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در  ترافیک  اداره  مسووالن 
والیت بلخ از افزایش رویدادهای 
خبر  والیت  این  در  ترافیکی 

می دهند.
در  می گویند  ترافیک  مسووالن 
این  برای  راه حلی  صورتی که 
فجایع  نشود،  سنجیده  مشکل 
رخ  آینده  در  جبران  ناپذیری 

خواهند داد.
باستان، عبدالقادر  از بست  نقل  به 
ترافیک  عمومی  مدیر  جیحون 
حوادث  افزایش  به  اشاره  با  بلخ، 
ترافیکی در این والیت می گوید: 
سال های  به  نسبت  روان  سال  »در 
حوادث  درصد  پنج  گذشته 

ترافیکی افزایش یافته است.«
در  گفت  بلخ  ترافیک  مدیر 
خورشیدی  سال  جاری  جریان 
رخ  بلخ  در  ترافیکی  حادثه   180
حوادث  این  نتیجه ی  در  که  داده 
هفتاد نفر کشته و 110 نفر زخمی 

شدند.
افزایش  علت  جیحون  آقای 
تیزرانی  را  ترافیکی  حوادث 
کردن  بار  رانندگان،  حد  از  بیش 
خارج از نورم های پذیرفته شده ی 

www.8am.af 
  8صبح را در انترنت بخوانید

امریکا در نظر دارد سی میلیون دالر 
اجرای  منظور  به  آینده  سال  برای 
پروژه های انکشافی به والیت غزنی 

کمک کند.
سفیر  کراکر  رایان  را  مطلب  این 
امریکا در کابل، در سفری که دیروز 

به غزنی داشت، بیان کرد.
به گزارش بست باستان، وی افزود 
این مبلغ را در ارتباط به برنامه سال 
2013 و معرفی غزنی به عنوان مرکز 
تمدن اسالمی برای این والیت، در 

نظر گرفته اند.
این  که  داشت  اظهار  کراکر  آقای 
از  بنایی  زیر  بخش های  در  مبلغ 

ترافیکی، غیرمسلکی بودن بخشی 
نابلدی  همچنین  و  رانندگان  از 
مناطق  دیگر  از  که  رانندگانی 
می شوند،  کشور  شمال  وارد 

عنوان می کند.
اما مسووالن در شفاخانه حوزوی 
ماه  تا  که  می گویند  مزارشریف 
ترافیکی  حادثه   518 امسال  قوس 
از  که  شده  راجع  شفاخانه  این  به 
جمله قربانیان این حوادث 82 نفر 

زن و 403 مرد بوده اند.
غوث الدین انوری رییس شفاخانه 
می گوید:  مزارشریف  حوزوی 
»از جمله 518 واقعه ترافیکی، 56 
مصدومین  مرگ  به  منجر  واقعه 
واقعه  هفتاد  تا  شصت  و  شده 
شده  فرستاده  مرکز  به  آن  وخیم 

است.«
آقای انوری با اشاره به بیشتر شدن 
می افزاید  ترافیکی،  رویدادهای 
وقوع  مهم  علل  جمله  از  که 
استعمال  ترافیکی،  رویدادهای 
چرس و مشروبات الکولی توسط 
حرکت  همچنین  و  رانندگان 
روشن  کامال  چراغ های  با  کردن 

از طرف شب می باشد.

و  کاریابی  زراعت،  توسعه  جمله 
تقویت بخش های امنیتی در غزنی به 

مصرف می رسد.
تاکید  امریکا  متحده  ایاالت  سفیر 
کرد که تمام پروژه ها برای مصرف 
این کمک، در هماهنگی با حکومت 

محلی گزینش خواهد شد.
آقای کراکر با اشاره به تامین امنیت 
سال  به  پیوند  در  غزنی  والیت 
تیم  امنیتی  2013، گفت که بخش 
بازسازی والیتی به گونه ی هماهنگ 
امنیت  تامین  در  داخلی  نیروهای  با 
سال  برنامه  تا  می گیرد  سهم  غزنی 
سپری  تهدید  کدام  بدون   2013

شود.
موسی خان اکبرزاده والی غزنی هم 
در  را  بازسازی والیتی  نقش گروه 
بازسازی غزنی مهم شمرده افزود که 
امریکا  بازسازی  این گروه  از  پیش 
و پولند که در غزنی مستقر هستند، 
در بازسازی غزنی به گونه ی جدی 
سهم گرفته اند و ده ها پروژه کوچک 

و بزرگ را تمویل کرده اند.
وعده  کمک های تازه برای بازسازی 
می شود  ابراز  حالی  در  غزنی  شهر 
به  غزنی  والیت  معرفی  زمان  که 
عنوان پایتخت تمدن اسالمی، خیلی 

نزدیک شده است.

هيات مجلس سنا 
در اسالم آباد 
به سر می برد

ده عضوی  هیات  یک  کابل:  8صبح، 
ریاست  به  افغانستان  سنای  مجلس 
سنا  مجلس  رییس  مسلم یار  فضل هادی 
رسمی  دعوت  به  دوشنبه  روز  شام  که 
پارلمان آن کشور وارد اسالم آباد شدند. 
و  گذشته  روز  هیات  این  می رود  انتظار 
و  وزیر  نخست  جمهور،  رییس  با  امروز 

برخی مقام های آن کشور دیدار کنند.
مجلس  دوم  معاون  گل افغان،  رفیع اهلل 
که  گفت  خبرنگاران  به  گذشته  روز  سنا 
افغانستان  پارلمانی  هیات  سفر  از  هدف 
و  صلح  تامین  پاکستان،  با  روابط  بهبود 
پاکستان  تشویق  و  افغانستان  در  ثبات 
با  کشور  آن  صادقانه  ی  همکاری  برای 

می باشد.  پروسه ی صلح 
سنا  مجلس  »اعضای  گفت:  گل افغان 
پروسه ی  در  پاکستان  که  می خواهند 
را  صلحی  تا  کند  تالش  صادقانه  صلح 
دست  به  می خواهند،  افغانستان  مردم  که 

آید.«
معاون دوم مجلس سنا همچنین گفت که 
روشن  مداخله های  شاهد  افغانستان  مردم 
بوده و  افغانستان  امور  پاکستان در  کشور 
مداخله های  به  این کشور  تا  دارند  انتظار 

پایان دهد. افغانستان  خود در 
مجلس  رییس  مسلم یار،  فضل هادی 
کمیسیون  رییس  سفر،  این  در  را  سنا 
از اعضای  برخی  بین المللی مجلس سنا و 

می کنند. همراهی  مجلس  این 
قرار است هیات مجلس سنا با آصف علی 
یوسف رضا  جمهور،  رییس  زرداری 
سنا،  رییس مجلس  نخست وزیر،  گیالنی 
خارجی  ارتباط  کمیته  اعضای  و  رییس 
دیگر  مقام  های  برخی  و  پاکستان  پارلمان 

آن کشور دیدار و گفتگو کنند.

امریکا به غزنی سی ميليون دالر کمک می کند افزایش رویدادهای ترافيکی 
در بلخ

رضایت مردم از پولیس بیشتر شده است

در صفحه 9

هشتاد و یک درصد 
از مصاحبه شوندگان 

گفته اند که وظایف 
پولیس قابل احترام 
است و هم چنین از 

انجام وظایف پولیس 
ابراز خرسندی کرده اند. 

احترام به پولیس 
در میان افغان ها در 
سال 2011، هشت 

درصد نسبت به 
سال 2010 بیشتر 

شده است. هم چنین 
هفتاد و پنج درصد 

از مصاحبه شوندگان 
گفته اند که نسبت به 

توانایی های پولیس 
اطمینان دارند و این 

رقم سه درصد افزایش 
را نسبت به سال 2010 

نشان می دهد.
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ارمغان حنا برای کابل
قرار است امروز، وزیر خارجه پاکستان به کابل 
بیاید. این سفر پس از یک دور تنش و تیرگی در 
روابط  می گیرد.  صورت  کشور  دو  میان  روابط 
با  گذشته،  10سال  در  پاکستان،  و  افغانستان 
اما  است.  بوده  همراه  زیادی  فرودهای  و  فراز 
این روابط، پس از ترور آقای ربانی و گلوله باری 
به  پاکستانی،  سربازان  سوی  از  مرزی  مناطق 
شدت تیره شده است. حکومت پاکستان در تالش 
است تا پیش گام بهبود روابط با افغانستان شود. 
پاکستان پس از کنفرانس بن دوم احساس کرد که 
در یک انزوای سیاسی به سر می برد. عدم حضور 
هیچ  اعتراض  با  دوم،  بن  کنفرانس  در  پاکستان 
و  پاکستان  روابط  در  تنش  نشد.  همراه  کشوری 

امریکا، بر انزوای این کشور افزوده است.
سیاسی  رهبران  گروگان گرفتن  با  پاکستان، 
طالبان، در تالش بود تا در تمام مسایل منطقه ای، 
به ویژه گفتگوهای صلح با طالبان، نقش محوری 
ادامه  خود  باج گیرانه ی  سیاست  به  باشد  داشته 
طالبان  جبهه ی  در  که  شکافی  با  اکنون،  دهد. 
با  پاکستان  محوریت  است  آمده  به وجود 

پرسش هایی همراه شده است.
اکنون بخشی از طالبان در کابل، بخشی دیگر در 
قطر و برخی هم در ترکیه و عربستان در صدد 
ساختار  در  حضور  برای  سیاسی  چانه زنی های 
پاکستان  می باشند.  افغانستان  سیاسی  آینده 
اهرم  بزرگ ترین  که  است  کرده  درک  به خوبی 
فشار را از دست داده است و در تالش است که 
جبهه ی  افغانستان،  حکومت  با  روابط  بهبود  با 
دیگری را برای گفتگوهای صلح باز کند. حکومت 
افغانستان نیز در قضیه مذاکره با طالبان عمال در 
حاشیه قرار گرفته است. به نظر می رسد که هردو 
کشور از اقدام امریکا در روند گفتگوهای جاری 
انتظار  افغانستان  و  پاکستان  می باشند.  ناراضی 
را  اول  حرف های  طالبان،  مساله ی  در  که  دارند 
بزنند و طرف اصلی در گفتگوها باشند. حال باید 
دید که حرکت های موازی افغانستان  و پاکستان، 
تا چقدر می تواند در راستای دست یابی به صلح 

و ایجاد محوریت های جدید موثر باشد.
صورت  حالی  در  پاکستان  خارجه  وزیر  سفر 
متحده  ایاالت  با  کشور  این  روابط  که  می گیرد 
در  پاکستان  می باشد.  خراب  به شدت  امریکا 
مسیر  ناتو،  نیروهای  هوایی  حمالت  به  واکنش 
تدارکاتی را بر روی آنان بست و پایگاه شمسی 
ایاالت  ساخت.  خارج  امریکا  کنترول  از  نیز  را 
برابر  در  را  تحریمی  امریکا، سیاست های  متحده 
که  است  باور  این  بر  و  گرفته  پیش  در  پاکستان 
در  را  هراس افگنان  با  مبارزه  توانایی  پاکستان 
مناطق قبایلی ندارد. از این رو، امریکا احتماال تالش 
خواهد کرد که در مبارزه خود علیه هراس افگنان 
اساسی  نگرانی  دهد.  ادامه  سرحد  سوی  آن  در 
این است که مبادا حکومت افغانستان یک بار دیگر 
فریب سیاست های پاکستان بخورد و علیه متحدان 

غربی خود دست به ایتالف جدید منطقه ای بزند.
پاکستان،  که  است  کرده  ثابت  سال   10 تجربه ی 
یک همسایه متعهد نبوده و در راستای بی ثباتی و 
ترتیب،  بدین  افغانستان تالش کرده است.  نا امنی 
به  سفر  در  پاکستان  خارجه  وزیر  است  خوب 
اعتراف کند  به اشتباهات یک دهه ی گذشته  کابل 
نمایش  به  عمل«  »در  را  و صداقت سیاسی خود 
حنا  سفر  ارمغان  که  دید  باید  این همه،  با  گذارد. 

ربانی برای حکومت کابل چه می باشد!

زنگ اول


یک خانم در بغالن مرکزی به قتل رسید
قریه  در  خانم  یک  پلخمری:  8صبح، 
صبح  مرکزی  بغالن  »تورانی های« 
و  رسید  قتل  به  منزلش  در  دیروز 
پولیس بغالن شوهر مقتول را به اتهام 

این قتل بازداشت کرده است.
داکتر محمدخلیل نرمگوی، سر طبیب 
به خبرنگاران  بغالن مرکزی  شفاخانه 
توسط   ابتدا  خانم،  این  که  گفت 
ریسمان خفه شده و سپس بر روی او 

آب جوش پاشیده شده است. 
سمونوال سید زمان الدین حسینی، آمر 
امنیت فرماندهی امنیه والیت بغالن در 

قتل زنان در  ارقام  قتل،  این  با  بغال،ن 
اثر خشونت در سال روان به ده قضیه 

می رسد.
وی افزود که دو مورد تجاوز جنسی 
و ده ها مورد دیگر از نواع خشونت ها 

را در سال جاری ثبت کرده اند. 
این  در  بغالن  در  زنان  علیه  خشونت 
چنانچه  است؛  یافته  ازدیاد  اواخر 
به  نیز دو خانم دیگر  ماه گذشته   در 
بغالن  در  فهیمه  و  سحرگل  نام های 
قرار  مورد خشونت  فجیعی   به شکل 

گرفته بودند. 

یک مصاحبه تلیفونی گفت: »شخص 
مقتول  خانم  شوهر  بازداشت شده، 
است، ولی تا هنوز دقیق معلوم نیست 

که عامل اصلی قتل چه کسی است.«
خانم رحیمه ظریفی رییس امور زنان 
خبر  گفت:  این  تایید  ضمن  بغالن 
خفه  ریسمان  توسط  اول  خانم  »این 
قتل،  این  که  آن   به خاطر  بعد  و  شده 
بر  شود،  عنوان  خودسوزی  حادثه 
روی جسد مقتول، آب جوش پاشیده 

شده است.«
زنان  امور  رییس  گفته های  اساس  بر 

کشف سالح و 
مهمات توسط ریاست 

امنیت ملی بغالن
که  خبرنامه  یک  در  پلخمری:  8صبح، 
از سوی دفتر مطبوعاتی ریاست امینت 
ملی بغالن به نشر رسیده، آمده است که 
کارمندان ریاست امنیت ملی این والیت 
مقداری سالح و مهمات را در مربوطات 

این والیت کشف وضبط کرده اند.
به اساس این خبرنامه این نیرو ها دوهزار 
و  هزار  دو  دهشکه،  مرمی  یکصد  و 
چهل  و  پنج صد  زییو،  مرمی  یکصد 
مرمی  پنج  و  چهل  زیکویک،  مرمی 
ثقیل  ماشین دار  میل  یک  راکت انداز، 
از ولسوالی های  په پشه را  و  یک میل 
دست  به  و  کشف  خنجان  و  جلگه 

آورده اند.
 در خبرنامه آمده است که در پیوند به 

این مهمات کسی بازداشت نشده است.

رییس و هیات اداری 
شورای والیتی کندز 

انتخاب شدند
والیتی  شورای  اعضای  کندز:  8صبح، 
سومین  اداری،  هیات  و  رییس  کندز، 

دور کاری شان را دیروز برگزیدند.
در پی انتخاباتی که بر سر کرسی ریاست 
گرفت،  صورت  کندز  والیتی  شورای 
نمایندگان  از  یکی  نبی زاده،  امان اهلل 
ولسوالی  از  کندز  والیتی  شورای 
امام صاحب، توانست با کسب رای الزم، 
مقام ریاست شورای والیتی کندز را از 

آن خود سازد.
رییس  امان،  امان اهلل  انجنیر  گفته ی  به 
انتخابات،  مستقل  کمیسیون  ساحه ای 
امان اهلل نبی زاده و عبدالقدیر حسین خیل، 
که  بودند  نامزد  شورا  ریاست  مقام   به 
آقای نبی زاده با دریافت 7 رای، ریاست 

شورا را از آن خود کرد.
ایوبی،  محمدیوسف  و  بارکزی  اصیال 
برای پست معاونت شورا نامزد بودند که 
آقای ایوبی، با کسب بیشترین رای، به 

عنوان معاون شورا برگزیده شد.
مستقل  کمیسیون  ساحه ای  رییس 
و  صادقی  کریمه  که  گفت  انتخابات 
دو  نصرت یار،  محمد  خوش  مولوی 
نماینده ای بودند که بر سر کرسی منشی 
رقابت کردند و آقای نصرت یار  شورا 
توانست با دریافت 7 رای، منشی شورای 
ترتیب  این  به  که  شود  کندز  والیتی 
والیتی  شورای  اداری  هیات  کرسی 
کندز، برای بار دوم، به گونه ی کلی به 

نماینده گان مرد تعلق گرفت.
اداری  هیات  برگزیدن  برای  انتخابات 
دور سوم کاری شورای والیتی کندز، 
انتخابات  کمیسیون  محلی  دفتر  توسط 
و با حضور نمایندگان یوناما، NDI و 

نهادهای مدنی برگزار شده بود.

خط لوله گاز در آستانه عملی شدن است
مراحل  نهایی شدن  از  دولتی  مقام های 
ترکمنستان  گاز  لوله ی  خط  احداث 
هند  و  پاکستان  به  افغانستان  طریق  از 

خبرداده اند. 
افغانستان،  بخیر  صبح  از  نقل  به 
عبدالحکیم عاشر رییس مرکز اطالعات 
که  است  گفته  حکومت  رسانه های  و 

از  گاز  مکعب  متر  میلیارد   33 آن 
به  افغانستان  طریق  از  ترکمنستان 

پاکستان و هند انتقال یابد. 
پیش از این هزینه ساخت این لوله گاز 
بانک  سوی  از  هند  به  ترکمنستان  از 
دالر  میلیارد   7 حدود  آسیایی  توسعه 

برآورد گردیده بود. 

به  ترکمنستان  از  گاز  انتقال  پروژه ی 
مرحله  و  شدن  عملی  آستانه  در  هند، 
پایانی قرار دارد که با سفر حامد کرزی 
ترکمنستان،  به  کشور  جمهور  رییس 
این برنامه سرعت بیشتر داده شده است. 
کیلومتر   1700 که  گاز  لوله  خط  این 
شدن  عملی  با  است  قرار  دارد،  طول 

ACKU
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س از وراي دود و آتش

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

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

محمد عارف بیات1147
ه و تنظیم:

تهی

دولت  از  افغانستان،  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
راـ  ستوری  قاتالن خانم  »هرچه سریع تر«  خواست که 
نوزاد  آوردن  به دنیا  به خاطر  پیش  روز  چند  که  زنی 
دختر از سوی خانواده  شوهرش به قتل رسیده است - به 

پنجه قانون بسپارد.
مسووالن محلی در والیت کندز، گفته اند که این زن 
در قریه فاملی ولسوالی خان آباد این والیت، چند روز 
قبل، به قتل رسیده است. مقام های محلی والیت کندز 
گفته اند که مادرشوهر این زن از سوی پولیس بازداشت 
شده، اما شوهر او که در قضیه کشتن همسرش دخیل 
بوده، فرار کرده است. این مقام ها افزوده اند که خانم 
ستوری ابتدا از سوی خانواده شوهرش شکنجه و بعدا 

خفه شده است.
نوزاد  سومین  تولد  که  حاکی ست  گزارش ها 
آن ها  بود؛  کرده  عصبانی  را  ستوری  خانواده  دختر، 
می خواستند نوزاد پسر داشته باشند. خبرنگاران از یکی 
از نزدیکان خانم ستوری که بیست و دو سال سن داشته 
است، نقل کرده اند که به دنبال به دنیا آمدن نوزاد دختر، 
رفتار اعضای خانواده شوهر خانم ستوری نسبت به او 

تغییر کرده بود.
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  مقام های  این حال،  با 
روشن  قتل  این  اصلی  دلیل  هنوز  آن که  با  می گویند 
بازداشت و  باید برای  افغانستان  اما دولت  نشده است، 
به پنجه قانون سپردن عامالن این قتل، هرچه سریع تر، 

اقدام کند.
داکتر ثریا صبحرنگ، یک تن از کمیشنران کمیسیون 
مورد  در  عدالت  که  می گوید  بشر،  حقوق  مستقل 
صبحرنگ  خانم  شود.  تامین  باید  قضیه  این  عامالن 
در  اما  نیست،  معلوم  قضیه  این  علت  »هنوز  گفت: 
مجموع علت این قضیه که چه است، ما آن را شدیدا 
که  می خواهیم  دولت  از  و  می کنیم  محکوم  و  تقبیح 

معین وزارت امور زنان افزود که گزارش قضیه کشته 
موارد  از  که  دیگر  قضیه  شش  با  ستوری  خانم  شدن 
جدی خشونت علیه زنان در این اواخیر به شمار می رود، 
ریاست جمهوری  دفتر  به  زنان  امور  وزارت  سوی  از 

فرستاده شده است. 
هم چنین داکتر ثریا صبحرنگ از دو مورد دیگر قتل در 
والیت هرات خبر داد و گفت که یکی از این موارد 
در ولسوالی چشت   شریف اتفاق افتاده است. او گفت 
که  پانزده ساله  دختر  یک  شریف  چشت   ولسوالی  در 
هشتم  بود،  شده  داده  شوهر  به  سیزده سالگی  سن  در 
چاقو  ضربات  مورد  بود،  خواب  در  زمانی که  دلو  ماه 
شفاخانه  به  رسیدن  تا  و  گرفت  قرار  شوهرش  توسط 
این دختر  به گفته ی خانم صبحرنگ، شوهر  داد.  جان 
از سوی پولیس بازداشت شده و در مورد دلیل اقدامش 
گفته که خانمش با وی زبان بازی می کرد. او هم چنین 
گفت که این دختر مدت ها از سوی خانواده شوهرش 
مورد لت وکوب نیز قرار داشته است. خانم صبحرنگ 
می گوید که یک دختر جوان دیگر، در ولسوالی کرخ 

هرچه سریع تر باید مرتکبین این جنایت به پنجه قانون 
سپرده شوند و عدالت باید تامین بشود.«

کمیسیون  ساحوی  کارمندان  افزود  صبحرنگ  خانم 
از  را  قضیه  این  کندز،  والیت  در  بشر  حقوق  مستقل 
را  اصلی اش  دلیل  تاهنوز  و  کرده  بررسی  نزدیک 
شیرمحمد  که  ستوری  خانم  شوهر  گفت  او  نیافته اند. 
نام دارد، از منطقه چهارتوت ولسوالی خان آباد است، 
اما او پس از قتل خانمش، به یکی از گروه های مسلح 
مستقل  کمیسیون  مقام  این  است.  پیوسته  غیرقانونی 
با  شیرمحمد  ازدواج  زمان  از  که  افزود  بشر  حقوق 
ستوری نزدیک به سه سال می گذرد و ثمره ازدواج شان 
دو دختر یک و نیم ساله و دوماهه است. خانم صبحرنگ 
به  خان آباد  ولسوالی  امنیتی  مسووالن  که  می گوید 
گفته اند  کندز  در  بخش ساحوی کمیسیون  کارمندان 
تحت  که  است  رفته  منطقه ای  به  خانم  این  شوهر  که 

کنترول دولت نیست. 
در همین حال، وزارت امور زنان می گوید قتل اخیر در 
والیت کندز، رسم به جامانده از دوره جاهلیت قبل از 
اسالم است که به گفته ی این وزارت، هیچ گونه صبغه 
امور  وزارت  معین  مصطفوی،  مژگان  ندارد.  قانونی 
توسط  ستوری  خانم  کشته شدن  به   واکنش  در  زنان، 
ریاست  گزارش های  که  می گوید  شوهرش  خانواده 
احتماال  نشان می دهد که  زنان در والیت کندز،  امور 
این قتل به خاطر به دنیا آوردن نوازد دختر نبوده است. 
خانم  نمی تواند کشته شدن  که  می کند  تاکید  وی  اما 
کند.  رد  هم  دختر  آوردن  به دنیا  به خاطر  را  ستوری 
خانم مصطفوی می گوید: »امر مسلم این است که فعال 
جامعه  در  زنان  علیه  گوناگونی  متاسفانه خشونت های 
این  هم  این خشونت ها  انواع  از  یکی  که  دارد  وجود 
به دنیا  دختر  نوزاد  یک  اگر  می کنند  فکر  که  است 

می آید، مقصر خانم ها هستند.«

هرات به خاطر این که به ازدواج اجباری تن نداده است، 
به قتل رسیده  ناشناس  افراد مسلح  از  تن  از سوی چند 

است. 
حاکمیت حق مردان

با این حال، داکتر ثریا صبحرنگ می گوید که یکی از 
که  است  این  در کشور،  زنان  علیه  عوامل خشونت ها 
است.«  حق شان  »حاکمیت  که  می کنند  تصور  مردان 
به گفته ی او، این تصور در میان مردان، باعث می شود 
او  شوند.  اعمال  زنان  علیه  مختلفی  خشونت های  که 
عدم  و  اجباری  ازدواج های  که  کرد  تاکید  هم چنین 
جمله  از  نیز  آینده ی شان  شوهران  از  زنان  شناخت 

عوامل کلیدی در افزایش خشونت علیه زنان است.
از  برای جلوگیری  خانم صبحرنگ اضافه می کند که 
اعمال خشونت علیه زنان، نهادهای دولتی، به خصوص 
دادگاه عالی، برنامه ثبت ازدواج و طالق را روی  دست 
گیرند و هم چنین برای هر عالم دینی صالحیت بستن 
صد  حتا  و  درصد   99.9« گفت:  او  نشود.  داده  نکاح 
درصد ازدواج ها و طالق ها در افغانستان نه به جایی ثبت 
برای  بنا  دارند.  نکاح خط  نه  و  نه طالق نامه  و  می شود 
جلوگیری از آن، ثبت ازدواج ها و طالق ها باید اجبار 
محالت  تمام  در  طالق  و  ازدواج  ثبت  مراکز  و  شود 
وجود داشته باشد و باید تبلغ شود که بدون نکاح نامه 
هم چنین  او  نگیرد.«  صورت  ازدواجی  هیچ عنوان  به 
تاکید کرد: »باید هر مال این صالحیت را نداشته باشد 
که نکاح بسته کند. وزارت حج و اوقاف در این مورد 
شدیدا باید توجه بکند و باید در هر منطقه یک مالی 
بگیرد  مسوولیت  و  باشد  داشته  باشد که مجوز  خاص 
ثبت شود  ازدواج ها  بعدا  بسازد.  را جاری  نکاح ها  که 

و مسوولیت آن را هم همان مالی محل داشته باشد.«
بغالن  والیت  از  مورد  تازه ترین  در  همین حال،  در 
از سوی  از آن که  است یک خانم پس  گزارش شده 
قرار  کوب  و  لت  و  شکنجه  مورد  شوهر  خانواده 
شد.  ریخته  جوش  آب   جسدش  باالی  می گرفت، 
اعضای  که  گفته اند  بغالن  والیت  محلی  مسووالن 
خانواده این زن، برای از بین بردن اثرات شکنجه باالی 
در  حادثه  این  ریخته اند.  آب جوش  خانم  این  جسد 
والیت بغالن صبح روز سه شنبه اتفاق افتاده و مسووالن 
محلی گفته اند که شوهر این زن بازداشت، اما دلیل این 

قتل تاهنوز روشن نشده است.

کمیسیون مستقل حقوق بشر:

عامالن قتل ستوری مجازات شوند
 احسان اهلل بکتاش

آتش«  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش  در 
خواهری را با خود داریم که در اثر برخورد 
حادثه  آن  چگونگی  و  شده  معلول  ماین  با 
ما  مردم  »زندگی  می دارد:  بیان  چنین  را 
درد  نمی شود  که  است  درد  و  غم  سراسر 
مقایسه کرد؛ چون درد،  با دیگری  را  یکی 
تنها  برسد  درد  را که  و هرکسی  است  درد 
به خاطر  شاید  می کند.  احساس  او  خود 
ترحم و یا هم از روی لطف بعضی ها کمک 
یکی  در  ما  بدهند.  نشان  دل سوزی  و  کنند 
کابل سکونت  هم جوار شهر  از والیت های 
آنجا  در  بود،  خوب  ما  زندگی  و  داشتیم 
بودیم،  زمین داری  و  باغ داری  مصروف 
می گذشت  کارها  همین  در  ما  روزهای 
به دست  زحمت  به  بسیار  که  لقمه نانی  به  و 
می آوردیم، قناعت داشتیم. اما این جنگ ها 

تمامی  بلکه  ما  نه تنها  زندگی  بود  و  هست 
یک سان  به خاک  را  کشور  این  شهروندان 
کمونیستی،  زمان  جنگ های  زیرا  کرد، 
باالخره جنگ  میان گروهی  بعدا جنگ های 
جنگ  فرجام  در  و  متحد  جبهه  با  طالبان 
برای  را  زندگی  خارجی  نیروهای  با  طالبان 

مردم ما تلخ و غم انگیز ساخت. در مدت این 
شهید،  ناحق  به  بی گناه  افراد  جنگ،  سه دهه 
الدرک و یا هم معلول شدند، که من هم جزو 
معلوالنی هستم که مدت شش سال قبل، زمانی 
که می خواستم در باغ کار کنم، نمی دانم که 
مواد منفجر ناشده بود یا ماین، ناگهان انفجار 

خودرا  دوپای  هر  من  حادثه  آن  در  و  نمود 
ساختگی  پا های  محتاج  حال  دادم.  ازدست 
هستم، و باید بقیه عمرم را با آن سپری نمایم، 
باشم،  زندگی سهیم  و غم های  در خوشی ها 
من در آن زمان 12 سال داشتم و هرروز که 
روبرو  زیاد  مشکالت  با  می شوم  بزرگ تر 
از جنگ  بگویم که  باید  می شوم. در خاتمه 
دیگر  که  نمی خواهم  و  دارم  نفرت  سخت 
کسی مانند من معلول شود و یا هم به ناحق 
خون ریخته شود، آیا نتیجه این سه دهه جنگ 
مفادش زیاد بود یا ضررش ، این معلوم است 
آواره  ما  مردم  و  شد  خراب  ما  وطن  زیرا 
شدند، تعدادی هم معلول وعده  ای دیگر نیز 

چشم براه عزیزان شان هستند.«
خواننده گان محترم :-  جهت بهتر شدن این 
انتقادات و پیشنهادات   ، به نظریات  بخش ما 
سالم شما به دیده ی قدر می نگریم با شریک 
ساختن چنین گزارش های شما در نشانی ذیل 

منتظر می باشیم.
Info_afg@solidarity for justice.org.af

محتاج پای ساختگی هستم
در مدت این سه دهه جنگ، افراد بی گناه به ناحق شهید، 

الدرک و یا هم معلول شدند، که من هم جزو معلوالنی 
هستم که مدت شش سال قبل، زمانی که می خواستم در باغ 
کار کنم، نمی دانم که مواد منفجر ناشده بود یا ماین، ناگهان 

انفجار نمود و در آن حادثه من هر دوپای خودرا ازدست 
دادم. حال محتاج پا های ساختگی هستم.
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 با توجه به این که گفته 
می شود بخش اعظمی از 

بودجه های انکشافی به مصرف 
نرسیده است، طبیعی است 

که خدمات قابل تصور از 
اجرای طرح های انکشافی که 

بودجه برای آن اختصاص 
داده شده نیز، نصیب مردم 
نگردیده است. از این رو، 

باید دید که نمایندگان مردم 
در ولسی جرگه شورای ملی با 
این بی مباالتی چگونه برخورد 

می کنند. آیا به این کاستی 
با شیوه سیاسی و حقوقی 

رسیدگی می کنند، یا این که 
این خال را با زد و بندهای 

شخصی با مسووالن اداراتی 
که در معرض بازخواست قرار 

دارند، ترمیم می کنند؟

برخی از نمایندگان ولسی جرگه خواستار استیضاح 
وزرای ناموفق شده اند. اگر این طرح عملی شود و 
وزرای ناموفق کابینه رییس جمهور کرزی استیضاح 
شوند، زلزله ای در کابینه رخ خواهد داد. اگر قرار 
ناموفق  و  موفق  دودسته  در  کابینه  اعضای  شود 
را،  کسی  بتوان  که  است  بعید  شوند،  دسته بندی 
برای قرار گرفتن در صف موفق، پیدا کرد هر گاه 
زلزله  حکم  مذکور،  طرح  که  است  جهت  این  از 
به عنوان  برای کابینه دارد مصرف کردن بودجه  را 
معیار موفقیت محاسبه شود، شاید بتوان تعدادی را 
موفق خواند، اما اگر موثریت مصرف بودجه مورد 
توجه قرار گیرد، یافتن فرد موفق کار ساده و آسانی 

نخواهد بود.
از  شماری  ولسی جرگه،  دوشنبه  روز  نشست  در 
بودجه  که  وزیرانی  گفته اند  مجلس  این  اعضای 
به  باید  نکرده اند،  مصرف  را  وزارت شان  انکشافی 
اساس  بر  بدهند.  پاسخ  ملی  شورای  ولسی جرگه 
اظهاراتی که در ولسی جرگه صورت گرفت، گفته 
نتوانسته اند  وزارت  هفده  مسولین  که  است  شده 
کامل،  به صورت  را،   1389 سال  انکشافی  بودجه 

مصرف کنند و به این لحاظ، باید استیضاح شوند.
با  کابینه  اعضای  از  تعدادی  آن جایی که  از  البته 
می کنند،  اداره  را  وزارت خانه ها  سرپرستی  حکم 
با  افراد،  این  زیرا  مبرا هستند.  از مسوولیت سیاسی 
توجه به این که به عنوان وزیر رای اعتماد نگرفته اند، 
در  سیاسی  مسوولیت  دارای  و  پاسخ گو  و  مسوول 
این که  با  نمی باشند.  نیز  نمایندگان  مجلس  برابر 
بیشتر از دوسال از انتخابات ریاست جمهوری 1388 
 1389 پارلمانی  انتخابات  از  یک سال  از  بیشتر  و 
وزارت خانه های  از  شماری  برای  اما  می گذرد، 
افغانستان وزیر پیدا نشده و این وزارت خانه ها توسط 

سرپرست ها اداره می شوند.
اداره وزارت خانه ها توسط سرپرست باعث می شود 
تا شدت نظارت سیاسی و حقوقی که برای شورای 
نظر گرفته شده  به خصوص ولسی جرگه در  ملی و 
است، قابل اجرا نباشد. در نظام حقوقی افغانستان، به 
ولسی جرگه شورای ملی صالحیت داده شده است 
اجرایی  قوه  کارکرد  از  مردم  از  نمایندگی  به  که 
مسووالن  لزوم  صورت  در  و  کرده  نظارت  دولت 

اجرایی را استجواب، استیضاح و حتا سلب اعتماد 
کند. اما این نظارت در رابطه به افرادی که به عنوان 
سرپرست در وزارت خانه ها اجرای وظیفه می کنند، 

قابل اجرا نمی باشد.  
روز  عمومی  نشست  در  ملی  شورای  ولسی جرگه 
حکومت   1389 قطعیه  حساب  هفته،  این  دوشنبه 
باقی مانده  ناتمام  اول کاری مجلس  را که در سال 
بود، دوباره مورد بحث و بررسی قرار داده. شماری 
قطعیه  حساب  که  گفته اند  مجلس  این  اعضای  از 
حکومت شفاف نبوده و در بودجه انکشافی 1389 
باید  موضوع  این  و  است  گرفته  صورت  اختالس 
نمایندگان  از  شماری  اساس،  این  بر  شود.  بررسی 
عدم  که  کرده اند  پیشنهاد  ولسی جرگه  در  مردم 
قرار  بررسی  مورد  باید  انکشافی  بودجه  مصرف 
را  انکشافی  بودجه  نتوانسته اند  که  وزاریی  و  گیرد 
به مصرف برسانند، باید مورد استیضاح قرار گیرند.  
است  معنا  این  به  انکشافی  بودجه  مصرف  عدم 
اجرای  با  ـ  بود  قرار  که  امتیازاتی  و  خدمات  که 
انجام  گیرد،  تعلق  مردم  به  ـ  انکشافی  برنامه های 
نشده و باعث محرومیت مردم از نتایج احتمالی این 
کار سبب  این  دیگر،  از سویی  است.  پالن ها شده 
سرگردانی و معلق ماندن بخشی از سرمایه و دارایی 
ملی شده که در قالب بودجه انکشافی برای اجرای 
طرح های انکشافی و توسعوی اختصاص داده شده 

است.
وقتی بودجه انکشافی به مصرف نمی رسد، در واقع 
متعدد  امکانات  و  زمان  سرمایه،  رفتن  هدر  باعث 
بخش  می گردد.  کشور  اجرایی  مدیران  سوی  از 
قابل مالحظه ای از بودجه دولت افغانستان از محل 
مدیران  وقتی  می شود.  تامین  خارجی  کمک های 
را  تامین شده  هزینه های  نمی توانند  کشور  اجرایی 
برای تطبیق برنامه های توسعوی به مصرف برسانند، 
آنان  دسترسی  عدم  و  مردم  محرومیت  ادامه  سبب 
دلیل  این  به  انکشافی  بودجه های  می شود.  رفاه  به 
طرح های  آن ،  از  استفاده  با  که  می شوند  منظور 
عمرانی و توسعوی به اجرا گذاشته شوند و در نتیجه 
محرومیت مردم به حداقل برسد و دسترسی مردم به 

رفاه امکان پذیر شود.
دولت  مسوولیت های  از  پروسه ای  چنین  انجام 
مهم ترین،  که  دولت  اجرایی  بخش  و  می باشد 
مقتدرترین و در عین زمان هزینه برترین بخش دولت 
می باشد، مسوولیت اجرای این پروسه را دارد. اگر 
به بخش های مسوولیت های دولت و حقوق اتباع در 
قانون اساسی افغانستان نگریسته شود، مسوولیت های 
برای  عمومی  رفاه  سازی  زمینه  مسیر  در  متعددی 
مسوولیت ها  این  است.  شده  گرفته  نظر  در  دولت 
این  بر  نظارت  برای  دهد.  انجام  باید  حکومت  را 
پروسه، به ولسی جرگه شورای ملی صالحیت داده 
در  کوتاهی  عامالن  می تواند  نهاد  این  است.  شده 
اجرای خدمات دولتی را مورد بازخواست سیاسی 
استجواب،  قالب  بازخواست سیاسی در  قرار دهد، 

استیضاح و سلب اعتماد تحقق می یابد.
از  اعظمی  بخش  می شود  گفته  این که  به  توجه  با 
بودجه های انکشافی به مصرف نرسیده است، طبیعی 
طرح های  اجرای  از  تصور  قابل  که خدمات  است 
شده  داده  اختصاص  آن  برای  بودجه  که  انکشافی 
نیز، نصیب مردم نگردیده است. از این رو، باید دید 
که نمایندگان مردم در ولسی جرگه شورای ملی با 
این بی مباالتی چگونه برخورد می کنند. آیا به این 
کاستی با شیوه سیاسی و حقوقی رسیدگی می کنند، 
با  شخصی  بندهای  و  زد  با  را  خال  این  این که  یا 
قرار  بازخواست  معرض  در  که  اداراتی  مسووالن 
رسیدگی  که  نیست  شکی  می کنند؟  ترمیم  دارند، 
دولت  موثریت  سنگ بنای  می تواند  اول  به شیوه 
به شیوه دوم  اما رسیدگی  در آینده محسوب شود، 
فقط  آن  از  که  کند  ایجاد  را  نفعی  می تواند  تنها 

نمایندگان بهره مند خواهند شد.   
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در آخرین دیداری که مارک گروسمن، نماینده ویژه 
رسمی  موافقت  که  توانست  داشت  کابل  از  امریکا، 
به دست  را  قطر  دفتر  به  ارتباط  در  افغانستان  حکومت 
باره آن  به دلیل عدم مشوره در  آورد. دفتری که کابل 
مراتب اعتراض خود را به انواع مختلف نشان داده است؛ 

از جمله فراخواندن سفیر از دوحه.
 آقای جاوید لودین، معین سیاسی وزارت امور خارجه، 
ابراز  قطر  دفتر  ایجاد  با  را  خود  حکومت  موافقت  هم 
داشت و هم گفت که مخالفتی با انتقال زندانیان بلندپایه 
عالی  ندارد. شورای  قطر وجود  به  گوانتانامو  از  طالبان 
صلح که هنوز کسی نقش واقعی و موثر آن را در پروسه 
مذاکره و تماس با طالبان نمی داند، هم چنین ایجاد دفتر 

را گامی به پیش توصیف کرده است.
اما رویداد جالب تر انتشار خبر تالش حکومت افغانستان 
عربستان سعودی  در  طالبان  نمایندگان  با  مالقات  برای 
است. طبق معمول یکی از رسانه های خبری بین المللی، 
این بار »بی بی سی« به جای نیویارک تایمز، به نقل از یک 
مقام بلندپایه و آگاه از موضوع فوق گزارش می دهد که 
تالش های  آن ها  یابد،  گشایش  هم  قطر  دفتر  اگر  »حتا 
صلح را به همکاری کشورهای منطقه از جمله عربستان 
و ترکیه ادامه خواهند داد. این مقام افغان افزود، عربستان 
سعودی در گذشته نقش مهمی در افغانستان داشته است 
و ما انتظار داریم آن ها به نقش موثر خود در افغانستان 
افغانستان قبال گفته بود که  ادامه دهند. دولت  هم چنان 
می کنند  مشخص  را  صلح  گفتگو های  میزبان  کشور 
عربستان  صلح  گفتگوهای  میزبان  می دهند  ترجیح  و 

سعودی یا ترکیه باشد.«
چنین  درباره ی  طالبان  و  افغانستان  حکومت  هنوز  البته 
معموال  ولی  نکرده اند.  نظر  ابراز  عربستان  در  تماسی 
مقامات  از  به نقل  در رسانه های غربی  گزارش هایی که 
گروه  به  مرتبط  افرادی  یا  و  امریکایی  و  افغان  بلندپایه 
طالبان در ارتباط به مذاکرات صلح انتشار می یابد، تاحد 
وجود  با  این رو،  از  می آید.  در  آب  از  درست  زیادی 
عدم تایید رسمی می شود موضوع تالش های حکومت 

کرزی در عربستان سعودی را جدی گرفت.
تحول مهم و یا تالش بی سرانجام؟

حکومت  و  طالبان  بین  قطر  رخداد  همانند  واقعا  اگر 
کرزی تماس و گفتگویی، هرچند مقدماتی، در عربستان 
صورت بگیرد یک تحول مهم در رابطه حکومت با این 
گروه که هنوز دست از کشتار و جنگ نکشیده است، 
به حساب می آید. زیرا، موضوع مهم این است که طالبان 
حکومت  عمال  غیرموجه  دالیل  به  قطر  موضوع  در 
بر  طالبان  تاکید  چنانچه  گرفت.   نادیده  را  افغانستان 

گفتگو با امریکا بوده و نه حکومت افغانستان.
را  منظور حکومت  این  به  طالبان  که  است  روشن  البته 
نادیده می گیرند که از طریق ایاالت متحده خواسته های 
نیست که  معلوم  بقبوالنند.  کابل  باالی  را  سیاسی خود 
تحلیل  چنین  پاکستانی شان  حامیان  و  طالبان  چطور 
از روابط کابل- واشنگتن دارند. شاید آن ها  غیرواقعی 
واشنگتن  از  کابل  حرف شنوی  که  می دهند  احتمال 
عامل مهم در این مذاکرات است. در حالی که کرزی 

بازی  چنین  که  است  داده  نشان  مختلف  تالش های  با 
سیاسی از سوی طالبان را قبول ندارد.

ایاالت متحده هم به صورت رسمی و غیررسمی به نقش 
مهم حکومت افغانستان در مذاکرات صلح اذعان کرده 
پاکستانی شان  تیوریسن های  و  طالبان  این رو  از  است. 
گرفته  دست کم  آن را  افغان  متحدان  و  کرزی  عامل 

نمی توانند.
پیش کشیدن  با  کرزی  که  است  خاطر  به همین 
میانجی گری عربستان قصد دارد ابتکار بازی را از دست 
ندهد. عربستان سعودی، کشور مهم در منطقه بوده و در 
به رسمیت شناخته  افغانستان را  بر  امارت طالبان  گذشته 
برای قطر  برجسته کردن نقش عربستان   با  بود. کرزی 

کشور جایگزین جستجو می نماید.
نمایندگان  و  طالبان  میان  تماس  واقعا  اگر  این حال  با 
حکومت افغانستان در عربستان صورت بگیرد به معنای 
اصلی حکومت  به نقش  طالبان  نهایت  در  که  است  آن 
با  می  کند.  اذعان  بادوام  سیاسی  معامله  یک  انجام  در 
این حال باید صبر نمود. چون سوال حل ناشده و جدی 
این است که چطور این گروه از بیانیه دفتر قطر تا امروز 
که مدت زیادی هم نمی گذرد، در ارتباط به تماس خود 

با حکومت افغانستان تجدید نظر آنی کرده اند؟
رابطه عشق و نفرت با قطر

رضایتی  نا  نمی خواهد  افغانستان  حکومت  ظاهر  در 
وجود  با  کند.  مطرح  تنش آلود  به گونه  قطر  با  را  خود 
نارضایتی واضح، افغانستان منکر این شد که سفیر خود 
باوجود  است.  فراخوانده  قطر  از  اعتراض  به عنوان  را 
به  مشوره  برای  تنها  سفیرش  می گوید  این که حکومت 
کابل آمده است، اما معلوم نیست چه وقت کابل دوباره 
سفیر خود را به دوحه می فرستد. تازه به گفته سخنگوی 
وزارت خارجه افغانستان آن ها انتظار سفر یک هیاتی از 

قطر را به کابل دارند.
اگر این سفر انجام بگیرد به معنای آن است که کابل و 
دوحه دارند روی کاهش اختالفات اخیر خویش روی 
زمینه  این  در  مهم ترین گام  طالبان کار می نمایند.  دفتر 

بازگشت مجدد سفیر افغانستان به دوحه است.
مایل  کابل  یک سو  از  که  اینجاست  جالب  نکته  ولی 
با  را  خود  مناسبات  قطری  هیات  آمدن  به مجرد  است 
از سویی دیگر در آستانه  بخشد ولی  بهبود  این کشور 
سوی  از  ترکیه  و  عربستان  نقش  موضوع  سفر،  این 
افغانستان  اگر حکومت  می گردد.  مطرح  رییس جمهور 
مطرح  را  عربستان  پادرمیانی  موضوع  رسمی  به صورت 
کردن  مطرح  حرکت  این  اصلی  پیام  بدون شک  نماید 

عربستان در برابر قطر است.
مهم ترین پیامد این کار دو کانالی شدن تماس ها با طالبان 
است. هم چنان قطر و ایاالت متحده در برابر عملی قرار 
همان گونه  نیست؛  به دست شان  آن  ابتکار  که  می گیرند 
که فعال کرزی احساس مشابه را دارد. بدون شک، تاکید 
کرزی بر نقش عربستان سعودی کمکی به ترمیم روابط 

این کشور با قطر نمی  کند.
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استیضاح وزرای ناموفق
 آینده مذاکرات کرزی و زلزله در کابینه

 با طالبان

عربستان در برابر قطر
 محمدهاشم قیام

 ضیا زیرک
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کیلومتری سطح   ۴۰ تا   ۱۵ فاصله  در  گاز  این  است. 
زمین، الیه ای فیلتر مانند تشکیل می دهد که از ورود 
زمین  جو  به درون  بنفش  ماورای  خطرناک  اشعه 
به کار  جلوگیری می کند. گازهایي که در یخچال ها 
مي روند، موادي شیمیایي ای به نام کلوروفلور و کاربن 
»CFC« هستند، این گازها در سطح زمین بي خطرند، 
ولي در جو خطرناک مي شوند. هنگامي که گازهاي 
در  است  ممکن  مي رسند،  کره  به پوش  سي اف سي 
صد سال یا بیشتر عمر کنند و سپس نابود شوند. این 
اثر تابش پرتو ماوراي بنفش  گازها در پوش کره بر 
به مواد شیمیایي دیگري تجزیه مي شوند. یکي از این 
مواد شیمیایي، گاز کلور است که الیه ي اوزن را از 
بین می برد. خوش بختانه افغانستان از جمله کشورهایی 

ناسا  احتراقی  از البراتوار  سانتی«  »میشل  است.  کرده 
گاه  است،  متغییر  بسیار  قطبی  در  زمستان  می گوید 
گذشته  دهه  چند  طی  اما  می شود،  سرد  گاه  و  گرم 
سردتر  بوده اند،  سرد  این  از  پیش  که  زمستان هایی 
سرمای  بودن  متغییر  به  توجه  با  این رو،  از  شده اند. 
آینده  در  را  بیشتری  سرمای  مشاهده  انتظار  ما  قطبی 
به دلیل  دهد،  رخ  سرما  این  که  صورتی  در  و  داریم 
وجود مقادیر فراوانی کلورین در اتومسفیر، الیه اوزن 

به شدت تخریب خواهد شد.
جنوب  قطب  در  اوزن  الیه  تخریب  نشانه های  اولین 
مانند  ترکیباتی  از  مواد که  این  مشاهده شد. مصرف 
»CFC« ها یا کلروفلوروکاربن ها نشات می گیرند، از 
سال ۱987 و پس از انعقاد قرارداد مونتریال به شدت 

محدود شد.
سوی  از  شده  تابیده  فرابنفش  پرتوهای  اوزن  الیه 
خورشید را که می توانند منجر به بروز سرطان پوست 

و دیگر امراض در انسان شوند، مسدود می کند.
اتومسفیر قطبی  استراتوسفیر  حرارت زمستان در الیه 

گازهای  حذف  برنامه  گذشته،  روز 
اداره  توسط   »HCFCf« هایدروکلوروفلورکاربن ها 
مطابق  کرد.  به کار  آغاز  رسما  کشور  زیست  محیط 
قرارداد مونتریال که افغانستان در سال 2۰۰۴ میالدی 
عضویت آن را کسب کرده است، دفتر اوزن  اداره  
ریاست  همکاری  با  محیط زیست،  حفاظت   ملی 
واردات  تا  توانست  مالیه،  وزارت  گمرکات  عمومی 
کلروفلور   ،»CTC« تتراکلوراید  کاربن  گازهای 
کاربن ها »CFC« و میتل بروماید را که مخرب الیه 
اوزن می باشند، تا سال 2۰۱۰ میالدی کاهش بدهد، از 
این گاز ها در کشور ممنوع  این رو، واردات و تولید 

است.
اوزن گازی است که از ۳ اتوم اکسیجن تشکیل شده 

برفراز  اوزن  الیه  تخریب  دادند  گزارش  دانشمندان 
برای  که  است  بوده  شدید  اندازه ای  به  شمال،  قطب 
حفره  مشابه  اوزنی  حفره  را  آن  می توان  اولین بار 

انتراکتیکا بر فراز قطب شمال نامید. 
به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان اعالم کردند 
8۰ درصد الیه اوزن در ارتفاع 2۰کیلومتری زمین بر 
فراز قطب شمال از بین رفته است. دلیل این رویداد، 
اتومسفیر  ارتفاع  این  در  شدید  و  طوالنی  سرمای 
بوده است، زیرا ذرات کلورین مخرب الیه اوزن در 
درجه حرارت پایین در فعال ترین وضعیت خود قرار 

می گیرد.
محققان در مقاله ای که در نشریه نیچر منتشر کرده اند، 
این که  پیش بینی  حاضر  حال  در  می کنند  عنوان 
خیر،  یا  شد  خواهد  تکرار  دوباره  تخریبی  چنین  آیا 

غیرممکن است.
اطالعات اولیه درباره مقیاس تخریب اوزن در قطب 
شمال در ماه اپریل ارایه شد، اما نیچر اولین مجله ای 
است که این اطالعات را به وضوح تحلیل و بررسی 

است که نقش چندانی در تخریب الیه اوزن ندارد. با 
این حال، افغانستان نیز تعهدنامه مونتریال را امضا کرده 
است تا مصرف و واردات گازهای مخرب الیه اوزن 

را به صفر برساند.
محیط  اداره  مسلکی  معین  ملک یار،  غالم محمد 
زیست کابل در این زمینه می گوید: »هدف از ایجاد 
در  مونتریال  پیمان  مفادات  تطبیق  اوزن  الیه  بخش 
محیط زیست در مورد حذف مواد مخرب الیه اوزن 
محیط  برنامه  تخنیکی  همکاری  با  بخش  این  بود. 
زیست ملل  متحد و سایر ارگان های بین المللی اقدام 
به صفر  به هدف  جامع  پالن  تطبیق یک  و  تدوین  به 

رساندن گازات »CFC« در کشور کرد.«
مداوم  تالش های  با  »خوش بختانه  می دهد:  ادامه  او 
بخش اوزن و تعهد اداره ملی حفاظت محیط زیست 
در انجام وظایف و تعدات خویش ما موفق به تطبیق 
 »CFC«   معاهدات پیمان و به صفر رساندن گازات

تخریب الیه اوزن خطرات 
و صدمات جدی را بر 
انسان ها وارد می کند. 

نازک شدن الیه اوزن باعث 
سوختگی و سرطان ها 
می شود. از این رو، باید 
تمام کشورها، چه فقیر 
و چه غنی، به حفاظت از 
الیه اوزن بیندیشند و از 

گازهایی که باعث تخریب 
آن می گردد، استفاده 

نکنند.

اندازه  به  معموال 
در  حرارت  درجه 
کاهش  جنوب  قطب 
پیدا نمی کند. تخریب 
اوزن در میان ابرهای 
قطبی  استراتوسفیر 

این  اصلی  عامل  کلورین  که  حالی  در  می دهد،  رخ 
تخریب به شمار می رود. در سال جاری هیچ اطالعاتی 
نرسیده است،  به ثبت  به شدت سرد  از درجه حرارت 
اما درجه حرارت هوا در این منطقه برای مدتی بسیار 
مانده  باقی  سرد  وسیع  منطقه ای  روی  بر  و  طوالنی 

است.
هم چنین گردبادهای قطبی درسال جاری قدرتمندتر 
از همیشه بوده اند، این گردبادها به دور لبه منطقه قطبی 
چرخیده و این منطقه را از سیستم آب و هوایی اصلی 
براساس  جهان جدا می کند. دوام آب و هوای سرد 
مطالعات دانشمندان از ماه دسامبر آغاز شده و تا ماه 
اپریل ادامه داشته است، در حالی که این مداومت تا 

مورد جایزه کشور  این  در  تا سال 2۰۱۰ شدیم، که 
موفق را در پیمان در سال 2۰۰7 و 2۰۰9 و2۰۱۱ نیز 

به دست آوردیم.«
مونتریال،  قراردارد  به  کشور  تعهد  طبق  او،  به گفته 
واردات  و  تولیدات  تا  است  کرده  تعهد  افغانستان 
 2۰۴۰ سال  تا  نیز  را  اوزن  مخرب  گازات  دیگر 
میالدی به صفر برساند. از این رو، آن عده از شرکت ها 
و موسساتی که واردکننده این گازها هستند، باید قبل 
از وارد کردن این گازات مجوز دفتر اوزن اداره ملی 
حفاظت محیط زیست را دارا باشند. با این حال، این 
شرکت ها و موسسات باید در این اداره ثبت باشند، در 
غیر این صورت، فعالیت آن ها غیرمجاز دانسته می شود 

و با آن ها برخورد قانوی صورت خواهد گرفت.
اداره  اوزن در  یعقوبی، مسوول بخش الیه  غالم علی 
اوزن  الیه  بخش  »وظیفه  می گوید:  زیست،  محیط 
قراردادی  تطبیق  بر  نظارت  زیست،  محیط  اداره  در 

می باشد که افغانستان آن را امضا کرده است.« 
را  اوزن  قشر  که  وسایلی  و  گازاها  به  ادامه  در  او 
گازات  این  گفت  و  کرد  اشاره  می سازد،  تخریب 
در  اغلب  که  هایدروکلوروکاربن هاست  از  عبارت 
یخچال ها و صنایع اسفنج سازی از آن استفاده می شود 
و همه این ها تقریبا به سازمان های دولتی ارتباط دارد.

کارکردهای  و  به   دست آوردها  ادامه  در  یعقوبی 
بخش الیه اوزن در اداره محیط زیست اشاره کرد و 
گفت: »تاکنون از واردات  ۱76 متریک تن از گازات 
»CFC« جلوگیری شده است. هم چنین تا کنون بیش 
زمینه  این  در  را  گمرکات  کارکنان  از  تن   ۴6۰ از 
آموزش داده ایم. هم چنان ]در چوکات[  پروژه احیا 
آموزش  را  یخچال  تکنشین های  گازات،  بازیافت  و 

دادیم.« 
صدمات  و  خطرات  اوزن  الیه  تخریب  این حال،  با 
الیه  نازک شدن  می کند.  وارد  انسان ها  بر  را  جدی 
اوزن باعث سوختگی و سرطان ها می شود. از این رو، 
باید تمام کشورها، چه فقیر و چه غنی، به حفاظت از 
از گازهایی که باعث تخریب  بیندیشند و  الیه اوزن 

آن می گردد، استفاده نکنند.
درتخریب  چندانی  نقش  افغانستان   که  هر چند 
زیست  محیط  اداره  این حال  با  اما  ندارد،  اوزن  الیه 
خوش بین است که بتواند با همکاری دیگر ارگان های 
بین المللی و خصوصی مصرف و واردات این گازها 

را تطبق معاهده مونتریال تا به صفر برساند.

کنون در منطقه قطب شمال بی نظیر بوده است.
حرکت  با  متناسب  اوزون  حفره  موقعیت  و  ابعاد 
جنوب  یا  شمال  به سمت  و  کرده  تغییر  گردبادها 
ایستگاه های  از  تعدادی  هم چنین  می شود.  کشیده 
کنترولی در شمال اروپا و روسیه گزارش داده اند که 
میزان نفوذ فرابنفش نوع »B« افزایش پیدا کرده است، 
در حالی که هنوز مشخص نیست این میزان از پرتوها 

برای سالمت انسان مضر است یا نه.
بر اساس گزارش نیچر، در حالی که حفره الیه اوزن 
رسانده  به ثبت  را  جدید  رکوردی  شمال  قطب  در 
نسبتا  وضعیت  جنوب  قطب  در  اوزن  حفره  است، 

پایداری را طی سال ها از خود نشان داده است.
منبع: مهر

شروع برنامه حذف گازهای مخرب 
الیه اوزن

تخریب 80درصد الیه اوزن
 در قطب شمال

 شفایی

ACKU
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گذشته ی  روز  نشست  همگانی،  رسانه های  خبرنگاران 
مجلس سنا را، به دلیل انتظار بیش از حد برای آغاز جلسه 

و بی برنامه گی اعضای مجلس، تحریم کردند.
خبرنگاران رسانه های دیداری، شنیداری و چاپی مدعی 
نهادهای  رسمی   کار  شروع  با  همه  روزه،  که  هستند 
اعضای شورای  اما  ملی می شوند،  وارد شورای  دولتی، 
اصول  برخالف  سنا،  مجلس  اعضای  ویژه  به  ملی، 
حاضر  مجلس  این  عمومی  جلسه های  به  شان  وظایف 
ساعت ها  مجلس  این  عمومی  نشست های  و  نمی شوند 

دیرتر آغاز می شود.
می گوید  »کابل نیوز«  تلویزیون  خبرنگار  فهیم،  زیرک 
برای  می بایست  حالی که  در  سنا  مجلس  اعضای  که 
به  مجلس سنا  به وقت رسمی  به وظایف شان  رسیدگی 
رسیدگی  افغانستان  مردم  مشکل های  به  و  یابند  حضور 
کنند، اما سناتوران برخالف اصول وظایف داخلی شان، 

به جلسه های عمومی این مجلس حضور نمی یابند.
فهیم گفت :»نزدیک به 8 بجه بود که خبرنگاران آمدند، 
اعضای  از  بسیاری  است،  یک  کم  پانزده  که  تاکنون 
مجلس سنا تاکنون نیامده اند. تمام چوکی ها خالی است. 
مجلس  }اعضای  آنان   که  است  این  دیگر  جالب  گپ 
سنا{ در حالی که جلسه ی رسمی  هم دارند، از اجندا خبر 

ندارند.«
شورای  خبرهای  پوشش  مسوولیت  که  خبرنگار  این 
ملی را به عهده دارد، می گوید تنها روز گذشته نبود که 
اعضای مجلس سنا ناوقت حضور باشند بلکه بسیاری از 
روزها خبرنگاران ساعت ها منتظر می مانند تا نشست های 

عمومی مجلس سنا و نمایندگان برگزار شود.
جلسه ی  آغاز  برای  کشیدن  انتظار  به  که  افزود  فهیم 

رسمی در مجلس نمایندگان نیز مواجه شده اند.
و  یک شنبه  روزهای  به  سنا  مجلس  حاضر،  حال   در 
و  می کند  برگزار  را  خود  عمومی  نشست های  سه شنبه 
نشست کمیسیون ها آن به روزهای شنبه، دوشنبه و چهار 

شنبه برگزار می شود.
شنبه،  روزهای  به  نیز  نمایندگان  مجلس  همین گونه،  به 
دوشنبه و چهارشنبه نشست های عمومی خود را برگزار 
روزهای  به  کمیسیون هایش  جلسه های  و  می کند 

یک شنبه و سه شنبه برگزار می شود.
به  بیان،  رادیو  خبرنگار  بنا،  عتیق اهلل  دیگر،  ازجانبی 
در  نمایندگان  و  سنا  مجلس  اعضای  که  است  این باور 
مردم  به  خدمت  وعده ی  انتخاباتی شان  مبارزات  زمان 
را سر می دادند، اما اکنون دیده می شود که آنان به فکر 

حنا ربانی کر، وزیر خارجه پاکستان، امروز وارد کابل 
وزیر  سفر  از  هدف  کشور  خارجه  وزارت  می شود. 
رابطه  در  گفتگوها  را  افغانستان  به  پاکستان  خارجه 
عنوان  تروریزم  با  مشترک  مبارزه  و  طالبان  با  مصالحه 
است  گفته  خارجه  وزارت  سخنگوی  است.  کرده 
افغانستان امیدوار است تا این سفر به روابط افغانستان و 
پاکستان روح تازه ای دهد. اما تحلیل گران می گویند با 
توجه به سیاست ده سال گذشته پاکستان، افغانستان نباید 

از متحدان غربی خود فاصله بگیرد.
شدن  کشته  از  پس  پاکستان  با  افغانستان  روابط 
به شدت  ربانی، رییس شورای عالی صلح،  برهان الدین 
که  گفتند  کشور  استخباراتی  مقام های  شد.  تنش آلود 

وجود  برای شان  مشکالتی  چه  که  می گیرند  نظر  در  را 
دارد.«

دارای  سنا  مجلس  افغانستان،  اساسی  قانون  اساس  بر 
به  102 عضو می باشد که یک سوم اعضای مجلس سنا 
نمایندگی از شورای های والیتی، یک سوم دیگر  آن به  
صورت انتصابی از سوی رییس جمهور تعیین می شوند و 
یک سوم باقی مانده ی آن باید به نمایندگی از شوراهای 
ولسوالی ها تعیین شوند که درحال حاضر، به دلیل برگزار 
نشدن انتخابات این شوراها، رییس جمهور در فرمانی از 
شوراهای والیتی 34 عضو را به مجلس سنا معرفی کرده 

است.
به همین گونه، بلقیس روشن، سناتور فراه تاکید می کند 
این  نشست های  در  و  می باشند  غیرحاضر  که  کسانی 

و  نگرفته  به خود  عملی  جنبه  تعهدات  این  هیچ گاه 
برای  تروریستی  گروه های  از  پاکستان  تشویق  همواره 

حمله به افغانستان جریان داشته است.« 
ایاالت  به  صریحی  پیام  سفر  این  رضایی،  خانم  به باور 
متحده امریکا و متحدان غربی افغانستان خواهد فرستاد: 
و  افغانستان  میانه  چون  که  است  فکر  این  به  »پاکستان 
با  گذاشته،  وخامت  به  رو  قطر،  دفتر  به خاطر  امریکا، 
و  قدرت  نمایش  نوعی  می خواهد  شرایط  از  استفاده 
باشد.  داشته  منطقه  کشورها  بین  وحدت  روی  تمرکز 
این نوعی پاسخ به اقدامات امریکا علیه پاکستان خواهد 

بود.« 
حمایت  به خاطر  نه  سفر  این  می گوید  رضایی  خانم 
بلکه  افغانستان،  در  امنیت  و  ثبات  تامین  و  مصالحه  از 
متحده  ایاالت  به خصوص  غربی  کشورهای  به  پاسخی 

امریکا می باشد. 
در همین حال، شماری دیگر تحلیلگران می گویند سفر 
به  واکنشی  واقع  افغانستان در  به  پاکستان  وزیر خارجه 
اقدام امریکایی ها برای ایجاد دفتری برای طالبان در قطر 
می باشد؛ زیرا در مذاکرات قطر افغانستان و پاکستان به 

را  امتیازات شان  و  معاش  نمی یابند،  حضور  مجلس 
به دست می یاورند.

ما   همه روزه  نفر  بیست  »پانزده  گفت:  روشن  خانم 
یک سال  که  هستند  کسان  بعضی  داریم.  غیرحاضر 
می شود نیامده اند، به شمول آقای مجددی، که به جز روز 
نیامده  دیگر  تاکنون  ولی  خورده،  سوگند  و  آمده  اول 

است. اما معاش هایش منظم گرفته می شود.«
با  معاون دوم مجلس سنا،  این حال رفیع اهلل گل افغان،  با 
درتالش  که  می گوید  خبرنگاران،  انتقادهای  پذیرفتن 

بهبود روابط و هماهنگی های بیشتر با رسانه ها هستند.
نهایی  را  اصولی  دیگر  هفته ی  یک  تا  وی،  به گفته ی 
در  می سازد  وادار  را  سناتوران  که  کرد  خواهند 
به  صورت  این مجلس  نشست های عمومی و کمیسیون 
به خوبی  را  وظایف شان   و  باشند  داشته  حضور  دوامدار 

انجام دهند.

حاشیه رانده شده اند. 
مسایل  تحلیلگر  و  پارلمان  نماینده  سیاوش،  بکتاش 
تالش  افغانستان  هم  و  پاکستان  »هم  می گوید:  سیاسی 
دارند تا به نحوی برای طالبان در عربستان سعودی دفتر 
طالبان  از  دفتر شامل آن دسته  این  باز کنند.  را  دیگری 
نیست که امریکا با آن ها مذاکره دارد بلکه این ها طالبان 
حکومتی هستند که به نحوی می خواهند وارد مذاکرات 

شوند.« 
در  پاکستان  و  افغانستان  نزدیکی  به   رابطه  در  بحث ها 
در  طالبان  با  مذاکره  برای  امریکا  اقدامات  با  ضدیت 
قطر در حالی برسر زبان ها افتاد که رییس جمهور کرزی 
اخیرا با سه کشور اروپایی سندهای همکاری  امضا کرد. 
قرار است چنین سند همکاری های استراتژیک با ایاالت 

متحده امریکا نیز امضا شود. 
عرصه های  در  را  دالر  میلیاردها  امریکا  متحده  ایاالت 
نیروهای  تقویت  حکومت داری،  بازسازی،  مختلف 
مصرف  افغانستان  در  اقتصادی  همکاری های  و  امنیتی 

کرده است. 
دیگر  یک بار  افغانستان  مبادا  که  نگرانند  تحلیلگران 
صف  در  و  شود  متحد  ایران  و  پاکستان  کشورهای  با 
غرب  و  امریکا  که   - افغانستان  اصلی  حامیان  مخالف 

می باشد - قرار گیرد. 
که  زمانی  در  »پاکستانی ها  می گوید:  سیاوش  آقای 
افغانستان پیمان هایی با بریتانیا، فرانسه و ایتالیا امضا کرده 
حس می کنند که با امضای این پیمان ها جایگاه شان را 

در منطقه از دست داده اند.« 
سیاوش می گوید تبانی هایی که رییس جمهور افغانستان 
که  این  به جای  باشد،  داشته  پاکستانی ها  با  است  قرار 
گروه  به سود  باشد،  افغانستان  مردم  ملی  منافع  به سود 
کوچکی در درون نظام است که می کوشند از حربه ای 
»متاسفانه در  او می گوید:  به نام طالب سواستفاده کنند. 
این  میان چیزی را که قربانی می کنند، منافع بزرگ مردم 
مساله  این  برسر  پاکستانی ها  با  این ها  و  است  افغانستان 

قمار می زنند.« 

مردم نیستند.
بنا می گوید که خبرنگاران رسانه های جمعی در پوشش 

خبرهای شورای ملی با مشکل مواجه هستند.
دشواری های  با  افغانستان  مردم  حالی که  در  گفت  وی 
زیادی روبه رو هستند، اما اعضای مجلس سنا به اصول و 

مسوولیت های شان پابند نیستند.
کنند.  رفع  را  مشکل  این  که  هستیم  :»امیدوار  گفت  بنا   
احساس  را  افغانستان  ملت  درد  که  هستیم  امیدوار 
نمی شود.  مصرف  انکشافی  بودجه های  که  ببینید  کنند. 
افغانستان  بودجه های عادی مصرف نمی شود. وقت ملت 
ضایع می شود. وقت خبرنگاران ضایع می شود.« بنا افزود: 
شکایت  سخت  آن ها  از  موکل شان  به عنوان  »خبرنگاران 
ملت  به حال  و  کنند  درست  را  خود  جلسات  تا  دارند 

افغانستان توجه داشته باشند.«
 به گفته ی این خبرنگار، کرسی های اعضای شورای ملی 

برای تزیین نه بلکه برای خدمت به مردم است.
در همین حال، بسیاری از اعضای مجلس سنا که به وقت 
یافته  حضور  سنا  مجلس  گذشته  روز  نشست  به  معین 

بودند، ادعای خبرنگاران را تایید کردند.
زلمی زابلی، رییس کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا، 
می گوید که مسوول اصلی غیرحاضری و ناوقت برگزار 
این  اداری  هیات  سنا،  مجلس  عمومی  جلسه های  کردن 

مجلس است.
به گفته ی وی، هیات اداری در عدم تطبیق اصول وظایف 
داخلی و فیصله هایی که در مورد حضور و غیاب اعضای 

مجلس سنا صورت می گیرد، مقصر می باشد.
از  »اعتراض تان  بجای است.  به خبرنگاران گفت:  زابلی 
آمده اند  اداری  هیات  راس  در  سناتور صاحبان  که  وقتی 
یا در کمیسیون ها آمده اند، در وقت گرفتن رای خود را 
تطبیق کننده ای قانون می دانند و زمانی که رای گرفتند و 
حاضری  نه  آن  از  پس  رسید،  خود  موقف  در  کس  هر 
مردم  مشکل های  نه  و  هستند  اصول  پابند  نه  و  می دهند 

پاکستان  کویته  شهرک های  از  یکی  در  قتل  این  نقشه 
کشیده شده بود. حکومت افغانستان از پاکستان خواست 
قرار  افغانستان  اختیار دولت  قتل ربانی را در  تا جزییات 
افغانستان هرگز از سوی پاکستان  اما این خواست  دهد، 

پذیرفته نشد. 
وزیر خارجه پاکستان در حالی به افغانستان سفر می کند 
که گفتگوهای مقدماتی بین مقامات امریکا با نمایندگان 
می گویند  تحلیل گران  است.  شده  آغاز  قطر  در  طالبان 
برای افغانستان و پاکستان از این مذاکرات راضی نیستند 
در  طالبان،  با  گفتگو  دیگری،  جبهه ی  می خواهند  و 

عربستان باز کنند. 
به  پارلمان،  در  غزنی  والیت  نماینده  رضایی،  شاه گل 
این باور است که با این سفرها نمی شود روابط افغانستان و 
پاکستان - آن گونه که انتظار می رود - بهبود یابد. خانم 
رضایی می گوید چنین سفرهایی سبب خواهد شد که دو 
کشور به شکل نمایشی نشان دهند که روابط خوبی دارند: 
»در چند سال اخیر بارها شاهد سفرهای مقامات عالی رتبه 
پاکستان به افغانستان بوده ایم و هم چنان مقام های دولت 
به  صلح،  عالی  شورای  رییس  به شمول  نیز،  افغانستان 
با آن که همیشه مقامات هر  پاکستان سفر کرده اند، ولی 
از بهبود روابط بین دو کشور سخن گفته اند،  دو کشور 

خبرنگاران نشست دیروز مجلس سنا را
تحریم کردند

کابل میزبان حنا ربانی است

افغانستان نباید
به دام پاکستان بیفتد
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

و  اجتماعی  اقتصادی،  نظر کمیته حقوق  از 
کشوری  هم   ملل متحد،  سازمان  فرهنگی 
از  افراد  از  توجهی  قابل  تعداد  آن  در  که 
اولیه  مراقبت های  ضروری،  غذایی  مواد 
صحی ضروری، سرپناه و مسکن اساسی و 
محروم  تربیت  و  تعلیم  اشکال  اساسی ترین 
شمرده  میثاق  این  ناقض  آشکارا  باشند، 
نظر  قطع  مکلفیت ها  حداقل  این  می شود. 
مربوطه  کشور  در  منابع  موجودیت  از 
تطبیق  قابل  مشکالت..  و  عوامل  سایر  و 
ماده  این  در  که  دیگر  مهم  نکته  می باشد.  
اقدامات  اتخاذ  گرفته،  قرار  تاکید  مورد 
قانونی دولت ها جهت تضمین این حقوق و 
برای  الزم االجرا  قانونی  ضمانت های  ایجاد 

رعایت، حمایت و تطبیق این حقوق است.
دولت  بین المللی  تعهدات  درنظرداشت  با 
و  اقتصادی  حقوق  قبال  در  افغانستان 
اجتماعی، ماده ششم    قانون اساسی افغانستان 
مقرر داشته است: »دولت به ایجاد یک جامعه 
اجتماعی،  عدالت  براساس  مترقی  و  مرفه 

عدالت  و  اقتصادی  رونق  تحقق  ج: 
اجتماعی

و  اقتصادی  انکشاف  و  صلح  بین  ارتباط 
در  است.  انکارناپذیر  امر  یک  اجتماعی 
برنامه ی گفتمان پیرامون صلح در افغانستان نیز 
به این موارد اشاره شده و تاکید شده است که 
بسیاری از مردم کشور باور دارند که بین این 
وجود  تنگاتنگی  و  نزدیکی  ارتباط  پدیده  دو 

دارد.
تقویت برنامه های توسعه ای و ایجاد زیربناهای 
و  سرک  شفاخانه،  مکتب،  مثل  توسعه 
شرکت های تولیدی به نحوی مردم را به صلح 
و  کرده  تشویق  امینت،  به  کمک  و  دایمی 
در  را  مردمش  و  دولت  با  تا  می سازد  متقاعد 

تقویت برنامه های توسعه ای همکاری نمایند.
والیت  در  زن  یک معلم  زبان  از  گزارش 
زیر  تمام  جنگ  »سه دهه  می نویسد:  فاریاب 
است،  کرده  ویران  را  افغانستان  ساخت های 
اما خوش بختانه که بعد از سقوط رژیم طالبان، 
سازمان  که  کردند  تاسیس  را  دولتی  افغان ها، 
ملل متحد آن را حمایت کرد تا تمام نظام های 
از  را  سیاسی  و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی، 
تمام  در  انکشاف  شاهد  ما  تاحال  بسازد.  نو 
دولت  تاسیس  مثال  به طور  بودیم.  عرصه ها 
مرکزی، تصویب قانون اساسی جدید و مدرن، 
ساختن پولیس ملی و اردوی ملی با تجهیزات 
که  دیده  آموزش   و  کامل  و  روز  امکانات  و 
بر  عالوه  است.  مهم  پیشرفت های  از  بخشی 
در  صحی  کلینک  و  مکتب  پل،  هزاران  این 
عرصه ی  در  است.  شده  ساخته  کشور  سراسر 
ارتباطات امروز ما شرکت های مهمی تلیفونی 
بیشتر  مردم  داریم.  کشور  در  را  مخابراتی  و 

بشر،  حقوق  حمایت  انسانی،  کرامت  حفظ 
برابری  تامین وحدت ملی،  تحقق دموکراسی، 
در  متوازن  انکشاف  و  قبایل  و  اقوام  همه   بین 
به همین  می باشد.«  مکلف  کشور،  مناطق  همه  
اساسی،  قانونی  هفتم  ماده  به موجب  ترتیب، 
ملل متحد،  »منشور  رعایت  به  مکلف  دولت 
که  بین المللی  میثاق های  بین الدول،  معاهدات 
جهانی  اعالمیه  و  شده  ملحق  آن  به  افغانستان 
مواد   این  براساس  است.   شده  بشر«  حقوق 
به  مکلف  افغانستان  دولت  اساسی،  قانون 
جمله  از  بشر  حقوق  موازین  تطبیق  و  رعایت 
هم چنان  است.  اجتماعی  و  اقتصادی  حقوق 
از میثاق های  به رعایت آن عده  دولت مکلف 
بین المللی شده که به آن ملحق شده است. بدون 
بین المللی  اسناد  میثاق ها،  این  راس  در  تردید 
حقوق  بین المللی  میثاق  جمله  از  بشر،  حقوق 
دولت  بنا بر این،  است.  اجتماعی  و  اقتصادی 
افغانستان هم به موجب معاهدات بین المللی که 
قبال به آن ملحق شده  هم بر اساس اصول قانون 
و  تطبیق  رعایت، حمایت،  به  مکلف  اساسی، 

بیان  آزادی  دارند.  دسترسی  انترنت  به  والیت ها 
وجود  دیگر  بزرگ  دست آورد  یک  به عنوان 
کشور  مردم  از  بسیاری  این  ها  تمام  با  ولی  دارد. 
به  متناسب  پیشرفت ها  این  تمام  که  دارد  باور 
چیزی  است،  شده  مصرف  که  دالری  میلیاردها 

نیست که مردم انتظارش را داشت.«
گفته می شود افغانستان در جریان ده سال گذشته 
از  را  امریکایی  دالر  میلیارد   60 به  نزدیک 
رسانده  به مصرف  جهانی  جامعه  ی  کمک های 
مبلغ  این  تناسب  به  نتوانسته  هنوز  ولی  است 
داده  انجام  را  مهمی  کاری  و  داشته  دست آورد 
با  یافته  انجام  که  کارهایی  مقایسه ی  یعنی  باشد. 
مبلغی که مصرف شده، نشان می دهد که تناسبی 
کم تری  خیلی  کار  و  نداشته  وجود  دو  این  بین 

نسبت به پول که مصرف شده انجام یافته است.

با  تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی است و باید 
تمام امکانات در جهت تحقق این دسته از حقوق 

بشری شهروندان افغانستان اقدام کند.
که  کرد  نتیجه گیری  می توان  رفته  هم  روی 
در  افغانستان  دولت  مکلفیت  حقوقی  چارچوب 
دو  اساس  بر  اجتماعی  و  اقتصادی  حقوق  تامین 
افغانستان  از قانون اساسی  منبع اساسی  که عبارت 
و  اجتماعی  اقتصادی،  حقوق  بین المللی  میثاق  و 
می گردد.  طرح  است،   )ICESCR( فرهنگی 
 )MDGs( هزارساله  توسعه  اهداف  آن  به عالوه 
افغانستان  انکشاف ملی  افغانستان و استراتژی  برای 
)ANDS( از جمله چارچوب های حقوقی دیگر 
می باشند.   اجتماعی  و  اقتصادی  حقوق  قبال  در 
به موجب همین اسناد حقوقی و استراتژی ها، دولت 
افغانستان مکلف است تا در تامین حقوق اقتصادی 
از  بهره مندی  راستای  در  و  بکوشد  اجتماعی  و 
تبعیض مورد  این حقوق تمام شهروندان را بدون 

حمایت قرار دهد. 

ادامه دارد

نیازمندی های  و  داشته  وجود  زیادی  مشکالت  هنوز 
مکلف  دولت  دارد.  وجود  کشور  سراسر  در  جدی 
بیشتر و  با جدیت  را  برنامه ی توسعه ای خود  تا  است 

نظارت دقیق تری به پیش ببرد. 
باور  مردم  بیشتر  گزارش،  این  برداشت های  بر  مبتنی 
دارند که بخش اعظم از کمک های مالی جهان برای 
و  رفته  تاراج  به  مافیایی  گروه های  توسط  بازسازی 

حیف و میل شده است.
تا زمانی که زیرساخت های  در گزارش آمده است، 
و  شفاف  به صورت  کشور  در  اجتماعی  و  اقتصادی 
قرار  افغانستان  دولت  کنترل  و  حمایت  مورد  اساسی 
نگرفته و گام های عملی در این زمینه برداشته نشود ما 
هم چنان چالش های جدی را در برابر صلح سراسری 

و دایمی در کشور خواهیم داشت.
ادامه دارد

7سال پنجم   شماره مسلسل 1331    چهار شنبه 12 دلو 1390    
وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی 

در افغانستان 

گفتمان مردم افغانستان پیرامون صلح

قسمت نهم

 شمس                        قسمت سوم

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

گزارش پنجم، از ۱۳۸۸-۸۹ 

احترام به حقوق بشر؛ احترام به خویشتن بوده و مهم ترین ضمانت 
ایجاد خانواده و جامعه ی سالم محسوب می گردد.

٢ خصوصیات اعالمیه
مولفان  که  کاربردی  و  معنا  شناخت  بدون  اعالمیه،  فهم  و  درک 
دانست  باید  نتیجتا  نیست.  ممکن  داشتند،  نظر  در  آن  برای  اعالمیه 
بشر  »اعالمیه حقوق  عنوان  اعالمیه ای تحت  تدوین  از  منظور آن ها 
و شهروند« چه بوده است؟ چه محتوایی قرار بوده تحت این عنوان 
قادر  را  ما  مقدماتی ای  تحلیل  و  تجزیه  یک چنین  تنها  گیرد؟  قرار 
می گرداند از فهم غلط نسبت به اعالمیه که بسیار رایج است، اجتناب 
کنیم »موضوع بخش اول« و روح حاکم بر آن را دریابیم »موضوع 

بخش دوم.«
١ مفهوم »اعالمیه حقوق«

عنوانی که بنیان گذاران انتخاب کرده اند، به خوبی نشانگر آن امری 
است که قصد انجامش را داشتند: کافی است به تحلیل هر کلمه آن 

بپردازیم.
3  یك اعالمیه

بررسی  کلی- مقدمه اعالمیه قصد مولفان آن را اشکار می کند: آن ها 
در واقع »تشریح می کنند«، »اعالم می کنند«، »یادآوری می کنند.« این 
اساسی  نتایج  مدون،  سند  این  و گستره  با سرشت  ارتباط  در  افعال 

به دنبال دارند.
می شناسد-  به رسمیت  را  موجود  حقوق  که  است  سندی  اعالمیه 
به عنوان سند آفریننده حق، تدوین نشده است. حقوقی که  اعالمیه 
در آن اعالم می شوند، قبال موجود و الینفک ذات بشراند. بنابراین 
آن ها  وجود  است  کافی  است.  بی معنا  حقوق  این  افرینش  ادعای 
تصدیق شده و به ثبت رسد. خصوصیت آموزشی اعالمیهـ این حقوق 
اما »فراموش« شده  یا مورد »بی توجهی« قرار گرفته بودند. زین پس 
باید » انکارناپذیر« شوند. برای نیل به چنین هدفی، اعالم آن به تنهایی 
کافی نیست و ارایه شرحی که توضیحات ویژه  و اقناعی در برداشته 
روابط  تنظیم  در  اسلوبی  اعالمیه  نتیجه  در  است.  ضروری  باشد، 
دغدغه  و  نظریه ای،  خصوصیت  اما  می کند.  عرضه  جامعه  و  انسان 
است،  اخیرتر  متون  مشخصه  که  تجربه گرایی ای  با  آن،  آموزشی 
حداقل در فضای لیبرالی، در تضاد قرار می گیرد. فقدان خصوصیت 
صرف  تصدیق  که  می دانستند  به خوبی  بنیان گذاران  سازماندهی ـ 
حقوق بشر برای تضمین احترام به آن کافی نیست. هنگامی که این 
حقوق »اعالم« می شوند باید »تضمین« نیز بشوند. اما برای آن ها این 
دو اقدام متمایز بود: اعالمیه حقوقی را متذکر می شود که احتیاج به 
ضامن دارد. اما سازماندهی تضمینات ان برعهده قانون اساسی است. 
طبق عبارت ماده ١6 اعالمیه: »در هر جامعه ای... که تضمینات حقوق 
تامین نشده باشد، آن جامعه فاقد قانون اساسی است. در واقع عنوان 
اول قانون اساسی ٣ سپتامبر ١٧٩١ به این ضمانت ها اختصاص دارد. 
این روال روالی است دو مرحله ای، و نمی توان مولفان اعالمیه را از 
نادیده گرفتن مشکالتی که حقوق در مرحله تحقق ایجاد می کند، 
سرزنش کرد، زیرا آن ها می خواستند به این مسایل در دومین مرحله 

بپردازند.
معهذا، اعتمادی که آن ها به پاکی سرشت انسان داشتند موجب شد 
که در چهارچوب اجرایی انتظارات زیادی از اعالمیه داشته باشند. 
در واقع اعتماد آن ها به جلب اذهان به »اصول ساده و انکار ناپذیری« 
برای شان  اجتماعی«  »سیه  روزی  بازگشت  از  پیش گیری  برای  که 
در  که  نمایندگان،  خوشبینی   بر  است  گواهی  بود،  شده  تشریح 

واقعیت به ندرت ثابت شده است.
اقتدار اعالمیه- خصوصیاتی که ذکر شد، بعضی از طرفداران نظریه 
را به سمتی هدایت کرد که تفویض اعتبار سند حقوقی به معنای دقیق 
قانون  از  آن را  آن،  مولفان  واقع  در  کردند.  رد  اعالمیه  به  را  کلمه 
اساسی  قانون  صدر  در  اعالمیه  می دانستند.  الینفک   ١٧٩١ اساسی 
می  کرد.  اساسی کسب  قانون  اعتبار  طریق  بدین  و  بود،  چاپ شده 
اساسی  قوانین  رفت.  میان  از  نیز  اساسی  قانون  لغو  با  که  اعتباری 
سال یک و سال  سه هریک اعالمیه خود را داشتند. اما اعالمیه١٧٨٩ با 
وجود فقدان اقتدار قضایی، اقتدار فکری روز افزونی یافت. اقتداری 
اساسی  قانون  توسط  موضوعه،  قوانین  به  را  اعالمیه  بازگشت  که 

١٩٥٨ و رویه قضایی شورای قانون اساسی، به خوبی توجیه می کند.
ادامه دارد

آزادی های عمومی
 و حقوق بشر

قسمت بیست و سوم
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افغانستان  نه تنها مردم  خبری تکان دهنده قتل ستوری 
فاجعه  متوجه عمق  را  بلکه جهانیان  بهت زده کرد  را 
در مورد زنان این کشور کرد. »زنی بیست و دو ساله 
به دلیل به دنیا آوردن سومین اوالد دختر، در قریه ای 
در ولسوالی خان آباد والیت کندز  از سوی خانواده 

شوهرش کشته شد.«
با تاسف نشان می دهد  اما  بود،  بسیار کوتاه  این خبر 
که افغانستان برای مبارزه با چنین تبعیض ها و انتخاب 
پیش   را  راه درازی  »پسر«  فرزند  برداشتن  مبنی  برتر 

دارد. 
افغانستان،  در  پسر  فرزند  داشتن  اولویت  و  برتری 
و  دارد. در جوامع روستایی  و عمیقی  تاریخی  ریشه 
روستا  و  قبایل  میان  درگیری  و  نزاع  قبیله ای  عمدتا 
نشینان یک امر معمول بوده است و آنان برای تحکیم 
مرزهای منطقه ای خود متوسل به  زور، خشونت و حتا 
قبایل  نیز  باالتر  در سطح  جنگ های خونین شده اند. 
مختلف  درگیری های  و  کشمکش ها  به  بزرگ تر 
صف آرایی  یک دیگر  مقابل  در  برتری جویی  برای 
می کردند، در این میان بسیاری از افراد این قومیت ها 
در جنگ ها کشته و یا زخمی می شدند؛ این حوادث 
نه تنها به خاموشی این درگیری ها کمکی نکرد، بلکه 
بنابراین  انتقام جویی را زیادتر  ساخت.  روحیه کینه و 
پیکار  به صف  جوانان  جنگ ها،  این  اکثریت  در 
و  سفیدان  مو  امر  به  یک دیگر  مقابل  در  و  می رفتند 
داشتن  این میان  در  می جنگیدند.  قوم شان  بزرگان 
خصومت آمیز  آینده  در  آنان  باروری  و  پسر  فرزند 
تلقی می شد.  امر مهم و اساسی  قبایل یک  این  برای 
از این رو، بسیاری از این خانواده ها به داشتن پسرهای 
فراوان فخر و مباهات می نمودند و داشتن فرزند زیاد 

پسر را نشانه قدرت و ابهت خود می دانستند.
این  اذهان  در  را  »پسرساالری«  که  دیگری  عامل 
می کرد،  تقویت  مردم  از  عمده ای  بخش  و  طوایف 
است.  بوده  قومیتی  و  خاندانی  نشان  و  نام  تثبیت 
نسلی  و  نشان  و  نام  که  باورند  این  بر  مردم  اکثریت 
»پسر«  پیدایش فرزند  بر اساس  پیدا می کند  ادامه  که 
محاسبه می گردد و فرزند دختر از جایگاه پایین تری 
برخوردار است و یا حتا تنها داشتن فرزند دختر یک 
به شمار  خانوادگی  زندگی  در  مهم  نقیصه  و  عیب 

می رود.
محصور  افغانستان   مرزهای  در  تنها  دیدگاه  این   
وجود  جهان  کشورهای  اکثریت  در  بلکه،  نیست 
این  مورد  در  بیشتری  شدت  با  تبعیض  این  و  دارد 
که  گفت  می توان  جرات  به  می گردد.  اعمال  پدیده 
اندیشه »پسرساالری« هنوز هم در کشورهای متمدن 
دارند،  برابر  انسانی  حقوق  ادعای  که  ممالکی  و 
مایه  دیده می شود و آنان حضور یک فرزند پسر را 
سرافکندگی  مایه  را  دختر  هویت  و  خوش بختی 

می دانند.
در دوره جاهلیت عرب و قبل از ظهور اسالم به این 
خانواده ها  عار  و  ننگ  باعث  دختران  سرزمین ها، 
این دنیا چشم  به  تازه  به شما می رفتند و دخترانی که 
را  زندگی  گوارای  نسیم  آن که  بدون  می گشودند، 
اقوام شان  بزرگان  و  پدران  توسط  کنند،  استشمام 
این  به  اسالم  ورود  با  اما  می شدند،  به گور  زنده 
اعالم  ممنوع  دختران  ساختن  به گور  زنده  سرزمین 
شد و دختران نسبت به دوره جاهلیت از جایگاه نسبتا 
خاصی برخوردار شدند و حتا نسل پیامبر نه از فرزند 
پسر بلکه از فرزند دختر به صورت سلسله وار ادامه پیدا 

کرد.
با تشریح تفاصیل و عوامل فوق به این نتیجه می رسیم 

که ریشه های پدیده دخترکشی  به »پسرساالری« منتج 
می گردد و کرامت انسانی نه تنها از زوایه مردساالرانه 
تعبیر می شود بلکه به این شیوه ها رنگ و بوی شرعی 
عنعنات  و  فرهنگ ها  در  را  آن  و  می دهند  قانونی  و 

خویش گرامی و مقدس می پندارند.
والیت  در  ساله  دو  و  بیست  خانم  این  شدن  کشته 
کندز، به دلیل به دنیا آوردن فرزند دختر برای سومین 
است که  زنانی  از  بسیاری  برای  بار، یک زنگ خطر 
به دلیل داشتن صرفا دخترزایی از سوی خانواده هایشان 
مورد تهدید قرار می گیرند و طبعا اگر خود مردم با این 
زنان  از  بسیاری  جان  نکنند  مقابله  بار  خشونت  پدیده 

دیگر مورد مخاطره قرار می گیرد.
عمل کردهای  و  شیوه ها  چنین  با  مقابله  برای  بنابراین، 
باید  زنان،  مورد  در  خانوادها  سوی  از  ناجایز 
چنین  بروز  از  تا  شود  ساختارمند  فرهنگ سازی 
رخدادهایی جلوگیری به عمل آید، به تعبیر واضح تر،  
وسیع،  تبلیغات  و  اطالع رسانی  با  می تواند،  جامعه 
را  »پسرساالری«  برتری جویانه   اندیشه های  این گونه 
مورد نقد و بررسی قرار داده و روحیه کرامت انسانی 
را جایگزین آن کند تا بیش از این شاهد رخدادها و 

حوادث مشابه در کشور نباشیم. 

بنابراین، برای مقابله با چنین 
شیوه ها و عمل کردهای ناجایز 
از سوی خانوادها در مورد زنان، 
باید فرهنگ سازی ساختارمند 
شود تا از بروز چنین رخدادهایی 
جلوگیری به عمل آید، به تعبیر 
واضح تر،  جامعه می تواند، با 
اطالع رسانی و تبلیغات وسیع، 
این گونه اندیشه های برتری جویانه  
»پسرساالری« را مورد نقد و 
بررسی قرار داده و روحیه کرامت 
انسانی را جایگزین آن کند تا بیش 
از این شاهد رخدادها و حوادث 
مشابه در کشور نباشیم.

تولد اول: دختر
تولد دوم: دختر
تولد سوم: دختر

فرجام: مرگ مادر 
سه  مادر  ستوری،  برای  آن چه  از  است  خالصه ای  این 
دختر، رخ  داد؛ مرگی با بی شرمانه ترین دلیل و در نهایت 
تلخی. در سرزمینی که هنوز جاهلیت حکومت می کند، 
بهتر از آن چه برای ستوری رخ داد،  نمی توان سرانجامی 
که  سرزمینی  در  کرد.  تصور  آن  دختران  و  زنان  برای 
انسان ها را به جنسیت شان می شناسند، دختر یا پسر بودن، 
زن یا مرد بودن تعیین کننده بسیار مهمی است؛ تا جایی 
دیگری  یا  و  تو  باعث مرگ  می تواند  تو  که دختربودن 
و  باعث عزیز شدن  می تواند  بودنت  پسر  شود، چنان که 

افتخار تو و یا دیگری شود. 
خبر کشته شدن ستوری، مادر سه دختر، توسط شوهرش 
به جرم دختردار شدن شاید در این کشور برخی را آن قدر 
دچار اندوه و تعجب نکند؛ چرا که تولد دختر هنوز در 
ننگ  دیگر،  کشورهای  از  بسیاری  مانند  کشور،  این 

دانسته می شود. 
بیش از 1400 سال از ظهور دین اسالم می گذرد؛ دینی 
رشد  هدف  با  معنوی،  و  اخالقی  دستوارات  و  پیام ها  با 
جهل   از  بشریت  رهایی  و  انسان ها  زندگی  تکامل  و 
که  جامعه ای  در  دین  این  ظهور  زندگی.  اشتباهات  و 
جاهلیتش را با زنده به گور کردن دختران مثال می زنند، 
انسان ها  رفتار  و  بینش  در  بزرگی  تغییرات  نوید بخش 
و  اصول  پذیرش  با  انسان ها،  که  می رفت  امید  این  بود. 
فروع این دین، از اشتباهات جاهالنه شان فاصله بگیرند، 
و تجربه ای جدید از زندگی با یک دیگر را تجربه کنند. 
متقابل،  احترام  محبت،  پیام هایش  تبع  به  باید  که  دینی 
اخالق، علم و معنویت را برای پیروانش به ارمغان آورد. 
بدون  را  زندگی ات  و سبک  آیین  دینت،  زمانی که  اما 
پیام ها و دستوارتش پذیرفتی، فرق چندانی نمی کند چه 
دین و آیینی را انتخاب کرده باشی. به هر حال تنها انتساب 
به آن دین و آیین، تاثیر چندانی در زندگی تو نخواهد 
فرهنگ  که  خواهی  کرد  عمل   همان گونه  تو  داشت. 
و  تو  چند  هر  است؛  آموخته  تو  به  اطرافیانت  و  جامعه 

دیگران ممکن است آن را به دین خود نسبت دهی. 
کشته شدن ستوری به جرم دختردار شدن اندوهی سراسر 
پرسش را در قلب و ذهن هر انسان آگاهی خلق می کند.  
اندوهی برآمده از این سوال و ابهام که چه چیزی باعث 
بتواند چنین وحشیانه عمل کند؟ چرا  مرد  می شود یک 
هنوز برخی نگاه شان به انسان این قدر جنسیتی است. چرا 
در  واقعا چه چیزی  باشد؟  ننگ  مایه  باید  دختردار شدن 
زنش  ساخته  قادر  را  او  که  گذشته  ستوری  شوهر  ذهن 

را خفه کند؟
زنان افغانستان باید زمانی که باردار می شوند، در تشویشی 
غریب صبر کنند تا ببینند آن چه از بطن رحم شان بیرون 
من  فرستاد؟  خواهد  مرگ  به کام  را  او  آیا  می آید، 
مرگ  مقصر  را  خود  این دیار  در  دختر  چند  نمی دانم 

مادر خود می داند و پدرش را قاتل مادر 
خود. سخت است کسی خود را عامل 
مرگ مادرش و پدرش را قاتل مادرش 
بداند. شاید کمی دانش و آگاهی علمی 
نسبت به آن چه دختر و پسر بودن انسان 
را تعیین می کند، مقداری از  غلظت این 
جاهلیت دیرینه بکاهد. هر چند من بعید 
می دانم یخ این تعصب خشک و غیرت 
کور تفکر جنسیتی به این راحتی ها آب 

شود.
نوزاد  یک  جنسیت  تعیین کننده  آن چه 
در  است.  مرد  کروموزم های  می باشد 
در  مرد  و  زن  اسپرم های  لقاح  زمان 
اسپرم ها  این  ترکیب  نحوه  زن،  رحم 
بود.  تعیین کننده جنسیت فرزند خواهد 

ما  که  است،  شده  تشکیل  قسمت  دو  از  مرد  اسپرم های 
به آن قسمت x و y می گوییم. و چنان چه  قسمت x  با 
اسپرم زن ترکیب شود فرزند متولدشده دختر خواهد بود. 
آن چه من می خواهم از تشریح موضوع اثبات شده علمی 
بیان کنم، این نیست که چه کسی مسوول جنسیت فرزند 
است. زن یا مرد؟ بلکه هدف این است که بدانیم زن ها 
نقشی در تعیین جنسیت فرزند ندارند. نکته ای دیگر این 
که از دو بخش x و y، بخش y  که تعیین کننده جنسیت 
به همین  است،   x بخش  از  بسیار ضعیف تر  می باشد  پسر 
می باشند.  دختر  دنیا  در  متولد شده  فرزندان  اوسط  دلیل 
و   فرصت  معموال  بودن  به دلیل ضعیف   y کروموزم های 
شانس کم تری برای شکل دهی یک  لقاح موفق برای بسته 
شدن نطفه یک نوزاد جنین سالم را دارد. کروموزم های 
مربوط به جنسیت مذکر نسبت به کروموزم های مربوط به 
جنسیت مونث از تحمل و مقاومت کم تری برخوردارند، 
را  موفقی  لقاح  بتوانند  کروموزم ها  این  که  این  احتمال 
به  ربطی  هیچ  که  شرایطی  است،  کم تر  دهند  شکل 
جنین  حمل کننده  به عنوان  مادر  ویژ گی های  وضعیت 

ندارد. 
این  برای  را  علمی  نکات  این  من  می کنم که  تاکید  باز 
اکثرا  ما  متاسفانه  کنم.  مشخص  را  مقصر  تا  نمی نویسم 
چنینی  این  موضوعاتی  تحلیل  در  را  مقصریابی  روحیه 
به  ارزشی  نگاه  اصوال  که  این جاست  در  نکته  داریم. 
جنسیت نوزاد متولدشده کامال غیراخالقی، غیرعقالنی و 
به تبع آن غیردینی است. آن چه شاید بتواند ما را در درک 
بهتر این موضوع کمک کند، آگاهی علمی نسبت به این 
تعیین  در  نقشی  هیچ   زن  اصوال  که  این  است.  موضوع 
در  پسر  نوزاد  تولد  احتمال  میزان  ندارد.  نوزاد  جنسیت 
طبیعی ترین شرایط در تمامی نقاط جهان کم تر از احتمال 
اصل  نکات،  این  همه  وجود  با  است.  دختر  نوزاد  تولد 
نگاه جنسیتی و ارزش گذاری جنسیتی نسبت به فرزند و 

یا مادری که فرزند دختر به دنیا می آورد، اشتباه است.
باور  تا  نیست  دینی  یا  و  علمی  تاییدات  به  نیازی  هیچ 
پسران  اندازه  به  دختران  برابر  شرایط  در  که  کنیم 
می تواند موفقیت های زندگی را در تمامی زمینه های آن 
تجربه کنند. حضور دختران و زنان موفق در عرصه های 
این  بر  موید خوبی   ... و  تربیتی  ورزشی،  هنری،  علمی، 
ادعا است. موفقیت دختران در کانکور دانشگاه در سال 
رقابت  این  در  سوم  تا  اول  رتبه های  کسب  و  گذشته 
سخت علمی گواه خوبی از موفقیت دختران این کشور 
در عرصه های جدی زندگی است. من نمی دانم چه برسر 
دختران  این  امیدوارم  اما  آمد.  خواهد  ستوری  دختران 
در هر شرایطی هستند، آینده ای موفق و افتخارآفرین را 
اشتباه  بر  باشند  و شاهدی  نمونه  تا  بزنند  رقم  برای خود 
به  اتهام دختردارشدن  به  را  زنان  نابخشودنی کسانی که 

قتل می رسانند.
زن  بین  در  آن چه  که  برسیم  بینش  و  این باور  به  باید  ما 
آن چه  و  نیست  انسان  کمال  موجب  است،  فرق  مرد  و 
موجب کمال انسان است در بین زن و مرد فرقی نیست. 

 حمیرا ثاقب

پدیده »دخترکشی« 
و ریشه های آن در 

»پسرساالری«

مرگ، فرجام سه تولد
در حاشیه مرگ ستوری، مادری که به جرم تولد سومین 

دخترش به قتل رسید

 سید روح اهلل رضوانی
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رضايت مردم از پولیس بیشتر شده است

دارند و اين رقم سه درصد افزايش را نسبت به سال 
2010 نشان می دهد.

نظرسنجی،  اين  براساس  پوليس،  به  احترام  مساله 
جنوب غرب،  مرکزی،  مناطق  در  است.  متفاوت 
کابل و شمال کشور احترام به پوليس بيشتر شده و 
اين مساله تفاوت نکرده،  در مناطق شرق و جنوب 
به پوليس نسبت  اما در مناطق غربی کشور، احترام 

به سال های 2009 و 2010 کاهش يافته است.
نظريات  درصد  دو  نظرسنجی  اين  در  هم چنين 
اخير،  نظرسنجی  در  است.  داشته  کاهش  مثبت 
هفتاد و هفت درصد مصاحبه شوندگان گفته اند که 
حالی که  در  دارند،  مثبت  نظريات  پوليس  به  نسبت 
و  هفتاد   2010 سال  نظرسنجی  در  مثبت  نظريات 
درصد  نه  و  پنجاه  هم چنين  است.  بوده   درصد  نه 
قابل  از  مناطق مختلف کشور  مصاحبه شوندگان در 
دسترس بودن پوليس ابراز خرسندی کرده، گفته اند 
از  به  يکی  ساعت  نيم  مدت  در  می توانند  آنان  که 

حوزه های امنيتی پوليس دسترسی پيدا کنند.
کاهش فساد

»فساد«  که  می دهد  نشان  نظرسنجی  اين  هم چنين 
 2009 سال های  با  مقايسه  در  پوليس  نهادهای  در 
اين  يافته های  براساس  است.  يافته  کاهش   2010 و 
نظرسنجی، پنجاه و سه درصد از مصاحبه شوندگان 
از موجوديت »يک اندازه« فساد در پوليس گزارش 
آن  قبل  دوسال  به  نسبت  رقم  اين  که  داده اند 
مناطق  در  می دهد.  نشان  را  کاهش  درصد  هفت 
جنوب غرب، فساد در نهادهای پوليس از شصت و 
سه درصد به سی و هشت درصد و در مناطق جنوب 
مرکزی، از هفتاد و دو درصد به چهل و پنج درصد 

کاهش يافته است.
کمبودی ها  از  نظرسنجی  اين  در  مصاحبه شوندگان 
براساس  نيز شکايت کرده اند.  پوليس  نواقص در  و 
يافته ها، بيشتر از نيمی از مصاحبه شوندگان گفته اند 
و  قبيله  از  جانب داری  در  ملی  پوليس  ماموران  که 

يک  از  بيشتر  هم چنين  می کنند.  عمل  خود  طايفه 
را  وضعيتی  آنان  که  گفته  مصاحبه شوندگان  حصه 
تجربه  کرده اند که به خاطر داشتن روابط يک افسر 
خود  قضايای  بررسی  از  مجرم،  شخص  با  پوليس 
با اين حال، تنها  توسط پوليس صرف  نظر کرده اند. 
سی و هفت درصد از مصاحبه شوندگان معتقدند که 
درج شکايت عليه يک افسر پوليس، وضعيت آنان 
به سال  نسبت  باورها  اين  بهتر خواهد ساخت که  را 

2010 چهار درصد کاهش را نشان می دهد.
نشان می دهد که خواستن  اخير  هم چنين نظرسنجی 
و  زندان  از  کردن  صرف نظر  به منظور  رشوت 
فشار  کردن  وارد  خواستن،  غذا  کردن،  جريمه 
انجام  برای  نادرست  بستن  اتهام  شديد،  فزيکی 
محافظت  برای  رشوت  درخواست  کوچک،  جرم 
جرم،  در  اشتراک  برای  ساختن  مجبور  و  امنيت  و 
اما  است.  شده  بيشتر  پوليس  توسط   2011 سال  در 
توهين آميز  لحن  با  تنها صحبت کردن  اين ميان،  در 

کاهش داشته است.
رفتار منصفانه

که  گفته اند  مردم  درصد  هشتاد  همين حال،  در   
دارد  منصفانه  به شکل  آنان  با  مناطق شان  در  پوليس 
با  زنان  با  پوليس  که  می گويند  هم  درصد  هفتاد  و 
احترام رفتار می کند. به همين ترتيب، شصت درصد 
مردم  مشکالت  به  اکثرا  پوليس  که  گفته اند  ديگر 
رسيدگی می کند و عملکردهای خود را شرح داده 
و اشتباهات خود را می پذيرد. هم چنين چهل درصد 
مردم گفته اند که درصورت ضرورت، آنان توسط 
کمک  مثبت  و  قانونی  به طور  پوليس  افسر  يک 
سال  به  نسبت  مردم،  به  پوليس  کمک  که  شده  اند 
داشته  افزايش  درصد  هفت   2011 سال  در   2010

است.
نسبت  مردم  خو ش بينی های  آن که  با  اين حال،  با 
تعداد  اما  است،  شده  بيشتر  پوليس  عملکرد  به 
پوليس  که  گفته اند  مصاحبه شوندگان  از  کمی 

نيروهای  از  را  امنيتی  توانايی گرفتن مسووليت های 
از  درصد  بيست  دارد.  کشور  در  مستقر  بين المللی 
مصاحبه شوندگان به اين باورند که فعال پوليس  ملی 
می تواند  تمام مسووليت ها را از نيروهای بين المللی 
بگيرد. هم چنين بيست و شش درصد ديگر گفته اند 
سال  جريان  در  امنيتی  مسووليت های  گرفتن  که 
درصد  شش  و  چهل  اما  است،  امکان پذير  آينده 
از  بيشتر  اين کار،  انجام  برای  باورند که  اين  به  هم 

يک سال زمان ضرورت است.
هم چنين بيست و چهار درصد از مصاحبه شوندگان 
افغانستان  از  اکنون  بين المللی  نيروهای  که  گفته اند 
خارج شوند، بيست و يک درصد ديگر گفته اند که 
برنامه طرح شده در  بين المللی طبق  نيروهای  خروج 
درصد  سه  و  بيست  اما  گيرد.  صورت   2014 سال 
طالبان  زمانی که  تا  می گويند  مصاحبه شوندگان  از 
در  بايد  بين المللی  نيروهای  نشده اند،  نابود  کامال 
بيست  اين حال،  با  باشند.  داشته  حضور  افغانستان 
زمانی که  تا  کرده اند  تاکيد  مردم  درصد  چهار  و 
آموزش  و  تجهيز  کامال  داخلی  امنيتی  نيروهای 
داده نشوند و توانايی مبارزه مستقالنه را پيدا نکنند، 
داشته  افغانستان حضور  در  بايد  بين المللی  نيروهای 

باشند.
داخله،  امور  وزير  محمدی  بسم اهلل  همين حال،  در 
می کند  خرسندی  ابراز  نظرسنجی  اين  نتايج  از 
پوليس  عملکرد  بهبود  برای  او  که  می گويد  و 
محمدی  آقای  کرد.  خواهد  بيشتری  تالش های 
توسط  نظرسنجی هايی  چنين  انجام  که  افزود 
نهادهای بی طرف، وزارت داخله را کمک می کند 
تا درک بهتری از موفقيت ها و کمبودی های پوليس 
»خوش بختانه  گفت:  داخله  امور  وزير  باشد.  داشته 
نتايج نظرسنجی سال 2011 در کل مثبت بوده و در 
عرصه های مختلف بهبود را نشان می دهد. اين باعث 
تشويق ما و منسوبان ما می گردد تا کارهای بيشتری 
هم  مشکالتی  و  بدهيم. گر چند چالش ها  انجام  را 
وجود دارند که به توجه و اقدامات بيشتر نياز دارند 

که ما خود را مکلف به اجرای آن می دانيم.«
درست  آموزش  که  می گويد  داخله  امور  وزير 
پوليس،  به  نهادهای مربوط  تقويت رهبری  پوليس، 
سيستم  ايجاد  و  تشکيالت  اصالح  فساد،  با  مبارزه 
در  وی  اولويت های  جمله   از  مکافات  و  مجازات 
طول يک و نيم  سال کارش در وزارت امور داخله 
به منظور مسکلی سازی  تاکيد کرد که  بوده اند. وی 
و آموزش درست پوليس، گام های اساسی برداشته 
شده و اين امر نتايج قابل مالحظه ای را درپی داشته 
است. آقای محمدی هم چنين گفت که ده ها تن از 
مقام های پوليس به اتهام فساد، به نهادهای عدلی و 

قضايی معرفی شده اند.
نتايج نظرسنجی اخير در حالی از بهتر شدن عملکرد 
که  دارد  حکايت  مختلف  زمينه های  در  پوليس 
هرازگاهی گزارش هايی در مورد بدرفتاری پوليس 

با مردم منتشر شده است.

پوليس  عملکرد  مورد  در  نظرسنجی  يک  نتايج 
پوليس  از عملکرد  مردم  نشان می دهد که رضايت 
مصاحبه شوندگان  از  اکثريتی  است.  شده  بيشتر 
پوليس  توانايی های  به  که  گفته اند  نظرسنجی،  اين 

اطمينان دارند.
در  نيز   2010 و   2009 سال های  در  نظرسنجی هايی 
مورد عملکرد پوليس ملی انجام شده بود که نسبت 

به  نظرسنجی اخير تفاوت های زيادی دارد.
نظرسنجی  مرکز  توسط  که  اخير  نظرسنجی 
افغانستان  عامه  افکار  و  اقتصادی  اجتماعی، 
برنامه  داخله،  امور  وزارت  حمايت  با  )اکسور( 
نظم  وجهی  صندوق  متحد،  ملل   سازمان  انکشافی 
و  بيست  تا  دهم  از  )لتفا(  افغانستان  برای  قانون  و 
چهار  و  سی  در  ميالدی   2011 سال  اکتوبر  هفتم 
حکايت  است،  شده  انجام  منطقه   938 و  واليت 
اين  در  دارد.  ملی  پوليس  عملکرد  شدن  بهتر  از 
نظرسنجی که نزديک با هفت هزار و سه نفر، شامل 
زنان و مردان در مناطق امن و ناامن، مصاحبه شده  
پوليس  عملکرد  به  پاسخ دهندگان  اکثريت  است، 

ديد مثبت داشته اند.
گفته اند  مصاحبه شوندگان  از  درصد  يک  و  هشتاد 
هم چنين  و  است  احترام  قابل  پوليس  وظايف  که 
کرده اند.  خرسندی  ابراز  پوليس  وظايف  انجام  از 
 ،2011 سال  در  افغان ها  ميان  در  پوليس  به  احترام 
هشت درصد نسبت به سال 2010 بيشتر شده است. 
مصاحبه شوندگان  از  درصد  پنج  و  هفتاد  هم چنين 
اطمينان  پوليس  توانايی های  به  نسبت  که  گفته اند 

   ظفرشاه رويی  

مصاحبه شوندگان در این 
نظرسنجی از کمبودی ها و نواقص 
در پولیس نیز شکایت کرده اند. 
براساس یافته ها، بیشتر از نیمی 
از مصاحبه شوندگان گفته اند که 

ماموران پولیس ملی در جانب داری 
از قبیله و طایفه خود عمل 

می کنند. هم چنین بیشتر از یک 
حصه مصاحبه شوندگان گفته که 
آنان وضعیتی را تجربه  کرده اند 
که به خاطر داشتن روابط یک 

افسر پولیس با شخص مجرم، 
از بررسی قضایای خود توسط 

پولیس صرف  نظر کرده اند.

ACKU
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شهر  مهم ترین  »الپاز«  به  معترضان  از  نفر  صدها 
بولیویا رفتند تا به برنامه ساخت یک جاده در منطقه 

آمازون اعتراض کنند.
گذشته  سال  بولیویا  رییس جمهور  مورالس،  اوو 
به دلیل  اما  بکشد،  را  جاده  این  که  داشت  قصد 

تظاهراتی مشابه این طرح را به تعویق انداخت.
که  هستند  آمازون  بومیان  طرح،  این  به  معترضان 
رفتن  بین  از  به  منجر  جاده  این  ساخت  می گویند 

محیط زیست طبیعی آنها می شود.
در مقابل کسانی هم هستند که با ساخت این جاده 

موافقند و می گویند که این جاده می تواند موجب 
بولیویاست،  از آمازون که در  شود که آن قسمت 

اقتصاد بهتری داشته باشد.
آقای  طرفداران  که  می گویند  دولت  مخالفان 

مورالس، جرقه این اعتراض ها را زده اند.

تظاهراتدراعتراضبهساختجادهایکهازآمازونمیگذرد

ایتالف مخالفان حکومت بشار اسد، موسوم به شورای ملی سوریه، 
پیشنهاد روسیه برای میزبانی مذاکرات صلح بین آنها و دولت اسد 

را رد کرده است.
با  بودند که دولت سوریه  داده  مقام های روسیه خبر  این  از  پیش 

پیشنهاد مذاکره در مسکو موافقت کرده است.
اما شب دوشنبه، برهان غلیون، رهبر شورای ملی مخالفان حکومت 
اسد،  بشار  از کناره گیری  بعد  تنها  مذاکره  تاکید کرد که  سوریه 

رییس جمهور سوریه، از قدرت قابل قبول خواهد بود.
آقای غلیون از روسیه خواست اجازه ندهد که سوریه از حمایت 

روس ها برای »سرکوب مردم« استفاده کند.
روز سه شنبه، شورای امنیت سازمان ملل متحد، جلسه ای داشت که 
در آن متن قطع نامه پیشنهادی اتحادیه عرب درباره سوریه بررسی 

شد.
این قطع نامه که امریکا، بریتانیا و فرانسه هم از آن حمایت می کنند، 
از آقای اسد خواسته است که قدرت را به یکی از معاونان خود 

واگذار کند تا او دولت وحدت ملی تشکیل دهد.
آن  است.  مخالف  قطع نامه  این  با  که  گفته  روسیه  اکنون  هم  از 
امور سوریه را  را عادالنه نمی داند و در آن »احتمال دخالت« در 

می بیند.
اولین  رییس جمهور سوریه  رفتن  کنار  که  می گوید  غلیون  برهان 
نوع قطعنامه  او »هر  نظر  از  انجام گفتگوهاست، چون  برای  شرط 
مستمر  طور  به  که  فردی  ریاست جمهوری  به  که  امنیت  شورای 
اراده مردم خودش را نادیده گرفته و به سو استفاده از قدرت خود 
برای  فضای الزم  و  بود  نخواهد  راه حلی عمل گرایانه  داده،  ادامه 

برگزاری مذاکرات آرام سیاسی را فراهم نخواهد کرد.«
گفتگوها  این  و  باشد  قدرت  در  اسد  آقای  اگر  که  می گوید  او 
انجام شود، آن وقت او فرصت خواهد داشت تا »به اقدامات خود 
سوریه  در  داخلی  جنگ  به  غلیون  آقای  گفته  به  که  دهد«  ادامه 

منجر می شود.

مخالفاناسد،پیشنهادروسیهرا
ACKUردکردند
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