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محصوالت ناب محلی 
به نمایش گذاشته شد
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زلمي رسول: 

پيمان استراتژیک با امریکا 
به زودي امضا مي شود

در صفحه 3

حامد کرزي رييس جمهور کشور مي گويد 
بدست  سياسي  ثبات  افغانستان  دولت  که 
زندگي  در  کشور  اين  مردم  اما  آورده، 
کامل  مصوونيت  احساس  خود  روزمره 

نمي کنند.
تلويزيون  با  مصاحبه  يک  در  کرزي  آقاي 
ايتالف  »نيروهاي  است:  گفته  سي ان ان 
مدت  در  افغانستان  حکومت  و  بين المللي 
ده سال گذشته موفق شدند ثبات سياسي به 
افغانستان بياورند، اما ما، اياالت متحده امريکا 
ناتو مشترکا نتوانستيم مصوونيت شخصي  و 

هر افغان را تامين نمايم.«
رييس جمهور  مي گويد نيروهاي داخلي و 
بين المللي توانسته اند تحرکات و فعاليت هاي 
و  طالبان و ساير گروه هاي شورشي را کند 
که  گفت  نمي توان  هنوز  اما  بسازند،  بطي 
پيروزي کامل در جنگ بدست آمده است. 
مدت  کهبايد  کرده  تاکيد  جمهور  رييس 
بيشتر انتظار کشيد تا تصديق شود که مردم 

هرات  ملي  امنيت  نيروهاي  هرات:  8صبح، 
اين واليت  در  تروريستي  دو حمله  بروز  از 

جلوگيري کردند. 
گفته مي شود هدف اين دو حمله تروريستي، 
و  نمايندگان  مجلس  در  مردم  نمايندگان 

شوراي واليتي هرات بود. 
يک  در  هرات  والي  نماينده  آروين  نقيب اهلل 
ملي  امنيت  رياست  در  مطبوعاتي  کنفرانس 
هرات گفت: »يکي از اين حمله ها در مسير راه 
محمدصالح سلجوقي، نماينده مردم هرات در 
مجلس نمايندگان سازماندهي شده بود که قبل 
از اجرا، توسط نيروهاي امنيت ملي خنثا گرديد.«

آقاي  که  گفت  همچنين  آروين  نقيب 
مراسم  در  اشتراک  جهت  سلجوقي 
فاتحه خواني عازم ولسوالي غوريان هرات بود 
و ماين کار گذاري شده در يک موترسايکل 
خنثا  که  بود  شده  گذاشته  راهش  مسير  در 

گرديد.
بنام  فردي  قضيه  به  پيوند  در  که  افزود  وي 
با موتر سايکل و مواد انفجاري  محمد نبي، 
گرفتار گرديد و تحقيقات از نزد او آغاز شده 

است .

در  پناهجو  صدها  حامل  کشتي  يک 
آب هاي اندونيزيا غرق شده و مقامات اين 
نجات  از آغاز يک عمليات وسيع  کشور 

خبر داده اند.
پناهجوياني  که  کشتي  اين  مي رود  گمان 
را  ترکيه  و  ايران  افغانستان،  از کشورهاي 
حال  در  استراليا  طرف  به  مي کرد،  حمل 

کرزي: 
ظرف ده سال نتوانستيم 

مصوونيت افغان ها را تامين کنيم

جلوگيري از دو حمله تروريستي در هرات

کشتي حامل پناهجويان افغان و ايراني 
در آب هاي اندونيزيا غرق شد

را  بيشتر  امنيت  و  تالش ها  ثمره  افغانستان 
احساس نمايند.

آقاي کرزي همچنان گفته است: »حکومت 
طالبان  سياسي  دفتر  يک  ايجاد  از  افغانستان 
مقامات  ساير  و  افغان ها  تا  مي نمايد  استقبال 
سياسي،  و حل  به ختم جنگ  راجع  بتوانند 

مذاکرات پر معنا و پر ثمر انجام بدهند.«
براي  طالبان  هرگاه  کرزي،  آقاي  باور  به 
باشند،  گرفته  تصميم  دفتر  يک  بازکردن 
مذاکرات  به  آنها  که  است  اين  آن  معنای 

صلح عالقمند هستند.
هفته  همين  اوايل  در  رييس جمهور کرزي 
مانع  امنيتي  نگراني هاي  اگر  بود،  گفته 
بازکردن يک دفتر سياسي طالبان در افغانستان 
کشور  يک  در  دفتر  اين  مي تواند  مي شود، 
ديگري اسالمي مانند عربستان سعودي و يا 
ترکيه باز شود، ولي اين آدرس بايد روشن 
باشد و نشان بدهد که نمايندگان، صالحيت 

نمايندگي از تحريک طالبان را دارند.

يک  »در  گفت:  همچنان  آروين  آقاي 
ملي  امنيت  رياست  کارمندان  ديگر،  اقدام 
طالب  مالعبدالرحمن،  به نام  فردي  هرات، 
مدرسه عزيز آباد ولسوالي شيندند را به اتهام 
سازماندهي يک حمله تروريستي در مسير راه 
رييس کميسيون سمع  شيرزادي،  سيدجالل 
شکايات و عضو شوراي واليتي هرات گرفتار 

کردند.«
شده  دستگير  فرد  آروين،   اظهارات  به  بنا 
چندي قبل در کشتار سه تن از کارمندان  يک 
کمپني خصوصي امنيتي در هرات نيز دست 

داشته است.
که  مي گويند  هرات  در  امنيتي  مقامات 
تحقيقات ابتدايي نشان داده است که هر دو 
فرد دستگير شده عضو شوراي کويته طالبان 

مي باشند.
از  گسترده اي  عمليات  قبل  چندي  اينکه  با 
سوي پوليس تعدادي از ولسوالي هاي هرات را 
در نورديد که طي آن تعداد زيادي از مخالفين 
شواهد  ولي  شدند،  دستگير  يا  کشته  دولت 
نشان مي دهد که هنوز هم در بخش هايی از 

واليت هرات امنيت کامل وجود ندارد. 

زلمی رسول گفت: »پروسه ی صلح، وقتی 
موفق خواهد  شد که در دست افغان ها باشد. 
هیچ کشوری بدون موافقه با افغانستان، نباید 
در پروسه ی صلح غرض بگیرد. بدون آن، 
)پروسه صلح( شکل دیگری را به خود می گیرد 
که به مفاد افغانستان نیست. ما و شورای 
عالی صلح به این نتیجه رسیده ایم که باید 
یک آدرس وجود داشته باشد.« رسول افزود: 
»شرط اساسی ما این  است که این پروسه 
افغانی باشد و اگر کشورهایی به افغان ها در 
این راه کمک بکنند، در این صورت باید به گپ  
افغان ها بکنند و خودشان تماس نگیرند.«

وی گفت که عربستان سعودی و ترکیه، 
گزینه های مقدماتی برای پیشبرد پروسه ی 
صلح می باشند و در صورتی که گفتگوها 
ادامه یابد، این پروسه ی نهایی باید در داخل 
افغانستان شود.

حرکت بود.
مسووالن مي گويند، اين کشتي در حدود 
با  برخورد  دليل  به  ساحل،  کيلومتري   ۹۰

يک موج قوي غرق شده است.
گزارش شده است که خرابي هوا، عمليات 

نجات را با کندي روبه رو کرده است.
ادامه در صفحه 2

عناوین مطالب امروز:

ده ها بيمار در انتظار...

دانشگاه کابل در گذر...

در جالل آباد...
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افغانستان 
تا توسعه یافتگی

نظام های  ویژگی های  از  یکی 
قدرت  انتقال  مشکالت  توسعه نیافته، 
انتخابات  است.  مشروعیت  بحران  و 
پرتنش و پرهیاهوی ریاست جمهوری و 
بر  دال   1389 و   1388 سال  پارلمانی 
این ادعاست که متاسفانه افغانستان با 
زیادی  فاصله ی  سیاسی  توسعه یافتگی 
دارد و دولت مردان ما نیز با عملکردهای 
بر  راستا،  این  در  جانبدارانه شان 
افزودند  انتخابات  معضل  پیچیدگی 
اعتماد  عدم  بحران  اشاعه  باعث  و 
توزیع  و  دموکراسی  پدیده  به  عمومی 
مسالمت آمیز قدرت شدند. شاید بهترین 
راه حل در این راستا، ایجاد یک گفتمان 
ملی باشد تا از طریق آن هم به صلح و 
هم به اجماع سیاسی در مورد مشکالت 
حالت  در  افغانستان  برسیم.  افغانستان 
سیاسی  گفتمان  یک  ایجاد  به  فعلی، 
ویژگی های  مطالعه ی  با  دارد.  مبرم  نیاز 
افغانستان که با مشکالت قومی، زبانی و 
گاهی مذهبی دست و پنجه نرم می کند، 
قابل  چارچوب  یک  ایجاد  اساسی،  نیاز 
گروه های  و  اقلیت ها  تمام  برای  اعتماد 
سیاسی و فشار می باشد.        در صفحه 4
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ایران و پاکستان 
در خط حمایت از تروریزم 

خبر  سالح هایی  کشف  از  کابل،  در  بریتانیا  سفیر 
داده است که توسط ایران، به مخالفان صلح حکومت 
این  که  است  گفته  وی  است.  شده  داده  افغانستان 
موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل نیز مطرح 
مقام های  که  است  چندمین بار  برای  کرد.  خواهد 
ایرانی در حوزه ی  ناتو، از کشف سالح های  غربی و 
جنوب غرب کشور خبر می دهند. ایران و پاکستان، در 
طول ده سال گذشته، با سیاست دوگانه از یک سو از 
روند موجود در افغانستان اعالم حمایت کردند و از 
طرفی دیگر، عمال، در برابر فصل جدیدی از بازسازی 
و نوسازی در این کشور، ایستادگی کردند و در تالش 

شدند تا این روند را مختل سازند. 
در طول ده سال گذشته، این دو کشور همسایه، با تمام 
توان کوشش کردند که خود را به عنوان بخشی از راه حل 
در قضیه ی افغانستان مطرح کنند و درصدد  جایگاه 
پاکستان،  و  ایران  کردند.  تالش  دست رفته ی شان  از 
و  مسیر سیاسی  یک  در  ده سال،  گذشت  با  و  اکنون 
نظامی، در رابطه با افغانستان، گام برمی دارند. نقطه ی 
و  امریکا  با  جدی  مخالفت  کشور،  دو  این  مشترک 
ایاالت  و  افغانستان  میان  استراتژیک  پیمان  امضای 
دریافته اند  به خوبی،  کشور،  هردو  می باشد.  متحده 
معنوی  و  مادی  کمک های  به رغم  طالبان،  گروه  که 
گسترده از سوی این دو کشور، اکنون، در آ ستانه ی 
میان  در  اکنون،  طالبان،  است.  گرفته  قرار  فروپاشی 
پایگاه و حمایت اجتماعی اند و  فاقد  افغانستان،  مردم 
با  رویارویی  و  مقابله  توان  نیز،  نظامی  در عرصه ی 
ایران  اکنون،  ندارند.  را  افغانستان  حکومت  نیروهای 
و پاکستان، هردو، در تالش اند تا با حرکت موازی، از 
یک سو به تقویت مالی و تسلیحاتی این گروه بپردازند 
و از طرفی دیگر، با زمینه سازی برخی از چهره های 
برای  را  زمینه  بین المللی،  نشست های  در  گروه  این 
کنند.  فراهم   انزوای سیاسی  از  خارج ساختن طالبان 
ایران با دعوت برخی از چهره های طالبان در نشست 
بیداری اسالمی و پاکستان با تالش در راستای ایجاد 
دفاتر سیاسی، می کوشند تا فرصت ها را برای رایزنی 

طالبان با کشورهای مختلف فراهم کنند. 
ایران و پاکستان، هردو، برای رسیدن به سال 2014، 
باوراند  این  بر  دو کشور،  این  می کنند.  لحظه شماری 
و  قالب جنگ های چریکی  در  طالبان  زمان،  آن  تا  که 
فرسایشی به نبرد خود  ادامه دهند و پس از 2014، 
عرصه برای مانور بیشتر این گروه فراهم خواهد شد. 
با  تنش  و  جدال  از  اوجی  در  اکنون،  کشور،  دو  این 
قرار گرفته اند. هردو کشور  نیز  امریکا  ایاالت متحده 
مدعی اند، که امریکا با استفاده از خاک افغانستان بر 
فضای این کشورها تعرض کرده است. به نظر می رسد 
امکاناتی  و  ابزارها  از  پاکستان،  هم  و  ایران  هم  که 
در  امریکا  بر  اعمال فشار  برای  دارند،  اختیار  در  که 
منطقه، استفاده خواهند کرد. تقویت طالبان و ارسال 
سالح، تالش برای ادامه و فرسایشی ساختن جنگ و 
افزایش تلفات سربازان خارجی، یکی از این سیاست ها 
است که  اکنون، از سوی  این دو کشور دنبال کرده 
نفتی و دیگر  اعمال محدودیت مواد  برای  بود. تالش 
نیازمندی های نیروهای غربی نیز، از دیگر سیاست ها 
ایران، سال گذشته، تانک های مواد نفتی را در  است. 
خاک خود توقف داد و پاکستان، اکنون، این سیاست 
از  طالبان  خارج کردن  برای  تالش  می کند.  تجربه  را 
انزوا و مطرح کردن آنان به عنوان دولت سایه و بدیل، 

از دیگر تالش های این دو کشور می باشد. 
هر دو کشور، با تمام توان، در برابر پیمان استراتژیک 
به  کرد.  خواهند  ایستادگی  است،  امضا  درحال  که 
نقطه ی وصلی  به  پاکستان،  و  ایران  که  نظر می رسد 
وقت  هر  از  بیش  را  تروریزم  جبهه ی  که  رسیده اند 

دیگر، نیرومند ساخته است. 

زنگ اول


پولیس کاری نمی تواند انجام بدهد.«
و  بی اسناد  موترسایکل های  منع 
جلوگیری از سوار شدن بیش از یک 
بازداشت  موترسایکل،  یک  در  نفر 
که  کسانی  و  معتادان  و  اوباش ها 
سرعت  کنترول  و  می نوشند  مشروب 
در رانندگی توسط رانندگان موترهای 
بودند  پیشنهادهایی  شمار  از  پولیس، 
که از سوی شهروندان به پولیس ارایه 

شدند.
امنیتی،  دوم  حوزه ی  آمر  محمد  گل 
این  که  داد  وعده  زمینه  این  در 
امنیتی  نشست های  در  را  پیشنهادها 

فرماندهی پولیس پیشکش می کند.
وضعیت  شدن  بهتر  برای  همین گونه، 
حوزه ی  آمر  کندز،  شهر  در  امنیتی 
برای  را  پیشنهادهایی  پولیس،  دوم 
آنان،  از  یکی  که  داشت  شهروندان 
هر  باالی  بر  برق  گروپ  یک  نصب 

دروازه ی شهرنشینان بود.
باالی  در  برق  نصب  که  گفت  او 

پلچک جاسازی شده بود، کشف و 
خنثا کردند.«

تخار  امنیه ی  فرماندهی  امنیت  آمر 
ماین گذاران،  »هدف  کرد:  اضافه 
دانش آموزان این لیسه بوده است که 
تخار،  پولیس  موظفین  هوشیاری  با 

پالن دشمن خنثا شد.«
امنیتی  وضعیت  مورد  در  اکرامی 
عملیات  چند  از  »پس  گفت:  تخار 
ضد  بر  امنیتی،  نیروهای  توسط  که 
گرفت،  انجام  مسلح  شورشیان 
تخار  سراسر  در  امنیتی  وضعیت 

آنها  تن   500 می شوند،  جذب 
سطح  رفتن  بلند  به خاطر  دوباره 
آموزش های  تحت  تعلیمی شان 
و  می گیرند  قرار  4ماهه 
 209 قول اردی  در  متباقی شان 
امنیت  تامین  مصروف  شاهین 

می باشند.
ارتش  نیروی  اکنون،  افزود:  وی 
شمال توانایی تامین امنیت را دارد 
کشورشان  امنیت  که  حاضراند  و 

نمایند. تامین  را خودشان 
اردوی  قول  »افسران   گفت:  او 

و  مردم  »همکاری  کندز:  8صبح، 
پولیس« عنوان گفتمانی بود که دیروز 
در هتل ستاره ی شهر کندز راه اندازی 

شد.
والیتی  دفتر  سوی  از  گفتمان،  این 
کندز مجتمع جامعه ی مدنی افغانستان 
به گفته ی  و  بود  برگزار شده  )مجما( 
هارون غیاثی، مسوول دفتر والیتی این 
نهاد در این گفتمان نزدیک به صد نفر 

شرکت کرده بودند.
گفتمان،  این  در  سخنرانان 
همکاری  و  پولیس  به  آموزش دهی 
مردم با پولیس را از نیازهای برجسته ی 

فعالیت های پولیس خواندند.
نادره گیاه، رییس امور زنان گفت که 
پولیس بدون  همکاری مردم، کارها را 
به خوبی به پیش برده نمی تواند و این 
همکاری شهروندان است که می تواند 

آرامش پایدار را تضمین کند.
بانو گیاه گفت: »هر شهروند باید یک 
تنهایی،  به  ورنه  باشد،  امنیتی  کارمند 

فرماندهی  مقام های  تخار:   8صبح، 
خنثا سازی  و  کشف  از  تخار  امنیه ی 
مرکز  تالقان  در  ماین  حلقه  یک 

والیت تخار خبر دادند. 
شهیدزاده  محمودالحسن  سید 
اکرامی آمر امنیت فرماندهی امنیه ی 
»منسوبین  گفت:  8صبح  به  تخار 
 27 یک شنبه  شب  تخار،  پولیس 
ماین  حلقه  یک  روان،  سال  قوس 
دولت،  مسلح  مخالفان  توسط  که  را 
تالقان  آق مسجد  چهارسرکه ی  در 
یک  زیر  در  لیسه،  یک  نزدیکی  در 

و  هزار  یک  از  بیش  بلخ:  8صبح، 
چهارصد  تن از افسران و سربازان 
هفته  هشت  از  پس  ملی،  اردوی 
آموزش های  دوره  فراگیری 
 169 تعلیمی  کندک  در  مسلکی، 
سند  شاهین،   209 قول اردوی  در 

به دست آوردند. فراغت 
امان اهلل  جنرال  برید  گفته  به 
 209 اردوی  قول  سرپرست  مبین 
شاهین، از جمله 1401 تن که در 
 280 دیده اند،  آموزش  دور  این 
سیالب  اردوی  قول  به  آنان  تن 

در  را  ما  شهر،  ساکنان  دروازه ی 
و  می کند  کمک  مجرمان  پی گیری 
امنیت  مطمین شدن  و  آرام تر  باعث 

شهر می شود.
در  مردم  به  پولیس  پیشنهاد  آخرین 
به  آنان  بودن  متوجه  گفتمان،  این 

محیط شان بود.
پولیس  دوم  حوزه ی  آمر  گل محمد 
شهر کندز گفت که اگر در ساحه ی 
گروکنندگان  یا  و  کرایه نشین  شما، 
با  باید  می آیند،  تازه گی  به  خانه 
پولیس در تماس شوید تا کسانی که 
گرفته  بررسی  به  هستند،  مشکوک 

شوند.
محبوب اهلل سعیدی، سخنگو و مسوول 
به  کندز،  والیت  مقام  عامه ی  ارتباط 
باشندگان کندز گفت که از تالشی و 
امنیتی  نهادهای  و  پولیس  بررسی های 
نشود،  آزرده  همشهری  هیچ   دیگر، 
زیرا تخریب کاران با لباس ما به میدان 

می آیند.

خوب شده است. 
این درحالی است که در دو ماه اخیر، 
و  مسلحانه  سرقت  قضیه ی  چندین 
پیوسته  وقوع  به  تالقان  در  آدم ربایی 
است که ارگان های امنیتی، موفق به 

باز داشت عامالن آن نگردیده اند. 
موارد،  این گونه  از  قضیه  آخرین 
ربوده شدن پسر 14 ساله ی یک تاجر 
گذشت  با  که  است  تالقان  شهر  در 
امنیتی  ارگان  های  ماه،  یک  از  بیش 
هیچ  به  رابطه  این  در  تاهنوز  تخار 

نتیجه ای نرسیده اند.    

تجهیزات  نگاه  از  شاهین حاال   209
گذشته  به  نسبت  تربیه  و  تعلیم  و 
به  نیاز  هم  هنوز  ولی  شده اند،  بهتر 

دارند.« بیشتر  تعلیم  و  تجهیز 
دولت  که  است  حالی  در  این 
مسوولیت های  تا   می خواهد 
در  را  دیگر  والیت   4 امنیتی 
بدخشان  از  پس  کشور،  شمال 
بسپارد  افغان  نیروهای  به  تخار  و 
جوزجان،  بلخ،  والیت های  که 
دور  این  شامل  سمنگان  و  سرپل 

می باشد. 

عملیات ولسوالی 
وردوج به پایان رسید

8صبح، بدخشان،: عملیات تصفیوی در 
ولسوالی وردوج والیت بدخشان که به 
از وجود  منطقه  آن  پاک سازی  هدف 
طالبان از یک هفته به این سو راه  اندازی 
و  شورشی   31 بازداشت  با  بود،  شده 
رهایی 11 تن از افراد پولیس از چنگ 

طالبان محلی به پایان رسید.
امنیت  آمر  صفوی  سیدحسین  جنرال 
8صبح  به  بدخشان  پولیس  فرماندهی 
را که  مناطقی  امنیتی  »نیروهای  گفت: 
دشمن در آنجا حضور داشتند، دیروز 
تحت  را  ساحه  و  نموده  تصفیه  کامال 

کنترول دارند.«
روز  که  عملیاتی  در  وی،  گفته ی  به 
گذشته بر آخرین سنگر طالبان صورت 
گروه  آن  افراد  از  سه نفر  گرفت، 
نیروهای  تالشی  و  شده اند  بازداشت 

امنیتی در آن منطقه جریان دارد.
که  گفت  بدخشان  امنیتی  مقام  این 
جابه جا  منطقه  در  امنیتی  نیروهای 
شده و طالبان ساحه را ترک نموده و 
یازده  همچنین  و  گذاشتند  فرار  به  پا 
طالبان  توسط  که  پولیس  افراد  از  نفر 

بازداشت شده بودند، رها گردیدند.
ولسوالی  در  آن  از  پس  عملیات  این 
وردوج صورت گرفت که  11 نفر از 
افراد پولیس اسیر این گروه شده بودند   
و چند عراده رنجر توسط آنها به آتش 

کشیده شد.
رسانه ها  به  بدخشان  محلی  مقام های 
عملیات  روز  دومین  در  که  گفته اند 
نظامی در ولسوالی وردوج این والیت، 
مسلح  مخالف   31 بازداشت  کنار  در 
ذخیره گاه های  از  تعدادی  دولت، 
حمالت  اثر  در  گروه  این  مهمات 

هوایی قوای دولت تخریب شده اند.
ولسوال  ایمان،  جان علی  حال  این  با 
به  تلیفونی  تماس  یک  در  وردوج 
این که  وجودی  »با  گفت:  8صبح 
عملیات نظامی در این ولسوالی به پایان 
و   فرار کرده اند  طالبان  و  است  رسیده 
قرار  امنیتی  نیروهای  اختیار  در  ساحه 
امنیتی  نگرانی های  هنوزهم  دارد، 

وجود دارد.«
ولسوالی  این  این که  از  وی،  گفته  به 
یک منطقه صعب العبور است و نابودی 
امکان پذیر  عملیات  یک  با  طالبان 
نیست، ایجاب می کند که با راه اندازی 
امنیتی  این گونه عملیات ها، تهدید های 
ناشی از حضور طالبان در این ولسوالی 

بر طرف گردد.

کشتي حامل پناهجویان...
ادامه از صفحه 1

مقامات گفته اند که این کشتي، تقریبا دو 
برابر ظرفیت خود مسافر داشته است. برخي 
گزارش ها حاکیست که مسافران این کشتي 
حدود 380 نفر بوده اند که از این تعداد تا 

حاال تنها 76 نفر نجات یافته اند.
و  بیست  پناهجوي  یک  آدین،  عصمت 
جان  حادثه  این  از  که  افغان  ساله  چهار 
به خبرگزاري ها گفت که  برده  بدر  سالم 
به  کشتي  که  شد  باعث  قوي  موج هاي 
شدت تکان خورده و باعث ایجاد هرج و 

مرج در درون کشتي شود.
میان مسافران،  او گفت: »هرج و مرج در 
کشتي را بیشتر بي ثبات ساخت و غرق شد.«

این پناهجو افزوده که او و گروهي دیگر 
کشتي  بدنه  پارچه هاي  و  توته  کمک  با 
و  دارند  نگه  آب  روي  را  خود  توانستند 

غرق نشوند تا گروه نجات فرا برسد.
او اضافه کرد که حدود چهل کودک در 

میان مسافران کشتي حضور داشته اند.
مي کنند  تالش  پناهجو  هزاران  ساالنه 
به  آنها،  از  شماري  و  برسند  استرالیا  به 
قاچاقچیان انسان در اندونیزیا پول مي دهند 

تا آنها را به استرالیا انتقال دهند.
وزیر داخله استرالیا غرق شدن این کشتي 
را یک »فاجعه وحشتناک« توصیف کرده 

است.

پولیس کندز خواهان همکاری مردم شد

پولیس تخار یک حلقه ماین را خنثا کرد

سربازان و افسران قول اردوی 209 شاهین 
آموزش های مسلکی دیدند

ACKU
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»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 بیات1118
ه و تنظیم:

تهی

پیمان استراتژیک با امریکا به زودی امضا می شود
زلمی رسول:

دوم  مرحله ی  که  می گوید  کشور  خارجه ی  وزارت 
گفتگوهای مقام های افغان و امریکایی در مورد امضای 
نو  سال  نخست  هفته ی  امریکا،  با  استراتژیک  پیمان 
دوکشور،  که  می رود  انتظار  و  می شود  آغاز  میالدی، 

به زودی، در مورد امضای آن تصمیم بگیرند.
گذشته  روز  که  کشور  خارجه ی  وزیر  رسول،  زلمی 
دریک نشست خبری صحبت می کرد همچنین هشدار 
داد که دولت افغانستان، به هیچ کشوری اجازه نمی دهد 
دخالت  صلح  پروسه  در  افغانستان،  موافقت  بدون  که 

کند.
ایجاد  مورد  در  گزارش هایی  گذشته،  هفته ی  یک  در 
گفتگوی  هدف  به  قطر،   در  طالبان  برای  سیاسی  دفتر 
کشور  خارجه ی  وزیر  اما  است؛  شده  مطرح  صلح 
ربانی،  برهان الدین  شدن  کشته  از  پس  که  می گوید 
بدون  که  است  رسید  نتیجه  این  به  افغانستان  دولت 
نتیجه  صلح  گفتگوهای  طالبان،  آدرس  شدن  مشخص 

نمی دهد.
موفق  وقتی  صلح،  »پروسه ی  گفت:  رسول  زلمی 
باشد. هیچ کشوری  افغان ها  خواهد  شد که در دست 
بدون موافقه با افغانستان، نباید در پروسه ی صلح غرض 
بگیرد. بدون آن، )پروسه صلح( شکل دیگری را به خود 
می گیرد که به مفاد افغانستان نیست. ما و شورای عالی 
صلح به این نتیجه رسیده ایم که باید یک آدرس وجود 
این  است  ما  اساسی  »شرط  افزود:  رسول  باشد.«  داشته 
که این پروسه افغانی باشد و اگر کشورهایی به افغان ها 
به گپ   باید  این صورت  بکنند، در  این راه کمک  در 

افغان ها بکنند و خودشان تماس نگیرند.«
گزینه های  ترکیه،  و  سعودی  عربستان  که  گفت  وی 
در  و  می باشند  صلح  پروسه ی  پیشبرد  برای  مقدماتی 
صورتی که گفتگوها ادامه یابد، این پروسه ی نهایی باید 

در داخل افغانستان شود.
قطر  در  طالبان  با  گفتگو  برای  دفتر  ایجاد  چند  هر 
و  داشت  همراه  به  کشور  در  را  مختلفی  واکنش های 

مورد  در  امریکایی  و  افغان  مقام های  گفتگوهای  آغاز 
ماه  اول  هفته ی   در  امریکا  با  استراتژیک  سند  امضای 

جنوری، سال نو میالدی سخن گفت.
افغانستان  دولت  کشور،  خارجه ی  وزیر  گفته ی  به 
شرایط  مشورتی،  لویه جرگه   مشوره های  بادرنظرداشت 

خود را با امریکا در میان خواهد گذاشت.
مشوره های  از  برخی  آن که  با  گفت  رسول  زلمی 
حکومت  قبلی  پیشنهاد های  در  مشورتی  لویه جرگه  
افغانستان با امریکا، مطرح بوده است؛ اما برخی از موارد 
وجود دارد که در گفتگو های مقام های دو کشور مطرح 

خواهد شد.
با این حال، وزیر خارجه ی کشور تاکید کرد که امضای 

سند استراتژیک با امریکا به زودی به امضا می رسد.
زلمی رسول گفت: »ما فکر می کنیم اگر به یک نتیجه ی 
مثبت برسیم، پیمان )استراتژیک با امریکا( امکان دارد 

برخی ها  آ ن را شناختن طالبان به عنوان یک گروه سیاسی 
خوانده اند؛ ولی وزیر خارجه ی کشور تاکید می کند که 
به  دولت،  مسلح  مخالفان  برای  آدرسی  شدن  مشخص 

معنای شناسایی طالبان نیست.
آقای رسول گفت: »اول، دفتر طالبان، یک دفتر سیاسی 
نقطه، یک مکان،  نمی باشد. قطعا، ما یک آدرس، یک 
تنها در  با آن ها )طالبان(  بتوانیم  یک دفتر کارداریم که 
نیست،  سیاسی  دفتر  یک  کنیم.  صحبت  پروسه ی  مورد 
که  هرجایی  در  دفتر  دوم،  نیست.  کسی  شناسایی  یک 

انتخاب می شود، از طرف افغانستان انتخاب می شود.«
تروریستی  گروه  عنوان  به  طالبان  حاضر،  حال  در 
اعمال  به  دست  پیهم  که  هستند  مطرح  کشور،  در 
فاجعه بار  افغانستان  مردم  برای  که  می زنند  خشونت آمیز 

بوده است.
از  این نشست خبری همچنین  وزیر خارجه ی کشور در 

به یک وقت نسبتا نزدیک، زود امضا خواهد شد و این 
در  می کنیم  پیشرفت  چقدرما  که  است  این  به  مربوط 
صحبت هایی که داریم و شرایطی که افغانستان گذاشته و 

آن قابل قبول می باشد.«
دولت  که  گفت  همچنین  کشور  خارجه ی  وزیر 
عنعنوی  لویه جرگه   مشوره های  از  استفاده  با  افغانستان، 
را  خارجی  کشورهای  با  استراتژیک  پیمان  امضای  که 
سند  امضای  ادامه ی  در  و  است  دانسته  افغانستان  نفع  به 
استراتژیک با هندوستان، روی برخی دیگر از پیشنهادهای 
امضای سندهای استراتژیک از جانب کشورهای فرانسه، 

انگستان، آلمان، ایتالیا، استرالیا کار می کند.
او درخواست امضای پیمان استراتژیک با این کشورهای 
را، نمونه ای از تعهدات جامعه ی جهانی برای حمایت از 

دولت افغانستان پس از سال 2014 می داند.
از  شماری  برگزاری  از  همچنین  کشور  خارجه ی  وزیر 
کنفرانس های دیگر در مورد افغانستان سخن گفت ـ که 

به گفته ی وی ـ به نفع دولت و مردم افغانستان است.
در  ناتو  سران  کنفرانس  خارجه کشور،  وزیر  گفته ی  به 
ماه می 2012 در شیکاگوی امریکا به هدف نهایی ساختن 
همچنین  و  سازمان  این  با  افغانستان  استراتژیک  سند 
تثبیت کمک های ناتو در بخش آموزش تجهیز و تمویل 
کنفرانس  می شود.  برگزار  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
ماه جوالی  در  جاپان  توکیوی  در  اقتصادی  همکارهای 
ده سال  در  جهانی  جامعه ی  مالی  تعهد  هدف  به    2012

آینده به افغانستان برگزار خواهد شد.
تعقیبی  کنفرانس  و  تاجیکستان  در  منطقه ای  کنفرانس 
کنفرانس استانبول درکابل از دیگر کنفرانس های خوانده 

شد که تا چند ماه دیگر برگزار خواهد شد.
از جانبی دیگر، وزیر خارجه ی کشور در مورد تحوالت 
اخیر و اختالف های کشورهای امریکا و ایران گفت که 
مانند  ـ  تعادل را  این کشورها،  با  افغانستان در  روابطش 

گذشته ـ رعایت خواهد کرد.
وی همچنین توافق کشورهای مختلف را در نشست بن 
دست آورد  یک  افغانستان  در  ثبات  و  صلح  تعهد  برای 

مهم برای مردم افغانستان خواند.

در گزارش امروز »از ورای دود و آتش« مادر 
غمدیده و داغداری را با خود داریم که از سوگ 
چشمانش  در  اشک  فرزندش  و  شوهر  مرگ 
زندگی اش  در  که  را  حوادثی  او  است.  جاری 
امید  این  »به  می کند:  بازگو  افتاده، چنین  اتفاق 
زندگی می کردم که شاید فرزندم روزی بزرگ 
شود و دستیار من گردد و برایش عروسی نمایم 
و صاحب نواسه شوم و صدها آرزوی دیگر در 
و  نترس  خدا  دشمنان  از  بی خبر  اما  داشتم.  دل 
بیچاره ی  مردم  جان  کمین  در  که  خدانشناس 
را  شوهرم  قبل  سال  یک  مدت  نشسته اند.  ما 
غم  از  دنیایی  با  مرا  و  گرفت  من  از  خداوند 
بعد  امیدم  تمام  که  پسرم  یگانه  کرد.  رها  تنها 
و  بود  آموزش  مصروف  بود،  او  به  خداوند  از 
تازه به صنف دهم رسیده بود. من هم کوشش 
و  خوب  پسر  یک  پدر،  نبود  در  که  می کردم 
سالم به جامعه تقدیم نمایم، تا از طریق آموزش 
و  نماید  خدمت  همنوعانش  به  دانش  و  علم 

بیچارگی ها  بدبختی ها و  این  از  زندگی مرا هم 
رهایی بخشد. اما افسوس که ما انسان ها همیشه 
از قضا بی خبر هستیم. در روز دهم محرم همین 
سال، یعنی درست روز 15 قوس که همه جهان 
ماتم  اشک  اسالم  پیامبر  نواسه  عزای  در  اسالم 
می ریختند، دشمنان اسالم و مردم افغانستان یک 
حمله انتحاری را انجام دادند. از قضا یگانه پسر 

من هم در میان شهدا بود. به این ترتیب روزگار 
فرزندم  یگانه  و  کوبید  مرا  دروازه  دیگر  یک بار 
را از من گرفت. آری پسرم نیز در همان روز در 
با شهدای  آنجا حضور داشت و می خواست که 
کربال تجدید پیمان کند و این تجدید پیمانش به 
او  لبیک گفتند و  به صدایش  پیوست و  حقیقت 
یک بار  مرا  و  نوشید  شهادت  جام  حادثه  آن  در 

در روز دهم محرم همین سال یعنی درست روز 15 قوس 
که همه جهان اسالم در عزای نواسه پیامبر اسالم اشک ماتم 

می ریختند، دشمنان اسالم و مردم افغانستان یک حمله انتحاری 
را انجام دادند. از قضا یگانه پسر من هم در میان شهدا بود. به 
این ترتیب روزگار یک بار دیگر دروازه مرا کوبید و یگانه فرزندم 

را از من گرفت. آری پسرم نیز در همان روز در آنجا حضور 
داشت و می خواست که با شهدای کربال تجدید پیمان کند.

چه  و  بگویم  کی  به  حال  کرد.  داغدار  دیگر 
بگویم، زیرا برای همگان معلوم است که کی ها 
عامالن این قضیه هستند، باید با عامالن این حادثه 
گرفته  آن ها  از  شهدا  ناحق  خون  و  نشود  مدارا 
شوند.  محکوم  مجازات  اشد  به  آنها  باید  شود. 
این تقبیح نمودن ها و بررسی محل حادثه بعد از 
چه  و  داشت  ما خواهد  برای  هفته ها چه سودی 
درد ما را دوا خواهد کرد. اگر دولت واقعا به فکر 
مردم می بود، باید لوی سارنوال و سایرین را بعد 
از حادثه به محل می فرستادند که تحقیق نمایند، 
رویداد  محل  به  هفته  یک  گذشت  از  بعد  آنها 
ابتدایی  معلومات  برای  و  رفتند  عاشورا  خونین 
جایزه تعیین کردند. باید به جای این کار از سمت 
است،  شرم  جای  بسیار  زیرا  بروند،  کنار  خود 
چنین  امنیتی  حوزه  و  ارگ  متری  صد  در  که 
حادثه رخ بدهد، پس ما چگونه مناطقی را که از 

نیروهای خارجی می گیریم نگاه خواهیم کرد؟«
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@solidarityforjustice.org.af

مرگ پسرم را هرگز فراموش نمی کنم
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یک  را  افغانستان  موضوعی،  لحاظ  از  بخواهیم،  اگر 
کشور جهان سومی تلقی کنیم، نیاز داریم تا معیارهای 
تولید  برشمریم.  را  سوم  جهان  کشورهای  مقایسه 
صنعتی،  رقابتی  نظام  در  ضعف  اندک،  ملی  ناخالص 
مشکالت  توسعه نیافته،  اجتماعی  و  سیاسی  نهادهای 
تقسیم  سیاسی،  مشروعیت  و  قدرت  انتقال  به  مربوط 
ملی،  منافع  تعریف  در  نوسان  و  ثروت  ناعادالنه ی 
حال  در  یا  سومی  جهان  کشورهای  بارز  معیارهای  از 
که  مشکالتی  تمام  با  تقریبا  افغانستان  و  است  توسعه 

برشمردیم، دست و پنجه نرم می کند. 
که  گفت  باید  توسعه،  نوسازی  نظریه ی  به  توجه  با 
سازماندهی  اقتصادی،  توسعه  در  عامل  مهم ترین 
مبادالت  از  موثر  استفاده ی  و  اقتصادی  بازدهی  و 
نظریه  این  است.  خارجی  کمک های  و  بین المللی 
گذشته ی  ده سال  نیازهای  جواب گوی  می توانست 
افغانستان باشد؛ اما، متاسفانه و به هر دلیلی، مورد توجه 
دولت مردان ما قرار نگرفت و ما امروز با فساد گسترده، 
شهروندان  بی شمار  نیازهای  و  حکومت داری  ضعف 

افغانستان روبه رو هستیم. 
نیروهای  افغانستان، در آستانه ی خروج  رییس جمهور 
بین المللی از افغانستان در سال 2014، درست چند روز 
و  کشور  در  عاشورا  خونین  انتحاری  حمالت  از  پس 
شرکت در کنفرانس بن که برای بررسی افغانستان پسا 
مناسبت  به  سخنرانی  یک  در  بود،  شده  برگزار  انتقال 
روز مبارزه با فساد اداری، کوشش کرد تا یک چهره ی 
تقریبا موفق را از حکومت داری و اداره و مدیریت نظام 
فعلی کشور ارایه کند. البته باید اذعان کنیم که بعضی 
از مشکالتی که دولت فعلی با آنها روبه رو هست، در 
سال 2001 حتا قابل پیش بینی هم نبود. اما واقعیت این 
گذشته،  ده سال  در  دولتی،  مدیریت  ارزیابی  که  است 

نیاز به باریک بینی بیشتری دارد. 
مشکالت  توسعه نیافته،  نظام های  ویژگی های  از  یکی 
انتخابات  است.  مشروعیت  بحران  و  قدرت  انتقال 
پارلمانی  و  ریاست جمهوری  پرهیاهوی  و  پرتنش 
متاسفانه  که  ادعاست  این  بر  دال   1389 و   1388 سال 
افغانستان با توسعه یافتگی سیاسی فاصله ی زیادی دارد و 
دولت مردان ما نیز با عملکردهای جانبدارانه شان در این 
باعث  و  افزودند  انتخابات  معضل  پیچیدگی  بر  راستا، 
اشاعه بحران عدم اعتماد عمومی به پدیده دموکراسی 
بهترین  شاید  شدند.  قدرت  مسالمت آمیز  توزیع  و 
راه حل در این راستا، ایجاد یک گفتمان ملی باشد تا از 
طریق آن هم به صلح و هم به اجماع سیاسی در مورد 
مشکالت افغانستان برسیم. افغانستان در حالت فعلی، به 
مطالعه ی  با  دارد.  مبرم  نیاز  ایجاد یک گفتمان سیاسی 
و  زبانی  قومی،  مشکالت  با  که  افغانستان  ویژگی های 
اساسی،  نیاز  می کند،  نرم  پنجه  و  مذهبی دست  گاهی 
ایجاد یک چارچوب قابل اعتماد برای تمام اقلیت ها و 

گروه های سیاسی و فشار می باشد. 
مثال کشور اندونیزیا که با پشت سر گذاشتن یک اجماع 
دموکراسی های  بارز  نمونه های  از  یکی  امروز  سیاسی 
در  می شود،  محسوب  آسیا  قاره  در  انکشاف  حال  در 
این زمینه با واقعیت افغانستان فعلی همخوانی دارد. در 
سیزده  سال گذشته یعنی سال 1999 در اندونیزیا پس از 
خطر  زمانی که  پسرش،  و  سوهارتو  دیکتاتوری  پایان 
جمهور  رییس  بود،  محتمل  سرتاسری  انارشی  یک 
بین  موثر  گفتمان  یک  ایجاد  با  توانست  اندونیزیا 
نظام  یک  به  را  کشور  این  درگیر،  سیاسی  گروه های 
که  اندونیزیا  مردم  آرزوهای  به  و  کند  مبدل  مقتدر 
صلح پایدار و دموکراسی بود، پاسخ مثبت بگوید. این 
حرکت او اکثر نخبگان سیاسی اندونیزیا را نیز با خود 

همراه کرد. 
در افغانستان سال 2012 زمانی که خطر شکست پروسه 

مشکالت و نیازها! 
دورنمای  ده سال گذشته،  در  توانسته  افغانستان حداقل 
اقتصاد  نظریه پردازان  بزند.  رقم  را  خود  اقتصادی 
آن  اقتصادی  بعد  که  انتقال  پروسه  آستانه ی  در 
رسیدند  نتیجه  این  به  است،  مهم  بسیار  افغان ها  برای 
محور  سه  بر  کشور،  توسعه ای  انرژی  ثقل  نقطه  که 
است.  استوار  معادن  و  منطقه ای  مواصالت  زراعت، 
نیازهای  برآوردن  به  بستگی  افغانستان،  اقتصادی  ثبات 
داخلی، توسط منابع داخلی، دارد. صرف نظر از معادن 
و زراعت که زمان و سرمایه گذاری وسیعی را می طلبد، 
سریع ترین راهی که می تواند به اقتصاد وابسته افغانستان 
و  مواصالتی  کمک کند، سرمایه گذاری روی سیستم 
سیاسی،  نگاه  از  مساله  این  است.  کشور  ترانسپورتی 

توسط همسایگان ما، به چالش کشیده شده است. 
محرومیت نسبی افغانستان از داشتن شرکای مطمین در 
منطقه، به عنوان مانع اصلی، فراروی افغانستان به عنوان 
درست  است.  کرده  ظهور  منطقه ای  فعال  بازیگر  یک 
زمانی که افغانستان ـ کمی دیرتر از انتظار ـ به فکر ایجاد 
علم  و  ثروت  و  قدرت  حوزه های  با  درازمدت  روابط 
دنیا افتاده است، حمایت های مشروط و پرسش برانگیز 
چین، روسیه و ازبکستان، مخالفت های رسانه ای ایران و 
از همه مهم تر مخالفت استراتژیک پاکستان با همکاری 
پیچیدگی  به  بین المللی  جامعه  با  افغانستان  درازمدت 
تفاوت  است.  افزوده  منطقه ای  بعد  از  افغانستان،  قضیه 
ناهماهنگی  سیاسی،  تجانس  عدم  منطقه ای،  دیدگاه 
افغانستان،  معضل  حل  برای  را  منطقه  ظرفیت  سیاسی 
یک  به  منطقه  کشورهای  دستیابی  مانع  و  برده  پایین 

اجماع سیاسی در مورد قضیه افغانستان شده است.
نظامی و  با قول همکاری های  نیز که  بین المللی  جامعه 
امنیتی، کمک های اقتصادی و توسعه زیربنا ها و تقویت 
آموزشی  روابط  گسترش  و  منطقه ای  همکاری های 
بود،  ایجاد کرده  در کشور  را  موازی خدماتی  سیستم 
افغانستان،  دولت  کنترول  و  نظارت  ضعف  دلیل  به 
نتوانست آن طور که باید و شاید به بهبود شرایط کشور 
سیاسی چپ  فعاالن  از  عده ای  طرفی،  از  کند!  کمک 
جامعه ی  حضور  مخالف  اسالم گرا  ایدیولوگ های  و 
به  هم  موضوع  این  و  هستند  کشور  در  بین المللی 

انتقال  پسا  افغانستان  سیاسی  و  اقتصادی  نظامی،  انتقال 
غیر محتمل نیست، ما در کشور با فقدان یک گفتمان 
سیاسی،  مختلف  گروه های  و  اقوام  بین  موثر،  سیاسی 
نخبگان  بین  اعتماد  فضای  فقدان  این  هستیم.  مواجه 
به  اقلیت ها  و  سیاسی  اپوزیسیون  مطبوعات،  سیاسی، 
افغانستان  مردم  زندگی  مختلف  ساحات  بی ثباتی های 
و  تحریک آمیز  اقدامات  دیگر  جانبی  از  است.  افزوده 
رقیب  استخباراتی  سازمان های  توسط  برنامه ریزی شده 
افغانستان، عرصه را برای تقویت نظامی موفق و فراگیر، 

به کلی، تنگ کرده است. 
اگر نگاهی به ابتدای مطلب بیندازیم، یکی از مهم ترین 
سوم،  جهان  کشورهای  توسعه نیافتگی  بر  موثر  عوامل 
نوسان در تعریف منافع ملی است. این همان اصل مهم و 
اساسی است که فقدان آن در امنیت ملی کشور، اردوی 
ملی، سیاست خارجی افغانستان و ساختارهای مختلف 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دیده می شود. ما نتوانستیم 
یک  بر  مبتنی  را،  خود  ملی  امنیت  و  خارجی  سیاست 
نظام  شناخته شده  دشمنان  و  دوستان  شامل  واحد  اصل 
یک  به  نیاز  ثبات،  به  رسیدن  کنیم.  پایه گذاری  خود، 
اجماع عمومی دارد؛ اما این اجماع باید استوار بر یک 

هدف ملی باشد. 
می خواهم به مثال مصالحه ملی رجوع کنم.  مصالحه 
ادبیات  در   کلیشه ای  مبحث  یک  به  شاید  که  ملی 
سیاسی امروز کشور مبدل شده است، در یک مسیر و 
راه نامکشوف روان است. ما در پی یک صلح شکننده 
می توان  را  آن  دیگر  نام  هستیم.  گم نام  دشمن  یک  و 
صلح منفی گذاشت. در این نوع صلح، عوامل شکننده 
با یک  را  و کشور  نمی رود  بین  از  ثبات  برهم زننده  و 
بی دلیل مواجه می کند؛  اعالن ناشده و  یا جنگ  بحران 
جنگی که تقریبا هر روز فرزندان ما را به خاک و خون 
بپذیریم که برای رسیدن  باید این واقعیت را  می کشد. 
نیاز به یک میثاق اجتماعی داریم که در آن  به صلح، 
اصل،  آن  اساس  بر  تا  باشد  تعریف شده  ما  ملی  منافع 
تاریخ  در  اولین بار  برای  را  مشترک  مسوولیت پذیری 

افغانستان نهادینه کنیم. 
در زمینه حکومت داری، خالی از لطف نیست که به این 
جمله مشهور نیز متوسل شوم که تاریخ ـ حداقل برای 
افغانستان 2011 را  ـ تکرار می شود. خواستم  افغانستان 
با افغانستان 58 سال پیش مقایسه کنم. در 1953 معاون 
آمادگی  ارزیابی  برای  امریکا  وقت  جمهوری  رییس 
را  شخصی  غرب،  بلوک  به  پیوستن  برای  افغانستان 
افغانستان  از  او  گزارش  پاسخ  و  فرستاد  افغانستان  به 
و  بی تفاوت  حاکمان  می شد:  خالصه  جمله  یک  در 
نیازها!  و  مشکالت  از  مملو  جامعه ای  و  سواستفاده گر 
کتاِب  از  نیاموختیم  ما  چون  شد؛  تکرار  دوباره  تاریخ 
از  بعد  هم  هنوز  و  کشورمان  نشیب  و  فراز  پر  تاریِخ 
از  مملو  داریم  جامعه ای  دهه،  شش  تقریبا  گذشت 

مشکالت عدیده حکومت داری در کشور افزوده است. 
تا پارلمانی معیاری راه درازی  نیز  افغانستان  از پارلمان 
جمله  از  مختلف  دالیل  به  افغانستان،  پارلمان  داریم. 
دموکراسی نوپا، پایین بودن آگاهی های عامه از وظایف 
نهادهای دموکراتیک، فرهنگ معافیت از قانون و فساد 
اداری گسترده در کشور، نتوانسته است نقش ارزنده ای 
معیاری  و  پایدار  نظارت  و  قانونگذاری  راستای  در  را 
تا  مجریه  قوه  بر  حاکم  سیاسی  فرهنگ  البته  کند.  ادا 
عدم  فرهنگ  این  است.  دموکراتیک  غیر  اندازه ای 
پارلمان  و  دموکراتیک  نهادهای  و  ارزش ها  به  احترام 
در  مردم ساالر  نهاد  رسمی ترین  عنوان  به  افغانستان، 
اعتبار تصمیم همگانی در مسایل ملی و کالن  کشور، 
سواستفاده های  زمینه  و  می برد  سوال  زیر  را  مملکت 
سیاسی را فراهم می کند. افکار عمومی نیز که مهم ترین 
ضمانت اجرای تصامیم پارلمان است، متاسفانه پارلمان 
پارلمان  با  پارلمان داری  ساله   6 تجربه  با  را  افغانستان 
بریتانیا با تجربه 200 ساله پارلمانتاریسم مقایسه می کنند 
به  را  انتظارات  سطح  و  است  نامتناسب  مقایسه ای  که 

شدت باال می برد.
یک اصل مهم دیگر دولت های ملی مقتدر، برای تثبیت 
سازمان یافته  مسلح  قوای  یک  داشتن  ملی،  حاکمیت 
قرارداد وستفالی که  اساس  بر  تاریخی  از لحاظ  است. 
اولین بار در سال 1648  برای  پایه گذار دولت های ملی 
لشکر  یک  داشتن  شدن،  ملی  اصل  مهم ترین  بود، 
برای حراست از تمامیت ارضی آن سرزمین بود. اصل 
استقالل کشورها، اعم از سیاسی و مذهبی و نیز تساوی 
به  وابسته  خارجی،  روابط  و  بین المللی  روابط  در  آنها 
امروز،  بود.  حراستی  سازمان یافته ی  نظام  یک  داشتن 
در قرن بیست و یکم، نیاز مبرم هر دولت مستقل برای 
که  است  معیاری  مسلح  قوای  داشتن  سیاسی،  استقالل 
در  بین المللی  نیروهای  خروج  آستانه  در  افغانستان 
ظرفیت  و  زمان  سرمایه،  به  نیاز  زمینه  این  در   2014
بیشتری دارد. ضعف نسبی نیروهای مسلح و عدم داشتن 

امکانات کافی به نگرانی ها در این راستا افزوده است. 
وابستگی افغانستان به کشور های بیرونی را نباید از نظر 
عنوان عضو جامعه ی  به  ـ  افغانستان  به  اگر  دورداشت. 
بین المللی ـ نگاه کنیم که متاثر از نظام اقتصاد بین المللی 
است، باید اذعان کنیم که نحوه اقتصاد بین المللی، طبعا، 
به ضرر آن دسته از کشورهایی است که سرمایه ای در 
مبادله  صنعتی  جهان  با  نابرابر  طور  به  و  ندارند  دست 

می کنند و از نگاه ساختاری، وابسته به بیرون هستند.
تهیه  بیرون  از  را  اقتصادی اش  نیازمندی های  افغانستان، 
می کند و برای مواد خوراکی، سوخت و حتا پوشاک 
که نیازهای اولیه انسان ها شمرده می شود، سخت نیازمند 
کشور های بیرونی است. در حال حاضر، بیشتر مواد از 
بیرون ـ به ویژه از کشور های همسایه ـ داخل افغانستان 
کاال ها  این  ورود  مانع  کشور ها  این  هرگاه  و  می شود 
شوند، افغانستان با مشکالت جدی رو به رو خواهد شد.

افغانستان  وابستگی  میزان  که  می دهد  نشان  آمار ها 
بر  است.  شده  بیشتر  سال  هر  بیرونی  کشور های  به 
 1388 سال  در  تجارت  چرخه ی  آمارها،  این  اساس 
خورشیدی، به بیش از سه هزار و هفت صد میلیون دالر 
امریکایی رسید. در این میان افغانستان بیشتر از چهارصد 
میلیون دالر کاال های صادرات داشته است؛ اما بیشتر از 
سه هزار و سه صد میلیون دالر ارزش کاالهای وارداتی 

افغانستان بوده است.
با توجه به این نتیجه که افغانستان، تقریبا، در اکثر ابعاد 
توسعه یافتگی  باعدم  ـ  اقتصادی  تا  گرفته  سیاسی  از  ـ 
مواجه است، سخن کوتاه می کنم و به مواردی کوتاه و 

قابل توجه به عنوان جمع بندی اشاره می کنم. 
تابع  و  افغانستان  درونی  انسجام  تابع  توسعه یافتگی، 
اساس  بر  باید  ما  است.  داخلی   محرک های  و  عوامل 
جیواستراتژیک،  جیوپولیتیک،  خصوصیت های 
فرهنگی و سیاسی افغانستان مرکز ثقل و یا انرژی توسعه 

و ثبات کشور را دریابیم. 
استراتژی مدیریتی در افغانستان امروز، بر منطق بقا دور 
می زند، اما در جهان امروز مالک انباشت است. انباشت 
اقتصادی  سیاسی،  اجتماعی،  علمی،  زمینه های  همه  در 
در  پایدار  توسعه  و  ثبات  برای  موثر  اقدامی  معنوی،  و 

کشور خواهد بود. 
چنین  در  افغانستان  سیاسی  اولویت های  از  دیگر  یکی 
به  افغانستان  دولت مردان  که  است  این  وضعیتی، 
و  استراتژیک  انتخاب های  و  عقالیی  سیاست های 
تقویت دولت ملی مقتدر و مشروع بیش از پیش پایبند 
باشند. از طرفی، ما به یک ناسیونالیزم شهروندمحور و 
جامعه، دموکراتیک به تمام معنا نیاز مبرم داریم، تا راه 
را برای ظهور یک طبقه سیاسی متخصص و مترقی ملی 

و عاری از فساد و وابستگی باز کند. 
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افغانستانتاتوسعهیافتگی
 نویسنده: ناهید فرید

محرومیت نسبی افغانستان از داشتن شرکای مطمین در منطقه، به عنوان 
مانع اصلی، فراروی افغانستان به عنوان یک بازیگر فعال منطقه ای ظهور 

کرده است. درست زمانی که افغانستان ـ کمی دیرتر از انتظار ـ به فکر ایجاد 
روابط درازمدت با حوزه های قدرت و ثروت و علم دنیا افتاده است، حمایت های 

مشروط و پرسش برانگیز چین، روسیه و ازبکستان، مخالفت های رسانه ای ایران 
و از همه مهم تر مخالفت استراتژیک پاکستان با همکاری درازمدت افغانستان 
با جامعه بین المللی به پیچیدگی قضیه افغانستان، از بعد منطقه ای افزوده است. 

تفاوت دیدگاه منطقه ای، عدم تجانس سیاسی، ناهماهنگی سیاسی ظرفیت 
منطقه را برای حل معضل افغانستان، پایین برده و مانع دستیابی کشورهای 

منطقه به یک اجماع سیاسی در مورد قضیه افغانستان شده است.

افغانستان تا رسیدن به توسعه یافتگی راه درازی دارد؛ اما طوالنی ترین راه ها هم 
با یک قدم شروع می شود!

ACKU
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رییس بانک مرکزی افزود که ایجاد این بندر در داخل 
تاجران  برای  را  بهتری  زمینه های  می تواند  افغانستان، 
بندر،  این  ایجاد  با  افزود  وی  مساعد  سازد.  کشور 
نظر گرفته می شود و در آن  نیز در  بانکی  تضمین های 
صورت تاجران مجبور نیستند که مبلغ هنگفتی را برای 
خریداری اموال تجارتی به بیرون از کشور انتقال دهند. 
آقای دالوری می  گوید که ایجاد بندر خشکه در داخل 
از  افغانستان  تاجران  اموال  تا  می شود  باعث  افغانستان، 
و  تاخیر  بدون  پاکستان  و  ایران  کشورهای  آبی  بنادر 

مصوون داخل کشور شود.

 رییس بانک مرکزی همچنین 
افزود: »ما با یک مرجع خارجی که 
در خلیج است، در تماس هستیم و 
این مرجع آماده است که یک بندر 
خشکه را ابتدا در جالل آباد، در یک 

جای مناسب، تاسیس کند. بندر 
خشکه، به مفهوم این است که در 

آن گمرک و گدام ها وجود دارند 
که این گدام ها به نام گدام های 

تضمین شده هستند. مال زمانی که 
در کراچی می آید، همین شرکت 

یا موسسه ای که ما همرایش قرار 
است یک تفاهمنامه  امضا کنیم، 
مال را از کشتی ها می گیرد و در 

کانتینرها جابه جا کرده و مستقیما، 
با سجیل اش به مسوولیت خود 

تحت بیمه، به همین بندر خشکه 
انتقال می دهد.«



می کند و از سوی دیگر با حمایت برنامه ریزی شده از 
در  را  اصلی  نقش  که  افغانستان  دولت  مسلح  مخالفان 
ناامن سازی افغانستان دارند، در جهت خنثی سازی این 

مبارزه نقش بازی می کند.
مواد  ترانزیت  مسیر  در  محدودیت  وضع  با  پاکستان 
اکماالتی ناتو به افغانستان، باعث می گردد تا این نیروها 
است  طبیعی  گیرند.  قرار  اکماالتی  مواد  تنگنای  در 
در  ناتو  نیروهای  عملیاتی  کارآیی  بر  سیاست  این  که 
افغانستان در درازمدت تاثیر منفی دارد. از سوی دیگر 
این رفتار از سوی پاکستان نوعی سخت گیری آگاهانه 
نسبت به ناچاری ناتو در استفاده ترانزیتی از طریق این 

کشور محسوب می گردد.
با این که برخی از مقامات امریکایی از جمله لیون پانه 
گفته  کابل  به  سفر  در  اخیرا  کشور  این  دفاع  وزیر  تا 
است که توقف اکماالت نیروهای امریکایی از طرف  
پاکستان، هیچ اثر منفی برعملیات آنها نگذاشته است و 
آنان راه های بدیل برای تدارک تجهیزات و اکماالت 

مفقودیبیستدرصدقرضههایکابلبانک
نزدیک  که  می گوید  مرکزی  بانک  حال،  همین  در 
و  است  مفقود  کابل بانک  قرضه های  درصد  بیست  به 
هنوز مشخص نشده که این پول ها در کجا و توسط چه 

کسانی به مصرف رسیده است. 
کشور،  خصوصی  بانک های  بزرگترین  از  کابل بانک 
بیشتر از یک سال قبل، به دلیل مدیریت ناسالم و ناتوانی 
در جمع  آوری قرضه های خود دچار، ورشکستگی شد. 
پس از ورشکستگی این بانک، بانک مرکزی افغانستان 
کابل بانک را تحت کنترول خود گرفت، اما نتوانست از 

سقوط این بانک جلوگیری کند.
مرکزی  بانک  رییس  دالوری  نوراهلل  حال،  این  با 
دولت  سوی  از  دالر  میلیون   835 تاکنون  که  می گوید 
است،  شده  پرداخته  کابل بانک  قرضه های  عوض  به 
توسط  پرداخت شده  قرضه های  از  درصد  بیست  اما 
گفت:  دالوری  آقای  است.  مفقود  تاهنوز  کابل بانک 
بانک  طرف  از  دالر  میلیون   835 حدود  در  امروز  »تا 
همان  تا  شده،  مصرف  دولت  نمایندگی  به  مرکزی 
امانات مردم که پیش کابل بانک بود پرداخته و همچنان 
افزود:  همچنین  وی  شد.«  تقسیم  قسمت  دو  به  بانک 
پولی که  بیست درصد  در حدود  هنوزهم  ما  »متاسفانه 
در کابل بانک بوده مدرک آن را پیدا نکرده ایم که در 
کجا است و هیچ مرجعی هم قبول نکرده آن را بپردازد. 
یعنی هشتاد درصد قابل حصول است که بیست درصد 
آن در آینده ای بسیار قریب، شصت درصد آن از یک 
حال  در  ما  هنوزهم  دیگر  درصد  بیست  و  پنج سال  تا 
جستجوی آن هستیم که این پول ها در کجا رفته است.«

قرضه های  مجموع  از  می گوید  مرکزی  بانک 
نقدی،  صورت  به  دالر،  میلیون  هشتاد  تنها  کابل بانک، 
از  را  آن  دیگر  درصد  بیست  و  است  آورده  به دست 
طریق فروش جایدادهای این بانک، در کابل و دوبی، 

به دست خواهد آورد.
سپرده های  از  دالر  میلیارد  یک  به  نزدیک  کابل بانک، 
مردم را قرض داده است و دولت ابراز امیدواری می کند 
که در حدود هشتاد درصد این قرضه ها را به دست آورد.

ایاالت متحده  اما در عمل دیده می شود که  را دارند؛ 
که  فشارهای  چنین  برابر  در  ناتو  سازمان  و  امریکا 
این  به  نسبت  را  گسترده ای  بسیار  امتیازدهی  پاکستان، 

کشور نشان می دهند. 
این  مشاهده شده  به روشنی  که  دیگر چیزی  از سوی 
روند  بر  پاکستان،  به  غربی ها  امتیازدهی های  که  است 
تعامل سودجویانه و آنهم انحصارگرایانه ای که پاکستان 
در این تعامل داشته تغییری وارد نکرده و باعث ایجاد 
انگیزه واقعی برای همکاری صادقانه از سوی پاکستان 
با  تعامل  اگر  می توان گفت که  این  بر  بنا  است.  نشده 
تضمینی  یابد،  ادامه  ده سال گذشته  ماننده  به  پاکستان 
وجود  به  پاکستان  سیاسی  اراده  در  مثبت  تغییر  برای 
با  سودگرایانه  همچنان  کشور  این  و  آمد  نخواهد 

سازمان ناتو ایاالت متحد امریکا برخورد خواهد کرد.
از این رو می توان گفت که بهترین راه برای پایان دادن 
به تعامل غیرشفاف با پاکستان این باشد که تیر آخر به 
تیر  بهترین  نظر می رسد  به  رها شود.  این کشور  سوی 
آخری که می تواند به سوی این کشور رها شود، این 
ناتو و  به خصوص سازمان  بین المللی  مراجع  است که 
ایاالت متحد امریکا با نگرش جدید یا در نگرش جدید 
نسبت به پاکستان نسبت به جایگاه این کشور در مبارزه 
با تروریزم و همکاری که این کشور در این راستا دارد، 
واقع بینانه تر عمل کرده و تعریف جدیدی از پاکستان 
ارایه کنند. بر اساس تعریف جدید که بایستی مبتنی بر 
واقعیت رفتاری پاکستان باشد، با این کشور رفتار کنند. 
در  بازی های خود  به  همچنان  این کشور  آن،  غیر  در 
جهت ضایع سازی امکانات منطقه ای و بین المللی ایجاد 

شده برای مبارزه با تروریزم ادامه خواهد داد.

ابتدا  که  است  کرده  اعالم  خارجی،  بزرگ  شرکت 
یک بندر تجارتی خشکه را در شهر جالل آباد احداث 
احداث  بندری  چنین  نیز  دیگر  مناطق  برخی  به  بعد  و 
بحر  از  مال  »چون  گفت:  دالوری  آقای  کرد.  خواهد 
ـ  ایران  بنادر  و  کراچی  بندر  ـ  بندر  دو  طریق  از  هند 
وارد کشور می شود، ما برای این که مال خود را بدون 
یا  اعمار  حال  در  بیاوریم،  افغانستان  به داخل  مشکالت 
احداث یک بندر خشکه در داخل افغانستان هستیم. این 
نوع بنادر در اکثر ممالکی که محاط به خشکه هستند، 
مروج است.« رییس بانک مرکزی همچنین افزود: »ما با 
یک مرجع خارجی که در خلیج است، در تماس هستیم 
ابتدا  را  بندر خشکه  که یک  است  آماده  مرجع  این  و 
در جالل آباد، در یک جای مناسب، تاسیس کند. بندر 
خشکه، به مفهوم این است که در آن گمرک و گدام ها 
وجود دارند که این گدام ها به نام گدام های تضمین شده 
هستند. مال زمانی که در کراچی می آید، همین شرکت 
تفاهمنامه   قرار است یک  ما همرایش  یا موسسه ای که 
امضا کنیم، مال را از کشتی ها می گیرد و در کانتینرها 
جابه جا کرده و مستقیما، با سجیل اش به مسوولیت خود 

تحت بیمه، به همین بندر خشکه انتقال می دهد.«

از  تا  بود  خواسته  بین المللی  مراجع  از  افغانستان  ملی 
مبارزه ی  عرصه ی  در  کشور  این  جایگاه  و  پاکستان 
بین المللی علیه تروریزم، تعریف جدیدی ارایه کنند تا 
روشن گردد که این کشور در صف مبارزه با تروریزم 
قرار دارد، یا این که این کشور به نام حمایت از مبارزه 
علیه تروریزم، چوکات های مشخص شده در این زمینه 
تروریزم و گروه های  از  به حمایت  اقدام  و  را شکسته 

خشونت آفرین می کند.
است  این  می شود  اقدامی  چنین  سبب  که  چیزی 
تنها  نه  تروریزم  با  مبارزه  در  پاکستان  همراهی  که 
این  تا  است  گردیده  سبب  بلکه  نداشته؛  نتیجه بخشی 
آن  انداز  چشم  و  نتیجه  شده،  کننده تر  خسته  مبارزه 
نیز از روشنی الزم برخوردار نگردد. دلیل آن هم این 
است که به باور برخی از تحلیلگران، پاکستان به گونه ی 
برنامه های  از  تروریزم،  با  مبارزه  در  همکاری  ظاهری 
حاصل  آگاهی  تروریزم  با  مبارزه  این  در  طرح شده 

مقام های بانک مرکزی می گویند که دولت افغانستان، 
برای ایجاد یک بندر تجارتی خشکه در شهر جالل آباد، 
که  خلیج  در  بزرگ  شرکت   یک  با  کشور،  شرق  در 
مسوولیت انتقال اموال تجارتی از بحر هند به بنادر آبی 
شده  گفتگو  وارد  دارد،  عهده  به  را  ایران  و  پاکستان 

است.
بنادر  به  جغرافیایی اش،  موقعیت  به دلیل  افغانستان، 
نیاز  مورد  تجارتی  اموال  اکثر  و  ندارد  دسترسی  آبی 
وارد کشور  ایران  و  پاکستان  آبی  بنادر  از  این کشور، 
از  افغان  تاجران  توسط  تجارتی  اموال  انتقال  می شود. 
پاکستان، همیشه، مشکل  و  ایران  بنادر آبی کشورهای 
کشور  دو  این  هم،  مواردی  در  و  است  بوده  آفرین 
در  را  افغان  تاجران  تجارتی  اموال  ماه ها،  همسایه، 

بنادرشان متوقف کرده اند.
با این حال، مقام های بانک مرکزی می گویند که دولت 
ابتدا برای احداث یک بندر تجارتی خشکه  افغانستان، 
در جالل آباد و بعد در مناطق جنوبی و شمالی کشور، با 

یک شرکت خارجی، وارد گفتگو شده است.
گذشته،  روز  مرکزی،  بانک  رییس  دالوری،  نوراهلل 
این  این خبر گفت که  اعالم  با  در یک نشست خبری 

نماینده ی  گروسمن  مارک  که  است  آمده  خبرها  در 
کرده  اعالم  پاکستان  و  افغانستان  برای  امریکا  خاص 
از  بعد  که  پاکستان  اخیر  گیری های  موضع  که  است 
حمله طیاره های ناتو بر یک پاسگاه در مهمند ایجنسی 
صورت گرفته، تاثیراتی بر پالیسی امریکا در افغانستان 
این  اعالم  با  پژواک  خبرگزاری  است.  شده  سبب 
داده است که مارک گروسمن در یک  خبر گزارش 
گفتگوی اختصاصی با این خبرگزاری در واشنگتن، با 
اشاره به  تیره شدن روابط  بین امریکا وپاکستان گفته 
ایجنسی، واکنش شدید  از حادثه مومند  بعد  است که 
پاکستان سبب شده تا  پالیسی امریکا در افغانستان متاثر 

گردد.
نشان  امریکا  خاص  نماینده ی  سوی  از  اظهارات  این 
برابر  در  پاکستان  واکنش  که  است  امر  این  دهنده 
سبب  ناتو،  طیاره های  به وسیله ی  شده  انجام  حمله ی 
گردیده است تا امکانات موجود برای مبارزه با تروریزم 
که هزینه زیادی نیز در بر دارد، ضایع شود. ضایع شدن 
امکانات بین المللی و منطقه ای بدون شک تاثیر منفی بر 

مبارزه با تروریزم برجای خواهد داشت.
این  از  جلوگیری  برای  راه  بهترین  می رسد  نظر  به 
وضعیت در آینده، این است که از پاکستان و چگونگی 
تعریف  تروریزم  با  مبارزه  در  کشور  این  مشارکت 
با  بتواند  هم  تعریف  این  که  گیرد  صورت  جدیدی 
این  در  کشور  این  نقش  و  پاکستان  رفتاری  واقعیت 
بتواند زوایای  باشد و همچنین  داشته  مبارزه همخوانی 
به  نسبت  منطقه ای  و  بین المللی  رفتار  برای  را  جدیدی 

این کشور بگشاید.
چندی پیش کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه شورای 

درجاللآبادبندرتجارتیساختهمیشود
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برای  که  بیمارانی  ویژه  به  تخار  باشندگان  از  شماری 
معالجه  به خارج از کشور سفر می کنند از مدت چند ماه 
به این سو، نسبت نبود کتابچه ی پاسپورت در قوماندانی 

امنیه ی این والیت، با مشکل روبه رو اند. 
به  پاسپورت،  گرفتن  برای  که  افراد  این  از  تعدادی 
از  آمده اند،  تخار  امنیه ی  قوماندانی  پاسپورت  مدیریت 
به  بعد،  به دو ماه است که هرچند روز  این که نزدیک 
روبه رو  مسووالن  منفی  جواب  با  و  می آیند  اداره  این 
وضعیت  نگران  هم  برخی  استند.  عصبانی  می شوند، 

صحی بیماران شان می باشند.
که گردن بند  ورسج  ولسوالی  باشنده ی  مجیب الرحمان 
طبی به گلویش بسته، به گفته ی خودش، مدت 12 روز 

است که به اداره ی پاسپورت در رفت و آمد است.
می خواهم  بیماری ام،  معالجه ی  »به خاطر  می گوید:  او 
به کشور ایران سفر کنم؛ اما پس از چندین روزی که 
اداره ی  از  این که  از  بعد  آمدم،  پاسپورت  مدیریت  به 
مسووالن  آوردم،  مریضی  تصدیق  عامه،  صحت 
قوماندانی امنیه حاضر شدند تا برایم یک جلد کتابچه ی 

پاسپورت بدهند.«
این  در  که  می دارند  اظهار  پاسپورت  گرفتن  متقاضیان 
داده  خاصی  افراد  به  و  است  موجود  پاسپورت  اداره، 
می شود و به کسانی که مستحق اند و به اساس ضرورت 

و یا مریضی به خارج سفر می کنند، داده نمی شود.
غالم فاروق یک باشنده ی ولسوالی چاه آب که اعضای 
خانواده اش در ایران زندگی می کنند، براساس خواست 
ایران ـ ایران از مهاجران افغانستان خواست تا به کشور 
آن  به  قانونی  ویزه  و  پاسپورت  با  دوباره  و  برگردند 

کشور سفر کنند ـ به کشور آمده است. 
ایران  در  خانواده ام  که  است  ماه  »دو  می گوید:  او 

بی سرپرست استند و من در تخار خون دل می خورم.«
 او اضافه می کند: »در این مدت دو ماه ـ هر چند روز 
با  یک بار ـ از یک قریه ی دور چاه آب که 5 ساعت 
موتر تا مرکز تخار فاصله دارد، به شهر تالقان می آیم و 
مراجعه  امنیه،  قوماندانی  پاسپورت  شعبه ی  به  که  وقتی 

می کنم، می گویند: پاسپورت نیست.«
در  جفایی  چه  تخاری ها  نمی داند  که  می دهد  ادامه  او 
همیشه،  دولتی  مسووالن  که  کرده اند  خود  دولت  حق 

این والیت را از یاد می برند؟ 

نمایشگاه  افغانستان، روز گذشته،  اتحادیه ی پیشه وران 
محصوالت و صنایع دستی افغانستان را در کابل آغاز 
صنایع  زراعتی،  محصوالت  نمایشگاه،  این  در  کرد. 
بومی  لباس های  اقسام  و  انواع  و  دهقانی  ابزار  چوبی، 
به نمایش گذاشته شده است. این نمایشگاه، با حمایت 
مالی اداره ی انکشافی ایاالت متحده امریکا، برای سه 

روز، در شهر کابل فعالیت دارد. 
نمایشگاه  این  در  را  صنعت گرانی که محصوالت شان 
آورده اند، می گویند که برگزاری چنین نمایشگاه هایی، 
فراهم  برای شان  را  بازاریابی  بیشتر  زمینه های  می تواند 
عدم  دلیل  به  که  می کنند  تاکید  آنها  بیشتر  سازد. 
و  محصوالت  نمی توانند  فروش،  بازار  به  دسترسی 
صنایع دستی شان را حتا در شهرهای افغانستان به فروش 

برسانند. 
شرکت های  صاحبان  و  صنعت گر   120 حدود 
عرضه  نمایشگاه  این  در  را  محصوالت شان  کوچک، 

توزیع شد و باقی مانده ی آن، به اشخاصی که نیاز مبرم 
داشتند، داده شده است.«

پاسپورت  تیمور می افزاید: »چند جلد کتابچه ی  جنرال 
از اشخاص  نزد برخی  استاد ربانی،  از دوران حکومت 
تالقان، این  مانده بود و این اشخاص در سرای صرافی 
در  از  پس  که  می رسانیدند  فروش  به  را  پاسپورت ها 
تعقیب  زیر  را  قضیه  موضوع،  از  گرفتن  قرار  جریان 

گرفتیم وعامالن این کار متواری شده اند.« 
او ادامه می دهد: »ما به مشکالت مردم، از نبود پاسپورت 
در تخار، آگاه هستیم و تالش داریم با تقاضاهای مکرر 

از مرکز، این مشکل مردم را حل کنیم.«
اگر  که  ور اند  با  براین  تخار،  در  پاسپورت  متقاضیان 

کاریابی را برای افغان ها فراهم می کنند. 
خارجی  شهروندان  از  شماری  نمایشگاه،  این  در 
خریداران  بیشتر  داشتند.  حضور  نیز  افغانستان  مقیم 
افغانستان را خارجی ها تشکیل می دهند.  صنایع محلی 
به  دستی  صنایع  خریداری  برای  نمی توانند  آنها  زیرا 

روستاهای دوردست سفر کنند. 
محمدحسن سپاهی، رییس اتحادیه پیشه وران افغانستان 
از  هدف  گفت،  نمایشگاه   این  افتتاح  مراسم  در 
است:  محلی  اقتصاد  تقویت  نمایشگاه،  این   گشایش 
»ده ها قلم محصوالت  صنعتی وجود دارد که مي تواند 

با اقالم وارداتی کشورهای دیگر، رقابت کند.«
محلی  ناب  محصوالت  زمانی  گفت  سپاهی  آقای 
و  دولت  که  کند  رقابت  وارداتی  اقالم  با  مي تواند 
کنند.  حمایت  را  صنعت کاران   ذي ربط،  ارگان های 
افغانستان  در  پیشه وران،  اتحادیه  رییس  گفته  به 
ظرفیت  وجود دارد؛ اما زمینه ی رشد و بازاریابی برای 

محصوالت  صنعتی فراهم نشده است.
منجر  محصوالت  این  رشد  این  گفت  سپاهی  آقای 
که  صورتی  در  کرد  تاکید  و  می شود  کاریابی  به 
بزرگ  و  کوچک  قرضه های  به  افغان  صنعت کاران 
بیشتری  سهم  اقتصاد  رشد  در  باشند،  داشته  دسترسی 
شرایط  حاضر،  حال  در  گفت  او  اما  گرفت،  خواهند 
حتا  و  دشوار  بسیار  صنعت گران  برای  قرضه گیری 

ناممکن است.
و  تجارت  اتاق   عامل  هیات  رییس  حقجو،  قربان 
صنایع، تاکید کرد که رشد تولیدات ناب محلی، باعث 
رشد اقتصاد در روستاهای افغانستان می شود. او گفت 
رشد این صنایع می تواند از بی جا شدن روستانشینان و 

پاسپورت،  ریاست  مسووالن  »اگر  می گوید:  فاروق 
ملک  در  فرزندانم  و  زن  که  من  جای  به  را  خودشان 
مرا  مشکل  حتما  قراردهند،  استند،  بی سرپرست  غربت 

درک می کنند.«
مدیریت  به  که  مدتی  »در  می گوید:  تخار  باشنده ی  این 
پاسپورت رفت و آمد دارم و در هوتل ها شب را سپری 
غریبی  و  کار  برای  که  می بینم  را  اشخاصی  می کنم، 
خوبی  مالی  وضعیت  از  همچنان  و  می روند  ایران  به 

برخوردار بوده و با دادن پول، پاسپورت می گیرند.«
»مدت  می گوید:  تالقان  باشنده ی  یک  واکمن  حمیداهلل 
می آیم،  پاسپورت  گرفتن  خاطر  به  که  است  دوماه 
دیگر  هفته ی  یک  تا  می گویند:  روز  هر  مسووالن  اما 
پاسپورت می آید. و معلوم نیست که این یک هفته، چه 

وقت به سرمی رسد.«
این باشنده ی تالقان، مسووالن ریاست پاسپورت وزارت 
امور داخله  را متهم به تلف کردن حق مردم تخار می کند.

او می گوید: »همیشه در حق مردم والیت تخار بی عدالتی 
در  تخار  باشندگان  که  می شود  ماه  دو  زیرا  است،  شده 
می کنند  سپری  مسافرخانه ها  در  را  شب ها  تالقان،  شهر 
از  این  استند؛  سرگردان  امنیه  قوماندانی  در  روزانه  و 

بی توجهی مسووالن در مرکز کشور است.«
مقام ها در قوماندانی امنیه ی تخار، نبود پاسپورت را ناشی 
مرکز کشور  در  پاسپورت  کتابچه ی  موجودیت  از عدم 

دانسته و این مشکل را در سطح کشور یکسان می دانند.
این مقام ها، صدور پاسپورت در برابر پول و رشوت را از 
سوی مدیریت پاسپورت این قوماندانی، رد می کنند؛ اما 

خرید و فروش پاسپورت را رد نمی کنند.
خیرمحمد تیمور، قوماندان امنیه ی تخار می گوید: »تعداد 
2430 جلد پاسپورت در مدیریت پاسپورت موجود بود 
که بیش از 1600 جلد آن، برای حجاج بیت اهلل شریف 

قالین،  محلی،  لباس های  زراعتی،  کرده اند. محصوالت 
اشیای  و  شیشه ای  زینتی  اشیای  پوستین،  چپن،  گلیم، 
کاللی که در والیات مختلف ساخته شده  برای نمایش، 

به کابل آورده شده است. 
اکثر  دارند.  فعال  نقشی  زنان  نمایشگاه،  این  در 
محصوالت و صنایعی  که به نمایش گذاشته شده است، 

محصول زحمات زنان افغان می باشد. 
در این نمایشگاه، برخی از زنان معلول نیز دیده می شدند 
بودند.  نمایش گذاشته شده  به  را  که صنایع دستی شان 
وجود  با  که  دهند  نشان  می خواهند  می گفتند  آنها 
و  خود  زندگی  وضعیت  بهبود  در  تا  قادرند  معلولیت، 

افغانستان سهم بگیرند. 
تولیدی  کوچک  شرکت های  صاحبان  و  صنعت کاران 
بازاریابی  برای  را  زمینه  تا  افغانستان خواستند  دولت  از 
محصوالت افغانی مهیا کند. آنها می گفتند در صورتی 
که از طریق دولت قرضه دریافت کنند، زمینه های بیشتر 

باشند،  داشته  کفایت  و  دل سوزی  والیت  این  مسووالن 
وقت  زودترین  در  را،  پاسپورت  نبود  مشکل  می توانند 

ممکن، حل کنند. 
باید  را  حق  که  گفت  بلند  صدای  با  متقاضیان  از  یکی 

گرفت نه این که منتظر نشست تا آن را به ما بدهند. 
متقاضیان اخذ پاسپورت که بیشتر آنان را بیمارانی تشکیل 
خارجی  کشور های  راهی  معالجه  برای  که  می دهد 
هرچه  تا،  می خواهند  مسوول  مقام های  از  می باشند، 
پایان داده شود، در غیر آن وضع  این معضل  به  زودتر، 

مریضان شان بد تر از پیش خواهد شد.     


روآوردن سیل آسای مردم از دهات به شهرها جلوگیری 
کند. به گفته آقای حقجو، نبود کار در روستاها و مناطق 
محلی افغانستان سبب شده است تا بیشتر مردم به شهرها 

بیایند و در فکر پیدا کردن کاری شوند.
در ده سال گذشته، مردم افغانستان تقریبا تمام کاالهای 
مورد نیاز شان را از خارج وارد می کنند. به باور آگاهان 
کشور  یک  به  را  افغانستان  شیوه  این  اقتصادی،  عرصه 

مطلقا مصرفی تبدیل کرده است. 
گمرکی  محصول  تا  خواست  مالیه  وزارت  از  حقجو 
اموال وارداتی ای را که در افغانستان نیز نظیر آن  تولید 
اموال  با  بتواند  افغانی  محصوالت  تا  ببرد  باال  مي شود، 

وارداتی رقابت کند.
مالکان  به  مالیه،  وزارت  معین گمرکات  مبین شاه،  سید 
شرکت های کوچک تولیدی وعده سپرد که آماده ی هر 

نوع همکاری برای رشد تولیدات افغانی می باشد. 
و  دولت  بین  بیشتر  همکاری های  منظور  به  گفت  او 
افغانی،  شرکت های  و  صنعت گران  خصوصی،  سکتور 
ارایه کنند. وی  به  وزارت مالیه   خواسته های  خود را 
یک  به  نیاز  خواسته های صنعت کاران،  که  کرد  عالوه 

پالیسی دارد و آنها این خواسته ها را بررسی مي کنند.
دست آوردهای  کنار  در  افغانستان  گذشته  ده سال  در 
نیز  اقتصادی  نگاه  از  بازسازی،  عرصه های  در  نسبی 
نمایشگاه  در  است.  پیدا کرده  را  توانمندی ها  از  برخی 
کنونی شرکت های تولیدی مواد خوراکی، با به نمایش 
در  می توانند  که  دادند  نشان  تولیدات شان،  گذاشتن 

داخل کشور برخی از نیازها را رفع کنند. 
در همین حال، انجمن زنان تجارت پیشه توانسته است تا 
ایجاد شرکت های کوچک تولیدی از یک سو زمینه  با 
از  و  کند  فراهم  زنان  برای  افغانستان  داخل  در  را  کار 
ابتدایی  تولیدات  به  افغانستان  وابستگی  از  دیگر  سوی 

کشورهای همسایه جلوگیری کند. 

ده ها بیمار در انتظار پاسپورت

محصوالت ناب محلی به نمایش گذاشته شد

ACKU



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

6. 1 نقض حق مالکیت زنان
از جمله 70 مورد  اشاره شد،   همان طوري که 
نقض حق مالکيت که در دفاتر کميسيون ثبت 
زنان  به  مربوط  آن  درصد   7.14 است  شده 
مي باشد. گزارش ها و يافته هاي کميسيون نشان 
به  امور  مي دهد که معموال از سوي مسووالن 
شکايات زنان به ويژه در رابطه به حق مالکيت 
آن ها توجه الزم صورت نمي گيرد. مشکالت 
اين  به  زنان  دسترسي  راه  در  زيادي  موانع  و 
حق در داخل خانواده ها و جامعه افغاني وجود 
دارد. تهديد بر غصب ملکيت زنان با توجه به 
آسيب پذير بودن آن ها به مراتب بيشتر از مردان 

است. 
»خانمي  ملکيت  غصب  قضاياي  از  يکي  در 
جالل آباد  شهر  در  کميسيون  ساحوي  دفتر  به 
زمين  از  بخشي  که  شد  شاکي  و  مراجعه 
وته پور  ولسوالي  سه متام  قريه  در  ما  مزروعي 
واليت کنر از سوي فردي، غصب شده است، 
با وجودي که قبال در دفتر ولسوال وته پور در 

براساس آخرين گزارش سازمان صحی جهان، 
مادران  مير  و  مرگ  ميزان  باالترين  افغانستان 
و  داکتر  به  دسترسی  عدم  دارد.  را  جهان  در 
از  استفاده  برای  فرهنگی  موانع  و  فقر  دوا، 
و  مرگ  عوامل  جمله  از  صحی،  مراقبت های 

مير مادران اند. 
اثر  بر  آن ها  يکی  افغان،  مادر  يازده  هر  از   
دادن  شير  ساليان  يا  و  به حاملگی  که  عواملی 
و تربيت طفل مربوط می شود، جان می سپارد. 
همسايه  کشور  در  که  است  حالی  در  اين 
افغانستان تاجيکستان، از هر 430 مادر يکی از 
آن ها و در اتريش از هر 14300 مادر يکی از 

آن ها در اثر عوامل ياد شده جان می دهد.
داليل چيست؟ 

عنعنه ازداواج پيش از سن و فقدان برنامه ريزی 
باعث  خانواده،  يک  فرزندان  شمار  برای 
می شود که از مادر باردار در جريان حاملگی 
مشکل،  اين  نگيرد.  مراقبت های الزم صورت 
همراه با والدت های مکرر، اختالط هايی مانند 
وجود  به  مادر  صحت  برای  را  »اکالمسی« 

می آورد که فشار خونش بلند می رود.
والدت  سالگی   15 عمر  از  پيش  که  دختری 
سالگی   20 در  که  زنی  به  بيشتر  پنج بار  کند، 
است.  رو  به  رو  تهديد مرگ  با  کند،  والدت 
نشان  متحد  ملل  آمار  که  است  چيزی  اين 
می دهد. يک گزارش ملل متحد در سال 2010 
نشان می دهد که بنا بر بعضی تحقيقات، نصف 
همه دختران افغانستان پيش از عمر 15 سالگی 

ازدواج می کنند.
منازعه،  و  جنگ  سال  ده ها  و  ضعيف  اقتصاد 
وضعيت  همين گونه  و  صحت  چشم انداز 
کلينيک ها و شفاخانه ها را خرابتر کرده است، 

حضور داشت ولسوال و موسفيدان تعهدي مبني 
بر تسليمي زمين و حاصالت آن را برايم داده بود 
اما به تعهد خويش عمل نکرده از دفتر کميسيون 

خواهان همکاري مي باشم.«
تا  دادند  مشورت  نامبرده  به  کارمندان کميسيون 
ولسوالي  آن  حقوق  مدير  با  را  موضوع  نخست 
مطرح سازد و در صورت مواجه شدن با مشکل، 
همکار  في السابق  کما  کميسيون  ساحوي  دفتر 
مي باشد. نکته قابل تذکر اين است که شاکي به 
علت ناامن بودن منطقه و داشتن وظيفه رسمي در 
مربوطات وزارت امور داخله، نمي تواند به محل 

رفت و آمد کند.        
خانمي از ولسوالي خان چارباغ و اليت فارياب، 
»شوهرم  مي کند:  بيان  چنين  را  خود  شکايت 
پنج  و  دختر  پنج  ما  ازدواج  ثمره  و  کرده  فوت 
سيزده  و  يک جريب  شوهرم  از  و  مي باشد  پسر 
متذکره  زمين  است.  مانده  ارث  به  زمين  بسوه 
ثبت  متوفايم  شوهر  نام  به  امالک،  مديريت  در 
غاصب  تصرف شخص  در  ما  زمين  اما  مي باشد 

زيرا دولت ندرتاً اين کلينک ها را تمويل می کند 
توسط  و شفاخانه هايی هم که  غالبا کلينک ها  و 
قرار  شهری  مناطق  در  می گردند،  تمويل  دولت 
دارند. همچنان در اين مناطق روستايی قابله های 
آموزش ديده وجود ندارند و به اين مساله کمتر 

توجه می شود.
فقدان  يا  و  خرابی  و  افغانستان  جغرافيای 
زيرساخت ها، برای رسيدن زنان از خانه های شان 
به مناطقی که در آنجا شفاخانه يا کلينکی وجود 
دارد، خود مشکل آفرين است. در حالی که هنوز 
شمار اندک مردم افغانستان مالک موتر می باشند، 
زنان يا توسط موترسايکل و خر و يا حتا کراچی 

کرايه شده به کلينک ها انتقال داده می شوند.
 چرا به آن ها کمک نمی شود؟

زنان  افغانستان،  محافظه کار  نهايت  جامعه ی  در 
موانع  با  صحی،  مراقبت های  به  دسترسی  جهت 
از  بسياری  رو اند.  به  رو  بازدارنده ای  فرهنگی 
آن ها بدون همراهی خويشاوند مرد نمی توانند از 
خانه بيرون بروند. در صورتی که چنين مردی در 
خانه نباشد، آن ها مجبوراند در خانه والدت کنند.

داده  اجازه  مرد  داکتر  توسط  زنان  تداوی 
راه  برسر  که  موانعی  ديگر،  سوی  از  نمی شود. 
گرديدند،  ايجاد  طالبان  زمان  در  زنان  تحصيل 
شمار داکتران زن و قابله ها را شديدا پايين آورده 

است.
هنوزهم به مداخله طبی برای والدت، با نظر شک 
و ترديد نگريسته می شود. برخی زنان بنا بر عالقه 
و  بزرگ  خانواده  يک  تشکيل  به  که  مندی ای 
دارای فرزندان زياد دارند، نمی گذارند نزد آن ها 
»عمليه قيصری« يا »سزارين« اجرا شود که شمار 
کودکان را به سه تا چهار تن محدود می گرداند. 
معيارهای  به  توجه  با  فرزند  چهار  يا  سه  داشتن 

است. او بدون کدام اسناد و مدارکي اظهار مي کند 
شش  تقريبا  مدت  از  کرده ،  خريداري  را  زمين  که 
شده ام  عارض  خان چارباغ  ولسوالي  به  که  است  ماه 
مديريت  در  شوهرم  نام  به  زمين  اين  وجودي که  با 
امالک ثبت است اما نهادهاي ذي ربط دولتي طي اين 
مدت به جز سرگرداني و کاغذپراني چيزي ديگري 
سرگردان  شعبه  آن  به  شعبه  اين  از  و  نداده  انجام  را 

مي باشم.«
بخش  پيگيري  تحت  موضوع  شکايت  اخذ  از  بعد 
سرانجام  گرفت،  قرار  کميسيون  بررسي  و  نظارت 
مسير  به  خانم  اين  قضيه  و  پي گيري  وي  مشکل 
نهادهاي  اجراات  از  بعد  و  گرفته  قرار  قانوني اش 
ذي ربط، زمين از غاصب اخذ و به شاکي تسليم داده 

شد. 
غیرقانوني،  مصادره  از  آزادي  حق   2  .6

غصب يا تخريب ملکیت
غصب ملکيت در کشور ما از موارد حاد و گسترده 
حق  از  آزادانه  استفاده  در  جدي  تهديد  که  است 
ملکيت  غصب  مي شود.  محسوب  مسکن  و  مالکيت 
که عمدتا از طريق جعل در اسناد ملکيت و تصرف 
مي گيرد،  صورت  قانوني  موجب  بدون  ملکيت 
افغانستان  در  اخير  سال هاي  در  که  است  قضايايي 

به کثرت اتفاق افتاده است.
اراضي  اداره  عمومي  رييس  شهريار،  احمدشهير 
دولتي،  زمين  جريب  ميليون   4« گفت:  افغانستان، 

توسط افراد زورمند غصب شده است.« 
 از مجموع 7482 مصاحبه  که در سال 1389 صورت 
تن  )که 50  پاسخ دهندگان  است، 0.7 درصد  گرفته 
مصاحبه  شونده را تشکيل مي دهد( اظهار داشته اند که 

زمين يا خانه شان غصب شده است. 
ادامه دارد

پنداشته  فرزند  کم  يا  کوچک  خانواده ی  افغانستان 
افغانستان  در  فرزندان  متوسط شمار  به طور  می شود. 

پنج نفر می باشد.
کمک  برای  تا  می دهند  ترجيح  خانواده ها  بسياری 
جهت والدت، زنان شان را نزد زنان موی سپيد قريه و 
يا دايه های محلی ببرند. اين افراد حتا فاقد مهارت های 

اوليه در بخش مراقبت های صحی می باشند.
 مردم روستاها می گويند دايه های عنعنه ای غالبا پيش 
بند  و  نمی شويند  را  دست های شان  دادن  والدت  از 
ناف نوزادان را با شيشه ای شکسته برسر کفشی قطع 

می کنند.     
آيا اوضاع رو به بهبودی است؟

که  می دهند  نشان  جهان  صحی  سازمان  اطالعات 
رژيم  برکناری  از  پس  مادران  مير  و  مرگ  ميزان 
سال  در  مادر  هزار   100 هر  در  تن   1800 از  طالبان 
سال  در  مادر  هزار   100 هر  در  تن   1400 به   ،2000

2008 پايين آمده است.
حکومت افغانستان نيز از بهبودی در اين قسمت سخن 
 22000 بين  در  که  جديد  تحقيق  يک  است.  گفته 
خانواده صورت گرفته است، نشان می دهد که مرگ 
و مير مادران به 327 نفر در هر 100 هزار مادر پايين 
تحقيق  اين  که  است  شده  اذعان  گرچه  است.  آمده 
در مناطق بسيار امن افغانستان صورت گرفته است و 

شمار زيادی هم از قلم افتاده اند.
عامه  صحت  وزارت  سرپرست  دليل،  ثريا  داکتر 
افغانستان گفته است که اين وزارت می داند هنوز راه 
درازی بايد پيموده شود تا وضع صحی مادران بهبود 

يابد.
دی  »سيف  امدادی  سازمان  توسط  که  تحقيقی 
چلدرن« در سال 2010 صورت گرفته است، حاکی 
شفاخانه ها  در  والدت ها  درصد   14 که صرف  است 
دواهای  از  زنان  درصد   16 تنها  و  می گيرد  صورت 

ضدبارداری مدرن استفاده می کنند.

عفو بین الملل خواهان آن است که:
اعدام در کليه کشورها متوقف شود؛ مجازات اعدام برای کليه جرايم لغو شود؛ 
پروتوکل  دومين  ويژه  به  و  اعدام اند،  مجازات  لغو  خواهان  که  معاهده هايی 
مجازات  لغو  آن  هدف  که  سياسی  و  مدنی  حقوق  بين المللی  ميثاق  اختياری 
مجازات  کليه کشورهايی که  امضا شود؛  از سوی همه کشورها  است،  اعدام 
مرگ را همچنان به اجرا می گذارند، تعهداتی را که بنا بر قوانين بين المللی بر 
عهده  دولت هاست محترم بشمارند، تعهداتی که به ويژه، اعدام افرادی را که در 

زمان ارتکاب جرم صغيرند، ممنوع کرده است.
مجازات مرگ، نشانه فرهنگ خشونت زده است و نه درمانی برای اين بيماری

در برابر افسانه، واقعيت ها را بايد شناخت
افسانه

امن تر  را  جامعه  و  دارد  بازدارنده  تاثيری  خشونت،  برابر  در  مرگ  مجازات 
می کند.

واقعیت
که  می دهد  نشان  است،  شده  گرد آوری  دنيا  مناطق  تمامی  از  که  شواهدی 
ادعا  بسياری  ندارد.  جنايت  و  جرم  برابر  در  بازدارنده  تاثير  مرگ  مجازات 
اما  می شود.  جنايت  و  جرم  فزايش  به  منجر  مرگ،  مجازات  لغو  که  کرده اند 
را  ادعاهايی  امريکا و کانادا چنين  يافته در  انجام  نمونه، مطالعات جدی  برای 
نفس در  قتل  متوسط  ميزان  متحده،  اياالت  نمی کنند. در سال 2004 در  تاييد 
نفر  هر صدهزار  ميان  در   5/71 می شده  اعمال  مرگ  مجازات  که  ايالت هايی 
بوده است. در حالی که اين نسبت در ايالت هايی که در آن ها مجازات اعدام 

لغو شده، 4/02 در هر صدهزار نفر بوده است.
در کانادا از سال 1975 )سال پيش از لغو اعدام( تا سال 2003، ميزان قتل نفس 
بلکه  تنها جامعه را امن تر نمی کند،  نه  44 درصد سقوط کرد. مجازات مرگ 
تاثيری خشونت آميز بر آن دارد. آدم کشی هايی که مجوز آن را دولت صادر 
تقويت  را  خشونت ورزی  و  می سازد  مشروع  را  زور  گرفتن  کار  به  می کند، 

می کند.
افسانه

مجازات اعدام، جرايم مربوط به مواد مخدر را کاهش می دهد.
واقعیت

مدير اجرايی دفتر ملل متحد عليه مواد مخدر و جرم، در ماه مارس سال 2008 
خواهان لغو مجازات اعدام برای جرايم مرتبط با مواد مخدر شد. او معتقد بود 

که به ويژه اگر مواد مخدر می کشد، کشتن به همان دليل، ضرورتی ندارد.
قوانين  مخالف  مخدر،  مواد  قاچاق  با  مرتبط  جرايم  برای  مرگ  مجازات 

بين المللی است.
طبق بند دوم از ماده ششم ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی »در کشورهايی 
که مجازات اعدام لغو نشده است، صدور حکم اعدام، مگر در مورد جنايات 
مورد  در  متحد  ملل  سازمان  ويژه  گزارشگر  نيست...«.  جايز  وخيم،  بسيار 
به مثابه يک  اپريل سال 2007  اعدام های فراقضايی، شتابزده يا خودسرانه، در 
اندونيزيا  اساسی  قانون  به  مربوط  مساله ای  باره  تا در  فراخوانده شد  کارشناس 
شهادت دهد. او در ديوان قانون اساسی اعالم داشت که مرگ پاسخ مناسبی 
برای قاچاق مواد مخدر نيست. اندونيزيا، چين، ايران، ماليزيا، عربستان سعودی 
را  مخدر  مواد  به  مربوط  مجرمان  که  هستند  کشورهايی  ازجمله  سنگاپور،  و 
اعدام می کنند. اما هرگز به روشنی اثبات نشده است که تاثير بازدارنده مجازات 

مرگ بيشتر از حبس های طوالنی مدت است.
افسانه

افراد اگر بدانند که ممکن است اعدام شوند، تمايل کمتری به ارتکاب جرايم 
خشن، به ويژه قتل، دارند.

واقعیت
اين استدالل بر اين پيش فرض بنا شده است که گويا جنايتکاران از قبل مراحل 
پس از دستگيری خود را تحليل می کنند و به اين نتيجه می رسند که محکوميت 
از  بسياری  که  حالی  در  نه.  را  اعدام  اما  پذيرفت،  می شود  را  حبس  سنگين 
احتمالی  مجازات های  بنابراين،  نمی شوند.  برنامه ريزی  ترتيب  بدين  جنايت ها 
نمی کنند که  اندکی در عمل مجرمانه دارد، چرا که مجرمان فکر  بسيار  تاثير 
می تواند  حتا  مرگ  مجازات  بدهند.  پس  حساب  و  شوند  دستگير  است  قرار 
موجب وخيم تر شدن خشونت ها بشود. در واقع، اعدام واپسين کيفری است که 
يک دولت می تواند نسبت به فردی اعمال کند. زمانی که جنايتکاران بدانند که 
جرمی مرتکب شده اند که حکم اعدام دارد، ديگر هيچ نفعی ندارند که برای 

کاهش حکم احتمالی، از جنايت ها يا تخلف های ديگر خودداری کنند.
با مجازات مرگ کيفر داده شود، سارق اگر  برای مثال، اگر سرقت مسلحانه 

برای فرار از مهلکه کسانی را به قتل برساند، چيزی از دست نمی دهد.
ادامه دارد

7سال پنجم   شماره مسلسل 1299    دو شنبه 28 قوس 1390    
وضعيت حقوق بشر 

در افغانستان
مجازات اعدام، شدیدترین کيفر

افغانستان باالترین ميزان مرگ و مير 
مادران را دارد 

 قسمت سی و چهارم

 منبع: صدای آلمان 

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

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

نویسنده: عفو بین الملل/ترجمه بنیاد عبدالرحمن برومند
/http://www.iranrights.org :منبع

دولت ها مکلف به رعایت حقوق بشر و تامين زمينه های 
توسعه و رشد آن در جامعه است.
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دانشگاه کابل در گذر زمان
 پوهاند دکتور امیرشاه حسن یار 

 قسمت اول

8 سال پنجم   شماره مسلسل 1299    دو  شنبه 28 قوس 1390    

پیشگفتار: 
دانشگاه کابل در دوره حدود 80 ساله خود با اوج و 
فرودهای فراوانی روبه رو شده است. در پی هر اوج، 
برده  بین  از  را  چیز  همه  که  رسیده  راه  از  فرودهایی 
بلند  بسیار  اوج  یک  خورشیدی  چهل  دهه ی  است. 
و  نشده  تکرار  هنوز  تا  که  بوده  دانشگاه  اوج های  از 

می توان ازآن به بهار دانشگاه تعبیر کرد.  
بعد از کودتای داوود خان در سال 1352 خورشیدی 
در  فرود  این  دهه ی شصت  در  و  آغاز  فرود  دوره ی 
دهه ی  رسید.  دانشگاه(  )خزان  صفر  به  نزدیک  نقطه 
هفتاد، دهه ی اشغال و رکود کامل )زمستان دانشگاه( 
بود. در دهه ی هشتاد بازهم به طرف اوج در حرکت 
آمد؛ اما نتوانست بر قطار سریع سیر »تمدن دیجیتالی« 

سوار شود. 
دانشگاه  عالوه بر این اوج ها و فرودها، شاهد غیابت 
هفتاد  دهه ی  نیمه ی  در  و  دهه ی شصت  در  پسرانش 

شاهد غیابت دخترانش نیز بوده است. 
نوشتاری که از نظر خواننده  می گذرد، یادداشت های 
شخصی نویسنده و ریفرنس های معدودی است که به 
آنها دسترسی داشته یا محفوظاتی که از سال ها پیش 

در ذهن داشته است. 
در آغاز باید بگویم که نویسنده در زندگی گرایش 
مردم  خواست  با  همیشه  اما  نداشته،  خاصی  سیاسی 
بوده  همسو  اجتماعی  عدالت   و  دموکراسی  برای 

است. 
تاریخچه: 

بنیان دانشگاه کابل در سال 1311 )1932( با تاسیس 
در  حقوق  فاکولته  سپس  شد.  گذاشته  طب  فاکولته 
 1327 سال  در  علوم  فاکولته   ،)1938(  1317 سال 
 ،)1944(  1323 سال  در  ادبیات  فاکولته   ،)1942(
فاکولته شرعیات در سال 1330 )1951(، فاکولته های 
فاکولته   )1956(  1335 سال  در  انجنیری  و   زراعت 
اقتصاد در سال 1336 )1957(، فاکولته دواسازی در 
سال  در  ننگرهار  طب  فاکولته   ،)1958(  1337 سال 
در سال 1341  تربیه  و  تعلیم  فاکولته   ،)1961(  1342
 )1964(  1343 سال  در  منزل  تدبیر  فاکولته   ،)1963(
)اولین رییس آن خانم کبرا نورزای بود که در کابینه ی 
محمد هاشم میوندوال به حیث وزیر صحت عامه مقرر 
گردید(، پولیتخنیک در سال 1343 )1964( یکی پی 

دیگری پایه گذاری گردیدند. )1،3( 
چهار  با  کابل  دانشگاه   )1946(  1325 سال  در 
مستقل  نیمه  آموزشی  واحد  یک  به حیث  فاکولته 
نخستین  و  گردید  ایجاد   )Semiautonomous(
بود.  )بعدا وزیر عدلیه(  رییس آن دکتور عبدالمجید 
دومین رییس آن دوکتور انس )بعدا وزیر  اطالعات 
نیست گفته شود که در  بد  این جا  بود. در  و کلتور( 
فرمان تقرر دوکتور انس به حیث رییس دانشگاه کابل 

ذکر شده بود. 
در   )1954(  1333 سال  در  تربیه  و  تعلیم  موسسه 
ایجاد  آن  وظیفه  گردید.  تاسیس  دانشگاه  چوکات 
فاکولته های  و  لیسه  درسی  نصاب  میان  هماهنگی 
دانشگاه، بازآموزی معلمان مکاتب از طریق راه اندازی 
برای  نمونه  درس های  زمستانی،  آموزشی  دوره های 

معلمان لیسه های کابل و اداره امتحان کانکور بود. 
در   )Research Center( علمی  تحقیقات  مرکز 
تمویل  و  علم  تولید  منظور  به   )1964(  1343 سال 
قبول  گردید.  تاسیس  استادان  تحقیقاتی  پروژه های 
توسط شورای  استادان  تحقیقاتی  پروپوزل های  رد  یا 

عالی ریسرچ انجام می شد. 
فاکولته تعلیم و  تربیه در سال 1352 )1973( پس از 
کودتای داوود خان به اتهام پایگاه سیاسی غرب لغو 

گردید. 
به  پولیتخنیک  فاکولته ی   )1979(  1358 سال  در 
 1359 سال  در  یافت.  ارتقا  پولیتخنیک  موسسه 
)1980( فاکولته های هنرها، تاریخ و فلسفه، ژورنالیزم، 
شبه  حقیقت  )در  کارگری  فاکولته  و  زمین شناسی 
تعلیم  فاکولته   1359 سال  در  شدند.  ایجاد  فاکولته( 

وارد محیط آزادتر و وسیع تر تحت عنوان »دانشگاه« 
شده که از نظر زندگی اجتماعی، مودل های مختلف 
دانشگاهی، شیوه های تدریس،  نوع مطالب و تکالیف  

کامال متفاوت  است. 
قرار  نوین  تحول  مسیر  در  دانشگاه   ،40 دهه  در 
گرفت و روند پیشرفت خود را به گونه تصاعدی در 
رشته های مختلف آغاز کرد و بر مبنای شاخص های 
شرق  و  آسیایی  دانشگاه های  میان  در  کیفی  و  کمی 

میانه به جایگاه مناسبی دست یافت. 
لیلیه: 

از  عمده ای  بخش  که  است  محیطی  دانشجویی  لیلیه 
دانشجویان در بهترین مقطع زمانی عمر خود زندگی 
اجتماعی  زندگی  یک  با  توام  و  انفرادی  و  مستقل 
لیلیه یک دوره  دانشجویی در  به سر می برند. زندگی 
حس  دوره  این  در  است.  فراموش ناشدنی  و  شیرین 
همدیگر،  به  گذاشتن  احترام  همکاری،  و  مشارکت 
حس همزیستی و آشنا شدن با دیدگاه های یکدیگر را 
آموختیم، یکی از وجوه مشترک ما این بود که همه ما 

از روستاهای فقیر و استبدادزده آمده بودیم. 
نظر  از  و  بود  دانشگاه  فرهنگی یک  نظر  از  لیلیه  این 
و  قوم  نه  لیله  در  زمان  آن  در  مشکل آفرین.  سیاسی 
همه  داشت.  وجود  زبان بازی  و  زبان  نه  و  قوم بازی 
با یکدیگر  بود  بین االقوام  زبان  فارسی که  لسان  با  ما 
والیتی  هم  ریشه ای  برخالف  اما  می کردیم.  صحبت 
در میان دانشجویان بسیار محکم بود. چنان دانشجویان 

هر  والیت یکدیگر را »وطندار« خطاب می کردند. 
ساختمان لیلیه چهارجناحه از  جمله مدرن ترین تعمیر 
در  چهارنفر  فقط  ما  بود.  افغانستان  در  خود  نوع  در 
الماری لباس از هم جدا  یک اتاق کالن که  توسط 
میز  منزله،  دو  چپرکت  می کردیم.  زندگی  بود  شده 
که  پاک  روجایی های  سرمیزی،  با چراغ های  مطالعه 
پاکیزه می شدند.  و  پاک  قراردادی  توسط دوبی های 
Self-( پذیرایی  خود  از  کفتریای  برقی،  آشپزخانه 

غذایی  مینوی  چهارخانه،  پطنوس های   )Service

تمامی فاکولته ها از کوچه و پس کوچه های کابل در این محوطه مدرن نقل 
مکان نمودند. در این محوطه تمامی امکانات زیربنایی چون اتاق های درسی، 

البراتوار ها، لیلیه ، جمنازیم، ادیتوریم، کتابخانه ی مرکزی،  کفتریا، مطبعه و کلینیک 
صحی برای دانشجویان وجود داشت.  دانشجویان که پیش دانش آموز بوده 

و در محیط کوچکی به نام »مکتب« زندگی می کردند، اکنون وارد محیط آزادتر 
و وسیع تر تحت عنوان »دانشگاه« شده که از نظر زندگی اجتماعی، مودل های 

مختلف دانشگاهی، شیوه های تدریس،  نوع مطالب و تکالیف  کامال متفاوت  است.

و تربیه مجددا احیا و فاکولته انجینری در همان سال 
به  طب  فاکولته   )1981(  1360 سال  در  گردید.  لغو 
انستیتوت دولتی طب ارتقا و مربوط به وزارت صحت 
عامه گردید. در سال 1367 )1988( فاکولته شرعیات 
سال  در  و  یافت  ارتقا  اسالمی  تحقیقات  دانشگاه  به 
1371 )1992( به دانشگاه دعوت و جهاد مدغم و در 
سال 1373 )1974( دوباره در چوکات دانشگاه احیا 
طب  انستیتوت   )1973(  1372 سال  در   .)5( گردید 
دولتی به سطح فاکولته طب تنزیل و مربوط دانشگاه 

کابل گردید. 
تحقیقاتی  امور  معاونیت   )1996(  1375 سال  در 
در   )Computer Center( کامپیوتر  مرکز  و 
منظور  به  دانشگاه  معاونیت های  سایر  چوکات 
انسجام بهتر امور تحقیقاتی و  جلب برنامه های کالن 
بین المللی تاسیس گردید و در سال 1376  تحقیقاتی 

)1997( توسط طالبان لغو گردید. 
شهری در قلب شهری 

جدیدی  آموزشی  مجتمع   )1964(  1343 سال  در 
کوه  دامنه  در  ظاهرشاه  محمد  اعلیحضرت  توسط 
مدرن  مجتمع  این  اعمار  با  یافت.  گشایش  علی آباد 
عرض  کابل  شهر  قلب  در  دیگری  شهر  حقیقت  در 
می گذشتند.  احترام  با  کنارش  از  همه  که  کرد  اندام 
مجتمع تحصیلی به این معناست که تمامی فاکولته ها، 
لیلیه و ورزشگاه در یک مکان  موسسات، کتابخانه ، 
متمرکز می شوند تا بتوانند مدیریت و نظارت بهتر بر 

امور اداری و تدریسی صورت گیرد. 
تمامی فاکولته ها از کوچه و پس کوچه های کابل در 
این محوطه مدرن نقل مکان نمودند. در این محوطه 
درسی،  اتاق های  چون  زیربنایی  امکانات  تمامی 
کتابخانه ی  ادیتوریم،  جمنازیم،  لیلیه ،  البراتوار ها، 
برای  صحی  کلینیک  و  مطبعه  کفتریا،  مرکزی،  

دانشجویان وجود داشت. 
محیط  در  و  بوده  دانش آموز  پیش  که  دانشجویان 
اکنون  می کردند،  زندگی  »مکتب«  نام  به  کوچکی 

 )Shower( بارانی  آب  با  مدرن  تشناب های  متنوع، 
و کمود و آب گرم و سرد 24 ساعته. 

و  ساختمان  بین  ناسازگاری هایی  نخست،  سال  در 
شماری از باشندگان جدید آن بر سر استفاده از کلوخ 
یا کاغذ تشناب به وجود آمد که دانشجویان از روی 
مزاح )شوخی( نام آن را گذاشته بود »جنگ کلوخ با 

کاغذ« اما به زودی کاغذ بر کلوخ غالب آمد. 
دانشجویان لیلیه بسیار درس خوان بودند و در پهلوی 
ایرانی  پروژه های صنفی، مجالت  کتاب های درسی، 
ترقی، سیا و سپید(، کتاب های داکتر  )تهران مصور، 
تونگ،  ماوتسه  سرخ  کتابچه های  شریعتی،  علی 

نشرات حزب توده ایران را نیز می  خواندند. 
دموکراسی دهه 40، فضا را برای تحوالت اجتماعی 

باز کرده بود. 
کتابخانه: 

هزار  سه صد  حدود  دانشگاه  مرکزی  کتابخانه ی  در 
زبان  به  آن  فی صد   90 که  داشت  کتاب وجود  جلد 
فرانسوی،  زبان های  به  آن  فی صد   10 و  انگلیسی 
از  پر  کتابخانه  که  وجودی  با  بود.  عربی  و  آلمانی 
از کتاب ها، کتاب های دست  بسیاری  اما  بود؛  کتاب 
دوم بود، چون در آن زمان کدام معیار برای انتخاب 
کتابخانه  کتالک  نداشت.  وجود  کتابخانه  در  کتاب 
تهیه  امریکا  کانگرس  کتابخانه ی  سیستم  براساس 
اسناد  مرجع،  کتاب های  درسی،  کتاب های  بود  شده 
شده  تنظیم  جداجدا  همدیگر  از  ژورنال ها  تاریخی، 
اجتماعی  علمی،  همه  ژورنال ها  و  کتاب ها  بودند. 
و   کم سواد  اشخاص  برای  جایی  و  بودند  وتاریخی 
در  کتابخوانی  عادت  کم کم  نداشت.  وجود  نوسواد 
انگیزه کتاب خوانی  بود.  یافته  رواج  دانشجویان  میان 
مقاالت،  چون  دانشجویی  پروژه های  اول  قدم  در 
دوم  قدم  در  بود.  مونوگراف ها  و  صنفی  سمینارهای 
تقویه زبان های انگلیسی، فرانسوی و آلمانی به منظور 

استفاده از بورس های تحصیلی در آینده بود. 
مجالت: 

علمی  عرصه  در  دانشگاه  تربیون  تنها  علمی  مجالت 
فاکولته  هر  40 خورشیدی(  )دهه  دهه  این  در  است. 
الاقل یک مجله اختصاصی داشت که مقاالت علمی 

استادان در آن منتشر می شد. 
آن مجالت عبارت بودند از: 
1ـ حقوق )فاکولته حقوق( 

2ـ ساینس )فاکولته ساینس( 
3ـ افغان طبی مجله )فاکولته طب( 

4ـ جغرافیا )فاکولته ادبیات( 
5ـ ادب )فاکولته ادبیات( 
6ـ وژمه )فاکولته ادبیات( 

7ـ تربیت )فاکولته تعلیم و تربیه( 
8ـ اقتصاد )فاکولته اقتصاد( 

9ـ فارمسی )فاکولته دواسازی( 
10ـ علم او فن )فاکولته زراعت( 
11ـ شرعیات )فاکولته شرعیات( 

12ـ پولیتخنیک )فاکولته پولیتخنیک( 
13ـ بولتن ریسرچ )مرکز تحقیقات علمی( 

14ـ خبرنامه ی دانشگاه 
هر مجله یک هیات تحریر  داشت. مقاله ی هر استاد 
غرض نقد به یک استاد دیگر فرستاده می شد. فرهنگ 
دانشگاه   در  خارجی  توامیت  تیم های  کمک  به  نقد 
آغاز گردید، اما نقدپذیری چندان رشد نکرد. از یک 
طرف بسیاری از افراد با چگونگی انتقاد کردن آشنا 
پذیرش  از  افراد  از  شماری  دیگر  طرف  از  و  نبودند 
افترا  نقد و اصالح سرباز می زدند و منتقدان را مورد 
دکتور  اثر  مثال،  عنوان  به  می دادند.  قرار  تهمت  و 
یوسفی استاد فاکولته حقوق که برای ترفیع علمی اش 
به کمیته ترفیع علمی دانشگاه فرستاده شده بود توسط 
سه استاد علوم ساینسی نقد و رد گردیده بود. همچنان 
اثر پوهاند دکتور یارمحمد نوری که غرض ارزیابی و 
اطالعات  وزارت  مطبوعاتی  جوایز  کمیسیون  به  نقد 
شخص  یک  توسط  بود  شده  فرستاده  فرهنگ  و 
بود.  شده  نفی  مغرضانه  به صورت  کامال  غیرمسلکی 
در پرانتزی باید گفته شود که این اثر غرض ارزیابی 
مجدد برای من فرستاده شد و من بدون حب و بغض 
پوهاند  پدیدار کردم.  را  اثر  نقاط قوت و ضعف آن 

نوری مستحق جایزه البیرونی گردید. 
در آن زمان شماری حوصله و تحمل نقد را نداشتند 
و نقد بیشتر به یک جنگ گالدیاتوری تبدیل می شد. 
ادامه دارد
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• 	
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• بدخشان: سيحون، تيلفون: 0705538084 	
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• جوزجان: فياض، تيلفون: 0705558510	
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• مقاالت وارده مسترد نمي گردد.	
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• دبير روابط عامه: پرويز کاوه    0700228988	
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• هماهنگی واليات: ميرمحمدصديق ذليق 0778470061	
• توزيع و اشتراک: 0708144047	
• پذيرش اعالن: وحيداهلل آرين 0779262458   	
• صفحه آرايي: حبيب بهزاد -ابراهيم ـ مصطفی سروری- احمدضيا 	
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ليون پانه تا، وزير دفاع امريکا، در جريان سفری به ليبيا نسبت به 
عملکرد حکومت جديد اين کشور ابراز اطمينان کرده است.

دارد،  نياز  آن  به  جديد  دوران  در  ليبيا  آنچه  گفت  پانه تا  آقای 
درآوردن  کنترول  تحت  مختلف،  گروه های  ميان  اتحاد  ايجاد 
دموکراتيک  نهادهای  تاسيس  و  اسلحه  انبارهای  و  مسلح  افراد 

است.
با  مشترک  خبری  کنفرانس  يک  در  که  امريکا  دفاع  وزير 
افزود که  می کرد  ليبيا، صحبت  نخست وزير  عبدالرحمان کيب، 
ليبيا »يک دوران انتقالی سخت و طوالنی را تجربه می کند اما من 

مطمين هستم که شما موفق خواهيد شد.«
ملل  سازمان  تصميم  دنبال  به  که  ليبيا  به  پانه تا  آقای  کوتاه  سفر 
مبنی بر لغو تحريم های وضع شده عليه بانک مرکزی ليبيا صورت 
کشور  آن  از  امريکا  دفاع  وزير  يک  ديدار  نخستين  می گيرد، 

است.
ليبيا  جديد  دولت  تا  می کند  هموار  را  راه  تحريم ها  اين  لغو 
دارايی های مسدود شده آن کشور  از  دالر  ميليارد  کنترول ده ها 
خارجی  موسسات  و  بانک ها  در  قذافی  معمر  دوران  در  که  را 

قرار گرفته و سپس مسدود شده بود، به دست بياورد. اين پول ها 
و  خود  کارمندان  حقوق  پرداخت  برای  ليبيا  دولت  به  می تواند 

بازسازی شهرهای جنگ زده کمک کند.
ليبيا  در  رقيب  گروه های  می گويند  طرابلس  در  خبرنگاران  اما 
اطمينان  می خواهند  هستند،  مسلح  شدت  به  آنها  از  بسياری  که 
حاصل کنند که آنها هم سهمی از اين پول را دريافت می کنند.

شورشی  »گروه های  را  آنها  آنچه  به  اشاره  با  امريکا  دفاع  وزير 
تندرو« خواند که با گذشت دو ماه از مرگ معمر قذافی هنوز در 
جاده های ليبيا مشاهده می شوند، گفت که اطمينان دارد مقامات 
متحد  را  اين گروه ها  بايد  می دانند که چطور  ليبيا  موقت  دولت 

کنند.
ميان  اتحاد  ايجاد  که  گفت  خود  نوبه  به  هم  ليبيا  وزير  نخست 
کردند،  انقالب  قذافی  معمر  عليه  بر  که  مسلحی  گروه های 
موضوعی جدی است و برنامه هايی در دست است تا »جنگجويان 
آزادی طلب« برای کارهايی بهتر از حمل اسلحه جذب شوند تا 

بتوانند به ايجاد آينده ای بهتر برای ليبيا کمک کنند.

سربازان  گروه  آخرين 
از  خروج  با  امريکايی 
ساله   9 جنگی  به  عراق، 
سرنگونی  به  منجر  که 
رييس  صدام حسين، 
جمهور سابق اين کشور 

شد، پايان داده  است.
در  امريکايی  سربازان 
روز  ساعات  اولين 
با  دسامبر   18 يک شنبه، 
عبور از مرز عراق، وارد 

کويت شدند.
به  اياالت متحده  با حمالت هوايی  جنگ عراق 
آن کشور در شامگاه 20 مارچ سال 2003 شروع 

شد.
در اوج حضور نيروهای امريکايی در عراق، 170 
هزار سرباز در پنج صد پايگاه نظامی در سراسر اين 

کشور حضور داشتند.
از  عراقی ها  اکثر  اگرچه  می گويند  خبرنگاران 
خروج اين سربازان شادمان هستند، اما بسياری نيز 
نگران امنيت داخلی و ثبات سياسی کشور هستند.

خروج نيروهای امريکايی از عراق به معنای پايان 
حضور عملياتی ارتش امريکا در عراق است اما 
همچنان تعدادی نظامی امريکايی در دو پايگاه در 
عراق مستقر خواهند بود که خدمات آموزشی و 

مشاوره ارايه خواهند داد.
است  گفته  امريکا  جمهور  رييس  اوباما،  باراک 
که نيروهای امريکايی، با سربلندی عراق را ترک 

می کنند.

او گفته است که کشورش پس از خارج کردن 
برای  از عراق، همچنان شريکی قوی  نيروهايش 

اين کشور خواهد بود.
هم  امريکا  خارجه  امور  وزير  کلينتون،  هيالری 
گفته است که ارتش امريکا پس از خروج کامل 
از عراق همچنان به انجام ماموريت های آموزشی 
و پشتيبانی در اين کشور ادامه خواهد داد و حضور 

ديپلوماتيک قوی در عراق خواهد داشت.
نيروهای بريتانيايی هم ماه می امسال عراق را ترک 
کردند. ماموريت هشت ساله نظاميان بريتانيايی در 

اين کشور در 22 می 2011 به پايان رسيد.
بيشترين تعداد نيروهای بريتانيايی در عراق حدود 

46 هزار نفر بوده است.
شنبه،  هم  ناتو،  شمالی،  آتالنتيک  پيمان  سازمان 
17 دسامبر رسما به ماموريت هفت ساله خود برای 

آموزش ارتش عراق پايان داد.
ناتو پس از آن که نتوانست با دولت عراق بر سر 
پايان  برسد،  توافق  به  ماموريت  اين  ادامه  شرايط 

آن را اعالم کرد.

فالح فياض، مشاور امنيت ملی عراق که در راس 
هياتی و برای مذاکره با بشار اسد، رييس جمهور 
سوريه، برای پايان خشونت ها به اين کشور سفر 
سوريه  در  مثبتی  مذاکرات  می گويد  بود  کرده 

داشته است.
پيشنهادی  طرح  پايه  بر  دارد  سعی  فياض  آقای 
پايان  برای  توافقی  به  سوريه،  به  عرب  اتحاديه 
فياض  آقای  برسد.  کشور  اين  در  خشونت ها 
گفت در جلسه روز چهارشنبه اتحاديه عرب در 
قاهره اعضای اين اتحاديه را در جريان جزييات 

مذاکراتش در دمشق خواهد گذاشت.
حکومت  مخالف  گروه  ترين  اصلی  همزمان 
برگزار  روزه  سه  کنفرانسی  تونس  در  سوريه، 

کرده است.
عنوان  به  را  دارد خود  ملی سوريه سعی  شورای 
دولت در انتظار سوريه برای جانشينی بشار اسد به 

جامعه جهانی معرفی کند.
ماه   9 به  دادن  پايان  برای  اسد  بشار  بر  فشارها 
درگيری که به گزارش سازمان ملل بيش از 5000 

کشته در بر داشته، روز به روز افزايش می يابد.
به گفته ناظران حقوق بشر سوريه، روز شنبه 17 
به  حمص  واليت  در  نفر   24 دست کم  دسامبر 

دست نيروهای امنيتی سوريه کشته شده اند.
کميته های هماهنگی محلی، گروهی که تظاهرات 
می کند،  مستند  و  سازماندهی  را  ضدحکومتی 

نفر کشته شده اند که  می گويد در روز شنبه 40 
در  که  بوده   سوری  سابق  سربازان  آنها  از  نفر   8

درگيری با ارتش کشته شده اند.
کشورهای عضو اتحاديه عرب می گويند که اگر 
سوريه تا روز چهارشنبه طرح صلح آنها را نپذيرد، 
اين  که  بخواهند  امنيت  شورای  از  است  ممکن 

طرح را پی گيری کند.
شيخ جاسم بن حمد بن جبر آل ثانی، نخست وزير 
قطر در پايان نشست کميته ويژه اتحاديه عرب در 

امور سوريه، اين تصميم را اعالم کرد.
ارجاع موضوع سوريه به شورای امنيت می تواند 
تلقی  نامطلوب  تحولی  کشور  اين  دولت  برای 
نظامی  دخالت  از  سخنی  هنوز  هرچند  شود، 

احتمالی در سوريه مطرح نيست.
طرح صلح اتحاديه عرب شامل درخواست توقف 
بر  خارجی  نظارت  پذيرش  و  خشونت ها  فوری 

تحوالت سوريه توسط دولت اين کشور است.

آخرين گروه سربازان امريکا عراق را ترک کردوزير دفاع امريکا از عملکرد دولت لیبیا ستايش کرد

رضايت هیات عراقی از نتیجه مذاکرات با مقام های سوريه
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نهاد  مهم ترین  که  ایران  اطالعات  وزارت 
اطالعاتی و امنیتی زیر نظر دولت این کشور است، 
سازمان  ایرانی تبار  »جاسوس  یک  بازداشت  از 

اطالعات مرکزی امریکا« خبر داده است.
بیانیه وزارت اطالعات ایران می گوید که شخص 
شده  دستگیر  ایران  در خاک  به جاسوسی  متهم 
است، اما ماموران اطالعاتی ایران او را از زمانی 
که برای انجام ماموریتش وارد افغانستان شده بود، 

زیر نظر داشته اند.
خبر دستگیری فرد متهم به جاسوسی برای امریکا 
در ایران، در حالی اعالم می شود که مناسبات دو 
دستگیری  دنبال  به  و  اخیر  هفته های  طی  کشور 
شمار دیگری از متهمان به جاسوسی و سرنگونی 
هواپیمای تجسسی امریکا در ایران، همراه با تنش 

لفظی بوده است.
شخص  که  می گوید  ایران  اطالعات  وزارت 
اطالعات  سازمان  »تحلیلگران«  از  دستگیرشده 
مرکزی امریکا است و سابقه فعالیت در واحدهای 
پایگاه های  در  و حضور  امریکا  ارتش  اطالعاتی 

نظامی امریکا در افغانستان و عراق را دارد.
»اطالعات  بود  قرار  فرد  این  که  می گوید  ایران 
زمینه  و  بدهد  ایران  اطالعات  وزارت  به  فریب« 

جاسوسی را فراهم کند.
بر اساس بیانیه وزارت اطالعات ایران، فرد متهم به 
جاسوسی به محض ورود به پایگاه بگرام افغانستان 
مورد شناسایی ایران قرار گرفته و پس از ورود به 
خاک ایران مدتی تحت تعقیب بوده و همزمان با 

آغاز »ماموریت جاسوسی« بازداشت شده است.
اصلی  مقر  کابل،  شهر  شمال  در  بگرام  پایگاه 

امریکا  رهبری  به  المللی  بین  ایتالف  نیروهای 
است که ایران می گوید فرد دستگیرشده متهم به 

جاسوسی را از این مکان زیر نظر داشته است.
دقیق  محل  و  زمان  ایران،  اطالعات  وزارت 
بازداشت این متهم به جاسوسی را مشخص نکرده 

است.
سه روز پیش از این، عباس جعفری دولت آبادی 
مجرمیت  قرار  و  کیفر  صدور  از  تهران  سارنوال 
برای ۱۵ نفر دیگر به اتهام »جاسوسی« برای امریکا 

و اسراییل خبر داده بود.
مقام های امریکایی هم به طور تلویحی دستگیری 

جاسوس این کشور در ایران را تایید کرده اند.
اعالم تازه ترین دستگیری متهم به جاسوسی برای 
سرنگونی  یک  از  پس  ایران،  خاک  در  امریکا 
هواپیمای تجسسی بدون سرنشین امریکا در ایران 

سرنشینان  جان  می گویند  امدادگران 
کشتی روسی به دام افتاده در یخ های قطب  

جنوب، همچنان در خطر است.
جان  می گویند  نیوزیلندی  امدادگران 
که  روسی  ماهی گیری  کشتی  سرنشینان 
از روز پنج شنبه گذشته در یخ های قطب 
جنوب به دام افتاده اند، همچنان در خطر 

است.
راهی  نیوزیلند  از  ازامدادگران،  گروهی 
شدند تا ۳۲ سرنشین این کشتی را از خطر 
برهانند، اما مقامات می گویند، کشتی های 
 ۳۷۰۰ مسافت  پیمودن  برای  امدادی 
کیلومتر تا محل حادثه به چند روز وقت 

نیاز دارند.

روسی  کشتی  امدادی،  نیرو های  گفته  به 
»راس«  دریاِی  منطقه  در  که  )اسپارتا( 
جنوب  قطب  یخ زده  فالت  درمجاورت 
قرار  متزلزلی  وضعیت  در  شده،  متوقف 

دارد.
سازمان دهنده  ویلسون،  دیو  گفته  به 
عملیات نجات، کشتی روسی در برخورد 
کارکنان  اما  دیده،  آسیب  یخ  قطعات  با 
کشتی موفق شده اند از ورود آب بداخل 

کشتی جلوگیری کنند.
کارکنان  کلیه  است  حاکی  گزارش ها 
و  اندونزیایی   ۱۶ روس،   ۱۵ که  کشتی 
یک اوکراینی هستند، در وضعیت جسمی 

مناسبی به سر می برند.

سرنشینان کشتی به دام افتاده، در قطب جنوب یک جاسوس ایرانی تبار امریکایی در ایران بازداشت شد 
همچنان در خطر قرار دارند

حریم  وارد  افغانستان  از  که  می گیرد  صورت 
هوایی ایران شده بود.

هواپیمای  این  که  می گویند  ایران  نظامی  منابع 
اختیار  در  اندکی«  »با خسارت  را  سرنشین  بدون 

گرفته اند.
بدون  هواپیمای  نوع  این  گزارش ها،  اساس  بر 
پیلوت در عملیات شکار اسامه بن الدن، رهبر سابق 

القاعده، مورد استفاده قرار گرفت.
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