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این قانون  به کار تدوین  آغاز  وزارت عدلیه که مسوولیت 
اجتماعی،  شرایط  به  توجه  با  می گوید  دارد،  عهده  به   را 
فرهنگی و اقتصادی که کودکان در آن به سر می برند، نیاز 
جدی برای تدوین و تصویب قانونی که در برگیرنده حمایت 
محسوس  باشد،  کشور  در  کودکان  زندگی  ابعاد  تمام  از 

است.
آقای هاشم زی افزود که در افغانستان بیش از سی  قانون 
به نحوی در مورد کودکان بحث کرده، اما اکنون برای بهبود 
شرایط زندگی کودکان بهتر است که یک قانون جامع و واحد 
ساخته شود. مشاور ارشد وزارت عدلیه گفت: »این قانون 

تمام ساحات حیات کودکان ار احتوا خواهد کرد.«

دولت برای حمایت از کودکان 
قانونی جدید تدوین می کند

در صفحه 9

خبر مرگ معاون مالعمر 
در پاکستان تایيد شد

گروه طالبان تایید کرده که مال عبیداهلل آخند، 
معاون مالعمر، رهبر این گروه در زندانی در 

پاکستان درگذشته است.
از  مجاهد،  ذبیح اهلل  دلو،   ۲۴ دوشنبه،  روز 
برای  که  اطالعیه ای  در  طالبان  سخنگویان 
رسانه ها ارسال شده، گفته است که بر اساس 
اطالعی که به خانواده مال عبیداهلل رسیده، او 
در روز پنجم ماه مارچ سال ۲۰۱۰ در زندانی 

در شهر کراچی پاکستان درگذشته است.
و  پاکستان  محلی  رسانه های  این  از  پیش 
کرده  منتشر  را  او  درگذشت  خبر  افغانستان 
بودند، اما این خبر مورد تایید مقامات رسمی 

دو کشور و یا گروه طالبان قرار نگرفته بود.
برای  ارسالی  اطالعیه  در  مجاهد  ذبیح اهلل 
مال عمر  معاون  خانواده  به  که  نوشته  رسانه ها 
در  قلبی  بیماری  اثر  در  او  که  شده  گفته 
باره  در  موثقی«  »شواهد  و  در گذشته  زندان 

درگذشت او ارایه شده است.
این سخنگوی گروه طالبان افزوده است که 
بر  عبیداهلل  مال  که  نیست  مشخص  حاال  تا 
دوران  در  که  این  یا  داده  جان  بیماری  اثر 
کشته  تعذیب«  و  »شکنجه  دلیل  به  حبس 

شده است.
 ۲۰۰۷ سال  جنوری  سوم  در  عبیداهلل  مال 
میالدی در ایالت بلوچستان پاکستان دستگیر 

شد و تا هنگام مرگ در زندان بود.
عمر  مال  با  و  بود  قندهار  والیت  از  اصال  او 

روابط نزدیکی داشت.
ادامه در صفحه 2
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دیگر پاکستان نیز 
جای امنی برای طالبان نیست

طالبان، خبر درگذشت مال عبیداهلل، معاون مالعمر و وزیر 
تقریبا  تایید کردند. مال عبیداهلل که  را  دفاع رژیم طالبان، 
چهارسال پیش در بلوچستان پاکستان از سوی نیروهای 
در  قلبی  حمله ی  اثر  در  ظاهرا  شد،  دست گیر  پاکستانی 
زندان در گذشته است. تبعات درازمدت این رویداد برای 
طالبان هرچه که باشد، در اولین مورد این پیام را برای 
طالبان می رساند که اکنون پاکستان نیز محل امنی برای 
طالبان نیست و طالبان باید از دل بستن به پاکستان خود 

را برهانند.
حامیان  از  یکی  به عنوان  پاکستان  که  می شود  دیده 
در  طالبان  حامی  به ویژه  منطقه،  در  افراطی  گروه های 
مذهبی  به شدت  نیروهای  این  از  پاکستان،  و  افغانستان 
و افراط گرا، استفاده ی ابزاری می کند و هیچ گونه تعهدی 
نسبت به حمایت واقعی از این گروه ها ندارد. دست گیری 
مقامات طالبان از سوی پاکستان و به زندان افگندن شان 
و یا هم تحویل دهی شان به امریکا، از همان اول باید این 
پاکستان  که  می کرد  ایجاد  طالبان  در صفوف  را  آگاهی 
دوست واقعی آنان نیست و آنان نباید با اتکا به پاکستان، 

مردم افغانستان را با خاک و خون بکشانند.
گروه طالبان، که با حمایت سیاسی و مالی پاکستان قدرت 
را در افغانستان به دست گرفت، چیزی، جز کشتن مردم 
هم  یا  و  مردم  کشتزارهای  و  باغ ها  و سوزاندن  بی گناه 
به  این کشور،  تاریخی و فرهنگی  نمادهای  ویران کردن 
ارمغان نیاوردند. سلب آزادی های مردم و محروم ساختن 
هم  یا  و  دانشگاه  و  مکتب  به  رفتن  از  زنان  و  دختران 
ممنوعیت شان از کارهای بیرون از خانه، دست آوردهایی 
بودند که طالبان با حمایت پاکستان در افغانستان نصیب 
شدند. این نوع ممنوعیت ها، که یک حرکت ظاهرا شرعی 
تلقی می شد، برای زمام داران پاکستان وسیله ای بود تا با 
افغانستان، زمینه ی  ارعاب و ترس در میان مردم  ایجاد 
میسر  بیشتر  افغانستان  در  را  طالبان  نفوذ  گسترش 

گردانند. 
با سقوط طالبان و روی  کار آمدن حکومت جدید در کشور، 
متحجرشان  ذهنیت  همان  از  طالبان  هنوز  که  شد  دیده 
دامان  به  کمک  برای  دست شان  هنوز  و  نیامدند  بیرون 
گرو  از  را  خودشان  نتوانستند  و  ماند  وابسته  پاکستان 
در موجودیت  که می دید  نیز  پاکستان  برهانند.  پاکستان 
در  سیاسی  برداری های  نفع  برای  تنور  هنوز  طالبان، 
افغانستان داغ است، به حمایت از این گروه ادامه داد و 
حتا با متحدان بزرگ سیاسی اش در سطح جهان، به بازی 
پرداخت و این بازی را هنوز به صورت شیادانه ای ادامه 

می دهد.
اطاعت  پاکستان  از  بسته  با چشم های  که  طالبان،  اما  و 
گروه  این  با  چقدر  پاکستان  که  دیدند  بارها  می کنند، 
گروه  این  هنوز  و  می دهد  انجام  را  کودکانه  بازی های 
پاکستان  به نفع  همیشه  بازی،  این  نتیجه ی  که  نمی داند 
بوده است. شماری از سران طالبان که گرایش به صلح 
و گفتگو داشتند، از سوی پاکستان دست گیر شدند و به 
این وسیله پاکستان به سایر طالبان فهماند که دست شان 
دیگری  گزینه ی  و  است  کشور  این  سنگ  زیر  همیشه 
نیز در  ندارند. جنگ های طالبان  به جنگ  جز دست بردن 
رسانده  افغانستان  مردم  به  را  ضرر  بیشترین  کشور، 
است تا به نیروهای خارجی. رویکرد های تازه ی طالبان، 
بر  حمله  بمب گذاری ها،  انتحاری،  حمالت  اجرای  مانند 
برای  پرتجمع،  محالت  از  گروگان گیری  و  بی دفاع  مردم 
را همواره می رساند که گروه  پیام  این  افغانستان  مردم 
طالبان چیز دیگری نیست جز یک گروه خشونت آفرین و 

دشمن مردم افغانستان و بازیچه ی دست پاکستان.
ارادت و اخالص گروه  این همه  با  حال دیده می شود که 
طالبان به پاکستان، آن کشور هیچ نوع تعهد جدی در برابر 
این گروه ندارد و هرزمانی که دلش بخواهد، سران طالبان 
را در خاک خودش دست گیر می کند و به سرنوشت فجیع 
می تواند  پاکستان  زمانی که  می سازد.  دچار  عبیداهلل  مال 
بردارد،  صحنه  از  را  عمر  مال  معاون  مرموزی  به طور 
و  دوم  رده ی  سران  از  هریک  با  می تواند  را  کار  چنین 
سوم طالبان، به سادگی، انجام بدهد. حال بر طالبان است 
که از چنین رویداد ها پند بگیرند و به پاکستان »نه« بگویند؛ 
سالح شان را به زمین بگذارند، خون مردم را نریزند و در 

آبادی وطن شان سهیم و در بازسازی شریک شوند.

زنگ اول
انتحارکننده آزاد شده توسط کرزی دو باره بازداشت شد

سرمایه گذاران امریکایی در تالش سرمایه گذاری در افغانستان

انفجار بالون گاز در بلخ یک کشته و ده زخمی بر جا گذاشت

خبر مرگ معاون...                                                                      ادامه در صفحه 2

تالش  اتهام  به  که  کودکانی  از  یکی 
برای انجام عملیات انتحاری بازداشت 
بخشیده  کرزی  حامد  توسط  و  شده 
این  از  پیش  دوم  بار  برای  بود،  شده 
کند،  منفجر  را  خود  همراه  بمب  که 
کودک  یک  است.  شده  بازداشت 
شده  بازداشت  اتهام  این  به  نیز  دیگر 

است.
این  قندهار،  ملی  امنیت  ریاست 
کودک ده ساله را با یک کودک ده 
اعضای گروه  از  تن  سه  و  دیگر  ساله 
طالبان که اخیرا بازداشت کرده است، 
با سالح و مهمات شان به رسانه ها نشان 

داد.
کالن سال  فرد  سه  و  کودک  دو  این 
که  کردند  اعتراف  رسانه ها  برابر  در 
تشویق شده بودند تا برای جنگ علیه 
بین المللی،  و  داخلی  امنیتی  نیروهای 

دست به حمله انتحاری بزنند.
نام  به  ده ساله  کودکان  این  از  یکی 
دینی  مدرسه  در  که  گفت  نصیب اهلل 
»پشین« که در ایالت بلوچستان پاکستان 
موقعیت دارد، آموزش دیده است. او 
به  اول  استادش  سوی  از  که  افزود 
چمن، سپس به ولسوالی سپین بولدک 
از  بعد  شد.  فرستاده  قندهار  والیت 
انجام حمله  به هدف  این کودک  آن 
میوند  ولسوالی  تیمور  بند  به  انتحاری، 

فرستاده شده بود.
نصیب اهلل افزود که به او گفته شده بود 
انجام  انتحاری  حمله  که  صورتی  در 
نمی رسد.  آسیب  خودش  به  بدهد، 
براساس اعترافات خود این کودک، به 

سنشیز  فرانسیسکو  کابل:  8صبح، 
امور  در  تجارت  وزیر  معاون 
در  امریکا  متحده  ایاالت  بین المللی 
عالی  مقامات  با  افغانستان،  به  سفرش 
رتبه حکومتی در باره توسعه ماموریت 
ایاالت  بین المللی  تجارت  اداری 

متحده در کابل دیدار کرده است.
سوی  از  که  اعالمیه ای  براساس 
در  امریکا  متحده  ایاالت  سفارت 
سنشیز  آقای  است،  شده  منتشر  کابل 
ایاالت  نفری   12 تجاری  هیات  یک 
این سفر رهبری  امریکا را در  متحده 
اعالمیه،  این  از  نقل  به  می کند. 
نمایندگانی  که  هیات  اعضای 
زمینه های  در  سرمایه گذاران  از 
بازسازی، معدن، محصوالت زراعتی 
معلوماتی  تکنالوژی  سکتورهای  و 
در  نقش  ایفای  خواهان  هستند، 

بازسازی افغانستان شده اند.
متحده  ایاالت  سفارت  گفته ی  به 

گاز  بالون  یک  انفجار  بلخ:  8صبح، 
بلخ،  والیت  دهدادی  ولسوالی  در 
کشت  را  خانواده  یک  عضو  یک 
و ده عضو دیگر آن را زخمی کرد.
شفاخانه  رییس  انوری،  غوث  الدین 
رسانه ها  به  مزارشریف  حوزوی 
افتاده  اتفاق  زمانی  »حادثه  گفت: 
خانواده  این  اعضای  از  یکی  که 
کردن،  گرم  به خاطر  را  گاز  بالون 

در زیر صندلی می گذارد.«

به  طالبان  گروه  تشکیل  با  عبیداهلل  مال 
یکی از فرماندهان ارشد این گروه تبدیل 
در  خورشیدی   1۳۷۴ سال  در  و  شد 
جنگی در غرب کشور، اسماعیل خان، 
انرژی و آب  والی وقت هرات و وزیر 

کنونی را دستگیر کرد.
او در سال 1۳۷۵ و پس از آن که شهر 
به  افتاد،  طالبان  گروه  دست  به  کابل 
عنوان وزیر دفاع این گروه تعیین شد و 
پس از سقوط رژیم طالبان، رهبر طالبان 

پنجه  یک  فقط  و  نمی رسد  آسیبی 
)دست( اش قطع می گردد.

واسکت  آن جا  »در  افزود:  او 
)انتحاری( را به جانم کردند و سر راه 
سرک  کنار  در  مرا  امریکایی  عساکر 
نشاندند. زمانی که امریکایی ها آمدند، 
مرا  و  آمدند  آنها  شدم.  وارخطا  من 

گرفتار کردند.«
کودکان  کرزی  حامد  که  وقتی 
کرد،  آزاد  نوازش  با  را  انتحاری 
افغانستان  درون  در  انتقاد  صداهای 
بلند شد. هرچند کسی به زندانی بودن 
منتقدین  اما  نمی کند،  تاکید  کودکان 
عوض  به  کودکان  این  که  می گویند 
این که آزاد می گردند، باید در مراکز 
دام  به  دوباره  تا  شوند  بزرگ  تربیتی 

طالبان نیفتند.

و  تجاری  امور  در  مختلف  افراد  با 
برای  بهتر  فرصت های  نمودن  فراهم 
زمینه  ایجاد  و  توسعه  جهت  آنان 
کاری در افغانستان به شمار می رود. 

تجارت  وزیر  معاون  سنشیز  آقای 
متحده  ایاالت  بین المللی  امور  در 
را  افغانستان  »من  است:  گفته  امریکا 
حس  یک  و  جدید  دوستی  آغاز  به 
کشور  این  آینده  برای  خوش بینی 

ترک می کنم.«
دولت  که  می گوید  امریکا  سفارت 
گام ها  برداشتن  حال  در  نیز  افغانستان 
افزایش  بازار،  اقتصاد   توسعه  برای 
و  داخلی  خصوصی  سرمایه گذاری 
تاکید  سفارت  این  است.  خارجی 
با  افغانستان  حکومت  که  می کند 
اداری  و  قانونی  ساختارهای  ایجاد 
نظارتی، بازار مساعدی برای تجارت، 
سکتور  توسعه  و  سرمایه گذاری 

خصوصی را رهبری خواهد کرد. 

کرده  شکایت  مزارشریف  حوزوی 
تا  رایگان  کمک  هیچ  می گویند 

نرسیده است. به مریضان شان  حال 
این  از  پیش  گاز  بالون های  انفجار 
گذاشته  به جا  قربانی  بلخ  در  نیز 
در  نیز  قبل  ماه  شش  چنانچه  است، 
گاز  بالون  انفجار  حاجت روا  گذر 
یک  اعضای   تن   10 به  نزدیک 
کرده  زخمی  و  کشته  را  خانواده 

بود. 

برای همکاری امریکا و پاکستان خواند، 
به  افراد  این  بازداشت  افغانستان  در  اما 
گروه  با  مصالحه  با  پاکستان  مخالفت 

طالبان تعبیر شد.
هرچند مال عبیداهلل سال ها در زندان بود 
نقشی  طالبان  گروه  فعالیت های  در  و 
در  او  مرگ  خبر  انتشار  اما  نداشت، 
زندان می تواند از لحاظ روانی در میان 
داشته  منفی  پیامد  طالبان  ستیزه جویان 

باشد.

درگیری ها 
در جوزجان 

شش کشته و هفت 
زخمی بر جا گذاشت 
درگیری چند ساعته  در  شبرغان:  8صبح، 
پولیس  نیروهای  و  طالبان  میان  دیروز 
پولیس،   ۴ جوزجان،  والیت  در  ملی 
و  کشته  ملکی  فرد  یک  و  طالب  یک 
زخم  غیرنظامی  یک  با  دیگر  تن  شش 

برداشتند.
فرمانده  غیرت  عبدالعزیز  مل پاسوال 
این  تایید  ضمن  جوزجان  والیت  امنیه 
ولسوالی  در  گیری  در  »این  خبرگفت: 
از چاشت دیروز  این والیت  منگجیک 
آغاز شده بود و تا نیمه شب گذشته ادامه 

داشت.« 
آقای غیرت افزود: »این درگیری زمانی 
به وقوع پیوست که نیرو های امنیتی که 
»قزل ایاق  ساحه  در  طالبان  حضور  از 
آگاهی  منگجیک  ولسوالی  عهده گر« 
پیدا کرده بودند و عازم آن ساحه بودند، 
این  طی  و  برخوردند  طالبان  کمین  با 
و  طالب  یک  پولیس،  چهار  درگیری، 

یک فرد ملکی کشته شده اند.«
 12 درگیری،  ساحه  در  که  گفت  او 
عراده موترسایکل و چند شاجور نیز از 

طالبان به جا مانده است. 
درگیری،  این  در  که  می گوید  نام برده 
دستگیر  ساحه  از  مشکوک  فرد    2۵
میان  در  که  قوی  احتمال  به  و  شده اند 

آنها قومندانان طالبان نیز موجود اند.
از سوی دیگر، ذبیح  اهلل مجاهد که خود 
شمال  زون  در  طالبان  سخنگوی  را 
به  تلیفونی  تماس  طی  می کند،  معرفی 
رسانه ها گفته است که در این درگیری، 
9 تن از افراد پولیس را به قتل رسانده اند 

و ۵ عراده تانک را نیز منفجر کرده  اند.
تن  یک  درگیری  این  در  که  گفت  او 
زخم  دیگر  تن  یک  و  کشته  طالبان  از 

برداشته است.
قزیل ایاق  قریه  که  است  گفتنی  
که  می باشد  دوردست  ساحه  عهده گر، 
ماین  تهیه  محل  منحیث  آن  از  طالبان 
ولسوالی  ساحات  در  ماین گذاری  برای 
قوشتپه، درزاب، خواجه دوکوه و آقچه 

استفاده می کردند.

حاکی  گزارش ها  دیگر،  سوی  از 
که  طالبان  زندانیان  برخی  که  است 
دوباره  نیز  می شوند،  رها  زندان ها  از 
به  و  می پیوندند  طالبان  صفوف  به 
و  افغانستان  نیروهای  علیه  جنگ خود 

بین المللی، ادامه می دهند.
تروریستی  آموزش  که  کودکانی 
می بینند، اغلب برای آموزش درس های 
دینی به پاکستان می روند. خانواده های 
آنها نیز آگاهی ندارند که چه سرنوشتی 

منتظر کودکان شان است.
از  ما  »خواهش  می گوید:  نصیب اهلل 
از  این است که دیگر  استادان مدرسه 
من  از  که  مثلی  نسازند،  بمب  اطفال 
من  مادر  و  پدر  بودند.  ساخته  بمب 
مرا  آنها  نداشتند ولی  از من هیچ خبر 

مانند بمب منفجر می ساختند.«

او گفته شده بود وقتی که خود را »فدا« 
انفجاری  مواد  دکمه  بر  فقط  می کند، 
جاسازی شده فشار وارد کند و سپس 

خودش به جنت می رود.
باشنده  که  است  دیگری  پسر  عزیزاهلل 
می باشد  پکتیا  والیت  مرکز  گردیز 
است.  شده  بازداشت  قندهار  در  و 
انتحار  گروه  در  هم  دیگر  یک بار  او 
جانب  از  و  شده  دستگیر  کنندگان 
افغانستان  رییس جمهور  حامد کرزی 

آزاد شد.
عزیز اهلل هم گفت که در مدرسه دینی 
تلقین  برایش  شخص  یک  جانب  از 
حمله  افغانستان  در  که  است  شده 
گفته شده  او  به  بدهد.  انجام  انتحاری 
بود که اگر بر نیروهای خارجی حمله 
هیچ  خودش  به  بدهد،  انجام  انتحاری 

امریکا در کابل، این سفر فراهم کننده 
اطالعات دست اول برای شرکت های 
افغانستان،  کار  بازار  از  امریکایی 
به  ارتباطات  گسترش  و  دسترسی 
متعدد  اجالس  و  تصمیم گیری  سطح 

»در  افزود:  هم چنین  انوری  آقای 
ساله  هشت  دختر  یک  حادثه  این 
کشته شده و ده نفر دیگر شامل سه 
حال  که  سوخته اند  مرد،  پنج  و  زن 
هشت  اما  است،  آنها خوب  نفر  دو 
در  هفتاد  تا  شصت  آنان  دیگر  تن 
وخیم  حالت  و  سوخته اند  صد 

دارند.«
خانواده  این  بستگان  هم  سویی  از 
شفاخانه  در  امکانات  کمبود  از 

او را به سمت معاون خود برگزید.
این فرمانده پیشین طالبان زمانی دستگیر 
 2010 سال  نخست  ماه های  در  که  شد 
گروه  ارشد  رهبران  از  شماری  میالدی 
برادر  عبدالغنی  مال  جمله  از  و  طالبان 
فرمانده نظامی طالبان و مولوی عبدالکبیر 
سوی  از  طالبان  گروه  سوم  شماره  فرد 
نیروهای امنیتی پاکستان بازداشت شدند.

امریکایی  مقام های  زمان  آن  در 
بازداشت این افراد را »موفقیتی بزرگ« 
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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 بیات1154
ه و تنظیم:

تهی

»از وراي دود وآتش« مادر  امروز  در گزاش 
در  درازيست  ساليان  كه  داريم  را  دردمندي 
فراق از دست  دادن پسرش مي سوزد، پسر وي 
از كشور خارج  نيروهاي روسي  كه  هنگامی 
را  حادثه  آن  و  رسيده  به شهادت  مي شدند، 
چنين بيان مي دارد: »زمانی كه نيروهاي روسي 
وارد كشور شدند و نظام كمونيستي حكومت 
از  يكي  در  ما  آن زمان  در  مي كرد،  اداره  را 
واليت هاي مركزي با تمام مشكالت زندگي 
نيامديم،  كابل  به  پسرم  به خاطر  و  مي كرديم 
عسكري  به  را  وي  كه  مي كرديم  فكر  زيرا 
كه  بودم  اميد  اين  به  روزها  مي برند.  جبري 
تا  شود  فرزند  صاحب  و  كند  عروسي  پسرم 
بيايند.  ما  كاشانه  به  ديگر  يك بار  خوشي ها 
باالخره تصميم گرفتيم كه پسرم عروسي كند، 
زيرا جنگ پايانی نداشت. سرانجام برای پسرم 
به خوبي  بسيار  ما  زندگي  و  نموديم  عروسي 

شدت  روز به روز  جنگ  اما،  مي شد،  سپري 
مي گرفت، در روزهايی كه شنيدم كه احوال 
شكست  كشور  از  روس ها  رسيد  ما  براي 
خورده و خارج مي شوند، ما بسيار خوشحال 
از  عمليات  آخرين  به عنوان  آن ها  اما  بوديم، 

راكت باران  و  بمباران  را  ما  مناطق  هوا  طريق 
كردند و در نتيجه راكت پراكنی پسرم كه تازه 
و  بود،  نموده  سپري  را  زندگي اش  بهار   22
صاحب دو فرزند بود، به شهادت رسيد و فاميل 
ما را داغ دار كرد. بعد از آن روز ساليان درازی 

و  رنج  نواسه هايم  با  همراه  من  و  مي گذرد 
عذاب مي كشيم. حال خواست ما از دولت اين 
است كه به ورثه شهدا كمي توجه نمايد و براي 
بازماندگان آنان زمينه هاي كاري و تحصيلي را 
فراهم بسازد و ماهانه برا ي شان معاش بدهند. در 
كنار اين ها به خصوص براي خانم هايی كه بيوه 
شده اند و شوهران شان را از دست داده زمينه كار 
را فراهم نمايند تا كه آن ها به سوي خودكفايي 
بروند و دولت هم از اين مشكل نجات پيدا كند 
و به خاطری كه ايشان بايد به پاي خود ايستاده 
نشوند و  با مشكالت روبه رو  شوند و درآينده 
يا  و  بزنند  گدايي  به  دست  كه  نباشند  مجبور 
هم كارهاي ديگری را از روي مجبوري انجام 

بدهند.«
اين  شدن  بهتر  جهت    -: محترم  خواننده گان 
پيشنهادات  و  انتقادات  نظريات،  به  ما  بخش 
شريك  با  می نگريم  قدر  ديده ی  به  شما  سالم 
نشانی ذيل  ساختن چنين گزارش های شما در 

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

پسرم مارا داغ دار کرد
در روزهایی كه شنيدم كه احوال براي ما رسيد روس ها از 
كشور شكست خورده و خارج مي شوند، ما بسيار خوشحال 

بودیم، اما آن ها به عنوان آخرین عمليات از طریق هوا مناطق 
ما را بمباران و راكت باران كردند و در نتيجه راكت پراكنی 
پسرم كه تازه 22 بهار زندگي اش را سپري نموده بود، و 

صاحب دو فرزند بود، به شهادت رسيد و فاميل ما را داغ دار 
كرد. بعد از آن روز ساليان درازی مي گذرد و من همراه با 

نواسه هایم رنج و عذاب مي كشيم.

در  شهزاده«  »سرای  صراف های  بين  پول  طور ی كه  همان 
بين  هم  شايعه ای  می شود،  دست به دست  كابل  شهر  مركز 
را  ارز  بازار  می تواند  كه  شايعه ای  دارد؛  وجود  صرفان 

متزلزل كند.
»تيوری توطيه« كه در سرای شهزاده جريان دارد، اين است 
كه ثروتمندان در حال تبديل كردن پول و دارايی های شان 
و  هرج و مرج  از  آنها  می باشند.  كشور  از  خروج  به قصد 
بين المللی  نيروهای  از خروج  پس  احتمالی  داخلی  بحران 

از افغانستان می ترسند.
حاجی اسداهلل، يك صراف در حالی كه دالرهای امريكايی، 
به رويترز گفته  افغانی در دست داشت،  پول های عربی و 
است: »پول از افغانستان بيرون خواهد شد. هميشه اين طور 
بوده است. به  محض اين كه سربازان خارجی افغانستان را 

ترک كنند، مشكالت هم باز می گردند.«
در حالی كه سه سال به پايان ماموريت نظامی نيروهای ناتو 

داخلی  نيروهای  به  امنيتی  مسووليت های  كامل  انتقال  و 
مانده است، مقام های دولتی شديدا به اين فكر می كنند كه 
مانند  خارجی  پول های  و  ارز  خروج  از  می توانند  چگونه 

دالر، يورو و ارزهای عربی از كشور جلوگيری كنند.
نسيم اكبر، رييس اداره حمايت از سرمايه گذاری افغانستان، 
موضوع  مهم ترين  مساله  اين  حال حاضر،  »در  می گويد: 
است كه  اين  »نگرانی  توضيح می دهد:  او  گفتگوهاست.« 
كشور به  سوی بحران در حركت است و موازی با آن، از 
اكنون تا سال 2014  بايد فكر كنيم كه چگونه می توانيم از 

فاجعه جلوگيری كنيم.«
متحده  اياالت  تفتيش  گزارش  يك  در  گذشته،  سال 
امنيت  بخش  در  كه  دالر  ميلياردها  پيگرد  كه  بود  آمده 
گذشته  ده سال  در  افغانستان  در  توسعه ای  پروژه های  و 
افغانستان سيستم  خرج شده، تقريبا غير ممكن است؛ زيرا 

بانكداری بسيار ضعيفی دارد.

خود  سرمايه  و  پول  از  كه  سال هاست  ثروتمند  افغان های 
و  دوبی  مانند  ديگر  جاهای  در  امن  دارايی هايی  خريد  با 
جزيره »جميره« نگهداری كرده اند. به همين منظور برآورد 
می شود كه حدود هشت ميليارد دالر از كشور خارج و در 

امارات متحده عربی انباشته شده است.
صاحب  كه  ميليونر  يك  احمدزی،  شيرشاه  حاجی  اما 
بهای  شركت های ساختمانی در كابل است، می گويد كه 

خانه در آغاز سال گذشته 15 درصد افزايش يافت.

حاجی شيرشاه احمدزی می گويد: »يك آپارتمان كه ماه 
گذشته 220 هزار دالر ارزش داشت، اكنون 140 هزار دالر 

قيمت دارد؛ چرا كه وضعيت نامطمين است.«
رشد  كه  است  داده  هشدار  جهانی  بانك  همين حال،  در 
اقتصادی غيرپايدار 21درصدی در سال های 2009 و 2010 
دليل كاهش كمك ها  به  آينده  سال های  در  است  ممكن 

افت كند.
مدت  ميان  اقتصادی  رشد  كه  است  گفته  مركزی  بانك 
امنيتی  مسووليت  انتقال  در  دولت  توانايی  به  بی كاری  و 
نيروهای داخلی و مطمين ساختن  به  بين المللی  نيروهای  از 

ثبات سياسی و پولی، وابسته است.
و  موادمخدر  با  مبارزه  دفتر  رييس  الماهيو،  لوک  جين 
به  افغانستان  كه  می گويد  كابل،  در  ملل  سازمان  جنايت 
سيستم كنترول سرمايه قوی تری نياز دارد. او می گويد: »ما 
بايد يك سيستم كنترول سرمايه بهتر داشته باشيم و ما بايد 
پول را در داخل كشور در بخش توليدات سرمايه گذاری 
كنيم، آن وقت ما می توانيم فرصت های كاری نيز بيافرينيم.«

سرمایه داران در تالش انتقال سرمایه شان به دوبی هستند
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 دولتمرادی

 

سال  در  پولیس  نیروهای  می گوید  داخله  وزارت 
با  مبارزه  عرصه های  در  دست آوردهایی  گذشته 
تروریزم، مبارزه با مواد مخدر و تامین امنیت مناطقی 

که به نیروهای افغان منتقل شده اند، داشته است. 
این وزارت، با نشر گزارش تازه ای، می گوید تشکیل 
پولیس افغانستان که از 122هزارتن تجاوز نمی کرد، با 
تالش های رهبری این وزارت قرار است تا سال 1391 
داخله  وزارت  برسد.  تن  157هزار  به  خورشیدی 
می گوید در حال حاضر در مجموع 149هزار سرباز 
امنیت  تامین  مصروف  افغانستان  سراسر  در  پولیس 

هستند. 
گزارش وزارت داخله حاکی است که در سال جاری 
خورشیدی، پولیس در اجرای بیش از دوهزار عملیات 

شرکت داشته است. در این گزارش آمده است: »در 
2075مورد  ملی   پولیس  نیروهای  تروریزم  با  مبارزه 
عملیات تصفیوی مستقل و مشترک در مرکز والیات 
مخالفین  5200از  نتیجه  در  که  داده اند  انجام  کشور 

دست گیر و 3369تن هالک گردیده است.
4130میل  از  بیش  عملیات ها  این  اثر  در  هم چنین 
سالح مختلف النوع و 3367حلقه ماین کشف و خنثا 

شده است.« 
از  بیشتر  جاری  سال  در  است  گفته  داخله  وزارت 
الکلی  مشروبات  زیاد  مقدار  مخدر،  مواد  120تن 
تخریب  مخدر  مواد  البراتوار  33باب  و  شده  ضبط 
شده  است. هم چنین بیش از 24هزار جریب زمین از 

کشت کوکنار پاک شده است.
در ده سال گذشته، جامعه جهانی بیشترین توجه خودرا 
تحلیلگران  و  کرده  متمرکز  ملی  اردوی  نیروهای  به 
می شد،  توجه  باید  پولیس  به  که  آن گونه  می گویند 
توجه نشده است. با این هم، وزارت داخله افغانستان 
می گوید با ظرفیت کنونی توانسته دست آوردهایی در 

تامین امنیت داشته باشد. 
شده  خوانده  افغانستان  برای  مهمی  سال   ،2011 سال 
است. در این سال نخستین مرحله انتقال مسوولیت های 
برای  را  تالش شان  بیشترین  طالبان  شد.  آغاز  امنیتی 
قتل های  دادند.  به خرج  انتقال  برنامه  برهم زدن 
افغانستان  در جنوب  قندهار  از والیت  زنجیره ای که 
آغاز شد، برخی از فرماندهان مهم پولیس در شمال را 
از صحنه برداشت و باالخره برهان الدین ربانی، رییس 

شورای عالی صلح نیز به قتل رسید. 
اما وزارت داخله می گوید نیروهای پولیس توانسته اند 
امنیت مناطقی را که از نیروهای خارجی به نیروهای 

افغان سپرده شده، به خوبی تامین کنند. 
در گزارش آمده است توانایی پولیس در تامین امنیت 
گویای  گرفته،  صورت  آن ها  در  انتقال  که  مناطقی 
داخله  وزارت  می باشد.  نیروها  این  از  مردم  حمایت 
تاکید کرده که حاضر است مراحل بعدی انتقال را نیز 

با موفقیت سپری کند. 
بود که در  نگرانی های دیگری که  از  پولیس  تجهیز 
وجود  نظامی  مسایل  تحلیلگران  بین  در  سال گذشته 

داشت. در حال حاضر پولیس امنیت مناطقی را تامین 
مواجه اند.  بلندی  امنیتی  تهدیدهای  با  که  می کند 
قانون  تطبیق کننده  نقش  با  پولیس  می گویند  آگاهان 
مسلح  دندان  به  تا  جنگ جویان  برابر  در  نمی تواند 

طالبان بجنگد. 
که  است  آمده  داخله  وزارت  گزارش جدید  در  اما 
گذشته  سال  به  نسبت  حاضر  حال  در  ملی  پولیس 
در  است  قرار  و  شده  تجهیز  خوب تری  به صورت 
پولیس  تجهیزاتی  کمبودهای  آینده  سال  جریان 

تکمیل گردد. 
مقام ها در وزارت داخله گفته اند که در سال جاری 
هم چنین  و  زرهی  وسایط  عراده  2هزار  از  بیش 
قرار  پولیس  نیروهای  اختیار  در  مختلف  سالح های 

گرفته است. 
وزارت داخله می گوید در سال جاری تالش کرده تا 

تاسیسات و زیربناهایی که برای فعالیت موثر پولیس 
است:  آمده  گزارش  در  شوند.  ساخته  بوده،  نیاز 
بیش  پولیس  اسکان  در  وسهولت  زیستن  بهتر  »برای 
سرحدی،  پوسته های  به شمول  ساختمان  524باب  از 
استیشن های  امنیتی،  حوزه های  شاهراه،  پوسته های 
اطفاییه و مراکز تعلیمی جدید اعمار گردیده و قرار 
است بیش از دوصد باب دیگر این ساختمان ها تا اخیر 
قرار  پولیس  منسوبین  اختیار  در  و  تکمیل  روان  سال 

گیرد.«
حکومت  توسط  که  پولیس  اولویت های  از  یکی 
وزارت  است.  آموزش  شده،  تاکید  برآن  افغانستان 
از  30هزارتن  حدود  جاری  سال  در  می گوید  داخله 

سربازان پولیس آموزش های مسلکی دیده اند. 
سال  تا  که  است  آمده  داخله  وزارت  گزارش  در 
منحل  امنیتی  کمپنی های  تمام  خورشیدی  جدید 
کاروان های  امنیت  تامین  است  قرار  و  می شوند 
اکماالتی نیروهای خارجی پس از این توسط پولیس 
وزارت  بهتر،  امنیت  تامین  »به منظور  گردد:  تامین 
امورداخله 57کمپنی امنیتی خصوصی را منحل نمود 
و تا اخیر سال روان تمام  کمپنی های خصوصی امنیتی 

باقی مانده را نیز منحل می کند.
و  اکماالتی  قطارهای  امنیت  تامین  مسوولیت 
به عهده  امورداخله  وزارت  را   بازسازی  پروژه های 

می گیرد. 
در جریان سال جاری بیش از 6271میل سالح مختلف 
از نزد افراد غیرمسوول جمع آوری و به پروسه دایاگ 

تسلیم شده است.« 
مصوبه  براساس  که  داده  اطمینان  داخله  وزارت 
را  افغانستان  زندان های  مسوولیت  وزیران،  شورای 

به عهده می گیرد و از آن ها پاسبانی می کند. 
زندا ن های  از  زندانیان  بارها  گذشته  چندسال  در 
فرار  مورد  دو  در  که  است  کرده  فرار  افغانستان 
زندانیان خطرناک طالبان از زندان قندهار با انتقادهای 

زیادی روبه رو شده است. 
 وزارت داخله می گوید حاال که مسوولیت زندان ها 
از وزارت عدلیه به وزارت داخله سپرده شده بررسی 

سراسری این زندان ها را انجام داده است.
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خروج روس ها از افغانستان در زمان خود، بزرگ ترین 
مهم  این  می شد.  محسوب  افغان ها  برای  دست آورد 
که  می شد  محسوب  کالن  دست آورد  جهت  آن  از 
برابر  فقیر ترین ملت ها در  از  پیروزی یکی  نشان دهنده 
ورزیده  ارتش های  مدرن ترین  و  مجهزترین  از  یکی 
نشان دهنده  خروج  این  هم  سویی  از  بود.  جهان 
اما  بود.  تجاوز  برابر  در  افغانستان  مردم  تسلیم ناپذیری 
که  تلخی  حوادث  به دلیل  بزرگ،  دست آورد  این  از 
طعم  هرگز  خورد،  رقم  کشور  تاریخ  در  آن  از  بعد 
شیرین نصیب مردم نشد. حال اگر قرار شود، بسیاری 
از افغان ها به حافظه خود رجوع کنند و در مورد بیست 
و ششم دلو به مطالعه بپردازند، پیش از این که خروج 
به  افغانستان  از  سابق  شوروی  سرخ  ارتش  نیروهای 
و  داخلی  دوامدار  آتش باری های  برسد،  ذهن شان 
رهبران  رهبری  تحت  داخلی  خونبار  کشمکش های 
سیاسی کشور به ذهن شان متبادر می شود و حیف این را 
می برند که از این پیروزی بزرگ، چیزی نصیب ملت 
دردمند افغانستان نشد. افتخارات آن را امروزه مدعیان 
رهبری در دادو ستدهای سیاسی شان به مبادله می گیرند 
بوده  مردم شده تحمل رنج و مشقت  و چیزی نصیب 

است.
شرایط  شاهد  22سال  از  بعد  افغانستان  آن جایی که  از 
مشابه با زمان خروج نیروهای روسی از کشور می باشد، 

بسیار خوب است که وضعیت بعد از خروج نیروهای 
روسی از افغانستان به عنوان یک تجربه در مسیر گریز 
با بحران تکراری مورد استفاده قرار گیرد.  از مواجهه 
افغانستان   اکنون نیز با یک پروسه خروج روبه رو است. 
بر اساس پیش بینی هایی که صورت گرفته، قرار است 
افغانستان در سال 2014  بین المللی مستقر در  نیروهای 
میالدی از افغانستان خارج شوند و یا نقش خود را در 

ماموریت های نظامی و امنیتی به حداقل برسانند.
پرسش این است که آیا بعد از این خروج هم افغانستان 
چیزی  بود.  خواهد  داخلی  بحران  در  فرورفتن  شاهد 
که باعث می گردد تا نگرانی در مورد خروج نیروهای 
بین المللی در آینده از افغانستان ایجاد شود، این است 
که دیده می شود نگرش به سمت و سوی دولت موجود 
که  دارد  دولتی  به  زیادی  شباهت  دقیقا  افغانستان  در 
در دوره خروج نیروهای روسی از افغانستان در کابل 

حاکمیت داشت.
وارث  که  دلیل  این  به  نجیب اهلل،  داکتر  دوره،  آن  در 
یک حکومت کودتایی و غیرمشروع بود، از مقبولیت 
به  کرزی  رییس جمهور  اکنون  و  بود  محروم  مردمی 

یک  بر  موثری  مدیریت  است،  نتوانسته  که  دلیل  این 
امکانات وسیع  باشد و  دولت مشروع و منتخب داشته 
با اجرای حکومت داری خوب  را  بین المللی و داخلی 
به نفع ثبات اقتصادی و اجتماعی و امنیتی جامعه به کار 
بگیرد، با چالش عدم مقبولیت مواجه می باشد. این عدم 
شباهت  کنونی  وضعیت  تا  است  شده  باعث  مقبولیت 
پیدا کند.  افغانستان  از  به دوره خروج روس ها  زیادی 
شباهت هایی  از  نیز  مخالفان  با  آشتی  پروسه  اجرای 
نجیب  وقت  دولت  با  کرزی  آقای  دولت  که  است 
دارد. همان گونه که داکترنجیب تالش داشت، همزمان 
گذارد،  اجرا  به  را  آشتی  پروسه  روس ها،  خروج  با 
دارد.   تاکید  سیاست  همان  بر  نیز  کرزی  آقای  دولت 
در  نگرانی هایی  تا  است  شده  باعث  شباهت ها  این 
خروج  از  بعد  افغانستان  که  شود  ایجاد  خصوص  این 
کشانیده  سوی  و  سمت  کدام  به  خارجی  نیروهای 

خواهد شد.
یکی از عواملی که باعث شد، افغانستان بعد از خروج 
روس ها به کام بحران فرو برد، این بود که رهبران وقت 
افغانستان که اکثرا در شرایط کنونی نیز در سمت های 
با  روزمرگی  به صورت  دارند،  قرار  جامعه  رهبری 
مسایل برخورد می کردند. آنان پیش از این که به کابل 
وارد شوند و دولت را در دست بگیرند، هیچ تدابیری 
برای مقابله با چالش های مفروض و احتمالی نداشتند. 
بر ذهنیت رهبران  نیز همین سیاست روزمرگی  اکنون 

کشور حاکم می باشد.
است  موضوعی  افغانستان  از  خارجی  نیروهای  خروج 
ابد  تا  خارجی  نیروهای  شود.  انجام  روزی  باید  که 
بحران  باشند.  داشته  حضور  افغانستان  در  نمی توانند 
می شود  سبب  شده،  جهان  گریبانگیر  که  اقتصادی 

از  بسیاری  برای  افغانستان  در  نظامی  حضور  هزینه  تا 
غیرقابل   افغانستان  در  نظامی  نیروی  دارای  کشورهای 
از  پیش  افغانستان  دولت  باید  این رو،  از  باشد.  تحمل 
روبه رو  انجام شده  امر  یک  با   2014 سال  در  این که 
شود، برنامه ریزی هایی را در جهت تحقیق در رابطه به 
چالش های احتمالی بعد از خروج نیروهای خارجی، از 
همسایگان،  و دست اندازی های  طالبان  از جمله  جمله 
با  مقابله  برای  راهکارها  در جهت  و  روی  دست گیرد 

این چالش های مفروض و احتمالی نیز مطالعه کند.
بسیاری از کارشناسان به این باورند که طالبان، با تالش 
دنبال  به  متن تحرکات صلح،  به  وارد شدن  در جهت 
تلف  کنند.  تلف  برایشان  را  زمان  که  می باشند  این 
دولت  سوی  از  زمان  از  استفاده  عدم  و  زمان  کردن 
وقت  به  شدن  نزدیک  با  تا  می گردد  سبب  افغانستان 
با  کابل  دولت  افغانستان،  از  خارجی  نیروهای  خروج 
چالش های جدی روبه رو شود. اگر تدابیری برای آن 
زمان اتخاذ نشود، در آن وقت پاکستان، با تمام قوت، 
در حمایت از طالبان قرار خواهند گرفت تا این گروه 
بتواند یک بار دیگر به تمام قدرت دسترسی پیدا کند. 

پولیس نسبت به سال گذشته 

تقویت شده است
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کارشناس  چند  با  نیز،  ایران  خبر  شبکه  می گیرد.  قرار 
در  واقعیت ها  دادن  جلوه  وارونه  تالش  در  معلوم الحال، 

افغانستان  است.
افغانستان  ادبی، سیاسی و علمی  هیچ شخصیت فرهنگی، 
فرصت نیافته است تا در رسانه های ایران آزادانه مشکالت 
افغانستان در  از  ارایه تصویر منفی  بازگو کند.  افغان ها را 
رسانه های ایران، به گونه ای است که کم تر مهاجران رغبت 

به بازگشت به وطن شان می کنند.
بنابراین، برخی رسانه های افغانی که اکنون تمام برنامه ها و 
یا صفحات خود را برای ایران اختصاص می دهند، خوب 
در  یک بار  نیز  را  خود  کشور  و  مردم  جایگاه  که  است 

رسانه های ایران تماشا کنند.
موجود  آزادی  از  استفاده  با  رسانه ها،  برخی  که  متاسفانه 
همسایه  کشور های  منافع  راستای  در  کامال  کشور،  در 
اختصاصی  ویژه نامه  وقتی  نمونه  برای  می کنند؛  حرکت 
این رسانه ها را در روزنامه فروشی ها ببینیم، شک می کنیم 
که آیا این رسانه از افغانستان است یا ایران. انتظار می رود 
وزارت اطالعات و فرهنگ که اکنون در جنجال پوشش 
مجریان زن گیرمانده است، در کنار توجه به ظواهر، باطن 
و محتوای رسانه ها را نیز به دقت مورد مطالعه قرار دهد تا 
معلوم شود که کدام رسانه ها در راستای منافع استخبارات 
بیگانه کار می کنند. هرنوع غفلت و چشم پوشی می تواند 
در  را  ما  ارزش های  سایر  و  ملی  وحدت  درازمدت  در 

معرض خطر و تهاجم قرار دهد.

بازهم  و  رسید  نخواهد  مقصود  منزل  به سر  پارلمان  این 
همان مسایل تبعیض، قوم و قوم گرایی در درون پارلمان 

رقم خواهد خورد.«
هرگاه  که  می کند  تاکید  نمایندگان  مجلس  عضو  این 
خواهان  عقده مندانه  به گونه ی  مجلس  نمایندگان 
وظیفه ی  در  نمایندگان  مجلس  باشند،  وزیران  استیضاح 

نظارتی خود به  مشکل های بیشتری مواجه خواهد شد.
است  داده  نشان   هم چنین  پولیس  از  اخیر  نظرسنجی  
با  مناطق شان  پولیس در  که هشتاد درصد مردم گفته اند 
آنان به شکل منصفانه برخورد می کند و هفتاد درصد هم 

گفته اند که پولیس با زنان با احترام رفتار می کند.
به همین ترتیب، شصت درصد دیگر گفته اند که پولیس 
اکثرا به مشکالت مردم رسیدگی می کند و عملکردهای 
خود را شرح داده و اشتباهات خود را می پذیرد. هم چنین 
چهل درصد مردم گفته اند که درصورت ضرورت، آنان 
کمک  مثبت  و  قانونی  به طور  پولیس  افسر  یک  توسط 
شده  اند که کمک پولیس به مردم، نسبت به سال 2010 

در سال 2011 هفت درصد افزایش داشته است.
نمایندگان  این حال، در نشست روز گذشته ی مجلس  با 
استیضاح  این مجلس مدعی شدند که  از اعضای  برخی 
این مجلس  به دشواری های  مالیه  از وزیر داخله و وزیر 
از  بیش  نتوانسته اند  که  از عمکرد 16وزیری  نظارت  در 
برسانند،  به مصرف  را  شان  انکشافی  بودجه ی  40درصد 

خواهند افزود.
یک شنبه  ی  از  سر  نمایندگان،  مجلس  تصمیم  بنیاد  بر 
به  استجواب  برای  وزیر  سه  روزه  همه  آینده،  هفته ی 

نشست عمومی این مجلس فراه خوانده می شوند.
در مجلس  هرات  مردم  نماینده ی   غالم فاروق مجروح، 

نمایندگان، می گوید هرگاه آنان وزیران داخله و مالیه را 
استیضاح کنند و از جانب مجلس سلب صالحیت شوند، 
در  را  شان  انکشافی  بودجه ی  که  وزیرانی  از  نمی توانند 

سال 1389 مصرف نکرده اند، استجواب به  عمل آورند.
به گفته ی وی، برای شناسایی وزیران کارا و بی کاره نیاز 
است تا نخست از 16وزیری که بودجه انکشافی شان را 

به مصرف نرسانده اند، استجواب صورت گیرد.
مجروح گفت: »گیریم که وزیر مالیه و داخله، استیضاح 
شدند و سلب اعتماد شدند، همین وزیرانی که شما این جا 
گفت  و  شد  ایستاد  همین جا  وزیر  یک  اگر  می آورید، 
صدمرتبه پیش وزیر داخله رفتم و امنیت را تامین نکرد، و 
به وزیر مالیه صدمرتبه مراجعه کردم، پول نداد، آن وقت 

کی قضاوت می کند؟« 
شماری  که  می گیرد  صورت  درحالی  اظهارات  این 
صورتی  در  بودند  داده  هشدار  مجلس  نمایندگان  از 
پرسش های  به  نتوانند  استجواب  روز  در  وزیران  که 
و  استیضاح  مساله ی  بگویند،  پاسخ  مجلس  نمایندگان 

سلب صالحیت از آنان نیز مطرح خواهند شد.


در هفته های اخیر، شاهد حضور پررنگ مقام های سفارت 
رسانه های  از  برخی  بودیم.  افغانستان  رسانه های  در  ایران 
تصویری و چاپی، با چاپ ویژه نامه ها و اختصاص اوقات 
طالیی برای کارمندان سفارت ایران، به تجلیل از انقالب 
و  کمی  رشد  و  بیان  آزادی  شک  بدون  پرداختند.  ایران 
از دست آوردهای فصل جدید در  کیفی مطبوعات یکی 
کشور به شمار می رود. اما متاسفانه از این فرصت ها، بیش 
گرفته  به کار  افغانستان  مردم  منافع  راستای  در  آن که  از 
و  همسایه  استخبارات  استفاده جویی  راستای  در  شود، 
تهاجم فرهنگی همسایگان استفاده می شود است. هرچند 
رسانه ها  مالی  منابع  بررسی  از  بارها  رسانه ای،  نهاد های 
است.  نیافته  تحقق  تا کنون  کار  این  اما  گفته اند،  سخن 
اهداف  راستای  در  بی هویت  رسانه های  ظهور  و  رشد 
منافع ملی  استخبارات همسایگان، در درازمدت می تواند 

را خدشه دار کند و به عنوان یک تهدید ظاهر شود.
برای  زندانی  به  اکنون  ایران  که  است  این  جالب  نکته 
خبرنگاران بدل شده است و بیشتر چهره های دگراندیش، 
سلول   در  آزاد  رسانه های  مسووالن  و  اصالح طلب 
جامعه  یک  ایران،  جامعه ی  می برند.  به سر  اوین  زندان 
حق  که  است  ملی  رسانه های  تنها  و  است  تک صدایی 
دارند.  حاکمیت  دستگاه  نفع  به  پروپاگند  نشر  و  فعالیت 
طالیی ترین دوران برای رسانه های ایران دوران اصالحات 
در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی بود. رشد بی شمار 
به عنوان  اصالحات،  دوره  در  چاپی  آزاد  رسانه های 
اما  به شمار می رود.  ایران  تاریخ مطبوعات  برگ زرین در 
ضرب  با  یا  مطرح،  رسانه های  صاحبان  آن همه ی  از  پس 
همیشه  برای  حجاریان  سعید  مانند  آن،  حنجره  به  گلوله 
ساکت نگه داشته شدند و یا هم مانند موسوی  خویی نیها، 
عماد  آقاجری،  هاشم   شمس الواعظین،  نوری،  عبداهلل  
مطرح  رسانه های  درب  گردیدند.  ممنوع القلم   ... و  باقی 
جهان  سالم،  شرق،  نشاط،  جامعه،  چون  پرخواننده ای  و 

اسالم، کیان، توس، صبح، زن و .... باربار قفل  زده  شد.
رسانه ها  با  که  کشوری  است  جالب  بسیار  این همه،  با 
آن جا  از  یک صدا  تنها  و  می کند  برخورد  دیکتاتورانه 
استفاده  با  کشور،  آن  سفارت  مقامات  می شود،  شنیده 
دروغ گویی  و  به راست  همسایه،  خانه  در  بیان  آزادی  از 
افغانستان  شهروندان  برای  پدارنه  نصیحت های  هم  یا  و 

می پردازند.
تنوع  چنین  هرگز  که  می دانند  به خوبی  ایرانی  مقام های 
برای دروغ پراگنی های  را  فرصت های طالیی  و  رسانه ای 
خود در کشور شان میسر نمی دانند. چون در آن جا نه تعدد 

رسانه و نه  چنین آزادی و فرصت طالیی وجود دارد.
برای  را  فرصت  این همه  حالی  در  افغانستان،  رسانه های 
به جز  ایران،  رسانه های  در  که  می کنند  فراهم  ایرانی ها 
تصویر منفی، از افغانستان چیزی دیگری نمی توان یافت. 
و  میهنی  مناسبت  کدام  برای  و  ایرانی  رسانه ی  کدام 
شخصیت ملی افغانستان ویژه نامه چاپ کرده و بخش هایی 
از صفحات و اوقات طالیی خود را اختصاص داده است. 
در رسانه های ایران هر وقت یک  افغانی با یک گرام مواد 
مخدر دست گیر شود، همیشه سرخط خبر و یا تیتر نخست 

استیضاح  چگونگی  شدن  مشخص  از  پس  یک روز 
وزیران داخله و مالیه ی کشور، شماری از اعضای مجلس 
کمیته ی  تصمیم  به  را  جدی شان  مخالفت  نمایندگان 

رییسان این مجلس اعالم کردند.
بر بنیاد تصمیم کمیته ی رییسان مجلس نمایندگان، بسم اهلل 
محمد وزیر داخله و حضرت عمرزاخیلوال وزیر مالیه ی 

کشور به روز شنبه ی هفته ی آینده استیضاح می شوند.
نمایندگان، کشته شدن  اعضای کمیته ی رییسان مجلس 
در  فرانسوی  نیروهای  بمباران  نتیجه ی  در  8کودک 
والیت های  در  محلی  پولیس  ایجاد  هم چنین  و  کاپیسا 
شمال شرق کشور را عوامل اصلی استیضاح وزیر داخله 

خوانده اند.
نمایندگان،  مجلس  رییسان  کمیته ی  اعضای  از  به نقل 
برای استیضاح وزیر داخله  این مجلس  از 50عضو  بیش 
امضا گردآوری کردند که در نتیجه کمیته ی رییسان این 
مجلس بسم اهلل محمدی را برای استیضاح به روز شنبه ی 

هفته ی آینده فراخوانده است.
درحالی  افغانستان  داخله ی  وزیر  استیضاح  به  تصمیم 
نشان می دهد  اخیر  صورت می گیرد که یک نظرسنجی 
که بیشتر مردم افغانستان از فعالیت های پولیس و وزارت 

داخله ابراز رضایت کرده اند.
اجتماعی،  نظرسنجی  مرکز  توسط  که  اخیر  نظرسنجی 
حمایت  با  )اکسور(  افغانستان  عامه  افکار  و  اقتصادی 
متحد،  ملل   انکشافی سازمان  برنامه  داخله،  امور  وزارت 
از  )لتفا(  افغانستان  برای  قانون  و  نظم  وجهی  صندوق 
دهم تا بیست و هفتم اکتوبر سال 2011 میالدی در سی 
و چهار والیت و 938 منطقه انجام شده است، حکایت 
از بهتر شدن عملکرد پولیس ملی دارد. در این نظرسنجی 

هفت هزار  با  نزدیک  که 
و  زنان  شامل  سه نفر،  و 
و  امن  مناطق  در  مردان 
ناامن، مصاحبه شده  است، 
به  پاسخ دهندگان  اکثریت 
عملکرد پولیس دید مثبت 

داشته اند.
از  درصد  یک   و  هشتاد 
گفته اند  مصاحبه شوندگان 
قابل  پولیس  وظایف  که 
هم چنین  و  است  احترام 
پولیس  وظایف  انجام  از 
کرده اند.  خرسندی  ابراز 
میان  در  پولیس  به  احترام 
 ،2011 سال  در  افغان ها 

است.  شده  بیشتر   2010 سال  به  نسبت  درصد  هشت 
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 سال2010  نشان می دهد.
به  اشاره  با  مجلس،  نمایندگان  از  شماری  این حال،  با 
نمایندگان  برخی  که  می گویند  یادشده،  نظرسنجی 
داخله  وزیر  استیضاح  به  تصمیم  عقده مندانه  مجلس 
رضایت  نشان دهنده ی  بررسی ها  حالی که  در  گرفته اند، 

مردم از پولیس و وزارت داخله بوده است.
سمیع اهلل صمیم، نماینده ی مردم فراه در مجلس نمایندگان 
نمایندگان  امضاشده ی  سند  افشای  خواهان  درحالی که 
مجلس مبنی بر شناسایی وکالی استیضاح خواه می باشد، 

پرسش هایی خطاب به آنان مطرح می کند.
افغانستان  رسانه های  طریق  از  که  »روزی  گفت:  صمیم 
ملی  پولیس  از  افغانستان  مردم  81درصد  که  شد  اعالم 
ارج  ملی  پولیس  برای  پارلمان  وکیل  کدام  راضی اند، 
پولیس  از  مردم  81درصد  که  کرد  احترام  و  گذاشت 
این معتقد هستم که  به  افزود: »من  راضی است.« صمیم 
پارلمان،  باشد در درون  اگر مساله ی عقده و عقده بازی 

استفاده ایران
 از آزادی بیان در افغانستان

مخالفت
 برخی نمایندگان مجلس 

با استیضاح وزیر داخله

 حامد 

 فرزاد 

 رسانه های افغانستان، در حالی
این همه فرصت را برای ایرانی ها 
فراهم می کنند که در رسانه های 

ایران، به جز تصویر منفی، از 
افغانستان چیزی دیگری نمی توان 
یافت. کدام رسانه ی ایرانی و برای 
کدام مناسبت میهنی و شخصیت 

ملی افغانستان ویژه نامه چاپ 
کرده و بخش هایی از صفحات و 
اوقات طالیی خود را اختصاص 
داده است. در رسانه های ایران 
هر وقت یک  افغانی با یک گرام 

مواد مخدر دست گیر شود، همیشه 
سرخط خبر و یا تیتر نخست قرار 
می گیرد. شبکه خبر ایران نیز، با 
چند کارشناس معلوم الحال، در 

تالش وارونه جلوه دادن واقعیت ها 
در افغانستان  است.

ACKU



حقبین

مجلس نمایندگان
و نظر متفاوت

با مردم
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مجلس  که  است  شده  گزارش  رسانه ها  در 
بسم اهلل  تا  است  گرفته  تصمیم  نمایندگان 
کند.  استیضاح  را  داخله،  امور  وزیر  محمدی، 
این  است  قرار  منتشرشده،  گزارش های  بنیاد  بر 
شنبه  روز  جلسه  در  نمایندگان  مجلس  تصمیم 
استیضاح  دلیل  گردد.  عملی  مجلس  این  هفته 
بسم اهلل محمدی، کشته شدن هشت کودک در 
عملیات نیروهای فرانسوی در کاپیسا و هم چنین 
شمال  در  محلی  پولیس  غیرمطلوب  عملکرد 
گزارش  این  انتشار  است.  شده  عنوان  کشور 
در  نمایندگان  مجلس  که  است  این  نشان دهنده 
تحت  تشکیالت  و  داخله  امور  وزیر  به  نگرش 
با  مخالف  دقیقا  نقطه نظر  در  نهاد،  این  رهبری 

مردم قرار دارد.
به عنوان  استیضاح،  اصل  که  نیست  شکی 
در  ویژه ای  جایگاه  از  سیاسی،  فشار  ابزار  یک 
در  می باشد.  برخوردار  دموکراتیک  نظام های 
منعکس کننده  نهادهای  دموکراتیک،  نظام های 
خواسته های مردم که پارلمان یکی از بارزترین و 
برجسته ترین این نهادها می باشد، این اهرم فشار 
را در اختیار دارد که بتواند به نمایندگی از مردم 
و در بازخواست سیاسی نسبت به تضییع امکانات 
متعلق به مردم، مدیران اجرایی کشور را استیضاح 
کرده و در صورت عدم قناعت سلب صالحیت 
کند. اما در خصوص طرح استیضاح وزیر داخله، 
چیزی که جالب به نظر می رسد، این است که این 
به عنوان  نمایندگان  دیدگاهی  تقابل  دقیقا  طرح 
موکلین  به عنوان  مردم  خود  با  را  مردم  وکالی 

نشان می دهد. 
نظر  با  نمایندگان  مجلس  نظر  بودن  متفاوت 
باشد.  جالب  می تواند  سیاسی  نظر  از  مردم 
را  مردم  از  نمایندگی  نقش  نمایندگان،  زیرا 
آن گونه  خود  رفتار  در  باید  و  می کنند  بازی 
سیاست گیری و موضع گیری کنند که با نظریات 
در  هم سانی  این  اما  باشد.  داشته  هم سانی  مردم 
نمی خورد.  به چشم  داخله  امور  وزیر  خصوص 
مجلس  سوی  از  وی  استیضاح  به  تصمیم  زیرا 
اتخاذ می گردد که آخرین  نمایندگان در حالی 
که  می دهد  نشان  تحقیقاتی  گزارش های 
و  بهتر  پولیس  عملکرد  به  نسبت  مردم  رضایت 
این گزارش، وقتی  به  با توجه  بیشتر شده است. 
به  تصمیم  نمایندگان  شنیده می شود که مجلس 
سوال  این  می گیرد،  داخله  امور  وزیر  استیضاح 

فوق العاده  نماینده  و  سفیرکبیر  لت و کوب  خبر  انتشار 
افغانستان در واشنگتن توسط هارون الکو، پسر لوی سارنوال 
وضعیت  نشانه ای  هم  و  است  برانگیز  تاسف  هم  کشور، 
در  است  کشور  سفارت خانه  بزرگ ترین  از  یکی  نابسامان 
کلیدی ترین  از  یکی  و  دنیا  کشورهای  مهم ترین  از  یکی 

متحدان استراتژیک افغانستان؛ یعنی ایاالت متحده امریکا.
این خبر به صورت یک شایعه، در یکی از سایت ها منعکس 
موضوع  منابعی،  از  به نقل  8صبح،  روزنامه ی  بعد  و  یافت 
خبر  این  به نشر  دست  نیز  فارسی  بی بی سی  کرد.  تایید  را 
خارجه  وزارت  خبر، سخنگوی  این  به  واکنش  در  اما  زد. 
نام  ذکر  بدون  اما  کرد،  رد  را  سفیر  کوب  و  لت  موضوع 
کسی » برخورد فزیکی« را در این سفارت تایید کرد. جانان 
خبری  نشست  در  خارجه  وزارت  سخنگوی  موسی زی، 
هفتگی خود هم چنین بیان داشت که یکی از دیپلومات های 
به  رابطه  این  در  بیشتر  تحقیقات  جهت  واشنگتن  از  افغان 

کابل فراخوانده شده است.
این در حالی است که یک منبع موثق به 8صبح گفته است 
به کابل ، هارون الکو، مستشار  فراخوانده شده  که دیپلومات 
که  است  کشور  لوی سارنوال  اسحاق الکو،  پسر  و  سفارت 
منبع،  این  به گفته  فزیکی می باشد.  این حمله  انجام  به  متهم 
از  خارجه  وزارت  رسمی  مکتوب  براساس  الکو  آقای 

وظیفه اش سبک دوش شده است.
به  وزارت  داشت،  تصریح  نیز  موسی زی  آقای  طوری که 
داده و  نشان  واکنش  از خود  نامبرده  به حادثه  نسبت  موقع 
دیپلومات متخلف را به کابل فراخوانده است. به این صورت 
ترمیم رسانه ای حادثه سفارت افغانستان در واشنگتن به  موقع 

صورت پذیرفت.
سفارت  داخلی  اوضاع  با  چندسال  این  در  که  کسانی  اما 
به خوبی  دارند،  آشنایی  نزدیک  از  واشنگتن  در  افغانستان 
فرصت  سفارت  در  فزیکی  برخورد  حادثه  که  می دانند 
تا به صورت ریشه ای به مشکالت این  آن را مساعد ساخت 
سفارت کلیدی افغانستان پرداخته شود. حداقل برای ما  این 
رویداد تعجب برانگیز نبود. زیرا، تنش ها و مشکالت گذشته 
سفارت موجب شده که دیپلومات های محترمی که هرکدام 
یک دیگر  جان  به  دولت اند،  بزرگان  از  یکی  آقازاده های 

بیفتند و حتا به جان سفیر هم تعرض کنند.
یک  در  چیست؟  واشنگتن  در  افغانستان  سفارت  مشکل 
آقازاده های  مقرری  اداره؛  ضعف  و  بی تدبیری  کالم، 
قدرتمند و پول داری که به قانون تن نمی دهند. از آن جایی 
موقعیت  به خاطر  هم  واشنگتن  در  افغانستان  سفارت  که 
وابستگان  و  فرزندان  است،  زیاد  توجه  مورد  سیاسی اش 
مقامات ارشد دولت افغانستان در آن جا مقرر شده و نیازی 
و  کاری  ظرفیت های  آن جا  در  تقرر  برای  که  نیست  هم 

دیپلوماتیک الزم را داشته باشند.
افغانستان  سفارت  دیپلومات های  میان  گذشته  چندسال  در 
دولت  عالی رتبه ی  مقامات  فرزندان  غالبا  که  واشنگتن،  در 
کدام  هر  است.  گرفته  در  اداری  رقابت های  افغانستان اند، 
تالش دارند ثابت کنند که از یک دیگر کم نبوده و هر کدام 
به صورت ویژه ای بر اهمیت اقتدار و پرستیژ دولتی و سیاسی 

خود تاکید می دارند.
طریق  از  را  خود  قدرت  آن ها  که  این جاست  جالب 

نمایندگان،  سیاسی  دیدگاه  در  که  می آید  پیش 
نظریات مردم از چه ارزش و جایگاهی برخوردار 

می باشد.
روی  دست  حالی  در  داخله  وزیر  استیضاح  طرح 
مورد  در  گزارش  انتشار  از  که  می شود  گرفته 
کم تر  پولیس  کارکرد  از  مردم  رضایت  افزایش 
یک  نتایج  پیش  هفته  دو  می گذرد.  هفته  دو  از 
نشان  که  شد  منتشر  افغانستان  در  تازه  نظرسنجی 
ملی  پولیس  عملکرد  از  افغان ها  رضایت  می داد 

افغانستان روبه افزایش است.
این نظرسنجی از این جهت می تواند قابل اعتماد 
باشد که از سوی برنامه توسعه سازمان ملل متحد 
افغانستان  تحقیقاتی  مرکز  یک  و  )یو ان دی پی( 
به نام )ای سی  اس او آر( انجام شده بود. در این نظر 
سنجی که بر اساس پرسش از بیش از هفت هزار 
انجام شده بود، هشتاد و  افغانستان  نفر در سراسر 
به کارکرد  نسبت  پرسش شوندگان  از  یک درصد 

پولیس ملی افغانستان رضایت نشان داده بودند. 
این  تبیین  در  نیز  داخله  وزیر  محمدی،  بسم اهلل 
در  اصالحی  برنامه های  که  بود  گفته  گزارش 
نیرو  این  از  مردم  حمایت  باعث  پولیس  نیروی 
موجود  به چالش های  محمدی  آقای  است.  شده 
به تامین رضایت مردم  در مسیر دسترسی پولیس 
از  بودن بخشی  فساد و عدم حرفه ای  به  از جمله 
در  که  بود  گفته  و  کرده  اشاره  پولیس  ماموران 

راستای رفع این معضل تالش می کند.
با توجه به این وضعیت، طرح استیضاح وزیر امور 
داخله می تواند تبعات منفی را در پی داشته باشد. 
برای  پولیس  از  مردم  تامین رضایت  در حالی که 
تحت  و  کشور  اخیر  ده سال  تاریخ  در  اولین بار 
است،  آمده  به دست  کنونی  داخله  وزیر  رهبری 
روی دست گرفتن طرح استیضاح از سوی مجلس 
نمایندگان این شک و تردید را نیز ایجاد می کند 
غیرمستقیمی  به نحوی  روند  این  است  ممکن  که 
که  باشد  شده  داده  سازمان  افرادی  سوی  از 
پیشرفت  مسیر  در  افغانستان  پولیس  نمی خواهند 
که  می دهد  نشان  تحلیل ها  از  برخی  گیرد.  قرار 
یکی از نهادهایی که تالش دارد بسم اهلل محمدی 
بزند،  کنار  افغانستان  امنیتی  عرصه های  از  را 
می باشد.  پاکستان  اردوی  استخباراتی  دستگاه 
به نظر  داخله،  وزیر  استیضاح  طرح  خبر  انتشار  با 
شخص  هر  از  بیشتر  آی اس آی  رهبران   می رسد، 

دیگری خوش حال شده باشند.

حتا  و  سفارت  در  تنش  ایجاد  یک دیگر،  با  همکاری  عدم 
مشاجره های مستقیم و غیرمستقیم به رخ یک دیگر می کشند. 
این تنش یک زمان چنان اوج گرفت که آقای اکلیل حکیمی 
می کرد،  کار  وزارت  سیاسی  معین  به عنوان  زمانش  در  که 
کرد  سفر  واشنگتن  به  دعوا ها  و  تنش ها  فصل  و  حل  برای 
عالی مقام  دیپلومات های  مشاجره های  و  اختالفات  مگر  تا 
موفق  این  کار  به  هرگز  اما  بتواند.  حل  را  افغانستان  سفارت 

نگردید و در نهایت خودش قربانی وضعیت شد.
نبودن  پای بند  اختالفات،  نشدن  حل  دالیل  از  یکی 
اداری است.  به قوانین و صالحیت های  دیپلومات های ارشد 
یعنی یکی چون فکر می کند که پسر لوی سارنوال و یا معاون 
رییس جمهور است، پس از امتیازات ویژه برخوردار بوده و 
باید هم چون فرد خاص با او رفتار صورت گیرد. این در حالی 
است که در یک اداره تن دادن به مقررات شرط اصلی است 
تا کار ها به خوبی پیش برود. اما سفارت افغانستان در واشنگتن 

از این قاعده مستثنا می باشد.
قدم  در  کشور  خارجه ی  وزیر  و  اول  قدم  در  رییس جمهور 
دوم، مسوول وضعیت نابه هنجار سفارت در واشنگتن می باشد. 
رییس جمهور، به خاطر امتیاز دادن و عزت بخشیدن به مقامات 
ارشد خویش، بنا به عادت قدیمی دولت های افغانی، فرزندان 
خارج  در  افغانستان  کلیدی  سفارت خانه های  در  را  آن ها 
مقرر می دارد. افراد مقررشده نیز به خوبی آگاه اند که پست 
در  آن هاست.  به  سیاسی  امتیاز  و  رشوه  از  نوعی  فعلی شان 
فرهنگ سیاسی افغانستان، قدرت داشتن، مترادف به سرکشی 

از قانون و بها ندادن به سلسله مراتب اداری است.
و  خانوادگی  ارتباطات  به دلیل  خارجه،  وزیر  دوم،  قدم  در 
سیاسی دیپلومات هایی چون آقای الکو با مقامات عالی رتبه ی 
قانون شکنی های شان  و  خالف رفتاری  برابر  در  کشور، 
چشمان خود را بسته است. شما فرض کنید که وزیر خارجه، 
آقای  فرزند  یا  و  الکو  هارون  آقای  خالف رفتاری  به خاطر 
کریم خلیلی، معاون رییس جمهور، به آقای کرزی شکایت 
می کرد و طبق قانون برکناری و یا حداقل تعویض آن ها را 
می داد؟  نشان  واکنشی  چه  رییس جمهور  می نمود،  مطالبه 
نگه داشتن  راضی  به خاطر  رییس جمهور  که  است  معلوم 
خالف رفتاری  از  است  حاضر  خویش،  عالی رتبه ی  مقامات 
بپوشد.  چشم  غیردولتی  و  دولتی  ادارات  در  وابستگان شان 
اداری  و  سیاسی  عادت های  تاسف برانگیزترین  از  یکی  این 
رییس جمهور است و از این رو، بی کفایتی اداره افغانستان را 

در چنگال خود به سختی می فشارد.
نمونه  یک   واشنگتن  در  افغانستان  سفارت  که  گفت  باید 
کوچک شیوه اداره در افغانستان است؛ اداره ای که به واسطه 
عدم  و  بی تفاوتی  مقام ها،  مجازات  از  معافیت  قانون شکنی، 
شده  بی کاره  ارشد،  مقامات  و  مجریان  توسط  قانون  اعمال 

است.
از  یکی  واشنگتن  در  افغانستان  سفارت  دیگر،  سویی  از 
سفارت های کلیدی ما به شمار می رود و باید وزارت خارجه 
اصالحات اساسی در آن را مدنظر بگیرد. به ویژه که قرار است 
افغانستان سند همکاری های استراتژیک با ایاالت متحده را به 
امضا برساند، بدون یک سفارت قوی در واشنگتن مشکالت 

زیادی ایجاد شده می تواند. 


آیا مشکل سفارت 
افغانستان در واشنگتن 

حل شدنی است؟
حامدپاسدار

ACKU



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

نشان  بشر  حقوق  ساحوی  نظارت  یافته های 
این چندسال، حکومت  در طول  می دهد که 
دست اندرکار  نهاد های  دیگر  و  افغانستان 
کیفیت  و  کمیت  میان  توازن  این که  جای  به 
خدمات آموزشی را در نظر داشته باشد، تنها 
توجه و تمرکز روی کمیت خدمات آموزشی 
کرده اند. در طول سال 1388، تنها 69.5درصد 
کودکان  که  گفته اند  مصاحبه شوندگان  از 
آن ها به صورت منظم مکتب می روند این در 
حالی است که 20درصد از مصاحبه شونده ها 
نمی روند.  اصال مکتب  گفته اند  کودکان شان 
حدود 10درصد اظهار داشته اند  فرزندان آن ها 

بعضی از اوقات یا ندرتا به مکتب می روند. 
سال  طول  در  کمیسیون  نظارتی  یافته های 
به  منظم  که  را  کودکانی  درصدی   1389
کم تر   1388 سال  به  نسبت  نمی روند  مکتب 
درصد   23.3 سال،  این  در  می دهد.  نشان 
آموزش  و  مکتب  به  منظم  دسترسی  گفته اند  
ندارند )5.9درصد در یک هفته یک تا چهار 
روز به مکتب می روند، 17.4 اصال به مکتب 
سال  در  که  است  حالی  در  این  نمی روند(. 

و  ناپسند  عنعنات  و  عرف  حاکمیت 
خرافی 

در رابطه به حاکمیت عرف و عنعنات ناپسند 
از  زیادی  بخش  که  می دانیم  همه  مطمینا 
مشکالت زنان ارتباط به حاکمیت باورهایی 
رواج  و  رسم  یا  عرف  به عنوان  که  دارند 
زیادی  تعدادی  دارد.  وجود  ما  جامعه   در 
از  خرافی  باورهای  بر  مبتنی  خانواده ها  از 
تعلیم و  از  را  اجتماع دختران شان  زندگی و 
وادار  زیادی  مواردی  در  و  محروم  تحصیل 
تایید  مورد  هرگز  که  می کنند  زندگی  به 
اجباری،  ازدواج های   نمی باشد.  دختران شان 
حاکمیت  بارز  پیامدهای  از  بدل  و  دادن  بد 
و  اجتماعی  زندگی  در  عنعنات  و  عرف 

خانوادگی مردم کشور ماست.
عدم  و  معافیت  فرهنگ  حاکمیت 

دستری به عدالت
فرهنگ  وجود  و  عدالت  به  دسترسی  عدم 
کشور،  قضایی  و  عدلی  سیستم  در  معافیت 
یکی از مهم ترین عوامل خشونت علیه زن و 
افزایش این پدیده ی ناگوار ملی در جامعه ی 

ماست.
می گیرند  قرار  خشونت  مورد  که  زنانی 
است.  عدلی  و  حقوقی  حمایت های  نیازمند 
در حالی که مواردی زیادی دیده شده است 
گرفته  جدی  زن  علیه  خشونت  قضایا  که 
قانون  که  آن گونه  خشونت  عامالن  و  نشده 
معافیت  نگردیده اند.  حکم می کند مجازات 
زن  علیه  خشونت  جرایم  عامالن  جزایی 
تقویت می کند که  در جامعه  را  این روحیه 
مردان بدون هراس از بازخواست هرگونه که 

به صورت  نمی توانستند  تعداد کسانی که   1388
از  که  بود  31.5درصد  بروند  مکتب  به  منظم 
مکتب  هیچ گاه  آن ها  درصد   20.5 آنان  جمله 
نمی رفتند. این بهبودی در سال 1389، وضعیت 
کل افغانستان را نشان نمی دهد چون در این سال 
قبل،  سال  به  نسبت  امنیتی  اوضاع  وخامت  بنابر 
نا امن  نقاط  به  توانستند  کم تر  کمیسیون  ناظران 
بشری  حقوق  وضعیت  از  و  کرده  سفر  کشور 

اشخاص نظارت کنند.
حق  به  دسترسی  در  پسران  به  نسبت  دختران 
نقش  هرچند  دارند،  بیشتر  محدودیت  آموزش 
حق  از  آنان  محرومیت  در  مختلف  عوامل 
نظارت  داده های های  است.  متفاوت  آموزش 
افغانستان  بشر  ساحوی کمیسیون مستقل حقوق 
در سال 1388 نشان می دهد که تنها 73.8درصد 
منظم  به صورت  دختران  65.2درصد  و  پسران 
)25درصد(  چهارم  یک  می روند.  مکتب  به 
دختران و 16درصد پسران مصاحبه شدگان اصال 
نمی توانند به مکتب بروند. 9.8درصد دختران و 
10.2درصد پسران، بعضی از اوقات  یا به ندرت 
این سال،  داده های  براساس  می روند.  مکتب  به 

خواسته باشند با زنان برخورد کنند.
موارد عینی و شناخته شده ی خشونت

گزارش دفتر هماهنگی بخش حمایت از حقوق 
زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، 
قتل، لت وکوب، بد دادن، بدل کردن، تحمیل 
خردساالن،  دادن  ازدواج  به  اجباری،  ازدواج 
سقط جنین، عدم پرداخت نفقه، قرار دادن در 
وضعیت بی سرنوشتی، اخراج از منزل، ممانعت 
از فعالیت های اجتماعی، غصب ملکیت، طالق 
بدون  توقیف  اختطاف،  جنسی،  تجاوز  دادن، 

عوامل عمده  محرومیت از حق آموزش برای پسران 
صنوف اول تا ششم، عبارت اند از کار )23.2درصد(، 
دوری راه )12درصد(، نا امنی )7.5درصد(، ازدواج 
)4.1درصد(، ناتوانی در تهیه لباس، کتاب و وسایل 
)2.9درصد(.  معلمین  کمبود  و  )3.9درصد(  مکتب 
نرفتن  مکتب  به  در  عوامل  این  نقش  حالی که  در 
شده  بیان  متفاوت تر  ششم  تا  اول  صنوف  دختران 
)14درصد(،  راه  دوری  )12.6درصد(،  کار  است: 
ناتوانی  )8.4درصد(،  ازدواج  )6.5درصد(،  ناامنی 
)4.5درصد(  و وسایل مکتب  لباس، کتاب  تهیه  در 

و کمبود معلمین )3.6درصد(.
حضور  عدم  عوامل  مهم ترین   1389 سال  داده های 
راه  دوری  )47.5درصد(،  کار  را  پسران  منظم 
تربیت  و  تعلیم  پایین  کیفیت  و  )21.2درصد( 
در  عوامل  این  نقش  می دهد.  نشان  )15.4درصد( 
بیان شده  این صورت  به  دختران  منظم  عدم حضور 
و  )20درصد(  راه  دوری  کار)20.6درصد(،  است: 
عالوه   )17.5درصد(.  تربیت  و  تعلیم  پایین  کیفیت 
حرف های  و  )11.1درصد(  زن  معلم  نبود  این،  بر 
که  دیگری اند  عوامل  )7.9درصد(،  مردم  بازدارنده 

در عدم حضور منظم دختران نقش دارند. 
ادامه دارد

مخدر،  به مواد  اعتیاد  به  اجباری  کشاندن  موجب، 
زنان  علیه  خشونت  موارد  مهم ترین  از  را 
کرده  لیست  افغانی  جامعه ی  و  خانواده  در 
به  تا  می کند  وادار  را  زنان  هم چنین  است. 
اعمالی  به  دست  خشونت  از  رهایی  هدف 
تریاک  خودکشی،  خودسوزی،  چون 
از  فرار  جنین،  سقط  قتل،  به  اقدام  خوردن، 
منزل و کارهای شبیه این ها زده و خواسته یا 
ناخواسته خودرا در معرض خطر قرار دهند. 
گزارش وضعیت حقوق بشر زنان در شش ماه 
اول سال جاری دسته بندی تازه ای را مبتنی بر 
ارتباط انواع جرایم و خشونت  علیه زن که به 
هم دیگر دارند، دسته بندی تازه ای را از انواع 
خشونت علیه زنان انجام داده است که ما نیز 
در پیروی از این دسته بندی به آمار و موارد 
این  در  زنان  علیه  خشونت  انواع  از  مهمی 

بخش اشاره ای خواهیم داشت:
فزیکی، خشونت جنسی، خشونت  خشونت 
و  اقتصادی  خشونت  روانی،  و  لفظی 
عمده ی  نوع  پنج   ساختاری،  خشونت های 
تمام  به نحوی  که  است  زنان  علیه  خشونت 
و  برداشته  در  را  زنان  علیه  خشونت  انواع 

شامل می گردد.
سیلی زدن،  موها،  کشیدن  سوختاندن،  الف: 
مسموم کردن، لگدزدن، پاشیدن تیزاب، لت وکوب 
از چوب،  استفاده  با  از سیم، لت وکوب  استفاده  با 
از  استفاده  تفنگ،  از کنداق  استفاده  با  لت وکوب 
کارد و چاقو، قطع اعضای بدن، استفاده از سنگ یا 
کلوخ، استفاده از سالح و برخی از اشکال دیگری 
خشونت،مواردی اند که در لیست خشونت فزیکی 
در  است.  گردیده  ثبت  گزارش   این  در  زن  علیه 

گزارش آمده است:
ادامه دارد
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وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی 

در افغانستان 

زنان افغانستان، قربانی تبعیض و خشونت
 س. نوابی                              قسمت پنجم

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

گزارش پنجم، از ۱۳۸۸-۸۹ 

 

٣ قانون
از اعتماد به قانون تا اقتدار قانون - در اعالمیه، قانون به مثابه لوالیی 

است که آزادی را به جامعه سیاسی وصل می کند.
است:  شگفتی  موجب  کرده  اشغال  اعالمیه  در  قانون  که  جایگاهی 
در همه مواد یا الاقل اغلب آن ها، از قانون نام برده شده است. حدود 
قانون است  تنها  قانون مشخص می کند )ماده 4( و  حقوق طبیعی را 
که می تواند از سرکوب و اجبار جلوگیری کند، بدان فرمان دهد و 
یا آن را بنا نهد. )ماده 5، 7، 8 و 9(، بدین سان قانون برابری را تضمین 
)ماده6( و الزامات نظم عمومی را مشخص می کند )ماده 10و11( و 
سرانجام این که، تحقق حقوق بشر در جامعه، به شکلی انحصاری در 

حیطه قانون است.
آیا گرایشات لیبرالی مولفین اعالمیه به استبداد قانون منتهی می شود؟ 
اقتباس  روسو  از  آن  اعظم  قسمت  که  سوال  این  به  پاسخ  مبانی  از 
شده است، آگاهی داریم: قانون این بیان اراده جمعی، بنابر تعریف 
نمی تواند سرکوب گر باشد. استبداد قانون علیه آزادی عمل نخواهد 

کرد، بلکه موثرترین ضامن آن خواهد بود.
خاصیت لیبرالی قانون، این مضمون بنیادین، مدت های مدید بر حقوق 
موضوعه حاکم بود. بدون  شک توجیه نظریه ای که روسو برای آن 
ارایه می داد، که در همان زمان نیز از نظر بنیان گذاران اعالمیه 1789 
قانون،  به  اعتماد  اما  نیست.  پذیرفتنی  دیگر  امروزه  بود،  مانده  پنهان 
علی رغم نفی آن توسط تجربیات، به عنوان اساس قانون، دوام یافت 
و هم چنان به عنوان اصلی از اصول مسلم نظریه حقوقی لیبرالی باقی 

مانده است.
بلکه  نیست  مطلق  امری  اعالمیه  در  قانون  به  اعتماد  این،  وجود  با 
مشاهده  چندماده  در  آن،  به  نسبت  بی اعتمادی  متناقض،  شکلی  به 
می شود. این مواد محدودیت هایی برای قانون مشخص کرده اند،  که 
این حدود دارد. ماده 5 مقرر  از  قانون  به تجاوز  از وجود ظن  نشان 
می دارد: »قانون تنها حق دارد اعمالی را ممنوع کند که موجب اضرار 
در  مگر  کند،  مقرر  مجازاتی  »نباید  قانون  است.« هم چنین  به جامعه 
اراده  قانون  اگر  اما  باشد.«  به  وضوح ضروری  و  اکیدا  که  مواردی 
جمعی را متبلور می سازد، یک چنین محدودیتی که مولفان اعالمیه 
برای قانون گذار تعیین کرده اند، به چه کار می آید؟ بی اعتمادی نسبت 
به قانون در مقرره عنوان اول اعالمیه با منع قوه قضاییه از »وضع هر 
قانونی که به حقوق طبیعی و شهروندی تجاوز کند و یا مانعی بر سر 

راه تحقق آن نهد«، وضوح بیشتری می یابد.
با  آزادی  دارد:  وجود  متضاد  مضمون  دو  اعالمیه  در  بنابراین، 
حکومت قانون، و دفاع از آزادی در مقابل اقتدار مطلق قانون. اما تنها 
مضمون اول که از روسو اقتباس شده است، برقرار  ماند. این مضمون 
مدت های مدید منشا الهام حقوق موضوعه بود و این تصور را به وجود 
آورده بود که تضمین آزادی  های عمومی تنها به قانون تعلق دارد. اما 
بالعکس، مضمون دوم، که می بایست منطقا نظارتی بر تطابق قوانین 
بر قانون اساسی که ضامن آزادی هاست ایجاد کند، انعکاس چندانی 
در نهادها نیافت. زیرا حکومت قانون در سنت حقوق عمومی فرانسه 
داخل شده بود. بدین ترتیب با حکومت قانون، از آزادی در مقابل 
قوه مجریه حمایت به عمل می آید، اما حمایت از آن در مقابل احتمال 
خودکامگی قانون گذار، تا به وجود آمدن رویه قضایی شورای قانون 
اساسی که از مضمون دوم و ضرورت ناشی از تجربه نشات گرفته و 

از آزادی ها در مقابل قانون حمایت می کند، به تعویق افتاد.
ادامه دارد

آزادی های عمومی
 و حقوق بشر

قسمت سی و یکم   

نویسنده: ژان ریورو-اوگ موتوه/ترجمه فارسی نیکی پارسا
http://www.iranrights.org :منبع

قسمت شانزدهم

حقوق بشر بنیاد آزادی، دموکراسی و جامعه ی 
مدنی است.
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طنز

 فریدون آژند

کبود  و  پاره کردن  را  هم دیگر  یخن  و  لگدزدن  و  مشت 
کردن زیر چشم یا، به اصطالح مردم، بادنجان سیاه کاشتن 
ابزار دیپلوماتیک در  از  امثال هم  پاره کردن خشتک و  و 
ماشین دیپلوماسی حکومت کشور ماست. از آن جایی که 
بدانیم  این که  به مرگ ما شده و بدون  جنگیدن خاصیت 
چرا می جنگیم، فقط می جنگیم؛ بنا اصل دیپلوماسی ما نیز 
بر همین پایه استوار است. از رده های باال به پایین براساس 
قدرت و از رده پایین به باال براساس واسطه داشتن و رابطه 
داشتن و فرزند و برادر و بچه  خاله و عمه این و آن بودن  
می توان طرف را لت و کوب کرد. و این لت و کوب تا 
زمانی ادامه می یابد که یکی از طرفین یا بی هوش شود یا 
فرار کند و در این عرف بزن بزن ما، هیچ گونه میانجی گری 
نقش ندارد. به هر صورت، حاال که متوجه شده ایم که بزن 
اصول  اساسی ترین  جز  شدن  یخن  و  مشت  و  بکوب  و 
اداری ماست، بر آن شدیم تا در این مقال روش های لت و 
کوب را به شما یادآوری کنیم تا در صورتی که در موقف 

مشخصی هستید چگونه لت بزنید یا لت بخورید. 
لت و کوب دیپلوماتیک 

وزارت  در  بکوب  و  بزن  در  کارا  روش های  از  یکی 
خارجه یا هم نهاد های تابع این وزارت نظیر سفارت خانه ها 
می باشد.  دیپلوماتیک  کوب  و  لت  کنسولگری ها،  و 
هم رتبه  همکار  دو  معموال  که  است  به  شکلی  روش  این 
برای به دست آوردن چوکی خالی مانده در وزارت با هم 
گالویز می شوند و چنان هم دیگر را تکه پاره می کنند تا 
طرف بگوید »برو چوکی از تو« و در این موقعیتی است 
خارجه  وزیر  و  می کند  خود  آن  از  را  چوکی  پیروز  که 
آن  رییس جمهور  و  نوشته  را  تقررش  مکتوب  سریعا  هم 
را امضا می کند. روش دیگرش هم بیشتر در سفارت های 
کشور رخ می دهد و آن  طوری است که یک تن از افراد 
یا  یا فرزند یک آدم کالن در کشور است  پایین رتبه که 
هم رابطه خونی بافرد با نفوذی در کشور دارد و بر اساس 
همین توان رابطه ای، بدون این که بداند دیپلومات به کی 
می گویند، به یکی از کرسی های یک سفارت خانه تعیین 
می شود و در حالی که بست  کاری اش پایین است، براساس 
همان اصل متداول )سرباز است ولی جنرال را زده می تواند( 
در زمان های مشخص تعدادی از کارمندان سفارت یا هم 
خود شخص رییس مورد لت کوب وی قرار می گیرند. در 
هم چو موقعیت ها در حالی که رسانه ها تصاویر لت و کوب 

دایر  با  نمایش گذاشته اند. وزارت خارجه سریعا  به  را 
کردن کنفرانس مطبوعاتی هرگونه لت و کوب سفیر را 
رد کرده و می گوید یک  سوتفاهم کوچک بود و رفع 
شد. در حالی که افراد لت و کوب شده در شفاخانه در 
حال اغما به سر می برند، وزارت می گوید هیچ خبری 
نیست. معموال در این گونه لت و کوب ها سریعا برای 
ماست مالی کردن غایله فاعل لت و کوب را به داخل 
کشور خواسته و چون طرف واسطه اش )توس قره( با 
التماس از وی درخواست می کنند که )بیادر گل کمی 
یا  باالتر هم خبر شد. می زنی  بزن. ده کوچه  آهسته تر 

می کشی.( 
لت و کوب اداری

در این گونه روش ها معموال لت خوردن از باال به پایین 
است و آن  طوری است که وزیر معین را و معین رییس 
را و رییس آمر را و آمر مدیر را و مدیر مامور را مورد 
تنبیه  بدنی در اقسام مختلف قرار می دهد و مامور هم از 
نگه داشته  را در دل  ندیده عقده اش  پایین زور تر  خود 
بعد از رسیدن به خانه آن را به سر مادر اوالدها یا خود 
اوالد ها خالی می کند و از این جا چالش خشونت علیه 
زنان هم قوی تر می شود. معموال در این روش هیچ گونه 
در  مادون ها  این که  به دلیل  و  ندارد  وجود  بازخواستی 
عرف اداری کشور برای لت خوردن آفریده شده اند، بنا 
این روش یکی از طبیعی ترین روش ها در اداره کشور 

پی در پی  برف باری های   اثر  در  تخار:  8صبح، 
مواصالتی  راه های  درصد  هشتاد  تخار،  والیت  در 
مرکز  با  آن  شانزدگانه ی  ولسوالی های  قریه های 
این  مرکز  تالقان،  شهر  با  هم چنین  و  ولسوالی ها 

والیت، مسدود شده است.
تخار،  در  مواصالتی  را ه های  شدن  مسدود 
فاجعه ی  یک  بروز  به خاطر  را  فراوانی  نگرانی های 
آورده  به وجود  والیت  این  در  حیوانی  و  انسانی 
به  که  می گویند  تخار  در  محلی  مقام های  و  است 

کمک های فوری نیازمند اند.
تخار،  والیت  رستاق  ولسوالی  ولسوال  معلم حسین، 
»تمام  گفت:  8صبح  به  تلیفونی  تماس  یک  در 
راه های ارتباطی روستاهای این ولسوالی با مرکز آن 
و هم چنان شاهراه ترانسپورتی این ولسوالی با مر کز 

والیت تخار، مسدود شده است.«
در  شدید  سرمای  راه ها،  شدن  مسدود  از  گذشته 
این  کودکان  از  زیادی  تعداد  رستاق  ولسوالی 
ساخته  دچار  سرما خوردگی  امراض  به  را  ولسوالی 
ولسوالی های  اکثر  که  حالی ست  در  این  و  است 
اتاق در شفاخانه ها محلی شان  با کمبود دوا و  تخار 

مواجه اند.
در  حاضر  حال  در  که  می دارد  اظهار  معلم حسین 
هر اتاق مراکز صحی ولسوالی رستاق، پنج تا شش 
و  هستند  بستری  سینه و بغل  بیماری  به  مبتال  کودک 
در جریان دوماه زمستان سال جاری، بیست و یک 

کودک از اثر ابتال به این بیماری جان باخته اند.
روستاهای  باشندگان  »اکثر  گفت:  حسین  آقای 
ولسوالی رستاق والیت تخار، به دلیل بندش راه ها، 
نمی توانند بیمارانشان را به مراکز صحی انتقال دهند 
این  به  نمی توانند  هم  صحی  تیم های  هم چنان  و 

روستا ها سفر کنند.«
مسووالن در ریاست صحت عامه تخار می گویند که 

از این تلفات گزارش ندارند.
ابراز  تخار،  عامه  صحت  رییس  صافی،  حفیظ اهلل 
مردم  راه ها،  بودن  مسدود  دلیل  به  که  می دارد 
نتوانسته اند به مراکز صحی بروند و در ضمن آن ها 

نیز از میزان تلفات کودکان اطالع موثقی ندارند.
نسبت  که  می دارد  ابراز  معلم حسین  این حال،  با 
هوا،  سردی  و  مواصالتی   راه های  بودن  مسدود 
انسانی  فاجعه ی  یک  با  رستاق  ولسوالی  باشندگان 
روبه رو اند و اگر به مشکالت آنان رسیدگی نشود، 
مواشی  و  مردم  از  زیادی  شماری  تلف شدن  امکان 

آنان، وجود دارد.
گذشته،  یک هفته ی  در  رستاق،  ولسوالی  بر  عالوه 

است و به طور دایم مورد تطبیق قرار می گیرد و کسی هم 
نمی پرسد که )او بیادر چرا این بی گناه را بی خود می زنی.( 

روش نظامی و سلطه گرانه
در این روش افراد نظامی هرکسی را که خوش شان بیاید، 
می زنند و مورد لت و کوب قرار می دهند. البته این روش 
در  غیرجنایت کارانه.  و  جنایت کارانه  بعد  دارد:  بعد  دو 
بعد جنایت کارانه فرد نظامی )چی خارجی باشد یا هم از 
نوع ملی اش باشد( لوله  تفنگ را طرف مردم دور داده و 
سرباز  هم  یا  می دهد  فشار  را  ماشه  خواست  که  هرگونه 
همکاری  با  و  شده  موظف  طالبان  طرف  از  که  داخلی 
استادان  حساب  مسلح  شده  نیرو های  وارد  دوستان 
جنایت کارانه اش،  غیر  بعد  در  می رسد.  را  خارجی اش 
خواست  دلش  را  هرکسی  هم  صاحب منصب  یا  سرباز 
لت می زند. ازش سوال می کنی لت می خوری، خبرنگار 
هستی و راجع به برخورد های پولیس مصاحبه می کنی لت 
می کنی  تهیه  گزارش  حمله  انتحاری  یک  از  می خوری. 
دیرتر  بیشتر کمی  به دلیل سرعت  موترت  لت می خوری. 
می خوری.  لت  می کنی  متوقف  تالشی  محل  مقابل  در 
بزرگوار آمده  نمی دهند که فالنی  راه  به داخل جاده  ترا 
یا  است   من  خانه  این جا  جان  سرباز  که  می گویی  تو  و 
لت می خوری. می خواهی  بروم،  باید  است  من  دفتر کار 
محافظان  از  تعدادی  با  عالی رتبه  کارمند  به یک  را  خود 
محافظینش  دست  از  باشد  مشکالتت  حالل  تا  برسانی 
می خوری  لت  و  می خوری  لت  و  می خوری.  جانانه  لت 
و لت می خوری. و هیچ گاهی نه کسی می گوید چرا لت 

خوردی و نه کسی می پرسد چرا ترا زدند. 
این ها روش های متعارف لت زدن و لت خوردن در سیستم 
اداری کشور است. حاال هر دوستی که می خواهد از این 
در  اصال  این که  یا  باشد  امان  در  کوب  و  لت  روش های 
اداره حکومتی کار نگیرد یا اگر کار گرفت هر کسی را 
و  تا کمر خم شود  دید  همین که  بود(  )کارتن کالن  که 
اگر روزی هم به مناصب بلند براساس لیاقتش رسید، وقتی 
دید یک مادون فرزند فالن وزیر و وکیل و معین است، 
فراوان  احترام  را   او  هم  و  نکند  رد  را  حرفش  هیچ گاه 
کند. اگر در جایی سربازان را دید بهترین کار این است 
سر  از  که  دارد  احتمال  این  زیرا  کند،  عوض  کوچه  که 
بگیرد. خصوصا  قرار  ساعت تیری هم مورد عنایت سرباز 

اگر زن ها می خواهند لت نخورند، سفیر نشوند. 

با  تخار  والیت  چاه آب  ولسوالی  مواصالتی  راه 
دوازده روستای آن ولسوالی نیز قطع بوده است.

سمونوال فضل احمد دانشجو، فرمانده امینه ولسوالی 
مواصالتی  راه های  درصد  »نود   می گوید:  چاه  آب، 
قطع  ولسوالی،  این  قریه های  با  چاه آب  ولسوالی 
کمبود  با  ولسوالی  این  باشندگان  و  است  شده 
امکانات  صحی، نبود مواد غذایی وعلوفه ی حیوانی 

روبه رواند.«
 دانشجو اظهار می دارد: »در حالی که چهار کلینیک 
این  مردم  دارد،  وجود  چاه آب  ولسوالی  در  سیار 
مواصالتی،  راه های  بودن  مسدود  نسبت  ولسوالی، 
نمی توانند بیماران شان را به این مراکز صحی  انتقال 

دهند.«
چندروز  جریان  در  اگر  که  می دهد  هشدار  وی 
با  مناطق   این  مردم  نشود،  رسیدگی  مشکل  این  به 
و  می شوند  روبه رو  جدی  مالی  و  جانی  تهدید های 

هم چنین  بیشتر مواشی شان تلف خواهد شد. 
قابل ذکر است که درجریان سه  روز متوالی بارش  
ضخامت  تخار،  والیت  مناطق  از  بسیاری  در  برف 

برف به یک متر می رسد.
اظهار  تخار،  والی  تقوا،  عبدالجبار  همین حال،  در 
داده  نهاد های مسوول هدایت جدی  به  می دارد که 
مواصالتی  راه های  بازگشایی  به منظور  تا  است، 
کمک های  رسانیدن  و  تخار  والیت  ولسوالی های 

فوری به آسیب دیدگان اقدام جدی کنند.
بازگشایی  تاکنون  مواصالتی  راه های  این حال،  با 
که  شده  باعث  راه ها  ماندن  مسدود  و  نشده اند 
ولسوالی ها  به  تخار  والیت  در  موجود  کمک های 

نرسند.
والیت  زراعت  رییس  ساعی،  محمدعالم  انجنیر 
مواد  کمبود  مشکل  حل  برای  که  می گوید  تخار، 
غذایی مواشی مردم 1200تن مواد غذایی حیوانی از 

مرکز به تخار رسیده است.
اما او افزود که آن ها برای ولسوالی های نزدیک که 
راه های شان مسدود نیست، مانند ولسوالی هزارسمچ، 
این مواد را توزیع کرده اند، اما به نسبت مسدود بودن 
راه های تاکنون این مواد در دسترس مالداران مناطق 

دوردست قرار نگرفته است.
از جانبی دیگر کمیته اضطرار در تخار با کمبود مواد 

غذایی مواجه است.
والیت  در  اضطرار  کمیته  رییس  زنده،  عبدالرزاق 
تخار، می گوید که تاهنوز برای آن ها کمک  نرسیده 

است.
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اگرمیخواهید
برفباریدرتخارجانلتنخوریدسفیرنشوید

دههاکودکراگرفت

معلم حسین اظهار می دارد که در حال حاضر در هر اتاق مراکز صحی 
ولسوالی رستاق، پنج تا شش کودک مبتال به بیماری سینه و بغل بستری 

هستند و در جریان دوماه زمستان سال جاری، بیست و یک کودک 
از اثر ابتال به این بیماری جان باخته اند. آقای حسین گفت: »اکثر 
باشندگان روستاهای ولسوالی رستاق والیت تخار، به دلیل بندش 

راه ها، نمی توانند بیمارانشان را به مراکز صحی انتقال دهند و هم چنان 
تیم های صحی هم نمی توانند به این روستا ها سفر کنند.«

ACKU
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دولت افغانستان در نظر دارد، براساس سفارشات کميته 
ميثاق  بهتر  تطبيق  و  متحد  ملل  سازمان  کودک  حقوق 
تدوين و تصويب  را  قانونی  بين المللی حقوق کودک، 
تمام  در  از حقوق کودکان  بر حمايت  در آن  کند که 
حقوق  کميته  سفارشات  شود.  تاکيد  زندگی شان  ابعاد 
کودک سازمان ملل متحد که شامل بيش از چهل  مورد 
بهبود  برای  سازمان  اين  سوی  از  گذشته  سال  می شود، 
شرايط زندگی کودکان در افغانستان به دولت ارايه شد.

کميته  ميالدی،  گذشته ی  سال  فبروری  ماه  جلسه  در 
دولت  هيات  از  جنيوا،  در  ملل  سازمان  حقوق کودک 
زندگی  شرايط  بهبود  برای  که  خواست  افغانستان 
کودکان در اين کشور، قانون واحد و جامعی را تدوين 
و تصويب کند. هيات دولت افغانستان که به منظور ارايه 
بين المللی  ميثاق  تطبيق  چگونگی  مورد  در  توضيحات 
سفارشات  بود،  کرده  سفر  جنيوا  به  کودک  حقوق 
زندگی کودکان  بهتر شدن وضعيت  برای  را،  جديدی 

در کشور، با خود آورد.
در  را  بين المللی حقوق کودک  ميثاق  افغانستان  دولت 
اما در مورد اجرای  به امضا رساند،  سال 1994 ميالدی 
حقوق  به کميته  ميالدی   2009 سال  در  اولين بار  آن، 
کشورهای  داد.  گزارش  متحد  ملل  سازمان  کودک 
بايد در يک دوره زمانی خاص در مورد شرايط  عضو 
حقوق  بين المللی  ميثاق  تطبيق  و  کودکان  زندگی 
گزارش  ملل  سازمان  به کميته حقوق کودک  کودک، 
دهند. ميثاق بين المللی حقوق کودک، کشورهای عضو 
را ملزم می سازد تا تمام قوانين خود را مطابق به اين ميثاق 
عيار سازند و هم چنين مسايلی که در مورد کودکان در 
ديگر قوانين کشورهای عضوی گنجانيده شده اند، بايد 

در يک سند قانونی واحد و جامع جا داده شوند.
حقوق  کميته  سفارشات  ارايه  از  يک سال  گذشت  با 
زندگی  شرايط  بهبود  برای  متحد  ملل  سازمان  کودک 
تدوين  برای  دولت  حاال  اما  افغانستان،  در  کودکان 
ابعاد  تمام  برگيرنده  در  که  واحدی  قانون  تصويب  و 
زندگی کودکان باشد، دست به کار شده است. وزارت 
را  قانون  اين  تدوين  به کار  آغاز  مسووليت  که  عدليه 
اجتماعی،  شرايط  به  توجه  با  می گويد  دارد،  عهده  به  
به سر می برند،  اقتصادی که کودکان در آن  فرهنگی و 
نياز جدی برای تدوين و تصويب قانونی که در برگيرنده 
ابعاد زندگی کودکان در کشور باشد،  حمايت از تمام 

محسوس است.
محمدقاسم هاشم زی، مشاور ارشد وزارت عدليه، روز 
شماری  نمايندگان  اشتراک  با  که  جلسه ای  در  گذشته 
به منظور  در کابل  يونيسف  و  مدنی  دولتی،  نهادهای  از 
ايجاد کميسيونی برای کار باالی تدوين قانون حمايت 
اين  است  قرار  که  گفت  بود،  يافته  تدوير  کودکان  از 
کميسيون کارش را به زودی آغاز کند. آقای هاشم زی 

اعالم مزايده
دفتر سازمان صحی جهان در کابل بدينوسيله دوباره اعالم ميدارد که يک تعداد موتر های داغمه 
خويش را بعد از اعالم مزايده به طور ليالم در حالت موجوده ان بفروش ميرساند. نوعيت موتر 
ها: دو عراده لندکروزر مادل 1999  و 2002, پيک اپ مادل 2002 و فالينگ کوچ مادل 1997 
ميباشند. عالقمندان و متشبثين ميتوانند موتر های متذکره را  روزانه از ساعت 8 الی 3 بعد از ظهر 
)به جز از روز های جمعه و شنبه( الی تاريخ 21 فبروری 2012  مطابق 02 حوت 1390 شمسی در 
دفتر سازمان صحی جهان واقع در مجموعه دفاتر ملل متحد )هود خيل, سرک کابل جالل آباد( 
از نزديک مشاهده نموده و در ليالم با پرداخت تظمين )10000 ده هزار افغانی( که بعد از تکميل 
پروسه مصادره ميگردد اشتراک نمايند. افراد و متشبسين که قبال در پروسه اشتراک کرده بودند 
در جريان همين مدت ميتوانند در مورد آفر خويش تجديد نظر کنند. لطفا شناسنامه معه عکس 
را هنگام ورود بهUNOCA  با خود داشته باشيد. شايان ذکر است که مشتری برنده با پرداخت 
ماليه و طی مراحل گمرکی ميتواند اسناد راجستر جديد بدست بياورد. سازمان صحی جهان حق 
قبول ويا رد بعضی ويا همه ای داوطلبی ها را در هر زمان دارد. شرايط قابل تطبيق است.  برای 

معلومات مزيد به شماره 0700279011 )شعبه ترانسپورت( به تماس شويد.
با احترام 

دفتر سازمان صحی جهان

در  به نحوی  قانون  سی   از  بيش  افغانستان  در  که  افزود 
مورد کودکان بحث کرده، اما اکنون برای بهبود شرايط 
زندگی کودکان بهتر است که يک قانون جامع و واحد 
ساخته شود. مشاور ارشد وزارت عدليه گفت: »اين قانون 

تمام ساحات حيات کودکان ار احتوا خواهد کرد.«
که  کميسيون  اين  عدليه،  وزارت  مقام های  به گفته ی 
و  وزارت  خانه ها  از  شماری  نمايندگان  از  متشکل 
نهادهای مختلف خواهد بود، در قدم اول قرار است تمام 
قوانين کشور را که در مورد کودکان چيزهايی در آن 
گنجانيده شده، مورد ارزيابی قرار دهد و سپس مسوده 

قانون جديد را تهيه کند.
تشويش از عدم تطبیق میثاق

ارايه  ضمن  متحد،  ملل  سازمان  کودک  حقوق  کميته 
ميثاق  افغانستان  دولت  اين که  از  دولت،  به  سفارشاتی 
قانونی  سند  يک  به حيث  را  کودک  حقوق  بين المللی 
در  را  آن  مفادات  و  نکرده  تلقی  تاکنون  الزام آور 
و  تشويش  اظهار  است،  نداده  جای  خود  ملی  قوانين 
از  استفاده  اين کميته می گويد که  است.  نگرانی کرده 
در  و عرفی  ماخذهای شرعی  مانند  متفاوت،  ماخذهای 
اين کشور  در  را  افغانستان، کودکان  در  قوانين  تدوين 
متضرر می سازد. اين کميسيون تاکيد کرده که شرعيت 
و قوانين عرفی با مفادات ميثاق بين المللی حقوق کودک 
کودک  حقوق  کميته  اين حال،  با  ندارد.  هماهنگی 
سازمان ملل از دولت افغانستان خواسته تا قوانينی را که 
با ميثاق بين المللی حقوق کودک در مغايرت قرار دارند، 
کامل  مطابقت  ميثاق  اين  با  که  را  قانونی  و  کند  ملغی 

داشته باشد، تدوين و تصويب کند.
انجام  کارهای شاقه توسط کودکان، استفاده از آنان در 
مبارزات مسلحانه و عدم توجه به شرايط زندگی آنان از 
سازمان  کودک  حقوق  کميته  نگرانی های  ديگر  جمله 
ملل متحد است که به گفته ی وزارت عدليه، برای بهبود 
به  کميته  اين  سوی  از  پيشنهاداتی  نيز  زمينه ها  اين  در 

دولت افغانستان سپرده شده است.
مقام های دولتی در حالی از تدوين قانونی برای حمايت 
منتشرشده  گزارش های  که  می دهند  خبر  کودکان  از 
از  اخيرا  بين المللی،  و  داخلی  نهادهای  از  برخی  توسط 
شرايط زندگی کودکان در افغانستان ابراز نگرانی شده 

است.
از  اعالميه ای،  انتشار  با  اروپا،  اتحاديه  دوشنبه،  روز 
ابراز نگرانی  افغانستان  ادامه ی سربازگيری کودکان در 
کرد. اين اتحاديه تاکيد کرد که شرايط جنگی در اين 

کشور، کودکان را با تهديد جدی مواجه  کرده است.
برای کودکان  نامناسبی  محل  در حال حاضر  افغانستان 
عوامل  اثر  به  چندين کودک  روزانه  و  می رود  به شمار 
ازدست  را  جان های شان  طبيعی  و  اجتماعی  مختلف 

می دهند.

دولت برای حمايت از کودکان 
قانونی جديد تدوين می کند

دادگاه عالی پاکستان يوسف رضا گيالنی، نخست وزير 
در  و  کرد  متهم  دادگاه  به  اهانت  به  را  کشور  اين 
از  را  مقامش  نخست وزير  اتهام،  اين  اثبات  صورت 

دست داده و زندانی خواهد شد.
روز  پاکستان  نخست وزير  گيالنی،  يوسف رضا 
دوشنبه، 24 دلو، در ديوان عالی پاکستان حضور يافت. 
او دقايقی بعد از حضور در ديوان عالی، به دليل عدم 
اجرای حکم دادگاه برای بازگشايی پرونده فساد مالی 
دادگاه  شد.  متهم  دادگاه  به  اهانت  به  رييس جمهور، 
را  نخست وزير  قضيه  که  داد  دستور  لوی سارنوالی  به 

پی گيری کند.
گفت  و  کرد  رد  را  اتهام  اين  گيالنی  يوسف رضا 
پرونده  تا  کند  تقاضا  سوييس  مقام های  از  نمی تواند 
آصف علی زرداری را بازگشايی کنند، زيرا او به عنوان 

رييس جمهور از مصوونيت سياسی برخوردار است.
پول شويی  مورد  در  زرداری  آصف علی  عليه  اتهام ها 
حدود 60 ميليون دالر، به سال های 1990 برمی گردد. 
آن زمان بی نظير بوتو، خانم مقتول آصف علی زرداری 
مقام های  بود.  پاکستان  نخست وزير  دوره  دو  برای 
سوييس نيز گفته اند تا زمانی که زرداری رييس جمهور 

است، بازگشايی پرونده او غيرممکن خواهد بود.
ماه دسامبر سال 2009 مصوونيت  پاکستان در  دادگاه 

پرونده  مورد  در  تحقيق  آن  براساس  که  را  سياسی 
زرداری و ديگر سياست مداران متوقف شده بود، لغو 

کرد.
گيالنی روز يک شنبه در گفتگويی با شبکه تلويزيونی 
الجزيره گفت که اگر به اين اتهام مجرم شناخته شود، 
نمی تواند  از دست می دهد که حتا  را  مقامش  تنها  نه 

به عنوان نماينده مردم، وارد پارلمان گردد.
و  ملکی  حکومت  ميان  تنش  که  است  حالی  در  اين 
اعضای  و  است  گرفته  باال  پاکستان  قضايی  دستگاه 
از  استفاده  با  که  می کنند  متهم  را  قاضيان  حکومت 
و  رييس جمهور  می کنند  تالش  خود،  صالحيت های 
نخست وزير را يک سال پيش از پايان دوره کاری شان 

کنار بزنند.
موسوم  زرداری  آصف علی  حزب  عضو  زمان،  قمر 
عالی  دادگاه  از  بيرون  در  پاکستان،  مردم  حزب  به 
که  است  نخستين بار  »اين  گفت:  خبرنگاران  به 
برای  غمگينی  روز  اين  می شود.  متهم  نخست وزير 

پاکستان است.«
رييس جمهور پاکستان که به دليل اتهام های فساد به نام 
»آقای ده درصدی« ياد می شود، قبال يازده سال را در 
هرگز  تاهنوز  او  که  هرچند  است،  برده  سر  به  زندان 

محکوم نشده است.

نخست وزير پاکستان به اهانت دادگاه متهم شد

از صفحه 1 ظفرشاه رويی
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