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سحرگل سه ماه قبل 
به پولیس بغالن 
6شکایت کرده بود

طالبان:

با امریکا 
مذاکره می کنیم

آقای فاروقی تاکید می کند که مردم افغانستان باید از تمام 

مراحل این مذاکرات باخبر باشند و در جریان جزییات آن 

قرار گیرند. او می گوید در صورتی که این مذاکرات شفاف 

»مذاکرات  گرفت:  نخواهد  قرار  مردم  قبول  مورد  نباشد، 

شفاف و روشن باشد و باالخره پیامد این مذاکرات منتج 

به یک صلح عادالنه، دوامدار و پایدار باشد.« 

دولت افغانستان بی خبر از همه چیز

قندهار  والیت  محلی  مقام های 
حمله  یک  اثر  در  که  گفته اند 
چهار  والیت،  این  در  انتحاری 
کشته  پولیس  یک  و  کودک 
که  افزوده اند  مقام ها  این  شده اند. 
شانزده تن دیگر به شمول سه مامور 
پولیس در این حادثه زخمی شده اند.

به  زمانی  شنبه،  سه  روز  حادثه  این 
پولیس  ماموران  که  پیوست  وقوع 
در  موترسایکل  بر  سوار  مهاجم  به 
دستور  امنیتی  پوسته  یک  نزدیکی 

توقف دادند.
امنیه  فرمانده  عبدالرازق،  جنرال 

به  که  است  تالش  در  ناتو   
پاکستان  با  را  روابط اش  زودی 
کشور  این  مرز  تا  بسازد  عادی 
اکماالتی  تانکرهای  روی  به 
حال  در  گردد.  باز  نیروهایش 
مواد  الری  هزاران  حاضر، 
پاکستان  در  ناتو  اکماالتی 

متوقف اند.
مرز  نوامبر  ماه  در  پاکستان 
کاروان های  روی  به  را  خود 
کرد.  مسدود  ناتو  اکماالتی 

واکنشی  پاکستان،  اقدام  این 
ناتو  نیروهای  مرزی  حمله  به 
سرباز   24 قتل  به  منجر  که  بود 

پاکستانی شد.
جکوبسن،  کریستین  جنرال 
تحت  نیروهای  سخنگوی 
گفته  افغانستان  در  ناتو  رهبری 
با  روابط شان  می خواهند  که 
عادی  زودی  به  را  پاکستان 

بسازند.
 ادامه در صفحه 2

»مهاجم  است:  گفته  قندهار  والیت 
در یک بازار مزدحم شهر قندهار در 
نزدیکی یک پوسته سیار تالشی، بر 
موتر سایکل سوار بود. وقتی پولیس 
انفجاری  مواد  داد،  توقف  را  او 
پنج  کرد،  منفجر  را  خود  همراه 
کودک  چهار  و  پولیس  یک  تن- 

را کشت.«
این  مسوولیت  گروهی  تاهنوز 
اما  است،  نگرفته  عهده  به  را  حمله 
حمالت مشابه از سوی گروه طالبان 
جنرال  گفته  به  است.  شده  انجام 
شانزده  از  تن  شش  عبدالرازق، 

زخمی این حادثه، کودک هستند.
سال های  در  که  قندهار  والیت 
والیت  ناامن ترین   2010 و   2009
امنیت  از  اخیرا  اما  بود،  افغانستان 
میزان  و  بوده  برخوردار  بهتری 
نیز  والیت  این  در  امنیتی  حوادث 
نسبت به گذشته کاهش یافته است.

نیروهای  و  داخلی  امنیتی  مقام های 
طالبان  که  گفته اند  بین المللی 
و  داده اند  از دست  را  تحرک خود 
که  این  از  پیش  موارد،  بسیاری  در 
حمالت شان  بزنند،  حمله  به  دست 

خنثا می شود.

عبدالسالم ضعيف 
سفير پيشين طالبان در پاکستان:

کرزی در صدد 
اغفال همه است

برگردان: 8صبح
امریکا  سفارت  یادداشت های  از  یکی  در 
مال  است،  کرده  افشا  را  آن  ویکی لیکس  که 
عبدالسالم ضعیف، سفیر پیشین طالبان در باره ی 
برای  انگیزه های حامد کرزی  و  طالبان  با  صلح 
این کار به کارل آیکنبیری، سفیر پیشین امریکا 
همه  تالش»اغفال«  در  کرزی  که  است  گفته 
در  که  است  این  انگیزه اش  تنها  و  طرف هاست 

»قدرت« باقی بماند.
براساس این یادداشت مال ضعیف به سفیر امریکا 
گفته است که »تنها گزینه« برای افغانستان صلح 
تنها  به صلح  رسیدن  برای  است  گفته  او  است. 
انگیزه های خوب کافی نیست؛ بلکه باید این کار 
با اقدامات عملی همراه باشد. او گفته است که 
باید گفتگو با تمام گروه های دخیل صورت گیرد 
و تمامی موانع از جمله فهرست سیاه سازمان ملل 

متحد و امریکا از قبل برداشته شوند.
براساس این یادداشت مالضعیف به سفیر امریکا 
با داشتن انگیزه برای صلح،  گفته است که تنها 
ویژه  به  او  است.  مشکل  صلح  به  یافتن  دست 
ابراز  زمینه  این  در  کرزی  حامد  نیات  به  نسبت 
شک کرده و گفته است که کرزی می خواهد 
است:  گفته  او  کند.«  اغفال  را  ها  طرف  »همه 
می گوید  می کند،  صحبت  من  با  کرزی  »وقتی 
که او خواهان خروج نیروهای خارجی است؛ اما 
او به شما می گوید که وی خواهان حضور این 
نیروها برای همیشه است و او کامال یک تصویر 
کشورهای  رهبران  به  را  مساله  این  از  دیگری 
اسالمی ارایه می کند.« به گفته ی مال ضعیف تنها 
منظور کرزی این است که در قدرت باقی بماند 
و او فکر می کند که حضور نیروهای خارجی به 

این مساله کمک خواهد کرد.
به نقل از این یادداشت، مال ضعیف به سفیر امریکا 
گفته است که ظهور طالبان در جریان جنگ های 
تنظیمی به این دلیل بود تا جلو تجزیه ی افغانستان 
آن  طالبان  اگر  که  است  گفته  او  شود.  گرفته 
بازگردان  برای  را  و خشن  سریع  و  تند  اقدامات 
نظم به جامعه انجام نمی دادند، کشور میان پاکستان 
او قصد طالبان  به گفته ی  تقسیم می شد.  ایران  و 
ایجاد دولت مرکزی و نابودسازی جنگ ساالران 
تا  نیافتند  فرصت  طالبان  که  است  گفته  او  بود. 
پیاده کنند و اگر آنها در  تمامی اهداف خود را 
روش های  آهسته  آهسته  می ماندند،  باقی  قدرت 
معتدل تری را پیش می گرفتند.    ادامه در صفحه 2

حمله انتحاری در قندهار پنج کشته و شانزده زخمی برجای گذاشت ناتو در تالش 
بازگشایی مرز پاکستان است

در صفحه 3
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دولت در حاشیه
طالبان با امریکا مذاکره می کنند

گفتگوهای  رسمی،  اعالمیه ی  یک  در  طالبان،  گروه 
از  و  کرده  تایید  را  امریکا  متحده  ایاالت  با  مقدماتی 
در  است.  داده  خبر  ابتدایی  توافق های  به  دست یابی 
این اعالمیه گفته شده است: در مذاکرات تنها دو طرف 
و  اسالمی  امارت  طرف ها  این  از  یکی  هستند؛  دخیل 
طالبان،  اعالمیه ی  براساس  امریکاست.  دیگر   طرفی 
طرف  به عنوان  مذاکرات  این  در  افغانستان  حکومت 
نشده  ذکر  آن  برای  جایگاهی  هیچ  و  نمی باشد  اصلی 
به  با طالبان،  به نظر می رسد که جریان مذاکره  است 
یک مرحله حساس و پیچیده  رسیده است. ایاالت متحده 
امریکا، قبل از نشست بن 2، گفتگوها را با طالبان آغاز 
طالبان  ارشد  رهبران  حضور  با  اکنون  و  بود  کرده 
حکومت  است.  یافته  دست  پیشرفت هایی  به  قطر،  در 
افغانستان که از این روند به حاشیه رانده شد و بی خبر 
ماند، در تالش شد تا با فراخوانی سفیر خود از قطر و 
نشر یک اعالمیه یازده ماده ای مبنی بر این که ابتکار عمل 
به دست افغان ها باشد، بر موثریت خود در  این روند 
تاکید کرد؛ اما ظاهر قضیه نشان می دهد که امریکا در 
جریان گفتگوها، مسیر متفاوتی از حکومت افغانستان 
امریکا  مذاکرات  اولویت  امروز،  است.  گرفته  پیش  در 
و طالبان بر سر آتش و رهایی جنایات کاران جنگی از 

زندان گوانتانامو می باشد. 
افرادی اند  رهایی  خواستار  مذاکرات،  این  در  طالبان، 
که کارنامه های قتل سیستماتیک را در شمال و مناطق 

مرکزی انجام داده اند. 
اکنون، ابتکار مذاکرات، عمال، به دست طالبان و امریکا 
افتاده است. حکومت افغانستان در یک حرکت موازی 
دیگر، روابط خود را با حزب اسالمی بهبود می بخشد. 
کابل  از  دیدار  سرگرم  اسالمی  حزب  هیات  هم اکنون 
می کند.  یاد  گفتگوها  از  تمام  خرسندی  با  و  است 
پاکستان نیز در راستای سبوتاژ روند جدید در قطر، 
تروریستان شکل  از  ایتالف های جدیدی  که  می کوشد 
تصمیم گیری  محور  به عنوان  را،  خود  جایگاه  تا  دهد 
بدارد.  افغانستان، محفوظ  در قضیه جنگ و صلح در 
در این میان، ایاالت متحده امریکا، با گفتگوهای جاری، 
آستانه ی  در  امریکا  می کند.  دنبال  را  مهم  هدف  چند 
انتخابات ریاست جمهوری درآن کشور، می خواهد که 
دست آوردهایی از وضعیت جنگ در افغانستان داشته 
آ تش بس  با  که  می کوشد  امریکا  آن،  از  گذشته  باشد، 
با طالبان، از میزان تلفات سربازان کاسته شود و راه 
برای خروج نیروهای شان تا سال 2014 هموار گردد. 
اما نگرانی اساسی این است که چرا حکومت افغانستان، 
در  قبولی  قابل  است جایگاه  نتوانسته  ده سال،  از  پس 
روند گفتگوها داشته باشد. نبود یک سیاست روشن و 
شفاف در مورد مخالفان مسلح و ناتوانی حکومت در 
پیام روشن، سبب شده است که اکنون حکومت  ارایه 
به  جهان  اکنون  باشد.  داشته  قرار  چنین وضعیت  در 
نشسته  معامله  سفره ی  سر  بر  افغانستان،  از  نیابت 
است. این روند، هم حکومت و هم لشکر  اپوزیسیون را 
که فقط رجزخوانی بلداند، در یک وضعیت مبهم، همراه 

با سردرگمی سیاسی، قرار داده است. 
اپوزیسیون  احزاب،  سیاسی،  جریان  هیچ  تاکنون 
نتوانسته  است موقف رسمی در برابر این روند داشته 

باشد. 
این همه نشان می دهد که تحوالت سریع، پیچیده و همراه 
با ابهام، همه را در یک سکوت سیاسی قرار داده است. 
اکنون دولت افغانستان و مردم، در نقش تماشاچی این 
بازی باقی مانده اند و منتظراند که کابینه ی آینده، از قطر 

و یا گوانتانامو تشکیل و وارد کشور خواهد شد. 
با این همه، هنوز فرصت هایی  وجود دارد که دولت با 
نسبت  را  اعتراضش  صدای  سیاسی  جریان  همکاری 
گفتگوها،  در  را  خود  جایگاه  و  کند  بلند  روند  این  به 
به عنوان ممثل اصلی و به نیابت مردم افغانستان، تثبیت 

کند. 

زنگ اول


کانتینر  آنها  زمین های  بر  خود سرانه 
را  آنها  زمین های  و  است  گذاشته 

می خواهد غصب نماید.
باشندگان  این  به گفته آنها زمانی که 
خواستار زمین های خود شدند، بر آنها 

شلیک شده است.
آنان همچنان پولیس را نیز در همدستی 
ساخته  متهم  والیتی  شورای  وکیل  با 
برای  پولیس  رنجرهای  که  می گویند 

آنان افرادی کمکی می رسانده اند.
اما باشندگان ساحه بابه یاد گار که خود 
می گویند  می خوانند،  زمین  مالک  را 
آنان  بر  ذوالفقار  قومندان  ابتدا  که 
کوب  و  لت  را  آنان  و  شده  حمله ور 

نموده است .

برای  قاغوش  ساخت   کار  مصروف 
سربازان این قول اردو بود.«

محمد نعیم افزود: »تا حال معلوم نیست که 
این گور از کدام دوره به جا مانده است، 
ولی تحقیق در این مورد آغاز شده است.«

به  که  تن   20 حدود  اجساد  نشانی های 
که  است  آن  نشان دهنده  آمده،  دست 
این افراد بیشتر زنان بوده اند که با دستان 

افغانستان نیست؛ بلکه آنها می خواهند که 
اصالحاتی در قانون اساسی ایجاد شود تا 

این قانون بیشتر مطابق به »اسالم« گردد.
که  است  گفته  همچنان  ضعیف  مال 
تفکیک میان طالبان کار درستی نیست. 
که  طالبانی  شمار  آن  او  گفته ی  به 
می جنگند در نهایت دستورهای رهبران 

سیاسی خود را اطاعت خواهند کرد
می گوید  امریکا  سفارت  یادداشت 

۸صبح، بلخ: جنجال ها بر سر زمین در 
دیروز،  عصر   4 حوالی  بلخ،  والیت 
زخمی  و  کشته  را  تن   5 دست کم 

ساخت.
به گفته شاهدان عینی این حادثه ساعت 4 
عصر دیروز، بین قاری عبدالروف عضو 
قاری  به  مشهور  بلخ،  والیتی  شورای 
قومندانان  ذوالفقار  قومندان  و  بایجان 

اسبق جهادی به وقوع پیوسته است.
در همین حال، باشندگان ساحه سلطان 
بابه علی شیر قاری که خود را مالک 
عضو  عبدالروف  می خوانند،  زمین 
شورای والیتی را متهم به زورگوی و 

غصب زمین های شان می کنند.
عبدالروف  قاری  که  گفتند  آنان 

۸صبح، بلخ: یک گور دسته جمعی، در 
محوطه قول اردوی 209 شاهین،  واقع 
ارزنه ولسوالی دهدادی والیت  دشت 

بلخ دیروز کشف شد.
دگروال محمدنعیم، مسوول مطبوعات 
رسانه   به  شاهین   209 قول اردوی 
زمانی  دسته جمعی  گور  »این  گفت: 
کشف شد که یک شرکت ساختمانی 

ضعیف  مال  یادداشت،  این  از  نقل  به 
طالبان  که  است  گفته  امریکا  سفیر  به 
نبودند.   زنان  کار  و  آموزش  مخالف 
که  است  کرده  تاکید  وجود  این  با  او 
طالبان در زمان حاکمیت شان اشتباهاتی 
را مرتکب شدند؛ او گفته اگر با طالبان 
صلح شود، آنها به دنبال تطبیق آن قواعد 
گفته ی  به  رفت.  نخواهند  قبلی  خشن 
ضعیف، هدف مالعمر سقوط حکومت 

از  را  شلیک  هرگونه  باشندگان  این 
می گویند  نموده،  رد  خودشان  جانب 
 2 ذوالفقار،  قومندان  حمله  اثر  بر  که 
تن از باشندگان  ساحه بابه یادگار کشته 

شده اند.
نظرات  زمینه  این  در  خواستیم 
داشته  را  پولیس  و  درگیر  طرف های 
عبدالروف  قاری  از  به جز  اما  باشیم، 
هیچ یک به شمول آمر فرماندهی امنیه 
بلخ  پولیس  فرماندهی  سرپرست  و 

حاضر به پاسخگویی نگردیدند.
قاری عبدالروف حضورش در صحنه 
از  پس  که  کرده گفت  رد  را  منازعه 
به  به خاطر حل مشکل مردم  درگیری 

آن محل رفته است.

بسته در این گور به گونه دسته جمعی دفن 
شده اند.

گور  پنجمین  این  که  است  گفتنی 
کنار  در  که  است  دسته جمعی 
شده  کشف  دسته جمعی  گور های 
بلخ  سیلوی  قزل آباد،  چهاربولک،  در 
در  دهدادی  چهل گزی  روستای  و 

سال های پسین کشف شده است.

برنامه ریزی  جریان  در  ضعیف  مال  که 
گفتگوی  و  مصالحه  برنامه  اعالم  و 
حکومت افغانستان در لندن- که احتماال 
آرام  مرد  است-  لندن  کنفرانس  منظور 
حال  این  با  می رسید.  نظر  به  ساکتی  و 
یادداشت تاکید می کند که ضعیف یکی 
از مشاوران غیررسمی کرزی در رابطه به 
مساله مصالحه و گفتگو با طالبان و ایجاد 

ارتباط با رهبری این گروه است.

ناتو در تالش... 
ادامه از صفحه 1

این مساله  از  »ما  افزود:  آقای جکوبسن 
کنونی  وضعیت  که  داریم  آگاهی 
اقتصاد  وضعیت  بر  منفی  تاثیر  مرزی، 
پاکستان(  و  )افغانستان  کشور  هردو 
دارد... ما اطالع داریم که اموالی هستند 
نمی شوند،  داده  انتقال  افغانستان  به  که 

زیرا در کنترول مرزی گیر مانده اند.«
خبرگزاری  به  پاکستانی  مقام  یک 
حال  در  که  است  گفته  فرانس پرس 
حاضر 3676 وسیله نقلیه نظامی و 1732 
کانتینتر مواد اکماالتی ناتو در نزدیکی 
انتظار می رود که  مرز متوقف هستند و 
با باز شدن مرز، به افغانستان انتقال داده 

شوند.
که  افزود  ناتو  نیروهای  سخنگوی 
اقتصاد  پاکستان،  مرز  بودن  مسدود 
صدمه  را  پاکستان  و  افغانستان 
می رساند، بر دست مزدها و کار کسانی 
که در بخش انتقاالت مصروف هستند، 
افزود  او  اما  می کند.  وارد  منفی  تاثیر 
عملیات  بر  مرز،  این  بودن  مسدود  که 
این  زیرا  نمی کند،  تاثیر  ناتو  نیروهای 

نیروها ذخایر اکماالتی خود را دارند.
طرف  این  به  سال  دو  از  ناتو  نیروهای 
کاهش  را  پاکستان  مرز  به  وابستگی 
اکماالتی  مواد  آن،  جای  به  و  داده 
میانه  از طریق روسیه و آسیای  را  خود 
بهره برداری  می کنند.  افغانستان  وارد 
شریف،  مزار   – حیرتان  آهن  خط  از 
ناتو  نیروهای  برای  بیشتری  سهولت 

خلق می کند.
کرده اند  شکایت  نیز  افغانستان  تاجران 
که مسدود بودن مرز پاکستان، واردات 
اموال تجارتی را متاثر کرده است. آنها 
در  مواد  کمبود  دلیل  به  که  افزوده اند 
اولیه  مواد  قیمت  افغانستان،  بازارهای 

افزایش یافته است.

جنگ برسر زمین در بلخ دو کشته برجا گذاشت

یک گور دسته جمعی در بلخ کشف شد

کرزی در صدد ...                                                       ادامه از صفحه 1
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از صفحه 1

3 سال پنجم   شماره مسلسل 1311    چهار  شنبه 14 جدی 1390    

 حکیمی

طالبان:

باامریکامذاکرهمیکنیم
دولتافغانستانبیخبرازهمهچیز

ري
حرا

 . ا
س ازورايدودوآتش

»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 بیات1129
ه و تنظیم:

تهی

با  تا  است  اعالمیه ای، حاضر شده  نشر  با  طالبان،  گروه 
ایاالت متحده امریکا مذاکره کند. در این اعالمیه، هیچ 
برده نشده است. طالبان در  افغانستان  از حکومت  نامی 
دو  افغانستان،  قضیه کنونی  اعالمیه گفته اند که در  این 
طرف سهیم هستند: »امارت اسالمی افغانستان و ایاالت 

متحد امریکا.« 
کنار  در  آماده ایم که  االن  همین  »ما  می گوید:  اعالمیه 
موجودیت قوی خود در داخل، به منظور افهام و تفهیم 
با جهانیان، در خارج دفتر سیاسی داشته باشیم و در این 
سلسله به شمول کشور قطر با اطراف ذی دخل به توافق 
به  اسالمی  امارت  همچنین  یافته ایم.  دست  نیز  ابتدایی 
صورت تبادله، آزادی زندانیان خویش را از گوانتانامو 

هم خواستار شده است.« 
این گروه خواهان  است که  آمده  طالبان  اعالمیه ی  در 
هیچ کسی ضرر  آن  در  که  می باشد  اسالمی  حکومت 

نبیند. 
طالبان، در این اعالمیه، نامی از حکومت افغانستان نبرده 

و حکومت را به عنوان طرف مذاکره ذکر نکرده اند. 
احمد سعیدی، تحلیلگر مسایل سیاسی، می گوید طالبان 
نشانده  دست  را  افغانستان  حکومت  نیز  این  از  پیش 

خوانده و حاضر به گفتگو با حکومت نشده بودند. 
خواستار  نیز  اسالمی  حزب  سعیدی،  آقای  گفته  به 
یک  باید  که  است  گفته  و  شده  عبوری  حکومت 

انتخابات جدید در افغانستان برگزار شود.
اما وحید مژده که مسایل مربوط به طالبان را از نزدیک 
دنبال می کند، می گوید طالبان با وجودی که از دولت 
در  ولی  نبرده اند،  نام  مذاکره  عنوان طرف  به  افغانستان 
این اعالمیه از امارت اسالمی نام نبرده اند. او می گوید به 
نظر نمی رسد که طالبان به تنهایی در فکر به دست گرفتن 

قدرت باشند. 
در همین حال، حمیداهلل فاروقی، عضو هیات رهبری و 

سخنگوی حزب حق و عدالت، می گوید این حزب از 
این که طالبان خواستار مذاکره شده اند، استقبال می کند 
و صلحی که در نتیجه این مذاکره به میان می آید، باید 
در آن عدالت در نظر گرفته شود و براساس خواسته های 

مردم افغانستان باشد. 
از  باید  افغانستان  مردم  تاکید می کند که  فاروقی  آقای 
جریان  در  و  باشند  باخبر  مذاکرات  این  مراحل  تمام 
جزییات آن قرار گیرند. او می گوید در صورتی که این 
قرار نخواهد  قبول مردم  نباشد، مورد  مذاکرات شفاف 
گرفت: »مذاکرات شفاف و روشن باشد و باالخره پیامد 
و  دوامدار  عادالنه،  صلح  یک  به  منتج  مذاکرات  این 

پایدار باشد.« 
حکومت  که  صورتی  در  می گوید  فاروقی  آقای  اما 
چنین  باشد،  نداشته  نقشی  مذاکرات  این  در  افغانستان 
مذاکراتی عملی نخواهد بود: »افغانستان دارای حکومت 
مشروع است که اراده مردم افغانستان را تمثیل می کند به 
هر صورت، این مذاکره باید با طرف افغانستان صورت 

بگیرد.« 

در گزارش امروز »از ورای دود و آتش« خواهری را 
در یک  را  برادرش  خانم  و  داریم که خواهر  با خود 
بیان  حادثه راکتی از دست داده و آن حادثه را چنین 
می دارد: »ما به این امید شب ها را به صبح می رسانیدم 
این  شهروندان  تمامی  و  ما  زندگی  روزی  شاید  که 
کشور تغییر کند و مصیبت جنگ میان نظام کمونیستی 
ما  دعای  لحظه  هر  یابد.  پایان  مجاهدین  گروه های  و 
و  نماید  کامیاب  را  مجاهدین  خداوند  که  بود  همین 
این خواست هر مسلمان بود. باالخره نظام کمونیستی 
گرفتند.  به دست  را  قدرت  مجاهدین  و  پاشید  ازهم 
فکر  و  بودند  بسیار خوش  مردم  روز محدود  در چند 
این که  از  بی خبر  اما  یافته  پایان  جنگ  که  می کردند 
ماه  چند  گذشت  با  است.  طوفان  از  قبل  آرامش  این 
خاطر  به  آنها  جهادی،  احزاب  رسیدن  قدرت  به  از 
قدرت طلبی و خودخواهی جنگ های خونین را آغاز 

با  مردم  و  شد  فراگیر  زود  بسیار  جنگ  این  کردند. 
ستوه  به  همه  مردم  شدند.  روبه رو  زیادی  مشکالت 
آمده بودند، زیرا نه تنها جنگ بلکه مشکالت مالی و 
جانی سخت دامن گیر مردم ملکی شده بود. این بار تنها 
امید ما به خداوند بود که یک روزنه دیگر را به روی 
ما بگشاید. سپس یک جریان سیاسی دیگر به نام گروه 
و  پیدا شد  نقاط کشور سروکله شان  بعضی  در  طالبان 
و  تعریف  آنها  از  و  بودند  راحت  مناطق  آن  در  مردم 
ستوه  به  از جنگ  که  کابل  مردم  می کردند.  توصیف 
آمده بودند دعا می کردند که خداوند طالبان را زود تر 
کنیم.  پیدا  نجات  لعنتی  این جنگ  شر  از  ما  تا  بیاورد 
از آمدن آنها در شهر  قبل  اما  بودیم  انتظار آنها  ما در 
ساحه  در  ما  رسید.  ما  فامیل  به  کابل ضربه شدیدشان 
دارم  به خاطر  درست  می کردیم،  زندگی  چهلستون 
عید  خاطر  به  همه  و  بود  رمضان  مبارک  ماه   27 که 

برادرم  خانم  را  اشیا  سایر  و  لباس  می گرفتند.  آمادگی 
آن  گرچند  بودند،  کرده  بیرون  شستن  برای  خواهرم  و 
زمان عید کجا و شوق آمادگی برای عید کجا. با آن هم 
چون یک روز مبارک بود باید آمادگی می گرفتند. در 
همین جریان که آن دو نامراد در صحن حویلی در حال 
لباس ها بودند، راکتی از سوی چهار آسیاب که  شستن 
و  شد  شلیک  بود،  طالبان  کنترول  تحت  زمان  آن  در 
حادثه  این  اثر  در  نمود.  اصابت  ما  حویلی  گوشه ی  در 
برادرم هر دو شهید شدند و فامیل ما را  خواهر و خانم 
در سوگ و عزای خویش به ماتم  نشاندند. قصه های تلخ 
زیادی را به یاد دارم که هرکدام آن دردآورتر از دیگر 
هستند و مرا رنج می دهند. به خصوص زمانی که عامالن 
یا هم  و  تلویزیون می بینم  پرده های  را در  آن رویداد ها 
عکس های شان در شهر و بازار به چشمم می خورد درد 
نمی شوند.  مجازات  آنها  چرا  که  می شود  دوچندان  من 
و  بدبختی ها  همه  این  مسوول  می دانند  همه  درحالی که 
ویرانی ها در کشور آنها هستند و چرا دولت همیشه وقت 
داد از عدالت می زند و در قسمت آنها از اجرای عدالت 

عاجز می ماند.«
به  ما  بخش  این  بهترشدن  جهت  محترم:-  خوانندگان 
نظریات، انتقادات و پیشنهادات سالم شما به دیده ی قدر 
در  شما  گزارش های  چنین  شریک ساختن  با  می نگریم 

نشانی ذیل منتظر می باشیم.
                                                                                           Info_afg@solidarityforjustice.org.af

ما در ساحه چهلستون زندگی می کردیم، درست به خاطر دارم که 27 ماه 
مبارک رمضان بود و همه به خاطر عید آمادگی می گرفتند. لباس و سایر اشیا 
را خانم برادرم و خواهرم برای شستن بیرون کرده بودند، گرچند آن زمان 

عید کجا و شوق آمادگی برای عید کجا. با آن هم چون یک روز مبارک بود باید 
آمادگی می گرفتند. در همین جریان که آن دو نامراد در صحن حویلی در 

حال شستن لباس ها بودند، راکتی از سوی چهار آسیاب که در آن زمان تحت 
کنترول طالبان بود، شلیک شد و در گوشه ی حویلی ما اصابت نمود. درروز

عیدبهماتم
نشستیم
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با گروه های  طالبان،  فراری  درحالی که مالعمر، رهبر 
آمادگی  های شان  از  پاکستان،  در  دیگر  تروریستی 
افغانستان  دولت  بر  تروریستی  حمله های  انجام  برای 
و نیروهای خارجی خبر داده اند، سخنگوی طالبان در 
طالبان  گروه  از  آماده شدن  غیرمعمول  واکنش  یک 

برای گشایش دفتر سیاسی در قطر سخن می گوید.
رسانه های خارجی گزارش داده اند که مالعمر، هیاتی 
در  که  شورشیانی  میان  اختالف ها  حل  هدف  به  را 
قرار  هدف  به  را  توجه شان  و  می جنگیدند  هم  مقابل 
و  بود  فرستاده  داشتند،  پاکستان   در  مکان هایی  دادن 
هیات یادشده موفق شده بود تا گروه های شورشی در 

پاکستان را دورهم بیاورد.
شواری  یک  آن،  از  پس  که  دادند  گزارش  رسانه ها 
طالبان  تحریک  نمایندگان  از  متشکل  پنج عضوی 
پاکستانی به رهبری مالنذیر، گروه حکیم اهلل محسود، 
و  بهادر  حفیظ گل  گروه  ولی الرحمان،  موالنا  گروه 
شبکه ی حقانی و طالبان افغانستان، تشکیل شد و آن ها 
در  خارجی  و  افغان  دولتی  نیروهای  هدف قرار دادن 

افغانستان را از اولویت خود خواندند.
قبیله ای  مناطق  اعالمیه ای که در  پاکستانی، در  طالبان 
کرده اند  تعهد  ساخته اند،  منتشر  پاکستان  و  افغانستان 
که حمله های انتحاری، آدم ربایی و کشتار غیرنظامیان 
را در پاکستان متوقف سازند و خشونت ها را در برابر 

نیروهای خارجی و دولت افغانستان افزایش دهند.
رییس  که  می گیرد  صورت  حالی  در  واکنش ها  این 
جمهور کرزی پس از هفته ها مخالفت با ایجاد دفتری 
طالبان  که  است  پذیرفته  طالبان،  با  گفتگو  هدف  به 

می توانند در قطر دفتر داشته باشند.
از  خبرنامه ای  پخش  با  طالبان  مورد،  تازه ترین  در 
قطر  کشور  در  سیاسی  دفتر  ایجاد  برای  آمادگی شان 

سخن گفته اند.
 این گروه گفته است که پس از این در کنار حضور 

نیرومند خود در داخل افغانستان برای تفاهم با جامعه 
جهانی  آماده هستند که دفتر سیاسی نیز در قطر داشته 

باشند و با مقام های دولت قطر نیز به موافقه رسیده اند.
هر چند پیش از این، با وجود اظهارات مقام های دولت 
این  صلح،  به  طالبان  گروه  آمادگی  برای  افغانستان 
گروه  هموار گفتگوها را با مقام های افغان و  خارجی 
را  افغانستان  از  بین المللی  نیروهای  رد کرده و خروج 
گفتگوها  انجام  برای  خود  پیش شرط های  از  بخشی 

مطرح کرده بود.
در اعالمیه ی طالبان همچنین گفته شده که یک طرف 
آن  دیگر  طرفی  و  دارد  قرار  طالبان  اسالمی  امارت 

امریکا و نیروهای متحدان آن ها می باشد.
نشده  برده  نامی  افغانستان  از حکومت  اعالمیه   این  در 

است.
ملی  شورای  اعضای  از  شماری  حال،  همین  در 
نقیض طالبان را تالش های  افغانستان گفته های ضد و 
پاکستان می دانند و می گویند که  استخباراتی  سازمان 
می خواهد  دیگر  باری  جدید  توطیه  در  کشور  این 
وضعیت افغانستان را بحرانی کند و ناامنی ها در کشور 

را افزایش دهد.
سنا  مجلس  در  بامیان  سناتور  رهایی،  هدایت اهلل 

افغان و پاکستانی،  منابع خبری گزارش داده اند که طالبان 
یکدیگر  با  همکاری  بر  مشترکی،  جدید  شورای  ایجاد   با 
تعهد  آن ها  و  دارد  پنج عضو  شورا  این  کرده اند.  تاکید 
کرده اند که باید طالبان افغان و پاکستانی، مبارزه مشترکی 
این  دهند.  انجام  افغانستان  در  خارجی  نیروهای  برضد  را 
شورا همچنین تعهد کرده است که دیگر در برابر نیروهای 
پاکستانی جنگ نکند. این گزارش در حالی منتشر می شود 
امریکا،  متحده  ایاالت  افغانستان،  دولت  روزها  این  که 
ایجاد  به طرح  غربی  از کشورهای  و شماری  ناتو  سازمان 
دفتر سیاسی برای طالبان خوش بینی نشان داده اند؛ اما تصمیم 
اگر  که  می دهد  نشان  ایجاد شورای جدید  و  طالبان  رهبر 
طالبان در قطر هم دفتر ایجاد کنند، از مسیر اصلی خویش 

که ادامه ی جنگ در افغانستان است، خارج نخواهند شد. 
اعالمیه ای  است، در  یافته  بازتاب  آن گونه که در رسانه ها 
که در مناطق قبایلی افغانستان و پاکستان منتشر شده، آمده 
را  پنج عضویی  شورای  پاکستانی  و  افغان  طالبان  که  است 
برضد  مشترک،  به گونه ی  که  کرده اند  تعهد  که  ایجاد 
نیروهای خارجی در افغانستان مبارزه می کنند. این شورای 
پنج عضوی همچنین تعهد کرده است که حمالت انتحاری 
پاکستان خاتمه  قبایلی  مناطق  را در  بی گناه  افراد  و کشتار 
می دهند. جالب این است که در پیوند به تعمیم ممنوعیت 
کشتار افراد بی گناه در افغانستان چیزی گفته نشده و فقط 
تاکید بر این صورت گرفته است که افراد بی گناه در مناطق 

قبایلی پاکستان کشته نشوند.
در  که  است  آمده  مورد  این  در  منتشرشده  خبرهای  در 
بینی  زیر  و  پاکستان  قبایلی  منطقه  در  ایتالف جدیدی که 
دستگاه های امنیتی پاکستان اعالم وجود کرده است، عالوه 
بر گروه طالبان تحت رهبری مال محمدعمر، گروه مولوی 
و  محسود  حکیم اهلل  گروه  جنوبی،  وزیرستان  فعال  نذیر، 
تحریک  گروه  اعضای  از  دو  هر  که  ولی الرحمان  موالنا 
و گروه حافظ گل بهادر  حقانی  شبکه  پاکستان اند،  طالبان 

شامل می باشند.
اعالمیه ی  که  پاکستان  قبایلی  مناطق  در  فعال  خبرنگاران 
گزارش  خوانده اند،  را  منطقه  این  در  طالبان  شده  منتشر 
سخنگوی  سمت  که  احسان اهلل  به نام  فردی  که  می دهند 
طالبان پاکستان را عهده دار می باشد نیز خبر متحد شدن پنج 
گروه تندرو پاکستانی با گروه طالبان را تایید کرده است. 
به  ایتالف  و  توافق  این  می آید،  بر  شواهد  از  که  آن گونه 
این هدف صورت گرفته که شدت حمالت طالبان و گروه 
ایتالفی در افغانستان متمرکز شود. این تحرک به این خاطر 
با  که  شده اند  خوشبین  طالبان  رهبران  که  گرفته  صورت 
تطبیق پروسه مسوولیت امنیتی و قریب به قطعی شدن خروج 
سربازان ناتو، این گروه می تواند در سایه ی حمایت شورای 
ایتالفی که ایجاد شده، بر دولت کابل فایق آید و قدرت را 

دوباره در افغانستان قبضه کند. 
می تواند  و  می باشد  توجه  قابل  چند جهت  از  ایتالف  این 
زاویه هایی  از  یکی  باشد.  داشته  نیز  هشدارآمیزی  پیام های 
این  به بحث گرفته شود،  ایتالف  این  به  پیوند  باید در  که 
از سوی گروه طالبان  این تحرک  است که دیده می شود 
در حالی روی دست گرفته شده است که جامعه ی جهانی 
و دولت افغانستان سعی می کنند تا با سیاسی ترسیم کردن 
گروه طالبان، این گروه را به گفتگوهای سیاسی برای حل 

می گوید که استخبارات پاکستان زمینه  را برای تقویت 
خشونت ها طالبان فراهم می سازد.

سازمان  ایدیولوژیکی  توطیه ی  »یک  گفت:  رهایی 
را  طالب  تعداد  یک  که  است  پاکستان  استخباراتی 
و  صلح  داخل  افغانستان  دولت  با  که  ساخته  آماده 
آماده  را  دیگر  طالب  تعداد  یک  و  شوند  مذاکره 
ساخته تا در برابر دولت افغانستان و نیروهای خارجی 
برابر  در  پاکستان  دوگانه ی  سیاست  این  که  بجنگند 
می خواهند  هم  حاال  و  بوده  واضح  همیشه  افغانستان 
را  افغانستان  حکومت  نقیض  و  ضد  سیاست های  با 
افغانستان  در  را  امنی ها  نا  و  بحران  بسازند،  ضعیف 

تقویت ببخشند.«
 وی تاکید می کند که معامله با طالبان به نام صلح، به نفع 
مردم افغانستان نیست و پاکستان نیز از چنین معامله ها 

برای افزایش ناامنی ها در کشور استفاده می  کند.
هر چند دولت افغانستان، با ایجاد شورای عالی صلح، 
تالش کرده بود تا مذاکره طالبان را به پیش ببرد، ولی 
حاضر  مذاکره  به  طالبان  تنها  نه  سال گذشته  چند  در 

نشدند بلکه خشونت ها در افغانستان افزایش یافت.
در ماه های گذشته، آن چه تالش های هماهنگ امریکا، 
آلمان و قطر برای مذاکره با طالبان و ایجاد دفتر برای 
دولت  مخالفت های  شد،  خوانده  قطر   در  طالبان 

افغانستان را به همراه داشت.
فیصله  یک  در  این،  از  پیش  کرزی  جمهور  رییس 
دولتی  مقام های  و  جهادی  سران  با  که  یازده ماده ای 
کشورهای  که  بود  کرده  تاکید  داشت،  افغانستان 
با  نمی توانند  افغانستان،  دولت  موافقت  بدون  بیرونی، 

طالبان گفتگو کنند.
پنهانی  در همین حال، گفته می شود که در گفتگوی 
امریکا با طالبان، این گروه خواهان رهایی زندانیان شان 

از گوانتانامو و انتقال آن ها به کشور قطر شده بودند.
اما دولت افغانستان، از آن جایی که طالبان را شهروندان 
افغان می داند، تاکید کرده است که زندانیان طالب باید 

در خود افغانستان انتقال یابند.
با این حال، موافقت طالبان از آمادگی مذاکره با امریکا 
و تالش های سایر گروه های شورشی افغان و پاکستان 
در این کشور می تواند برای آوردن صلح در افغانستان 

موثر تمام شود؟
مجلس  در  کندز  مردم  نماینده ی  عزیز،  فاطمه 
نمایندگان افغانستان می گوید در صورتی که مذاکره ها 
پشت پرده ی  بازی کننده های  و  باشند  روشن  و  شفاف 
سیاست افغانستان به تفاهم رسیده باشند، امکان آوردن 

صلح در افغانستان وجود دارد.
افغانستان  مساله ی  پشت  »کسانی  گفت:  عزیز  خانم 
کسانی  می خواهند؟  چه  که  آن ها  است  مهم  هستند، 
که پشت سر طالبان هستند، کی ها هستند؟ کسانی که 
هستند؟  کی ها  می کنند،  تقسیم  دوگروه  به  را  طالبان 
کسانی که به طالبان سالح و امکانات می دهند کی ها 
هستند؟ اگر آن ها بخواهند که مذاکره صورت بگیرد 
و صلح تامین شود، بدون شک که می شود، در غیرآن، 
در گذشته هم تالش ها برای مذاکره برای آوردن صلح 
مطرح بوده، نتایج مثبت نداشته و صلح هم تامین نشده 

است.« 
 

افغانستان  در  خارجی  نیروهای  و  کابل  دولت  با  اختالف 
شده  گرفته  تصمیم  طرح،   این  راستای  در  کنند.  تشویق 
مرکز  دوحه،  شهر  در  طالبان  برای  سیاسی  دفتر  که  است 

قطر، ایجاد شود.
توجه  قابل  نیز  جهت  این  از  موضوع  این  دیگر  سویی  از 
گروه  به وسیله ی  تحرکات  این  می شود  دیده  که  می باشد 
طالبان و گروه های تندرو همسو در قلمرو پاکستان صورت 
می گیرد. در حالی که دولت پاکستان مدعی است که برای 
کنترول بر اوضاع این منطقه هشتاد هزار نیروی نظامی خود 
را در این مناطق مستقر کرده است، دیده می شود که طالبان، 
با آسودگی خاطر، دست به ایجاد ایتالف می زنند و دولت 
پاکستان بدان واکنش نشان نمی دهد. این در حالی است که 
دولت پاکستان به تحرکات تعقیبی نیروهای ناتو در قلمرو 
هرازگاهی  دیگر  سویی  از  و  می دهد  نشان  واکنش  خود 
به نام های مختلف مرزهای داخلی افغانستان را راکت باران 
طالبان  فعالیت های  این گونه  برابر  در  چشم پوشی  می کند، 

پرسش برانگیز است.
تنها توجیهی که در این خصوص می توان داشت، این است 
که این طرح از سوی سازمان استخباراتی اردوی پاکستان، 
پیاده شدن  از  بتواند  تا  باشد  شده  سازماندهی  آی اس آی، 
و  امریکا  متحده  ایاالت  افغانستان،  دولت  که  اندیشه هایی 
طرفداران ایجاد دفتر سیاسی در قطر به دنبال آن می باشند، 
جلوگیری کند و جلو رفتن رهبران طالب به قطر را بگیرد. 
اگر این فرضیه درست باشد، به این معناست که پاکستانی ها 
هیچ عالقه ای به تامین ثبات و امنیت در افغانستان ندارند؛ 
بلکه سران اسالم آباد در تالش می باشند تا از اوضاع موجود 
استفاده کنند و با تشدید بحران در افغانستان به سودجویی 

دوجانبه و امتیازگیری های خود ادامه دهند.
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  اگر حامیان طالبان بخواهند 
صلح ممکن است

گفتگو در قطر
 ایتالف در وزیرستان

 قدرت اهلل جاوید

 دولت مرادی

یک عضو مجلس نمایندگان:

خبرنگاران فعال در مناطق قبایلی 
پاکستان که اعالمیه ی منتشر شده طالبان 

در این منطقه را خوانده اند، گزارش 
می دهند که فردی به نام احسان اهلل که 
سمت سخنگوی طالبان پاکستان را 

عهده دار می باشد نیز خبر متحد شدن پنج 
گروه تندرو پاکستانی با گروه طالبان را 

تایید کرده است. آن گونه که از شواهد بر 
می آید، این توافق و ایتالف به این هدف 
صورت گرفته که شدت حمالت طالبان و 
گروه ایتالفی در افغانستان متمرکز شود. 
این تحرک به این خاطر صورت گرفته 

که رهبران طالبان خوشبین شده اند که با 
تطبیق پروسه مسوولیت امنیتی و قریب 
به قطعی شدن خروج سربازان ناتو، این 
گروه می تواند در سایه ی حمایت شورای 

ایتالفی که ایجاد شده، بر دولت کابل 
فایق آید و قدرت را دوباره در افغانستان 

قبضه کند. 

ACKU
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دستگاه را آموزش دیده اند و برگشته اند. زمانی که 
شروع فعالیت این دستگاه شروع شود، این افراد نیز 

آماده ی کار با این دستگاه هستند.
قرار  مسووالن،  گفته های  براساس  پرسش: 
و  بزرگ  شهرهای  در  دستگاه  این  بود 
کار  این  آیا  شود،  نصب  نیز  کشور  مزدحم 

امکان پذیر است؟
نیز همین است. برای شهر  کابل  پیشنهاد ما  پاسخ: 
هم یک دستگاه کافی نیست. چون شهر کابل شهر 
نفوس  ازدحام  همین  که  است  پرنفوس  و  مزدحم 
پیشنهاد  است.  شده  آن  حد  از  بیش  آلودگی  سبب 
برای  که  است  بوده  همین  نیز  مالیه  وزارت  به  ما 
دیگر شهرهای بزرگ و مزدحم نیز چنین دستگاهی 
دونرهای  با  نیز  صحبت هایی  ما  شود.  خریداری 

گام اول در کابل، برداشتن موانع 
از داخل شهر بوده که وجود این 
موانع سبب ایجاد راه بندی در 
شهر می شد. این موانع از اکثر 
جاها دور شده است. هم چنان 

ساحاتی که در آن مواد ساختمانی 
فروخته می شد و یا موترشویی 
در آن صورت می گرفت به طور 
کل همه از ادامه کار در داخل 
ساحات مسکونی  منع شدند. 
همچنین  کوره های خشت پزی 
که در منطقه ده سبز شهر کابل 

نیز وجود داشت با همکاری 
شهرداری کابل و صحبت هایی که 
صورت گرفته است، قرار است 
در جایی که برای آن ها در نظر 
گرفته شده است، انتقال داده 
شود. بحثی دیگر، وجود دست 

فروش ها و کراچی  بان هاست  که 
باعث ترافیک در شهر می گردد. 

دراین قسمت نیز با تفاهم و 
همکاری  شهرداری کابل جاهای 
مشخص برای آنان تعیین شده 
است که آن ها به آن جا انتقال 

پیدا کنند.

عملی به این وسعت و بزرگی که در تمام افغانستان 
این  خوشبختانه  اکنون  اما  نداشته ایم.  باشد،  عملی 

برنامه در تمام شهرهای افغانستان  عملی است.
شهر  داخل  از  موانع  برداشتن  کابل،  در  اول  گام 
در  راه بندی  ایجاد  سبب  موانع  این  وجود  که  بوده 
شهر می شد. این موانع از اکثر جاها دور شده است. 
هم چنان ساحاتی که در آن مواد ساختمانی فروخته 
می گرفت  صورت  آن  در  موترشویی  یا  و  می شد 
ساحات  داخل  در  کار  ادامه  از  همه  کل  طور  به 
مسکونی  منع شدند. همچنین  کوره های خشت پزی 
با  داشت  وجود  نیز  کابل  شهر  ده سبز  منطقه  در  که 
همکاری شهرداری کابل و صحبت هایی که صورت 
گرفته است، قرار است در جایی که برای آن ها در 
نظر گرفته شده است، انتقال داده شود. بحثی دیگر، 
وجود دست فروش ها و کراچی  بان هاست  که باعث 
ترافیک در شهر می گردد. دراین قسمت نیز با تفاهم 
برای  مشخص  جاهای  کابل  شهرداری  همکاری   و 
پیدا  انتقال  به آن جا  تعیین شده است که آن ها  آنان 
در  است  که  قرار  این وسعت،  با  برنامه،  این  کنند. 
در  برنامه  این  گردد.  اجرا  افغانستان  والیات  تمام 
والیت کندوز، تخار، بلخ، هرات و در اکثر والیت ها 
شروع شده است. این یک گام بسیار خوب و عملی 
وزیر  به  اجرایوی  گروه  ریاست  ماه  هر  که  است 
رییس  به  داخله  وزیر  و   می دهد  گزارش  داخله 
بسیار  برنامه در سطح  این  جمهور گزارش می دهد. 
نظر گرفته شده است که رییس  بزرگ در  و  وسیع 
جمهور نیز هر لحظه این مسایل را پیگیری می کند و 

ناظر پیشرفت کارها بر آلودگی های هواست.
همان  اجرایوی،  کمیسیون  آیا  پرسش: 

پولیس سبز است؟
نظر  در  سبز  پولیس  به نام  برنامه ای  قبال  ما  پاسخ: 
تصویب  به  عنوان  این  به  تاکنون چیزی  اما  داشتیم، 
اما  هستیم،  سبز  پولیس  نیازمند  ما  است.  نرسیده 
یک  تنها  کردم  عرض  آن  مورد  در  که  برنامه ای 
وزیر  آن  راس  در  که  است  شده  تشکیل  کمیسیون 
پالن  یک  طبق  کمیسیون  این  می باشد.  داخله 
ساخته شده از طرف اداره محیط زیست شروع به کار 
کرده است. این پالن، دارای سه مرحله کوتاه  مدت، 
 10 برای  پالن  این  می باشد.  درازمدت  و  میان مدت 
سال است. کوتاه مدت آن تا سال 93، میان مدت آن 
تا سال 95 و درازمدت آن تا سال 1400 خورشیدی 
می باشد. مطابق این پالن، در تمام شهرها و والیات 
کشور باید این پالن تطبیق شود. این پالن، تصویب 
کابینه نیز هست که تمام وزرات های کشور مکلف 
هستند تا بدون قید و شرط آن را تطبیق و اجرا کنند.



برای  را  دستگاهی  زیست،  محیط  اداره  بود  قرار 
از  نقطه ای  در  و  تهیه   هوا  آلودگی  میزان  سنجش 
شهر نصب کند تا از این  طریق میزان آلودگی هوا 
و آالینده کننده های آن مشخص شود. چندی پیش، 
اداره محیط زیست این دستگاه را خریداری کرد و 
آغاز  متخصصان،  توسط  دستگاه،  این  کار  به زودی 
می شود. از این رو، برای اطالعات بیشتر از چگونگی 
کارکرد این دستگاه و جزییات دیگر آن، مصاحبه ای 
با آقای خالد نسیمی، رییس دفتر و سخنگوی اداره 
این زمینه  محیط زیست داشته ام، که توضیحاتی در 

ارایه کرده است.
اداره  که  شنیده ایم  خبرها  در  پرسش: 
سنجش  برای  دستگاهی  زیست،  محیط 
میزان آلودگی هوا خریداری کرده است. 
توضیحاتی  مورد  این  در  است  ممکن  اگر 
بدهید که چند پایه دستگاه و از کدام کشور 
خریداری کرده اید و در کجا نصب خواهید 

کرد؟ 
پاسخ: ما این دستگاه را از کشور جمهوری اسالمی 
کرده ایم  خریداری  ایرانی،  شرکت  یک  از  ایران، 
اتریش  از کشور  را  این دستگاه  ایرانی،  که شرکت 
ایران  ساخت  دستگاه،  این  است.  کرده  خریداری 
نیست بلکه ساخت کشور اتریش است. این دستگاه 
زیست  محیط  اداره  در  که  است  پایه  تعداد یک  به 

نصب شده است.
زمانی  چه  از  دستگاه  این  فعالیت  پرسش: 
این  کار  کلی  به طور  و  شد  خواهد  شروع 

دستگاه چگونه است؟
پاسخ: این دستگاه به مدت یک هفته است که نصب 
شده است و به زودی شروع به فعالیت خواهد کرد. 
گازهای  میزان   که  است   این  دستگاه،  این  وظیفه 
مشخص  است،  فضا  در  که  را  آلوده ای  و  مخرب 
مدت   یک  به  و  است  ثابت  دستگاه ها  این  می کند. 
را  منطقه ای نصب می گردد و همان ساحه  معین در 
تحت پوشش قرار می دهد. این دستگاه برای اولین بار 
در افغانستان توسط اداره ملی حفاظت محیط زیست 

از بودجه انکشافی دولت خریداری شده  است.
پرسش: آیا کار کردن با این دستگاه ، نیازمند 

اشخاص متخصص است؟
نیازمند  دستگاه،  نوع  این  با  کار  نحوه  بلی  پاسخ: 
قرارداد  به  نظر  که  است  متخصص  افراد  و  آموزش 
خریداری  آن  از  را   دستگاه  این  ما  که  شرکتی  با 
کرده ایم، 6 نفر از کارمندان اداره محیط زیست در 
کشور جمهوری اسالمی ایران چگونگی کار با این 

  قسمت اول                                    شفایی

دستگاه سنجش میزان آلودگی هوای کابل 
به زودی فعال می شود

این  از  بتوانیم  تا  داریم  زمینه  ین  ا  در  تمویل کننده 
هرات،  مانند:  بزرگ  شهرهای  برای  دستگاه  نوع 
جالل آباد، کندوز، مزار شریف تهیه کنند. چون در 
شهرهای دیگر نیز پیش بینی به گونه ای است که باید 
تدابیر وقایوی و پیش گیری از آلودگی بیش از حد 
هوا از قبل در نظر گرفته شود و وجود داشته باشد. 
از این رو، به خاطر تدابیر پیش گیری ما نیازمند چنین 
هوا  آالینده کننده های  میزان  تا  هستیم  دستگاه های 

تثبیت شود.
از  پنج شنبه،  روزهای  تعطیل  با  آیا  پرسش: 
آلودگی هوا در شهر کابل کاسته شده است 
درصد  چند  هوا  آلودگی  کاهش  میزان  و 

بوده است؟
کشور  کابینه  به  مفصل  گزارش  یک  ما  پاسخ:  
داشته ایم. با ارایه این گزارش، کابینه کشور تصمیم 
شود.  اعالم  رخصتی  پنج شنبه  روزهای  که  گرفتند 
روزهای  در  نقلیه  وسایل  ترافیک  و  تردد  زیرا 
پنج شنبه، به خصوص در نصف روز، بسیار زیاد بود. 
بعد از اعالم رخصتی روز پنج شنبه کابینه برای اداره 
کنیم  محاسبه  ماه   3 تا  که  داد  وظیفه  زیست  محیط 
که این تعطیالت روزهای پنج شنبه موثر بوده است یا 
خیر؟ مفتشان ما در ساحات مختلف شهر کابل رفتند 
و محاسبه کردن روزهای رخصتی را درقبال روزهای 
کاری هفته. در تمام نقاط  کابل، محاسبات ما نشان 
داده  است  که روزهای پنج شنبه در مقابل روزهای 
کاهش  نقلیه  وسایل  تردد  از  درصد   25 هفته  دیگر 
کمتر  نقلیه  وسایل  تردد  که  زمانی  پس  است.  یافته 

باشد میزان آلودگی هوا نیز کمتر است.
کمیسیون  کارکرد  مورد  در  پرسش: 
رعایت   بر  کنترول  زمینه  در  تشکیل شده 
بدهید؛  آگاهی  زیست،  محیط  قوانین 
فعالیت های این کمیسیون تا کنون چه بوده 

است؟
وزیر  ریاست  تحت  زیستی  محیط  عالی  کمیسیون 
کردن  رعایت  مسایل  که  است  شده   ایجاد  داخله 
این  سوی  از  جدی  طور  به  زیستی،  محیط  قوانین 
ترکیب  در  می گیرد.  قرار  نظارت  تحت  کمیسیون 
انکشاف شهری،  ترانسپورت،  این کمیسیون وزرای 
ملی  حفاظت  اداره  عمومی  رییس  کابل،  شهردار 
محیط زیست هستند. کمیسیون یک گروه اجرایوی 
را  ایجاد کرده است که این گروه به تمام نواحی شهر 
کابل می رود و هر تمردی که از طرف هر شخصی 
از موازین و مقررات محیط زیستی دیده شود، عمال 
با  مربوطه  ناحیه  رییس  و  پولیس  داشت  حضور  با 
گرفته  متخلفان  کار  جلوی  و  می گردد  برخورد  آن 
می شود که این یک گام بسیار خوب و عملی است 
برنامه  چنین  گذشته  در  است.  شده  آغاز  عمال  که 

ACKU
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وزارت  زنان،  علیه  خشونت  موارد  افزایش  با  همزمان 
که  است  گرفته  روی دست  را  برنامه ای  زنان  امور 
براساس آن مردم تشویق می شوند تا از طریق نور آفتاب 
ویتامین »دی« بیشتری به دست آورند و از صحت روانی 
دست  خشونت  تا  شوند  برخوردار  بهتری  جسمی  و 

نزنند.
مقام های وزارت امور زنان و مسووالن صحی می گویند 
است،  »دی«  ویتامین  منبع  بهترین  که  خورشید  نور 
وضعیت  بهبود  در  را  انسان  می تواند  آن  از  استفاده 

جسمی و روانی کمک کند.
داکتر حسن بانو غضنفر، سرپرست وزارت امور زنان، 
روز گذشته در سیمناری که زیر نام فواید صحی ویتامین 
»دی« در این وزارت تدویر یافته بود، گفت زمانی که 
انسان ها از صحت جسمی و روانی کامل تری برخوردار 
شوند، کمتر اتفاق می افتد که دست به خشونت بزنند. 
از صحت  فرد  زمانی که یک  به گفته ی خانم غضنفر، 
روانی و جسمی کامل برخوردار نباشد، حتما دست به 
خشونت می زند. او گفت: »ما می توانیم خشونت را از 
راه های گوناگون کاهش بدهیم. مثال از طریق آموزش 
از طریق خودکفایی  میزان آگاهی،  بردن  بلند  و  سواد 
باشد که در  باید سالم  انسان  زمان یک  زنان. در عین 
به گونه ی  انسان  وقتی  نکند.  خشونت  همدیگر  برابر 
جسمی و روانی بیمار باشد، خواهی-نخواهی مشکالتی 
سرپرست  می آورد.«  وجود  به  زیادی  نامالیمات  و 
کمبود  شده  »گفته  افزود:  همچنین  زنان  امور  وزارت 
ویتامین »دی« باعث می شود که انسان همان مواد مفیده 
نتواند. وقتی که  از هوا و آب جذب کرده  را از غذا، 
دیگر مواد مفیده را بدن ما جذب کرده نمی تواند، پس 
همین باعث می شود که ما مریض شویم. ویتامین »دی« 
کمک می کند که دیگر مواد را هم خوب جذب کنیم 
و همچنین در خود ویتامین »دی« موادی وجود دارد که 
ما را از افسردگی نجات می دهد، یعنی روحا ما را خیلی 

خانم سحرگل، که مدت سه ماه مورد خشونت اعضای 
خانواده شوهرش قرار گرفته است، قبل از دچار شدن به 
این حالت، دوبار به ارگان های پولیس مراجعه کرده و از 
رفتار خانواده شوهراش شکایت کرده بود، ولی هردوبار 

به خانواده خسرش تسلیم داده شده بود.
پولیس بغالن تایید می کند که سحرگل، سه ماه قبل به 

پولیس مراجعه کرده بود.
جاوید بشارت، سخنگوی فرماندهی امنیه والیت بغالن، 
به روزنامه 8 صبح گفت: »خانم سحرگل سه ماه قبل به 
حوزه دوم پولیس در شهر پلخمری به خاطر جنجال های 
مراجعه  دارد،  وجود  افغانستان  تمام  در  که  خانوادگی 
ریش سفیدان  و  بزرگان  وساطت  اثر  به  اما  بود،  کرده 
محل     زندگی اش، دوباره به خانواده شوهرش تسلیم داده 

شده بود.«
سحرگل که 15 سال بیشتر ندارد، در طول تقریبا شش 
شکنجه  مورد  خسرش  خانواده  جانب  از  همواره  ماه 

فراوان و جهان شمول است و آن نور آفتاب است.« وی 
همچنین تاکید کرد: »در افغانستان هزاران هزار خانم به 
بیماری افسردگی شدید دچار هستند و به همین سبب 
است که در برخی از والیات مانند هرات دست به زنان 
نفر  میلیون  یک  از  بیش  همچنان  می زنند.  خودکشی 
بین  معتاد هستند.  موادمخدر  به  افغانستان  در  هم اکنون 
هردوی این بیماری یک زمینه ی مشترک وجود دارد. 
در مغز انسان ها یک نوع ماده ای است وقتی که آن کم 
شود، افسردگی به وجود می آید و کسانی که به کمی 

این مواد دچار هستند، رو به موادمخدر می  آورند.«
عالوه  بر  که  کرد  تاکید  رییس جمهور  مشاور صحی 
افزایش  در  »دی«  ویتامین  کمبود  فرهنگی،  عوامل 
خشونت در جامعه نقش مهم دارد. او تاکید کرد که هر 
فرد روزانه دست کم از پانزده تا چهل دقیقه برای تامین 
ویتامین »دی« مورد ضرورت بدن شان، باید در معرض 
آقای  گفته ی  به  گیرند.  قرار  خورشید  مستقیم  تابش 
می شود  سبب  بدن،  در  مستقیم خورشید  تابش  کاکر، 

تا خیلی از عوامل بیماری ها قبل از بروز از میان برود.
این درحالیست که مردم افغانستان به مسایل صحی خود 
چندان توجهی ندارند و بیشتر جهت درمان بیماری های 

خود از داروها استفاده می کنند.

در یک اقدام دیگر که از سوی منسوبان پولیس حوزه 
دوم شهر پلخمری در چند روز گذشته صورت گرفت، 
دو زن به نام های سیاه مو  و گلشاد، در پیوند به این قضیه 
باز داشت شده اند که اولی خشو و دومی ننوی سحرگل 

می باشند.
قضیه  بازرسی  که  علی خان  سارنوال  حال،  همین  در 
کدام  به  حال  »تا  می گوید:  دارد،  عهده  به  را  سحرگل 
از  و  نیافته ایم  دست  باره  این  در  جدید  دست آورد 
بازداشت خسر سحرگل هم اطالعی به ما نرسیده است.«

آقای علی خان هم چنان می گوید که دو زن بازداشت شده 
هم اظهار بی گناهی کرده اند و جرم شان را قبول ندارند. 
به دست آوردن  »برای  گفت:  علی خان  سارنوال 
واقعیت های بیشتر، یک تن از سارنوال های شعبه تحقیق 
اکنون  که  محلی  محمداکبرخان،  وزیر  شفاخانه  به  را 
خانم سحرگل تحت درمان قرار دارد، فرستاده ایم تا از 

خود خانم سحرگل حقایق را بدست بیاورد.«
موضوع  هفته جاری  آخر  تا  که  افزود  علی خان  آقای   

روشن تر می شود. 
به مقام های  هفته  این  اوایل  کرزی  جمهور  رییس 
به صورت  را  خانم سحرگل  قضیه  که  داد  امنیتی دستور 
بغالن  والیت  مقام  و  دهند  قرار  بررسی  مورد  جدی 
به خاطر رسیدگی به قضیه خانم سحرگل، کمیسیونی را 

توظیف کرده است.
قضیه های  در  تحقیق  برای  که  می گوید  حقمل  آقای 
خانم سحرگل و فهیمه، خانم دیگری که مورد خشونت 
به کار  قرار گرفته است، یک کمیسیون مشترک آغاز 

کرده است.
وی گفت که در این کمیسیون، رییس امور زنان، مدیر 
جنایی،  آمر  والیت،  اداری  رییس  زنان،  امور  حقوق 
معاون امنیت و  دو تن دیگر از سارنوالی و  مراجع عدلی 

شامل اند.
دو  طی  که  زنانی اند  از  تن  دو  و  فهیمه  سحرگل  خانم 

ماه اخیر، در والیت  بغالن به وحشت  ناک ترین صورت، 
مورد خشونت قرار گرفته اند. 

 فهیمه، دخترخانمی بود که یک ماه پیش از سوی سه تن 
مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و خانم سحرگل که به 
بود،  نداده  تن  شوهراش  خانواده  نامشروع  خواسته های 
بود و همه روزه مورد  در تشناب خانه شوهرش زندانی 

خشونت قرار می گرفت.
داده  انتقال  کابل  به  تداوی  به خاطر  اکنون  سحرگل  اما 
شده و قرار است به زودی به هندوستان فرستاده می  شود.

براساس اظهارات خانم رحیمه ظریفی، رییس امور زنان 
بغالن، ده ها نهاد داخلی و خارجی حاضر شده اند تا خانم 
سحرگل را برای تداوی به خارج از کشور انتقال بدهند.

به  نسبت  بغالن،  والیت  در  زنان  علیه  خشونت ها  آمار 
مسووالن  که  را  ارقامی  و  است  یافته  افزایش  پار،  سال 
سال  به  نسبت  می کنند،  ارایه  بغالن  زنان  امور  ریاست 

گذشته افزایش را نشان می دهد.
بغالن،  زنان  امور  ریاست  حقوق  مدیر  افغان گل،  خانم 
می گوید: »از شروع سال روان تا حال، یک صد و سی 
سال  که  حالی  در  کرده ایم،  ثبت  را  خشونت  قضیه 
تا آخر سال  گذشته همین رقم )یک صد و سی( قضیه 

ثبت شده بود.«
 اما ارقامی که در شفاخانه والیتی شهرپلخمری به ثبت 
رسیده است، بلند تر از رقمی است که ریاست امور زنان 

در اختیار  8   صبح قرار داده است. 
از شروع  ارقام شفاخانه والیتی، مجموع قضیه هایی که 
سال در کتاب راجستر شفاخانه والیتی ثبت شده است، 

باال تر از یک صد و پنجاه قضیه می باشد.  
اما مقام های ریاست امور زنان در بغالن باور دارند که 
به  را  تصور  این  حقوق شان  به خاطر  زنان  زیاد  مراجعه 

وجود می آورد که خشونت افزایش یافته است.
خانم افغان گل می گوید: »خشونت علیه زنان در گذشته 
نیز به همین شدت وجود داشته، ولی زنان به ارگان های 

قضایی و ریاست امور زنان مراجعه نمی کردند.«
حاال  اما  است،  نیافته  افزایش  که خشونت ها  افزود  وی 
زنان از طریق کارگاه هایی که از سوی نهاد های متعدد 
در زمینه حقوق زن و قانون منع خشونت تدویر می شود، 
از  و  شده اند  آشنا  خشونت  انواع  و  خود  حقوق  به 
همین رو، مراجعه زنان به این ریاست نسبت به سال های 

دیگر بیشتر شده است.
اما خشونت و شکنجه ای را که بر سحرگل اعمال شده 
است، شاید بیشتر زنان افغان تجربه کرده اند و نتوانسته اند 

صدای شان را به مراجع عدلی و قضایی برسانند.

قوی می سازد.« خانم غضنفر تاکید کرد زمانی که انسان 
از دست  را  به نفس خود  اعتماد  باشد،  افسردگی  دچار 

می دهد و باعث بروز خشونت علیه دیگر خواهد شد.
طریق  از  که  دارد  نظر  در  وزارت  این  حال،  این  با 
به خانه،  مالامامان مساجد، رسانه ها و کمپاین های خانه 
از اشعه خورشید  تا  به ویژه زنان، را تشویق کند  مردم، 
برای تامین ویتامین »دی« مورد نیاز بدن شان، حد اکثر 
استفاده کنند. سرپرست وزارت امور زنان افزود فوایدی 
که در مورد ویتامین »دی« گفته شده، به صورت خیلی 
خواهد  توضیح  و  تشریح  مردم  برای  فهم  عام  و  فشرده 
شد. حسن بانو غضنفر گفت: »این مساله )فواید ویتامین 
»دی«( را به شکل فشرده تر و ساده تر به تمام مردم ارایه 
می کنیم. ما سی دی های این را تهیه می کنیم و به دسترس 
رسانه های صوتی و تصویری قرار می دهیم و همچنین از 
خانواده هایی  اطالع  به  خانه  به  خانه  آموزش  های  طریق 

که دسترسی به رسانه ها ندارند می رسانیم.«
رییس  مشاور  کاکر،  فیض اهلل  داکتر  حال  همین  در 
جمهور در بخش صحت، نیز می گوید که ویتامین »دی« 
می تواند در کاهش خشونت ها کمک کند. وی همچنین 
گفت که ویتامین »دی« از انواع بیماری ها از جمله چند 
استخوان،  پوکی  نوزادان،  زودرس  تولد  سرطان،  نوع 
پایین آمدن فشار خون، پیری زودرس و حمله ی قلبی نیز 
جلوگیری می کند. آقای کاکر می گوید: »موجودیت این 
ماده در بدن انسان آن قدر مهم است که بدون آن حیات 
ماده ای  می دانید یک  شما  نیست.  ممکن  زمین  روی  بر 
که برای حیات این قدر مهم است، باید مثل اکسجن و 
آب باید خیلی فراوان هم باشد. به یقین مبنع این ماده هم 

قرار گرفته است و چون اعضای خانواده اش  در بدخشان 
زندگی  می کنند، از حالت دختر شان بی خبر بوده اند.

تشناب  از  را  خانم سحرگل  بغالن،  پولیس  گذشته  هفته 
شکنجه  آثار  که  کرد  بیرون  حالی  در  خسرش  خانه 

وحشیانه در سراسر وجودش هویدا بود.
تصاویری که به دست رسانه ها رسیده است، نشان می دهد 
نیز  که موها و گوشت بدن سحرگل کنده شده است و 

ناخن های او را با انبر کشیده اند. 
مدیریت جنایی فرماندهی امنیه والیت بغالن، شخصی را 
که گفته می شود خسر سحرگل می باشد، باز داشت کرده 

است.
 محمود حقمل، سخنگوی والی بغالن، به 8  صبح گفت: 
سوی  از  دوشنبه  شام  دارد،  نام  امان اهلل  که  مرد  »این 
بازداشت  والیت  این  پولیس  فرماندهی  جنایی  مدیریت 
و  نشده   بازداشت  هنوز  تا  سحرگل  شوهر  اما  شد، 

تالش های پولیس برای بازداشت وی جریان دارد.« 

مبارزه با خشونت با استفاده از

سحرگل
سه ماه قبل به پولیس بغالن شکایت کرده بود

ویتامین »دی«
 ظفرشاه رویی

 ابراهیم زمانی – پلخمری
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

10. 2 حق دسترسي به آب به منظور 
استفاده شخص و خانواده

تضمين هاي  از جمله  به آب  حق دسترسي 
مناسب  تامين سطح زندگي  براي  ضروري 
مي باشد. دسترسي به اين حق وجود، کيفيت 
و قابليت دسترسي فيزيکي به آب را شامل 
کميسيون  بررسي هاي  و  نظارت  مي شود. 
دسترسي  وضعيت  که  مي دهد  نشان 
شهروندان به آب صحي نسبت به سال هاي 
گذشته بهبودي نسبي يافته است به طور مثال 
در نظارت ساحوي کميسيون در سال 1386 
مشخص شده بود که 47درصد مردم از منبع 
مي کنند  استفاده  حيوانات  با  مشترک  آب 
1389به19.6درصد  سال  در  رقم  اين  اما 
کاهش يافته است اما اين کاهش به مفهوم 
از بين رفتن مشکالت آب آشاميدني نيست 
که هنوزهم در بسياري نقاط کشور مردم با 

مشکل آب مواجه اند. 
مي دهد  نشان   1389 سال  در  نظارت  نتايج 
که کمتر از 7 درصد مردم از آب هاي نل 
از  درصد  و34.3  مي کنند  استفاده  شهري 
 60 )حدود  اکثريت  و  عميق  چاه هاي  آب 
درصد( از آب غيرصحي استفاده مي کنند. 
عالوه بر غيرصحي بودن آب مورد استفاده 
مورد  آب  مردم  درصد   9.8 مردم،  اکثر 
غيرقابل  و  شور  يا  ناکافي  استفاده شان 
نوشيدن مي باشد و در حدود 18درصد نيز 
داشته  مشکل  آب  به  فزيکي  دسترسي  در 

آهنگ  و  سرمه کشيده  چشمان  بلند،  ريش 
برای  دفاعی  سالح  آخرين  طالبانی،  موبايل 
خود  جان  می خواهند  که  است  مسافرانی 
مسافران  کنند.  حفظ  طالبان  تهديدات  از  را 
جاده های افغانستان تالش می کنند تا خود را 

شبيه طالبان بسازند.
سفر جاده ای در افغانستان بازی کردن با جان 
است به ويژه اين که تهديداتی مانند بمب های 
کنارجاده ای و شورشيان مسلح همواره وجود 

دارند.
آنانی که دالر، اسناد به زبان انگليسی يا شماره 
باشند،  داشته  خود  با  را  خارجی ها  تليفون 
انتظار می رود که پياده شوند، بازجويی شوند، 

لت و کوب گردند و يا به قتل برسند.
بنابراين مسافران کوشش می کنند تا به طالبان 
شباهت پيدا کنند. يک مرد 30 ساله که خود 
در  تشويش  با  می کند  معرفی  عبدالولی  را 
موتر مسافری نشسته است تا از کابل به قندهار 

سفر کند. اين سفر 6 ساعت طول می کشد.
را  چشمانش  دارد،  برسر  دستار  عبدالولی 
سرمه کشيده و ريش کوتاهی دارد که چند 
تليفون  که  وقتی  است.  نتراشيده  را  آن  روز 
مرد  آواز يک  از آن  پيش  او زنگ می زند، 
گوش  به  گلوله  شليک  صدای  شود،  شنيده 
گونه  اين  طالبان  آهنگ  تصنيف  می رسد. 
است: »ما به جهاد عليه دشمن ادامه می دهيم. 

و بايد براي رسيدن به منبع آب بيش از يک 
کيلومتر راه بپيمايند. 

افغانستان  ارقام و شواهد دولت  اين  برخالف 
در استرات ژي انکشاف ملي متعهد شده است 
درصد   50  )2013-2012(  1391 سال  تا  که 
خانواده ها  30درصد  و  کابل  در  خانواده ها 
نل دسترسي  به آب  در ساير ساحات شهري 
خواهند داشت که رسيدن به اين هدف محال 

به نظر مي رسد. 
10. 3 حق غذاي مناسب

حق دسترسي به غذا در اسناد متعدد بين المللي 
ميثاق  بشر،  حقوق  جهاني  اعالميه  هم چون 
و  اجتماعي  اقتصادي،  حقوق  بين المللي 
فرهنگي و اعالميه جهاني محو گرسنگي و سو 
بيان  به  است.  شده  شناخته  رسميت  به  تغذيه 
فرهنگي  و  اجتماعي  اقتصادي،  کميته حقوق 
که  مي يابد  تحقق  زماني  مناسب  غذاي  »حق 
اجتماع  در  يا  به  تنهايي  طفل  و  زن  مرد،  هر 
در  اقتصادي  و  فيزيکي  دسترسي  ديگران،  با 
تمام اوقات به غذاي مناسب يا وسايل جهت 

خريداري آن ها داشته باشد.« 
اجتماعي  عدالت  ارکان  از  يکي  هم چنين 
دسترسي مردم به آب، غذا، مسکن، خدمات 
صحي، آموزش و ساير ضرورت هاي زندگي 

مثل وسايل تنوير و تسخين است. 
برخالف تعهدات، شواهد همواره نشان دهنده 
غذاي  حق  به  دسترسي  نامطلوب  وضعيت 
تعدادي  و  مي باشد  افغانستان  در  مناسب 

اگر در جهاد کشته شويم، به بهشت می رويم.«
نيست  کسی  »واقعا  او  که  می گويد  عبدالولی 
که از طالبان حمايت کند«، اما او مجبور است 
که به شکل و شمايل طالبان سفر کند؛ چرا که 
می گويد:  او  می رود.  قندهار  به  کاری  برای  او 
هستند.  روانشناس  طالبان  که  می گويند  »مردم 
که  می فهمند  و  می خوانند  را  شما  چهره  آنها 
آيا شما حامی آنها هستيد يا نی. به همين خاطر 
است که من موسيقی طالبان را در موبايل خود 
ثبت کردم. حاال من آماده هستم که برای آنها 
را  موتر  طالبان  اگر  کنم  روشن  را  )آهنگ( 

متوقف کردند.«
»من  می افزايد:  ادامه  در  جنوب  راه  مسافر  اين 
و  مانده ام  ريش  پيش  روز  چند  از  همچنان 
چشمانم را سرمه کشيدم. هرقدر که شبيه طالبان 
باشی، همان اندازه از آنها در امان خواهی بود. 

اميدوارم که اتفاقی نيفتد.«
افغانستان رسم  برای مردهای پشتون در جنوب 
است که چشمان خود را سرمه می کشند تا آنها 
مسافران  اين،  کنار  در  اما  شوند.  معلوم  تيره تر 
شوند،  ديده  طالبان  شبيه  بيشتر  آن که  برای 

آهنگ موبايل خود را تبديل می کنند.
گاراژ  نزديکی  در  موسيقی  دکان  که  عبداهلل 

غذاي  به  کيفي  لحاظ  از  نه تنها  مردم  از  زيادي 
مناسب دسترسي ندارند که از نظر کمي نيز غذاي 
در  کميسيون  يافته هاي  نمي کنند.  دريافت  کافي 
ساخت  مشخص   1389 سال  نظارت هاي  جريان 
غذاي  مصاحبه شوندگان  درصد   4.5 از  بيش  که 
روزانه شان کمتر از سه وعده بوده است و عده اي 
از آنان به ندرت به گوشت، سبزي و ميوه دسترسي 

داشته اند. 
کميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ملل 
در  خويش   12 شماره  عمومي  تبصره  در  متحد 
آب  به  دسترسي  که  مي دارد  تصديق  غذا  مورد 
جزو  بايد  غذايي  محصوالت  آبياري  منظور  به 
کليدي حق غذاي مناسب را تشکيل داده و به طور 
اشخاص  و  مردم  معيشت  وسيله  من حيث  خاص 
نتايج  طبق  اما  شود.   گرفته  نظر  در  آسيب پذير 
درصد   68 گذشته،  سال  در  کميسيون  تحقيقات 
براي  کافي  آب  به  مي کنند  زراعت  که  کساني 
زراعت دسترسي نداشته و 8.5 درصد بيجاشدگان 
از منطقه اصلي شان را  داخلي، علت کوچ کردن 

نبود آب و مشکالت زراعت بيان کرده اند. 
نتیجه گیري 

توانايي دسترسي شهروندان افغانستان به امکانات 
مناسب  زندگي  يک  الزمه  که  سهولت هايي  و 
کشور  مناطق  اکثر  در  مي باشد.  محدود  است، 
اوليه  امکانات  به  حتا  مردم  که  مي شود  مالحظه 
آشاميدني،  آب  کافي،  غذاي  به شمول  زندگي 
دسترسي  آن  امثال  و  ابتدايي  درمان  و  دوا 
زمينه  اين  در  گوناگوني  و  متعدد  عوامل  ندارند. 
به  مي توان  گوناگون  داليل  ميان  از  دارد.  نقش 
مواردي چون سطح پايين اقتصاد خانواده ها، نبود 
مردم  اکثريت  براي  اشتغال  زمينه  محدوديت  يا 
افغانستان، بي توجهي دولت درکاريابي، اشتغال و 
رشد بخش زراعت، مالداري و صنايع اشاره کرد 
که به  طور مداوم تعداد افراد فقير را افزايش داده 
است و سبب شده تا شهروندان کشور همچنان از 
دسترسي به امکانات الزم زندگي مناسب محروم 

شوند. 
ادامه دارد

موترهای مسافری دارد می گويد: »کار من در حال 
رونق گرفتن است.« او ده آهنگ طالبانی را بر روی 

تليفون ها ثبت می کند و يک دالر می گيرد.
عبداهلل می گويد که او روزانه 50 آهنگ طالبانی را 
به درآمد  او  ثبت می کند.  موبايل مسافران  بر روی 
خوب  بسيار  »کارم  می گويد:  و  می کند  فکر  خود 

است. تشکر طالبان!«
»آنها  می دهد:  توضيح  ساله   26 دکاندار  يک 
)طالبان( تو را متوقف می کنند اما وقتی که ببينند تو 
مثل خودشان هستی و تو آهنگ طالبانی داری به تو 
لبخند می زنند. اين بعضی وقت ها می تواند جان آدم 

را نجات بدهد.«
او در ادامه می افزايد: »ما مردم فقيری هستيم و اينها 
که  را  تهديداتی  می توانيم  که  هستند  راه هايی  تنها 

روبه رو می شويم، کاهش بدهيم.«
اين  بر  دکانداران  از  ديگر  يکی  ميرويس،  احمد 
باور است که در سال های اخير شمار مسافرانی که 
آهنگ های طالبانی ثبت می کنند، بيشتر شده است. 
او می گويد: »کارمندان دولت و پوليس سابقا ما را 
به خاطر روشن کردن و فروختن اين آهنگ ها اذيت 
می کردند؛ اما حاال کاری ندارند. آنها می دانند که 
جان  حفظ  برای  را  آهنگ ها  اين  مردم  از  بسياری 

خود نياز دارند.

1. آزادی عمومی چیست؟
و  کلمه  خود  به  پرداختن  روش،  آسان ترين   – مصداق ها  و  کلمات 

آنچه در بردارد، است.
3ـ آزادی

تعريف ـ کلمه آزادی کلمه موحشی است. به کالسيک ترين تعريف 
آن در لغتنامه ليتره بسنده می کنيم: آزادی »وضعيت انسانی است که 
به هيچ ارباب و سروری تعلق ندارد« و يا »داشتن اختيار انجام يا عدم 
انجام امری.« از اين دو عبارت نزديک به هم يک فکر اساسی منتج 
می شود: آزادی يعنی داشتن اختيار تعيين سرنوشت )اتودترميناسيون(، 
را خود  انسان کردار و سلوک شخصی اش  يمن آن  به  اختياری که 

انتخاب می کند.
با توجه به برداشت اول، دو وجه تمايز امکان می دهند بتوان حدود و 

مرز مساله را از نزديک مشخص کرد.
تمامی  محور  آزادی  باب  در  تامل  فلسفی ـ  آزادی  حقوقی،  آزادی 
اين  می کند  مطرح  مابعدالطبيعه  که  پرسشی  است.  فلسفی  مطالعات 
است: آيا انسان می تواند سرنوشت خود را، خود تعيين کند؟ آيا حتا 
زمانی که گمان می کند آزادانه تصميم گرفته است، در واقع تحت 
نکرده  عمل  جبريات  از  مجموعه ای  يا  و  ماوراالطبيعی  اراده ای  تاثير 
تناقضات  به تحليل  نيز از جانب خود  است؟ اخالق گرا و روانشناس 
َرسين  را مختل کنند، می پردازند:  او  قادرند آزادی  انسان که  وجود 
نيز چون َکتول و پُل قديس می نويسد »در وجود من دو مرد زندگی 
می کنند... من آن اعمال نيکی را که دوست دارم، انجام نمی دهم و به 

بدی هايی که از آن بيزارم عمل  می کنم.«
اما عالوه براين، آزادی يک رشته مشکالت اجتماعی ايجاد می کند. 
جامعه در سطح وسيعی اعمال قدرت و اختيار فرد را مشروط می کند. 
بدين ترتيب که يا رفتار خاصی را باالجبار بر او تحميل می کند و يا 
به طريقی زيرکانه تر با محاصره او در ميان شرايطی چون چهارچوب 
سياست،  يا  مذهب  در  جماعت  با  همرنگی  اقتصادی،  و  اجتماعی 
تبليغات تماميت خواه ]توتاليتر[، اعمال قدرت او را ناممکن می سازد 
قواعد  که  حتا  جوامعی  می برد.  ميان  از  را  آن  اعمال  ميل  نهايتا  يا  و 
آزادی را پذيرفته اند نيز نمی توانند در مقابل آن کامال منفعل بمانند، 
خود  برای  انسان  که  را  رفتاری  عواقب  بايد  وضعيتی  چنين  در  زيرا 
برگزيده و اثراتی را که ضرورتا تحقق آن بر زندگی جمعی به دنبال 

خواهد داشت، متحمل شوند.
انسان های  با  انسان  ارتباطات  تنها  است.  اجتماعی  رشته  يک  حقوق 
ديگر و انسان با جامعه در حوزه آن قرار دارد. نتيجتا حقوق پرداختن 
بيگانه  موضوعش  به  نسبت  که  را  آزادی  مساله  از  جنبه هايی  به 
رشته حقوق  اگر چه  ديگر  از سوی  وامی گذارد.  فيلسوف  به  است، 
اعمال  و  اجتماعی شکل گيری  مطالعه شرايط  است،  هنجار گذار  که 
از دريچه  تنها  به آن  اما  تقسيم می کند،  با جامعه شناسی  را  آزادی ها 

قواعدی که بايد اين شرايط را تنظيم کنند، می نگرد.
آزادی به مثابه اختيار تعيين سرنوشت  ـ اين بدان معنا است که آزادی 
اختياری  است که انسان بر خود اعمال می کند. با چنين تعريفی، اين 
اما  تعيين شده  توسط حقوق  هم  آن  ديگری که  اختيارات  از  آزادی 
کند،  تحميل  ديگران  بر  را  رفتاری  انجام  می کند  مجاز  را  شخص 
است  اختياری  تعهد،   انجام  مطالبه  حق  ترتيب  بدين  می شود.  متمايز 
از  بتواند  او  آن  طبق  بر  که  است  شده  شناخته  انسان  يک  برای  که 
انسان ديگری انجام تعهدی که از قراردادی ناشی شده يا در اثر قوانين 
رسميت  به  کند.  طلب  را  است  آمده  به وجود  مسووليت  به  مربوط 
شناختن حقوقی يک آزادی، يقينا آثاری بر ديگری دارد: در غير اين 
قايل  انسان ها  ميان  را  ارتباطی  از حقوق که ضرورتا  آزادی  صورت 
الزاماتی  به سطح  و  است  منفی  آثار کامال  اين  اما  بود.  بيگانه  است، 
که با ترک فعل به قواعد آزادی ديگران احترام می گذارند، کاهش 

می يابد.
تعيين سر نوشت  اختيار  ميان آزادی ها و  تفاوت ماهوی  بنابراين يک 
خود، که اثری برديگری ندارد مگر به صورتی منفی و اکثر حقوق 
جمع  بر  يا  و  ديگران  بر  را  خاص  رفتاری  و  است  ثبوتی  که  ديگر 

تحميل می کند، وجود دارد.
ادامه دارد
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آزادی های عمومی و حقوق بشر
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متقاضیان کانکور در بدخشان:

از بی نتیجه ماندن نگرانیم
واقعه سحرگل

زنگ خطری برای دولت
و نهادهای مدافع حقوق زنان!  سیحون ـ بدخشان

 معصومه محمدی
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مشخص  حوزه  چهار  در  جاری،  سال  کانکور  آزمون 
با حضور  والیت بدخشان، در روز شنبه هفته ی جاری 
هزاران تن از متقاضیان این آزمون در حالی برگزار شد 
که شماری از متقاضیان، از ایجاد حوزه های سمبولیک 

در این والیت شکایت دارند.
مطابق آمار های ریاست معارف بدخشان، در این آزمون 
 2957 که  کرده اند  اشتراک  متقاضیان  از  تن   8502
تشکیل  پسران  را  آنها  تن   5545 و  دختران  را  آنها  تن 

می دهد.
به 8صبح  بدخشان  معارف  رییس  ودودی،  عبدالمعبود 
گفت: »آزمون کانکور سال 1390 در والیت بدخشان 
والیت  مرکز  فیض آباد  شهر  مشخص  حوزه  چهار  در 
بدخشان و ولسوالی های بهارک، شغنان و درواز برگزار 

شده است.«
فیض آباد،  حوزه  در  کانکور  متقاضیان  وی،  گفته  به 
دختران  را  آنها  تن   1590 که  می باشد  تن  شامل6152 
در  داوطلب  ترتیب580  همین  به  و  می دهند  تشکیل 
 1059 و  شغنان  حوزه  در  متقاضی   711 درواز،  حوزه 
داوطلب در حوزه بهارک شامل آزمون کانکور امسال 

شده اند.
حوزه  دو  کردن  اضافه  با  که  بود  این  بر  قرار  هرچند 
مشکل  بدخشان،  والیت  در  کانکور  آزمون  برگزاری 
بسیاری از دانش آموزان ولسوالی های دوردست برطرف 
دیده  کانکور  آزمون  برگزاری  روز  در  ولی  شود، 
ولسوالی  یک  برای  فقط  حوزه های  این  ایجاد  که  شد 

سمبولیک بوده است.
متقاضیان کانکور از ولسوالی های دوردست با بیان این 
مطلب اظهار می دارند که ایجاد این حوزه جدید برای 
بلکه برای دل خوشی وکالیی که  نه،  رفع مشکل مردم 

برای این کار تالش کرده اند، بوده است.
جنیداهلل ساحل، یک تن از متقاضیان کانکور، می گوید: 
تا  که  ولسوالی هایی  متقاضیان  که  است  تعجب  »جای 
دارند،  فاصله  کیلومتر   300 تا   100 از  فیض آباد  شهر 
به  کانکور  آزمون  در  اشتراک  برای  که  شدند  مجبور 
حوزه مرکزی فیض آباد بیایند، ولی وزارت تحصیالت 
 40 فیض آباد  شهر  تا  که  بهارک  ولسوالی  برای  عالی 
کرده  ایجاد  خاص  حوزه  یک  دارد،  فاصله  کیلومتر 

است.«
او گفت: »متقاضیان ولسوالی های جرم، وردوج، شهدا، 
حوزه  با  که  منجان  و  کران  و  اشکاشم  واخان،  خاش، 
امتحان  در  اشتراک  چانس  بودند،  نزدیک  بهارک 
کانکور در بهارک را نیافتند و از روی ناچاری در هوای 
به  یا  و  پیاده  پای  با  راه،  کیلومتر  ده ها  پیمودن  با  سرد 
از آزمون  تا  به شهر فیض آباد آمدند  وسیله حیوانات،  

کانکور محروم نمانند.«
برای  مردم  نمایندگان  تالش های  که  گفت  جنیداهلل 
و  ماند  بی نتیجه  مردم  خواست  مطابق  حوزه  این  ایجاد 
این حوزه را دولت نه برای رفع مشکل مردم، بلکه برای 
دلخوشی آنهایی که برای این کار تالش کرده اند، ایجاد 
کرده است، چون تعداد خیلی کمی از متقاضیان در این 

ولسوالی امتحان دادند.
شکایت های  بدخشان،  معارف  ریاست  در  مقام ها 
و  می دانند  بجا  را  دوردست  ولسوالی های  متقاضیان 
صورت  غلط فهمی  حوزه  این  ایجاد  در  که  می گویند 

گرفته است.
است  »درست  گفت:  ودودی  آقای 
رفع  برای  بهارک،  حوزه  ایجاد  که 
ولسوالی های  متقاضیان  مشکل های 
دوردست کران و منجان، جرم، خاش، 
بود،  وردوج، شهدا، اشکاشم و واخان 
میان  که  غلط فهمی ای  نسبت  به  اما 
تحصیالت  وزارت  و  مردم  نمایندگان 
اعزامی  هیات  آمد،  به وجود  عالی 
را  حوزه  آن  عالی  تحصیالت  وزارت 
داد  اختصاص  بهارک  برای  صرف 
دوردست  ولسوالی های  متقاضیان  و 

مجبورا به مرکز آمدند.«
از  دیگر  یکی  این ها،  از  گذشته 

نشر گزارش تکان دهنده ی خشونت علیه یک  از  پس 
از  یکی  موضوع  این  بغالن،  والیت  در  جوان  بانوی 
مختلف  اجتماعات  در  بحث  مورد  و  مهم  موضوعات 
شده است. به راستی که دیدن تصاویر و شنیدن آنچه بر 
سحرگل گذشته است، دل هرانسان را به در می آورد 

و متاثر می سازد.
احساس  سحرگل  با  تن  صدها  روزها  این  در  هرچند 
همدردی می کنند و دولت مردان و زنان سرشناس هم 
به راستی  آیا  اما،  می زنند؛  سخن  واقعه  این  تقبیح  در 
همدردی و تقبیح این حادثه کافی است؟ چه ضمانتی 
وجود دارد که این واقعه، مانند وقایع قبلی، برای چند 
روزی در سطح رسانه ها مطرح شود و باالخره با بهبود 
او،  صحی  وضعیت  شدن  بهتر  و  سحرگل  زخم های 

همه چیز به فراموشی سپرده نشود؟
آیا سحرگل همه خشونت هایی را که در حق او اعمال 

شده است، فراموش خواهد کرد؟ 
صورت  تالشی  او،  روحی  وضعیت  بهبود  برای  آیا 

خواهد گرفت؟
بعد از همه ی این حوادث، از او، برای زندگی در یک 

فضای امن و سالم، زندگی حمایت خواهد شد؟
محضر  و  کامل  شفافیت  در  قضیه،  این  عامالن  آیا 

قانون، به جزای اعمال شان خواهند رسید؟
همه ی این ها، سواالتی اند که باید از مسووالن امور و 
نهادهای مدافع حقوق زنان پرسیده شوند. نباید به این 
واقعه دل خراش که برای این بانوی جوان اتفاق افتاده 
است، به دید یک واقعه فردی نگریست. سحرگل نماد 
از  افغانی است که  مظلومیت صدها و حتا هزاران زن 
آغازین لحظات زندگی، به جرم زن بودن، محکوم به 

سپری کردن زندگی غیرانسانی هستند.
دولت،  توسط  هنگفت  هزینه های  مصرف  باوجود 
موسسات  و  مدنی  جامعه  نهادهای  زنان،  امور  وزارت 
خارجی و داخلی مدافع حقوق زن، هنوز زنان افغان با 

مشکالت زیادی دست و پنجه نرم می کنند. 
از  گزارش دهی  در  مالحظه ای  قابل  پیشرفت  هرچند 
موثر  اقدامات  اما  است،  گرفته  زنان صورت  وضعیت 
زنان،  حقوق  از  مردم  آگاهی  افزایش  در  عملی  و 
برای  درازمدت  و  کوتاه مدت  تدابیر  درنظرگرفتن 
کاهش و محو خشونت علیه زنان صورت نگرفته است. 
متمرکز  و  مقطعی  به صورت  اجراشده،  فعالیت های 
است.  بوده   دسترس  قابل  نقاط  و  مرکزی  برشهرهای 
درحالی که اجرای فعالیت ها به صورت مداوم، ارزیابی 
از فعالیت ها برای اجرای مجدد تمرکز بر ارایه خدمات 
آگاهی دهی به مردم در مناطق دوردست کشور، جلب 
حکومتی،  مسووالن  متعهدانه  و  صادقانه  همکاری 
خشونت  محو  برای  متنفذان  و  علما  قومی،  بزرگان 
جسمی و روانی علیه زنان، می تواند زمینه را برای موثر 
بودن فعالیت ها و دستیابی به اهداف در نظرگرفته فراهم 

کند. 
جامعه  نهادهای  نگرانی های  از  یکی  دیگر،  سویی  از 
مدنی و فعاالن حقوق زن، این است که دست آوردهای 
چند ساله در راستای حقوق زنان نباید قربانی مذاکرات 
صلح و برنامه های سیاسی شود.  واضح است که اگر 

دولت افغانستان موضوع حفظ دست آوردهای چند ساله 
در زمینه حقوق زنان را در مذاکرات با مخالفان مسلح 
و  زنان  وضعیت  بهبود  بر  و  نگیرد  نظر  در  دولت 
فعالیت هایی  نکند،  تاکید الزم  آنان  انکشاف وضعیت 
اجتماعی،  سیاسی،  وضعیت  بهبود  برای  کنون  تا  که 
بدون  است،  زنان صورت گرفته   اقتصادی  و  فرهنگی 

نتیجه خواهد ماند.  
پس ادارات دولتی، پارلمان افغانستان، کمیسیون مستقل 
حقوق بشر و نهادهای مدافع حقوق زنان، با درنظرداشت 
شرایط حساس کنونی، باید تالش های شان را برای حل 
اولیه  حقوق  به  آنان  دسترسی  افغان،  زنان  مشکالت 
قانون  با  مطابق  اجتماع،  و  خانواده  سطح  در  انسانی 
برای  الزم  زمینه های  کردن  فراهم  و  کشور  اساسی 
آینده ی روشن دختران این سرزمین منسجم کنند و در 
هماهنگی با هم، برنامه های کوتاه مدت و درازمدت را 

به شیوه موثر به اجرا دربیاورند.
واقعه ی تاسف آور سحرگل، در حقیقت، زنگ خطری 
نهادهایی که شعار  افغانستان و همه  برای دولت  است 
دفاع از حقوق زنان را سرداده اند. ضروت تالش برای 
عنعنات  زندانی  سحرگل  مانند  که  زنی  صدها  نجات 
نادرست، تعصبات و افکار نادرست غیرانسانی هستند، 
زنانی که  نجات  برای  به شدت محسوس است؛ تالش 

شاید هیچ گاه، کسی از زندگی آنان باخبر نشود. 
محل  مردم  مهم  نقش  از  نباید  قضیه،  این  کشف  در 
پولیس گزارش داده اند،  به  را  این قضیه  و کسانی که 
با شنیدن  افرادی که  از چنین  تقدیر  چشم پوشی کرد. 
و  می کنند  مسوولیت  احساس  وجدان شان،  صدای 
برای نجات زندگی یک زن، اقدام کرده اند، می تواند 
مسوولیت پذیری  فرهنگی  ترویج  و  مردم  تشویق  در 
و  فردی  حقوق  از  مردم  آگاهی  افزایش  باشد.   موثر 
اجتماعی زنان، به حیث بخش مهمی از پیکر خانواده و 
جامعه، باعث خواهد شد تا نسبت به چنین موضوعاتی، 
مواردی  چنین  از  گزارش دهی  و  نباشند  بی تفاوت 
دیگران  فامیلی  و  شخصی  امور  در  دخالت  تنها  نه  را 
ندانند بلکه وظیفه فردی خویش بدانند و در انعکاس و 
رسیدگی قانونی به این موارد، حکومت، جامعه مدنی 

و نهادهای فعال حقوق زنان را حمایت کنند.
از طریق  انعکاس آن  پیگیری جدی قضیه سحرگل و 
روانی  و  صحی  وضعیت  بهبود  از  اطمینان  رسانه ها، 
در جامعه  او  زمینه تحصیل و حضور  فراهم آوری  او، 
از  نیز  سالم  و  امن  فضای  یک  در  زندگی  شروع  و 
اقدامات مورد نیاز بعدی برای حمایت از بانوی جوانی 
و  جسمی  خشونت های  شدیدترین  مورد  که  است 

روانی قرار گرفته است.
این  پیگیری  در  الزم  حمایت های  صورتی که  در 
به  دیگر  موارد  هم چون  و  نگیرد  صورت  موضوع 
دولت  فعالیت های  شک  بدون  شود،  سپرده  فراموشی 
و نهادهای جامعه مدنی در راستای بهبود وضعیت زنان 
و  زیر سوال خواهد رفت  زنان،  علیه  و محو خشونت 
مردم و جامعه جهانی به روند دفاع از حقوق زنان در 

افغانستان به دیده شک خواهند نگریست.


توجه  با  امسال،  کانکور  آزمون  متقاضیان  نگرانی های 
بازهم  افراد بی نتیجه در سال گذشته،  به میزان بی سابقه 

بی نتیجه ماندن تعداد زیادی از متقاضیان است.
امسال،  کانکور  متقاضیان  از  یک تن  عبدالقدیم، 
زیاد  »با وجودی که درس خواندم و زحمت  می گوید: 
کشیدم، هنوز هم نگران ناکامی هستم، چرا که پذیرش 
با  است که  به حدی کم  عالی  نهادهای تحصیالت  در 

این رقم زیاد متقاضیان، امیدی برای کامیابی نمی بینم.«
آنانی که  و  جوانان  برای  که  می خواهد  دولت  از  او 
به  ورود  برای  را  سال  دوازده  آرزو،  و  امید  هزاران  با 
فراهم  را  تحصیل  زمینه های  کرده اند،  سپری  دانشگاه 
کند، چرا که همه ساله هزاران متقاضی کانکور بی نتیجه 
که  می آورند  روی  مهاجرت  به  ناچار  به  و  می مانند 
سرانجام یا تروریست می شوند و یا معتاد به مواد مخدر.

اما مقام ها در ریاست معارف بدخشان می گویند که آنها 
برنامه هایی را از قبل به منظور جلوگیری از ناکامی بیش 

از حد مشموالن امتحان کانکور، روی دست گرفته اند.
آقای ودودی گفت: »عمده ترین دلیل ناکامی متقاضیان 
مسایل  از  آگاهی  نداشتن  گذشته،  سال  در  کانکور 

کانکور و همچنان اشتباه در انتخاب آنها بود.«
به گفته او، امسال آنها برنامه های راهنمای کانکور را در 
تمام مکتب های والیت بدخشان، در جریان سال تعلیمی 
اجرا کرده اند و هم چنان در برخی مکتب ها کانکورهای 
آزمایشی را نیز راه اندازی کرده بودند تا در جلوگیری 

از ناکامی ها مفید واقع شود.
در  مسلکی  آموزگاران  کمبود  که  همچنین گفت  وی 
ناکامی  در  نیز  تعلیمی  کیفیت  بودن  پایین  و  مکتب ها 

متقاضیان کانکور بی اثر نیست.
ولی شماری از متقاضیان کانکور با درنظرداشت پذیرش 
سال  در  ناکامی  افزایش  و  عالی  تحصیالت  موسسات 

گذشته، امیدی برای کامیابی ندارند.
در کانکور سال 1389 به تعداد 6721 تن از حوزه والیت 
بدخشان شرکت کرده بودند که از این میان، تنها 1634 
تن جذب موسسات تحصیالت عالی و نیمه عالی شده و 
متباقی بی نتیجه مانده بودند که در یک محاسبه کوچک 
می توان گفت که  24.31 درصد شانس آموزش عالی 
را یافتند و بیشتر از 75 درصد به جمع بی کاران کشور 

پیوستند.
در آستانه امتحان کانکور سال جاری وزارت تحصیالت 
متقاضی  تن  هزار   160 میان  از  که  کرد  اعالم   عالی 
آنها جذب  تن  تنها 34460  در سراسر کشور،  کانکور 
نیمه عالی خواهند شد که  موسسات تحصیالت عالی و 
در 34 والیت کشور  را  پذیرش  آمار ظرفیت  این  اگر 
در نظر بگیریم، به هر والیت یک هزار نفر سهمیه داده 

خواهد شد.
والیت بدخشان دارای سه موسسه تحصیلی عالی و یک 
دانشکده  پذیرش  ظرفیت  که  است  نیمه عالی  موسسه 
آموزش و پرورش 250  نفر، دانشکده زراعت60 نفر، 
دانشکده ادبیات و علوم بشری200 تن و ظرفیت جذب 
موسسه عالی تربیت معلم فیض آباد 1200 تن است که 
نیمه  و  عالی  تحصیالت  نهادهای  پذیرش  مجموع  در 
مقایسه  در  که  می رسد  نفر  به 1710  بدخشان  در  عالی 

8500 متقاضی یک ظرفیت کم خوانده می شود.

ACKU
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REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST 

The German International Cooperation (GIZ) / SLGU-AusAID 

invites eligible and qualified bidders for provision of Advisory and 

Training Support for the Establishment of Supervising and Operative 

Structures for the Caravanserai Chora in Uruzgan Province as 

specified below. 

DESCRIPTION OF REQUIREMENTS 
GIZ-IS has, with financing from the Dutch Government constructed 

and equipped a Caravanserai in the District of Chora, Uruzgan 

Province. The Caravanserai includes 44 shops, a Generator to 

provide electricity and an Almond Dehulling Machinery Unit. 

GIZ is looking for companies/organisations to provide Advisory and 
Training Support for the Establishment of Supervising and Operative 
Structures for the Caravanserai Chora. 

The advisory work and training / training on the job to be conducted 

includes most of the following activities, but are not limited to these 

topics: 

1  
1.1 Discussion of the Supervising Structure and the Operational 

Structure with relevant governmental authorities at provincial, 
district and municipal level 

 1.2 Capacity building for involved public sector authorities. 

 1.3 Final determination of the public sector institutions the 
premises and machinery will be handed over to 

 1.4 Negotiations with the public sector institutions to determine 
the public sector authority to lead the management board 

 1.5 Determination of the other public sector representatives on the 
board 

 1.6 Determination of the positions representing the private sector 
on the board 

2   
 2.1 

Capacity building: 
 - Preparation of Selection procedures and documents (tender)
 - Evaluation of proposals, selection and contracting 

 2.2 Identification and selection of the persons representing the 
private sector 

 2.3 Capacity building for public and private sector members of the 
management board. 
  

 2.4 Capacity building for the private sector operator for 
Management of Shops. 
 

 2.5 Capacity building for the private sector operator for 
Management of the Generators. 

 2.6 Capacity building for the private sector operator for 
Management of the Almond Dehulling Facility. 
 

3
 3.1 Coaching of the management board members 

 
 3.2 Capacity building for all private sector operators. 

  

The training should be conducted during January to June 2012.  

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

office on 08.01.2012 

 

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

planned solicitation process should contact GTZ-IS by email 
to: fraidon.zameer@giz.de  and    ahmad.shams@giz.de  

 
♦ Vendor Response Form must be accompanied by a brief but 

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

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST
Provision of Training on Machinery use for Road Construction and

Maintenance for the Departments of Public Works and Rural
Rehabilitation and Development

in Tarin Kowt, Uruzgan Province

DESCRIPTION OF REQUIREMENTS
ITEMS

N°
NAME OF
SERVICE Expected Result

Approximate
No. of training

days

1

Theoretical
Training on

Road
Constructio

n and
Maintenanc
e Machinery

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

5

2

Practical
Training on

Road
Constructio

n and
Maintenanc
e Machinery

10 – 25 Trainees (mainly the
same trainees that participated in
the theoretical training) with
limited practical experience
know how to operate Road
construction and maintenance
machinery; can do the
necessary maintenance and
simple repairs.
Machinery to be trained upon
includes, but is not limited to the
following:

Grader
Mobile Asphalt Batch Plant
Tipper Truck
Wheel Loader
Water Tanker
Concrete Mixer
Vibratory Roller Compactor
Asphalt Cutter
Concrete Paving Blocks Machine
Compactor
Trailer

15

3

On-the-job
Training on

Road
Constructio

n and
Maintenanc
e Machinery

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

20

The training should be conducted during January to March 2012.

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

on 08.01.2012

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

planned solicitation process should contact GTZ-IS by email to:
ahmad.shams@giz.de fraidon.zameer@giz.de

♦ Vendor Response Form must be accompanied by a brief but
comprehensive company profile (including organizational
structure, experience in the required services, address, revenue
data, brands represented, if any).

ACKU
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ده ها هزار نفر در بوداپست 
تظاهرات کردند

یک روز پس از آن که قانون اساسی جدید در 
مجارستان به اجرا گذاشته شد، ده ها هزار نفر از 
پایتخت  بوداپست،  جاده های  به  معترض  مردم 

این کشور آمده و از آن انتقاد کردند.
حزب  را  کشور  این  جدید  اساسی  قانون 
تصویب  »فیدس«  نام  به  مجارستان  محافظه کار 

کرده است.
این حزب هشت ماه پیش در انتخابات پارلمانی 

مجارستان به پیروزی رسید.
قانون  که  می گویند  حاکم  حزب  مخالفان 
اساسی جدید تهدیدی برای دموکراسی در این 
کشور است؛ چرا که قانون اساسی جدید تمام 
راه های موازنه قدرت و نظارت بر آن را که از 
سال ۱۹۸۹ و برچیده شدن دولت کمونیستی بر 

کشور حاکم بوده، برچیده است.
مجارستان  از  هم  امریکا  و  اروپا  اتحادیه 

خواسته اند تا به قانون اساسی قبلی بازگردد.
اعتراض ها از کنار شادمانی های جاده ای حزب 
حاکم شروع شد. گروه های چپ گرا و مخالف 
سرور  و  جشن  پایگاه های  کنار  به  دولت 
شادمانی  مشغول  که  رفتند  دولت  طرفداران 

برای قانون اساسی جدید بودند.
پالکاردهای  بر  و چه  شعارها  در  معترضان چه 
که  می کردند  تاکید  نکته  این  بر  شان، 

نخست وزیر این کشور »دیکتاتور« است.
پارلمان  سوسیالیست  نمایندگان  از  یکی 
خبرگزاری  با  که  گفتگویی  در  مجارستان 
فرانسه داشت گفت که ویکتور اوربان، نخست 
وزیر مجارستان، این کشور را به سیاه ترین نقطه 

اروپا تبدیل کرده است.
اساسی  قانون  که  می گوید  حاکم  حزب  اما 
جدید، قوانین زندگی در مجارستان را آسان تر 

می کند.
یکی از نمایندگان حزب حاکم که در نگارش 
قانون اساسی جدید دست داشته است، می گوید 
که خارج از بحث و جدل های سیاسی، این مهم 
اعضایش  که  مجلسی  اولین بار،  برای  که  است 
قانون  توانسته اند  شده اند  انتخاب  آزاد  طور  به 

اساسی کشور را بنویسند.

پناهجویان کوریای شمالی 
در مرز با چین کشته شدند

کوریای  در  بشر  حقوق  مدافع  گروه  یک 
سه  هفته  این  شنبه  روز  که  است  گفته  جنوبی 
به  فرار  صدد  در  که  شمالی  کوریای  شهروند 
یخ بسته  رودخانه  از  عبور  هنگام  بودند  چین 
یالو در مرز دو کشور به ضرب گلوله مرزبانان 

کوریای شمالی کشته شدند.
که  می افزاید  بشر  حقوق  مدافع  گروه  این 
تیراندازی  از  شمالی  کوریای  مرزبانان  معموال 
فوری به سوی کسانی که در صدد فرار به چین 
هستند خودداری می کنند و واکنش سریع آنان 
در روز شنبه می تواند نشانه آن باشد که با آغاز 
کوریای  مقامات  اون،  جونگ  کیم  رهبری 
امنیتی در این کشور را شدت  اقدامات  شمالی 

بخشیده اند.
جنوبی  کوریای  کشور  دو  با  شمالی  کوریای 
با  مرز  از  که  آن جا  از  و  است  هم مرز  چین  و 
می شود،  حفاظت  شدت  به  جنوبی  کوریای 
برای  زمینی  راه  از  فرار  امکان  تنها  معموال 
با  مرز  از  عبور  شمالی  کوریای  شهروندان 

جمهوری خلق چین است.

فرمانده کل ارتش ایران روز سه شنبه در جمع خبرنگاران 
ایران  دریایی  رزمایش  دلیل  به  که  امریکایی  کشتی  به 
خلیج فارس را موقتا ترک کرده هشدار داد که »به خلیج 
فارس بازنگردد.« این فرمانده ارتش همچنین تهدید کرد 
که ایران »تذکر« خود را در این باره تکرار نخواهد کرد.

عطا اهلل صالحی، فرمانده کل ارتش ایران، در آخرین روز 
»به  گفت:  فارس  خلیج  در  کشورش  دریایی  رزمایش  از 
کشتی امریکایی که از تنگه هرمز خارج شده و به دریای 
عمان آمده است توصیه و تاکید می کنیم به خلیج فارس 

بازنگردد.«
او همچنین افزود: »جمهوری اسالمی ایران در نظر ندارد 

تذکر خود را تکرار کند.«
را  امریکا  دریایی  نیروی  حالی  در  ایران  نظامی  مقام  این 
مقام های  دیگر  اخیر  هفته های  در  که  است  کرده  تهدید 
ایران تهدید کرده اند در صورتی که صادرات نفت ایران 
با  اسالمی  جمهوری  گیرد،  قرار  بین المللی  تحریم  هدف 
بازارهای  به  منطقه  این  نفت  انتقال  مانع  هرمز  تنگه  بستن 

جهانی خواهد شد.

یک گروه مدافع حقوق بشر که کارش نظارت بر آمار مربوط 
به تلفات غیرنظامیان در عراق است، می گوید که بیش از دو 
سال است که کاهش قابل مالحظه ای در تعداد کشته شدگان 

در عراق مشاهده نشده است.
بادی کونت« است، در گزارش  نام آن »عراق  این گروه که 

که  کرد  اعالم  سه شنبه  روز  روسیه  دفاع  وزارت  سخنگوی 
قاره پیما  دوربرد  موشک  صاحب  ایران  اسالمی  جمهوری 
نیست. وادیم کووال، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، همچنین 
به خبرگزاری اینترفکس گفت که ایران تکنالوژی الزم برای 
کوتاه  زمانی  فاصله  در  و  ندارد  را  موشک هایی  چنین  تولید 

نمی تواند به موشک های بالیستیک دست یابد.
ایران می گوید در آخرین مرحله از رزمایشی دریایی که در 
با  را  پیشرفته  موشک  سه  کرد،  برگزار  هرمز  تنگه  نزدیکی 

موفقیت شلیک کرده است.
نیروی  مانور  جریان  در  ایران  موشکی  آزمایش های  دنبال  به 
دریایی در آب های جنوبی این کشور در خلیج فارس، فرانسه 

و کانادا از این آزمایش های موشکی انتقاد کردند.
به آزمایش های  نسبت  کانادا  یک سخنگوی وزارت خارجه 

کشتی   ایران،  سوی  از  تهدید  این  به  واکنش  در 
واحد پنجم امریکا که در بحرین مستقر است اعالم 
کرد که اجازه نخواهد داد جمهوری اسالمی در راه 

تجارت آزاد از مسیر تنگه هرمز مانع ایجاد کند.
تنگه هرمز محل انتقال ۲۰ درصد از نفت صادراتی 

جهان است.
اخیر  رزمایش  ایران،  ارتش  کل  فرمانده  گفته  به 
گذشته  روز  ده  در  که   »۹۰ »والیت  عنوان  با  ایران 
در  مستقر  خارجی  نیروهای  به  درسی  شد  انجام 
نیز  امریکایی  هواپیمابر  کشتی  و  داده  فارس  خلیج 
به همین دلیل از خلیج فارس خارج شده و به دریای 

عمان رفته است.
آقای صالحی به نام و مشخصات این کشتی جنگی 

امریکایی اشاره نکرده است.
ایران  است که  تاکید کرده  عطا اهلل صالحی در عین حال 
در  »اما  نیست،   غیرمنطقی  کار  هیچ  به  زدن  پی دست  در 

برابر هر تهدیدی آماده ایم.«
منطقه  کشورهای  به  همچنین  ایران  ارتش  کل  فرمانده 

نشان  اخیر  آمارهای  که  می گوید  خود  ساالنه 
به طور  و  پایین  سطحی  در  درگیری ها  که  می دهد 
مداوم در عراق ادامه دارد و تا سال های سال منجر به 

کشته شدن غیرنظامیان می شود.
کشته شدگان  تعداد  مورد  در  گروه  این  که  آماری 
ارایه داده است، از آنچه که مقام های عراقی منتشر 

می کنند، باالتر است.
که  می گویند  آمار  ارایه  با  همراه  عراقی  مقام های 
آمده  پایین  تدریج  به  عراق  در  خشونت ها  میزان 

است.
اما این گروه مدافع حقوق بشر می گوید که از زمان 
حمله نیروهای به رهبری امریکا به عراق، یعنی از ۹ سال پیش 
غیرنظامی  آنها  اکثر  که  نفر  هزار   ۱۶۲ مجموع  در  کنون،  تا 

بوده اند در عراق کشته شده اند.
تعداد کشته شدگان در عراق در سال ۲۰۱۱، طبق آماری که 
این گروه ارایه داده است، چهار هزار و ۵۹ نفر بوده است که 

ابراز نگرانی کرده و گفته است این کشور از  ایران  موشکی 
»نزدیک« وضعیت ناپایدار منطقه را زیر نظر دارد.

جوزف الویی، سخنگوی جان برد، وزیر خارجه کانادا، گفته 
است: »همان طور که وزیر خارجه )آقای( برد و نخست وزیر 
امروز  تهران  کنونی  رژیم  گفته اند،  پیشتر  هارپر  )آقای( 

مهم ترین تهدید برای امنیت جهانی است.«
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  والرو،  برنار  زمینه،  همین  در 
فرانسه، روز دوشنبه در بیانیه ای بر تجارت آزاد در تنگه هرمز 
تاکید کرده و از ایران خواست به ضرورت آزادی تنگه هرمز 

و برقراری وضعیت مطلوب در آن احترام بگذارد.
سخنگوی وزارت خارجه فرانسه همچنین به دنبال آزمایش های 
موشکی ایران  در جریان رزمایش نیروی دریایی این کشور 
در خلیج فارس گفت که فرانسه از این آزمایش موشکی ابراز 

موفق  می توانند  ایران  به  »اتکا  با  که  است  کرده  توصیه 
باشند.«

رزمایش دریایی ایران در نزدیکی تنگه هرمز روز دوشنبه 
آنها گفته  از  یکی  پیشرفته که  با خبر شلیک سه موشک 

می شد بردی معادل ۲۰۰ کیلومتر دارد به پایان رسید.

اندکی از آمار مربوط به سال ۲۰۱۰ باالتر است.
روز ۱۸ دسامبر ۲۰۱۱، آخرین سربازان امریکایی خاک عراق 
را ترک کردند و کار حفظ امنیت را به طور کامل به نیروهای 

امنیتی و ارتش این کشور سپردند.
نظر  از  که  است  ایتالفی  دولتی  حاضر  حال  در  عراق  دولت 

سیاسی موقعیتی شکننده دارد.
با  ملی،  وحدت  دولت  تشکیل دهنده  احزاب  میان  اختالف 
این  حامیان  میان  در  گروهی  و  مذهبی  تنش های  گرفتن  باال 

احزاب، به تازگی شدیدا افزایش یافته است.
نوری  عراق،  از  امریکا  نیروهای  خروج  از  پس  ساعت  چند 
هاشمی،  طارق  بازداشت  حکم  عراق،  نخست وزیر  مالکی، 
معاون رییس جمهور را به اتهام دست داشتن در فعالیت های 

تروریستی صادر کرد.
طارق هاشمی که در حال حاضر در منطقه کردستان عراق به 

سر می برد، اتهام های واردشده را تکذیب کرده است.

تاسف می کند.
اخیر  موشکی  آزمایش های  که  »متاسفیم  گفت:  والرو  آقای 

پیام بسیار بدی را به جامعه بین المللی می فرستد.«
به  موسوم  ایران،  ارتش  دریایی  نیروی  مانور  سخنگوی 
»رزمایش والیت ۹۰« روز دوشنبه اعالم کرد از این رزمایش، 
موشک بردبلند ساحل به دریا به نام »قادر« با برد ۲۰۰ کیلومتر 
با موفقیت شلیک شده است. برنار والرو همچنین تصریح کرده 
خصوص  در  جدی  نگرانی های  بین المللی  جامعه  که  است 
برنامه موشک های بالستیک ایران دارد. نیروی دریایی ایران در 
حالی دست به رزمایش »والیت ۹۰« و آزمایش موشکی زده 
نپذیرفتن خواسته جامعه  دلیل  به  اسالمی  است که جمهوری 
جهانی  درخصوص توقف فعالیت های حساس هسته اي اش با 

فشار فزاینده بین المللی رو به رو است.

ایران، کشتی امریکایی را تهدید کرد که به خلیج فارس بازنگرد 

میزان تلفات غیرنظامیان در عراق همچنان باالست

ACKUروسیه: ایران صاحب موشک دوربرد قاره پیما نیست 
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