛ گروهی  طالبان 
آن ها   نبود.  کشور  ها   از  تعداد  این  خوش آیند  زیاد  شان 
می گیرد  صورت  دشمنان  با  مصالحه  که  می گویند  حاال 

و نه میان دوستان. 
باره  در  فکر کردن  میالدی  و 2003  سال 2002  در  اگر 

بین المللی  کنفرانس  در  جهان  رهبران  گردهمایی 
سال  دسامبر   5 تاریخ  به  است  قرار  که  افغانستان  برای 
است.  بموقع  شود،  برگزار  بن  شهر  در  جاری  میالدی 
در حالی که واقعات اخیر جهان عرب، اغلب در سرخط 
خبرهای جهان قرار داشته است، افغانستان به مثابه یک 
موضوع مهم امنیت ملی و بین المللی برای  دولت بریتانیا 

و همکاران بین المللی در محراق توجه مان می باشد.
بسا  فرصت  یک  مثابه  به  بن،  آینده  هفته  کنفرانس 
تعهدات  بر  تاکید  به منظور  ـ   جهانی  جامعه  برای  مهم 
درازمدتش برای افغانستان ـ به شمار می رود. قسمی که 
که  شویم  مطمین  تا  ماست  همه  مشترک  هدف  این 
مبدل  بین المللی  تروریزم  پناهگاه  به  دوباره  افغانستان 
که  است  این  ما  مشترک  هدف  همچنین  نمی شود، 
تا  ببریم  بلند  را  افغان  امنیتی  نیرو های  و  ظرفیت دولت 
امنیت کشور شان  تامین  بتوانند مسوولیت  افغان ها خود 
را به عهده خود بگیرند و آینده خویش را به دست خود 

رقم زنند.
دقیقا یک دهه پس از حمالت 11 سپتامبر، القاعده در 
افغانستان و پاکستان به طور چشم گیری ـ تضعیف شده 
گذشته  سال   10 با  مقایسه  در  امروز  افغانستان  و  است 
چالش های  هم  هنوز  اما  می باشد.  شناخت  غیرقابل 
باید مطمین شویم که  ما  دشواری در پیش رو داریم و 
هر زمانی که آخرین سرباز ما در سال 2014 از افغانستان 
خارج می شود، پیشرفت هایی که به مشکل بدست آمده 
با شکست مواجه نشود. باید مطمین شویم که افغانستان 
خود  ملی  امنیت  حفظ  برای  کافی  توانایی های  از 
دوامدار  تعهد  یک  نیازمند  کار  این  است.  برخوردار 
جامعه جهانی برای افغانستان بعد از سال 2014 می باشد. 
استراتژی ما، به خاطر اطمینان حاصل کردن از واگذاری 
اخیر  تا  افغان،  امنیتی  نیرو های  به  امنیتی  مسوولیت های 

سال 2014 شامل سه ساحه کاری می باشد.
امنیتی   ملی  نیروی  یک  ایجاد  جهت  در  افغان ها  با  ما 
مبارزه  برای  کافی  توانایی های  از  که  می کنیم  کمک 
خواهد  باقی   2014 سال  از  بعد  که  چالش هایی  با 
افغان ها در جهت  با  باشند. ما همچنان  ماند، برخوردار 
تقویت یک حکومتی کمک می کنیم که در مطابقت و 
درنظرداشت منفعت  تمام اتباع اش عمل کند. و همچنان 
و  فراگیر  سیاسی  روند  یک  ایجاد  برای  تالش ها  از 

مناسب حمایت می کنیم. 
از  را  امنیتی  مسوولیت های  انتقال  اول  مرحله  قبال  ما 
نیرو های بین المللی حافظ صلح به نیرو های امنیتی افغان 
نوامبر   27 تاریخ  به  انتقال  دوم  مرحله  کرده  ایم.  آغاز 
قرار  پوشش  تحت  را  افغانستان  نصف  تقریبا  و  اعالم 
خواهد داد. ما در مسیر درست واگذاری مسوولیت های 
 2014 سال  اخیر  تا  افغان  امنیتی  نیرو های  به  امنیتی 

میالدی قرار داریم. 
دولت  برضد  طالبان  شورش  انکشافی،  بخش  در 
گردد  مواجه  شکست  با  می تواند  زمانی  تنها  افغانستان 
که مردم افغانستان باالی ظرفیت دولت خود در جهت 
فرصت های  و  خدمات  عرضه  عدالت،  فراهم آوری 
فقیرترین  از  یکی  افغانستان  شوند.  باورمند  اقتصادی 
میزان  بلندترین  دارای  که  است  جهان  کشور های 
واقعات مرگ و میر اطفال و بی سوادی می باشد و برای 
چندین سال آینده نیازمند کمک های انکشافی خواهد 
افغانستان  دولت  با  می توانیم  ما   2014 سال  تا  اما  بود. 
تقویت  منظور  به  بیشتر  پیشرفت های  انجام  جهت  در 
یک حکومت دوامدار و دارای قابلیت عرضه خدمات 

اساسی عامه، کمک کنیم. 
در ساحه سیاسی، ما با افغان ها در جهت ایجاد روندی 
تمام  قوی  تعهد  از  برخوردار  که  می کنیم  کمک 
افغان ها با دولت و ملت شان باشد. این روند باید شامل 
گروه هایی که از شمولیت در کنفرانس بن سال 2001 
افغانستان  اساسی  قانون  شود.  بودند،  مانده  محروم 
ما  و  است  زنان  و  مردان  برای  یکسان  حقوق  متضمن 

اصل حمایت  این  تحقق  در جهت  افغانستان  دولت  از 
می کنیم. 

انتخاب واضحی برای رهبران طالبان وجود دارد. طالبان 
مردم  خواست های  نتوانستند  حاکمیت شان  جریان  در 
افغانستان و جامعه جهانی را برآورده سازند که یکی از 
این خواست ها یک افغانستان باامن و با ثبات که جهان 
را تهدید نکند، بود. شورشیان باید بدانند که آنها هرگز 
برآورده  خشونت  طریق  از  را  اهداف شان  نمی توانند 
سازند. وقت آن رسیده که شورشیان  پیشنهاد های تازه 

دولت افغانستان برای مذاکره و دیالوگ را بپذیرند. 
دولت افغانستان و جامعه جهانی این را درک می کنند 
که کنفرانس اولی بن شامل تمام گروه های افغانی نبود. 
و  درخشان تر  آینده  یک  روی  افغانستان  حالی که  در 
افغان هایی  مرفه تر کار می کند، ما باور داریم که برای 
متعهد  صلح  به  واقعا  که  باشد  داشته  وجود  فرصت 

هستند. 
توافق در افغانستان ثبات را در پاکستان بهبود می بخشد، 
تا یک نقش مثبت و سازنده  پاکستان است  نفع  به  لذا 
در  افغانستان  و  پاکستان  کند.  ایفا  زمینه  این  در  را 
با استفاده  جهت جلوگیری از رفت و آمد  شورشیان، 
سوال بردن  زیر  هدف  به  کشور،  دو  این  مرز های  از 
با هم کار کنند. و  این دو دولت دموکرات  حاکمیت 
همچنین افغانستان و پاکستان به همکاری جهت کنترول 
آنانی که به مصالحه با کابل و اسالم آباد تمایل ندارند 
دوام  منطقه  ساختن  بی ثبات  و  غیرنظامیان  کشتار  به  و 

می دهند، نیاز دارند. 
افغانستان آسیب  از بی ثباتی در  نیز  کشور ما در منطقه 
انتقال  روند  موفقانه  انجام  به خاطر  باید  ما  و  می بیند 
تامین  منظور  به  و  افغانستان  در  امنیتی  مسوولیت های 
کنفرانس  کنیم.  کار  هم،  با  منطقه،  در  امنیت  و  ثبات 
را  چارچوب  اولین  استانبول  در  گذشته  ماه  منطقه ای 
برای همکاری های سیاسی، امنیتی و اقتصادی در منطقه 
پیشرفت مثبت محسوب  این یک  مشخص ساخت که 

می شود. 
در بن، ما باید باالی تعهدات مشترک مان برای افغانستان 
تاکید کنیم. ما از اجالس ناتو که قرار است در ماه می 
سال آینده در شیکاگو برگزار گردد، به خاطر موافقت 
برای  مان  امنیتی  کمک های  دوام  چگونگی  روی 
افغانستان بعد از سال 2014 استفاده نماییم. با همکاری 
جامعه جهانی و با دوام همکاری ها بعد از سال 2014، 
افغانستان می تواند به تالش های خود برای تحقق امنیت 
و ثبات بیشتر ادامه دهد. این کار به نفع همه ما خواهد 

بود.  

تماس سیاسی با طالبان ، یک ایده کم اهمیت بود، اکنون 
اجندای  به  یک  اروپا  و  امریکا  حکومت  ها ی  برای 
سیاسی مهم تبدیل شده است. این نشان می دهد که تمام 
جناح  ها ی مخالف طالبان  یک سلسله اشتبا ها ت عظیم را 

 مرتکب شده اند. 
این بدترین شکست سیاسی برای حامد کرزی هم است 
اساسی  اصالحات  قسمت  در  افغانستان  پیشرفت  ها ی  که 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناچیز است و در نتیجه  یک 
دهه پس از سقوط طالبان ما صاحب  یک دولت مشروع و 
قوی نیستیم که از کشور و مردم در برابر دشمنان داخلی 

و خارجی دفاع کند.
حتا، اگر مقامات سابق طالبان مانند مولوی متوکل و مال 
برای  نفعی  کنفرانس،  این  کنند  شرکت  بن  در  ضعیف 
مذاکرات طالبان و حکومت ما ندارد. زیرا، دولت ما در 
برابر دشمنان خود به دلیل فقدان اصالحات اساسی داخلی 
ضعیف شده است که در نتیجه مذاکرات صلح تنها  عذر 
و زاری سیاسی است که هرازگاهی با اشک و آه رییس 

جمهور نیز همراه می گردد.
کنفرانس بن، نه از چشم انداز مذاکره با طالبان که از منظر 
تعهدات حکومت افغانستان مهم است. اگر کسی به این 
کنفرانس اهمیتی ببخشد، حامد کرزی و تیم سیاسی اش 
بیانیه  به  ناامیدی  با  که  خارجه ای  وزیر  هفتاد  نه  و  است 
خوشبینانه ای رییس جمهور افغانستان گوش خواهند داد. 
در نشست بن کدام تعهد مالی و نظامی  صورت نخواهد 
تا  که  می دهد  اطمینان  افغانستان  به  غرب  بیشتر  گرفت. 
سال 2014 و پس از آن از کشور و حکومت ما حمایت 
می کنند. در عین حال از حکومت افغانستان توقع دارند که 
اصالحات بنیادین را در عرصه  ها یی چون حکومت داری 
آغاز کنند ـ معضلی که سرمنشای بسیاری از مشکالت در 

افغانستان گشته است.
واضح است که در شرایط فعلی، کدام نشانه ای از نزدیکی 
چشم  به  طالبان  اسالم آباد-  محور  و  کرزی  حکومت 
بر ها ن الدین  ترور  از  پس  کرزی  حکومت  نمی خورد. 
ربانی زیر فشار افکار عامه داخلی، مجبور به موضع گیری 
شدید علیه طالبان و کل پروسه مصالحه شد. ولی با طرح 
لویه  در  مسلح  مخالفان  با  برخورد  چگونگی  موضوع 
مشروعیت  که  شد  موفق  کرزی  آقای  حکومتی،  جرگه 

این پروسه را احیا کند و به آن جنبه عمومی  بخشد.
ولی روشن است که در عمل، کرزی در مصالحه با طالبان 
به همان نقطه اول برگشته است: سیاست مدارا و ترغیب 
طالبان  بخش  ها ی عمده  پیوستن  امید  به  مشوق  ها   ارایه  و 
و  کارمل  ببرک  حکومت  ها ی  که  سیاستی  حکومت؛  به 
و  بستند  کار  به  افغان  مجاهدین  برابر  در  نجیب اهلل  داکتر 

نتیجه ای نیز نگرفتند.
مهم این است که پس از این کنفرانس حکومت چگونه 
می دهد  جها نی  جامعه  و  خود  مردم  به  که  تعهداتی  به 
بنیادی  اقتصادی  و  سیاسی  اصالحات  آیا  می کند.  عمل 
را آغاز خواهد کرد؟ یک خطر وضعیت اقتصادی کشور 
عمیق  رکود  باره  در  جها نی  بانک  گزارش  است.  ما 
از  حکومت  که  نیست  هشداری  سال  چند  در  اقتصادی 
آن چشم پوشیده بتواند. کشوری که بودجه اش بر اساس 
کمک  ها ی خارجی کم و زیاد می شود، نیاز به یک فکر 

اساسی در باره ی نظام مدیریتی و فکری خود دارد.
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و ازدحام بیش از حد موترها که خود باعث افزایش 
آلودگی هوا می گردد، نیز مورد بحث و بررسی قرار 
گرفت. مدقق می گوید: »در این نشست بحث هایی 
مانند گاز  بهتر  برای جایگزین کردن یک سوخت 
نیز  می کند،  جلوگیری  نیز  هوا  شدن  آلوده  از  که 
مانند  سوختی  می توان  چگونه  که  گرفت  صورت 
سوخت گاز را جایگزین سوخت های دیزلی نمود. 
برای کشور  و حیاتی  مهم  بسیار  مساله دیگری که 
می باشد و دراین نشست به آن نیز پرداخته شد مساله 
قطع درختان و از بین رفتن ساحات سبز کشور بود.« 
نظرات  با  متعددی  مشکالت  که  می دهد  ادامه  او 
باالخره  که  شد،  ارایه  نشست  این  در   مختلفی 
تصمیم گرفته شد تا یک گروه اجرایوی به ریاست 

اداره محیط زیست  تشکیل گردد.
او معتقد است  که مشکالت محیط زیستی بسیار زیاد 
است و برای حل این مشکالت باید از جایی شروع 
کرد. از این رو، برای تطبیق و حل این مشکالت در 
قدم اول باید این مشکالت اولویت بندی شود تا با 
توجه به میزان حاد بودن و اهمیت مشکالت به آن 
محیط  مشکالت  تمام  که  هرچند  شود.  رسیدگی 
زیستی هرکدام مهم می باشد. به گفته او مشکالت 
محیط زیستی مشکالتی نیست که در یک روز و یا 

یک مدت زمان کوتاه قابل حل  باشد.
او آلودگی هوا در شهر کابل را یکی از مشکالت 
اساسی دانست و گفت با سرد شدن هوا، آلودگی 
حد  از  بیش  تردد  او  می کند.  پیدا  افزایش  نیز  هوا 
جمعیت  افزون  روز  افزایش  شهر،  در  نقلیه  وسایل 
نمود.  عنوان  هوا  آلودگی  اصلی  دالیل  از  را 
پیدا  افزایش  جمعیت  هرگاه  که  است  معتقد  او  
بیشتری  انرژی  و  سوخت  از  جمعیت  این  می کند، 
استفاده می کنند که بدون شک استفاده بیش از حد 
سوخت نیز هوا را آلوده می سازد. وجود کوره های 
خشت پزی در داخل شهر نیز یکی دیگر از عوامل 
این  مسوولین  می گوید  مدقق  است.  هوا  آلودگی 

این  در  را  موادی  ناآگاهانه  یا  آگاهانه  کوره ها، 
کوره ها می سوزانند که باعث آلودگی هوا می شود. 
این کوره ها سبب آلودگی هوا می گردد،  هر چند 
نیز  مردم  نیاز  کوره ها  این  وجود  حال  این  با  اما 
به  نیازمند  به کار و  از طرفی وابسته  می باشد. مردم 
نیز می باشند. پس ما نمی توانیم که  مواد ساختمانی 
و  دستگا ه ها  این  تمامی  فعالیت  جلو  زمان  در یک 
کوره ها را بگیریم. از این رو باید کاری انجام دهیم 
تا بتوانیم خطرات ناشی از این فعالیت ها را کاهش 

دهیم.
از این رو، برنامه های هفته ای را روی دست گرفته ایم 
و کار شروع شده است. او در ادامه تاکید می کند 
پالیسی ساز  اداره  یک  تنها  زیست  محیط  اداره  که 
است و نقش هماهنگ کننده در سکتور ها را دارد. 
زمانی  هست.  نیز  تطبیق کننده  موارد  بعضی  در  اما 
که مقرره ای به وجود می آید طبیعی است که همه 
اما  دارند،  سهم  آن  در  غیردولتی  و  دولتی  ادارات 
این  که  می کند  نظارت  را  آن  زیست  محیط  اداره 
نظارت شکل تطبیقی را نیز می گیرد. زیرا که اداره 
محیط زیست به تنهایی نمی تواند به همه مشکالت 
محیط زیستی رسیدگی کند. از این رو نیاز بود که 

چنین گروهی تشکیل شود. 
میان  تنگاتنگ  رابطه  به  زیست  محیط  اداره  معین 
می گوید:  و  می نماید  اشاره  زیست  محیط  و  مردم 
از آن  »همکاری مردم یک رکن اساسی است که 
نمی توانیم. مردم نقش مهمی در  چشم پوشی کرده 
این زمینه دارند.« او ادامه می دهد که آلودگی محیط 
زیستی از دو طریق به وجود می آید، یکی مشکالت 
مانند  می اورد،  وجود  به  را  آن  طبیعت  که  طبیعی 
آتشفشان ها ، سیل و دیگر حوادث طبیعی. آلودگی 
دیگری که مطرح است، آلودگی هایی است که بر 
اثر فعالیت انسان ها به وجود می آید. از این  رو نقش 
انسان برای جلوگیری و کاهش این آلودگی ها نیز 

بسیار مهم و اساسی می باشد.
به گفته او اداره محیط زیست تاکنون بارها از مردم 
با اداره محیط زیست و شهرداری  تا  خواسته است 
است  »خوب  می افزاید:  او  نمایند.  همکاری  کابل 
عادات  از  بسیاری  تا  کنند  کوشش  ما  مردم  که 
اشتباه خود را تغییر دهند و فکر کنند که یک عمل 
آنان  زیست  محیط  به  می تواند  چقدر  آن ها  اشتباه 
لطمه وارد نماید.« از این رو نقش مردم بسیار عمده 
هیچ  در  دولت  مردم  همکاری  بدون  و  می باشد 

زمینه ای نمی تواند موفق باشد.


مقوله  این  با  مردم  تا  مردم صورت می گیرد  نشینی 
آشنا شوند.

 اداره محیط زیست، یکی از ارگان های پالیسی ساز 
و تا حدودی تطبیق کننده است. از تاسیس این اداره 
است  توانسته  تاکنون  اما  نمی گذرد.  زیادی  مدت 
محیط  فرهنگ  ترویج  برای  را  جدی  اقدامات  که 
انجام  زیست  آلودگی محیط  از  و حفاظت  زیستی 
محیط  از  حفاظت  کمیته  نشست  چهارمین  دهد. 

زیست هفته گذشته برگزار شد.
محیط  ملی  حفاظت  اداره  معاون  مدقق،  عبدالولی 
می گوید:  نشست  این  برگزاری  مورد  در  زیست 
عالی  کمیسیون  یک  پیش  چندی  وزیران  »شورای 
محیط زیست را تشکیل دادند که رهبری این کمیته 
توسط شخص وزیر داخله صورت می گیرد. اعضای 
این کمیته وزارت صحت عامه، ترانسپورت، وزارت 
شهرسازی، وزارت زراعت، شهرداری کابل و اداره 

محیط زیست می باشد.«
او ادامه می دهد که در این جلسه تصمیم بر این گرفته 
شد که در اسرع وقت یک گروه اجرایوی تشکیل 
شود تا با  در نظر گرفتن مشکال ت و اولویت بندی 

آنان در زمان کوتاه به مشکالت رسیدگی  شود.
این  در  و چالش هایی که  از مشکالت  او،  به گفته 
بود. در  بلندمنزل ها  اشاره شد، مساله  به آن  نشست 
دارد  وجود  زیادی  بلند  ساختمان های  کابل  شهر 
شهرداری  طرف  از  پالن  گرفتن  نظر  در  بدون  که 
کابل، خودسرانه ساخته شده است. همچنان مشکل 
مواد  ساختمان ها،  ساز  و  ساخت  زمینه  در  دیگری 
این  از ساخت  یا  زایدی است که تولید می کنند و 
دل شان  که  جایی  هر  در  است  باقی مانده  منازل 
این خود سبب  که  می کنند.  انبار  آن را  می خواهند 

ایجاد مشکالت محیطی می گردد.
آن  به  نشست  این  در  که  دیگری  مشکالت  از 
پرداخته شد، مشکالت ترانسپورتی در شهر کابل و 
شهرهای بزرگ بود. هم چنان مساله سوخت موترها 

محیطی که در آن زندگی می کنیم، متشکل از آب، 
از  حفاظت  است.  دیگری  چیزهای  و  هوا  خاک، 
این منابع و کوشش برای جلوگیری از آلوده شدن 
آن ها وظیفه تک تک ما می باشد. از گذشته تاکنون 
انسان ها برای رسیدن به آسایش و راحتی بیشتر سعی 
در تصاحب منابع زمین کردند. هرچقدر انسان ها به 
پیشرفت و ترقی بیشتری دست پیدا کردند به همان 
ساختند.  آلوده  را  خود  زندگی  محیط  نیز  میزان 
رفتن  بین  از  و  نابودی  باعث  همیشه  انسان ها  طمع 
منابع طبیعی شده است.  با وجود  این، وقتی انسان 
متوجه شد که منابع طبیعی در حال تمام شدن است 
هرروز  زیست  محیط  آلودگی  از  ناشی  و خطرات 
بیشتر می گردد، از این رو به فکر محافظت از محیط 

زیست شد.
عبارت حفاظت از  محیط زیست در این چند سال 
اخیر کمی برای مردم ما آشنا شده  است. تا سال های 
بودند.  غریب  و  ناآشنا  واژه  این  با  مردم  مدیدی، 
شاید حتا معنای آن را هم به درستی نمی فهمیدند. 
در آن زمان، کسی نگران طبیعت و محیط زیست 
بخواهند  طور  هر  آزادند  که  می کردند  فکر  نبود. 
مصرف  کنند،  بهره برداری  طبیعت  از  می توانند،  و 
از  آیندگان  سهم  بحث  بیشتر.  رفاه  یعنی  بیشتر 

طبیعت برای بسیاری از ما بی معنا بود.
بسیار  هرچند  است.  دیگری  روزگار  اکنون  اما   
دیرشده است، اما به هر حال، دریافته ایم که استفاده 
آن  دیرپای  تعادل  به  اگر  و  دارد  حدی  طبیعت  از 
کمبود  و  زیست  محیط  آلودگی  با  برسانیم،  زیان 
به عالوه خطرات  روبرو خواهیم شد.  طبیعی  منابع 
می کند  تهدید  را  انسان ها  زیادی  محیطی  زیست 
مانند باران های اسیدی، تخریب الیه ازن، گرم شدن 
بیماری های  بروز  دلیل  خود  که  زمین  کره  هوای 

زیادی نیز است.
تمام اینها مسایل واضح و روشنی است که ما خواه 
توجه  به رو هستیم؛ هرچند که  رو  با آن  ناخواه  یا 

چندانی نیز به آن نداریم. 
مسایل  از  بسیاری  مانند  نیز  تاکنون  مساله  این  البته 
دیگر برای مردم ما حل نشده است. هنوز هم هستند 
فکر  ندارند.  نکته  این  به  توجهی  بسیاری  که  عده 
آزادند  باشند  که  هرجایی  در  انسان ها  که  می کنند 
تا هر طوری که دوست دارند با محیط خود رفتار 
محیط  داشتن  نگاه  پاک  ما  مردم  هم  هنوز  نمایند. 
زیست را مسوولیت خود نمی دانند بلکه انتظار دارند 
تا شهرداری محیط اطراف آنان را پاک کند. با این 
حال، تالش های زیادی برای باال بردن فرهنگ شهر 

تالش ها برای کاهش آلودگی های محیط زیست 
 شفایی

معین اداره محیط زیست به رابطه تنگاتنگ میان مردم و محیط زیست 
اشاره می نماید و می گوید: »همکاری مردم یک رکن اساسی است که 
از آن چشم پوشی کرده نمی توانیم. مردم نقش مهمی در این زمینه 

دارند.« او ادامه می دهد که آلودگی محیط زیستی از دو طریق به وجود 
می آید، یکی مشکالت طبیعی که طبیعت آن را به وجود می اورد، مانند 
آتشفشان ها ، سیل و دیگر حوادث طبیعی. آلودگی دیگری که مطرح 

است، آلودگی هایی است که بر اثر فعالیت انسان ها به وجود می آید. از 
این  رو نقش انسان برای جلوگیری و کاهش این آلودگی ها نیز بسیار مهم 
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رییس ارگان های محل:

یک میلیون و شش صد هزار نفر
مشغول کشت کوکنار هستند
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مقام های دولتی می گویند با آن که طی چند سال اخیر 
دست آوردها در زمینه مبارزه علیه مواد مخدر در کشور 
اکنون  هم  که  می دهد  نشان  آمارها  اما  بود،  چشمگیر 
یک میلیون و شش صد هزار نفر در افغانستان مصروف 
کشت کوکنار هستند. این مقام ها با ابراز نگرانی از این 
مورد  هزار و صد  از  بیش  مساله، می افزایند که ساالنه 

ناامنی ناشی از مواد مخدر در کشور اتفاق می افتد.
عبدالخالق فراهی رییس اداره مستقل ارگان های محل، 
منظور  به  که  دوروزه ای  ورکشاپ  در  گذشته  روز 
حضور  با  کوکنار  کشتزارهای  محو  برای  برنامه ریزی 
بود، گفت  برگزار شده  در کابل  والیان هجده والیت 
که ساالنه بیش از سه میلیارد دالر از بابت کشت کوکنار 
می افتد.  دولت  مخالف  شورشیان  بدست  افغانستان  در 
آقای فراهی افزود: »هنوز معضله ی مواد مخدر به میزان 
است.  مانده  باقی  افغانستان  مردم  برای  نگران کننده 
و  کشت  که  است  این  بیانگر  تقریبی  آمار  به  نگاهی 
و  اساسی دولت  از چالش های  مواد مخدر یکی  تولید 
مردم افغانستان به شمار می رود. یک میلیون و شش صد 
به کشت کوکنار اشتغال دارند،  افغانستان  نفر در  هزار 
دخیل  کوکنار  کشت  در  افغانستان  والیت  چهارده 
هستند، یک صد و بیست و سه هزار هکتار زمین تحت 
میلیارد  سه  از  بیش  سال  هر  دارد.  قرار  کشت کوکنار 
دالر از بابت صادرات مواد مخدر نصیب مخالفین مسلح 
دولت می شود. ساالنه بیش از یازده صد قضیه ناامنی در 

والیات در محور مواد مخدر روی می دهد.«
ارگان های محل می گوید هرچند وزارت  اداره  رییس 
مبارزه با مواد مخدر طی سال های اخیر دست آوردهای 
خوبی داشته است، اما به گفته ی او گسترش ناامنی ها در 
کشور باعث شده است که کشتزارهای مواد مخدر از 
بین نرود و به عنوان چالش اساسی در برابر دولت قرار 
گیرد. آقای فراهی گفت بیشترین کشتزارهای کوکنار 

در مناطق دوردست و ناامن قرار دارد.
مبارزه  در  را  والیان  نقش  فراهی  عبدالخالق  همچنین 
سوی  از  گفت  اما  کرد،  توصیف  مهم  مخدر  مواد  با 
ادارات  برای  الزم  هدایت  مربوط شان  وزارت های 
محلی صادر نشده است. او تاکید کرد که اساسی ترین 

در  طالبان  که  است  گفته  افغانستان  خارجه  وزارت 
این  سخنگوی  نمی کنند.  شرکت  دوم  بن  کنفرانس 
دوم  بن  کنفرانس  در  طالبان  حضور  می گوید  وزارت 
ولی  بود،  طالبان  با  مصالحه  پروسه  پیشرفت  به  مشروط 
عالی  شورای  رییس  ربانی،  برهان الدین  کشته شدن  با 
صلح، این پروسه شدیدا صدمه دید، بنابراین هیچ کسی 
به نمایندگی از طالبان در هیات افغانستان که در کنفرانس 
همین  در  داشت.  نخواهد  حضور  می کند،  شرکت  بن 
حال گفته می شود که وکیل احمد متوکل و عبدالسالم 
پیشین طالبان در حال حاضر  از مقامات  ضعیف دو تن 
در آلمان به سر می برند و قرار است در کنفرانس بن دوم 
بیشتر  این دو تن  شرکت کنند، ولی آگاهان می گویند 
نمایندگی  افغانستان  دولت  از  طالبان،  از  نمایندگی  از 

مشروع  کشت  جاگزینی  مخدر،  مواد  با  مبارزه  روش 
است که در این راستا دولت افغانستان موفقیت چندانی 
نداشته است. آقای فراهی گفت پس از کشت کوکنار، 
مبارزه با مواد مخدر دشوار است. رییس اداره ارگان های 
محل می گوید: »در سال های گذشته برنامه معیشت بدیل 
گرفته  نظر  در  موردی  صورت  به  والیات  از  بعضی  در 
والیت  در  کوکنار  عنوان  به  پنبه  کشت  است.  شده 
نیمروز، اما بدلیل عدم ادامه کمک های معیشت بدیل به 
دهقانان و همچنین عدم برنامه ریزی برای فروش محصول 
پنبه، این برنامه نتیجه ای در پی نداشته است.« رییس اداره 
جاگزین  کشتزارهای  که  کرد  تاکید  محل  ارگان های 
کوکنار باید به صورت دوامدار مورد حمایت قرار گیرد، 
در غیر این صورت نمی توان که کوکنار را از بین برد. 
وی گفت: »به نظر می رسد به علت این که برنامه معیشت 
بدیل به مرحله تیوری باقی  می ماند، این است که در این 
زمینه برنامه ریزی دقیق و بلندمدت و براساس نیازمندی ها 
صورت  والیت  هر  در  محلی  توانایی های  و  ظرفیت  و 

نگرفته است.«
مواد  با  مبارزه  وزیر  مقبل  ضراراحمد  حال،  همین  در 
کوکنار  مزارع  تخریب  میزان  آنکه  با  می گوید  مخدر، 
طی سال گذشته و جاری بیشتر از سال های قبل بوده اما 
با آنهم میزان تولید مواد مخدر در کشور در سال جاری 
افزایش داشته است. او گفت: »سال گذشته ما در دوازده 
والیت عملیه تخریب را انجام دادیم، اما امسال در هجده 
والیت این عملیه را انجام دادیم. این عملیه تخریب در 
قریه و ده هزار و هفت صد و هفتاد و چهار مزرعه   584
صورت گرفته است. وقتی ما به این حجم نگاه می کنیم، 

می بینیم که روند تخریب، کار آسانی نبوده است.«

می کنند.
این در حالی است که تام کونیکس، نماینده پیشین سازمان 
ملل متحد در افغانستان چند سال پس از کنفرانس بن اول 
اعتراف کرد که عدم حضور طالبان در کنفرانس بن اول 
ولی  است.  بوده  اول  بن  عمده  نواقص  و  از خالها  یکی 
تحلیلگران می گویند طالبان از خود اراده و اختیاری ندارند 

و این گروه تنها تابع اوامر پاکستان می باشد. 
در  می گوید  سیاسی،  مسایل  تحلیلگر  میراحمد جوینده، 
کنفرانس بن اول حکومتی در افغانستان وجود نداشت و 
جامعه جهانی در واقع گروه های پراکنده مجاهدین را دور 
یک میز، گرد آورد و زیربنای یک حکومت در افغانستان 
را بنا نهاد، اما در کنفرانس بن دوم افغانستان دارای نهادهای 
دولتی و مدنی است و حاال افغانستان خود می تواند تصمیم 

زمینه  در  دست آوردها  باآنکه  می گوید  مقبل  آقای 
مبارزه با مواد مخدر چشمگیر است، اما دولت افغانستان 
هم اکنون نیز راه سخت و دشواری را در این مبارزه در 
پیش رو دارد. به گفته ی او، نود و پنج درصد کشتزارهای 
کوکنار در مناطق ناامن و پنج درصد در مناطق دوردست 

قرار دارد.
با این حال، وزارت مبارزه با مواد مخدر به ناکامی ها در 
امر مبارزه با مواد مخدر نیز اعتراف می کند و می گوید 
در  مخدر  مواد  اصلی  قاچاقبران  از  هیچ یک  تاکنون 

افغانستان و یا در منطقه بازداشت نشده است.
مخدر  مواد  با  مبارزه  معین  احمدی،  بازمحمد  همچنین 
وزارت امور داخله، در این ورکشاپ گفت که افزایش 
دهقان  چند  کار  افغانستان،  در  مخدر  مواد  تولید  میزان 
بزرگ  امر شبکه های  این  در  او،  گفته ی  به  بلکه  نیست 

بگیرد که چه کسانی در کنفرانس بن دوم شرکت کنند.
تقسیم  منظور  به  بن دوم  آقای جوینده کنفرانس  باور  به 
متخاصم  گروه های  آن  در  تا  نمی شود  برگزار  قدرت 
شرکت کنند. او می گوید شرکت یا عدم شرکت طالبان 
در کنفرانس بن دوم تاثیری به جای نخواهد گذاشت: »این 
بار دیگر  کنفرانسی است که در آن جامعه جهانی یک 
تعهدات خود را در قبال افغانستان بعد از خروج نیروهای 
نظامی شان به همکاری های درازمدت شان با افغانستان تعهد 

بسپارند.«
در همین حال، داوود سلطان زوی تحلیلگر مسایل سیاسی 
می گوید چون در صورت حضور همه طرف ها کنفرانس 
بن از موفقیت بیشتری برخوردار خواهد بود، بنا براین عدم 
داشت.  خواهد  تاثیراتی  بن  کنفرانس  در  طالبان  حضور 
آقای سلطان زوی می گوید اقدامات اخیر طالبان سبب شده 
تا حکومت افغانستان و جامعه جهانی موقف مشابهی در 
رابطه به طالبان داشته باشند، زیرا به گفته او جامعه جهانی 
در وارد کردن فشار بر پاکستان برای وادار کردن طالبان 
اشتراک  عدم  و  »اشتراک  است:  مانده  ناکام  مصالحه  به 
همه  افغانستان  در  خشونت  موجودیت  و  جنگ  طالبان، 
از سوی پاکستان اعمال می شود و این کشور می خواهد 
کنفرانس بین المللی بن را حد اقل در یک مورد بی نتیجه 

بسازد.« 
که  دارد  وجود  احتمال  این  سلطان زوی،  آقای  باور  به 
بار دیگر مقامات بگویند  از کنفرانس بن دوم یک  پس 
که عدم موجودیت طالبان در این کنفرانس سبب نواقص 
کشور  یک  افغانستان  می گوید  او  است.  شده  کارها  در 

»کنفرانس زده« است. 
در همین حال، پاکستان اعالم کرده است که در کنفرانس 
بن دوم اشتراک نخواهد کرد. تحلیلگران می گویند این 
تاثیر خواهد داشت.  با طالبان  بر روند مصالحه  نیز  مساله 

پولیس  افزود که  احمدی  آقای  دارند.  بین المللی دست 
از سوی شورشیان مسلح مخالف،  مواد مخدر  با  مبارزه 
مورد  مخدر  مواد  قاچاقبران  و  القاعده  تروریستی  شبکه 

تهدید قرار دارد.
وزارت  مقام های  دوشنبه  روز  که  است  حالی  در  این 
مبارزه با مواد مخدر افغانستان، پاکستان و وزارت داخله 
این  از  پس  که  کردند  اعالم  کابل  در  نشستی  در  ایران 
تالش های شان را در کنترول مرزها و بازداشت قاچاقبران 

بزرگ بیشتر می کنند.
مخدر  مواد  تولیدکننده  کشورهای  صدر  در  افغانستان 
با مواد مخدر  جهان قرار دارد و به گفته ی معین مبارزه 
وزارت امور داخله، این کشور بیش از نود درصد مواد 

مخدر مورد نیاز بازارهای جهانی را تامین می کند.


آقای سلطان زوی می گوید: »رییس جمهور کرزی گفته 
است که افغانستان برای تامین ثبات باید با پاکستان صحبت 
کند، وقتی پاکستان در کنفرانس بن شرکت نمی کند، به 
افغانستان  موفقیت خواست های  عدم  به  منجر  ذات خود 

خواهد شد.«
منظور  به  دوم  بن  کنفرانس  می گوید  جوینده  آقای 
دولت سازی برگزار می شود و این کنفرانس با کنفرانس 
بن اول تفاوت دارد. او می گوید افغانستان حاال حاکمیت 
خود را دارد بنا براین مساله مصالحه با طالبان نیز به خود 

دولت برمی گردد تا با طالبان مصالحه کند یا خیر. 
پروسه  که  گفته اند  متحد  ملل  و  افغان  مقامات  آنکه  با 
اما آقای  از بحث های کنفرانس بن است،  مصالحه یکی 
جوینده می گوید طالبان نقشی در این کنفرانس ندارند و 
مصالحه نیز مربوط به حکومت افغانستان می شود، چنانکه 
پیش از این کشورهای غربی گفته اند که مشارکت طالبان 
جوینده  دارد.  تعلق  افغانستان  دولت  خود  به  قدرت  در 
می گوید: »شاید مساله ادغام مجدد طالبان و دست کشیدن 
مساله  ولی  باشد  مطرح  مسلحانه  مخالفت های  از  آنها 

مصالحه مطرح نیست.« 
به باور آقای جوینده، طرح دولت افغانستان برای مصالحه 
با طالبان از ابتدا اشتباه بود زیرا به گفته او کسانی در راس 
طالبان  با  عمر  یک  که  داشتند  قرار  صلح  عالی  شورای 

جنگیدند، پس طالبان چگونه با آنها مصالحه می کرد.
اخیرا مقامات دولت افغانستان یک بار دیگر بر ازسرگیری 
حالی  در  این  کرده اند.  تاکید  طالبان  با  مصالحه  پروسه 
است که با کشته شدن برهان الدین ربانی، رییس شورای 
عالی صلح، رییس جمهور کرزی گفت مذاکره با طالبانی 
بهتر است  که آدرس و اختیاری ندارند، سودی ندارد و 
مصالحه با نهادهایی در پاکستان صورت گیرد که طالبان 

را تجهیز می کنند و به افغانستان می فرستند. 

 ظفرشاه رویی

 حکیمی

تاثیر عدم حضور طالبان در کنفرانس بن دوم
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

توقیف  يا  از دستگیري  .1 مصوونیت   3
خودسرانه

بر اساس حكم فقره اول ماده ۲۷ قانون اساسي 
تعقيب،  نمي توان  را  شخص  »هيچ  كشور: 
احكام  طبق  بر  مگر  نمود  توقيف  يا  گرفتار 
قانون.« در جريان سال 1389 از مجموع موارد 
امنيت شخصي، 99 مورد  نقض حق آزادي و 
دستگيري  از  مصوونيت  نقض  به  مربوط  آن 
يا توقيف خودسرانه بوده است كه از مجموع 
به زنان مي باشد. در موارد  آن 8 مورد مربوط 
ذي ربط  ارگان هاي  سوي  از  افراد  ياد شده، 
شواهدكافي  و  مدارک  وجود  بدون  دولتي 
شناسايي شده  موارد  از  يكي  شده اند.  محبوس 
متهم  يك  پدر  آزادي  سلب  مورد،  اين  در 

ميالدی،   ۲050 سال  تا  كه  می شود  برآورد 
تغذيه  جهان  در  انسان  ميليارد   9 به  نزديك 
مبادا  كه  دارند  هراس  كارشناسان  گردند. 
جمعيت  برای  نتواند  غذايی  محصوالت 

رو به رشد جهان بسنده باشد. 
گرسنگی  از  ناشی  شورش های  جريان  در 
هجده،  قرن  اواسط  در  لندن  و  پاريس  در 
انگليسی توماس رابرت  اقتصاددان  روحانی و 
تيوری مشهور خود گفت: زمين  مالتوس، در 
برای  می تواند  دارد  كه  محدودی  منابع  با 
شمار محدودی از انسان ها غذا تهيه كند. اگر 
يابد،  افزايش  محدوده  آن  از  جهانی  جمعيت 
قحطی و طاعون آن را محاصره خواهد كرد.«             
باستان،  زمان  مانند  دور  گذشته های  در 
بود.  متداول  پديده ای  گرسنگی  شورش های 
درسال 5۷ قبل از ميالد، سيسيرو در تظاهراتی 
نوشت:  روم،  در  نان  قيمت  افزايش  خاطر  به 
»تورم شديد مسلط و قحطی قريب الوقوع بود.«

حدود  روم  مردم  آن،  از  بعد  سال های  در 
كردند.  تجربه  را  بزرگ  گرسنگی  هشت بار 
عملی  را  پيشگيرانه  اقدام های  روم  امپراتور 
به  انحصار گرديد و  كرد. غله جات مصری ها 
اختصاص  روم   آن  پايتخت  و  ايتاليا  مصرف 
داده شده بود. امپراتورها شورش های ناشی از 
گرسنگی را پيش بينی می كردند، بنابراين قادر 

بودند با افكار سياسی خود موفق باقی بمانند.
تغذيه شهرها به هزينه كل كشور 

در  زراعتی  كارشناس  هينريش،  ولفگنگ 
می گويد  كليسا«  توسعه ای  »خدمات  موسسه 
كشورهای  حكومت های  نخبگان  حاال،  حتا 

توسعه يافته، راه مشابه را تعقيب می كنند.
كه  دارند  آرزو  »حكومت ها  می افزايد:  او 
از  تا جايی كه ممكن است،  مناطق شهری را 
سبسايدی  يا  يارانه ها  قيمت ها،  تثبيت  طريق 

مي باشد. چنان كه كارمندان كميسيون در جريان 
با  آزادي  سلب  محالت  از  نظارت هاي  شان 

محبوسي به اين شرح مواجه شدند: 1
ساكن  محمديار  ميرزا  ولد  »موالداد،  دوم:  قضيه 
به  كندز  واليت  خان آباد  ولسوالي  نيكپي،  قريه 
عوض فاعل قضيه قتل كه پسر كاكايش مي شود 
در  شواهد  و  داليل  بدون   89/11/۲ تاريخ  از 
محبس كندز تحت توقيف قرار داده شده است. 
فقدان  و  كميسيون  نظارتي  هيات  مداخله  اثر  از 
تفاهم  نتيجه  در  و  متهم    دوسيه  در  موجه  داليلی 
بر  كندر  واليت  استيناف  سارنوالي  رييس  با 
رهايي شخص مذكور تصميم اتخاذ و موصوف 
از باز داشت غيرقانوني رها شد. شخص قرباني و 
فاميلش طي تماس تلفوني از همكاري كارمندان 

واردات گندم و غيره آرام كنند.« به گفته او، به 
اين ترتيب مقدار زياد منابع به شهرها اختصاص 
روش های  از  استفاده  با  حكومت ها  و  می يابد 
از  ناشی  ناآرامی های  عليه  سركوب گرانه، 

گرسنگی در مناطق روستايی عمل می كنند.  
مقياس  به  پديده ای   ۲008 سال  غذايی  بحران 
و  آسيا  از  قسمت هايی  افريقا،  در  بود.  جهانی 
حوزه كارابين به شورش های ناشی از گرسنگی 
به  پرداختن  عوض  به  حكومت ها  شد.  منجر 
مبارزات  در  مشكل  اين  از  بيشتر،  اصالحات 

سياسی داخلی استفاده كردند.
براساس مطالعات »مركز پژوهش های توسعه ای« 
افزايش قيمت مواد غذايی در سال  در شهر بن، 
۲008 منجر به 50 مورد از ناآرامی ها و شورش ها 
را  نظام  تغيير  ناآرامی ها  اين  از  برخی  گرديد. 
درپی داشت كه به باور يواخم فون براون، پديده 

جديدی بود.
كه  را  سياست مداران  همچنان  ناآرامی ها  اين 
جهان را اداره می كنند، متعجب كرد. حاال چند 
مجمع  در  همچنان  موضوع  اين  كه  است  سال 
بيست  يا   »۲0 »جی  گروه  و  متحد  ملل  سازمان 
مورد  جهان  صنعتی  نوخاسته  و  صنعتی  كشور 

بحث قرار گرفته است. 
گرسنگی، عامل خشونت های داخلی 

ميان شورشگری  كه  است  مشكل  علمی  نظر  از 
كرد.  پيدا  مستقيم  رابطه  غذايی  منابع  كمبود  و 
از لحاظ نظری، هر رقابت اضافی برای منابع در 
به  شكننده،  سياسی  نظر  از  مناطقی  و  كشورها 

خشونت هايی منجر خواهد شد.
گزارش  نويسندگان  از  يكی  انگيننت،  شتيفن 
»پوتانسيل خشونت ناشی از كمبود منابع طبيعی« 
و  بين المللی  امور  برای  آلمان  انستيتوت  در 
گرسنگی  موارد،  بسياری  در  می گويد  دفاعی، 
خشونت ها  اصلی  عامل  غذايی  مواد  كمبود  و 
می باشد. توزيع ناعادالنه منابع و حكومت داری 

خراب، مشكالت امنيتی ايجاد خواهد كرد.

ابراز  وي  رهايي  بر  مبني  بشر  حقوق  كميسيون 
خرسندي و سپاس گزاري كردند.« 

توغك،  قريه  ساكن  شاكي،  شخص  سوم:  قضيه 
به دفتر واليتي  پايين واليت بدخشان،  يفتل  ولسوالي 
كميسيون مراجعه و شرح حال خويش را چنين ابراز 
كرد: »بعد از ظهر روز يكشنبه، مورخ 14 قوس سال 
در  واقع  بزكشي،  ميدان  تيل  تانك  مقابل  در  روان 
ضرورتي  خاطر  به  را  موترم  فيض آباد،  جديد  شهر 
داده  توقف  كنار سرک  در  بود  شده  حالم  عايد  كه 
بودم. تعدادي از افراد پوليس ترافيك بر من حمله ور 
شده توسط مشت  و لگد شديدا مرا لت وكوب كردند. 
مشاهده  واضح  صورت  به  بدنم  در  لت وكوب  آثار 

مي شود.«  شاهدان ادعاي شاكي را تاييد كردند. 
شاهدان  با  انجام مصاحبه  از  بعد  كارمندان كميسيون 
عيني، جريان قضيه لت وكوب شخص شاكي و تاييد 
با  نظريه داكتر را  اظهارات مجني عليه توسط آن ها و 
مكتوبي  ضمن  لت شده،  نواحي  از  عكس  قطعه  چند 
ارجاع  نظامي  سارنوالي  به  رسيدگي  جهت  رسمي، 
داد و قضيه در سارنوالي نظامي واليت بدخشان مورد 
پيگيري قرار گرفت. پيگيري و تعقيب قضيه باعث شد 
تا سارنوالي اتهام نامه خويش را تنظيم و بر وفق ماده 
4۲ قانون جرايم عسكري، متهمان اين رويداد را قابل 
تعقيب و مجازات اعالم كند. دوسيه به محكمه ابتداييه 
نظامي محول شد و قضيه، روند قانوني خويش را پيدا 

كرد. 
ادامه دارد

مواد  بلند  قيمت  عليه  بر  اعتراض ها  اساس،  براين 
برسر  نظام های  عليه  خصومت  به  می تواند  غذايی 
مردمی  اعتراض های  چنانچه  گردد.  منجر  قدرت 
يا رييس  نظام  با  اين كه ضديت  از  پيش  تونس،  در 
جمهور باشد، ناشی از مشكل اقتصادی و غذايی بود.

بهار  در  نان  »شورش  می افزايد:  براون  فون  يواخيم 
عربی خيلی نمادين بود.... اين مشكالت عواملی برای 
تنها  و  بود  سياسی  پيچيده  منازعه  در يك  تظاهرات 

يكی از چندين عوامل نارضايتی.«
در  غذايی  مواد  قيمت  افزايش  از  ناشی  تظاهرات 
كشورهايی به وقوع می پيوندد كه عايدات آنها كمتر 
ايتوپيا  مانند  از تونس می باشد. در چنين كشورهايی 
دولت  به  مربوط  زمين  اساسی  قانون  براساس  كه 
در  ای  عمده  نقش  غذايی  مواد  كمبود  می باشد، 

نارضايتی بازی می كند.
مراتب  به  زمين ها  اجاره  موضوع  اوگاندا  و  كنيا  در 
زمين های  از  زيادی  قسمت های  و  است  شده  بدتر 
شده  داده  خارجی ها  به  سرمايه گذاری  برای  مردم 
سال های  ميان  در  »آكسفام«،  تحقيق  براساس  است. 
از  مناطقی  در  تن   ۲۲500 تعداد  به   ،۲010 تا   ۲006
اوگاندا زمين های شان را از دست داده اند. اين زمين ها 

را يك شركت انگليسی اجاره گرفته است.
شكايت  زمين ها  اين  مالكين  از  زيادی  تعدادی 
مالكيت  از  جبرا  تا  شده اند  وادار  آنها  كه  كرده اند 
به دست  هيچ چيزی  آنها  و حاال  بكشند  زمين دست 

ندارند.
آكسفام  زراعتی  بخش  كارشناس  ويگرثاله،  ماريتا 
می گويد موارد زيادی در پيوند به تصرف زمين های 
دهقانان وجود دارد: »به اين مفهوم كه سرمايه گذاران 
زمين  در  را كه  فقيری  مردم  نيازمندی های  و  حقوق 
خود كار می كنند و از آن منابع روزگار می گذرانند، 
ناديده می گيرند. آنها خانه و معيشت شان را از دست 
بدهد،  گوش  آنها  به  كسی  كه  اين  بدون  می دهند، 
تاوان آنها داده شود. و خود آنها نيز توان مناقشه در 

اين مساله را ندارند.«

قواعد  وضع  و  است  بين الدولي  جامعه اي  هنوز  بين المللي  جامعه  اگرچه 
ديگر  بشريت  معهذا  آنهاست ،  اختيار  در  اين جامعه  امور  اداره  و  بين المللي 
شكل  كامال  نتوانسته  هنوز  كه  هرچند  ندارد،  انفعالي  حالتي  گذشته  همانند 
بگيرد و جانشين جامعه بين الدولي گردد. جامعه بشري جامعه اي است كه در 
آن نه فقط انسان ها در فراسوي مرزها با يكديگر هماهنگ مي شوند، بدون آنكه 
يكديگر را از نزديك بشناسند، بلكه دولت ها مكلفند كه در جهت تحقق منافع 
نه فقط سرنوشت دولت ها كه  بنابراين بشريت  انسان ها و بشريت تالش كنند. 
تاثير  تحت  را  خود،  تشكيل دهنده  اصلي  عناصر  به عنوان  انسان ها،  سرنوشت 

قرارداده است . 
مي شود  برقرار  نزديك  رابطه اي  بشريت  و  بشر  ميان حقوق  اينجاست كه  در 
از  بخشي  را  بشر  است كه حقوق  رفته  پيش  آنجا  ژان دوپويي تا  ـ  رنه  و حتا 
در  قواعدي  كه  بشريت  است  پيدايش  با  مي داند.  بشريت «  مشترک  »ميراث 
  )jus cogens( آمره  قواعد  زمره  در  كه  مي گردند  وضع  بين الملل  جامعه 
بي اعتبار  و  لم يكن  كان  خالفشان  بر  توافقي  هرگونه  كه  قواعدي  مي باشند. 
است . قطعا حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه و حقوق بشر، از جمله 
تنوع فرهنگي به عنوان يكي از حقوق بنيادين بشر، از اين مقوله اند، اين حقوق 
در  از سوي جامعه جهاني  است كه  معيارهايي  يا  اصول  با  پيوند  در  واقع  در 
كل پذيرفته شده است و تخطي از آن ممكن نيست . در عصر حاكميت بشريت ، 
حقوق  صاحب  را  فرد  كه  است  شده  قدرتي برخوردار  چنان  از  بشر  حقوق 
بين الملل كرده و دولت ها را مكلف به دفاع از حريم اين  حقوق نموده است . 
از اين رو مي توان به اين نتيجه رسيد كه حقوق بشر و حقوق بشريت از لحاظ 
فلسفي  و حقوقي مقوله هايي به هم پيوسته اند. به همين دليل فضاي ماورای جو، 
ژنوم  دولت ها،  ملي  صالحيت  قلمرو  ماوراء  در  درياها  زيربستر  و  بستر  منابع 
مشترک  »ميراث  فرهنگي   تنوع  باالخره  و  آب  زير  فرهنگي  ميراث  انساني ، 
با استناد به حقوق فردي  بشريت « قلمداد شده اند. يعني هيچ دولتي نمي تواند 
منابع  يا  از فضا  نظارت  بدون  و  انحصاري  بهره برداري   مفروض خود، مدعي 
درياها در ماورای قلمرو صالحيت ملي دولت ها، يا ميراث فرهنگي زير آب 
ماده يك  نمايد.  فرهنگي  تعرض  تنوع  به حريم  يا  ژنيتيكي شده  اطالعات  يا 

اعالميه جهاني يونسكو در مورد تنوع فرهنگي اشعار مي دارد:
»تنوع فرهنگي ، براي انسان ، همچون تنوع زيستي در نظم زنده ، ضروري است . 
از اين لحاظ )در اين راستا( تنوع فرهنگي ميراث مشترک بشريت است و بايد 

به نفع نسل هاي حاضر و آينده مورد شناسايي و تاكيد و تصديق قرار گيرد.«
در اين جا مي توان گفت كه بعد غالب بشريت بيانگر انسان هايي است كه در 
عين متفاوت بودن درفرهنگ به خانواده اي واحد تعلق دارند. بشريت ارزشي 
است كه در راه تحقق بخشيدن به حقوق انسان ها از موانع دولتي فراتر رفته و 

هسته اصلي حقوق مشترک جهاني را تشكيل مي دهد. 
ادامه دارد
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وضعيت حقوق بشر 

در افغانستان
تاملي بر تنوع فرهنگي و مذهبي 

در حقوق بين الملل  

جنگ غذا؛ گرسنگی به مثابه تهدیدی برای امنيت جهان 

 قسمت بیست و پنجم

 منبع دويچه وله 

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

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

http://www.blogylaw.com/forum/showthread. :منبع

قبل پسر من و پسر طرف  بر سر 110 جريب زمین دعوا داشتم. چند روز  باشخصي  اظهار مي دارد: »من  1. شاکي در واليت کندز 
مقابلم خشونت کرده به ارتباط قضیه لت وکوب، دوسیه شان به سارنوالي محول شد. متهمان قضیه تحت جلب سارنوالي قرارگرفتند، 
چون سارنوالي موفق به دستگیري متهمان نگرديده در مغايرت به قانون اساسي، عوض متهمان مرا )پدرمتهم( را جلب و مورد توقیف 
قرار داده اند.«  اين در حالي است که ماده بیست و ششم قانون اساسي کشور حکم مي کند که: »جرم يك عمل شخصي است. تعقیب، 
گرفتاري يا توقیف متهم و تطبیق جزا بر او به شخص ديگري سرايت نمي کند.« در نتیجه نظارت کارمندان نظارتي کمیسیون، بعد از 

تفاهم با ريیس سارنوالي ابتدايیه، پدر متهم از توقیف رها شد. 

ACKU



 مجیب مهرداد

در جستجوی نقطه اتصال
درنگی در رمان »چار گرد قال گشتم...« اثر استاد رهنورد زریاب
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کوندرا  میالن  از  حرفی  با  را  نبشته  این  می خواهم 
بیاغازم او در کتاب هنر رمان می گوید؛ رمان اگر جز 
ناشناخته ای از هستی را کشف نکند غیراخالقی است. 
در مصاحبه ای نیز اذعان می کند که من با ترم هایی چون 
نیستم  موافق  غیره  و  مردم شناسانه  روان شناسانه،  رمان 
ناخودآگاه  فروید  از  پیشتر  سال ها  رمان نویسان  چون 
آن  بر  هم  فروید  که  چیزی   - بودند  کرده  کشف  را 
معترف بوده است. میالن کوندرا می خواهد بگوید که 
رمان به عنوان یک ژانر ادبی در توسعه معرفت بشری به 
صورت مستقل سهم داشته است. او بر آن است تا رمان 
را در کنار فلسفه، روان شناسی و مردم شناسی قرار دهد 
برهمین پایه است که در جای دیگر تذکر می دهد که 
این تنها کانت نیست که پایه گذار عصر جدید است، او 
در کنار کانت سروانتس را هم از ارکان معرفت عصر 

جدید قلمداد می کند.
 همان گونه که کانت با توسل به حرفی از هوراس شاعر 
رومی؛ شهامت فکر کردن را به انسان های روزگارش 
گوشزد می کند. سروانتس نیز تصویری درونگرایانه از 
انسان زمانه خودش در پیش چشم ما می گذارد، انسانی 
سرگیجه  دچار  قدیم  و  جدید  دنیای  دو  میان  در  که 
به ادعای روانشناسان، خیلی از ماها چهره هایی  است، 
خصوصیات  از  ترکیبی  یعنی  هستیم،  سروانتسی 
به  نخستین بار  سروانتس  سانچویی؛  و  دن کیشوتی 
زندگی تراژدیک اشخاصی در عصرجدید می پردازد 

که از شناخت واقعیات عاجزاند. 
با این مقدمه می خواهم تاکید کنم که هرچند صدور 
هرگونه رهنمود در عرصه های هنری کار نا ثواب است 
اما باالخره چه زمانی داستان نویسی افغانستان از حرکت 
در سطح- البته به لحاظ محتوایی- باز می ایستد؟ امروز 
و  گذاشته اند  برشانه  را  کمره ای  ما  داستان نویسان 
جنگی  جغرافیای  از  جنگی  رویداد های  ثبت  سرگرم 
جنگی،  خبرنگار  یک  مثل  درست  خود اند  ذهن 
بیرون  پا  جنگ  موقعیت  از  هنوز  ما  داستان نویسی 
غالب صدای  صدای  داستان ها  این  در  است.  نگذاشته 
افراد  گلوی  از  که  های هایی  و  است  گلوله  شلیک 
زخمی به گوش می رسد یا در موارد جدی تر تصویری 
جنگ  درون  فاجعه بار  موقعیتی  در  آن  در  انسان  که 
پژواک های روح جنگ  زده  هنوز  ما  است.  گیر آمده 
گوش  به  پژواک  این  هم  گاهی  اگر  یا  نشنیده ایم  را 
می رسد، ناله هایی است در سطح از دست دادن مادری 
فرزندش را. یعنی ما حاال از برهه جنگی در فاصله ای 
اما هنوز هم داستان  به درازای بیست سال ایستاده ایم، 
جنگ  از  ژرفتری  پرداخت های  به  است  نتوانسته  ما 

نیز نخستین کوچیدن ها از دوران صدارت محمد داوود 
خان آغاز می شود و من دقیقا می خواهم داستان را از 
همین جا با داستان راوی مسکو پیوند بدهم زیرا تفاوت 
دوره  و  خان  داوود  محمد  صدارت  دوره  بین  زمانی 
برژنف چیزی در حد و حدود سن و سال راوی قصه 
می تواند  مردی در حدود 30 سال  مسکو می شود که 
باشد. من این گونه نتیجه می گیرم که این مرد یکی از 
در  مرد  این  است چون  اول  مهاجران کوچ های دوره 
پسر  هم  شاید  نمی گوید.  ما چیزی  به  باره گذشته اش 
به  باشد.  زمانه  حکیمان  کوچه  مرد  دو  همان  از  یکی 
کردن  پر  برای  است  من  شخصی  تالش  این  هرروی 
خالی میان این دو قصه. از سوی دیگر جغرافیای دو 
است،  قصه  دو  این  میان  دیگری  مشترک  نقطه  قصه 
به  مغول ها  که  مساله  این  به  توجه  با  کابل  و  مسکو 
می کشند  آتش  به  را  شهرها  و  می کنند  حمله  ریازان 
باشند،  جنگ  آن  بازماندگان  قربانیان  که  روس ها  و 
ریازان در جنگ  افغانستان تجاوز می کنند. گالیای  به 
دست  از  را  برادرش  خصوص  به  و  خانواده  مغول  با 
می دهد و گالیای مسکو که از نوادگان همان گالیاست 
نیز برادرش را در تجاوز روس ها به افغانستان از دست 
می دهد. البته استاد زریاب پیش از این در داستان گلنار 
و آیینه نیز از این شگرد استفاده کرده است. مثل قصه 
چون  تاریخ  اعماق  از  که  آیینه های شان  و  گلنار ها 
زنان  همان  از  نیز  گالیا  رسیده اند.  ما  زمانه  به  جریانی 
طول  در  که  است  زریاب  استاد  داستان های  نمادین 
تاریخ با سرنوشت مشترکی ادامه می یابند. راوی مسکو 
از دوران کودکی اش به ما چیزی نمی گوید و این خال 
به صورت تلویحی با حضور حکیمان زمانه در ذهن ما 
این  راوی  گذشته  به  اشاراتی  گاهی  البته  می شود.  پر 
پندار ما را خدشه دار می کند. هرچند همانگونه که قبال 
دوقصه  این  میان  ارگانیک  پیوند  نمی توان  کردم،  یاد 
تداعی ها  همین  با  را  خال  این  من  ولی  ساخت  برقرار 
برای خودم خواستم پر کنم. از سوی دیگر به نظر من 

هیچ عیبی ندارد اگر این دوقصه به هم نپیوندند.
خصوص  به  نیست  قطعی  چیز  هیچ  هنر  و  ادبیات  در 
امروز زمان ساختار های چندصدایی و چندمرکزی در 
در  را  رمان  این  می توان  حساب  این  با  است.  ادبیات 
ردیف رمان هایی با ساختار پولی فونیک یا ساختار های 
تشویش  از  را  خود  و  آورد  حساب  به  پسامدرنیستی 
وحدت ارگانیک یا وحدت ساختاری به کلی رهانید.

در بعد اندیشگی این رمان، رمان روزهای از دست رفته 
است. رمان ناپایداری زمان حال و ترس های آدمی از 
است.  بلعیدن  حال  در  را  چیز  همه  که  زمان  هیوالی 
نویسنده تالش می کند تا دو بعد زمان یعنی گذشته و 
نه  اما  سازد.  بی نهایت  را  و حال  کند  را حذف  آینده 
گالیا از گذشته اش می تواند دور شود و نه راوی مسکو 
از آینده ای که همواره او را می ترساند، گزیری دارد. 
آینده ای که در آن گالیا آن نماد مهر و ایثار از او برای 
رمان  این  در  که  دیگری  عنصر  می شود.  دور  همیشه 
است  وعده هایی  ناپیداری  می شود  اشاره  باربار  آن  به 
و  شیرین اند  چی  وعده ها  می دهند.  هم  به  آدم ها  که 
سرمای سوزنده واقعیت را کم رنگ می کنند اما بدون 
مثل  نشوند.  عملی  می توانند  وعده ها  این  بدانیم  اینکه 
وعده هایی که دوستان راوی به او می دهند. آن ها پس 
از عزم سفر به هند و گفتن اینکه ما برخواهیم گشت 
و در کابل نخستین فیلم ها را خواهیم ساخت هرگز بر 
نزد  او روزی  اینکه  بر  مبنی  گالیا  یا وعده  نمی گردند 
راوی باز خواهد گشت. او حتا تمام جهان را جستجو 
خواهد کرد و راوی را باز خواهد یافت. کارکتر راوی 
از  است.  شبح  یک  مثل  است.  غریبی  کارکتر  مسکو 
از  که  چیزی  تنها  نمی دانیم.  چیزی  او  حال  و  گذشته 
به یک  و  است  افغانستان  از  است که  این  او می دانیم 
دختر گل فروش در مسکو دل باخته است.  شامگاهان 
رفته  دست  از  روزهای  ما  ذهن  در  زمانه  حکیمان 
پیوند ارگانیک  از غیاب  اند- صرف نظر  راوی مسکو 
قصه- گالیا یادآور سلسله ای از گالیا ها در تاریخ است 

مواجهه  دیگر  سوی  از  یابد.  دست 
نیز سطحی  داستان ها  این  در  با سنت 
قضاوتم  این  نمی خواهم  البته  است. 
داستان ها  و  داستان نویسان  تمام  بر  را 
انتظار  در  شخصا  ولی  دهم  تعمیم 
به لحاظ فکری  کارهای دندان گیرتر 
می باشم.  افغانستان  داستان نویسی  در 
امروز  داستان نویسی  تکنیک زدگی، 
عمقی  حرکت های  از  به شدت  را  ما 
این  عظیم  بخش  است.  داشته  باز 
روح  فرودهای  و  فراز  از  داستان ها 
جغرافیای  یک  در  بشری  ملتهب 
این  از  معدودی  تهی اند.  جنگ زده 
سویه های  تنها  توانسته اند  داستان ها 
پرورش  داستان ها  این  در  را  عاطفی 
دهند ولی هنوزهم از آن بلوغ فکری 
در  اروپا  جنگ  از  پس  داستان های 
این جا خبری نیست. گفته شده است 
می توانند  نیز  متوسط  انسان های  که 
داستان های  اما  شوند  رمان نویس 
که  آورده اند  پدید  آنانی  را  بزرگ 
به  از طریق رمان نویسی  قول کامو  به 
حوزه  دست آورد های  به  هم  و  رسیده اند  فکری  بلوغ 

علوم انسانی چشمی داشته اند.
داستان نویسی  اهمیت  به  که  است  موقعیتی  چنین  در 
رهنورد زریاب و چند چهره محدود دیگر پی می بریم 
چهره ای که پاسدار صدیق میراثی است که از سروانتس 
آغاز می شود و با داستان نویسان بزرگی چون گوگول، 
و  ساراماگو  ارویل،  بالزاک،  هوگو،  با  داستایفسکی، 
مارکز ادامه می یابد. هرچند استاد زریاب از تکنیک های 
رایج در داستان نویسی نوین غافل نیست اما در صدد آن 
ذهنی اش  و  عینی  جلوه های  تمام  با  را  زندگی  تا  است 
وارد داستان هایش کند. برای همین است که داستان های 
رهنورد زریاب در بازار داستان نویسی ما طعم غریب تری 
دارند، به روایت دیگر این تکنیک نیست که داستان را 
از سایر داستان ها جدا می کند-آن گونه که بسیاری از 
و  محتوا  بلکه  چنین اند-  افغانستان  جنگی  داستان های 
جهان داستانی فراخ و ژرف حدفاصل داستان های او و 

جریان داستان نویسی ما را می سازند.
مقوله  همین  از  درست  گشتم...«  قال  »چارگرد  رمان 
است. داستانی که به ظاهر در دو خط موازی تا آخر سیر 
می کند ولی در یک نقطه مه آلود در ورای خط اصلی، 
این دو جریان گاهی تن به هم می سایند، در یافت این 
نویسنده  هم  شاید  ویا  نیست  ساده ای  کار  اتصال  نقطه 
و  است  نداشته  دوقصه  این  پیوستن  برای  قصدی  هیچ 
خواسته است تا داستان در شبکه ای از تداعی های میان 
این دوقصه به وحدت برسد، چون این دو قصه از طریق 
عناصر داستانی و خط اصلی قصه به هم وصل نشده اند. 
یعنی در میان این دو قصه یک فضای خالی وجود دارد.
صورت  به  متفاوت  مکان  و  زمان  سه  در  داستان  این 
هم زمان سیر می کند، یکی شهر ریازان در بعد تاریخی 
شمسی،  هجری  هفت  قرن  به  می شود  مربوط  که  قصه 
دو دیگر قصه حکیمان زمانه است که مروبوط می شود 
راوی  و  گالیا  قصه  سوم  و  ظاهرشاه  پادشاهی  زمان  به 
سال های  زمانی  مقطع  به  می شود  مربوط  که  مسکو 
هشتاد و نود میالدی یعنی به دریافت من، معادل زمانی 
افغانستان  در  و  شده اند  خارج  افغانستان  از  روس ها  که 
جنگ های داخلی جریان دارد. دوستانی که این داستان 
باشند و آن  باید شده  را خوانده اند متوجه نکته ظریفی 
گم شدن پسر تاجر پارچه های پشمی و پسر افسر نظامی 
در آخر قصه است. از سوی دیگر در مرگ راوی کابل 
که یکی از آن کودکان حکیم است نیز همه باشندگان 
آن کوچه حضور دارند به جز خانواده های تاجر پارچه و 
افسر نظامی، پس این غیاب به معنای شروع ناپدید شدن  
و رفتن بخشی از مردم افغانستان است. به لحاظ تاریخی 

دشت های  تا  ریازان  شهر  از  همگون.  سرنوشت های  با 
گوبی تا مسکو. در تمام این داستان این حس به خواننده 
و  می روند  از دست  زودی  به  همه چیز  که  می شود  القا 
باید با تمام نیرو به لحظات و اشیای دم دست بچسپید تا 
آن ها حضوری پایدارتر بیابند. حکیمان زمانه نمایندگان 
صنف های اجتماعی اند. استاد زریاب کودکان را برای 
به نمایندگی از  اولین بار به سخن واداشته است آن هم 
صنف هایی که هرکدام بدان وابسته اند. جالب تر از همه 
حضور فرزند پینه دوز است او به نمایندگی از الیه های 
زیرین جامعه در داستان حضور دارد. الیه هایی که فکر 
می کنند کنار آب شاه باید از شیشه باشد. او در این باره 
که آیا شاه گوز می زند یانه شک دارد. نماینده الیه هایی 
از  باهاله ای  برایشان  زندگی  واقعیت های  از  بخشی  که 
داستان  این  در  است.   آمیخته  فراواقعیت  و  رمز  و  راز 
در  و ضعفا  تهی دستان  که  می کند  اذعان  زریاب  استاد 
آن ها  محتوم  سرنوشت  این  و  می شوند  پامال  تاریخ 
خانواده  با  فروش  پارچه  پسر  و  افسرنظامی  پسر  است. 
هایشان با آغاز دوران داوودخان که آغاز دوران بردن 
فرزند  اما  می شوند  ناپدید  کوچه  از  است  بستن ها  و 
که  پهلوان سهراب  پسر  و  کتاب فروش  فرزند  پینه دوز، 
نمادین  حضوری  که  کوچه  همان  در  است  شده  یتیم 
پایان های داستان می خوانیم که   باقی می مانند. در  دارد 
می کند  دستگیر  حکومت  را  پینه دوز  فرزندان  از  یکی 
گاهی  هرچند  می برد.  نامعلومی  سرنوشت  سوی  به  و 
از  می شود  مطرح  این کودکان  میان  در  بحث هایی که 
سطح دانش و فهم کودکان در چنین سنی باالتر است؛ 
و  نیابتی  حضوری  داستان  این  در  کودکان  حضور  اما 
این حضور محصول گزینش است.  نمادین است. زیرا 
به  دست  اجتماعی  گوناگون  الیه های  میان  از  نویسنده 
گزینش زده است تا مجموعه حکیمان زمانه اش را خلق 
زندگی  مسایل  مهم ترین  مورد  در  که  حکیمانی  کند. 
باهم بحث و گفتگو می کنند  مجموعه ای که در جهانی 
بخش ها  این  در  داستان  می زیند.  افسانه  و  واقعیت  میان 
جادویی.  ریالیزم  دبستان  داستان های  به  می زند  پهلو 
مثل پدیدآمدن و زنده شدن گاه گاه آن دخترک شهید 
پیشتر از آن  انگلیس یعنی صد سال  که در زمان حمله 
پس  سهراب  پهلوان  حضور  یا  است  شده  کشته  زمان 
البته این قسمت ها به داستان زیبایی خاصی  از مرگش، 
این  در  را  شاعرانه اش  توانایی های  استاد  بخشیده اند. 
حکیمان  این  است.  انداخته  کار  به  خوب  قسمت ها 
تعلق دارند.  اجتماعی  امیال صنف های  به  همانگونه که 
با  گاه گاهی  کنند.  برقرار  ارتباط  مردگان  با  می توانند 
پهلوان سهراب که مرده است دیدار و گفتگو می کنند. 
نیکی است.  نماد خیر و  این داستان  پهلوان سهراب در 
مردم  مشکالت  بسیاری  که  جوانمرد  محبوب،  مردی 
می شود  شهید  که  مردی  می کند.  حل  را  محل  آن 
است.  افتاده  اتفاق  چگونه  شهادت  این  بدانیم  بی آنکه 
به خودش  سهراب  پهلوان  که خود  است  شهید صفتی 
می دهد. البته شهید در این داستان بیشتر بار روشنفکرانه 
شهادت  و  شهیدم  من  می گوید  او  مذهبی،  بار  تا  دارد 
می دهم. او در باره چیرگی شر در دوران های آینده به 
پیش گویی می پردازد. در دهه 50 اوضاع و احوال زمانه 
پیشگویی می کند و می گوید که آن زمان زمانی  را  ما 
دارایی های  وچاپندگان  بزرگ  کمپنی های  که  است 
مسلط  ما  زندگی  شوون  برهمه  حیله  و  تزویر  با  عامه 
می شوند. کار پهلوان سهراب پیش بینی و شهادت است 
دو خصلتی که از برداشت روشنفکر در مفهوم عام آن 
این  دارد.  انگیزی  غم  پایان  داستان  داریم.  ذهن  در  ما 
داستان یک تراژدی است. تراژدی زمانی که از دست 
تراژدی  انسان ها،  جمعی  دسته  کشتار  تراژدی  می رود 
دست  از  تراژدی  اصلی اش.  موطن  از  انسان  جدایی 
دادن عزیزان. تمام حوادث این داستان در فصل زمستان 
در  برف  باران  مسکو  راوی  قصه  در  می افتند.  اتفاق 
شهر  قصه  در  نمی آید.  بند  لحظه ای  برای  قصه  سراسر 
ریازان روی ویرانه های آن شهر و آتش هایی که نواده 
چنگیز افروخته است برف می بارد و حکیمان زمانه نیز 
در شامگاهان پاییزی به گفتگو می پردازند. شامگاهانی 
بیدار  را در ذهن آدمی  فلسفی  افکار  راوی  قول  به  که 
می کنند. پایان غم انگیز داستان با حضور دخترک شهید 
در کنار چند حکیم باقی مانده که دوستانشان را از دست 
داده اند اندکی به تعادل می رسد. حضور دخترک شهید 
شادی  جرقه  تنها  باقی مانده  حکیم  چند  رهایی  برای 
در  داستان  می شود.  دمیده  داستان  پایان  در  که  است 
مربوط  تا آنجایی که  به خصوص  و  پایانی  قسمت های 
راوی مسکو می شود فوق العاده است. استفاده متوازن از 
زبان، تصاویر زنده و عینی، لحظات عاشقانه زیبا به دور 
از آن پرداخت های احساساتی و پورنوگرافیک جلوه ای 
عارفانه و قدسی به این عشق و این داستان بخشیده است.
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در پايان نخستين کارگاه »آموزش مهارت های طب عدلی« برای 
از ماموران پوليس  قاضيان، دادستان ها، وکيالن مدافع و شماری 
يوناما،  قانون  حاکميت  بخش  سوی  از  که  کندز  واليت  جنايی 
در دادگاه استيناف راه اندازی شده بود، طب عدلی واليت کندز، 
دانش های  از  خالی  و  ناتوان  امکانات،  فاقد  غير معياری،  ارگانی 

امروزی و مسلکی طب عدلی دانسته شد.
بر پايه ی گفته های مقام های مسوول، طب عدلی کندز در چهار 
واليت شمال شرقی، يگانه نهادی است که انگيزه های بيولوژيکی 
رويدادهای جرمی را بررسی می کند، ولی طب عدلی کندز که 
امکانات و دانش  نبود  به خاطر  نظر دهنده است،  و  بررسی کننده 

کافی و فنی، نمی تواند حتا الکل را در خون تشخيص بدهد.
که  کابل  عدلی  طب  رياست  معاون  عالمی،  احسان اهلل  دوکتور 
در  عدلی  طب  که  گفت  بود،  آموزشی  برنامه ی  اين  آموزگار 
برنامه های آموزشی و توجه  نيازمند  و  کندز، خيلی مشکل دارد 
کاری  ابزارهای  و  دانش  با  معياری،  گونه ی  به  تا  است  بيشتری 

مجهز شود.
آقای عالمی گفت: »تا جايی که من ديدم و در گفتگو با مسووالن 
طب عدلی کندز دريافتم، در طب عدلی اين واليت حتا يک نفر 

متخصص طب عدلی نيست.«
درست  بدبختانه،  کندز،  عدلی  طب  کاری  »راه برد  افزود:  او 
و  نشده   رعايت  درستی  به  عدلی  طب  قانون  نبوده،  معياری  و 
ديدگاه های نوشتاری طب عدلی کندز برای اين که راه برد کاری 
اعتبار حقوقی ندارد و  قانون عدلی،  انفاذ  با  درست نداشته است، 
دسترس  در  امکاناتی  هيچ گونه  که  است  اين  خاطر  به  همه  اين 

طب عدلی کندز نيست.«
حتا يک  کندز،  در  عدلی  »طب  کابل گفت:  عدلی  معاون طب 
اتاق هم برای دفتر ندارد و اگر جسدی برای تحقيق به اين بخش 
در  جرم  مدارک  بررسی  برای  جايی  عدلی  طب  شود،  فرستاده 

جسد در اختيار ندارد.«
و  دانست  مواجه  جدی  چالش های  با  را  کندز  عدلی  طب  او 
گفت: »با آنکه يگانه مرجع برای رويدادهای جرمی ای که منشای 
در  پا  به  تا  سر  بخش  اين  است،  عدلی  طب  دارد،  بيولوژيکی 
مشکل است، در کندز که هسته ی چهار واليت شمرده می شود، 

حتا الکل در خون تشخيص نمی شود.«
کندز،  عدلی  طب  رييس  که  شد  مطرح  حالی  در  گفته ها  اين 
هرچند در اين کارگاه حضور داشت، اما از ابراز نظر به رسانه ها، 

به بهانه اين که آماده نيست، خودداری کرد.
و  آموزش دهی  شرايط،  اين  با  که  گفت  عالمی  آقای  اما 
مجهزسازی طب عدلی در کندز، می تواند در برابرسازی زمينه ی 

پياده شدن عدالت کمکی فراوان کند.
معاون طب عدلی کابل گفت که طب عدلی، بخشی از علم طبابت 
و  قضيه های حقوقی  را در خدمت حل  پزشکی  دانش  است که 
پوليس  مسووالن  همه ی  خاطر،  همين  به  و  می دهد  قرار  جنايی 
جنايی، مسووالن قضايی، دادستان ها و وکيالن مدافع، بايد از اين 

بخش آگاهی داشته باشند و اصطالحات اين بخش را بدانند.
او افزود که آنها در اين کارگاه چهارروزه، آموزش هايی را در 
باره ی بررسی رويدادهايی را که مربوط طب عدلی می شود )مانند 
پرونده های  بررسی  اثبات جرم،  فوتی، مدرک های  رويداد های 

جرمی( به چهل تن از شرکت کننده گان آموزش دادند.
اين کارگاه آموزشی توسط بخش حاکميت قانون معاونت ملل 
متحد )يوناما( راه اندازی شده بود و مهارت های طب عدلی توسط 

به  کابل،  واليت  عدلی  طب  معاون  عالمی،  احسان اهلل  دوکتور 
شرکت کنند گان آموزش داده شد.

شمس الدين حامدی، مسوول بخش رسانه ای معاونت ملل متحد 
)يوناما( در کندز، در پيوند به برگزاری نخستين کارگاه آموزش 
آموزش  کارگاه  که  گفت  عدلی  طب  مهارت های  و  دانش ها 
بردن  باال  هدف  به  و  روز  چهار  برای  عدلی،  طب  مهارت های 
مدافع  وکيالن  دادستان ها،  قضايی،  مسووالن  عدلی  طب  دانش 

و بخشی از ماموران پوليس جنايی واليت کندز راه اندازی شد.
اين نخستين باری ست که در واليت کندز و شمال شرق کارگاهی 
در پيوند به طب عدلی راه اندازی شده است و در آن پژوهش های 
تازه و مسلکی  در باره ی طب عدلی به شرکت کنندگان تدريس 

شده است.
به باور آقای حامدی، اين گونه برنامه های آنان، سود بسياری در 

پی داشته است. 
بهبود  زمينه ی  در  برنامه هايی  يوناما  که  گذشته  »در  اومی افزايد: 
پی  در  خوبی  و  زود  نتايج  داشته است،  دادگاهی  وضعيت 
با نهادهای  آورده است و از آن جايی که طب عدلی، پيوندهايی 
قضايی دارد، از اين برنامه نيز، سودمندی های فراوانی برای بهبود 

خدمات دادگاهی و دادستانی به دست خواهد آمد.«
از  که  داشتند  شرکت  تن  چهل  آموزشی،  کارگاه  اين  در 
بخش های قضايی، جنايی پوليس، وکيالن مدافع، صحت عامه و 

کارکنان حقوقی رياست امور زنان  بودند.
در  را  آموخته های شان  آموزشی،  کارگاه  اين  شرکت کنند گان 
اين پيوند ارزشمند و تازه خوانده گفتند که مساله های زيادی را 
آموزشی  کارگاه  اين  در  که  نمی دانستند  عدلی  طب  باره ی  در 

آموختند.
اين  »در  گفت:  کندز  در  مدافع  وکيالن  نماينده ی  دهلوی، 
حياتی،  طب  آنی،  مرگ های  هويت،  قضيه های  بررسی  کارگاه 
مسايل والدی نسايی)بکارت ها(، و ... آموزش داده شد که خيلی 

آموزنده و سودمند بود.«
برگزار شد که  اين کارگاه در شرايطی  آقای دهلوی گفت که 
شمار شکايت ها از اجراات نهادهای قضايی بلند بوده و ندانستن 
بسياری از مساله ها در اين رابطه، مشکل هايی را در حل پرونده های 
قضايی به ميان آورده بود و نياز ديده می شد تا دانش  مسلکی و 
نخستين  نياز  که  به کسانی  بيشتر  مقدار  يک  عدلی،  تازه ی طب 

دارند، آموزش داده شود.
به گفته او، آنها اميد دارند که مشکل هايی که پيش از اين در اين 

زمينه بود، از ميان برود و عدالت به خوبی تامين شود.
يکی ديگر از شرکت کنند گان گفت: »ما در اين کارگاه آموزشی 
طب  به  که  را  جنايت ها  عامالن  چگونه  که  آموختيم  نيز  را  اين 
عدلی راجع می شوند، شناسايی کنيم و عامل اصلی قتل ها را در 
شليک های گروهی بشناسيم و فاصله ی شليک ها را تعيين کنيم.«

کندز  در  حالی  در  عدلی  طب  مهارت های  آموزشی  کارگاه 
واليت،  اين  دکتوران  از  شماری  گفته  به  که  می شود  برگزار 
هيچ  از  در حالی که طب عدلی کندز  اين کارگاه ها  راه اندازی 

امکاناتی برخوردار نيست، نمی تواند زياد تاثير گذار باشد.
يکی از داکتران در واليت کندز که از ذکر هويتش خودداری 
کرد، گفت: »با فرا گرفتن آموزه های جديد، يقينا که مهارت های 
داکتران اين بخش باال می رود، اما وقتی امکانات، تجهيزات و حتا 
مکانی برای کار نباشد، چگونه می توان از اين مهارت ها استفاده 

کرد.«
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REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST 
 

Provision of Training on Machinery use for Road Construction and Maintenance for 
the Departments of Public Works and Rural Rehabilitation and Development  

in Tarin Kowt, Uruzgan Province  
 
 

The German International Cooperation (GIZ) / SLGU-AusAID invites eligible and 

qualified bidders for provision of Training on Machinery use for Road Construction 

and Maintenance of Governmental Staff (Departments PW and DRRD) in Uruzgan 

Province as specified below. 

DESCRIPTION OF REQUIREMENTS 

ITEMS
N° NAME OF SERVICE Expected Result 

Approximate 
No. of 

training days

1 
Theoretical Training on 
Road Construction and 
Maintenance Machinery 

10 – 25 Trainees with limited theoretical 
knowledge and experience know the 
theoretical basics of Road 
construction and maintenance 
machinery. 
“Basic” is defined as the necessary 
level to fully understand the contents of 
the following practical training. 

5 

2 
Practical Training on 

Road Construction and 
Maintenance Machinery 

10 – 25 Trainees (mainly the same 
trainees that participated in the 
theoretical training) with limited 
practical experience know how to 
operate Road construction and 
maintenance machinery; can do the 
necessary maintenance and simple 
repairs.
Machinery to be trained upon includes, 
but is not limited to the following: 
 
Grader 
Mobile Asphalt Batch Plant 
Tipper Truck 
Wheel Loader 
Water Tanker 
Concrete Mixer 
Vibratory Roller Compactor 
Asphalt Cutter 
Concrete Paving Blocks Machine 

15 
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Compactor 
Trailer 

3 
On-the-job Training on 
Road Construction and 
Maintenance Machinery 

10 – 25 Trainees (mainly the same 
trainees that participated in the 
theoretical and practical training) with 
limited work experience on the above 
mentioned machinery are able to 
conduct good quality Road 
construction and maintenance works 
using the above listed machinery. 

20 

 

The training should be conducted during December 2011 and January to February 

2012.  

The bidder are requested to submit expression interest to GIZ-IS office on 

05.12.2011 

 

 

 

HOW TO BID 
♦ Vendors qualified and interested in being considered for the planned 

solicitation process should contact GTZ-IS by email to: ahmad.shams@giz.de 
 
 
♦ Vendor Response Form must be accompanied by a brief but comprehensive 

company profile (including organizational structure, experience in the required 
services, address, revenue data, brands represented, if any).  

 

طب عدلی کندز حتا 
الکل را در خون تشخیص داده نمی تواند
نورالعين - کندز

ACKU



5th Year    No: 1287   Wednesday  30 November, 2011    Price: 5 Afghani

subh
8

حدود هفت هزار تن در 
زندان های لیبیا به سر می برند

هنوز حدود هفت  متحد می گوید که  ملل  سازمان 
موقتی  بازداشتگاه های  و  زندان ها  در  نفر  هزار 

نیروهای انقالبی لیبیا بسر می برند.
به گفته مقامات این سازمان، به دلیل این که پولیس 
و دادگاه های لیبیا هنوز قادر به انجام وظایف خود 

نیستند این زندانیان به وکیل دسترسی ندارند.
شکنجه  مورد  زندانیان  از  بعضی  که  می شود  گفته 

قرار گرفته اند.
زندانیان  این  از  بسیاری  گزارش ها  اساس  بر 
افریقایی هایی هستند که به ظن مزدوری برای رژیم 

قذافی بازداشت شده اند.
همزمان با این، ایان مارتین، نماینده لیبیا در سازمان 
درخواست  به  او  دولت  که  است  گفته  متحد  ملل 
رسیدگی به این موضوع پاسخ مثبت داده است اما به 
گفته وی مقامات کشورش برای خلع سالح کردن 
جنگ جویان انقالبی با چالش عمده ای روبروست.

خصوص  در  متحد  ملل  سازمان  مقامات  اظهارات 
از  پس  روز  چند  تنها  لیبیا  در  زندانیان  وضعیت 

سوگند دولت جدید لیبیا اعالم شده است.
خالد  عبدالرحیم  ریاست  به  لیبیا  جدید  دولت 
عبد الحفیظ کیب روز پنج شنبه )۲۴ نوامبر( سوگند 

یاد کرد تا رسما کار خود را آغاز کند.
دولت موقت لیبیا قرار است که تا هنگام برگزاری 
انتخابات در این کشور، اداره امور را به عهده گیرد.

با سرنگون شدن معمر قذافی، دیکتاتور سابق لیبیا، 
در  حضور  با  دهه  چند  از  پس  کشور  این  مردم 
انتخاباتی که قرار است ظرف چند ماه آینده برگزار 
انتخاب  فرآیند  در  تا  یافت  خواهند  فرصت  شود، 

دولت بعدی خود مشارکت کنند.
شورای امنیت تحت فشار 

امریکا و آلمان در مورد سوریه
امنیت  شورای  که  می خواهند  آلمان  و  امریکا   
علیه  بیشتر  اقدامات  برای  را  متحد  ملل  سازمان 

سوریه تحت فشار قراردهند.
سوزان رایس، نماینده امریکا در سازمان ملل متحد 
گفت: »زمان آن فرارسیده است که شورای امنیت 

در مورد سوریه اقدامی جدی بعمل آورد.«
شورای  که  گفت  هم  آلمان  نماینده  ویتیگ  پیتر 
سوریه  وقایع  مقابل  در  همچنان  نمی  تواند  امنیت 
عرب  اتحادیه  پیشتر  بماند  باقی  بی تقاوت 

تحریم هایی را علیه سوریه اعالم کرده بود.
حالی  در  آلمان  و  امریکایی  مقامات  تالش  این 
نوامبر(   ۲۸( دوشنبه  روز  که  است  گرفته  صورت 
سازمان ملل متحد گزارشی را درخصوص عملکرد 
نظامیان سوریه منتشر کرد. یک گزارش سازمان ملل 
حکایت  سوری  نظامیان  توسط  جنایت  ارتکاب  از 
و  مستقل  هیات  توسط یک  این گزارش که  دارد. 
متحد  ملل  سازمان  بشر  حقوق  شورای  سفارش  به 
تهیه شده حاکی از آن است که نظامیان دولتی بطور 
سیستماتیک »مرتکب جنایت علیه بشریت شده اند.«

در این گزارش سازمان ملل آمده که نظامیان سوری 
در جریان سرکوب مخالفان حکومت دمشق بر علیه 
عمل  وارد  کودکان،  و  زنان  جمله  از  غیرنظامیان، 
شده و به جنایاتی نظیر قتل، شکنجه و تعرض جنسی 

علیه غیرنظامیان دست زده اند.
دولت سوریه همواره ادعا کرده که در حال مبارزه 
در  نفر   ۳۵۰۰ از  بیش  است.  مسلح  گروه های  با 
جریان ناآرامی های چند ماه گذشته در سوریه کشته 
علیه  تحریم هایی  اعمال  به  عرب  اتحادیه  شده اند. 
دولت سوریه مبادرت کرده و دولت دمشق هم این 

اقدام اتحادیه عرب را محکوم کرده است.
کرده  تهیه  را  گزارش  این  که  ملل  سازمان  هیات 
است روز دوشنبه )۲۸ نوامبر( جزییات گزارش ۳۹ 
صفحه ای خود را در جریان یک کنفرانس خبری 

در ژنو تشریح کرد.

اوباما،  باراک  که  می گوید  سفید  کاخ  سخنگوی  یک 
رییس جمهور امریکا مرگ ۲۴ سرباز پاکستانی را در اثر 
یک حمله صورت گرفته از سوی ناتو، »اسف بار« خوانده 

است.
مراتب  اوباما  آقای  سفید،  کاخ  سخنگوی  این  گفته  به 
این  در  با خانواده سربازان کشته شده  را  همدردی خود 

حادثه و همچنین مردم پاکستان، ابراز کرده است.
رابطه  که  است  کرده  تاکید  حال  عین  در  اوباما  آقای 

امریکا و پاکستان برای هر دو کشور مهم است.
منتشرشده  گزارش های  پاکستان  ارتش  مقامات  پیشتر 
در این خصوص را که تیراندازی از سوی نیروهای این 
کشور در یک منطقه مرزی با افغانستان، باعث تحریک 
و حمله هوایی نیروهای ناتو در روز شنبه ) ۲۶ نوامبر( به 

منطقه قبیله نشین مهمند پاکستان شده رد کرد.
گفته  پاکستان،  ارتش  سخنگوی  عباس،  اطهر  جنرال 
ناشناس  منابع  از سوی  منتشرشده  است که گزارش های 
ناتو در  این که  بر  مبنی  مقامات غرب  افغان و همچنین 

به  اقدام  پاکستانی  نیروهای  آتش  به  واکنش 
حمله کرده خالف واقع هستند.

حمله  این  به  خشمگینانه  واکنشی  پاکستان 
متناقض  را  آن  و  داده  نشان  ناتو  نیروهای 
نیروهای  تعهد  و  کشور  آن  ملی  حاکمیت 

بین المللی در افغانستان دانسته است.
را  آن  حمله،  این  از  عذرخواهی  ضمن  ناتو 
»حادثه ای غم انگیز و غیرعمد« توصیف کرد.

پاکستان،  بین  تنش  بروز  باعث  این حمله  اما 
رضا  یوسف  و  است  شده  ناتو  و  امریکا 
این حمله  نیز،  پاکستان  نخست وزیر  گیالنی، 

پاکستان« خوانده  به حق حاکمیت  »تجاوزی آشکار  را 
است.

دولت پاکستان همچنین گفته  است که تمام همکاری ها، 
برنامه ها و فعالیت های مشترک خود با ناتو و امریکا را در 
زمینه های اطالعاتی، سیاسی، دیپلوماتیک و نظامی مورد 

تجدید نظر قرار می دهد.

در پی حمله هوایی ناتو، مسیر تدارکاتی آن سازمان از 
پاکستان به افغانستان توسط دولت پاکستان بسته شد.

دولت پاکستان همچنین از امریکا خواسته که ظرف ۱۵ 
از  امریکایی ها  پایگاه هوایی شمسی را تخلیه کند.  روز 
بدون  هواپیماهای  آوردن  در  پرواز  به  برای  پایگاه  این 

سرنشین خود استفاده می کنند.

گزارش ها از تهران حاکی است که گروهی از معترضان 
که در مقابل سفارت بریتانیا در تهران تجمع کرده بودند، 
پایین  را  بریتانیا  پرچم  و  شدند  سفارت  ساختمان  وارد 

کشیدند.
از  »تعدادی  که  است  داده  خبر  ایرانی  رسانه  یک 

دانشجویان خشمگین که 
را  سفارت  تصرف  قصد 
داخل  به  سنگ  داشتند، 
کردند  پرتاب  سفارت 
را  سفارت  شیشه های  و 
از  گوشه ای  و  شکستند 
پشت  کوچک  ساختمان 
نیز  سفارت  اصلی  درب 

آتش گرفت.«
نوشته  فارس  خبرگزاری 
نیروی  ماموران  که  است 
جلو  نتوانستند  انتظامی 

مهاجمان را بگیرند.
گزارش  ایلنا  خبرگزاری 
درون  از  را  مدارک  از  بعضی  معترضان  که  می دهد 
پرس   کرده اند.  پرتاب  بیرون  به  سفارت خانه  ساختمان 
به طور  ایران،  انگلیسی زبان  تلویزیونی  شبکه  تی وی، 
مستقیم تصاویری را از مقابل ساختمان سفارت بریتانیا در 

خیابان فردوسی تهران پخش کرده است. در این تصاویر 
از معترضان روی دیوار سفارت دیده می شوند  تعدادی 
را در  با شعارهای مذهبی  ایران و پرچم هایی  که پرچم 

هوا تکان می دهند.
گزارشگر پرس تی وی که در محل حاضر است می گوید 
آرام کردن  برای  تالش  حال  در  امنیتی  ماموران  که 

معترضان هستند.
ایران هم می گوید  تلویزیون  یک گزارشگر شبکه خبر 
سفارت  محوطه  داخل  در  دانشجویان  از  تعدادی  که 
هستند و پولیس سعی می کند آنها را به بیرون راهنمایی 
پی  در  و  اخیر  هفته های  در  بریتانیا  و  ایران  روابط  کند. 
تشدید تحریم ها علیه ایران توسط دولت بریتانیا پرتنش 
با  کشور  این  روابط  کاهش  ایران  مجلس  و  است  بوده 

بریتانیا را به سطح کاردار تصویب کرده است.
یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه بریتانیا می گوید 
به  حمله  بر  مبنی  گزارش های  از  وزارت خانه  این  که 
سفارتش در تهران مطلع است، اما اطالعات بیشتری در 

این مورد ندارد.

در پی اعتراض های روزهای گذشته، امیر کویت با  استعفای 
دولت این کشور موافقت کرد. تلویزیون دولتی کویت اعالم 
کرد: »امیر شیخ صباح االحمد الصباح، دستور صادر فرمود 
و در آن استعفای نخست وزیر و وزیران کابینه را پذیرفت.« 
امیر کویت از  شیخ ناصر محمد االحمد الصباح، نخست وزیر، 
و وزیران کابینه خواسته است تا تشکیل دولت جدید، اداره 
امور را در  دست داشته باشند. این استعفا در حالی صورت 
گرفت که قرار بود روز سه شنبه، نخست وزیر در مجلس این 
کشور حضور یابد و درباره اتهامات فساد مالی دولت  توضیح 
در  وی  دیگر  محمد االحمد الصباح،  ناصر  استعفای  با  دهد. 
نشست مجلس برای توضیح درباره اتهام های واردشده حاضر 

از مخالفان  نفر  نخواهد شد. چهارشنبه هفته گذشته هزاران 
دولت کویت و شماری از نمایندگان اپوزیسیون، با راه اندازی 
ساختمان  به  و  کردند  حمله  کویت  پارلمان  به  تظاهراتی 
ساختمان  اشغال  مخالفان،  گفته  به  رساندند.  آسیب  آن 
گرفته  صورت  معترضان  به  پولیس  حمله  از  پس  مجلس 
با  شدت  به  کویتی  معترضان  و  اپوزیسیون  نمایندگان  بود. 
نخست وزیری ناصرمحمد الصباح مخالف بودند. او برادرزاده 
امیر کویت است. نخست وزیر و شماری از اعضای دولت 
مجلس  نمایندگان  از  برخی  به  رشوه  دادن  به  متهم  کویت 
برای خرید رای آنها بودند. ساعاتی پس از  استعفای دولت، 
اپوزیسیون کویت هزاران نفر از هواداران خود را به جاده ها 

آورد که  یک صدا خواستار انحالل مجلس »فاسد« بودند.
نفر روز  این تظاهرات می گویند نود هزار  سازمان دهندگان 
راهپیمایی  بزرگترین  به جاده هایی آمدند که شاهد  دوشنبه 
انحالل  کویت،  اساسی  قانون  پایه  بر  است.  کویت  تاریخ 
در  تاکنون  او  است.  کشور  این  امیر  اختیارات  از  مجلس 
پی مخالفت های مکرر  از آن که در  مشابه و پس  مواردی 
نمایندگان با دولت، بن بست سیاسی در کویت حاکم شد، 
اقدام به منحل کردن پارلمان کرده بود. از همین رو رسانه های 
کویتی و عربی از جمله شبکه های الجزیره و العربیه، احتمال 
انحالل پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی را 

مطرح کرده  اند.

ابراز تاسف اوباما  از کشته شدن سربازان پاکستانی در حمله نیروهای ناتو

گروهی معترض وارد سفارت بریتانیا در تهران شد

ACKUدر پی مخالفت های گسترده،  دولت کویت استعفا کرد 
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