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و این مثلث
بی قاعده ی خونین

6

یک سخنگوی ریاست جمهوری گفته 
است که حامد کرزی، رییس جمهور 
قانون  تغییر  برای  مخفی  برنامه  کشور 
به دست گرفتن دور  منظور  به  اساسی 

سوم قدرت ندارد.
سند  یک  از  نقل  به  اخیرا  رسانه ها 
آلمان  خارجی  استخبارات  سازمان 
نوشته اند که حامد کرزی قصد دارد تا 
از سال  را پس  تغییرات ویژه کشور  با 

2014 بار دیگر اداره کند.
ریاست  سخنگوی  یک  فیضی،  ایمل 
حامد  که  گفت  شنبه،  روز  جمهوری 
قانون  تغییر  برای  برنامه ای  کرزی 
سال  از  کرزی  حامد  ندارد.  اساسی 
را در دست دارد. مدت  2001 قدرت 
فرد طبق  برای یک  ریاست جمهوری 
قانونی اساسی کشور دو دوره پنج ساله 

می باشد.
 آقای فیضی به خبرگزاری فرانس پرس 
گفته است: »کرزی قصد ندارد که پس 
او  بماند.«  پایان دور دوم در قدرت  از 
در ادامه افزود: »رییس جمهور این را به 

عدم دسترسی به خدمات 
اساسی صحی و همچنین به 

نهادهای عدلی و قضایی، نبود 
آموزگاران زن در برخی از 

مناطق، ترک کردن مکتب توسط 
دختران دانش آموز، کیفیت 

پایین آموزش از دیگر مواردی 
هستند که کمیسیون مستقل 

حقوق بشر در گزارش خود به 
آن اشاره کرده است. کمیسیون 

حقوق بشر می گوید با آنکه 
شمار دانش آموزان در مکاتب 

هرسال روبه افزایش است ، اما 
یافته های آنان نشان می دهد 

که تقریبا نیمی از کودکان 
واجد شرایط، از رفتن به مکتب 

محروم هستند. 
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دولت جاپان مبلغ 9.3 میلیون دالر را به 
منظور محو پولیو به وزارت صحت عامه 

افغانستان کمک می کند.
وزارت صحت عامه با انتشار اعالمیه ای 
گذشته  روز  کمک  این  که  می گوید 
ایکیروتاکاشی سفیر  از ری  نشستی  در 

جاپان در کابل، اعالم شد.
صحت  وزارت  سرپرست  دلیل  ثریا 
که  است  ذکر  »قابل  است:  گفته  عامه 
جاپان،  حکومت  کمک های  دوام 

روشنی در لویه جرگه هم گفته است.«
ادامه سخنانش گفت:  فیضی در  آقای 
»رییس جمهور قصد دارد تا چانس را 
به یک فرد جدید بدهد. ما گزارش های 
اخیر رسانه ها را مبنی بر این که رییس 
دور  برای  دارد  قصد  کرزی  جمهور 
رد  بگیرد،  دست  به  را  قدرت  سوم 

می کنیم.«
از  پس   ،2001 سال  در  کرزی  حامد 
مداخله جامعه جهانی به رهبری امریکا 
را  موقت  دولت  ریاست  افغانستان،  در 
بر عهده گرفت و در سال 2004 اولین 
با 55.4  انتخابات ریاست جمهوری را 

درصد آرا برنده شد.

بزرگ  چالش های  از  بعد  مخصوصا 
امسال سونامی  اوایل  آن کشور که در 
و زمین لرزه ویرانگر را درقبال داشت، 
صورت می گیرد. ما از این سخاوت آن 
حکومت که توسط مردم جاپان حمایت 
که  مردمی  هستیم،  ممنون  است  شده 
از  یکی  حیث  به  افغانستان  به  متعهد 
ابتکارات  کمک کننده های  بزرگترین 
توسعه صحت در این کشور باقی مانده 

است.«

با   2009 سال  در  دوم  انتخابات  اما 
به  بود  همراه  تقلب  بر  مبنی  اتهاماتی 
طوری که رقیب حامد کرزی، عبداهلل 
عبداهلل از شرکت در دور دوم رای دهی 
یک  انتخابات  ناظران  و  داد  انصراف 
دلیل  به  را  کرزی  حامد  آرای  سوم 

تقلب باطل کردند.
شایعاتی  نیز  این  از  پیش  حامد کرزی 
در  ماندن  برای  قصدش  مورد  در 
قدرت را پس از پایان دور دوم ریاست 

جمهوری اش رد کرده است.
اکنون حدود 140 هزار سرباز بین المللی 
حضور  افغانستان  در  ناتو  رهبری  به 
پایان  تا  نیروها  این  است  قرار  دارند. 
و  کنند  ترک  را  افغانستان   2014 سال 
به  را  کشور  سراسر  امنیتی  مسوولیت 

نیروهای داخلی واگذار نمایند.
با  افغانستان  که  است  حالی  در  این 
نهادهای  فساد  مانند  جدی  مشکالت 
سیستم  عدم  ضعیف،  دولت  دولتی، 
ناامنی و فقر دست و  قضایی کارآمد، 

پنجه نرم می کند.

به نقل از اعالمیه وزارت صحت عامه، 
به  جاپان  دولت  که  گفته  جاپان  سفیر 
داده  اولویت  افغانستان  در  پولیو  محو 

است.
تمویل  مهم  از جمله کشورهای  جاپان 
کننده در افغانستان که پس از شکست 
طالبان در این کشور، تاکنون بیش از دو 
میلیارد دالر کمک کرده و همچنین طی 
پنج سال آینده نیز پنج میلیارد دالر دیگر 

را به دولت افغانستان کمک می کند.

کرزی برای بار سوم نمی خواهد قدرت را به دست گیرد

کمیسیون حقوق بشر:

فرهنگ معافیت پایان یابد

کمک بیش از نه میلیون دالری جاپان برای محو پولیو در افغانستان

 آگهی بورسیه تحصیلی
لیسانس  الی درجه  افرادیکه  تحصیالت عالی شانرا  از  آنعده  به آگاهی 
الی  تحصیل  ادامه  زمینه  که  گردد  می  ابالغ  باشند   رسانیده   اکمال  به 
 MATERS DEGREE IN( بشر(   )حقوق  در رشتهء  ماستری  درجه 
HUMAN RIGHTS( برای مدت یک سال در دانشگاه اسیکس  کشور 
بیشتر  توانند جهت معلومات  انگلستان مساعد شده است.عالقمندان می 

واخذ فورمه  به ایمیل آدرس:
 yusufm@osafg.org         -        york.cambridge.s@gmail.com

و یا به شماره متذکره  0784609868  در تماس شوند. 
تاریخ ختم پذیرش برگه های درخواستی  16 جنوری سال 2012 میالدی 

می باشد.
نشانی: موسسه جامعه باز افغانستان OSA  خانه شماره 53، چهارراهی 

شهید،  شهر نو، کابل، افغانستان 

تحلیلگران:

تهدید ناتو توسط 
پاکستان مصرف 

داخلی دارد
چنین  در  می گوید  مرادیان  آقای 
شرایطی، افغانستان، امریکا و ناتو 
در  جامع  استراتژی  یک  به  نیاز 
قبال پاکستان دارند که شامل ابعاد 
و  اقتصادی  دیپلوماتیک،  مختلف، 

نظامی باشد. 
این  در  واشنگتن  مرادیان  گفته  به 
است  داده  انجام  مورد تالش هایی 
و  همکاری  به  استراتژی  این  و 
افغانستان،  بین  بیشتر  هماهنگی 
هندوستان و امریکا و حتا چین  نیاز 

دارد. 
در صفحه 5

پیام تسلیت
آقای  جناب  گرامی،  همکار 
روزنامه  دفتر  مسوول  سیحون 
درگذشت  بدخشان،  در  8صبح 
و  شما  به  را  بزرگوار تان  پدر 
خانواده محترم تان تسلیت عرض 
آن  برای  را  برین  جنت  و  کرده 

مرحوم مسالت می کنیم.
اداره روزنامه 8صبح ACKU
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مناطق قبایلی
جزیره ای امن برای تروریستان 

درحالی که تنش ها میان  امریکا و پاکستان، هر روز، 
ابعاد پیچیده به خود می گیرد؛ روابط میان گروه های 
در  و  گرم تر شده  پاکستان  و حکومت  تروریستی 
حکومت  است.   گرفته  قرار  مصالحه  یک  آستانه 
باالی  ناتو  طیاره های  حمله ی  از  پس  پاکستان 
اقدام های  به  دست  کشور،  این  مرزی  پوسته های 

گوناگونی زده است. 
مواصالتی  راه های  نخست  گام  در  پاکستان 
ده سال  در  ناتو،  کرد.  مسدود  را  ناتو  کاروان های 
گذشته، پاکستان را به عنوان یک مسیر نزدیک و با 
هزینه های کم تر برای انتقال اکماالت خود برگزیده 
این مسیر اکنون به یک وسیله باج گیری  اما  است. 
پاکستان  مقام های  است.  شده  بدل  پاکستان  برای 
هروقتی که فشارهای غرب را علیه رفتار زمامداران 
این کشور مشاهده می کنند، فورا به مسدود کردن 
این مسیر اقدام می کنند و دست تروریستان را در 

حمله باالی تانکرهای مواد نفتی باز می گذارند. 
بدیل  راه های  تالش  در  امریکا  و  ناتو  هرچند 
به دست  مناسبی  گزینه های  تاکنون  اما  برآمده اند؛ 
در  نیازمندی ،  این  درک  با  پاکستان  نیاورده اند. 
امریکا  ناتو و  باالی  تا دیدگاه خود را  تالش است 

تحمیل کند. 
پاکستان در عرصه ی دیپلوماتیک نیز آرام ننشست 
و با تحریم نشست بن دوم، تالش کرد که در روند 
ایجاد  اخالل  افغانستان  از  حمایت جامعه ی جهانی 
کند. اما نشست بن  دوم، نشان داد که فصل  انزوای 
سیاسی پاکستان آغاز شده است و دیگر جامعه ی 
عینک  از  را  افغانستان  به  مربوط  مسایل  جهانی، 

پاکستان به بررسی و مطالعه نخواهند گرفت. 
حکومت پاکستان با تحریم نشست بن دوم بسنده 
راه اندازی   با  خطرناک،  توطیه   یک  در  و  نکرد 
حمله ی  انتحاری در روز عاشورا، در تالش شد تا 
زنگ جنگ های مذهبی را به صدا درآورد. برخورد 
عقالنی شهروندان افغانستان با این رویداد، نشان 
دست  سیاسی  بلوغ  از  مرحله ای  به  مردم  که  داد 
یافته اند و به آسانی اسیر توطیه های سازمان یافته ی 

کشورهای بیگانه نخواهد شد. 
مسوولیت  پاکستان  جنگوی  لشکر   حالی که  در 
حمله ی انتحاری روز عاشورا را به عهده گرفته است؛ 
متاسفانه بی بی سی، با نشر یک خبر غیرحرفه ای در 
تالش برآمد تا عوامل آن را به گروه هایی که ریشه 

افغانی دارند، نسبت دهد. 
برای  توجیهی  آن که  جز  خبرها،  نوع  این  نشر 
اقدام های تروریستی باشد، پیام دیگری را به همراه 

ندارد. 
آرزوهای  به  نیز  اقدام  این  با  پاکستان  به هر حال، 
خود دست نیافت و با واکنش هایی که از سوی تمام 

رهبران سیاسی نشان داده شد، عمال ناکام ماند. 
پاکستان در میان گزینه هایی که در دست دارد، از 
هیچ  به  قلمرو خود  در  که  است  تهدید کرده  جمله 
معنا  این  به  تهدید  این  داد.  نخواهد  اجازه  حمله ای 
است که مناطق قبایلی پاکستان جزیره ی امنی برای 
تروریستان بین المللی باقی خواهند ماند و ارتش و 
حکومت این کشور در دفاع از این گروه ها برخواهند 

آمد. 
اکنون سوال اساسی متوجه جامعه ی  جهانی است 
خاک  در  تروریستی  گروه  ده ها  موجودیت  با  که 
پاکستان، تا چه زمانی روش مدارا را با این کشور 
ادامه می دهد و از رفتارهای این کشور چشم پوشی 
جهان  که  است  نرسیده  فرا  آن  زمان  آیا  می کند؟ 
در مسیر درست  را  پاکستان  اقدام دسته جمعی  با 
نظارت  این کشور  رفتار حکومت  بر  و  دهد  سوق 

بیشتر کند. 

زنگ اول


از  تا  می کنند  دو جانب تالش  هر  او 
همین  باالی  و  گرفته  کار  بردباری 

مساله کار کنند.
این  در  تندتری  موضع  پاکستان  اما 
گیالنی  رضا  یوسف  دارد.  مورد 
ناتو  و  امریکا  به  پاکستان  صدراعظم 
کدام  آینده  در  اگر  که  داد  هشدار 
حمله باالی خاک این کشور صورت 
خواهد  روبرو  شدید  پاسخ  با  گیرد، 

شد.
و  امریکا  متحده  ایاالت  روابط 
پاکستان بعد از آن دچار تنش شد که 
از سرباز پاکستانی  بیست و چهار تن 
نتیجه یک حمله مرزی در منطقه  در 

قبایلی مهمند کشته شدند.
پاکستان  صدراعظم  دفتر  اعالمیه  در 
را  موضوع  این  »گیالنی  است:  آمده 
پرویز  اشفاق  با  که  کرد  ابراز  زمانی 
ارتش  مشترک  ستاد  رییس  کیانی، 

این کشور دیداری داشت.«
گیالنی  آقای  از  نقل  به  اعالمیه  در 
پاکستان  حکومت  که  شده  گفته 

در این نشست، نمایندگان حدود ۱۵۰ 
کشور عضو و ناظر سازمان بین المللی 
مهاجرت سازمان ملل حضور داشتند.

عضویت   ۲۰۰۵ سال  در  افغانستان 
به  اما  پذیرفت،  را  این کنوانسیون  در 
پناهجو  پذیرش  قانون  نداشتن  دلیل 
این  مواد  اجرای  به  موفق  پناهنده،  و 

کنوانسیون نشده بود.
مهاجران  امور  وزیر  انوری،  جماهیر 
داشت،  شرکت  نشست  این  در  که 
زودی  به  افغانستان  که  کرد  اعالم 
پیشنویس قانون پذیرش پناهندگان را 

آماده خواهد کرد.
آقای انوری در گفتگویی با بی بی سی 
قانون  این  اجرای  و  تهیه  که  افزوده 

نیازمند زمان است.
که  کرده ایم  تعهد  »ما  گفت:  او 
افغانستان باید دارای قانون پناهندگی 
شروع  مورد  این  در  کار  باشد.  ملی 
که  سپرده ایم  تعهد  ما  است.  شده 
پیمان های  تمام  داشت  درنظر  با 

مقامات امنیتی والیت غزنی می  گویند 
که بیشتر عاملین انفجار و آتش سوزی 
خوراکه  و  نفتی  مواد  موترهای 
موترها  مالکان  ایتالف،  نیروهای 

هستند. 
رسانه ها  به  غزنی  ملی  امنیت  رییس 
به 7۰ درصد  نزدیک  است که  گفته 
کاروان های  در  که  آتش سوزی 
اکماالتی ناتو رخ می دهد عاملین آن 

مالکان و رانندگان موترها هستند. 
این مساله پس از بازداشت دو راننده 
شده ی  سرقت  مواد  خریدار  یک  و 
فاش گردیده  غزنی  در  ناتو  نیروهای 

است. 
ملی غزنی  امنیت  رییس  امیرشاه  سید 

متحده  ایاالت  سفیر  کروکر،  رایان 
فکر  است  گفته  افغانستان  در  امریکا 
در  اخیر  انتحاری  حمله  که  نمی کند 
مراسم عاشورا در کابل منجر به یک 

امریکا  ارتش  مشترک  ستاد  رییس 
تا  می خواهد  کشورش  می گوید 

پاکستان از بردباری کار گیرد.
از حمله  بعد  پیش،  هفته  دو  پاکستان 
هوایی نیروهای امریکایی که در نتیجه 
ملیشه های  از  تن  چهار  و  بیست  آن 
اکماالتی  راه  شدند،  کشته  پاکستانی 
را  افغانستان  در  بین المللی  نیروهای 

مسدود کرد.
ستاد  رییس  دیمپسی  مارتین  جنرال 
که  گفته  امریکا  ارتش  مشترک 
انتقال  برای  افغانستان  شمال  راه های 
بین المللی،  نیروهای  تدارکات 
مصرف زیادی دارد و هم وقت زیاد 

می خواهد.
دفاع  وزارت  در  امریکایی  مقامات 
این  انتقال  نمی دانند  که  گفته اند 
تدارکات از طریق شمال به افغانستان 

تا چه حد مصرف دارد.
مورد  در  می گوید  دیمپسی  جنرال 
و  پاکستان  باالی  هوایی  حمله 
پیامدهای آن نگرانی دارد اما به گفته 

که  کرده  اعالم  مهاجران  امور  وزیر 
پذیرش  قانون  پیشنویس  زودی  به 

پناهندگی در کشور آماده می شود.
تصویب چنین قانونی از شرایط اصلی 
کنوانسیون  در  کشورها  عضویت 
۱۹۵۱ در خصوص پذیرش مهاجران 

است.
افغانستان تا حال چنین قانونی نداشته 
ها شهروند  ده  دلیل  به همین  و  است 
خارجی خواستار پناهندگی در کشور 

در بی سرنوشتی به سر می برند.
مهاجران  امور  وزیر  انوری،  جماهیر 
بین المللی  کنفرانس  در  افغانستان 
در  ملل  سازمان  مهاجرت  سازمان 
تصویب  با  که  کرد  اعالم  سویس 
وضعیت  به  کشور،  در  جدید  قانون 

آنها رسیدگی خواهد شد.
شصتمین  در  روزه  دو  کنفرانس  این 
سالگرد تصویب کنوانسیون مهاجرت 
برگزار  ژنو  در   ۱۹۵۱ سال  مصوب 

شده است.

340 کیلوگرام 
تریاک در هلمند 

کشف شد

والیت  مخدر  مواد  با  مبارزه  پولیس 
هلمند 34۰ کیلوگرام تریاک خشک 

را کشف و ضبط کرده است.
سمونوال عبدالقادر زهیر، مدیرمبارزه 
با مواد مخدر فرماندهی پولیس هلمند 
به بست باستان گفته که این مواد، دو 
روز پیش بر اساس معلومات از پیش 
از  »خشکابه«  منطقه  در  شده،  داده 
آمده  به دست  لشکرگاه  شهر  نواحی 

است.
کیلوگرم   34۰ که  افزود  زهیر  آقای 
که  تراکتور  یک  در  خشک  تریاک 
بود،  کرده  بارگیری  سوخت  مواد 
جابه جا شده بود که از سوی نیروهای 
پولیس مبارزه با مواد مخدر کشف و 

ضبط شد.
مخدر  مواد  این  حمل  با  ارتباط  در 
راننده تراکتور نیز بازداشت شده است.
که  می گویند  پولیس  مقام های 
مواد  قاچاقچیان  و  طالب  شورشیان 
مخدر در این والیت با هماهنگی کار 
مخدر  مواد  انتقال  منظور  به  و  کرده 

دست به ناامنی ها می زنند.

هشدار پاکستان به امریکا و ناتو

افغانستان صاحب قانون پذیرش پناهجو می شود

مالکان موترها عامالن اصلی 
آتش سوزی کاروان های ناتو

سفیر امریکا: 
حمله روز عاشورا 

منجر به جنگ مذهبی نمی شود

اجازه  حمله  هیچ  به  خود  قلمرو  در 
حمله  هرگونه  آینده  در  و  نمی دهد 
با عکس العمل  این مورد  و تالش در 

جدی روبرو خواهد شد.
پاکستان  امنیتی  مقامات  این  از  پیش 
را  خود  ظرفیت های  که  بودند  گفته 
در سرحد با افغانستان افزایش داده اند 
اما در آینده هر گونه حمله در خاک 
طیاره ها  دادن  سقوط  با  را  پاکستان 

پاسخ خواهند گفت.
پاکستان  ارتش  مشترک  ستاد  رییس 
هم گفته که برای جلوگیری از حمله 

آمادگی کامل گرفته شده است.
که  می گوید  گیالنی  رضا  یوسف 
این  برای  پاکستان  مردم  و  حکومت 
آماده هستند که برای نیروهای نظامی 
تا  کنند  فراهم  را  منابع  هرگونه  خود 
توانایی مسلکی و قدرت دفاعی آنها 

تقویت شود.
بیست و ششم  از حمله  پاکستان پس 
نوامبر باالی منطقه قبایلی مهمند، راه 
اکماالتی نیروهای ناتو در افغانستان را 

باشیم  داشته  قانونی  چنین  بین المللی 
کشور  یک  هم  ما  آن  مطابق  تا 

پناهنده پذیر باشیم.«
پذیرش  قانون  هنوز  دولت  آنکه  با 
پناهجویان ندارد، اما به گفته مقامات، 
کشورهای  شهروندان  از  تن  »صدها« 
پناهندگی  منطقه، خواستار  و  همسایه 

در افغانستان هستند.
بیشتر این پناهجویان ایرانی، پاکستانی، 

عراقی و تاجیکستانی هستند.
از  او  که  گفت  همچنین  انوری  آقای 
استراتژی  از  تا  خواسته  جهانی  جامعه 
جدید افغانستان در خصوص مهاجران 
افغان در ایران و پاکستان حمایت کنند.

در  استراتژی  این  طرح  است  قرار 
سال  مارچ  ماه  در  توکیو  کنفرانس 

آینده میالدی ارایه شود.
میلیون  به سه  در حال حاضر نزدیک 
در  افغانستان  شهروندان  از  نفر 
و  پناهنده  جهان  مختلف  کشورهای 

پناهجو هستند.

رانندگان  از  شماری  که  است  گفته 
خوراکی  یا  و  نفتی  مواد  موترها  این 
به  راه  مسیر  در  را  ایتالف  نیروهای 
آتش  به  را  موتر  و  می رسانند  فروش 

می کشند. 
موترهای  اینکه  دلیل  به  افزود،  وی 
آنان بیمه است، با این شیوه پول موتر 

و پول مواد را به دست می آورند. 

مذهبی گردد.  میان گروه های  جنگ 
است  گفته  شنبه  روز  کروکر  آقای 
این  عامل  پاکستانی  مسلح  گروه  که 
سوقصد احتماال شریک افغانی نداشته 
امریکا  متحده  ایاالت  سفیر  است. 
که  است  گفته  همچنان  افغانستان  در 
چه  دقیقا  را  حمالت  این  نمی داند 
کسی انجام داده است، اما به قول وی 
احتمال این که این حمالت در بیرون 
باشد،  شده  ریزی  طرح  افغانستان  از 

زیاد است.

تدویر سیمیناری 
برای بررسی مشکالت 

زنان در غزنی
مشکالت  بررسی  منظور  به  سیمیناری 
گروه  سوی  از  غزنی  والیت  زنان 
این والیت  امریکا در  بازسازی والیتی 

برگزار شد.
به نقل از بست باستان، رحیمه قندهاری 
زون  دیپلوماسی  و  عامه  روابط  مسوول 
شرق کشور در بگرام که هماهنگی این 
سیمینار را به عهده داشت، به رسانه گفته 
که هدف آن ها از راه اندازی این سیمینار 

بررسی مشکالت زنان غزنی است.
با  تا  هستند  تالش  در  که  افزود  او 
تطبیق  و  مشابه  سیمینار های  راه اندازی 
پروژه های کوتاه مدت آموزشی، سطح 
از  را  آنان  و  برده  باال  را  زنان  دانش 

حقوق شان آگاه نمایند.
رحیمه قندهاری اظهار داشت که پیش از 
این چندین پروژه آموزشی کوتاه مدت 
از طریق تیم بازسازی والیتی برای زنان 

والیت غزنی تطبیق و اجرا شده اند.
غزنی  والیت  مسووالن  از  نقل  به  وی 
علیه  خشونت  اعمال  روند  که  افزود 
زنان در غزنی نسبت به سال های گذشته 

کاهش یافته است.
از سوی دیگر شکریه ولی، رییس امور 
از وضعیت  سیمینار  این  در  غزنی  زنان 
این  دست  دور  ولسوالی های  در  زنان 
والیت اظهار نگرانی نموده و گفت: »در 
مناطق دور دست موارد اعمال خشونت 
علیه زنان توسط مردمان زورمند فیصله 
حقوق  اتالف  باعث  این  که  می گردد 

زنان می گردد.«
رییس امور زنان غزنی افزود که نهادهای 
عدلی و قضایی غزنی در تنفیذ و اعمال 
قانون منع خشونت علیه زنان کم توجهی 
باعث رشد  می کنند که همین موضوع 

خشونت در غزنی شده است.
و  اطالعات  رییس  سروری  حمیداهلل 
اظهار  زنان  وضعیت  از  غزنی  فرهنگ 
نگرانی کرد و افزود که برخی از موارد 
اعمال خشونت علیه زنان مانند بد دادن 
جز  اجباری  ازدواج های  و  دختران 

فرهنگ جامعه شده است.
به باور او شماری از افراد، خشونت علیه 
مثبت  هنجار  یک  گونه ی  به  را  زنان 

اجتماعی مرتکب می شوند.
گفتنی است که پیش از این نیز شماری 
از فعاالن حقوق زن در غزنی و برخی 
از اعضای شورای والیتی این والیت از 
وضعیت زنان ابراز نگرانی نموده بودند. 
بر مبنای گفته های آن ها، در جریان سال 
اتهام های  به  زن  هشت  حدود  جاری 
در  و  شده اند  کشته  غزنی  در  مختلف 
از  دختران  غزنی  ناامن  ولسوالی  سیزده 

رفتن به مکتب ها باز داشته شده اند.

بسته کرد.
دستور  همچنان  پاکستان  حکومت 
داده تا پایگاه هوایی شمسی در داخل 

خاک این کشور مسدود شود.
پایگاه هوایی شمسی جایی است که 
بی پیلوت  طیاره های  حمالت  آن  از 
به  قبایلی،  مناطق  در  امریکایی 
خصوص وزیرستان صورت می گیرد.

ACKU
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در گزارش امروز »از وراي دود و آتش« برادري 
برادر جوانش  قبل  با خود داريم كه چند روز  را 
را در حادثه حمله انتحاري از دست داده و از آن 
حادثه چنين ياد مي كند: »جنايت هاي هولناك در 
طول تاريخ پنج هزار ساله اين كشور رخ داده كه 
كشور  اين  شهروندان  گفت  نمي توان  هيچ گاهي 
شرايط خوبی را سپري كرده اند. قريب چهار دهه 
نشيب هاي  و  فراز  ما  مردم  زندگي  كه  مي شود 
اميد زندگي  اين  به  زيادی را پشت سر گذاشته و 
صفا  و  صلح  در  بتوان  روزي  شايد  كه  می كنند 
زندگي كرد. اما اين اميدها هم روز به روز جايش 
 1357 سال  از  مي دهند.  نااميدي  و  ياس  به  را 
بدين سو مردم در آتش مي سوزند. اين مردم هستند 
كه قرباني مي دهند نه سياست مداران، زيرا تعدادی 
قدرت  در  هم  گذشته  در  كه  مي شناسند  همه  را 
دولتي  ارگان هاي  و  كابينه  در  نيز  حال  و  بودند 
با وقاحت تمام و اغماض  فعاليت مي نمايند. ولی 
گرفته  صورت  مدت  اين  در  كه  جنايت هايی  از 
مستقيم  خود  زيرا  نداريم  مسووليت  ما  مي گويند 

دستور نداده ايم. پس سوال اين است كه مسووليت 
اين همه جنايت ها به دوش كي مي باشد. چه كسي 
در مقابل چشم گريان مادران، پدران و خانم هاي 
ناگوار  حادثه های  دراثر  كه  يتيم  و كودكان  بيوه 
قرباني  سياسي  و  حزبي  خصومت هاي  از  ناشي 

دهه  چهار  اين  در  ما  مي باشد؟  جوابگو  شده اند، 
جنگ در شهر كابل بوديم و از كشور خود بيرون 
نرفتيم به اين اميد كه اين مملكت خود ماست. با فقر 
و تهي دستي شب و روز خود را به اميد صلح سپري 
كرديم، اما آخر چه شد، برادر جوانم كه غريب كار 

چه کسي در مقابل چشم گريان مادران، پدران و خانم هاي بيوه و کودکان 
يتيم که دراثر حادثه های ناگوار ناشي از خصومت هاي حزبي و سياسي 

قرباني شده اند، جوابگو مي باشد؟ ما در اين چهار دهه جنگ در شهر کابل 
بوديم و از کشور خود بيرون نرفتيم به اين اميد که اين مملكت خود 

ماست. با فقر و تهي دستي شب و روز خود را به اميد صلح سپري کرديم، 
اما آخر چه شد، برادر جوانم که غريب کار و بي طرف بود،  در مراسم 

سوگواري نواده پيامبر اسالم شرکت کرده بود و مي خواست که با خط سرخ 
امام حسين و ياران باوفايش که در راه اسالم جان شان را فدا کرده بودند، 

تجديد پيمان کند.

پيامبر  نواده  مراسم سوگواري  بود،  در  بي طرف  و 
با خط  بود و مي خواست كه  اسالم شركت كرده 
سرخ امام حسين و ياران باوفايش كه در راه اسالم 
كند.  پيمان  تجديد  بودند،  كرده  فدا  را  جان شان 
حمله  با  افغانستان  مردم  و  اسالم  دين  دشمنان  اما 
به خاك خون  را  ناجوانمردانه صدها تن  انتحاري 
كه  كردند  مجروح  را  ديگر  تن  و صدها  كشيدند 
در بين اين شهدا برادرم نيز شهيد شد و داعي حق 
را لبيك گفت، روح او تمامي شهداي اين حادثه 
باد و  افتاده شاد  اتفاق  افغانستان  و حوادثی كه در 
جدي تر  كمي  دولت  بايد  اما  باد.  گرامي  يادشان 
با مجرمين و جنايت كاران جنگي و  نمايد و  عمل 
تمام عمل  قاطعيت  با  نكند.  ضدبشري ديگر مدارا 
از  و حق  بكشاند  ميز محكمه  به  را  ايشان  و  نمايد 
تا عدالت  از آنها پس بگيرد  قربانيان را  دست رفته 
تامين شود و صلح هم دركشور حكم فرما گردد، 
ندارد و تحقق هم  زيرا بدون عدالت صلح مفهوم 

نخواهد يافت.«
بخش  اين  بهترشدن  جهت  محترم:-   خوانندگان 
شما  سالم  پيشنهادات  و  انتقادات  نظريات،  به  ما 
چنين  شريك ساختن  با  می نگريم  قدر  ديده ی  به 

گزارش های شما در نشانی ذيل منتظر می باشيم.
Info_afg@solidarity for justice.org.af

برادرم در روز عاشورا شهید شد

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 بیات1113
ه و تنظیم:

تهی

سنگ بنای ورزشگاه کورش کندز گذاشته شدگرامی داشت از روز معلوالن بعد از 7 روز در کندز

نارضایتی مقام های محلی فاریاب از شامل نشدن شیر محمد عرب کشته شد
در مرحله دوم انتقال

هلیکوپترهای خارجی  در سرپل چهار طالب را با خود بردند

۸صبح، کندز: پس از گذشت  7 روز از سوم دسامبر، 
روز جهانی معلوالن از اين روز در واليت كندز گرامی 

داشت به عمل آمد.
از روز معلوالن، صد ها معلول  در همايش گرامی داشت 

در هوتل پامير شهر كندز شركت داشتند.
در اين همايش، برخورد نادرست افراد سالم با معلوالن، 

يكی از دشواری های بزرگ خوانده شد.
و  نيستند  ناتوان  ولی  معلول اند،  آنكه  با  گفتند  معلوالن 

می توانند كار كنند و نمی خواهند تحقير و توهين شوند.
بخشی از برنامه ی گرامی داشت روز معلوالن، نمايشگاهی 

بود كه با صنايع دستی معلوالن تزيين شده بود.
معصومه يقين رييس كار، امور اجتماعی، شهدا و معلوالن 

واليت  كورش  ورزشگاه  سنگ بنای  کندز:  ۸صبح، 
كندز در چمن شركت پنبه ی شهر كندز گذاشته شد. 

ورزش  كه  گفت  كندز  ورزشی  آمر  قيومی  عبدالغفور 
كركت و كورش  در كندز در ميان همه ی ورزش ها از 
بيشتر برخوردار است و كورش كندز در تيم  افتخارات 

ملی كشور ۹ عضو دارد. 
گفت  كندز  كورش  فدراسيون  رييس  انورجی،  محمد 
كه اين ورزشگاه به پشتيبانی مردم از كورش ساخته شده 
است و بازرگانان و شركت های كوچك، برای ساخت 

اين ورزشگاه كمك كرده اند. 
رييس  و  واليتی  شورای  رييس  محبوب،  محبوب اهلل 

۸صبح، کندز: حوالی ساعت 12:20 چاشت ديروز در 
پی يك انفجار در مركز شهر كندز شير محمد عرب از 
فرماندهان اسبق جهادی با يك فرد ملكی كشته شدند و 

16 تن ديگر زخم برداشتند.
از  پس  كندز،  پوليس  فرمانده  قطره  سميع اهلل  جنرال 
چاشت ديروز در يك نشست خبری در فرماندهی پوليس 
راهی  چهار  متری   150 در  رويداد  اين  كه  گفت  كندز 
وكيل  مسجد  نزديكی  در  واقع  كندز،  )چوك(  اصلی 
شير  به شمول  نفر  دو  پی آن  در  كه  داد  رخ  عبدالرسول 
محمد عرب كشته شده و  شانزده نفر ملكی ديگر زخم 

برداشتند.
به گفته ی وی، همه ی كسانی كه در اين رويداد زخمی 
بودند كه يك  ملكی  افراد  و  عابران  شدند كسبه كاران، 

زن و شش كودك نيز شامل زخمی شدگان اند.
به گفته ی مسووالن صحی در شفاخانه ی شهيد پروفيسور 
داكتر عزيزاهلل صفر، يكی ديگر از كشته شدگان راننده ای 
»ريكشای شهری« است كه باشنده ی منطقه سه درك در 

شهر كندز بوده است. 
اينك  تا  زخمی ها  وضعيت  مسووالن صحی،  گفته ی  به 

خوب است.
آقای قطره گفت كه اين ماين در يك بايسكل در كنار 
انفجار  كه  بود  شده  كارگزاری  عرب  محمد  شير  موتر 

داده شد.
عرب  محمد  شير  انفجاردهنده  هدف  قطره،  گفته ی  به 
به ميان آمدن صلح  از متنفذان قومی بود كه برای  يكی 

در اين واليت تالش می  كرد.

فارياب  واليت  در  محلی  مقام هاي  فاریاب:  ۸صبح، 
انتقال  فرايند  در  واليت ها  انتخاب  چگونگي  از  انتقاد  با 
مسووليتهاي امنيتي از نيروهای خارجي به نيروهاي افغان 
مي گويند كه انتخاب واليت ها در اين پروسه غير عادالنه 

و مصلحتي است.
عبدالحق شفق والي فارياب مي گويد: »با آنكه اين واليت 
در  انتخاب شده  واليات  اكثر  به  نسبت  امنيتي  لحاظ  از 
مرحله دوم انتقال در سطح بهتر قرار دارد و در مركز و 
سيزده ولسوالي آن هيچ گونه چالش جدي امنيتي مشاهده 
نشده است، اما انتخاب نشدن اين واليت در پروسه انتقال 
غيرعادالنه  روند  اين  و  است  امنيتي مصلحتي  مسووليت 

می باشد.«

بر  حمله  قصد  كه  مسلح  طالب  چهار  سرپل:  ۸صبح، 
مسير  در  ماين گذاری  و  سرپل  واليت  دولتی  ادارات 
منطقه  از  شب  جمعه  داشتند،  را  سرپل  شبرغان  شاهراه 
آيساف  ويژه  نيروهای  سوی  از  سرپل  شهر  سيدآباد 

گرفتار و توسط دو هليكوپتر انتقال داده شدند.
»حوالی  می گويد:  سرپل  واليت  والی  رحمتی  انور  سيد 
ساعت يازده جمعه شب، دو هليكوپتر نيروهای خارجی 
از يك منزل مسكونی واقع در منطقه سيدآباد، در نزديكی 
شهر سر پل، چهار فرد مهاجم به رهبری مولوی محب اهلل 

منصور را دستگير و با خود انتقال داده اند.« 

واليت كندز گفت كه برای بيش از ۴00 معلول در واليت 
شده  برابر  صنايع دستی  ساخت  آموزش  زمينه های  كندز 
به  ساخته هايشان  دست  با  می توانند  آنان  حاال  و  است 

گونه ی خوب خود كفا باشند.
او گفت كه در مقر گروه بازسازی واليتی نيز، بازاری را 

برای فروش صنايع دستی آنان راه اندازی كرده اند.
مركز  سوی  از  كه  معلوالن  روز  از  گرامی داشت  جريان 
 ،PDRCمعلول اشخاص  ظرفيت سازی  و  منابع  اجتماعی 
كميته ی سويدن برای افغانستان، مركز بازتوانی معيوبان و 
راه اندازی  معلولين  و  شهدا  اجتماعی،  امور  كار،  رياست 

شده بود، با اجرای نمايشنامه ای نيز همراه بود.

پشتيبانی  كندز  واليت  زورخانه ای  ورزش های  فدراسيون 
با  ورزشگاه  يك  سنگ بناگذاری  و  ورزش  از  مردمی 
گام  يك  ورزش،  اين  مردمی شدن  در  را  مردم  همكاری 

اثرگذار خواند. 
واليت  فرهنگ  و  اطالعات  رييس  دوست  عبدالشكور 
كندز نيز بهينه شدن ورزش در ميان جوانان را راهی برای 

سوق دادن جوانان به نكويی دانست. 
ورزشگاه كورش كندز، در محدوده ی 2 متر درازی و ۸ 
متر پهنا و به همكاری شماری از شهروندان واليت كندز 

ساخته می شود.


شير محمد عرب كه در اين انفجار جان باخته است، يك 
تن از فرماندهان پيشين جهادی در واليت كندز بود. 

به  كندز  واليت  خان آباد  و  چهاردره  ولسوالی های  در  او 
عنوان ولسوال ايفای وظيفه كرده بود و در زمان ماموريت 
سيد  عبدالرحمان  كندز،  امنيه  فرماندهی  فقيد  فرمانده 
خيلی، يكی از فعاالن صلح  وعضو شورای واليتی صلح 

نيز بوده است.
بندر  افسوتر  رياست  سمت  در  تازه گی  به  عرب  آقای 
شيرخان گماشته شده بود و بنا بر گفته های فرمانده پوليس 
اشغال سمتش،  از  روز  از گذشت چهار-پنج  كندز، پس 

هدف انفجار قرار گرفت.
به گفته ی مسووالن امنيتی در كندز، تا هنوز كسی به عنوان 
تحقيقات  و  نشده  بازداشت  اين رويداد  متهم  يا  و  مظنون 

پوليس در اين زمينه آغاز شده است.

پوليس  فرمانده  سامع  احمد  سيد  جنرال  ديگر  سوي  از 
اين واليت مي گويد كه آنها از قبل آمادگي كامل براي 
پذيرفتن مسووليت تامين امنيت واليت فارياب را داشتند و 

هنوز آماده اند، تا اين مسووليت را بپذيرند. 
تخار، سمنگان  بدخشان،  بلخ،  های  گفتنيست كه واليت 
و سرپل به استثناي ولسوالي صياد و شهر شبرغان از جمله 
واليت ها شمالي اند كه در مرحله دوم انتقال مسووليت هاي 
اين  شامل  افغان  نيروهاي  به  خارجي  نيروهای  از  امنيتي 

برنامه شده اند.
قرار است تا چند روزديگر مسووليت تامين امنيت شماری 

از اين واليت ها رسما به نيروهاي افغان سپرده شود. 

اسلحه كمری،  قبضه  والی سرپل همچنان  گفت كه  دو 
سه فير مرمی راكتRPG7، مقداری مهمات و تجهيزات 
كالشنكوف، چند ماين ساخته شده توسط افراد اين گروه، 
دستگاه های مخابره و راكت انداز، از اين منزل  نيز كشف و 
ضبط شده است كه متعلق به افراد مولوی محب اهلل منصور 

بوده است.
در  كه  است  والياتی  جمله  از  سرپل  واليت  گفتنيست 
مرحله دوم انتقال مسووليت امنيتی شامل گرديده و تا چند 
صياد،  ناامن  ولسوالی  استثنای  به  واليت،  اين  ديگر  روز 

رسماً شامل اين روند می گردد.

ACKU
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افغانستان شاهد رویداد جهانی مهمی در رابطه به آینده 
در آستانه  می باشد.  بن،  برگزاری کنفرانس  یعنی  آن، 
دوم  مرحله  افغانستان  دولت  بن،  کنفرانس  برگزاری 
حالی  در  این  است.  نکرده  آغاز  نیز  را  انتقال  پروسه 
لویه جرگه  افغانستان، چندی پیش،  است که حکومت 
مورد  را  آن  پیشنهادهای  و  کرد  برگزار  را  عنعنوی 
تایید قرار داد. اما سوال اساسی این است که برگزاری 
بهبود  بدون  کنفرانس ها  و  رویداد ها  دیگر  پی  یکی 
تغییر  پاسخ گو  و  موثر  حکومت  یک  به  موجود  اداره 
مهمی را در کشور ایجاد خواهد کرد و زمینه های الزم 
برای آوردن امنیت، توسعه اقتصاد و رعایت حقوق و 
آزادی های شهروندان را به وجود خواهد آورد. شکی 
خواهد  منفی  ـ متاسفانه ـ  پاسخ  زمینه  این  در  که  نیست 
و  پاسخ گو  موثر،  حکومت  یک  لحاظ،  این  به  بود. 
و  تهدیدات  با  مواجهه  در  کشور  فوری  نیاز  کارآمد 
منطقه ای  و  ملی  گسترش  به  رو  و  فزاینده  چالش های 
اصالح  و  تقویت  سوی  به  قوی  حرکت  بدون  است. 
اداره فعلی و تبدیل آن به یک حکومت موثر، پاسخ گو 
و کارآمد، بدیل دیگری که بتواند کشور را در مقابل 
و  محافظت  داخلی  چالش های  و  خارجی  تهدیدات 
منتقل  ثبات  امنیت،  به  مصوون  صورت  به  را  مردم 
رهنمون گردد، وجود ندارد. ایجاد یک حکومت کارا 
تخصص،  امکانات،  رهبری،  دیدگاه،  نیازمند   موثر  و 
ابزار، نظارت، وقت و از همه مهم تر اراده قوی سیاسی 

و پشتیبانی رییس حکومت افغانستان می باشد.  
به  مشکالت  نمی توانیم  ما  انشتین،  آلبرت  گفته  به 
وجود  به  آن را  که  فکری  طرز  عین  با  را  وجود آمده 
در  گام  اولین  اساس،  این  به  کنیم.  حل  است،  آورده 
دیدگاه های  تغییر  موثر،  حکومت  یک  ایجاد  زمینه 
اداره حکومت در کشور است.  برای  ما  سنتی و رایج 
از این لحاظ، بایست اول طرز فکر رایج حکومت داری 
و  بی حدوحصر  قدرت  صاحب  حکومت  آن  در  که 
حکومت  هدف  کند.  تغییر  است،  پاسخ گویی  بدون 
حفظ  کارا،  جامعه  یک  انکشاف  و  تقویت  حفاظت، 
احترام  برای شهروندان،  نظم  و  تامین عدالت  و  امنیت 
و رعایت حقوق و آزادی های بشری آنان، مهیاسازی 
از  حفاظت  و  دفاع  مردم،  برای  اقتصادی  فرصت های 
کشور  ملی  امنیت  و  منافع  توسعه  و  مواظبت  و  مرزها 
می باشد. این دیدگاه باید خط روشنی را برای اهداف 
حکومت، وظایف و مسوولیت های آن، چارچوب های 
اجراات و نحوه پاسخ گویی در برابر اجراات شان ترسیم 
و  سیاست  دوسطح  همچنان  تا  است  ضروری  کند. 
اداره و یا سیاست گذاری و اجراات را بر اساس اصول 
قابل قبول اداره عامه و حکومت داری به صورت درست 
آن، از هم تفکیک و مسوولیت های آن  را از هم جدا 
کنیم. در حالی که جهت گیری عمده سیاست گذاری ها 
تابع  و  منتخب  نمایندگان  توسط  می تواند  جامعه  در 
اجرا و چگونگی  خواسته های شهروندان شکل گیرد، 
اجرای آن باید توسط مدیران متخصص صورت گیرد.

خدمت گذار  حکومت  که  دیدگاه  این  همچنان، 
به  شهروندان است و مشروعیت تداوم کار آن وابسته 
مردم  که  کار خوبی  اندازه  و  مردم  قناعت  و  رضایت 
آن را مامور به اجرای آن نکرده است می باشد، در جامعه 
و در سطح حکومت مداران، سیاست گذاران و ماموران 
اجراکننده، نهادینه شود. به این اساس ایجاد حساسیت 
فوق العاده و التزام به آن در بین نهاد های سیاست گذار 
و  انتقادات  توقعات،  برابر درخواست ها،  در  اجرایی  و 
عکس العمل های مردم و جامعه مدنی و پاسخ گو بودن 

در مقابل آنان از اهمیت باالیی برخوردار است.
سلسله  یک  مبنای  بر  باید  دیدگاه  این  حال،  عین  در 
همانند   جامعه  در  احترام  مورد  و  عام  ارزش های 
از  تعهد،  پاکی، شفافیت،  انصاف و عدالت،  صداقت، 
خودگذری، احترام به حقوق و آزادی ها، عدم تبعیض، 

بدتر  و  شدیدتر  انتقادات  این  اجراات  برای  امکانات 
خواهد شد. تخصیص امکانات و توسعه صالحیت های 
قانونی حکومت برای اجرای وظایف یکی از الزامات 
اساسی در زمینه می باشد. حکومت باید امکانات الزم 
به دست  افراد،  آموزش  ظرفیت ها،  بردن  باال  برای  را 
کاری  بنیاد های  اصالح  و  نوسازی  ابزار،  آوردن 
از  استفاده  و  بهره مندی  اداری،   طرزالعمل های  و 
تکنولوژی ها و تحقیق و تفحص برای چگونه بهترسازی 
به  و  داشته  اختیار  در  سیاست گذاری هایش  و  اجراات 
مساعدت های گسترده ضرورت دارد که این ضرورت 
باید به صورت وسیع آن لحاظ گردد. بسیج همه جانبه 
امکانات در سطح ملی یکی از عمده ترین اقدامات در 

زمینه خواهد بود.
و  چندبعدی  موثر،  حکومت  یک  ایجاد  برای  ابزار ها 
پیچیده است. در دنیای امروز و در شرایطی که کشور 
ما با تناقضات آشکاری هم چون دسترسی به تکنولوژی 
ارتباطات و مشکالت و  اولی  قرن 21 و وسایل جهان 
چالش های چند دهه ی اخیر روبرو است؛ انتخاب ابزار 
اداره  یک  ایجاد  راستای  در  کالن  چالش  یک  الزم، 
موثر است. توامیت و مرتبط بودن کشور با دنیا نیز این 
پیچیدگی را بیشتر کرده است. ابزار الزم معاصر اصالح 

ضرورت و پشتیبانی رهبری سیاسی 
و ابراز اراده قوی سیاسی شرط 

اصلی موفقیت ایجاد و انکشاف یک 
حکومت موثر و کارا می باشد. این 
اراده می تواند از تطبیق اصالحات 

حمایت، از روند برنامه ریزی و 
اجرای آن نظارت و با ایجاد دیدگاه 

دقیق، استراتژی موثر و داشتن 
یک اجندای کاری با اعتبار، اعتماد 
الزم را به میان آورد و همه قوا و 
منابع را برای ایجاد یک حکومت 

کارا و موثر بسیج کند. ایستادگی و 
مقاومت در برابر فشارها، پایداری و 
ثبات و سیستماتیک بودن اقدامات 

و توامیت آن مشخصات حمایت 
سیاسی سطح رهبری کشور و 

تبارز اراده سیاسی برای ایجاد یک 
حکومت موثر و کارا است.

سرعت عمل در کار ها، به التزام امور حکومت بپردازد.
در این چارچوب و با درک این که حساسیت نسبت به 
انجام وظیفه و پاسخ گویی، تفکیک سیاست و اجراات 
و ابتنای این همه بر یک سلسله ارزش ها می تواند رییس 
یاری  کارآمد  حکومت  یک  ایجاد  برای  را  جمهور 
رساند، می توان به بسیج و استفاده از امکانات، ابزار و 

تخصص در سایه حمایت رییس حکومت پرداخت.
تعیین رهبرانی که بتوانند این دیدگاه را با رییس جمهور 
حکومت  مختلف  سطوح  در  باشند،  داشته  مشترک 
نظر  به  می باشد.  موضوع  این  عناصر ضروری  از  یکی 
بهبود  و  تغییرات  تحقق  برای  تالشی  هیچ  بسیاری ها، 
نتایج در سطح حکومت بدون موجودیت رهبرانی که 
در باالترین مقام به صورت شخصی تعهد به تغییر داشته 
اجراات  بهبود  برای  نیازمندی  چه  که  بدانند  و  باشند 
به  ضرورت  بنا  بود.  نخواهد  موفق  است،  ضرورت 
افرادی که دل سوزی الزم را داشته و بدانند که تغییرات 
صورت  به  انضباط،   رعایت  با  و  چگونه   را  الزم 
ایجاد  خاطر  به  کنند  محقق  آن  پایدار  و  سیستماتیک 
این وضعیت اهمیت پیدا کند. این که رهبران حکومتی 
ما، در سطح کابینه و سطوح پایین تر، نتوانسته اند از خود 
توانمندی های الزم رهبری مثل پایداری و ثبات، چند 
ایجاد  داده شده،  رسالت  به  تعهد  کردن ،  عمل  وجهی 
انگیزه و تقویت روحیه، داشتن استراتژی، تعیین اهداف 
چالش های  با  مقابله  برای  موثر  توانایی های  و  موثر 
ـ  نداشته اند  هم  یا  و  ـ  دهند  تبارز  را  اداری  و  سیاسی 
جای تاسف و باعث از دست رفتن فرصت های موجود 
افغانستان  اداره های  در  رهبران  تعیین  متاسفانه  است. 
یا  و  بوده  نا مشروع  سیاسی  میراث خوری  اساس  بر  یا 
زیستن  عقده های  با  همراه  اکثرا  غرب.  در  زیستن  هم 
ایجاد  باعث  اولی  که  کشورها  آن  در  تحقیر  سایه  در 
در کشور شده  اداره  ناکارآمدی  باعث  دومی  و  فساد 
است، خود نشان دهنده عدم توانمندی آنان در مقابله با 
چالش ها و رهبری یک اداره کارا و موثر می باشد. پس 
تغییر مدیران فعلی در سطوح رهبری حکومت و تعیین 
رهبرانی که بتوانند وظایف شان را درست درک کنند 
و تعهد و تخصص الزم برای اجرای رسالت شان داشته 
باشند و یک اجندای درست را طرح کرده و به مردم 
برای  اقدامات  اساسی ترین  از  یکی  کنند،  بازگو  آنرا 
موضوع  این  می باشد.  در کشور  موثر  ایجاد حکومت 

می تواند کار مبارزه با فساد را نیز تسهیل کند.
امکانات  نیازمند  موثر،  و  کارا  حکومت  یک  ایجاد 
گسترده  قانونی  صالحیت های  و  انسانی  مالی،  مادی، 
مورد  حالت شان،  بهترین  در  حکومت ها،  می باشد. 
نداشتن  صورت  در  و  دارند  قرار  نارضایتی  و  انتقاد 

نهاد های  و  بانک جهانی  توجه  مورد  که  عامه  سکتور 
از  بسیاری  در  و  باشد  متحد  ملل  سازمان  توسعه ای 
کشور ها به منصه اجرا گذاشته شده، به خوبی می تواند 
مورد استفاده کشور قرار گیرد. اما زمینه های استفاده از 
این ابزار ها باید به صورت دقیق آن و با حساسیت نسبت 
به نیازمندی ها و واقعیت های کشور تعریف شود، منابع 
الزم به آن اختصاص داده شده و به صورت درست آن 
مدیریت و رهبری شود. ثبات و پایداری سیستماتیک 
و  بودن  مربوط  و  مرتبط  بودن،  جامع  و  همه جانبه 
برای  رهنمودی  اساسات عمده  بایست  بودن  سراسری 
باید  ابزار ها  این  باشد.  کشور  در  ابزار  این  از  استفاده 
مدیران،  خودارادیت  و  شجاعت  کیفیت،  با  مدیریت 
پاسخ گویی  کم،  مصرف  و  اجراات  در  عمل  سرعت 
ارایه  موثر،  ارزیابی  و  نظارت  مسوولیت پذیری،  و 
خدمات به مراجعین بدون هزینه های تشریفاتی و پاکی 
و شفافیت را تشویق، تقویت و ایجاد کند. این ابزار ها 
و  تسهیل  را  ساختاری  اصالحات  روند  باید  همچنان 

تقویت روحیه و تزریق انرژی در اداره را ایجاد کند.
ما برای ایجاد یک اداره موثر، وقت کافی داشتیم که 
هماهنگی  عدم  پیهم،  اشتباهات  براساس  آنرا  متاسفانه 
و همکاری های الزم، عدم تجربه کافی، عدم شناسایی 
دست  از  غیرصمیمانه  و  ناقص  اجراات  و  فرصت ها 
موثر  و  کارا  را  مابتوانیم حکومت  این که  برای  دادیم. 
هشت  تا  سه  مشخص  زمانی  تقویم  یک  باید  بسازیم، 
سال را تعریف و اقدامات پیش بینی شده را بر این اساس 
در  امکانات  همه  همگانی  بسیج  کنیم.  اولویت بندی 
زمینه، یک مساله عمده و اساسی بوده و الزم است که 

به آن توجه جدی صورت گیرد.
بلند  طریق  از  عامه  نظارت  شیوه  بهترسازی  و  نظارت 
اجراییه  مقننه،  قوه ی  نظارتی  امکانات  و  ظرفیت  بردن 
تا زمانی  اساسی و موثر است.  و قضاییه یک موضوع 
که ادارات خود را فارغ از یک میکانیزم منظم نظارتی 
ببیند و تا زمانی که قوای اجراییه و مقننه به این میکانیزم 
روح و نفس قوی ندهد و قوه قضاییه نتواند برای تامین 
عدالت و حاکمیت قانون و اجرای این میکانیزم اجراات 
الزم ضروری را روی دست گیرد، ایجاد یک حکومت 

موثر تحقق نخواهد یافت.
ابراز اراده قوی  ضرورت و پشتیبانی رهبری سیاسی و 
یک  انکشاف  و  ایجاد  موفقیت  اصلی  شرط  سیاسی 
می تواند  اراده  این  می باشد.  کارا  و  موثر  حکومت 
و  برنامه ریزی  روند  از  حمایت،  اصالحات  تطبیق  از 
استراتژی  دقیق،  ایجاد دیدگاه  با  و  نظارت  اجرای آن 
موثر و داشتن یک اجندای کاری با اعتبار، اعتماد الزم 
را به میان آورد و همه قوا و منابع را برای ایجاد یک 
حکومت کارا و موثر بسیج کند. ایستادگی و مقاومت 
در برابر فشارها، پایداری و ثبات و سیستماتیک بودن 
اقدامات و توامیت آن مشخصات حمایت سیاسی سطح 
یک  ایجاد  برای  سیاسی  اراده  تبارز  و  کشور  رهبری 

حکومت موثر و کارا است.
بین اجراات روی دست و  ارتباط  تفاهم و  تامین یک 
موثر  استراتژی  یک  اجراات  به  مرتبط  حوزه  و  مردم 
در زمینه است. تامین روابط و پیام رسانی هم در داخل 
اولی  و  اساسی  اهمیت  از  آن،  از  بیرون  هم  و  ساختار 
شایعه،  رواج  از  باید  پروسه  این  در  است.  برخوردار 
و  شفافیت  با  کرده،  جلوگیری  اخبار  و جعل  بدفهمی 
را  پروسه  و  مدیریت  را  توقعات  معلومات  نمودن  عام 

رهبری کنیم.
ایجاد یک حکومت کارا و موثر مستلزم حمایت، فعال 
بودن و در صحنه بودن مردم و جامعه مدنی می باشد. 
این نقش باید به صورت برازنده ی آن تعریف و مورد 
استفاده قرار گیرد. بدون حمایت جامعه مدنی و نقش 
فعال آن جهت توصیه، پیشنهاد و یا به عنوان گروه ناظر 
و یا هم عنصر فشار نمی توان این پروسه را به صورت 

موثر مدیریت کرد.
سیاسی،  حمایت های  به  پروسه،  این  موفقیت  برای 
اقتصادی و تخنیکی جامعه جهانی، تخصیص امکانات و 
بسیج ابزار سیاسی آنان برای تقویت و تشویق حکومت 
و رهبری آن نیاز مبرم وجود دارد. ایجاد یک اداره کارا 
و موثر نه تنها وسیله قدرتمند رسیدگی به مشکالت و 
و  ملی  چالش های  و  تهدیدات  مدیریت  و  ایستادگی 
بیشتر  و حمایت  اعتماد  وسیله  بلکه  است،  ما  منطقوی 
پس  شد.  خواهد  آن  انکشاف  و  توسعه  برای  مردم 
موفقیت در این زمینه مستلزم دل سوزی، دقت و داشتن 
یک اجندای کاری و یک دیدگاه توسعه یافته می باشد. 
پا  کشور  در  پروسه  یک  چنین  بن،  از  بعد  امیدواریم 
بگیرد و مارا در مبارزه با چالش های دوران انتقال و بعد 

ازآن یاری کند.
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متحده امریکا و ناتو در افغانستان می باشد. 
گروه های  از  پاکستان  استفاده  به  رابطه  در  مرادیان  آقای 
ادامه  به  هستند  مصمم  »پاکستانی ها  می گوید:  تروریستی 
که  ندارد  وجود  نشانه ای  هیچ  و  خود  قبلی  سیاست های 
پاکستان در قبال سیاست های خود در قبال افغانستان، امریکا 

و ناتو، تجدید نظر کرده باشد.« 
ده سال پیش، زمانی که ایاالت متحده امریکا برای نابودسازی 
مراکز تروریستی به افغانستان حمله کرد، پاکستان از مبارزه 
حمایت  سال،  هر  گذشت  با  اما  کرد؛  حمایت  تروریزم  با 
در  دولت  مخالف  از گروه های  پاکستان  استخباراتی  شبکه 

افغانستان، به خصوص طالبان، افزایش یافت. 
افغانستان،  ناامنی های  که  است  کرده  تاکید  بارها  افغانستان 
پاکستان  قبایلی  مناطق  در  تروریستان  پناه گاه های  به  وابسته 
است و در صورتی که این پناه گاه ها نابود نشوند، جنگ در 

افغانستان پایان نخواهد یافت. 
آقای مرادیان می گوید در چنین شرایطی، افغانستان، امریکا 
و ناتو نیاز به یک استراتژی جامع در قبال پاکستان دارند که 

شامل ابعاد مختلف، دیپلوماتیک، اقتصادی و نظامی باشد. 
انجام  تالش هایی  مورد  این  در  واشنگتن  مرادیان  گفته  به 
داده است و این استراتژی به همکاری و هماهنگی بیشتر بین 

افغانستان، هندوستان و امریکا و حتا چین  نیاز دارد. 

کار  وزارت  که  معلوماتی  براساس 
مستقل  کمیسیون  به  اجتماعی  امور  و 
و  است، شش  ارایه کرده  بشر  حقوق 
در  افغانستان  در  کودک  میلیون  نیم 
گفته ی  به  دارند.  قرار  خطر  معرض 
این  از  بشر،  حقوق  مستقل  کمیسیون 
هستند  یتیم  کودک  هزار  شانزده  رقم 

که در پرورشگاه ها زندگی می کنند.
بشر  حقوق  کمیسیون  همچنین 
از وقت  قبل  ازدواج های  می افزاید که 
نظارتی  تیم های  تحقیق  مورد  موضوعات  دیگر  از  یکی 
یافته های  براساس  است.  بوده  والیات  در  کمیسیون  این 
حقوق  نقض  مورد   852 مجموع  از  کمیسیون،  گزارش 
بشر که در جریان سال گذشته ی خورشیدی در کمیسیون 
حقوق بشر ثبت شده، بیشتر از شش درصد آن مربوط به 
نقض حق ازدواج و تشکیل خانواده بوده است. ده درصد 
به  مربوط  کودکان  که  گفته اند  مصاحبه شوندگان  از 
خانواده ی شان قبل از رسیدن به سن شانزده سالگی ازدواج 
کرده  که دلیل اصلی ازدواج های قبل از وقت نیز قرضدار 
بودن خانواده های دختر، قمار زدن، فقر و تنگدستی، بد و 
بدل بوده است. براساس آمار ارایه شده از سوی کمیسیون 
ارقام  وقت  از  قبل  ازدواج های  رقم  بشر،  حقوق  مستقل 
باالتر از این را نشان می دهد. به گفته ی این کمیسیون، در 
سال 1388، مجموع ازدواج های قبل از وقت 122 مورد و 
قابل  افزایش  در سال 1389، 237 مورد گزارش شده که 

مالحظه ای را نشان می دهد.
به  همچنین  و  صحی  اساسی  خدمات  به  دسترسی  عدم 

برخی  در  زن  آموزگاران  نبود  قضایی،  و  عدلی  نهادهای 
از مناطق، ترک کردن مکتب توسط دختران دانش آموز، 
کیفیت پایین آموزش از دیگر مواردی هستند که کمیسیون 
مستقل حقوق بشر در گزارش خود به آن اشاره کرده است. 
کمیسیون حقوق بشر می گوید با آنکه شمار دانش آموزان 
آنان  یافته های  اما  است ،  افزایش  روبه  هرسال  مکاتب  در 
نشان می دهد که تقریبا نیمی از کودکان واجد شرایط، از 
رفتن به مکتب محروم هستند. در گزارش کمیسیون مستقل 
متاسفانه  »علی رغم دست آوردها،  بشر آمده است:  حقوق 
از  مکتب،  واجد شرایط  از کودکان  نیمی  تقریبا  هنوزهم 

سیاسی  مسایل  تحلیلگر  جوینده  میراحمد  حال،  همین  در 
زمانی  که  سالح هایی  از  می خواهد  پاکستان  می گوید 
خود  علیه  بود،  گرفته  کشور  آن  از  افغانستان،  جهاد  برای 

امریکایی ها استفاده کند. 
برای  خطرهایی  پاکستانی ها  »ممکن  می گوید:  جوینده 
سخنان  این  اصلی  مخاطب  اما  کنند،  ایجاد  امریکایی ها 
بیشتر مردم پاکستان هستند.« به باور آقای جوینده، پاکستان 
نیروهای  و  افغانستان  به  زدن  برای ضربه  را  کافی  ابزارهای 

ناتو در اختیار دارد. 
به نظر آقای جوینده، پاکستان همواره از گروه های افراطی 
در پاکستان و افغانستان استفاده می کند و به این سیاست خود 
ادامه خواهد داد چنانکه بارها به طالبان گفته است به شرط 
نکنید، می توانید  پاکستان خلق  برای  این که مزاحمت هایی 

در افغانستان دست به حمالت بزنید. 
آقای جوینده می گوید نیروهای ناتو پیش از این که افغانستان 
را ترک کنند، مجبورند تا تهدیدهایی را که از این منطقه ای 
در  می گوید  او  ببرند.  بین  از  می شود،  متوجه شان  جهان  از 
صورتی که جهانیان جنگ افغانستان را نیمه تمام بگذارند و 
اقدام  پاکستانی  تندرو  گروه های  و  طالبان  پناه گاه های  علیه 
نیویارک،  نکنند، حتا در خانه های خود شان در واشنگتن، 

لندن و پاریس در امان نخواهند بود. 

شمولیت به مکتب محروم اند. مهم تر از همه تاهنوز در 200 
ولسوالی هیچ دانش آموز دختر دوره متوسطه وجود ندارد. 
اناث  طبقه  از  معلم  نفر  حتا یک  ولسوالی کشور  در 250 
وجود ندارد. عاله براین، به کیفیت خدمات آموزشی زیاد 

اهمیت داده نشده و مورد توجه قرار نگرفته است.«
با این حال داکتر سیماسمر از مقام های دولتی و نهادهای 
را  خود  کاری  برنامه  و  سیاست ها  تا  خواست  بین المللی 

براساس یافته های این گزارش طرح و تدوین کنند.
راه پیمای برای عدالت

از  شماری  توسط  نیز  پیمایی  راه  یک  حال  همین  در 
نهادهای مدافع حقوق بشر با حضور قربانیان جنگ در کابل 
شعارهایی  دادن  سر  با  راه پیمایی کنندگان  شد.  راه اندازی 
خیانت  طالبان  به  »باج دهی  و  عدالت اند«  تشنه  »قربانیان 
است«، خواستار عزل جنگ ساالران از قدرت شدند. این 
راه  پیمایی که از مقابل دروازه والیت کابل آغاز تا چهار 
راهی ده افغانان شهر کابل ادامه یافت، بازماندگان قربانیان 
عکس هایی از قربانیان خود را که در دوران خشونت های 
شده  قربانی  افغانستان  در  آن  از  پیش تر  و  گروهی  میان 

بودند، حمل می کردند.
افغانستان در  خانواده های قربانیان جنگ سه دهه اخیر در 
از قدرت  برکناری جنگ ساالران  راه پیمایی خواستار  این 
با  راه پیمایی کنندگان  شدند.  آنان  کشانیدن  دادگاه  به  و 
صدور قطعنامه ای از دولت خواستند که قانون عفو عمومی 
را ملغا و به فرهنگ معافیت در کشور خاتمه دهد. در این 
قطعنامه همچنین از دولت خواسته شده که به تعهدش برای 
اجرای برنامه عمل ادامه دهد و تخطی های جنگی و ضد 
بشری را معاف نکند. در بخشی از قطعنامه قربانیان و گروه 
مشروع  حقوق  »به  است:  آمده  انتقالی  عدالت  هماهنگی 
دولت  و  شود  گذاشته  احترام  باید  قربانیان 
حق ندارد تا به مرتکبین جنایت های جنگی و 
ناقضین حقوق بشر معافیت اعطا نموده و حقوق 
فربانیان  باید  دولت  ببخشد.  آنها  به  را  قربانیان 
از حقوق شان،  دفاع  برای  و  نموده  را حمایت 
بتوانند  قربانیان  تا  نماید  اتخاذ  را  الزم  تدابیر 
همچنان  نمایند.  مطالبه  را  اساسی شان  حقوق 
باید یک اداره ویژه در چهارچوب حکومت به 
منظور حمایت از عدالت انتقالی و رسیدگی به 
به شمول  قربانیان،  نیازمندی های  و  خواست ها 

برنامه حفاظت از شهود، ایجاد گردد.«
افغان،  دادخواهان  اجتماعی  انجمن  همچنین 
فوری  برکناری  خواهان  راه پیمایی  این  در 
و  خلق  حاکمیت  دوران  جنایتکاران  تمامی 
پرچم، دوره حاکمیت فاشیستی تنظیم های جهادی، دوران 
ادارات  از  امروز  تا  آن  از  بعد  و  طالبان  ترور  و  وحشت 
تمام  که  است  خواسته  انجمن  این  است.  شده  دولتی 
متهمان جنایات جنگی سه دهه اخیر باید در یک دادگاه با 

صالحیت محاکم شوند.
و  جنگ ساالران  کشانیدن  محاکمه  به  منظور  به  تالش ها 
به  تامین عدالت در کشور در حالی صورت می گیرد که 
نظر می رسد دولت به این تالش های نهادهای حقوق بشری 

و قربانیان جنگ چندان اهمیتی نمی دهد.


اظهارات  این  با  می خواهند  پاکستانی ها  می گوید  مرادیان 
شان به امریکا نشان دهند که این کشور یک سلسله خطوط 
قرمز دارد. او می گوید در چندماه اخیر این مساله واضح شد 
وجود  پاکستان  و  امریکا  میان  جدی  منافع  اصطکاک  که 
دارد و در حال حاضر هر دو کشور با بحران اعتماد روبه رو 
و  امریکا  حاضر  حال  »در  مرادیان  آقای  باور  به  می باشند. 

پاکستان با تنش های جدی روبه رو هستند.« 
یافته  افزایش  حالی  در  واشنگتن  و  اسالم آباد  میان  تنش ها 
است که طالبان پاکستانی نیز از مذاکره با حکومت پاکستان 
نپذیرفته  را   مساله  این  پاکستان  حکومت  گفته اند.  سخن 
طالبان  و  حکومت  بین  مذاکرات  که  صورتی  در  است. 
پاکستانی رسمیت یابد ـ به باور تحلیلگران ـ تنش ها بین دو 

کشور بیشتر از این افزایش خواهد یافت. 
برای  جهانی  جامعه  مکرر  تقاضاهای  وجود  با  پاکستان 
برابر گروه های  در  اقدام جدی  از  هنوز  تروریزم،  با  مبارزه 
تروریستی ای که در حال حاضر در مناطق قبایلی آن کشور 
روز  عزاداران  به  حمله  است.  زده  سرباز  دارند،  فعالیت 
لشکر  به نام  تندرو  گروه  یک  را  آن  مسوولیت  که  عاشورا 
جنگوی به عهده گرفت، به نظر تحلیلگران نشانه ای از ادامه 
ایاالت  نیروهای  تهدید  ادامه  همچنین  و  پاکستان  مداخله 

در  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت  از سوی  ارایه شده  آمار 
مورد میزان بی کاری در افغانستان با آمار کمیسیون مستقل 

حقوق بشر ده درصد تفاوت را نشان می دهد.
کمیسیون حقوق بشر در گزارش خود می افزاید که بیشتر 
براساس  هستند.  محروم  کار  به  دسترسی  حق  از  زنان 
آسیب پذیری«،  و  ارزیابی خطرات  ملی  »سروی  یافته های 
بازار  در  شرایط،  واجد  زنان  درصد  هفت  و  حدود چهل 
کار فعال هستند اما تاکید می کند که حضور زنان نسبت به 
مردان در بازار کار سی و نه درصد کمتر است. یافته های 
کمیسیون مستقل حقوق بشر نشان می دهد که حدود بیست 
می دهند  تشکیل  زنان  را  دولتی  ادارات  کارمندان  درصد 
در حالی که در سال 2006 میالدی 22.3 درصد و در سال 
2005، 31.2 درصد کارمندان دولتی زنان بوده اند. گزارش 
میزان  کاهش  از  حالی  در  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
دولت  که  دارد  حکایت  دولتی  ادارات  در  زن  کارمندان 
باید  ملی،  انکشاف  استراتژی  اهداف  براساس  افغانستان 

ادارات  میزان کارمندان زن در  تا سال 2020 
دولتی را به سی درصد افزایش دهد. کمیسیون 
مختلف  بخش های  »در  می گوید:  بشر  حقوق 
پرداخته  نابرابری های جنسیتی  به  این گزارش 
شده است. این گزارش نشان می دهد که زنان 
از  اجتماعی  زندگی  مختلف  عرصه های  در 
قبیل آموزش، صحت، دسترسی و کنترول بر 
منابع، فرصت های اقتصادی، عدلی و مشارکت 
سیاسی با نابرابری ها و حتا تبعیض های زیادی 
خود  گزارش  در  کمیسیون  این  مواجه اند.« 
افغانستان  در  جسنیتی  نابرابری های  وضعیت 
را یکی از بدترین وضعیت ها در سطح جهان 

توصیف کرده است.
دو میلیون کودک کارگر

در  قانونی  نگاه  از  کودکان  کار  آنکه  با 
مستقل  کمیسیون  گفته ی  به  اما  است،  ممنوع  افغانستان 
حقوق بشر نزدیک به دو میلیون کودک بین سنین شش تا 
هفده سال کار می کنند. براساس گزاش این کمیسیون، این 
کودکان در بیست و دو نوع کار شاقه مشغولند که اکثرشان 
با وضعیت نامناسب کاری مواجه اند. در این گزارش آمده 
است که بیست و سه درصد مصاحبه شوندگان گفته اند که 
هستند.  خانواده  های شان  تامین کننده  یگانه  کودکان شان 
می افزاید که طی یک سال  بشر  مستقل حقوق  کمیسیون 
نزدیک به سه درصد در جمع کودکان کارگر افزوده شده 

است.

پس از حمله یک هلی کوپتر ناتو بر یک پوسته مرزی پاکستان 
که منجر به کشته شدن 24 سرباز پاکستانی شد، مقام های این 
ادامه چنین حمالت،  داده اند که در صورت  کشور هشدار 
گیالنی،  یوسف رضا  داد.  خواهند  نشان  واکنش  خود  از 
تکرار  صورت  در  گفت  جمعه  روز  پاکستان،  نخست وزیر 

چنین حمالت »ناتو با جوابی دردناک« مواجه خواهد شد.
مقام های نظامی پاکستان گفته اند که تاسیسات دفاعی مرزی 
مقام  یک  می کنند.  تقویت  افغانستان  مرزهای  در  را  خود 
چنین  از  جلوگیری  برای  که  است  گفته  پاکستان  نظامی 
دفاع  سیستم  تا  دارد  تصمیم  این کشور  آینده،  در  حمالت 

هوایی را در مرز با افغانستان مستقر کند. 
پاکستانی،  مقام های  اظهارات  این  می گویند  تحلیلگران  اما 
تنها برای مردم پاکستان حایز اهمیت است و مصرف داخلی 
دارد. به باور آنها نظامیان پاکستانی از نظر تعداد و تجهیزات 

با نیروهای ناتو اصال قابل مقایسه نیستند. 
»این  می گوید:  بین المللی  امور  کارشناس  مرادیان،  داوود 
مردم  آن  مخاطبان  بیشتر  و  است  نمادین  بیشتر  صحبت ها 
بخشی  این  همچنین  می باشد.  پاکستان  عامه  افکار  و  عادی 
از استراتژی تهدید و تطمیع پاکستان در برابر امریکاست و 

جدی نیست.« 

از  تن  ده ها  توسط  یک راه پیمایی  راه اندازی  با  همزمان 
قربانیان جنگ به مناسبت دهم دسامبر، روز جهانی حقوق 
کمیسیون  افغانستان،  در  جنگ  قربانیان  ملی  روز  و  بشر 
مورد  در  را  پنجمین گزارش خود  نیز  بشر  مستقل حقوق 

وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم منتشر کرد.
گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر که وضعیت اقتصادی 
و اجتماعی مردم را در جریان سال های 1388 و 1389 مورد 
ارزیابی قرار داده است، در برخی از زمینه ها از پیشرفت ها 
حکایت دارد، اما در مواردی هم به کاهش میزان دسترسی 
مردم به نهادهای عدلی و قضایی، بیشتر شدن تبعیض علیه 
زنان و دختران، افزایش تلفات غیرنظامیان و همچنین فقر 
شانزده  با  مصاحبه  انجام  با  گزارش  این  می کند.  اشاره 
هزار نفر در بیست و هفت والیت توسط تیم های نظارتی 

کمیسیون مستقل حقوق بشر تهیه شده است.
داکتر سیماسمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، روز 
این گزارش در یک نسشت خبری گفت  ارایه  با  گذشته 
اجتماعی  حقوق  باره  در  زمینه ها  از  برخی  در  آنکه  با 
آنهم  با  اما  است،  گرفته  صورت  توجه  مردم  اقتصادی  و 
دارد.  وجود  موارد  از  بعضی  در  زیادی  نارسایی های 
با  رابطه  در  ما  این که  برعالوه  »امروز  افزود:  سمر  خانم 
تقدیر  افغانستان  در  بشر  حقوق  زمینه  در  دست آوردها 
آزادی  دست آوردها  این  نمونه های  از  یکی  که  می کنیم 
و در سطح  بکند  انکار  نمی تواند  است که هیچ کس  بیان 
منطقه نمونه است، اما در رابط با کمبودها و یا عدم تعهد در 
تطبیق عدالت و همچنین ادامه فرهنگ معافیت، خشونت ها 
در  به خصوص  می کنیم.  اعتراض  افغانستان  در  جنگ  و 
رابطه با تلفات ملکی و خشونت هایی که براساس اقدامات 

نظامی صورت می گیرد.«
بی کاری

میزان  خود  گزارش  در  که  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
اقتصادی  حقوق  قبال  در  دولت  تعهدات  اجرای  و  تطبیق 
داده است  قرار  ارزیابی  مورد  نیز  را  مردم  اجتماعی  و 
می گوید یافته های این کمیسیون نشان می دهد که چهل و 
سه درصد از افراد واجد شرایط کار، بی کار هستند و سی 
و دو درصدی که کار دارند، روزانه کمتر از پنجاه افغانی 
از  بی کاری  میزان  مورد  در  که  آماری  اما  دارند.  درآمد 
سوی وزارت کار و امور اجتماعی منتشر شده، نزدیک به 
هفت میلیون نفر در افغانستان واجد شرایط کار هستند که 
از این رقم نزدیک به سی و چهار درصد بی کار می باشند. 

تهدید ناتو توسط پاکستان مصرف داخلی دارد
تحلیلگران:

 حکیمی

 ظفرشاه رویی

کمیسیون حقوق بشر:

ACKU



 محمدهاشم قیام

 پرتونادری
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امضای  سال روز  دسامبر،  دهم  با  همزمان 
اعالمیه ی جهانی حقوق بشر، این مقوله یک بار 
شد.  تجلیل  آن  از  و  افتاد  زبان ها  سر  بر  دیگر 
پدیده ی  این سو،  به  ده سال  از  نیز  افغانستان  در 
است؛  گرفته  قرار  توجه  مورد  بشر«  »حقوق 
این که  از  بیشتر  توجه  این  می رسد،  نظر  به  اما 
کارشناسانه و مبتنی بر ضرورت و واقعیت باشد، 
بیشتر نمایشی و تبلیغاتی بوده است. از همین رو 
شدن  نهادینه  راستای  گامی  در  که  می بینیم 
این  است.  نشده  برداشته  جامعه  در  بشر  حقوق 
در حالی ست که نهادینه شدن حقوق بشر، یکی 
جامعه ای  به  رسیدن  برای  راه  کم هزینه ترین  از 
مبتنی بر همزیستی مسالمت آمیز می باشد؛ چیزی 

که در افغانستان به شدت به آن نیاز داریم.
در  برخورد  تا  می شود  باعث  که  چیزی 
هنجارگذاری نسبت به حقوق بشر در افغانستان 
دیده  که  است  این  نشود،  پنداشته  جدی  زیاد 
علی رغم  گذشته،  ده سال  طول  در  می شود 
حقوق  نهادینه سازی  راستای  در  که  شعارهایی 
صورت  عمل  در  کار  این  شده،  داده  بشر 
از  برخی  که  می شود  دیده  حتا  است.  نگرفته 
ابراز  بشر  حقوق  به  نسبت  سو  ذهنیت سازی 
پدیده ی  گویا  که  می شود  القا  چنین  و  می شود 
از  که  است  وارداتی  مقوله ی  یک  بشر  حقوق 
افغانستان  سوی  و  سمت  به  غربی  سرزمین های 

گسیل شده است.
اصل  بنیادی ترین  به  اگر  که  حالی ست  در  این 
حقوق بشر نگاهی صورت بگیرد، روشن می شود 
که این پدیده پیش از این که هویت غربی داشته 
که  دارد  آموزه هایی  با  زیادی  همخوانی  باشد، 
اصل  است.  گرفته  قرار  تاکید  مورد  اسالم  در 
احترام به حیثیت و کرامت انسانی، اصل برابری 
اصل  زندگی،  حق  اصل  یکدیگر،  با  انسان ها 
حق  از  مردم  برخورداری  اصل  افراد،  آزادی 
از حق  مردم  برخورداری  اصل  تربیت،  و  تعلیم 
و  صحت  حق  از  مردم  برخورداری  اصل  کار، 
دارد،  اعالمیه وجود  این  در  که  دیگری  اصول 
از اصولی است که با آموزه های مبتنی بر شعایر 

دینی نیز مخالفتی ندارد.
از  جدی  توقع  یک  عنوان  به  که  چیزی  اما 
مانور جهانی روی اهمیت انگاری حقوق بشر و 
کنوانسیون های  و  بشر  حقوق  جهانی  اعالمیه ی 
است  این  دارد،  وجود  آن  با  مرتبط  بین المللی 
به  نسبت  دولت ها  رفتار  در  اصول  این  که 
مردمی  که در قلمرو حاکمیت دولت ها زندگی 
می کنند، اعمال شود؛ افغانستان نیز با همین توقع 
روبه رو می باشد. اما دیده می شود که در قلمرو 
حاکمیت دولت افغانستان به این اصول، اگرچه 
می شود،  داده  بها  تبلیغات  و  شعار  عرصه ی  در 
نشان  اصول  این  ساختن  عملی  برای  رغبتی  اما 

داده نمی شود.
به نظر می رسد، یکی از دالیلی که باعث ایجاد 

فکر می کنم که جایی خوانده بودم که یکی از سیاسیون کشور 
اما  بود.  کرده  همانند  خونینی  زخم  به  را  دیورند  مرز  زمانی 
شاید بتوان گفت که دیورند دیگر نه یک زخم خونین؛ بلکه 

اژدهایی است بیدارشده از یک خواب دراز زمستانی!
اژدها به حرکت درآمده و می خواهد بستر خود را تغییر دهد. 
بیش از نیم سده است که ما از آن سوی دیورند سخن می گوییم 
این اژدهای خوابیده سنگ می اندازیم. گاهی هم، سوار  بر  و 
در مسجدی  را  نماز چاشت  سیاسی خود،  هیجانات  توسن  بر 
شفق داغ  و  اسالم آباد  در  را  شامگاهان  خوانده ایم،  پشاور  در 
رسیده ایم به شهر کراچی، با دو رکعت نماز شکرانه ی پیروزی! 
اما سال ها پیش بود که »ضرب مومن« روی دیوار های شکسته 
و خون آلود کابل با خط درشت نوشت: »کامیابی مبارک هو!«. 
ظاهرا کامیابی از طالبان بود؛ ولی در حقیقت آن ها این کامیابی 
کامیابی  دیگر  مفهوم  به  می گفتند؛  مبارک  پاکستان  برای  را 
رسیده  کابل  به  بابر  نصیراهلل  سیاسی  فرزندان  بود.  پاکستان 
بودند. ما سال ها فریاد زدیم و با چه شور و هیجان فریاد زدیم: 
»داپشتونستان زمونژ«، اما آنها زبان هیاهو در کام فروکردند و 
نگفتند: »ای کابل هماراهی!«؛ ولی بر کابل  مسلط شدند و شعار 
پیروزی خود را بر دیوار ها نوشتند. ما در هیچ مسجدی ـ نه در 
پشاور نه در اسالم آباد و نه هم در کراچی ـ توانستم تا آن دینی 
به جا  بودند  بر گردن گرفته  ما  با حمیت  را که حکومت های 
آریم و دو رکعت نماز شکرانه بخوانیم؛ اما دشمن درخانه های 
راه  ما  تکیه  خانه های  یافت. در  راه  ما  یافت. در مساجد  راه  ما 
یافت و در هرگام خون ما را برزمین ریخت! بعد ما با حنجره ی 
است  عملی  »این  زدیم:  فریاد  خود  ساله ی  پنج هزار  تاریخی 
خود  که  آن گونه  را  قرآن  که  او  غیراسالمی!«  و  غیرانسانی 
هر  و  خندید  و  خندید  و  خندید  ما   بر  می خواند  می خواهد، 
بار که ما چنین می گوییم او می خندد! ما شکایت می کنیم او 
به  ما  او می خندد، گویی  ما الف و گزاف می زنیم  می خندد، 
مضحکه ی تاریخ بدل شده ایم و او بر این مضحکه می خندد. او 
با بی اعتنایی به دنبال کار و به دنبال اهداف خود روان است و 
سال هاست که وجب وجب این خاک خون آلود را به کربالیی 
بدل ساخته است.  ما را تشنه کام گروه گروه به خاک و خون 

می کشد.
به  ما  می رسد،  محرم  دهم  بر  تاریخ  گردونه ای  که  همه ساله 
یاد آن آموزگار و رهبر بزرگ آزادی و تاریخ، حضرت امام 
یاران  یاد  به  و  می افتیم  باد!  او  بر  خداوند  رحمت  که  حسین 
جوانمرد او، به یادآن شهیدان تشنه لبی که یزیدیان آب بر آنان 
بستند!  خداوند  خود می داند که خاک کربال را از چه جوهری 
آفریده است که تا توانست چنان مصیبتی را تحمل کند و آن 

همه خون پاک، داغ و تشنه را قطره قطره بنوشد!
تا محرم می گذرد گویی دیگر آب از آب تکان نخورده است! 
عدالت  و  حق  همیشگی  قیام  حسین)رض(  قیام  که  حالی  در 
برابر  در  است  نور  جاودانه ی  ستیز  بی عدالتی،  برابر  در  است 
تاریکی. مشعل مقدس ایمان است که باید نسل در نسل روی 
دوش تاریخ حمل شود! از این نگاه که می بینیم آن قیام وآن 
جاریست،  زندگی  نفس  هر  در  و  تاریخ  نفس  هر  در  انقالب 
برای آن که جهان ما هیچ گاهی از یزید و یزیدیان تهی نبوده 

است.
بود.  دیگری  کربالی  خود  کابل   شهر  محرم  دهم  در  امسال 

در  مندرج  اصول  تطبیق  برابر  در  حساسیت 
است  خوفی  شده،  بشر  حقوق  جهانی  اعالمیه ی 
که برخی از افراد و اشخاص مقتدر جامعه نسبت 
به کارکردهای گذشته خویش دارند. از آن جایی 
تساوی  از  بشر  حقوق  جهانی  اعالمیه ی  در  که 
شده،  گفته  سخن  قانون  برابر  در  افراد  برابری  و 
برخی از کسانی که در تاریخ چندسال اخیر این 
نگران  اکنون  نداشته اند،  خوبی  رفتار  سرزمین، 
اصول  و  بشر  حقوق  شدن  نهادینه  با  که  این اند 
آن، ممکن است، آنان مجبور به پاسخ گویی در 
این رو،  از  شوند.  خویش  پیشین  کرده های  برابر 
پدیده  یک  بشر  حقوق  تا  می شود  کوشش 
فرهنگ  با  همخوان  غیر  و  غیرمقبول  و  وارداتی 

بومی  تلقی شود.
البته این ترس ناشی از این می باشد که در اذهان 
در  که  خشونت هایی  به  نسبت  عمومی  جامعه 
گرفته  صورت  افغانستان  در  گذشته  سال  چهل 
دیروز  چنان که  دارد.  وجود  جدی  حساسیت 
انتشار  نیز دیده شد که در تجلیل از روز جهانی 
اعالمیه ی جهانی حقوق بشر و در پاس داشت از 
صورت  مظاهره ای  کابل  شهر  در  اعالمیه،  این 
مظاهره،  در  از شرکت کنندگان  برخی  و  گرفت 
در  جنگی  جنایت  عامالن  محاکمه ی  خواستار 
و  جنگی  جنایتکاران  محاکمه  شدند.  افغانستان 
ناقضان حقوق بشر یکی از خواسته هایی است که 
بسیاری از مردم به آن تاکید دارند. همین تاکید 
نسبت  قدرت  ناحیه ی  از  تا  است  گردیده  باعث 
مثبت  سازی  زمینه  بشر،  حقوق  سازی  نهادینه  به 

صورت نگیرد.
این در حالیست که برای تامین ثبات روانی جامعه 
در آینده و حال نیاز جدی به نهادینه سازی حقوق 
بشر و اجرای اصول اساسی و بنیادین حقوق بشری 
می باشد.  جامعه  اجتماعی  روزمره  زندگی  در 
بدیهی است که اگر اصل برابری افراد در جامعه 
خواهی ها  زیاده  زمینه ی  گیرد،  قرار  توجه  مورد 
مورد سواستفاده ی  افراد جامعه  و  می رود  بین  از 
افراد مقتدر برای دست یابی خواسته های آنان قرار 

نمی گیرند.
نهادینه سازی  به  می تواند  که  راه هایی  از  یکی 
اجرای  به  و  کند  کمک  جامعه  در  بشر  حقوق 
افغانستان در این عرصه کمک  مسوولیت دولت 
می کند، درج اصول و قواعد بنیادین حقوق بشر 
نصاب  در  اگر  آموزشی  می باشد.  نصاب  در 
و  شود  توجه  بشر  حقوق  به  آموزشی  افغانستان 
بیاموزند  افغانستان در سنین مکتب  اگر کودکان 
سواستفاده  حق  و  می باشند  برابر  بایکدیگر  که 
به  همدیگر  برای  باید  و  ندارند  را  یکدیگر  از 
عنوان یک هم شان احترام بگذارند، سنگ بنای 
می شود  گذاشته  احترام  بر  مبتنی  جامعه  آینده ی 
مثبت  ایجاد یک زمینه روانی  این مساله سبب  و 
جامعه  در  روانی  و  روحی  آرامش  ایجاد  برای 

می شود.

گویی باز یزیدیان روزگار، خون حسین و یاران او را بر خاک 
ریختند. امسال خون شهیدان دهم محرم در کابل، قندهار و بلخ 
پیوست. گویی زمان  با خون شهیدان کربال  نور  از  چنان شطی 
برداشته شد و عاشورای کابل با عاشورای حسینی در کربال  به 
هم آمیخت و یک بار دیگر تاریخ یزید و یزیدیان را در سیمای 
فاجعه آفرینان اسالم دشمن پاکستانی و سیاسیون منافق آن کشور 

تماشا کرد!
دشمن آزرمی ندارد که از چنین عمل کافرمنشانه ای انکار کند، 
همان گونه که یزید دستور کشتار حسین و یارانش را داده بود، 
از  تاریخ. دشمن  از روسیاهی  بی هیچ هراسی  بی هیچ آزرمی و 
پاکستان می آید؛ اما چه کسی او را  به کوچه ها و پس کوچه ها، 
این خود  بدون شک  می سازد،  آشنا  ما  پس خانه های  و  خانه ها 
ماییم که دست دشمن را گرفته و او را تا حریم خانه های خود 
و  پاکستانی  افغانی،  طالب  میان  در  را  تفاوتی  من  آورده ایم. 
اندیشه است  نمی بینم. طالبانیزم  یک تفکر است. یک  القاعده 
و یک جهان بینی است. این جهان بینی افزاریست در دست آنها 
که می خواهند جهان را در چارچوب آن تغییر دهند. طالبانیزم 
طالبانیزم  است.  ندارد. خواهان حاکمیت جهانی  توقف  نقطه ی 
جدال همیشگی است. این بحث ها که طالبان افغان باید خود را 
است.  عبثی  بحث های  کنند،  پاکستان جدا  طالبان  و  القاعده  از 
برده اند.  بین  از  را  فلسفه ی وجودی خود  آنها   این صورت  در 
چنین  پشت  در  هم  یا  و  می دهند  فریب  را  یا خود  ما  سیاسیون 
که  دارم  شک  من  می کنند.  دنبال  را  دیگری  اهداف  جمالتی 
بسیاری از سیاسیون اریکه نشین ما خواهان فروپاشی طالبانیزم در 
کشور باشند و این چیزیست که همیشه زایشگر بی اعتمادی بوده 

است.
که  می خواهد  و  است   میدان  پیروزمند  پاکستان  دولت  ظاهرا 
باشد. چنان که  داشته  بل شش الخ  نه چهار الخ؛  تروریزم  گاو 
این کشور سال هاست که از بنیادگرایی طالبانی به گونه ی یک 
افزار موثر در جهت تحکیم منافعش در افغانستان و در درازمدت 
درجهت حاکمیت بر افغانستان  استفاده می کند و به همین گونه 
با استفاده از چنین افزار سیاهی پیوسته با هند مقابله کرده است؛  
با این حال تراکم بنیادگرایی در پاکستان و منطقه سر انجام چنان 
گرزه ماری دستان سیاه این مار باز ناپاک را نیش خواهد زد و او 

را از پای در خواهد افگند! 
را   اژدهای دیورند  ما در جغرافیای ذهنی خود گاهی  سیاسیون 
تا آن سوی اتک رانده اند، اما در سال های اخیر پاکستانی ها این 
نیم  از  جداشده  کشور  پاکستان  که  نمی کنند  پنهان  را  اندیشه 
قاره ی هند است و  مرز این  نیم قاره را در افغانستان در کوه های 
هندوکش می دانند.  این که سیاست دولت های پاکستان در پیوند 
به افغانستان چقدر بر چنین محور فکری استوار می باشد، مساله 
دیگریست؛ دست کم هم اکنون چنین طرز تفکری در پیوند به 
انتقام  افغانستان  از  پاکستان  دارد.  وجود  پاکستان  در  افغانستان 
می گیرد و آن غیرت افغانی ما را به میدان فرا می خواند! تاریخ 
به  پاکستانی ها  هنوز  است.  افغانستان  با  دشمنی  تاریخ  پاکستان 
کودکان خود یاد می دهند که افغانستان یگانه کشوری است که 
این  کرد!  مخالفت  متحد  ملل  سازمان  در  پاکستان  عضویت  با 
یک آموزش سیاسی در پاکستان است. این یک آموزش سیاسی 

دورنمایی است.
ادامه در صفحه 9

حقوق بشر و نگاهی مثبت 
همزیستی مسالمت آمیز

و این مثلث
بی قاعده ی خونین
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

5. 4 حق اطالع فوري متهم و توقیفي 
از اتهام

». . . متهم حق دارد به مجرد گرفتاري، از اتهام 
منسوب اطالع يابد.« پيرامون آگاهي و اخبار 
سهل انگاري  وارده،  اتهام  از  متهم  به  فوري 
بسياري  در  دارد.  وجود  فراواني  مشکالت  و 
اما  افراد گرفتار و توقيف مي شوند  از موارد، 
هيچ نوع  آن ها  به  بازداشت،  دليل  مورد  در 
معلوماتي داده نمي شود، به علت عدم آگاهي 
مردم از اين حق فقط دو مورد نقض اين حق 
تحقيقات  اما  است؛  شده  ثبت  کميسيون  در 
اين حق را در  نظارت هاي کميسيون نقض  و 
مورد اطفالي که در مراکز اصالح و تربيت به 

سر مي برند بسيار باال نشان مي دهد. 
سال  به  نسبت  ارقام  اين  که  است  ذکر  قابل 

قضیه اول:
در شب 1-2  /1390/9 حوالي ساعت يك 
و نيم بجه شب، سه تن از اعضاي يك فاميل 
فارياب  بلوچ شيرين تگاب واليت  قريه  در 
مجروح  ديگر  تن  سه  و  مي رسند  قتل  به 

مي گردند.
قومانداني  کشفي  مسووالن  اظهارات  قرار 
امنيه ولسوالي شيرين تگاب، به تعداد ده نفر 
طالبان  گروه  از  که  موترسايکل سوار  مسلح 
مي باشند در اين شب حوالي ساعت يك و 
سه  و  شده   بلوچ  قريه  داخل  شب  بجه  نيم 
اسامي  خانه  داخل  مسلح  افراد  اين  از  تن 
ابراهيم شده موصوف  غياث الدين ولد سيد 
را با خانمش گل پيکي و دخترش ريحانه به 
رگبار بسته و به قتل مي رسانند و در جريان 
که  فرشته  به نام هاي  دخترش  دو  حادثه 
شانزده  که  عاقله  و  داشته  عمر  سال  هشت 
به اسم شيرآقا که  با يك پسرش  بوده  ساله 
کرده  اصابت  پاي شان  و  دست  به  مرمي 
فعال  زخمی ها  وضعيت  مي گردند.  مجروح 
اين که  از  است.  رضايت بخش خوانده شده 
قضيه جديدا به وقوع پيوسته و زير تحقيق و 
کشف نهادهاي ذ  ي ربط  قرار دارد علل  و 
در  و  نيست  معلوم  دقيقا  تاهنوز  قتل  انگيزه 
پيوند به قضيه تا تاريخ 1390/9/2 که بخش 
نمود  نظارت  قضيه  از  بررسي  و  نظارت 
وجود  شايعاتی  اما  بود  نشده  گرفتار  کسي 
غياث الدين  دختر  مقتول  ريحانه  که  داشت 
مقتول که شوهرش در ايران بوده و در خانه 

در  مثال  طور  به  مي دهد  نشان  را  کاهش   1388
اتهامات  از  کودکان  درصد   21.5 سال،  اين 
وارده عليه خويش آگاهي نداشته و 37.3 درصد 
که  بود  نشده  صادر  براي شان  توقيف  ابالغيه 
به  بيشتر  توجه  حاصل  کاهش  اين  است  ممکن 
داشت که  توجه  بايد  اما  باشد.  حقوق کودکان 
رقم 12.9 درصد نيز رقم قابل مالحظه اي است 
در  کودکان  از  زيادي  تعداد  مي دهد  نشان  که 
به طي  از حق دسترسي  تربيت  و  مراکز اصالح 
مراحل رسيدگي قانوني برخوردار نبوده و قانون 

در مورد آنان رعايت و تطبيق نمي شود. 
5. 5 حق رسيدگي به شکايت مجني عليه

آشکار  کميسيون  در  موجود  اسناد  و  معلومات 
مي سازد که موارد متعدد نقض اين حق موجود 
مکرر  تقاضاي  يا  مراجعه  وجود  با  که  است 

پدرش غياث الدين  بودوباش داشته است. وی 
و  نبوده  برخوردار  خوبي  شهرت  از  قريه  در 
از  بوده  و يك تن  نامشروع  به کارهاي  متهم 
به اسم قاري فيروز که در صف  همسايگانش 
طالبان قرار دارد  به موصوفه  اخطاريه مي داده 
همين  به  بردارد.  عمل ها  اين  از  دست  که 
و  ناجوانمردانه  عمل  اين  به  دست  شايد  دليل 
نمي توان  دقيقا  اما  باشد.  زده  جنايت کارانه 
تحليل نمود که علل و انگيزه ی قتل چی بوده 

است.
قضیه دوم: 

توره  اسامي   1390/8/27 مورخ  جمعه  روز 
ولسوالي  قلعه  بازار  قريه  مسکونه  صوفي 
قتل  به  منزلش  در  خانمش   با  دولت آباد 
گرفتار  کسي  قضيه  به  پيوند  در  و  مي رسد 
قومانداني  اظهارات  براساس  است.  نگرديده 
امنيه ولسوالي دولت آباد آنها توسط خداي نظر 
عامل  و  رسيده  قتل  به  دامادش  شيرنظر  ولد 

قضيه به صفوف طالبان پيوسته است. 
در  فعال  که  صوفي  توره  دختر  شاه  زينب  اما 
ادعا  فارياب زندگی می کند  امن واليت  خانه 
دارد که چند سال قبل درحالي که سيزده سال 
به عقد  او را  عمر داشت تعدادي مي خواستند 
يك مرد مسن درآورند ولی پدرش موافق نبود 
و از طرف ديگر هرکسي تالش مي کرد که او 
می گويد  او  درآورد.  نکاح خويش  و  عقد  به 
مورد تهديدها نيز قرار داشته و بنا به مجبوريت 
پدرش او را به مامايش غالم رسول تسليم نمود 
می گويد:  زينب شاه  نمايد.  سرپرستي  او  از  تا 

قرباني، به شکايت وي توجه الزم صورت نگرفته و 
سال  در  است.  نشده  انجام  زمينه  در  قانوني  اجراات 
دفاتر  در  حق  اين  نقض  مورد  پنج  و  چهل   ،1389
کميسيون ثبت گرديده که از اين تعداد 11 مورد در 
رابطه به زنان و 11 مورد مربوط کودکان بوده است. 
در يکي از قضايا که مورد تعقيب و پيگرد کميسيون 
اواسط سال 1385  از  قتل  به  متهم  »فردي  دارد  قرار 
در حبس به سر مي برد که در همان سال به 16 سال 
محکمه   ،1387 سال  در  و  گرديده  محکوم  حبس 
استيناف، وي را به ده سال حبس محکوم نموده است 
مداوم  پيگيري هاي  با وجود  تاکنون  زمان  از آن  اما 
قضيه توسط کميسيون حقوق بشر و ديگر ارگان هاي 
مدت  نامبرده  و  مانده  ملتوي  وي  دوسيه  ذي ربط، 

طوالني است که بي سرنوشت مي باشد.« 
و  سهل انگاري  که  قضيه  اين  مشابه  قضاياي   
مشکل  نهايت  در  و  ذي ربط  ارگان هاي  کم توجهي 
نشان  را  بشري شان  حقوق  به  دسترسي  در  افراد 
به  ارجاع شده  قضاياي  بين  در  به وفور  مي دهد، 
مي شود.  مشاهده  بشر  حقوق  مستقل  کميسيون 
سبزپوش  خواجه  ولسوالي  توقيف خانه  از  شخصي 
واليت  اين  در  کميسيون  دفتر  به  فارياب  واليت 
در   ،1389 سال  در  که  است  کرده  شکايت  چنين 
انتخابات  ناظر  صفت  به  ولسي جرگه  انتخابات  روز 
وظيفه  ايفاي  ولسوالي  اين  ده نو  راي دهي  مرکز  در 
مي کرده است. تعدادي از هواداران يکي از نامزدها 
به  راهنمايي  و  تهديد  را  زنان  و  شده  مرکز  وارد 
نظرشان کرده اند که مورد  نامزد مورد  به  راي دادن 
اعتراض  اين  مي گيرد.  قرار  سايرين  و  وي  اعتراض 
اما  است  داشته  پي  در  را  فيزيکي  و  لفظي  مشاجره 
مقامات امنيتي ايشان را با عده اي ديگر دستگير کرده 
و از طرف مقابل کسي را دستگير نمي کند و تصميم 
دارند که تنها وي را جزا بدهند که ايشان اين عمل 
سارنوالي را غيرقانوني مي دانند که با پيگيري بخش 
فارياب، طرف  در  دفتر کميسيون  بررسي  و  نظارت 

مقابل نيز دستگير و به جزاي نقدي محکوم شدند. 
ادامه دارد

مدتي  از  بعد  و  آورده  خود  خانه  به  مرا  »مامايم 
به  عمل  اين  و  داد  انجام  بااليم  را  نامشروع  عمل 
بوده  وي  نکاحي  زن  من  گويا  که  درآمد  شکلی 
باشم که بعدا پدر و مادرم را در جريان اين موضوع 
شدند.  خبر  واقعه  اين  از  اقاربم  تمام  و  گذاشتم 
بعد  سال  سه  و  نمود  فرار  و  ترك  را  قريه  مامايم 
که در سن شانزده سالگي قرار داشتم فاميلم زمينه 
شيرنظر  ولد  نظر  خداي  پسرخاله ام  با  را  ازدواجم 
فراهم نمود و قبل از عقد نکاح، فاميلم موضوع را 
با پسرخاله ام در ميان گذاشت که زينب شاه دختر 
باکره نمي باشد به همين شرط موصوف مرا به عقد 
و نکاح خويش درآورد و هشت ماه با من زندگي 
کرد با طعنه و کنايه که شما باکره نبوديد باالخره 
پايان کار  اين  اما  ايران رفت.  به  و  ترك  را  محل 
ايورم  رفت  ايران  کشور  به  شوهرم  زماني که  نبود 
امام نظر با من روابط نامشروع برقرار نمود و بااليم 
در  نمود.  فرار  نيز  و موصوف  نمود  تجاوز جنسي 
اين اواخر شوهرم از ايران برگشته و من که در خانه 
پدرم بودم مرا تهديد به مرگ مي نمود بنابراين به 
مورد  که  گرديدم  عارض  دولت آباد  ولسوالي 
در خانه  را  بنده  ولسوالي  مقامات  قراردارم  تهديد 
در  فعال  که  نمود  معرفي  ميمنه  شهر  در  زنان  امن 

خانه امن قرار دارم.«
باشد  حقيقت  به  مقرون  اگر  زينب شاه  ادعاي  اين 
قتل  اين  که  را  امنيه  قومانداني  اظهارات  مي تواند 
حدودي  تا  است  گرفته  صورت  دامادش  توسط 
همين  شايد  قتل  انگيزه  و  علل  که  نمايد  تاييد 

موضوع بوده باشد.


در جامعه  های سراسر جهان، استنباط زنان از فرهنگ شکل  های گوناگون 
و  آن  و سيطره  نوين  استعمار  برابر  در  مقاومت  آن  مشهود ترين  يافته که 
دارنده  نيز  زنان  فرامليتی،  سرکوب  با  مبارزه  در  است.  ناسيوناليسم  تاييد 
باوجود  می توان  معنا  اين  در  دارد.  نام  فرهنگ  که  هستند  چيزی  همان 
ذاتی  قابليت  واجد  را  پديده  اين  فرهنگ،  بازدارنده  جنبه  های  از  انتقاد 
تغييراتی که  برانگيز  تامل  معذالك سرشت  دانست.  ]ملی[  ر هايی  راه  در 
ناسيوناليسم در ترفيع جايگاه زنان به خود می گيرد، موضوع را پيچيده تر 
می کند. تنوع گسترده نظرياتی که در باب قابليت و نقش زنان در خالل 
مبارزات ناسيوناليستی به ظهور رسيد، غالبا به بروز سردرگمی و هدف های 
است  ماترکی  اين  و  شد  جنسيت محور  مناسبات  سياسيات،  در  متناقض 
می کند  تحميل  امروز  پسااستعماری  جامعه  های  بر  را  خود  همچنان  که 
)جاياوارِدنا 1986(. همين روند دستخوش مبارزات جهانی فمنيست  ها نيز 
شده است. ساليان سال زنان سراسر جهان مجبور بوده اند که مکان و منظره 
مسير های  شجاعانه  و  دريابند  را  يکديگر  فرهنگی  گذشته  چشم بند های 
تا  نوردند،  در  را  فرهنگی  بومی گرِی  خطرناك  و  سنگالخ  از  آکنده 

يکديگر را دريابند و متحدا دست به اقدام زنند.
همين  به  است؛  اهميت  واجد  فرهنگی  حساسيت  بين المللی،  صحنه  در 
ميزان حفظ آگاهی ما نسبت به سرکوب جنسيت محور درون اجتماعی و 
نتيجتا آگاهی جامع ما نسبت به همزيستی سرکوب  های چند جانبه، اهميت 
ناسيوناليستی  وجود  های  ابراز  مقهور  جنسيت  زمانی  دير  دارد.  فراوان 
می بوده است؛ دير زمانی برابری زن و مرد را از متن ساير مبارزات، تحت 
عنوان مساله ای ثانوی، به حاشيه رانده اند. دير زمانی از زنان می خواستند 
در مبارزات آزاديخوا هانه بعضی از اهداف خود را کنار گذاشته و اهداف 
نظريه  کنند.  دنبال  و  انتخاب  آن  معين  و  محدود  شکل  در  را  ديگری 
نژادی، طبقاتی، جنسيتی،  تبعيضات  افشای همزمان  بر  با اصرار  فمينيستی 
جنسی و استعماری و امثالهم سرشت در آميخته آزادی های سرکوب شده 
را برمال کرده و ثابت نموده که اين سرکوب  ها مرتبط و انفکاك ناپذيرند 
و درجه بندی )دروغين( ظاهرا انفکاك پذير سرکوب  ها به تنها نتيجه ای که 
ختم می شود بازتوليد راهبرد های ناقص و مشکوك در مسير دستيابی به 
آزادی و برابری است. اين واقعيت که زنان غالبا چنين تحليل  های گمراه 
کننده ای نسبت به شوربختی خود را می پذيرند، نمی تواند دليلی باشد بر 

ناممکن دانستن امکان اتحاد در متن اختالفات واقعی آنان.
از  مجموعه ای  و  تغييرناپذير  و  ساکن  محملی  فرهنگ  صورت،  هر  در 
اطالعات مشخص نيست که بتوان از متن آن قابليت انطباق و کاربرد حقوق 
بشر را اندازه گرفت. به عکس فرهنگ مجموعه ای از رفتار های اجتماعی 
و شارحان  مقام شرکا  و  قدرت  از  آن،  معنای  است که  متعامل  و  متغاير 
آن اثر می پذيرد. به عالوه فرهنگ فقط يك مولفه از مجموعه مولفه  های 
روابط پيچيده شبکه بده بستان های قدرت است که حيات ما را احاطه کرده 
است. عارف ديرليك Arif Dirlrk )1987( می نويسد: »برخورد انتقادی 
با مقوله فرهنگ، که تنزل آن را به يك سالح ايديولوژيك برای توجيه 
آن  بر  را  ما  می کند،  افشا  و  داده  قرار  سوال  مورد  گروه[،  ]يك  سيطره 
می دارد که چنين پديده ای را صرفا ويژگی يك کلّيت ندانيم، بل فعاليتی 
تلقی کنيم که با جريان مناسبات اجتماعی آميخته شده و به همان ميزان که 

نشانه همبستگی است، قرينه ای بر تضاد نيز هست.« )15(
ديده  خود  به  خالف آمد  چرخش  های  قرون،  طی  در  فرهنگ  بازسازی 
است. مثال کارگزاران استعمار در خلق »افسانه  ها« و »فرهنگ عامه« دست 
به کار شدند )مثل مورد مااوری Maori در نيوزلند( تا ترتيبات تصرف  
»سنتی« اراضی را سرهم بندی کنند )مثل مورد فی جی FiJi ( و تعريف 
بدهند.  دست  به  مستعمرات  کليه  در  جنسيت محور  نقش  های  از  ديگری 
در واقع نظام های رسمی حقوقی کشور های مستعمره سابق غالبا از آرمان 
حقوقی حق به جانب  اربابان استعمارگر سابق تغذيه شده است. تصاحب 
يك چنين »فرهنگ« درهم جوشی توسط مستعمرات سابق به خودی خود 
ُجست  مغلطه آميزی  سياست بازی  در  بايد  را  واقعی  بغرنج  نيست.  بغرنج 
که رفتار های تاريخا محتمل و تغيير يابنده را به بديهيات جاودانی بی برو 

برگرد تبديل می کند.
ادامه دارد
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وضعيت حقوق بشر 

در افغانستان
سياسيات جنسيت و فرهنگ

 در گفتمان جهانى حقوق بشر

قتل اعضاي دو خانواده در واليت فارياب

 قسمت سی و یکم

 تحمیداهلل عظیمي - مسوول نظارت و بررسي از تخطي ها در دفتر والیتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

    قسمت پنجم

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

نویسنده: آراتی رایو/ترجمه ع-ر رهگذر/بنیاد برومند
/http://www.iranrights.org :منبع

حقوق بشر، حقوق همه انسان ها است که از کرامت 
ذاتى هر فرد ناشى مى شود.

از مجموع کودکان موجود در مراکز اصالح و تربیت که طي سال 1389 
مصاحبه شده اند، 12.9 درصد ایشان از اتهامات وارده علیه خویش 

اطالع نیافته  بودند و 25.4 درصد گفته اند که ابالغیه توقیف براي شان 
صادر نشده است. نظارت بر این مراکز هم چنین نشان مي دهد که 
20.8 درصد کودکان در مورد مراحل رسیدگي به قضیه خود، آگاهي 

نداشته  و 30.3 درصد آنان از حقوق خویش باخبر نشده اند.

ACKU



وزارت معادن
در پی استخراج بیشتر از چاه های گاز شمال

غور در آستانه فاجعه

 بصیر فیاض - جوزجان

 آژند - هرات
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آينده ای  در  تا  دارد  نظر   در  كشور  معادن  وزارت 
نزديك تمامي چاه هاي اكتشافي و تفحصي گاز شمال 

را به چاه هاي استخراجي مبدل سازد.
در واليت جوزجان 36 چاه  اكتشافی و تفحصی وجود 
داشت كه از اين میان 3 چاه آن قبال به خاطر استخراج 
به بهره برداری سپرده شده بود و اكنون كار روی  گاز 

دو چاه ديگر جريان دارد.
چاه های اكتشافی و تفحصی، چاه هايی  است كه به خاطر 
تثبیت موجوديت گاز ابتدا حفر می شود و بعد از تثبیت 

گاز تا زمان ضرورت بسته می شود.
افغان گاز  تصدي  ريیس  فضلي،  محمد  صالح  انجنیر 
واليت جوزجان مي گويد: »از اوايل سال روان آفتابي، 
استخراجي  چاه هاي  به  را  گاز  تفحصي  چاه  حلقه  سه 
شماره  چاه هاي  ديگر  روز  چند  تا  و  ساخته ايم  مبدل 
به  نیز  را  جوزجان  واليت  »جرقدوق«  قريه   58 و   22
تمامي  طريق  اين  از  كه  سپرد  خواهیم  بهره برداري 
مرفوع  مزار شريف  برق  و  كود  فابريكه  نیازمندي هاي 

خواهد شد.«
تولید كود و  به خاطر  مزار شريف  برق  فابريكه كود و 
نیاز دارد و 28 چاه  قابل مالحظه ای گاز  به مقدار  برق، 
در واليت جوزجان، اكنون در اختیار اين فابريكه است.

از  گاز  سريع  انتقال  به خاطر  كه  می گويد  فضلی  آقای 
پاپ الين  اعمار  جوزجان،  »جرقدوق«   تصفیه خانه های 
91 كیلومتري به ارزش 90 میلیون دالر امريكايي از اين 
ناحیه تا به فابريكه كود و برق واليت بلخ در آينده ای 

نزديك روی دست گرفته می شود.
او افزود: »وزارت معادن در جلسه های پیهم خويش اين 
موضوع را تثبیت كرده است1 و تا چند ماه ديگر كار 

اين پروژه به دواطلبي سپرده خواهد شد.«
آقاي فضلي اضافه كرد: »اين رياست در نظر دارد تا دو 
به قدرت 600 میگاوات برق را در  توربین برق گازي 
فابريكه كود و برق و قريه جرقدوق  شبرغان منتا ژ و به 

بهره برداري بسپارد.«
به خاطر  معادن  وزارت  كه  راهكار هايی  از  يكی 
گرفته  نظر  در  زيست  محیط  آلودگی  از  جلوگیری 
جنراتور های  و  تیزرفتار  موتر های  ساختن  مجهز  است، 

بزرگ به سیستم سوخت گاز است.

مسووالن دولتی در واليت غور می گويند كه هزاران 
خانواده در اين واليت، به سبب مسدود شدن راه های 
طبیعی  حوادث  و  گرسنگی  خطر  با  مواصالتی شان، 

رو به رو هستند.  
طبیعی  حوادث  با  مبارزه  اداره ی  ريیس  دادفر،  حامد 
هزار   26 حدود  در  امسال  كه  می گويد  واليت  اين 
خانواده كه در خشك سالی حاصالت شان را از دست 
روبرو  طبیعی  حوادث  و  گرسنگی  خطر  با  داده اند، 

هستند.  
به  فكر می كنیم كه  تخمینی  به طور  »ما  می افزايد:  او 
طبیعی  با خطر حوادث  هزار[ خانواده   26[ تعداد  اين 

روبرو خواهند شد، اما ممكن تعداد بیشتر شود.«
 ريیس مبارزه با حوادث طبیعی غور اظهار می دارد كه 
برف باری در اين واليت آغاز شده و عمال بخش هايی 
از راه های مواصالتی ولسوالی ها با مركز اين واليت، 

مسدود شده است.  
به گفته ی آقای دادفر، هر سال موسسات كمك كننده 
می دهند،  كمك  ارسال  وعده ی  مركزی  دولت  و 
ولی كمك ها پس از مسدودشدن راه های مواصالتی 
صورت می گیرد و يا هم اين وعده ها عملی نمی شود. 
واليتی  شورای  در  مردم  نمايندگان  ديگر،  سوی  از 
غور نیز نگرانی های خود را از اين وضعیت در واليت 

غور ابراز می دارند. 
 فضل الحق احسان، ريیس شورای واليتی غور، با اظهار 
نگرانی از فرا رسیدن سرمای زمستان به رسانه ها گفته 
است كه خشك سالی های امسال مردم را زياد متضرر 
ساخته است و باشندگان اين واليت در وضعیت بدی 

قرار دارند. 
اين  بار ها  كه  می افزايد  غور  واليتی  شورای  ريیس 

محیط  نگهداشتن  سالم  براي  كه 
زيست مفید خواهد بود.

به گفته آقای فضلی، نصب و منتاژ 
در  گازي  برق  تولید  دستگاه  دو 
كود  و  شبرغان  جرقدوق  ساحات 
پالن  اساس  به  مزارشريف،  برق  و 
و  است  شده  آغاز  معادن   وزارت 
كار اعمار اين دستگاه ها تا دو سال 
به  كه  رسید  خواهد  اتمام  به  آينده 
اين ترتیب شهر كابل و واليت های 
وارداتي  برق  به  نیاز  ديگر  شمالي، 

نخواهند داشت. 
گفتني است از چهار دهه به اين سو، 
بیشتر از 36 حلقه چاه گاز در معادن 
يتیم تاق،  گوگردك،  خواجه  مناطق  در  شبرغان  گاز 
شكرك، جرقدوق و خواجه برهان حفر شده است كه 
روزانه ظرفیت استخراج 440 هزار مترمكعب گاز براي 
شبرغان،  و شهروندان  مزارشريف  برق  و  فابريكه كود 

آقچه و خواجه دوكوه را دارد.      
اين  افغان گاز می گويد كه استخراج معادن گاز  ريیس 
واليت از چهل سال پیش توسط نیروی كار متخصص 
مطالعات  از  هنوزهم  كه  بود  شده  آغاز  وقت  شوروی 
و وسايل تخنیكی آن كشور در استخراج گاز استفاده 
می شود، اما نبود تجهیزات مدرن تخنیكی باعث كندی 

كار استخراج معادن در واليت جوزجان شده است.
هم اكنون، به گفته مسووالن در واليت جوزجان 1700 
خانه از گاز قابل سوخت اين معادن استفاده مي كنند كه 

خواهیم بود.«
منطقه  يك  در  جغرافیايی  نگاه  از  غور  واليت 
كوهستانی كشور قرار دارد و به همین دلیل اين منطقه 

دارای راه های دشوارگذر می باشد. 
راه  هیچ گونه  عقب مانده  واليت  اين  برای  حال  تا 
زمستان  فصل  در  لذا  است،  نشده  ساخته  موصالتی 
راه ها  مسدودشدن  و  برف  طوالنی  بارش های  با  كه 
همراه می باشد، ارتباط اين واليت به طور كل با ديگر 
واليت ها قطع می شود و مردم در اين واليت چندين 

ماه در محاصره سرما قرار می گیرند.   
سالیان درازی است كه مردم واليت غور با اين معضله 
به شكل جدی و خطرناك آن روبرو هستند، ولی تا 

حال اين مشكل راه حلی نیافته است. 
باشندگان واليت غور نیز از وضعیت موجود شكايت 
به  تنها  آنان  ناگوار  وضعیت  كه  می گويند  و  دارند 
زمستان امسال يا سال گذشته محدود نیست و سالیان 
دارد،  وجود  همچنان  معضل  اين  كه  است  درازی 
بهبود  برای  تا حال كوچك ترين كمكی  دولت  ولی 

وضعیت مردم غور انجام نداده است.  
نورمحمد كه در شهر چغچران دوكان دارد می گويد: 
ارتزاقی  مواد  قیمت  زمستان،  فصل  نزديك شدن  »با 
روز به روز باالتر می رود  و در اواسط زمستان حتا به 

معادن  وزارت  كه  می گويد  افغان گاز  تصدی  ريیس 
مي خواهد براي جلوگیري از آلودگي محیط زيست، تا 
چند ماه آينده، شماري از موتر هاي تیزرفتار و جنراتورها 
مجهز  فشرده  گاز  سوخت  سیستم  به  را  كابل  شهر  در 

سازد. 
اعمار  كار  آنها  كه  كرد  اظهار  افغان گاز  تصدي  ريیس 
ساختمان دستگاه هاي )CNG( يا گاز فشرده را در شهر 
شبرغان آغاز كرده اند و تا اوايل سال آينده آفتابي، اين 
دستگاه با هزينه ي 3 میلیون دالر امريكايي از بودجه قوای 

دريايي امريكا به بهره برداري سپرده خواهد شد.
گاز  تا  بود  خواهد  قادر  دستگاه  اين  كه  است  گفتني   
قابل حمل  بالون هاي  در  فشرده  حالت  به  را  تصفیه شده 
براي موتر هاي تیزرفتار و جنراتورهاي گازي آماده سازد 

هیچ  ولی  گفته اند،  موسسات  و  دولت  به  را  مشكل ها 
توجهی در اين راستا صورت نگرفته است.

با اين حال، نمايندگان واليت غور در مجلس نمايندگان 
مشكل های  از  غور  واليت  نجات  برای  كه  می گويند 
ـ تالش های خود  ـ خصوصا در فصل زمستان  موجود 

را ادامه داده اند. 
سیما جوينده، نماينده مردم غور در مجلس نمايندگان 
می گويد: »مشكل های مردم اين واليت را با مسووالن 
حكومتی در میان گذاشته ايم و در اين رابطه گفتگو های 

مفصلی صورت گرفته است.«
اقدامات اصولی  اگر  خانم جوينده هشدار می دهد كه 
در  سرما  فصل  با  كه  مشكل هايی  از  پیشگیری  برای 
غور فرا می رسد، روی دست گرفته نشود، ممكن است 
غور  واليت  در  امسال  زمستان  در  ناگواری  حوادث 

روی دهد.  
می گويد:  جوينده  خانم 
راه های  زمستان  فصل  »در 
كامال  غور  در  موصالتی 
به  رفتن  و  می گردد  مسدود 
تقريبا  ولسوالی ها  از  تعدادی 

ناممكن می شود.«
كه  امسال  »خصوصا  افزود:  او 
خشك سالی  و  قحطی  با  مردم 
وضعیت  بوده اند،  روبرو  هم 
خراب  نهايت  مردم  اقتصادی 
اين  در  دولت  اگر  و  است 
روی دست  اقداماتی  رابطه 
واليت  در  امسال  ما  نگیرد، 
ناگواری  وضعیت  شاهد  غور 

در گذشته اين رقم به بیشتر از 20 هزار خانواده مي رسید.
باشند گان شهر شبرغان كه  از  حاجي خدايقل، يك تن 
قبال از اين گاز استفاده مي كرد، مي گويد: »در گذشته ها 
از  ـ  آن  ولسوالي هاي  از  اكثر  حتا  ـ  شبرغان  شهر  تمام 
گاز سوختي استفاده مي كردند، اما از قدم دولت جديد 

روز به روز امكانات مردم ما محدودتر می شود.«
احیا  را  سیستم  همان  دوباره  دولت  »اگر  مي افزايد:  وي 
خريداري  گاز  خارج  از  ما  كه  نیست  نیازی  هیچ  كند، 

كنیم.«
بشیراحمد، يك تن ديگر از باشندگان اين شهر به اين باور 
به داشته هاي خودما توجه  است: »بهتر آنست كه دولت 

بیشتر داشته باشد، تا به اموال وارداتي كشور هاي ديگر.«
وي می گويد: »اگر به قسم سابق، مواد سوختي ما از گاز 
معادن خود ما تمويل شود، هم براي دولت مفاد است كه 

سرمايه ملي حفظ مي شود و هم برا ي مردم.«
آقاي فضلي با تايید سخنان باشند گان اين واليت گفت: 
»نظر به تحقیقات فضايي و بررسی های جیالوجیست های 
امريكايی كه از معادن گاز شمال افغانستان انجام داده اند، 
مترمكعب گاز  تريلیون  از سه  بیش  از كشور  اين بخش 
دست نخورده  شكل  به  خود  زمنیی  زير  ذخاير  در  مايع 

دارد.«
وي افزود درصورتی كه وسايل تخنیكی مدرن استخراج 
گاز در اختیار آنان قرار داده شود، آنها می توانند  احتیاج 

اكثر واليت های كشور به گاز مايع را مرفوع سازند.
واليت  در  شمال  گاز  معادن  بیشتر  كه  است  گفتني 
جوزجان موقعیت دارد  و اين واليت در گذشته به عنوان 

يك واليت صنعتی با  نفت و گاز شهرت داشت.

مشكل می توان مواد ارتزاقی پیدا كرد.«
 او گفت: »حتا اگر مواد ارتزاقی هم موجود باشد، مردم 
غور چنان در فقر به سر می برند كه توان خريد چیزی 

را هم ندارند.«
تعدادی  زمستان  فصل  در  سال  هر  نورمحمد  گفته  به 
مريضی های  علت  به  واليت  اين  مردم  از  زيادی 
آنان  تداوی  امكانات  زيرا  می شوند،  تلف  گوناگون 
است  مسدود  هم  راه ها  كه  می افزايد  او  ندارد.  وجود 
انتقال  ديگر  به واليت های  را  بیماران شان  نمی توانند  و 

دهند.  
فصل  در  حامله  مادران  »خصوصا  گفت:  محمد  نور 
واليت  اين  در  زيرا  روبرو اند،  خطر  با  بیشتر  زمستان 

داكتر والدی نسايی وجود ندارد.«
نورمحمد اظهار داشت كه سال هايی را به ياد دارد كه 
به خوردن علف ها و ريشه  از فرط قحطی و فقر  مردم 
از  كمكی  نیز  حاال  اگر  و  بودند  كرده  شروع  گیاهان 
واليت  اين  به  كمك كننده  نهاد های  يا  دولت  جانب 

نشود، امكان برگشت آن روز ها دور از انتظار نیست. 
زمستان واليت  در فصل  مهم ترين مشكلی كه  معموال 

غور را تهديد می كند، كمبود مواد غذايی می باشد. 
غور  واليت  مردم  كه  می دارد  ابراز  دادفر  آقای 
هم  مردم  اقتصادی  فقر  اصلی  علت  و  فقیراند  خیلی 
خشك سالی های پی در پی است كه حدود هشتاد درصد 
زمین های زراعتی را در اين واليت، متاثر ساخته است. 
واليت  مردم  نیازهای  مهم ترين  می گويد  دادفر  آقای 
در  و  می باشد  پوشاك  و  لباس  غذايی،  مواد  غور 
ترانسپورتی  نگه داشتن مسیر های  باز  و  تامین  كنار آن 
رساندن  برای  غور  واليت  مختلف  ولسوالی های  میان 
واليت  در  نیازها  ديگر  از  زمستان  فصل  در  كمك ها 

غور است.  
واليت های  راه  سر  بر  موجود  چالش های  آن كه  با 
از سالیان درازی وجود دارد  ـ  نظیر غور  ـ  درجه سوم 
بار ها  و  بار ها  رسانه ها  طريق  از  مسايل  اين  آن كه  با  و 
به گوش دولت مداران رسانده شده است، ولی چیزی 
اين گونه  تغییر نكرده وضعیت اسفناك مردم  كه هنوز 
واليت ها است؛ مردمی كه گاه مجبور اند از فرط قحطی 

و فقر به خوردن علف بپردازند.  

ACKU
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يکی از فرماندهان ارشد طالبان پاکستان برای نخستين بار تاييد کرد 
پاکستان  با دولت  انجام گفتگوهای صلح  در حال  اين گروه  که 
حاصل  خوبی  پيشرفت  مذاکرات  اين  »در  که  افزود  و  است 

شده است.«
مولوی فقير محمد که خود را نايب رييس طالبان پاکستان معرفی 
افراد  که  گفته  آسوشيدپرس  خبرگزاری  به  شنبه  روز  کرده، 
انجام  آشتی  گفتگوهای  دولت  مربوطه  مقام های  »با  گروهش 
است  ممکن  و  دارند  خوبی  پيشرفت  »آنها  که  افزود  و  داده اند« 

به زودی يک توافق رسمی صلح را با دولت امضا کنند.«
ماه گذشته شبه نظاميان و مقام های اطالعاتی که نخواستند نام شان 
فاش شود اعالم کردند که گفتگوهای مقدماتی صلح ميان طرفين 

سخنگوی  همچنين  و  پاکستان  ارتش  و  دولت  اما  دارد،  جريان 
طالبان اين اظهارات را تکذيب کردند.

پاکستان  دولت  مقام های  آسوشيتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
هنوز در مورد خبر تاييد انجام اين گفتگوها از سوی گروه طالبان 

اظهار نظری نکرده اند.
قرارهای صلحی که پيش از اين ميان طالبان پاکستان و دولت اين 
کشور گذاشته شده  بود از سوی طالبان تنها برای استراحت نيروها 
و تجديد سازمان استفاده شده و کمکی به برقراری صلح در اين 

کشور نکرده  است.
نظاميان  با  افغانستان  در  که  مسلحی  گروه های  با  پاکستان  طالبان 

غربی می جنگند هم پيمانند و گاه به آنها پناه می دهند.
در همين حال روز دوشنبه گذشته حدود هزار نماينده از نزديک 
به صد کشور جهان در شهر بن آلمان گرد هم آمدند تا در مورد 
آينده افغانستان و مسايل امنيتی آن بحث و گفتگو کنند. پاکستان 
در  درگيری ها  و  مسايل  اصلی  طرف های  از  که  طالبان  گروه  و 
در آن شرکت  و  تحريم کرده  را  اين کنفرانس  افغانستان هستند 

نکردند.
هواپيماهای  از  پاکستان  طالبان  با  خود  نبرد  در  متحده  اياالت 
مقام های  زياد  نارضايتی  امر  اين  که  می کند  استفاده  بی سرنشين 

پاکستانی را به دنبال داشته  است.
و  می داند  تروريستی  گروه  يک  را  طالبان  گروه  متحده  اياالت 
انجام مذاکرات صلح ميان دولت پاکستان با اين گروه می تواند به 

افزايش تنش ها ميان واشينگتن و اسالم آباد بينجامد.

شرکت چينی هوآوی  که برخی منابع غربی پيش 
از اين در گزارشی آن را به »کمک به حکومت 
کرده  متهم  مخالفان«  مکان  رديابی  برای  ايران 
بودند، روز شنبه خبر داد که قصد دارد فعاليت های 

تجاری خود در ايران را محدود کند.
که  مخابراتی  تجهيزات  سازنده  شرکت  اين 
از  و  دارد  ايران  در  کارمند  هزار  يک  در حدود 
حضور  ايران  ارتباطات  بخش  در   1999 سال 
موثری داشته روز جمعه با انتشار بيانيه ای بر روی 
خاطر  »به  هم اينک  که  نوشت  خود  وب سايت 
پيچيده تر شدن فزاينده اوضاع« از فعاليت خود در 

ايران می کاهد.
که  نوشت  خود  بيانيه  در  شنبه  روز  شرکت  اين 
خود  تجاری  توسعه  داوطلبانه  طور  »به  هوآوی 

مشتری  اين پس  از  و  می کند  متوقف  را  ايران  در 
ايران نمی پذيرد و همچنين فعاليت های تجاری خود  جديدی در 

را با مشتريان کنونی محدود می کند.«
مخابراتی  شبکه های  برای  »هوآوی  می افزايد:  شرکت  اين  بيانيه 
ارايه  به  به مشتری است  يا در حال تحويل  که تحويل داده شده 
خدمات الزم ادامه می دهد تا خدمات ارتباطی را برای شهروندان 

ايران فراهم کند.«
اين بيانيه پس از آن منتشر می شود که ِکن هو، نايب رييس شرکت 
هوآوی، در ماه فبروری اعالم کرد که هوآوی کوشش می کند تا 
به دست  بازاری مهم است سهمی شايسته  اياالت متحده که  »در 

آورد.«
در شماره  ژورنال  وال  استريت  امريکايی  روزنامه  ديگر،  از سوی 
27 اکتوبر خود در گزارشی نوشت که شرکت هوآوی به تازگی 
امضا  ايران  در  موبايل  تليفون  اپراتور  بزرگ ترين  با  را  قراردادی 
کرده که به نيروی انتظامی جمهوری اسالمی امکان خواهد داد تا 

افراد را بر اساس محل تليفون موبايل آنها رديابی کند.
اين روزنامه در گزارش خود نوشت که هوآوی با شرکت »زعيم 

الکترونيک« که محصوالتی را برای وزارت خانه های اطالعات و 
همکاری  می کند  تهيه  پاسداران  سپاه  و  اسالمی  جمهوری  دفاع 
دارد و هوآوی در سال 2009 نيز به درخواست شرکت »ايرانسل« 

خدمات پيامم و اسکايپ را در ايران مسدود کرد.
وال استريت ژورنال می گويد اين اطالعات را از طريق مصاحبه با 
کارمندان مخابرات در ايران و خارج از ايران و همچنين از طريق 
دست  به  قراردادها  مناقصه  به  مربوط  مستندات  بررسی  و  مرور 

آورده  است.
ايران  امريکايی »متحد عليه  فرانسه، گروه  به گزارش خبرگزاری 
از تصميم جديد هوآوی برای محدود کردن فعاليتش  هسته ای«، 
در ايران استقبال کرد، اما از اين شرکت خواست تا به طور کامل 

ايران را ترک کند.
که  کرد  متهم  را  هوآوی  نوامبر شرکت  ماه  در  البی،  گروه  اين 
برنامه  به دنبال  »به تقويت توانايی های رژيمی کمک می کند که 
حامی  اصلی  کشور  و  است  اتومی  سالح  ساخت  غيرقانونی 

تروريزم نيز هست.«

از  يکی  باری  کشور،  بر  شوری  تجاوز  سال های 
ديوار  به  ديورند  که  بود  گفته  پاکستانی  جنراالن 
جايش  از  را  آن  بايد  که  می ماند  موش زده ای 
آن  هدف  گذاشت.  مناسبی  جای  در  و  برداشت 
بلکه  اتک؛  سوی  به  نه  ديوار  اين  انتقال  جنرال 
يک  فشرده  جمالتی  چنين  بود!  متک  سوی  به 
و  است  افغانستان  به  پيوند  در  دورنمايی  سياست 
ماپيوسته  در گوش کودکان خود گزافه خوانديم 
ندارند!  تاريخ  و  دال خور اند  پاکستانی های  که 
خود  بی تاريخی  همين   با  و  دال  همين  با  آنها  اما 
رسيده اند به بم اتومی و اين جا تمام باروت سياست 
از  يکی  اخيرا  است.  کشيده  نم  ما  کاردانی  و 
کارشناسان ما در يکی از تلويزيون ها می گفت که 
و  دارد  وجود  تاريخ  در  که  کشوريست  افغانستان 
پاکستان تاريخ ندارد.  سخنی که پيوسته فاشيستان 
ايرانی در پيوند به ما می گويند! من وارد اين بحث 
در  مدنی  حوزه های   چه  دست کم  که  نمی شوم 
خاک امروزين پاکستان  وجود دارد و ما همگان 
در يک حوزه ی بزرگ مدنی قرار داريم و مدنيت 
نه مال يک  اين حوزه ی بزرگ مال همگان است 
قوم ويک کشور. سخن اين جاست که چگونه شد 
بازار های پشاور،  که ما تاريخ خود را برديم و در 
خود  موزيم های  و  فروختم  کراچی  و  اسالم آباد 
ياد  را  همين  تاريخ  از  ما  مگر  ساختيم.  خالی  را 
گرفته ايم تا ريشه ی خود را بکنيم. از موزيم خود 
دزديديم و ساحات باستانی خود را تاراج کرديم و 
در مقابل خانه ی نصيراهلل بابر و بی نطير بوتو و شايد 
به موزيم   ده ها خانه ی ديگر مقام های پاکستانی را 
را  خود  تاريخ  ما  کرديم.  بدل  خود  تاريخی  آثار 
برده ايم و در پاکستان به حراج گذاشته ايم.  چنين 
است که همين همسايه ی بی تاريخ، ما را به کاسه ی 
تاريخ  آنها  من!  دوست  بلی  است.  داده  آب  سر 
اما  داريم؛  تاريخ  که   ما  دارند،  نان  ولی  ندارند؛ 
نان نداريم. ما نان نداريم. آنها راه را بر ما می بندند 
راه  بستن  را گرسنگی دهند و شکنجه کنند.  ما  تا 
به  به خشکه خود  بر يک کشور محاط  بازارگانی 
گونه ای همان بستن آب است بر حسين و دوستان 
او که تشنه لب شهيد شدند تا درخت حق و عدالت 

و آزادی ريشه در آب داشته باشد.
يافت،  خواهد  ادامه  افغانستان  در  جنگ  دريغ  با 
افراطی  گروه های  تنها  نه  منطقه  در  که  آن  برای 
اراده ای جز ادامه ی جنگ ندارند؛ بلکه دولت هايی 
پاکستان  چيزی اند.  چنين  نيزخواهان  منطقه  در 
و  يابد  پايان  افغانستان  در  جنگ  که  نمی خواهد 
يابد.  پايان  او  نفع  به  بايد  پايان هم که می يابد  اگر 
نيز  ايران  مذهبی  فاشستی-  دولت  ديگر  در جهت 
را  ما  مرز ها  در  دو  هر  چيزيست.  چنين  خواهان 

می کشند.
وقتی گروه افراطی لشکر جنگوی به جهانيان اعالم 
می دارد که آنها در روز عاشورا در شهر کابل انبوه 
دولت  کرده اند،   قتل عام  را  سوگواران  بزرگ 
از  که  ندارم  باور  من  کرد؟  خواهد  چه  افغانستان 
اين دولت کاری ساخته باشد! بيست و چند تن از 
سربازان پاکستانی در يک حمله ی نا تو در مناطق 
واکنش  در   می شوند،  کشته  افغانستان  با  هم مرز 
در  جهان،  کشور های  اصرار  وجود  با  پاکستان 

نشست بن اشتراک نمی کند و در سراسر جهان به 
دادخواهی می پردازد، راه اکماالتی نا تو را می بندد. 
تا   می دهد  دستور  مرز  در  نظامی اش  نيرو های  به 
هواپيمای های بدون سرنشين امريکا را هدف قرار 
دهند و در مناطق مرزی راهدار های پيشرفته جا به جا 
می کند و تازه معلوم نيست که ديگر چه امتيازاتی را 
خواهان است. در جهت ديگر گروه های تروريستی 
روز  همه  آن کشور  استخباراتی  دستگاه  به  وابسته 
شهروندان  ناتو  و  افغانستان  سربازان  از  گذشته 
تنها  ما  و  می کشند  و خون  به خاک  نيز  را  کشور 
فرو  خود  الک  در  سر  هم  يا  و  می کنيم  شکايت 
می بريم که گويا چيزی رخ نداده است! پاکستان، 
راکت  به  را  ما  مرزی  واليات  هفته ها  دور،  چند 
خانواده های  داديم،  زخمی  و  شهيد  صد ها  بست، 
اما  در  تهی دست خانه های خود را ترک کردند؛ 
صدا  سنگ  از  پاکستان  آشکار  تجاوز  چنين  برابر 
برآمد و از حکومت و رييس جمهور  نه. وقتی هم 
که جناب شان لب از لب گشود رسانه ها را مالمت 
کرد که مبالغه کرده اند و آن ماجرا های خونين را 

شايعاتی رسانه ای خواند!
تبريکی  پيام  نخستين  و  گشتيم  بر  دوم  بن  از  ما 
حمله ی  با  پاکستان  افراطی  و  متجاوز  حلقات  را 
فرستاد.  ما  به  حسينی  سوگواران  انبوه  بر  خونينی 
تاخطوط  خواست  حمله  اين  با  پاکستان  شايد 
به  پيوند  در  را  خود  آينده ی  سياست  اساسی 
افغانستان بيان کند. به روشنی نمی دانيم که بن دوم 
ما  که  می ترسم  بن بستی،  يا  بود  گشايشی  ما  برای 
از بن بستی به بن بست ديگری نرسيده باشيم! با اين 
همه، به مشکل می توان چشم انتظار روز های روشن 
همچنان  تاريک  ابر های  بود.  کشور  در  آفتابی  و 
و  دارند  خون  بوی  باران ها  می غرند،  آسمان  در 
نازا  و  سترون  همچنان  اعتماد  و  صلح  زمين های 
هستند. دشمن چنان ماری در آستين ما پنهان شده 
بر  پشت  باال ها  آن  در  ما  خانه ی  در  دشمن  است. 
در  که  سال هاست  ما  و  است  نشسته  اعتماد  ديوار 

تاريکی تير رها می کنيم.
دولتی  هيچ  با  و  گروه  هيچ  با  مصالحه ای  به  ما  
نخواهيم رسيد تا آن گاه که در ميان خود مصالحه 
نا  نکنيم. هم اکنون مفهوم دولت ما را يک مثلث 
آنقدر  سه گانه  نيرو های  می دهد.  تشکيل  مشروع 
بودن  مشروع  نا  به  پيوند  در  افغانستان  مردم  برای 
که  کردند  استدالل  و  گفتند  سخن  ديگر  يک 
نمانده  باقی  هم  کشور  برای  حتا  آبرويی  ديگر 
ريسمان  سياسی،  ريسمان کشی های  اين  است. 
جای  ده ها  از  را  ما  سياسی  و  اجتماعی  زندگی 
که  گفت  می توان  وضعی،  چنين  در  است.  کنده 
و  سياسی  مصيبت های  اين همه  عامل  بزرگ ترين 
اجتماعی در کشور خود دولت افغانستان است که 
همه ی هستی ما را  در مثلثی جای داده است که به 
است؛  نامشروع  آن  ضلع  سه  هر  خودشان  گفته ی 
مثلثی که حتا خونبارترين اعمال دشمنان نيز در آن 
از  توان دفاع  نه  مثلثی که  پيدا می کند.  مشروعيت 
شهروندانش را دارد و نه هم توان مقابله با دشمن 
به  محکوم  بی قاعده  مثلث  اين  در  همگان  ما  و  را 

سرنوشت سيزيف هستيم!

طالبان پاکستانی از مذاکره صلح با دولت اين کشور خبر دادند

شرکت مخابراتی چینی فعالیت خود در ايران را محدود می کند 

و این مثلث بی قاعده ی خونین
ادامه از صفحه 6
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شش متهم به آتش افروزی در 
کلکته بازداشت شدند

 

در  داشتن  دست  به  مظنون  شش  کلکته  پولیس 
آتش سوزی یک شفاخانه را که به جان باختن حدود 

۹۰ نفر انجامید، بازداشت کرده است.
میان  در  نیز  آن  مالک  دو  و  شفاخانه  این  مقام های 

دستگیرشدگان هستند.
تحقیقات در مورد این آتش سوزی بزرگ همچنان 
ادامه دارد، اما تا این مرحله، کارشناسان معتقدند که 

آتش سوزی از زیر زمین شفاخانه آغاز شده است.
بیشتر قربانیان این حادثه بیمارانی بودند که در طبقات 
آتش  زبانه های  و  بودند  افتاده  گیر  شفاخانه  فوقانی 
و دود که از طبقات پایین تر شعله می کشید، به آنها 

اجازه خروج از ساختمان را نداده بود.
ناکافی  تمهیدات  که  مدعی اند  قربانیان  خانواده های 
فاجعه ای  چنین  وقوع  علت  شفاخانه  در  آتش  مهار 
رد  را  آن  مقام های شفاخانه  ادعایی که  است؛  شده 

می کنند.
شهر  این  در  عمومی  خشم  بی بی سی،  گزارش  به 
از  یکی  در  که  آمده  وجود  به  حادثه  این  به  نسبت 
بهترین مراکز پزشکی و درمانی این شهر هندوستان 

روی داده است.
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ارسال نمایند. به سه مقاله برتر جوایز نقدی و تقدیر نامه ها نیز توزیع میگردد.

1- مقاله باید در فونت 14 خط تایمز نیورومن تحریر و کمتر از 3 صفحه نباشد.
2- مقاالت باید کمتر از یک هزارودوصد و بیشتر از یکهزاروپنجصد کلمه نباشد.

3- مقاالت باید در فارمت word باشد.
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