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فاروق وردک
 وکیل مدافع طالبان 

و حزب اسالمی! 
سوال اساسی این است که 
مورد  در  وردک  آقای  اگر 
این  اسالمی  حزب  و  طالبان 
آنان  که  دارد  اطمینان  همه 
انجام  را  انتحاری  حمالت 
در  چرا  پس  نمی دهند، 
افغانستان  مردم  محضر 
زعم  به  که   را  دیگر  منابع 
حوادث  این  مرتکب  ایشان 
می شوند،  معرفی نمی کند تا 
و  افغانستان  دولت  و  مردم 
همکاران بین المللی شان این 
همه بیهوده به دنبال طالبان 
حکمتیار  اسالمی  حزب  و 
منابع  همه  این  و  نروند 
انسانی و مادی را صرف این 

جنگ بی فایده نکنند.

کندز  شمالی  والیت  در  پولیس 
حدود  گرفتاری  جستجوی  در 
که  است  چچنی  زن  پانزده 
طالبان را در راه اندازی عملیات 
شان کمک می کردند. این اولین 
باری است که مقام های امنیتی از 
حضور زنان خارجی در صفوف 

شورشیان خبر می دهند.
خیلی،  سید  عبدالرحمان   
روز  کندز  والیت  امنیه  فرمانده 
امنیتی  نیروهای  گفت  دوشنبه 

تااین گروه از نمایندگان را هر چه 
زودتر معرفی کند تا انتخابات برای 

تعیین هیات اداری برگزار شود.

اعالن آمادگی 9 تن 
برای ریاست پارلمان

آن که  از  پس  کابل:  8صبح، 
روز  سومین  براي  مجلس  نمایندگان 
را  مجلس  این  رییس  نتوانستند  پیهم 
انتخاب کنند انتظار می رود چهره های 
ریاست  کرسي  احراز  براي  جدید 
مجلس نمایندگان به رقابت بپردازند.

حفیظ منصور، صدیق احمد عثماني، 
سیاووش،  بكتاش  کامه وال،  شریف 
سید  موسي،  حاجي  رامین،  عبیداهلل 
و  شهیدزاده  حاجي  گیالني،  اسحاق 
هستند  کساني  از  پدارم  عبدالطیف 
مجلس  ریاست  براي  را  خود  که 

نمایندگان نامزد کرده اند.
فیصله ی روز گذشته  مجلس  بنیاد  بر 
روز  یک  براي  شد  قرار  نمایندگان 
نمایندگان  مجلس  نامزد ان  )امروز( 
فردا  و  کنند  انتخاباتي  مبارزه ی 
براي گزینش رییس  انتخابات جدید 

مجلس نمایندگان برگزار شود.
عبدالرب  که  است  درحالي  این 
قانوني  یونس  محمد  و  سیاف  رسول 
انتخابات  اول  دور  پیشتاز  نامزد  دو 
نتوانستند  نمایندگان  مجلس  ریاست 
در  مجلس  حاضر  اکثریت  راي 
ماده ی  مطابق  را  دوم  دور  انتخابات 

106 قانون اساسي به دست بیاورند.
اصول  ماده ی  بنیاد  بر  حال  این  با 
از  یاد شده  نامزد  دو  داخلي  وظایف 
قرار  و  شدند  بیرون  انتخابات  روند 
تازه خود را  تا چهره های  این شد  بر 
نامزد  نمایندگان  مجلس  ریاست  به 

کنند.

از  »برخی  گفت:  خیلی  سید   
آن خانم ها به عنوان پرستار کار 
زخمی  جنگجویان  تا  می کنند 
طالبان را معالجه کنند، در حالی 
متخصص  آن ها  از  دیگر  برخی 
ساختن بمب های کنارجاده ای و 

انتحاری هستند.«
 سید خیلی گفت که جنگجویان 
زنان  حضور  نیز  طالبان  پیشین 
خارجی در صفوف این گروه را 
این  به  ماه  دو  از  تایید کرده اند. 

شود.
این  رییس  قاضی،  رحمان  گل 
دوره  تنها  که  می گوید  کمیسیون 
انتصابی  نمایندگان  عضویت 
در  است،  سال  پنج  سنا،  مجلس 
سایر  نمایندگی  دوره  که  حالی 
اعضای این مجلس چهار سال است 
نمی توانند  افراد  این  رو،  این  از  و 
ریاست مجلس سنا را برعهده داشته 

باشند.

حضور  از  زمانی  هفته گذشته 
زنان خارجی در صفوف طالبان 
دشت  ولسوالی  که  شدند  آگاه 

ارچی را بازپس گرفتند. 

معرفی  در  تاخیر  دنبال  به  اما 
سنا  مجلس  انتصابی،  نمایندگان 
انتخابات هیات  این هفته  روز شنبه 
رییسه را برگزار کرد و فضل هادی 
مسلم یار به عنوان رییس این مجلس 

انتخاب شد.
بر  نظارت  کمیسیون  حال،  این  با 
قانون اساسی می گوید که براساس 
از  باید  سنا  مجلس  رییس  قانون، 
برگزیده  انتصابی  نمایندگان  میان 

سو که نیروهای امنیتی به حمایت 
یک  آلمان  ارتش  نیروهای 
طالبان  علیه  را  گسترده  عملیات 
کردند،  اندازی  راه  کندز  در 
حدود 300 جنگجوی این گروه 
به نیروهای دولتی تسلیم شده اند. 
تهاجمی،  عملیات  این  از  پیش 
فعالیت های  مرکز  کندز  والیت 
طالبان در مناطق نسبتا امن شمال 

کشور بود.     ادامه در صفحه 2

مجلس سنا 10۲ عضو دارد که یک 
جمهور  رییس  سوی  از  آن  سوم 
برای پنج سال منصوب می شوند و 
شوراهای  سوی  از  دیگر  سوم  دو 
ولسوالی  شورهای  و  والیتی 

برگزیده می شوند.
مجلس  انتصابی  اعضای  بود  قرار 
پارلمان  گشایش  از  پیش  سنا 
معرفی شوند، اما منابع وزارت امور 
بر  جنجال ها  که  گفته اند  پارلمانی 
سر تعیین تاریخ افتتاح مجلس، این 

امر را به تاخیر انداخت.
ادامه در صفحه 2

اساسی،  قانون  بر  نظارت  کمیسیون 
رییس  تعیین  برای  اخیر  انتخابات 
اساسی  قانون  مغایر  را  سنا  مجلس 

دانسته است.
در حالی که حامد کرزی نمایندگان 
هنوز  را  سنا  مجلس  در  انتصابی 
نمایندگان  است،  نكرده  معرفی 
به  پیشاپیش  مجلس،  در  حاضر 
برگزاری و انتخابات رییس مجلس 

مبادرت ورزیده اند.
سوی  از  سنا  اعضای  از  سوم  یک 
می شوند  منصوب  جمهور  رییس 
بود  از حامد کرزی خواسته  سنا  و 

حضور زنان چچنی در کنار طالبان در شمال کشور

کميسون نظارت بر قانون اساسی: 
انتخاب ریيس سنا غيرقانونی است

ولسی جرگه و گزار از...

این دفتر خالی...

8

8

عناوین 
مطالب امروز:

عبور از سیاف و قانونی
چهره های اصلی پس از چهارشنبه
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ارزيابي  از  بخشي  كابل:  8صبح، 
دفتر  و  مخدر  مواد  با  مبارزه  وزارت 
سازمان  مخدر  مواد  و  جرايم  با  مبارزه 
که  می دهد  نشان  افغانستان  در  ملل 
پیش بیني های  برخالف  کوکنار  کشت 

قبلي، کاهش يافته است.
با  مبارزه  وزارت  معین  ازهر،  ابراهیم 
مشترك  نشست  در  که  مخدر  مواد 
مبارزه  دفتر  مشاور  ژان الك  با  خبري 
با جرايم و موادمخدر سازمان ملل که 
کشت  زمستاني  ارزيابي  نخست  بخش 
بیان مي کردند  افغانستان را  کوکنار در 
برف  نباريدن  و  هوا  سردي  همچنین 
کشت  کاهش  عوامل  عمده ترين  را 
کوکنار در واليت های غربي، جنوبي، 
مرکزي و جنوب غربي کشور خواندند.

نخست  بخش  ارزيابي  گفت  ازهر 
سال  دسمبر  اول  از  زمستاني  کشت 
گذشته ی میالدي شروع شده بود و در 

8صبح، كابل: مقام های وزارت مالیه و 
معادن تفاهم نامه ای را به منظور توسعه 
شفافیت عوايد معادن به امضا رساندند.

روز  معادن  وزير  شهرانی،  وحیداهلل 
گذشته در يک نشست خبری مشترك 
با داکتر عمر زاخیلوال وزير مالیه گفت 

بزکشی  مسابقات  بدخشان:  8صبح، 
اشتراك  به  بدخشان  واليت  در 
مختلف  ولسوالی های  از  چاپ اندازان 
اين واليت روز يکشنبه در دشت سنگ 
مهر، جايی که به میدان بزکشی شهرت 

دارد راه اندازی گرديد.
مسابقه  اين  ساله  همه  می شود  گفته 
اين  ولسوالی های  چاپ اندازان  میان 
هدف  که  می گردد  راه اندازی  واليت 
وآمادگی  بزکشی  فرهنگ  تقويت  آن 
چاپ اندازان برای اشتراك در مسابقات 

فرا واليتی است.
بزکشی از جمله قديمی ترين ورزش ها 
بدخشان  ويژه  به  کشور  شمال  در 
به شمار می رود که نسبت داشتن پیشینه 
در  ورزش ها  ديگر  به  نسبت  تاريخی 

افراد طالبان 21 تن از متنفذان قومی را 
در شرق کشور به گروگان گرفته اند.

»مروره«  ولسوال  پادشاه  محبوب  سید 
 21 گرفتن  گروگان  از  کنر  واليت 
تن از متنفذان قومی و موسفیدان اين 

منطقه توسط طالبان خبر داد. 
وی  به خبر گزاری بست باستان گفته 
است که طالبان اين افراد را  از مسجد 
به   کنر  واليت  »مروره«  منطقه  جامع 

پايان  میالدي  روان  سال  جنوري  اخیر 
يافته است.

نشان  آن ها  ارزيابي  می گويد  ازهر 
می دهد که نسبت به سال گذشته کشت 

کوکنار کاهش قسمي داشته است.
مبارزه  وزارت  مقام های  اين  از  پیش 
دلیل  به  که  بودند  گفته  مخدر  مواد  با 
که  است  ممکن  ترياك  بهاي  افزايش 

کشت کوکنار افزايش يابد.

براساس اين تفاهم نامه، به منظور شفاف 
خزانه  به  معادن  عوايد  جريان  ساختن 
دولت قرار است اداره ای به اين منظور 
ايجاد شود. او افزود که تمام عوايدی 
به دست  معادن  استخراج  از طريق  که 
او  باشد.  شفاف  آن  روند  بايد  می  آيد 

اين منطقه عالقه مندان زيادی را متوجه 
خود نموده است که روزانه صدها تن 
بزرگان  سفیدان،  محاسن  جوانان،  از 
واليت  اين  در  محلی  مقامات  و  قوم 
برای تماشای اين ورزش روز را تا شام 

سپری می نمايند.
واليت  اين  در  ورزش  مسوالن 
می گويند: »مسابقات بزکشی همه ساله 
فدراسیون  و  ورزشی  آمريت  سوی  از 
راه اندازی  بدخشان  واليت  در  بزکشی 

می شود.«
اين  در  که  می گويند  مسوالن  اين 
مسابقات تاجران کشور يک مقدار پول 
جايزه  عنوان  به  برندگان  برای  را  نقد 

کمک می نمايند.
سوی  از  که  جوايزيی   است  گفتنی 

نیروهای  با  همکاری  و  ارتباط  اتهام 
خود  با  گروگان  شکل  به  خارجی 

بردند. 
وی افزود، طالبان اين افراد را در ابتدا 
در  تصمیم گیری  و  نشست  بهانه  به 
مورد امنیت اين منطقه در يک مسجد 
با  را  آن ها  بعدا  و  بودند  کرده  جمع 

خود بردند. 
ومتنفذان  »موسفیدان  گفت:  پادشاه 

با  مبارزه  وزارت  معین 
می گويد  مخدر  مواد 
بخش دوم ارزيابي آن ها 
واليت های  شامل  که 
شرقي  شمال  و  شمالي 
فبروري  ماه  در  می شود 
انجام  سال روان میالدي 

خواهد شد.
ما  »سروي  گفت:  ازهر 
در  که  می دهد  نشان 
زدن  نیش  کندهار  و  هلمند  واليت 
بته ی ترياك از تخم صورت نگرفته که 
آن هم يکي از داليل کاهش در کشت 
ازهر  است.«  آمده  وجود  به  کوکنار 
نیمروز  و  غور  هرات  در  »ولي  افزود: 
صورت  زياد  نسبتا  کوکنار  کشت 

گرفته.«
دفتر  مشاور  الك  ژان  ديگر  جانب  از 
سازمان  مخدر  مواد  و  جرايم  با  مبارزه 

گفت: »افغانستان ثروت های زير زمینی 
بی مانند دارد که اقتصاد کشور را برای 
با  داشت.  خواهد  برپا  مديدی  مدت 
که  فقیری  کشورهای  تجربه  به  توجه 
هنگفت  طبیعی  ذخاير  داشتن  باوجود 
بازهم نمی توانند از چنگال فقر رهايی 
يابند، حکومت افغانستان می خواهد که 
منطقی  به شکل  را  منابع طبیعی کشور 
ملت  ثروت  از  تا  نمايد  اداره  موثر  و 
همچنین  آيد.  عمل  به  استفاده  بهترين 
عمر زاخیلوال گفت که تامین استقالل 
که  شد  خواهد  ممکن  زمانی  سیاسی 
از ذخاير طبیعی کشور استفاده شفاف 
»تامین  می گويد:  او  گیرد.  صورت 
استقالل سیاسی افغانستان نه تنها آنگاه 
ممکن است که افغانستان از لحاظ مالی 

برپای خويش بايستند.« 

بزکشی  فدراسیون  و  ورزشی  آمريت 
چپن  شامل  است،  شده  گرفته  نظر  در 
در  که  بوده  ورزشی  لوازم  ديگر  و 
توسط  برندگان  برای  مسابقات  اخیر 
توزيع  بدخشان  واليت  ورزشی  آمر 

می گردد.

مذاکره اند  حال  در  طالبان  با  قومی 
طالبان  نزد  از  را  شده  گرفتار  افراد  تا 

رهايی بخشند.« 
طالبان  دولتی،  مقام  اين  گفته  به 
که  دهند  وعده  آن ها  اگر  گفته اند 
خارجی  نیروهای  و  دولت  با  ديگر 
آزاد خواهند  را  همه  نکنند  همکاری 
آزاد  صورت  آن  غیر  در  و  کرد 

نخواهند شد.

تالش های  می گويد  کابل  در  ملل 
دولت  مخدر  مواد  با  مبارزه  نهادهاي 
افغانستان نیز در کاهش کشت کوکنار 

نقش داشته است.
مواد  با  مبارزه  کمپاين   مي گويد  او 
مخدر و بهبود وضعیت امنیتي در برخي 
عمده  عوامل  نیز  افغانستان  واليت های 

در کاهش کشت کوکنار بوده است.
مقام هاي سازمان ملل و وزارت مبارزه 
با مواد مخدر تاکید می کنند که ناامني 
مبارزه  بازدارنده ی  عامل  عمده ترين 
کشت  بیشتر  و  است  مخدر  مواد  با 
مي گیرد  صورت  مناطقي  در  کوکنار 
بیرون  افغانستان  دولت  کنترول  از  که 

است.
ابراز امیدواري می کنند که  اين مقام ها 
برنامه  بتوانند  مقدماتي  ارزيابي  اين  با 
سال آينده را براي مبارزه با مواد مخدر 

در کشور تهیه کنند.

كاهش قسمي كشت كوكنار در افغانستان

امضای تفاهم نامه ای به منظور توسعه شفافیت عواید معادن

مسابقه بزكشی در والیت بدخشان برگزار شد

طالبان 21 متنفذ قومی را به گروگان گرفته اند
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زوال اقتدار دیکتاتور مصر
فراخوانی  طی  مصری،  معترضان  و  ناراضیان 
میلیونی«  یک  تظاهرات  »برگزاری  خواستار 
که  است  حالی  در  این  شدند.  روز سه شنبه  در 
از  را  اتباع شان  تا  تالشند  در  غربی  کشورهای 
که عربستان  است  گفته شده  کنند.  مصر خارج 
سعودی که نزدیک ترین متحد حسنی مبارک حاکم 
کشیدن  برون  برای  طیاره  چند  نیز  است  مصر 
حال  همین  در  است.  فرستاده  از مصر  اتباعش 
گفته می شود که عمر شریف، هنرپیشه ی معروف 
مصری االصل  فرانسوی، از حسنی  مبارک تقاضا 
کرده است که از مقام خودش استعفا دهد. قبل بر 
این محمد البرادعی، مدیر کل سابق آژانس اتومی 
به صفوف معترضان پیوسته و اعالم کرده بود 
اعتراضاتش  به  رییس  جمهور  کناره گیری  تا  که 
ادامه می دهد. در واقع اعتراضات مردم مصر که 
هفتمین روزش را پشت سر گذاشته است، با الهام 
رییس جمهور  واداشتن  و  تونس  مردم  قیام  از 
تدریجا  و  گرفت  نضج  کشور  از  خروج  به  آن 
علیه  مصر  مردم  نارضایتی  ولی  کرد.  پیدا  اوج 
حسنی مبارک، مساله ای نبود که دفعتا به وجود 
با  خودکامه،  حکومت  سال  سی  باشد.  آمده 
اساسی،  آزادی های  انواع  همه  وسیع  سرکوب 
در  دولت  وسیع  دخالت  سیاسی،  احزاب  نبود 
گسترش  فساد،  هردم افزون  تداوم  انتخابات، 
روزافزون فاصله میان مردم فقیر و ثروتمندان، 
آزار  را  مصری  شهروند  هر  که  بودند  مسایلی 
و  خیزش  از  الهام  یک  با  که  بود  این  می داد، 
عصیان مردم تونس، عقده های متراکم سی ساله، 
مجبور ساخت  را  و حسنی مبارک  کرد  باز  سر 
با  کشور  جاری  اوضاع  مورد  در  که  بگوید  تا 
احزاب سیاسی مذاکره خواهد کرد. حسنی مبارک 
بار پس  برای نخستین  اعتراضات  اثر همین  در 
از سی سال حکومت خودکامه، شخصی به نام 
برگزید  خود  معاون  عنوان  به  را  عمرسلیمان 
را  احمدشفیق  مصر،  دولت  گذاشتن  کنار  با  و 
مامور تشکیل حکومت جدید کرد. ولی هیچ یک 
و  باشد  کارساز  نمی تواند  دیگر  اقدامات  این  از 
آنها  وادارد.  عقب نشینی  و  برگشت  به  را  مردم 
»تا  که  نوشته اند  پالکارد  یک  روی  بر  شعاری 
نخواهیم  ترک  را  میدان  نرود،  بزدل  که  زمانی 
هستند  بزدل  دیکتاتورها  همه  واقع  در  کرد.« 
سرکوب  به  می شود  موجب  بزدلی های شان  و 
تا مگر قدرت  هرچه بیشتر و شدیدتر بپردازند، 
امروز  و  تونس  در  دیروز  آنچه  دارند.  نگه  را 
دیگر عرب  یقینا کشورهای  و  داد  در مصر رخ 
این ضرب المثل  مصداق  گرفت،  خواهد  دربر  را 
به حکومت دست  »با سرنیزه می توان  که  است 
و  نشست  نمی توان  سرنیزه  روی  بر  اما  یافت 
حکومت کرد.« هرچند به حرکت های خودجوش 
ولی  بود،  دلخوش  نمی توان  عکس العملی  و 
خیزش های مصر و تونس و الجزایر را به عنوان 
یک آغاز می توان استقبال کرد. کافی است مردم 
به قدرت و توان شان باور کنند. حسنی مبارک به 
دست  قدرت  به  انورالسادات  شدن  کشته  دنبال 
یافت و در فضای ملتهب پس از سادات توانست 
زمینه را برای هموار کردن گلیم قدرتش هموار 
سال  سی  عدالت،  نفی  و  آزادی  سلب  با  و  کند 
تمام بر مردم مصر حکومت نماید و به صورت 
غیرمستقیم، پسرش را نایب السلطنه معرفی کند. 
رویاهایش  کاخ  ریختن  فرو  شاهد  اکنون  اما 
در  همیشه  برای  نمی تواند  فرعونی  هیچ  است. 
نتوانست.  رامسس  چنانچه  کند،  حکومت  مصر 
فرعون ها می میرند اما مردم همیشه زنده هستند 
و شاهد غرق فرعون. دریای نیل طغیان خواهد 

کرد.

زنگ اول


حضور زنان...
ادامه از صفحه 1

فرمانده  يک  جمال الدين،  مال 
واليت  در  طالبان  پیشین  محلی 
کندز، در گفتگويی با يک رسانه 
در  خارجی  زنان  حضور  محلی 
کنار طالبان در اين واليت را تايید 

کرد. 
با  که  طالبان  محلی  فرمانده  اين   
کار  نزديک  از  شورشیان خارجی 
تن   30 حدود  گذشته  در  و  کرده 
رهبری  را  طالبان  جنگجوی  از 
زنان  از  برخی  گفت  می کرد، 
چچنی با جنگجويان طالبان افغانی 

ازدواج کرده بودند. 
زنان  محلی،  مقام های  گفته  به 
در  اخیر  ماه های  در  چچنی 
چندين  جابه جايی  و  ساخت 
حمالت  و  بمب گذاری  مورد 
پیش  داشته اند.  سهم  انتحاری 
وجود  از  محلی  مقام های  اين  از 
القاعده  تروريستی  شبکه  اعضای 
ابراز  آن  با  مرتبط  گروه های  و 
اولین  اين  اما  نگرانی کرده بودند، 
خانم های  حضور  از  که  است  بار 
سخن  طالبان  صفوف  در  خارجی 

گفته می شود. 
ولسوال  صدرالدين،  شیخ 
اطالعاتی  »ما  گفت:  دشت ارچی 
همین جا  در  زن ها  اين  که  داريم 
را  دقیق شان  محل  اما  هستند، 
»نیروهای  افزود:  او  نمی دانیم.« 
پولیس در ساحه جستجو می کنند 
تا آن ها و همکاران طالب شان را 

پیدا کنند.«
واليت  مقام های  حال،  همین  در 
واليت  اين  پاکسازی  از  کندز 
می دهند.  خبر  طالبان  وجود  از 
حاضر  حال  در  گفت  خیلی  سید 
ساحات  دوردست ترين  در 
دولت  حاکمیت  نیز  کندز  واليت 
کرد:  اضافه  او  است.  شده  تامین 
»ولسوالی های امام صاحب و دشت 
در  طالبان  که  مناطقی  تنها  ارچی، 
صورت  به  داشتند،  حضور  آن 
نیروهای  کامل تصفیه شده و فعال 

امنیتی در آن جا مستقر می باشند.«

که  نیست  مشخص  هنوز 
را  کسانی  چه  کرزی  آقای 
به مجلس سنا خواهد فرستاد، 
ريیس  قانون،  براساس  اما 
نیمی  است  موظف  جمهور 
میان  از  را  انتصابی  اعضای  از 

زنان برگزيند.
از  برخی  که  می شود  گفته 
قبلی  دوره  انتصابی  اعضای 
از  شماری  و  سنا  مجلس 
انتخابات  معترض  نامزدهای 
جمله  از  نمايندگان  مجلس 

انتصابی  سناتور  چهار  و  سی 
خواهند بود.

مسايل  زمینه  در  سنا  مجلس 
در  مواردی  در  و  سیاسی 
کشور  قانون گذاری  عرصه 
نمايندگان  مجلس  به  نسبت 
صالحیت های  و  اختیارات  از 

کمتری برخوردار است.
اساس  بر  نمايندگان  مجلس 
اختیارات  برخی  از  قانون 
از  آن را  که  است  برخوردار 

مجلس سنا متمايز می سازد.
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راس یک  در  مالیه کشور که  وزیر  زاخیلوال،  داکتر عمر 
نزدیک  و  دولتی  مقام  چند  از  متشکل  بلندرتبه  هیات 
مشکالت  حل  جهت  اخیرا  ملی  تاجران  از  تن  بیست  به 
از سوی  مواد سوختی  حامل  تانکرهای  توقف  و  ترانزیتی 
ایران، به آن کشور رفته بود، روز گذشته در یک نشست 
خبری اعالم کرد که دستاوردهای سفر این هیات باالتر از 

توقع است.
از  ایران  دولت  مقام های  با  هیات  این  اعضای  گفت،  او 
جمله با محمود احمدی نژاد رییس جمهور آن کشور دیدار 
کرده و طی این دیدارها در مورد برداشتن موانع بر سر راه 
ترانزیت کاالهای تاجران افغان از طریق خاک ایران توافق 
کرده اند. به گفته ی آقای زاخیلوال، دولت ایران به تاجران 
افغان اجازه می دهد تا بعد از این اموال تجارتی شان را از 

طریق خاک این کشور وارد کشور کنند.
ایران  دولت  پیش،  ماه  دو  حدود  در  که  درحالیست  این 
نزدیک به دو هزار تانکر حامل مواد سوختی تاجران افغان 
ایران خریداری  و  ترکمنستان  عراق،  از کشورهای  را که 
شده بود، متوقف کرد. در پی توقف تانکرهای حامل مواد 
سوختی از سوی ایران، قیمت های مواد سوختی در داخل 
این  از  مردم  و  رفت  بلند  سرسام آوری  صورت  به  کشور 
ناحیه دچار خساراتی زیادی شدند. اما، پس از چندین روز 
تظاهرات و اعتراضات گسترده ی مردمی، مقام های ایرانی 
به شماری از تانکرهای حامل مواد سوختی اجازه ورود به 

افغانستان دادند. 
اما، با این حال وزیر مالیه می گوید: »دستاورد سفر ما باالتر 
و  دوستانه  نهایت  فضای  در  ما  مذاکرات  بود.  ما  توقع  از 

بیاید و در آینده هم که تیل از طریق جمهوری  افغانستان 
که  جایی  هر  از  می شود،  افغانستان  وارد  ایران  اسالمی 
نوع  هیچ  توافقنامه  براساس  می شود  آورده 
ممانعتی وجود نخواهد داشت. بنا در مورد 
اسالمی  جمهوری  طریق  از  که  تیل  مساله 
ایران می آید، در رفع مشکالت آن به کلی 
مالیه  وزیر  اس��ت.«  گرفته  صورت  توافق 
تا  است  آماده  ایران  دولت  که  عالوه کرد 
به هر مقداری که افغانستان نیاز داشته باشد، 
از این کشور مواد سوختی خریداری کند. 
خریداری  مقدار  مورد  در  او،  گفته ی  به 
آماده  ایران  اما،  نشده  توافق  سوختی  مواد 
است که به تاجران افغان اجازه دهد تا مواد 
سوختی را از دیگر کشورها خریداری و از 
او  افغانستان کنند.  وارد  ایران  طریق خاک 
تاکید کرد که دولت ایران آماده است مواد 
سوختی را به قیمت مناسب به تاجران افغان 

بفروشد.
در  می افزاید  مالیه  وزیر  حال،  همین  در 
از  که  تجارتی  کاالهای  دیگر  واردات 
افغانستان می شدند  طریق خاک ایران وارد 
نیز برخی موانع در گذشته وجود داشت که 

سوی  تیل  ترانزیت  مورد  در  و  گرفت  صورت  همکارانه 
که  »تیلی  افزود:  همچنین  وی  شد.«  رفع  بود،  که  تفاهماتی 
ایران است، اجازه داده شد که داخل خاک  فعال در داخل 

ایرانی، روی  مقام های  با  هیات  این  دیدار  در  او،  به گفته ی 
برداشتن این موانع نیز توافق صورت گرفت. آقای زاخیلوال 
افزود: »از طرف دولت جمهوری اسالمی ایران تعهد سپرده 
شده که تمام موانعی را که باالی تمام کاالهای ترانزیتی و 
بسیار  دستاورد  این یک  کند.  دور  را  افغانستان  به  صادراتی 
بزرگ است که کاالهای ما موانع زیادی در ایران داشتیم.« 
ص��ادرات  به  ای��ران  دول��ت  که  گفت  مالیه  وزی��ر  همچنین 
میوه جات افغانستان از طریق این کشور نیز توافق کرده است.

کودکان افغان می توانند در ایران درس بخوانند
در همین حال، وزیر مالیه می گوید که هیات افغانی در دیدار 
مشکالت  رفع  بر  تاکید  عالوه  بر  ایرانی،  مقام های  با  خود 
ترانزیتی میان دو کشور، در مورد تحصیل کودکان افغان در 
آن کشور نیز گفتگو کرده  است. به گفته ی عمر زاخیلوال، 
غیرقانونی  به صورت  که  افغان  خانواده های  از  زیادی  تعداد 
به  رفتن  اج��ازه  کودکان شان  می کنند،  زندگی  ای��ران  در 
این  دیدار  در  گفت  او  اما،  ندارند.  را  کشور  آن  مکاتب 
از  نیز رفع شده و پس  این مشکل  ایرانی،  با مقام های  هیات 
این کودکانی که خانواده های شان به صورت غیرقانونی در 
ایران زندگی می کنند، می توانند مانند دیگر خانواده هایی که 
قانونی زندگی دارند، کودکان شان تحصیل کنند. وزیر مالیه 
زندگی  قانونی  و  است  ثبت  که  شکلی  همان  »به  می گوید: 
شکل  همان  به  می روند،  مکتب  به  کودکان شان  و  دارد 
کودکان خانواده هایی که غیرقانونی زندگی دارند، به مکتب 

رفته می توانند.«
به  شان  خانواده های  که  کودکانی  برای  افزود  مالیه  وزیر 
صورت غیرقانونی در ایران زندگی دارند، کارت مخصوصی 
توزیع می شود و به درس و تعلیم خود نیز ادامه داده می توانند. 
به گفته ی او، نزدیک به چهل هزار کودک افغان در ایران که 
خانواده های پشان به صورت غیرقانونی در آن کشور زندگی 

می کنند.
توافق  ایرانی  مقام های  که  می گوید  مالیه  وزیر  همچنین 
کرده اند تا به شعبات بانک های افغانی در ایران اجازه فعالیت 
دهند. به گفته ی آقای زاخیلوال، بانک های افغانی می توانند 
و  شیراز  چابهار،  عباس،  بندر  مشهد،  تهران،  شهرهای  در 
برای  را  بانکی  و خدمات  کنند  باز  را  اصفهان شعبات خود 
او  نمایند.  ارایه  تاجران کشور  و  ایران  مقیم  افغان  مهاجرین 
گفت: »یکی از مشکالت تاجران ما و مهاجرین افغان که در 
ایران زندگی دارند، نبود شعبات بانک  های افغانی است که 
راستا  این  تعهد سپرد که در  ایران  اسالمی  دولت جمهوری 
بانک های افغانستان می توانند در چند شهر مهم شعباتی داشته 
باشند تا در خدمت تاجران افغان، مهاجرین و تاجران ایرانی 

باشند.«
ایران که یکی از کشورهای همسایه نزدیک و مهم افغانستان 
به شمار می رود، ساالنه نزدیک به یک و نیم میلیارد دالر به 
در  ایران  به  افغانستان  اما صادرات  دارد،  افغانستان صادرات 

حدود بیست میلیون دالر می رسد.


ری
حرا

 . ا
س آتش و  دود  ورای  از 

»از ورای دود و آتش« سلسله گزارش هایی است که بر اساس گفته های  قربانیان 
جنگ های سه دهه اخیر افغانستان تهیه شده است. این گزارش ها که  بدون 

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 
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ما هم آغاز شده. همه وحشت زده شده بودیم زیرا منطقه ما 
از چهار طرف در محاصره قرار داشت. راکت پشت راکت 
بود که در کوچه ها و خانه ها اصابت می کرد. هنوز چند لحظه 
نتیجه  در  و  نمود  اصابت  ما  در خانه  راکتی  بود که  نگذشته 
مجبور شدیم  ما  آن  از  بعد  شدند.  شهید  برادرم  یک  و  پدر 
منطقه  نمودن  ترک  جریان  در  اما  نماییم  ترک  را  آنجا  که 
برادر دیگرم نیز ناپدید شد و تا به امروز از وی کدام احوال 
نداریم. شهادت پدر و برادرم را با چشمان خود دیدیم و درد 
آنها را می شود که تحمل نمود، اما برادرم که الدرک شده 
و از وی کدام خبر نداریم این ما را بسیار رنج می دهد. او در 
کجاست و در چه حالت به سر می برد؟! هربار که برادرم به 
به  که  گویا  می چرخد،  سرم  دور  زمان  و  زمین  می آید  یادم 
که  است،  این  دعایم  خداوند  نزد  همیشه  باشد.  رسیده  آخر 
خدایا به کسانی که فامیل مرا به این حالت رسانیده اند جزای 
و  است  همنوا  ایشان  با  ما  دولت  زیرا  بدهد!  را  کار های شان 
خداوند  دربار  جز  به  ما  می نماید.  حمایت  جنایت کاران  از 
نجات  شیطان صفتان  این  شر  از  تا  نداریم  پناهگاهی  دیگر 
یابیم. ایشان تشنه قدرت و دارایی هستند و به خاطر رسیدن به 
این دو، هر کاری را که بگویید انجام می دهند. لعنت خدا بر 
همه جنایت کاران! ما خواهان عدالت هستیم و حق ما باید از 

جنایت کاران گرفته شود.«


امروز خواهری را با خود داریم که سه تن از اعضای فامیل اش را 
از دست داده و زندگی اش را چنین تعریف می نماید: » روزهای 
خفقان  و  اختناق  در  کشور  و   می گذشت  سرعت  به  زندگی 
رژیم کمونیستی می سوخت. کسی جرات کشیدن صدایش را 
نداشت زیرا اگر علیه دولت سخن می گفتند، ایشان را بسیار به 
قتل می رساندند. دولت  به  و  طور وحشیانه دستگیر می کردند 
افغانی  خودفروختگان  و  روسی  جنایت کار  مشتی  سوی  از 
اداره می شد. روزهای سخت زندگی کم کم به پایان می رسید. 
نیروهای روسی ضعیف تر از گذشته عمل می نمودند تا این که 
هم  وقت  دولت  نمودند.  ترک  را  کشور  و  خوردند  شکست 
دراثر فشارهایی که باالی آن وارد شد مجبور شد که نظام را به 
نیروهای مجاهدین تسلیم نماید. این خواست مردم بود که نظام 
حکومت  شد.  هم  چنین  و  که  شود  سرنگون  باید  کمونیستی 
مجاهدین پیروز گشت و مردم از این ناحیه بسیار خوش بودند 
از  حکومت  و  یافته  پایان  تاریکی ها  که  می نمودند  فکر  زیرا 
وحشتناک  حادثات  زود  چه  اما  است.  افغان ها  خود  طرف 
شدند  آغاز  میان گروهی  جنگ های  شدند!  آغاز  دردآور  و 
از  سرگردان  و  پریشان  ما  مردم  یافتند.  گسترش  زود  بسیار  و 
یک جا به جای دیگر در جستجوی مکان امن بودند، اما کجا 
بود آن مکان امن، زیرا مرمی و راکت از هر طرف می آمد. در 
یکی از روزها صبح وقت بود که با صدای فیر مرمی و راکت 
همه از خواب بیدار شدیم و متوجه شدیم که جنگ در مناطق 

پدر و 
برادرم را 
از دست 

دادم

وزیر مالیه: 

ایران پس از این 
مانع ورود مواد 

نفتی نمی شود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ : ظفرشاه رویی ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بود  نگذشته  لحظه  چند  هنوز 
اصابت  ما  خانه  در  راکتی  که 
یک  و  پدر  نتیجه  در  و  نمود 
از  بعد  شدند.  شهید  برادرم 
آن ما مجبور شدیم که آنجا را 
ترک نماییم اما در جریان ترک 
نمودن منطقه برادر دیگرم نیز 
ناپدید شد و تا به امروز از وی 
شهادت  نداریم.  احوال  کدام 
پدر و برادرم را با چشمان خود 
می شود  را  آنها  درد  و  دیدیم 
برادرم  اما  نمود،  تحمل  که 
از وی کدام  و  که الدرک شده 
بسیار  را  ما  این  نداریم  خبر 
کجاست  در  او  می دهد.  رنج 
می برد سر  به  حالت  چه  در  و 

ACKU
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فاروق وردک، وزیر معارف کشور و عضو شورای 
عالی صلح از چندی به این سو هرازگاهی از »برادران 
طالب و حزب اسالمی اش« با استفاده از هر فرصت 
و تربیونی دفاع و حمایت می کند. او چندی قبل طی 
مخالف  طالبان  که  داشت  اعالم  بریتانیا  به  سفری 
توانسته اند در طی چند  نیستند و آنان  تحصیل زنان 
مناطق  در  را  دخترانه  مکتب  چندین  گذشته  ماه 
گروه اند،  این  کنترول  تحت  که  کشور  مختلف 

بازگشایی کنند. 
که  دیگر  خبری  نشست  یک  در  ایشان  شنبه  روز 
در  مکتب  چندین  ساختمان  قرارداد  امضای  برای 
دیگر  بار  یک  بود،  شده  برگزار  وزارت  آن  مقر 
بودند  تکان دهنده  هم  که  گفت  شاخداری  سخنان 
حمله  به  ارتباط  در  وردک  آقای  عجیب.  هم  و 
سوپرمارکیت  یک  در  گذشته  جمعه  روز  انتحاری 
در وزیراکبر خان کابل که به اثر آن هشت تن کشته 
اجرای  به  نسبت  شدند،  زخمی  دیگر  تن   پانزده  و 
این حمله از سوی طالبان و حزب اسالمی حکمتیار 
به صراحت اظهار تردید کرد و گفت که نباید تنها 
که  فرد  چند  یا  فرد  یک  تیلفونی  صحبت  براساس 
مسوولیت این حمالت را به عهده می گیرند، حزب 

اسالمی و طالبان را متهم شناخت. 
در این شکی نیست که آقای وردک به عنوان عضو 
نباید  و  دارد  محدودیت های  صلح  عالی  شورای 
اصطالح  به  روند  آن  نتیجه  در  که  بگوید  سخنی 

دولت  مسلح  مخالفان  با  صلح 
بگذریم  این  از  ببیند.  آسیب 
که حضور همزمان او به عنوان 
کامل  تناقض  در  معارف  وزیر 
عنوان  به  دومی اش  وظیفه  با 
قرار  صلح  عالی  شورای  عضو 
او در پست وزارت  دارد، زیرا 
تقویت  توسعه،  وظیفه  معارف 
آموزش  زمینه های  گسترش  و 
و  کودکان  برای  را  همگانی 
جوانان افغانستان  به عهده دارد، 
در حالی که حضور او در پست 
صلح  عالی  شورای  عضویت 
و  است  سیاسی  طرف  یک  از 
عمده ی  بخش  دیگر  طرف  از 
باید  که  می گیرد  را  او  وقت 

صرف وزارت معارف گردد. 
 اما تراژیدی مساله زمانی است 
وقاحت  با  وردک  آقای  که 
را  انتحاری  حمله  اجرای  تمام 
و  حکمتیار  اسالمی  حزب  که 
را  آن  مسوولیت  رسما  طالبان 
عهده  به  رسانه ها  با  تماس  در 
هشت  آن  پی  در  و  گرفته اند 
از  را  خود  جان  بی گناه  انسان 
خانواده  چندین  و  داده  دست 
منابع  به  شده اند،  ماتم دار 

نسبت  اسالمی  حزب  و  طالبان  از  غیر  ناشناخته ای 
می دهد که نه خودش آن منابع را معرفی می کند و 

نه هم مردم افغانستان آنها را می شناسند. 
در  وردک  آقای  اگر  که  است  این  اساسی  سوال 
مورد طالبان و حزب اسالمی این همه اطمینان دارد 
پس  نمی دهند،  انجام  را  انتحاری  آنان حمالت  که 
چرا در محضر مردم افغانستان منابع دیگر را که  به 
معرفی  می شوند،   این حوادث  مرتکب  ایشان  زعم 
همکاران  و  افغانستان  دولت  و  مردم  تا  نمی کند 
و  طالبان  دنبال  به  بیهوده  همه  این  بین المللی شان 
حزب اسالمی حکمتیار نروند و این همه منابع انسانی 

و مادی را صرف این جنگ بی فایده نکنند.

تصور  این  می تواند  وردک  آقای  نظر  اظهار  این 
و  دقیق  بسیار  شناخت  از   ایشان  که  کند  ایجاد  را 
افغانستان  در  تروریستی  ناشناخته  منابع  از  نزدیکی 
برخوردارند، به این خاطر برای نویسنده این سطور 
و مردم افغانستان جالب است که این خبره اطالعات 
و معلومات چرا در پست وزارت معارف و عضویت 
یک  نمی رود  و  می کند  کار  صلح  عالی  شورای 
آن  طریق  از  و  بسازد  منطقه ای  استخباراتی  شبکه 
این دست  از  فراوانی  معلومات  و  اطالعات  روزمره 
را تحویل سازمان های استخباراتی کالن بدهد و پول 
دیری  بازار  این  است  معلوم  که  هرچند  کند!  جمع 
دروغ های  به  عاقلی  انسان  هیچ  زیرا  پایید،  نخواهد 

شاخدار باور نخواهد کرد.
استفاده  با  وردک  آقای  که  است  این  دیگر  سوال 
مطرح  را  ادعایی  چنین  معلوماتی  و  منابع  چه  از 
می کند؟ مگر او در عین حال عضو شورای رهبری 
تمام  از  که  است  اسالمی حکمتیار  و حزب  طالبان 
برنامه ریزی و پالن های آنان خبر دارد! یا این که با 
رد  غیرمسووالنه، می خواهد  اظهارنظرهای  این گونه 
پای برادران طالب و حزب اسالمی اش را گم کرده 
افکار  انزجار  و  نفرت  تاثر،  و  کند  تبریه  را  آنان  و 
به این حادثه که در پی آن صرفا  عمومی را نسبت 

افراد ملکی تلف شدند، منحرف کند. 
حال  عین  در  و  جالب  افغانستان  مردم  برای 
رییس  کرزی،  حامد  چگونه  که  است  تاسف انگیز 

افراد  مورد کشتار  این همه در  جمهورافغانستان که 
ملکی حساسیت دارد، چنین فردی را هنوز به عنوان 
و  است  داشته  نگه  خودش  حکومتی  ارشد  کارمند 
از وی پیوسته حمایت می کند. مگر خود کرزی در 
روز افتتاح پارلمان تمامی بار مسوولیت کشتار افراد 
و  طالبان  گردن  به  افغانستان  در  را  جنگ  و  ملکی 
وزیر  حاال  که  نیانداخت،  حکمتیار  اسالمی  حزب 
آنان  از  مستقیم  حمایت  به  وی  برخالف  کابینه اش 
جلوه  نجیب  و  پاکدامن  را  تروریستان  و  می پردازد 

می دهد.
 شرم باد بر چنین فالکتی که نصیب ما شده است. 

ولسیجرگه
وگزارازمهرههایکهنه

فاروقوردک
وکیلمدافعطالبان
وحزباسالمی!

ولسی جرگه  در  مردم  نمایندگان 
شورای ملی افغانستان موفق نشدند در 
رییسه  هیات  انتخاب  از  مرحله  اولین 
را  ولسی جرگه  رییس  مجلس،  این 
انتخاب کنند. اگرچه به توافق نرسیدن 
بر  ولسی جرگه  در  مردم  نمایندگان 
انتخابات  تعیین رییس در دو دور  سر 
از  شماری  تا  گردید  باعث  اول،  روز 
تحلیل گران و حتا اعضای مجلس آن 
اما  بازی خسته کننده عنوان کنند،  را 
عدم  این  از  ناشی  چشم انداز  به  اگر 
نگریسته  بخوبی  نتیجه  عدم  و  توافق 
می گردد  آشکار  واقعیت  یک  شود، 
انتخابات روز اول باعث  و آن این که 
گردید تا برخی از مهره های کهنه که 
بازی های  در  قوی  بسیار  تاثیرگذاری 
در  شاید  و  داشته  افغانستان  سیاسی 
آینده نیز داشته باشند، از دور رقابت ها 
یک  می تواند  این  و  گردند  خارج 

رویداد مهم تلقی گردد.
در  که  قانونی  و  سیاف  آقایان 
حداقل  یا  و  اخیر  سال  سی  بازی های 
بسیار  نقش  افغانستان  اخیر  دهه  دو 
برجسته ای داشته اند و این ذهنیت را 
حتا  و  کنونی  بازی های  در  که  دارند 
باشند،  دار  باید سررشته  نیز  آینده  در 
در تحصیل و جلب اعتماد تعداد کافی 
ناکام  نمایندگان  مجلس  اعضای  از 
رای  ناکامی  این  در  این که  شدند. 
سفید تاثیر گذار بوده و یا ایتالف های 
ناپایدار باعث گردیده تا این دو مهره 
کهنه کار و قدیمی ناکام شوند، زیاد 
این  همین که  ولی  نیست  اهمیت  قابل 
ریاست  می گردید،  تصور  تن  دو 
شورای  ولسی جرگه  بر  آنان  از  یکی 
خواهد  ناپذیر  گریز  و  حتمی  ملی 
شدند،  خارج  رقابت ها  دور  از  بود، 
بازی های  از  برخی  در  گرایی  تجدد 
و  می دهد  نوید  را  افغانستان  سیاسی 
می تواند امیدوار کننده باشد. از سوی 
دیگر آقای محقق نیز در این شکست 
شریک می باشد، زیرا آن گونه که در 
ایتالف  مورد  در  گزارش ها  از  برخی 
شده  گفته  سخن  سیاف  آقای  با  وی 
بود، نقش بازی وی نیز نتوانست نتیجه 

بخش باشد. 
بندی های  صف  در  که  نیست  شکی 
پنج سال آینده در ولسی جرگه، آقایان 
گذار  تاثیر  نقش  سیاف  و  قانونی 
خواهند داشت، اما با توجه به شکستی 

سر  بر  رقابت  در  تن  دو  این  که 
شدند،  متحمل  ولسی جرگه  ریاست 
بندی های  صف  در  آنان  اثرگذاری 
کمرنگ تر  نیز  ولسی جرگه  آینده 
این  می رسد  نظر  به  گردید.  خواهد 
شکل گیری  باعث  می تواند  وضعیت 
با  گرا  تجدد  پارلمانی  گروپ های 
قالب  در  دوام دار  گذاری  سیاست 
روشن  همسویی های  و  همگرایی ها 
برای  قدرت  دهی  جهت  به  باور  با 

خدمت گذاری به مردم گردد. 
جامعه  جدی  چالش های  از  یکی 
اخیر  سال  ده  در  افغانستان  سیاسی 
را  خود  نتوانسته  که  است  بوده  این 
قدیمی  مهره های  رهبری  انحصار  از 
در  آن  از  پس  و  جهاد  دوره  در  که 
دوران جنگ های داخلی بر سرنوشت 
این  کند.  خارج  بودند،  حاکم  جامعه 
تا علیرغم تصویب  باعث گردید  کار 
رسمیت  به  و  جدید  اساسی  قانون 
در  دموکراتیک  نظام  شدن  شناخته 
افغانستان، مهره های قدیمی همچنان بر 
سر قدرت باقی بمانند و حتا عمال در 
گرداننده  آنان  نیز  دموکراسی  تطبیق 

اصلی عرصه سیاسی افغانستان باشند.
همین موضوع باعث گردید تا علیرغم 
با  جهانی  جامعه  که  هایی  همکاری 
نتوانست  افغانستان  داشت،  افغانستان 
خود  کلی  وضعیت  در  مناسبی  تغییر 
می شود  دیده  این که  کند.  ایجاد 
افغانستان اکنون از نظر فساد اداری در 
سطح جهان در مقام دوم قرار دارد، نیز 
ناشی از ادامه استیالی افراد محدود و 
دیده  وقتی  می باشد.  جامعه  بر  معدود 
جنگ  دوران  بازیگران  که  می شود 
می خواهند دموکراسی را در افغانستان 
تغییر  انتظار  نمی توان  سازند،  محقق 

مثبت و قابل درک در کشور داشت.
سلطه انحصاری افراد محدود و خاص 
باعث  جامعه،  ساله  سی  رهبری  در 
بوجود  وضعیت  این  تا  است  گردیده 
دگرگونی های  علیرغم  که  بیاید 
تیوریکی که در عرصه سیاست گذاری 
اثر  گرفته،  صورت  افغانستان  برای 
به چشم  دگرگونی ها  این  از  عملی 
دیده نشود. زیرا رهبرانی که در طول 
انحصار  در  را  قدرت  اخیر  سال  سی 
داشته اند، با این که در تعامل با جامعه 
داده  قول  قراردادی  بصورت  جهانی 
اند که برخی از قواعد را در افغانستان 

به  تنها  نه  عمل  در  اما  کنند،  عملی 
نشان  خوش  روی  قواعد  این  اجرای 
تا  اند  کرده  کوشش  بلکه  اند،  نداده 
بر وفق مراد خویش  نیز  این قواعد را 
تعبیر و تفسیر کرده و آن را مطابق به 

خواسته خویش به اجرا در آورند.
بصورت  که  مردم  اراده  حاکمیت 
حاکمیت  با  بشری  جامعه  در  تجربی 
قانون قابل اجرا بوده است، در جامعه 
اینکه  است.  نشده  عملی  افغانستان 
جامعه افغانستان در برگزاری انتخابات 
می گردد،  گرفتار  زیادی  مشکالت  با 
ناشی از همین مساله است که رهبران 
بجای  پروسه  این  به  نسبت  افغانستان 
اساس  بر  آن  اجرای  انتظار  اینکه 
انتظار دسترسی  قانون را داشته باشند، 
و  داشته  را  آن  از  مطلوب  نتیجه  به 
باعث  مطلوب  نتیجه  به  دستیابی  عدم 
گردیده است تا این مشکالت در مسیر 
انتخابات بوجود بیاید. این وضعیت و 
با  برخورد  به  رابطه  در  سردرگمی 

طالبان نیز قابل حس می باشد. 
از  بتواند  افغانستان  اینکه  هرحال  به 
کار  کهنه  و  قدیمی  مهره های  سلطه 
نوع گذار  بهترین  خودرا خارج کند، 
سوی  از  بود.  خواهد  ثبات  بسوی 
بن  کنفرانس  در  کنندگان  شرکت 
و  موقت  دوره  دو  افغانستان  برای 
انتقالی برای گذار به ثبات سیاسی در 
دو  این  اینکه  با  بود.  شده  گرفته  نظر 
دوره به انجام رسید، اما گذار صورت 
نگرفت. به این دلیل که در نقش های 
قابل  تغییر  جامعه  سیاسی  مدیریت 
مالحظه ای به وجود نیامد و دیده شد 
که همان افرادی که جامعه را گرفتار 
جنگ های داخلی کرده بودند، آستین 
را باال زده و اعالم کردند که افغانستان 
آنان  نیز  را  مردم  حاکمیت  دوره  در 
موضوع  همین  کرد.  خواهند  رهبری 
بود که باعث گردید تا علیرغم سرمایه 
رهبری  تحت  که  المللی  بین  گذاری 
افغانستان  در  ثبات  برای  ملل  سازمان 
ثبات  به  افغانستان  گرفت،  صورت 
نرسید. از این رو باید برای تغییر واقعی 
افغانستان  جامعه  سیاسی  زندگی  در 
باید راه دیگری جستجو شود و به نظر 
یکی  قدیمی  مهره های  می رسد ترک 
به  رسیدن  برای  رویکردها  بهترین  از 

ثبات می تواند محسوب گردد.


 محمد هاشم قیام

 آهنگر

ACKU
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کشک.  می گویند  قروت  به  کشور شان  در  ایرانی ها 
قروت.  می گوییم  آن  به  افغانستان  در  ما  که  آن چیزی 
تا  ما  قروت  میان  هم  دیگر  عجیب  تفاوت  یک  البته 
که  به شکلی  قروت  آنان  دارد.  وجود  ایرانی ها  قروت 
ما داریم ندارند. یعنی ما در اصل چیز های سفید وگرد 
می شود  درست  ترشیده  ماست  از  که  داریم  درازی  و 
آب  ساییدن  از  بعد  و  می گوییم  قروت  هم  آن  به  و 

آن  با  معموال  مردم  که  می آید  به دست  آن  از  غلیظی 
نوعی غذا به نام قروتی می سازند یا هم همراه با بادنجان 
چیز  همان  ایرانی ها کال  ولی  می کنند.  نوش جان  سیاه 
تهیه  آب  همان  مستقیما  ندارند.  را  دراز  و  گرد  سفید 
حال  هر  به  می گویند.  کشک  را  کارخانه ها  در  شده 
اصل مساله در جای دیگر است و آن این که ایرانی ها از 
کشک که همان قروت است استفاده معنایی دیگر هم 

می کنند. کلمه کشک بار معنایی تازه ای هم پیدا کرده 
که معموال به کسی که حرف بیش از حد و حدودش 
توقع اش  که  این  یا  می کنند  بی حد  ادعای  یا  می زند 
این  یا  باشد می گویند کشک  از گروپ خونش  باالتر 
که برو کشکت را بساب. در میان مردم ما واژه شبیه به 
کشک گفتن ایرانی ها وجود دارد که در چنین مواقعی 
می گویند )جرت( یا این که جرتش را هم سنجد بده. 
جرت  که  شد  مشخص  که  حاال  صورت  هر  به  خوب 
گردیم  بر  است  ایرانی ها  گفتن  کشک  شبیه  ما  گفتن 
بر اصل مساله که شباهت رای سپید به کشک یا همان 
قروت یا بهتر است بگویم )جرت( می باشد. از چندین 
ماه به این سو جنگ بر سر وکیل شدن به شدت جریان 
گاهی  می جنگد.  کاندیدان  با  کمیسیون  گاهی  دارد. 
با  حکومت  گاهی  می جنگند.  همدیگر  با  کاندیدان 
عالی  دادگاه  با  کمیسیون  گاهی  می افتد.  در  کمیسیون 
وضیعت  این  در  خالصه  می زنند.  هم  کله  و  سر  بر 
به  می شود.  بدل  و  رد  طرفین  میان  زیادی  )جرت( های 
طور مثال زمانی که کمیسیون شکایات انتخاباتی اعالم 
به دلیل تخلف و تقلب  نامزدان  از  کرد که یک تعداد 
و تعصب و چندین دلیل بی  دلیل دیگر از لیست حذف 
شدند. حکومت که می دید در این گیرودار تعدادی از 
وکیالن وابسته به حکومت دارند از سوراخ غربال پایین 
می افتند سریعا به کمیسیون گفت )جرت( نمی شه که هر 
کاری بخواهی انجام بدهی مگر ما این جا کلوخ چشم 
دار هستیم. همان بود که حکومت برای نجات نامزد های 
انتخابات را تشکیل داد. و  به مراد نرسیده دادگاه ویژه 
کردن  دایر  که  خواست  جمهور  رییس  از  دادگاه  این 
پارلمان را یک ماه به تعویق بیاندازد و رییس جمهور هم 
از خدا خواسته این درخواست را سریعا اجابت فرمود. 
ولی کار به اینجا ختم نشد. وکیل های پارلمان به رییس 
ما  جمهور گفتند )جرت( گویا شهر خربوزه است که 
این همه زحمت بکشیم، پول مصرف کنیم، هزار و یک 
رقم تقلب و تخلف از زیر ریش کمیسیون انتخابات تیر 
باید  نبینیم  را  پارلمان  کنیم آن وقت روی چوکی های 
در ظرف چند روز پارلمان افتتاح شود اگر نی خود ما 
می رویم روی چوکی های خود می نشینیم. نامزدانی که 
از لیست پایین افتاده بودند و می دیدند که همراه با کیلو 
پیروز گفتند  نامزد های  به  کیلو آرای شان رفتنی هستند 
به این سادگی پارلمان را  )جرت( ما کجا می مانیم که 

قند و قروت کنین. باید از روی جنازه های ما تیر شوید 
مسابقه  که  بود  همان  بیاورید.  دست  به  را  تا چوکی ها 
راه بندان در گوشه و کنار کشور شروع شد. یک روز 
راه شمال کشور بسته می شد، یک روز جنوب کشور. 
یک روز سرک دارالمان و روز دیگر شاهراه تاشقرغان. 
خالصه وضعیت داشت تبدیل به میدان بزکشی می شد 
که باز نامزدان پیروز حمله را شروع کردند و این قدر 
پشت خانه رییس جمهور تجمع کردند تا رییس جمهور 
با  فکر کردند  مردم  افتتاح کند.  را  پارلمان  مجبور شد 
مراد  به  همه  و  شد  حل  مشکالت  همه  پارلمان  افتتاح 
خود رسیدند ولی این قصه هنوز سر دراز داشت. تازه 
مساله اساسی که همانا انتخاب رییس مجلس و معاونان 
باز حمام  بود که  بود و همان  مانده  باقی  بود  و منشیان 
مردانه و زنانه فعال گردید. دو نفر خود را نامزد ریاست 
کردند و نزدیک بود که همه چیز به خوبی و خوشی به 
پایان برسد که ناگهان رای سفید گفت )جرت( من کجا 
می گذارم که همه چیز به راحتی خاتمه یابد. همان بود 
که با پیدا شدن هفت هشت رای سفید نه احمد رییس 
این  در  دارد.  ادامه  همچنان  دعوا  و  محمود  نه  و  شد 
میان واژه محترم )جرت( همچنان پر استفاده ترین واژه 
امروز دور سوم  یکی می گوید  است.  پارلمان  میان  در 
انتخابات ریاست مجلس را دایر کنیم. دیگران می گویند 
)جرت( فقط مفت است باید چند روز کمپاین صورت 
مجلس  صحن  از  زنده  نشرات  می گوید  یکی  بگیرد. 
قطع  باید  میدان  و شغالی شدن  میری  دلیل گل گل  به 
نمایندگان است  اینجا مجلس  نفهمند که  تا مردم  شود 
بگذار  )جرت(  می گویند  دیگران  بزکشی  میدان  یا 
منتخبین  و  این مجلس  بر  بدانند که چه می گذرد  همه 
برنامه جرت گفتن  تا  مردم چه هنر های دارند. خالصه 
مجلس  که  نیست  امیدی  باشد  یکدیگر  به  نمایندگان 
صاحب رییسی شود و ترس این است که مانند دور اول 
مجلس نمایندگان که نزدیک به یک سال معاون دوم 
نداشت این بار هم مجلس بدون رییس نماند. و من هم 
عقیده دارم همه این مشکالت زیر سر همین رای سفید 
پارلمان روی رای  نمایندگان  است. و خوب است که 
سفید را سیاه کنند تا دیگر از این به هم اندازی ها صورت 
به امیدی که فردا رای سفید حساب دو کاندید  ندهد. 

دیگر ریاست مجلس را هم نرسد. 


نتایج  سر  بر  کشمکش ها  و  جنجال ها  از  پس  سرانجام 
جمهور  رییس  را  نمایندگان  مجلس  انتخابات،  نهایی 

افتتاح نمود.
بازگشایی مجلس  نتایج و عدم  اعالن  تاخیر در  هرچند 
دنبال  به  را  مردمی  نگرانی های  از  عالمی  نمایندگان، 
زیاد  اگرهای  و  اما  وجود  با  مجلس  بازگشایی  داشت، 
حداقل  گویا  که  نمود  باز  مردم  برای  را  امیدی  روزنه 

رای شان به هدر نرفته است.
اما بعد از بازگشایی مجلس پرسش هایی در زمینه فعالیت 
به شعارهای  ایشان  و کارکرد وکال وجود دارد که آیا 
حل  راستای  در  و  کرد  خواهند  عمل  انتخاباتی شان 

مشکالت کشور گام خواهند گذاشت؟ 
اگر نمایندگان در برابر آنچه که به مردم گفته بودند در 
قانونی شان وارد عمل شوند، در  با صالحیت های  پیوند 
آن صورت مجلس می تواند عالی ترین مرجع تمثیل اراده 

مردم باشد.
همانطوری که از فلسفه وجودی مجلس نمایندگان پیدا 
دقیق  نظارت  قانون گذاری،  با هدف  این مجلس  است، 
عملکردهای  بررسی   و  نظارت  قانون،  اجرایی  بستر  از 
میان  رابطه  ایجاد  گوناگون،  بخش های  در  حکومت 
در  مردم  قانونی  خواسته های  رفع  و  حکومت  و  مردم 
سطوح ملی و بین المللی ایجاد شده است. وکال در یک 
به  پیوند  در  می توانند  مردم ساالر  و  دموکراتیک  نظام 
از رای  به کار شوند و  قانونی شان دست  صالحیت های 

مردم حراست و پاسداری نمایند. 
نگاهی انتقادی مردم به مجلس نمایندگان گذشته به این 
دلیل بود که در بسیاری موارد طی چهار سال گذشته وکال 
به گونه جدی و وظیفه شناسانه به بعضی مسایل نپرداخته 
نداشته اند.  بین المللی چندانی  و  ملی  و دست آوردهای 
مردم بدخشان از وکالی دور اول مجلس انتظار داشتند 
کنند  رسیدگی  قانونی شان  و  برحق  خواسته های  به  تا 
اما متاسفانه وکال مصروف کارهای شخصی شان شدند 

بار  این  اما  نمودند.  تبدیل  یاس  به  را  مردم  امیدهای  و 
اول  دور  نمایندگان  از  که  تلخی  تجربه  با  بدخشانی ها 

مجلس داشتند این بار چهره های جدیدی را 
انتخاب  تغییرات در  این  انتخاب نمودند که 
وکال بیانگر عدم رضایت مردم از نمایندگان 
میان  این  در  می رود.  شمار  به  گذشته شان 
فوزیه  و  پیمان  امان اهلل  مجددی،  زلمی  تنها 
شدند  موفق  اول  دور  نمایندگان  از  کوفی 
انتخاب  از  یابند. ولی مردم  تا به مجلس راه 
این دورشان امید و توقعات زیادی دارند تا 
و  برحق  خواسته های  به  بتوانند  وکالی شان 

قانونی شان رسیدگی نمایند.
انتظار  انتخابی شان  وکالی  از  بدخشانی ها 
دارند که محرومیت، مظلومیت و فقر مردم 
بدخشان را از یاد نبرند و با حضور فعال شان 

در مجلس ممثل هویت بدخشان باشند.
سید عمر باهر، یک تن از شهروندان فیض آباد می گوید: 
این توقع را  از وکالی شان  اول  »مردم بدخشان در قدم 
دارند که یک هماهنگی و اتحاد و اتفاق میان خود داشته 
باشند و به عنوان نمایندگان مردم بدخشان خود را متحد 
مردم  این  برابر  در  که  حق تلفی هایی  برابر  در  و  نموده 
از حقوق مردم  صورت گرفته است واکنش نشان داده 
دفاع نمایند و دردها و رنج ها و مشکالت و آالم مردم 
بازگو کنند و خواسته های برحق شان را در  را  بدخشان 

شورای ملی مطالبه نمایند.«
وی می افزاید که وکالی بدخشان نباید در برابر مظالم و 
بی عدالتی سکوت اختیار کنند و دست به معامله  بزنند، 
شمار  به  آسیب پذیر  والیات  جمله  از  بدخشان  که  چرا 
می رود که مردم آن در جغرافیایی دشوار با مشکالت و 

چالش های بزرگ روبرواند.
ضمن آن که در فواصل مختلف سال حادثات طبیعی آنها 

را تهدید می نماید.

به گفته او فقر و تنگ دستی و بی کاری و عدم اشتغال از 
مصایب و مشکالتی است که دامن گیر مردم و جوانان 
بدخشان می باشد که باید وکال این مشکالت را در نظر 
اقدام  قانونی شان  صالحیت های  مطابق  و  باشند  داشته  
کنند و وعده هایی که در جریان مبارزات انتخاباتی شان 

به مردم داده بودند را جامه عمل بپوشانند.
اول  دور  در  وکال  تعداد  »یک  ساخت:  خاطرنشان  وی 
باالتر  از مردم رای گرفته بودند خود را  با وجودی که 
نمی گذاشتند.  وقعی  مردم  به  و  می دانستند  بدخشان  از 
امیدواریم که نمایندگان این دور بتوانند با تجربه از دور 
به  اول  خدمتگاران خوبی برای مردم بدخشان باشند و 

میثاق و عهد خود وفا نمایند.«
با  فیض آباد  معلم  تربیت  در  استاد  عثمانی،  خوش قدم 
امانت داری  که  که کسی  )ص(  پیامبر  فرموده  به  اشاره 
نکند ایمان ندارد و کسی که به عهد خود پایبند نباشد، 
وکالی  متوجه  حدیث  این  »مفهوم  گفت:  ندارد  دین 
مردم  رای  امانت،  که  معنا  این  به  می باشد  ملی  شورای 

است و مساله دوم پایبند بودن به تعهداتی است که برای 
مردم وعده داده بودند.«

تا  هستند  مکلف  انتخابی شان  وکالی  او  گفته  به 
سهولت هایی را برای مردم ایجاد نمایند. این سهولت ها 
آبرومندانه،  زندگی  امکانات  فراهم آوری  شامل 
آموزش و پرورش، خدمات صحی و بازنمودن راه های 
ولسوالی هایی که تا هنوز نسبت نبود راه های مواصالتی 

چون زندانی زیست دارند،  می باشد.
شورای  به  مردم  این بار  که  را  »وکالیی  می گوید:  وی 
دارند.  تفاوت  قبلی  نمایندگان  با  نمودند  توظیف  ملی 
نمایندگان دور اول در بی تجربگی به سر می بردند. یک 
تعداد نمایندگان این دور با تجربه از دور اول مجلس و 
تعدادی دیگر که از منتقدین نمایندگان مجلس گذشته 
بودند، می توانند آگاهانه در برابر مردم پاسخگو بوده و 

از رای مردم درست حمایت و حراست نمایند.«
فرزاد حافظی، آگاه مسایل سیاسی می گوید: »بازگشایی 
در  دموکراسی  موفقیت  مفهوم  به  نمایندگان  مجلس 
از عواملی که می خواستند  سرزمین ماست، زیرا بعضی 
در پروسه انتخابات این دور مجلس، به نفع خود مدیریت 

داشته باشد به نتیجه نرسیدند.«
راه  ملی  شورای  به  که  نمایندگانی  از  همچنین  او 
افراد  یافته اند می خواهد تا عالقه مند به توظیف و تعیین 
»اگر  او گفت:  نباشند.  دولتی  پست های  در  اشخاص  و 
وکال نتوانند یک ذهنیت نو را در مجلس مطرح نمایند 
آن  در  نمایند،  عمل  گذشته  مجلس  نمایندگان  مثل  و 

صورت کاری را انجام داده نمی توانند.«
با  دور  این  در  ملی  شورای  که  ساخت  خاطرنشان  وی 
تاریخ  تغییرات وارد آمده جایگاه خوبتری در  به  توجه 
از  شده  آموخته  تجربیات  با  و  داشت  خواهد  افغانستان 
اقدام  اول  دور  اشتباهات  اصالح  در  می تواند  اول  دور 
فراراه مجلس  بعد  به  این  از  بر چالش هایی که  و  نماید 

نمایندگان ما قرار می گیرد، فایق آید.
از  براین که  عالوه  والیت  این  در  باشندگان  از  بسیاری 
نمایندگان شان انتظار خدمات بیشتر را دارند، نگران این 
مساله هستند که اگر کم شنوی ها و ناشنوی های حکومت 
در برابر تصامیم وکال مثل دور گذشته باشد، بازهم چند 
سال دیگر را شاهد کشمکش ها میان حکومت و مجلس 

نمایندگان خواهیم بود.

مردم بدخشان

از نمایندگان مان انتظار خدمت داریم
سیحون

 آژند 

یعني كشك)قروت(
رایسفید
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از »مكناتن« درخواست  پيوسته  پاتنجر« را چنان كوبيد كه 
سپاه بيشتر از كابل كرد. مگر »مكناتن« و سپاه او در كابل 
شورش  اين  كه  بودند  شديدترى  شورش  پاسخ  درگير 
افغانستان  ديگر جا هاى  مردم  و  مردم كوهستان  توسط  هم 

پيگيرى می شد.
مردم كوهستان شدت  با  بريتانيايی ها  آن كه جنگ  از  پس 
گرفت، آن دژ هاى مستحكم يكی پس از ديگرى به چنگال 
مردم كوهستان افتاد، تا اين كه تمام سپاه بريتانيا در يك دژ 
دفاع كند.  دژ  از همان يك  ماندن  زنده  براى  تا  جمع شد 
او  به  ديگرى  دژ  از  كه  كسانی  درباره ى  هاوتن«  »كپتان 
گفته  ترك  را  خود  اموال  »تمام  می نويسد:  بودند،  پيوسته 
بودند. »ميجر پاتنجر« دست خالی به پيش ما آمد. اسناد او را 
دستيارش در زير لباس خود پنهان كرده بود تا هنگام گريز 
به دست دشمن نيفتد. با ديدن سربازان و افسران جوان چنان 
احساسی به من دست داد كه گويی آن ها فرزندان هستند و 

هر يك شان را در آغوش گرفتم و خوش آمد گفتم.«
بودند،  هم  با  دژ  يك  در  همه  حاال  كه  بريتانيايی  افسران 
براى شان  كابل  از  بزرگترى  سپاه  كه  داشتند  اميد  هنوزهم 
چنان كه  بود،  گذارده  اثر  آن ها  بر  ترس  و  دلهره  می رسد. 
كابل  جاده ى  طرف  به  پنجره  از  روزى  افسران،  از  يكی 

در  آرامش  اهميت  از  بريتانيايی ها  كه  شد  گفته  پيشتر 
می انجاميد،  شجاع  شاه  پادشاهی  ادامه ى  به  كه  كوهستان 
را  افسران شان  بهترين  منظور  همين  به  و  داشتند  آگاهی 
پيروزى  و  بودند  آزموده  را  پيهم، خود  در جنگ هاى  كه 
يكی  فرستادند.  كوهستان  به  بود،  شده  نصيب شان  بزرگ 
هنگام  كه  بود  پاتنجر«  »ميجر  همان  ممتاز  افسران  اين  از 
هجوم دولت فارس و روسيه بر هرات، وزير يار محمد خان 
ميانه  آسياى  و  اروپا  در  و  كرد  مدد  را  كامران  شهزاده  و 
لقب فاتح هرات را از خود ساخت. از كسان ديگرى كه با 
»ميجر پاتنجر« در پايگاه چاريكار ماموريت داشتند »كپتان 
كاردينگتون«، »ويليام برادفورد«، »انسن سالسبرى« و »كپتان 
بريتانيايی ديگر  با شانزده سرباز  افسران  اين  بودند.  هاوتن« 
رهبرى يكی از شجاع ترين سربازان جهان يعنی »گوركه« ها 
را به عهده داشتند. »گوركه« ها كه در دليرى در دنيا شهرت 
دارند، در سال ١٨٣٨ ميالدى به دستور كمپنی شرقی بريتانيا 
زير فرمان شاه شجاع كه در لودهيانه ى هندوستان پناه برده 
براى  بريتانيايی  افسران  و  سربازان  ديگر  با  تا  آمدند  بود، 
به شجاع  اورنگ شاهی شاه شجاع و سپردن آن  بازگيرى 
به كابل هجوم آورند. در ظاهر اين سپاه را شاه شجاع گرد 
حقيقت  در  اما  می شد،  ياد  شاه  سپاه  نام  به  و  بود  آورده 
كمپنی هند شرقی براى آن كه به مردم افغانستان بنماياند كه 
شاه شجاع با سپاه خودش به كابل آمده است، اين سربازان 

را جلب كرده بود تا در ظاهر زير فرمان شاه شجاع باشند. 
از ميان افسران »كپتان هاوتن« براى ساختن دژ هاى مستحكم 
دژ  ساختن  در  هم  افسر  اين  شد.  موظف  چاريكار  در 
مستحكم و هم در تدارك ديدن ديگر نياز هاى پايگاه ارتش 
مانند آب آشاميدنی، خوابگاه افسران و سربازان، ذخيره گاه 
براى مواد غذايی فعال بود. بريتانيايی ها دلخوش به اين جا ـ 
جايی بدون دشوارى ـ گمان نمی كردند كه مردم كوهستان 
روزى بر آن ها برآشوبند، اما يكی از روحانيان كوهستان كه 
بريتانيايی ها  طرفدار  از  و  می زيست  ياران«  سه  »خواجه  در 
بود، بريتانيايی ها را از نيت مردم كوهستان آگاه ساخت. او 
در نامه اى به آن ها نوشت كه مردم كوهستان می خواهند به 
پايگاه بريتانيايی ها يورش برند. »ميجر پاتنجر« توجهی به اين 
نامه نكرد و آن را زاده ى تخيل دانست، تا اين كه شورش 
»ميجر  باور  كاخ  و  گرفت  حقيقت  رنگ  كوهستان  مردم 

می بيند و شادمان می شود كه سپاه بزرگی در حال رسيدن 
به جانب پايگاه است، اما همين كه تصوير نزديك می شود، 
بزرگ  گله ى  او  و  شده  سراب  افسون  كه  درمی يابد  افسر 

گوسپندان را، سپاه بريتانيا گمان كرده است. 
مورال در بين سرباز و افسر بريتانيايی بسيار پايين آمده بود. 
نزد  شورشيان  نماينده هاى  بارى  چند  دار،  و  گير  اين  در 
افسران سپاه آمدند و از آن ها خواستار تسليم بی قيد و شرط 
شدند، اما افسران به گمان اين كه روزى از كابل براى شان 
كمك می رسد، از تسليم شدن كنار می رفتند. تسليم نشدن 
باعث كشتن بيشتر سربازان و افسران بريتانيايی شد و براى 
اين كه سپاه از كشته شدن افراد بی شمار آگاه نشود، مردگان 
را در شب زير خاك می كردند و جسد بی جان حيوانات را 
از دژ بيرون می كشيدند، بی آن كه زير خاك كنند. در پايان 
همه ى اين تدابير به ناكامی انجاميد و »ميجر پاتنجر« كه به 
گفته ى انگليس ها، هرات را از چنگال روس ها نجات داده 
پيشنهاد  بودند،  او  با  هنوز  كه  سربازانی  و  افسران  به  بود، 
كرد كه دسته هاى جداگانه اى تشكيل بدهند و در تاريكی 
شب به طرف كابل فرار كنند. در ميان »گوركه« ها زنان و 
كودكان هم بودند كه افسران گويا دلير بريتانيايی به آن ها 
پرداختی نكردند و حتا يكی از افسران براى آن كه كودك 
افشاى مكان  باعث  تا گريه اش  را ساكت كند  شيرخوارى 
مخفی آن ها نشود، كودك را محكم به زمين زد كه بر اثر 

آن كودك مرد. 
افسر كه در شهر چاريكار  ميان ٧٥٨ سرباز و  از   سرانجام 

»كپتان هاوتن« و دو تن  پاتنجر«،  »ميجر  تنها  بودند،  مستقر 
جراحت  شدت  رسيدند.  كابل  به  زخمی  »گوركه«هاى  از 
داكتر  را  راستش  دست  كه  بود  حدى  به  هاوتن«  »كپتان 
قطع كرد. با همه ى اين دشوارى ها، »كپتان هاوتن« و »ميجر 
پاتنجر« در شمار افسرانی هستند كه پس از اسير شدن، در 
با  هاوتن«  »كپتان  ماندند.  زنده  اكبرخان  وزير  اسراى  ميان 
اين وجود كه دست راستش را از دست داده بود در سال 
و  افغان  اول  جنگ  از  پس  سال  بيست  تقريبا  يعنی   ١٨٥٠
بريتانيا، خاطرات خود را كه در آن دليرى مردم كوهستان 

درج است، با دست چپ، در لندن نوشت. 
افسران  گذشت،  گريز  و  جنگ  در  كه  مدتی  تمام  در 
مردم كوهستان  بزرگتر  از شورش  در چاريكار،  بريتانيايی 
كه توسط مير مسجدى خان و سلطان محمد خان نجرابی 
رهبرى می شد آگاهی نداشتند، تا اين كه »ميجر پاتنجر« به 
كه  دريافت  آن جا  در  و  رسيد  كابل  به  بريتانيايی ها  پايگاه 
»سر الكساندر برنس«، كسی كه بايست جانشين »سر ويليام 
هی مكناتن« می شد، توسط شورشيان كوهستانی به رهبرى 
امين اهلل  رهبرى  به  لوگرى  شورشيان  و  خان  مسجدى  مير 
خان لوگرى در كابل به قتل رسيده است. اين خبر »ميجر 
پاتنجر« را تكان داد و دانست كه تمام مردم افغانستان براى 
شكست سپاه انگليس دست به هم داده اند و چاريكار يگانه 

جاي براى شورشيان نبود. 
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

اختصاص نابرابر منابع 
مي آيند  افغانستان  به  که  ماليي  منابع  اعظم  بخش 
تا  مي رسند  مصرف  به  نظامي  مقاصد  براي  بيشتر 
توسعه اي  اولويت هاي  و  بازسازي  براي  اين که 

مردم افغانستان استعمال شوند. 
منابع  اين  مصارف  مورد  در  تصميم گيري  اکثرا 
مقدار  از  نيست.  افغانستان  حکومت  دست  در 
حکومت  دسترس  در  که  مالي  کمک هاي  معين 
براي  حکومت  مي شود،  داده  ق��رار  افغانستان 
تصميم گيري هايش جهت هزينه کردن آن دچار 
با  بين المللي  کمک دهندگان  مي باشد.  مضيقه 
فقدان  و  اداره هاي دولتي  فساد شايع در  به  توجه 
بر  مشروعي  طور  به  مورد ضرورت،  ظرفيت هاي 

نگراني هاي  و  دغدغه ها  مي تواند  ديگر  موارد  بسا  و 
خاص  امنيتي  وضعيت  دهد.  کاهش  را  بشري  حقوق 
که دختران و نونهاالن شامل مکاتب را بيشتر از ديگران 
در  هم  مي بايد  که  است  موضوعي  مي زند،  آسيب 
مطالعات  و  پژوهش ها  در  هم  ملي،  سياست هاي کالن 
ميداني مورد توجه قرار گرفته و سرانجام راه حل مفيد 
و موثري براي آن پيدا شود.  گزارشي که هم اکنون در 
دست شماست، دور دوم از تحقيقاتي است که گزارش 
هرساله  تحقيق  اين  است.  رسيده  نشر  به  قبال  آن،  اول 
به منظور مطالعه و پژوهش روي وضعيت تعليم و تربيت 
گرفته  صورت  کشور  سراسر  در  کيفيت  با  معارف  و 
است که عمدتا بر مطالعات و مشاهدات ساحوي استوار 
است و از منابع و گزارش هاي ديگر نيز در آن استفاده 
تفاوت  ساختاري  لحاظ  از  حاضر  گزارش  است.  شده 
قابل توجهي با گزارش قبلي ندارد و با اين حال محتوا و 
شکل آن نيز شبيه گزارشي است که قبال به نشر رسيده 
است. اين گزارش هم چون گزارش قبلي، دربرگيرنده 
چهار بخش مي باشد. بخش اول در مجموع، شامل روش 
تحقيق، حوزه تحقيق، جمعيت آماري، نمونه آماري و 
مشکالت تحقيق مي باشد. بخش دوم عمدتا شامل بحث 
قوانين  در  تربيت  و  تعليم  روي  درآن  که  است  نظري 
راستاي  تدابير جهاني در  بين المللي،  و  ملي  تعهدات  و 
بهبود تعليم و تربيت و مواردي نظير آن بحث صورت 
و  ابعاد  تحقيق،  يافته هاي  سوم  بخش  در  است.  گرفته 
چگونگي مشکالت، کاستي ها و خواست هاي نهادهاي 
يافته ها  است.  شده  تبيين  و  تحليل  آموزشي  و  تعليمي 
تشويق،  کاربرد  و  رعايت  چون  مواردي  شامل  عمدتا 
تجربه و آزمايش در مکاتب، ظرفيت و تعداد مشموالن 
صنف هاي درسي، کمبود کتاب و امکانات آموزشي، 
معلوليت استادان و شاگردان، تدابير انضباطي، مراقبت 
و  تحليل  مشابه  م��وارد  و  زباني  مشکالت  کنترل،  و 
مطالعه شده است. روابط انجمن هاي والدين و معلمان، 
شيوه ها و گونه هاي مراقبت و کنترل نهادهاي آموزشي 
حضوروغياب  مکاتب،  ارزيابي  سازوکار  مکاتب،  و 
نوآوري  سرانجام  و  سهولت ها  و  تجهيزات  شاگردان، 
در شيوه هاي تدريس از جمله موضوعاتي است که در 
شده  ارزيابي  و  تحليل  مشروح  شکل  به  يافته ها  بخش 
آموزشي،  محيط  در  شاگردان  جنگ ودعواي  است. 
آن،  مورد  در  نهفته  داليل  و  غيرحاضري  و  غيابت 
تدابير انضباطي و مراقبتي از ديدگاه شاگردان، خشونت 
آزارواذيت  مکاتب،  و  آموزشي  نهادهاي  در  فيزيکي 
جنسي و آگاهي دادن در مورد آن، يافته هايي است که 

در بخش سوم تحليل شده است. 

ادامه دارد


مقدمه 
آموزش و پرورش در جهان امروز هم به قصد توسعه 
پايدار، هم به دليل رشد ظرفيت و نيروي انساني کافي، 
انساني  نيروي  به  توجه  است.  يافته  به سزايي  اهميت 
نخستين  اجتماعي  سرمايه  و  طبيعي  منابع  کنار  در 
پايه ريزي  به منظور  را  جوامع  و  دولت ها  اولويت 
تشکيل  عمومي  انکشاف  و  امنيت  آسايش،  رفاه، 
به  بي توجه  نمي تواند  نيز  افغانستان  بنابراين،  مي دهد. 
برنامه هاي  و  سياست ها  اتخاذ  و  پرورش  و  آموزش 
در  تعيين شده  آرمان هاي  و  اهداف  به  موثر  و  کارا 
کند.  پيدا  دست  بين المللي  و  ملي  تعهدات  و  اسناد 
جاي خوشحالي و اميدواري است که پيش بيني ها و 
گزارش ها نشان دهنده ازدياد بودجه وزارت معارف و 
سرمايه گذاري بيشتر در بخش معارف مي باشد. عالوه 
و  هم نوا  معارف،  زمينه  در  اقتصادي  هزينه هاي  بر 

هم صداشدن با برنامه ها و تالش هاي جهاني در راستاي 
آموختن  و  تربيت  و  تعليم  گسترش  بي سوادي،  محو 
و  ممد  نيز  زمينه،  اين  در  مشابه  کشورهاي  تجارب  از 

موضوع قابل توجهي در اين مورد به حساب مي آيد.  
محض  روي��ک��رد  به  توجه  ضمن  گ��زارش  اي��ن  در 
پژوهشي، بر انگاره ها و ارزش هاي حقوق بشر تاکيدي 
به طرح پرسش ها  زاويه  اين  از  و  بيشتر صورت گرفته 
نگاه ضمن  اين  است.  پرداخته شده  يافتن مشکالت  و 
مي تواند  است،  برابري  و  عدالت  به  معطوف  اينکه 
مانع  که  بپردازد  سياست هايي  و  برنامه ها  اصالح  به 
همگاني شدن و گسترش معارف در چارسوي کشور و 
در واليات دور دست مي شود. تخصيص عادالنه بودجه 
صعب العبور،  و  دوردست  محالت  به  توجه  معارف، 
امنيت معارف، عدالت جنسيتي و مشارکت روزافزون 
اقليم سخت و کوهستاني  به  توجه  به مکاتب،  دختران 

ترتيب  بدين  و  مي گذارند  انگشت  کمبودها  اين 
تصميم گيري ها  بر  را  عمودي شان  تاثيرگذاري 

توجيه مي کنند. 
بنا  کمک دهنده  کشور  هر  که  مي شود  گفته   
نه  خ��ود ش��ان،  نظامي  و  سياسي  ک��ار  دستور  ب��ر  
افغانستان  جامعه  در  موجود  واقعيت های  به  مطابق 
سازمان هاي  مي کنند.  مصرف  را  کمک ها  اين 
امدادرسان نيز پروژه هاي شان را از نگاه جغرافيايي 
نظامي  نگاه  از  اندازي مي کنند که  راه  در جاهايي 
به  را  آن  امور  و  مي کنند  تشيخص  مفيد  سياسي  و 
پي  در  که  مي سپارند  خصوصي  شرکت هاي  آن 
عمل  در  امدادي  پول هاي  در کل  سوداندوزي اند. 
بتوانند  که  نمي شوند  هزينه  افغانستان  در  ترتيبي  به 

نيازهاي واقعي مردم را برآورده سازند.
 فقدان انتخاب 

بر  غلبه  براي  افغانستان  مردم  اکثريت  امکانات 
نهايت  آبرومندانه   زندگي  يک  به  رسيدن  و  فقر 
فرهنگي  هنجارهاي  اين  بر  عالوه  است.  محدود 
بيرون از خانه مي شود و اين امر  مانع کار زنان در 

خانواده هاي فقير را آسيب پذيرتر مي سازد.
جامعه بين المللي استراتژي هاي نظامي و سياسي اش 
پي  در  اکثرا  افغاني  قدرتمندان  و  مي کند  دنبال  را 
منافع شخصي خود هستند. آن ابتکارات و اقداماتي 
که اولويت هاي مردم فقير را ارزيابي نکنند، ناگزير 

غيرموثر و ناپايدار اند.
امکان  که  است  آن  فقير  انسان  مشخصه ی  »وجه   
افغان هاي  دارد.«  خود  رفاه  تامين  براي  محدودي 
اندکي   بسيار  انتخاب  خ��اص  ص��ورت  به  فقير 
فردي  سطح  در  بنابراين  دارند.  فقر  بر  غلبه  براي 
امکانات  افغان ها  اعظم  اکثريت  خانوادگي  و 
آبرومندانه  زندگي  به يک  براي رسيدن  محدودي 
به شمول محدوديت در انتخاب راه هايي دارند که 

بتوانند خواست هاي شان را برآورده سازند.
نگاهي به حقوق اجتماعي و اقتصادي 

مردم افغانستان-2 
 به نظر مي رسد که هنجارهاي اجتماعي و فرهنگي 
و همچنين برخي هنجارهای قضايي در صدد توجيه 
از  انتخاب  حق  سلب  و  تبعيض آميز  عملکردهاي 

بخش هاي بزرگ جامعه هستند.
ادامه دارد
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نگاهي به حقوق اجتماعي 
و اقتصادي مردم افغانستان

������������������������������ قسمت چهل و دوم ������������������������������

تاریخچه ی 
حقوق بشر

وضعيت تعليم و تربيت 
در افغانستان 
در سال 1388

امور  اداره  و  دولتي  وظايف  در  اشتغال  حق  ــ   4
کشور: 

دولتي  پست های  و  اداري  وظايف  در  که  دارد  حق  فرد  هر 
کشوري که تابعيت آن را دارد ايفاي وظيفه کند. 

اساس  به  را  کشور  اتباع  تقرر  زمينه  که  مکلفند  دولت ها 
تخصص، لياقت و شايستگي در وظايف ادارات دولتي مساعد 
سازند، و در اين راستا هيچ گونه تبعيض جنسي، قومي، نژادي، 
ثروت و دارايي و غيره را دخيل نسازند، تا يک اداره سالم و 
خدمتگار جامعه به ميان آمده از عهده انجام وظايف دولتي و 
بتواند. درغيرآن اداره سالم  اجتماعي خود به درستي برآمده 
قانوني در  ارتباطات شخصي جاي ضوابط  نگرديده،  تشکيل 
فساد،  به طرف  و جامعه  اداره دولت  و  را مي گيرد  اداره  امر 
واسطه بازي، رشوه ستاني و تباهي سوق داده شده، سر انجام 
زمينه سقوط حاکميت دولت را آماده مي سازد. اين حق در بند 
2 ماده 21 اعالميه جهاني حقوق بشر تسجيل گرديده، مطابق 
دولت ها  سياسي،  و  مدني  حقوق  بين المللي  ميثاق    25 ماده 

مکلف به اجراي آن گرديده اند. 
»اتباع  کشور  جديد  اساسي  قانون   50 ماده  طبق  همچنين 
افغانستان براساس اهليت و بدون هيچگونه تبعيض به خدمت 

دولت پذيرفته می شوند.«
5 ــ آزادي تشکیل احزاب، انجمن ها و اتحاديه ها:

بارزي  نمونه  واتحاديه ها،  انجمن ها  سياسي،  احزاب  تشکيل   
در  افراد  اشتراک  مهم  وسيله  و  بوده،  دموکراسي  نظام  از 
حيات سياسي و اجتماعي کشور و تحقق خواست هاي مادي 
و معنوي شان است. بنابراين هرفرد حق دارد که در تشکيل و 
عضويت احزاب سياسي يا انجمن هاي مسلکي يا اتحاديه هاي 
مختلف از قبيل اتحاديه های کارگري، صنفي و غيره به طور 
داوطلبانه شرکت نموده، در راه تحقق اهداف و خواسته های 

خود تالش کند. 
احزاب سياسي می توانند آگاهي  در  از طريق عضويت  افراد 
سياسي وايديولوژيک کسب نموده، از طرف ديگر با انتخاب 
وگزينش نمايندگان دلخواه حزبي خود در اداره امور کشور 
به  رسيدن  براي  و  گرفته  سهم  بهتر  جامعه  سياسي  حيات  و 
آزادي های خود مبارزه نمايند. همچنين از طريق شرکت در 
اتحاديه های مسلکي می توانند از منافع صنفي خود دفاع نموده 
را  شخصيت شان  و  استعداد  مسلکي  مهارت های  کسب  با  و 

تکامل بخشند. 
داوطلبانه  کامال  امري  وانجمن ها  سياسي  درحزب  شرکت 
بوده، هيچ کس به شمول دولت حق ندارد که شخصي را وادار 
به عضويت در يک حزب يا اتحاديه نموده و يا او را مجبور به 

ترک و اخراج از آن نمايد. 
آزادي تشکيل احزاب و انجمن ها در ماده 20 اعالميه جهاني 
حقوق بشر به رسميت شناخته شده، مطابق مواد 21 و22 ميثاق 
بين المللي حقوق مدني سياسي، دولت ها مکلف به اجراي آن 

شده اند. 
مطابق ماده 35 قانون اساسي جديد کشور، اتباع افغانستان حق 
دارند به منظور تامين مقاصد مادي يا معنوي خود جمعيت ها و 

احزاب سياسي تشکيل دهند، مشروط براين که: 
�� مرام نامه و اساسات حزب مخالف احکام اسالم نباشد

�� منابع مالي حزب علني باشد 
�� اهداف نظامي و شبه نظامي نداشته باشد

اين  نباشد.  منابع خارجي  ديگر  يا  سياسي  به حزب  وابسته   ��
حق توسط قانون احزاب و قانون سازمان هاي اجتماعي مفصال 

تنظيم گرديده است.
ادامه دارد
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در دانشکده ژورنالیزم در صنف اول. آن روز حس کردم 
که خیلی مغرور است و نمی خواهد با کسی هم کالم شود. 
است.  شده  بیشتر  او  به  حسادتم  که  کردم  حس  هم  باز 
ولی  نیستم،  حسود  دیگر  روزها  آن  مانند  که  خوشبختانه 
بی مقدار  غم های  و  عسرت ها  و  حسرت ها  یادآوری  با 
هم  هنوز  می آمدند،  بزرگ  خیلی  نظرم  به  که  سال ها  آن 
مادی  مظاهر  خاطر  به  هیچ گاهی  من  که  این  با  شرمنده ام؛ 
در آن سال ها  اما  نبوده ام؛  یا خانه حسود  لباس  پول،  چون 
هرکسی که می توانست در وجهه اجتماعی و ممتاز بودن در 
صنف و گروه از من پیشتر بتازد، سوژه حسادت های ظریف 

من می شد، بدون این که خود بداند. 
سال های دانشجویی را حتا بدون یک سالم و علیک معمولی 
گذشتاندیم، و  هیچ کدام در شناخت و یا ایجاد دوستی قدم 
پیش نگذاشتیم. شاید هم تمرکز زیاد روی درس، اصابت 
راکت ها به صورت متواتر در حومه دانشگاه و عجله برای 
برگشت به خانه و طرز پوشش متفاوت ما، در تمام سال ها 

هر دوی مان را از نزدیک شدن باز داشته بود.

3
هر پیرسالی می گوید که سال های جوانی چنان گذشت که 
جوانی  و  نوجوانی  کودکی،  سال های  ولی  ندانستم.  هیچ 
خود  که  است  بوده  عجین  بدبختی هایی  چنان  با  من  نسل 
شتاب بیشتری برای گذشتاندن آن داشتیم. و تا امروز چنین 
است. سال ها گذشت، دیگر او را ندیدم. جنگ، مهاجرت 
دانشجویی  سال های  آشنایان  همه  از  را  حافظه ام  غربت،  و 

پاک ساخته بود. 
پس از برگشت از غربت و ایجاد حکومت موقت، دوباره 
دهلیز  در  روزی  برگشتم.  دانشگاه  به  استاد  هیات  در 
دانشکده مان )دانشکده حقوق و ژورنالیزم دانشگاه کابل در 
یک ساختمان قرار دارند(، به بانوی بلند باالی نسبتا تنومندی 
برخوردم. باریکه ای از آشنایی در ذهنم سرک کشید. وقتی 
به چشمانش نگاه کردم، همان دختر باالبلند و متین را دیدم 
که از سال ها قبل می شناختم. او نیز به من چشم دوخت. با 
زبان چشمان حالی مان شد که همدیگر را می شناسیم، ولی 
برای آشنایی پیش نگذاشتیم. دوستی  باز هم قدمی  هر دو 
گفت: »او استاد حمیده برمکی استاد دانشکده حقوق است. 
شوخی  به  باشد.«  شما  هم دوره های  از  شاید  می شناسیش؟ 
گفتم: »عزیز جان بعد از این همه بدبختی ها من که نمی توانم 
خودم  با  ولی  کنم.«،  شناسایی  را  خودم  هم دوره های  همه 
می تواند  را  مغرور  و  ممتاز  بلندباالی  دختر  آن  کی  گفتم 

فراموش کند؟ 
بالک  یک  در  دو  هر  ما  که  شدم  متوجه  روز  آن  فردای 
رسیدن  برای  ناچار  دو  هر  و  داریم  زندگی  مکروریان  در 
می کنیم.  استفاده  موتر  یک  و  جهت  یک  از  دانشگاه  به 
دلش  هم  هنوز  مغرور  بانوی  زیبا  این  می دیدم  هم  باز 
که  ندارم  یاد  به  درست  باشد.  کسی  دوست  نمی خواهد 
کدام ما در کدامین روز دست دوستی به هم دراز کردیم. 
با هم دوست شدیم  تازه  ما  ساله  ده  تقریبا  از آشنایی  پس 

 شهرنوش
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به جستجوی تو 
بر درگاه کوه می گریم
در آستانه دریا و علف.

به جستجوی تو
در معبر باد ها می گریم

1
چار  و  بیست  بار  این  ولی  می رسد،  زود  همیشه  بد  خبر 
را  ایمیل هایم  روز،  صبح  رسید.  برایم  تا  گذشت  ساعت 
ایمیلی دارم از دوست خوبم اصیال وردک  چک می کنم. 
به سرعت سراغ  و  فشرده می شود  قلبم  بد.  با مضمون خبر 
نامه می روم. خبر بدتر از آن چیزی بود که تصور می کردم. 
حمله  در  دیروز  ساله اش  پانزده  دختر  با  برمکی  »حمیده 
کشته  خان  اکبر  وزیر  در  فاینست  سوپرمارکیت  انتحاری 
را  نامه  دوباره  و  می زنم  پاهایم  به  را  دست هایم  شد.« 
نیست.  اشتباهی  نه  باشم.  خوانده  اشتباه  اگر  که  می خوانم 
اشک هایم بی اختیار سرازیر می شوند. به نارون و ویرا فکر 
به چند دوست  است؟  بوده  مادر  همراه  می کنم. کدام شان 
مشترک زنگ می زنم. هیچ کدام گوشی را برنمی دارند. به 
فیس بوک و سایت ها سر می زنم که اگر خبر درست نباشد. 
می خواهم خود را فریب بدهم. در فیس بوک با خبر بدتری 
رو به رو می شوم: »حمیده برمکی کمیشنر حقوق بشر و استاد 
دانشگاه با شوهر و چار فرزندش در حمله انتحاری دیروز 

کابل کشته شدند...« 
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دو  هر  که  زمانی  قبل  سال های  از  را  برمکی  حمیده  استاد 
دانشجویی ام،  نخستین سال  در  بودیم، می شناختم.  نوجوان 
که  نزدیک  دوست  چند  با  کابل  دانشگاه  جمنازیوم  در 
ورزشکار  اگر  تا  شدم  همراه  می داشتند،  عزیز  را  بدمنتون 
شوم. بایست بگویم که با ورزش میانه ای نداشتم ولی برای 
انجام دادن چند  با دوستانم و کار مد روز  ابراز همبستگی 
زودی  به  ولی  می رفتم  جمنازیوم  به  وقت،  صبحانه  ماهی 
دریافتم که مثل هزار و یک کار خوب دنیا که نمی توانم 
بلد شوم، یکی هم بدمنتون است. تصمیم گرفتم که دیگر به 
آنجا نروم. حس حسادت خفیفی هم نسبت به دوستانم که 
با بدمنتون خوب راه افتاده بودند، می کردم. دختران دیگری 
نیز برای تمرین می آمدند. یکی از این دختران قد بلندتر و 
موهای درازتری نسبت به دیگران داشت و خیلی هم خوب 
ترک  همیشه  برای  را  جمنازیوم  که  روزی  می کرد.  بازی 
می کردم، حس کردم که به این دختر بیشتر از همه حسادت 
اما  نبینم.  هرگز  دیگر  را  او  که  می خواست  دلم  می کنم. 
درست فردای آن روز باز او را دیدم و با شگفتی چشمان 
در  بی مجامله  کردم.  کشف  هم  را  او  جالی  از  پر  و  زیبا 
چشمانش آمیزه ای از زیبایی، مهربانی و شکوه موج می زد. 

دانشجویان  در آن سال ها 
البته  که  داشتند  تجمعاتی 
نبود  روال آن خیلی آزاد 
اکادمیک  بحث های  از  و 
آن  در  سیاسی  هم  یا 
خبری نبود، اما در عوض 
برای آشنایی  بود  بهانه ای 
دانشجویان، که آن  بیشتر 
هم در آن زمان و فضای 
مختنق و پر از دلهره گپ 
ما  روز،  آن  بود.  مهمی 
دانشجویان  تجمع  در 
هم  با  ممتاز  و  نمره  اول 
دو  هر  قضا  از  دیدیم. 
اول نمره های صنف خود 
دانشکده  در  او  بودیم: 
دوم  صنف  در  حقوق 
من  و  می خواند  درس 

ایده های فکری مان  و از خانواده ها، کارها، مصروفیت ها و 
صحبت کردیم.

خالف باور من، او اصال مغرور نبود؛ اما چنان آرام و صبور 
و متین بود که دریافتم این جوهره های شگرف وجود او با 
همه مایه های انسانی ای که دارند، سد دوستی زودهنگامش 
با اطرافیان می شود. تفاوت های هر دوی مان را کشف کردم. 
هر قدر او شکیبا و متین بود من بی حوصله و شتاب زده بودم، 
هر قدر او آرام و خاموش بود من پرسر و صدا بودم، هر قدر 
میانه رو و  او  بودم  مبارزه رادیکال  من در بحث جنسیت و 
بود  فراوان  چنان  فکری مان  همسانی های  ولی  بود؛  محتاط 

که این تفاوت ها در دوستی ما شکافی ایجاد نمی کرد.
داشتیم:  نیز  دیگری  عشق های  دانشگاه  بر  افزون  دو  هر 
پرداختن به زندگی زنان، بحث توازن جنسیتی، مبارزه برای 
و  مدنی  جامعه  اکادمیک،  پژوهش های  اصالح،  و  تغییر 

صحبت در مورد تحصیل فرزندان مان... 
او خالف من رسانه ها را دوست نداشت. من بنابر مسلک و 
نزدیک  آنها همکاری  با  به رسانه ها  افراطی  همچنین عشق 
داشتم اما او از گفت وگو و صحبت با رسانه ها دوری می کرد. 
چندین بار ازش خواستم که با رسانه ها صحبت داشته باشد؛ 
بیماری یکسان  ولی نمی خواست. گپ مشترک دیگرمان، 
بود. هر دو در فصل تابستان، با الرژی کشنده ای نسبت به هوا 
عذاب می کشیدیم و نسخه ها و داروهایی به همدیگر تجویز 
می کردیم. یگان بار به شوخی می گفتیم که این مرض بی نام 
بیماری  این که  بدون  را می کشد،  ما  بی آبرو  و  و کم نشان 
نامداری چون سرطان یا قلب از پا درآوردمان. این الرژی 
این که دوستان  تابستان بدون  سخت آزاردهنده، در فصل 
ما شدت آن را درک کنند بالی جان جسم و کار های مان 
به صبر دعوتم می کرد. چه صبور  او همواره  می گردید. و 

بود او و چه ناصبورم همچنان.
ارتباط کاری دیگر مان در جامعه مدنی، دوستی مان را بیشتر 
ارزشمند می ساخت. در چندین پروژه کاری »مرکز تعاون 

افغانستان«، نیز از مشوره هایش بهره مند شدم.
دوستی ما آرام آرام پیش می رفت و من حس می کردم که 
سال های زیادی را که فرصت آشنایی بیشتر بود، از دست 

داده ام و دیگر نباید کم بیاورم.
مضاعفی  دلیل  افغان ترک  مکتب  در  دخترهای مان  باهمی 
گردید تا بیشتر با هم صحبت و مشورت داشته باشیم. اگر 
فرزندانش  این که  برای  بود  بی نظیری  مادر  او  که  بگویم 
نباشد، چون  مناسبی  را عاشقانه دوست داشت، شاید دلیل 
همه مادران فرزندان شان را عاشقانه دوست دارند. او مادر 
رفاه  و  تحصیل  و  اخالق  تربیت،  برای  بود چون  بی نظیری 

فرزندانش بیشتر از هر مادر دیگری می کوشید. 
این صرافت  به  دانشگاه همه  از یک سال تدریس در  پس 
افتادیم تا صادقانه اعتراف کنیم که نام »استاد دانشگاه« کمی 
برای مان زیادی است. تحصیل در شرایط نامناسب، جنگ ها 
و مهاجرت ها و بیشتر از همه خانه نشینی های دوران ناشریف 
طالبان دست به دست هم داده بودند تا ما خود را موفق حس 
نکنیم. بایستی بیشتر تالش می ورزیدیم. برای همین بود که 
او برای اکمال دوره ماستری با خانواده به ایتالیا رفت و من 
نیز در داخل افغانستان به درس خوانی و تلمذ بیشتر در دوره 

ماستری پرداختم.
وقتی حمیده برمکی با فرزندان و همسر یکجا از افغانستان 
او  برگردد.  دوباره  که  نمی کرد  فکر  کسی  هیچ  رفت، 
می توانست که برنگردد و با خانواده به یکی از کشورهای 
همه  باور  خالف  نکرد.  چنین  اما  شود؛  پناهنده  اروپایی 
از  تغییر  و  توسعه  رشته  در  ماستری  درجه  با  دوستانش 
دانشگاه بولگنه ایتالیا برگشت و به دانشگاه و کارهای مدنی 
پرداخت. کتاب نوشت، مقاله ها چاپ کرد، چپترهای درسی 
آماده ساخت، و در فرجام هم با عنوان کمیشنر به کمیسیون 
را  فعالیت هایش  و  مبارزات  تا  پیوست  بشر  حقوق  مستقل 
در راستای حقوق بشر سامان مندتر پیشکش نماید. او عضو 
فعال مرکز ملی تحقیقات پالیسی دانشگاه نیز بود. به یاد دارم 
هنگامی که پژوهشی در مورد اخالق و حقوق در ژورنالیزم 
مرا رهنمایی می کرد و هر  با حوصله مندی و دقت  داشتم، 

روز یادداشت هایی برایم تهیه می نمود.
قول  به  این همه کارنامه های درخشان،  با  متین من  دوست 
که  افسوس  ولی  بود  تاریخ  چلچراغ  بر  سرخ  نگین  شاعر، 

چه زود برافتاد. 
داغدار مرگ عزیزی چون توییم، دوست من!
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انسان فراموشکار است. هنگامی که برای اجرای یک وظیفه 
کاری بایستی برای مدتی از افغانستان بیرون می شدم، فرصت 
نکردم که از استاد حمیده خداحافظی کنم. توسط دوست 
دانستم.  را خداحافظی  آن  و  فرستادم  پیام  برایش  مشترک 
افغانستان، هنگامی که  به  برگشتم  پیش در آخرین  ماه  سه 
گله مند  دیدم  حقوق  دانشکده  دهلیز  در  را  حمیده  استاد 
بروی،  خداحافظی  بدون  توانستی  چطور  که  گفت  برایم 
من یک هزار گپ برایت داشتم. من من کنان و خجالت زده 
دالیلی گفتم و ازش عذرخواهی نموده شوخی کردم: »من 
ماه  یک  از  پس  و  می کنم  صغرا  غیبت  که  می کردم  فکر 
می آیم، نمی دانستم که این غیبت کبرا است و بیشتر از یک 
سال به درازا می کشد.« گفت: »می ترسیدم ازم خفه نباشی« 

گفتم: »مگر می شود که از نازنینی چون تو خفه بود؟«
و  رنگ  است،  گذشته  بد  برایت  خیلی  که  »مثلی  گفت: 
رویت خوب نیست، الغر شدی، اصال چهره ات عوض شده 

است.«
ولی او بهتر از سابق می نمود. چشمان زیبایش برق می زدند 
و چنان زیبا می نمودند که بی اختیار گفتم: »اما تو زیباتر و 
جوانتر و بهتر شده ای. این چه جادوست لطفا به من هم بگو.« 
خودم جادو را می دانستم. وقتی به کاری که انجام می دهی، 
خوشایند  چیز  همه  استی،  راضی  خود  از  و  داری  عالقه 
است، همه چیز را زیبا می بینی و این زیبایی مستقیم به قلبت 
نفوذ می کند و همه ترا زیبا می بینند. وقتی در کاری راحت 
نباشی و از خود راضی نیستی، حس گناه می کنی، همه چیز 
نفوذ  قلبت  به  مستقیم  تاریکی  همین  و  می بینی  تاریک  را 
بود  تو  زیبایی  راز  این  می بینند.  زشت  ترا  همه  و  می کند 

دوست صبورم!
هر دو خندیدیم. به طرف دوستان مشترک که در اطراف مان 
بودند، نگریست و گفت: »باید یک روز تنها ببینیم. هزار و 

یک گپ دارم که برایت بگویم...«
گفتم: »حتما. کوشش می کنم که ببینمت.«

نتوانستم ببینمت. ببخش دوست صبورم!
شدم.  باخبر  بیشترش  موفقیت های  از  سفر  این  جریان  در 
دیدم که خالف سال های قبل با رسانه ها پیوند خوبی ایجاد 
تلویزیون ها ظاهر می شود. در  کرده است. در روزنامه ها و 
دانشگاه همچنان فعال است، عالوه بر کمیسیون حقوق بشر 
و دانشگاه، نهادی هم در راستای کارهای حقوقی راه اندازی 
کرده است، می خواند، می نویسد، سفر می کند، و مثل هر 
زن دیگر افغانستانی، بار مضاعف کارهای خانه و فرزندان را 
نیز صبورانه بر دوش می کشد. شنیدم که قرار است به زودی 
دکترای  رساله  نبشتن  کار  تا  باشد  داشته  سفری  جرمنی  به 
خوشحال  چه  بیاغازد.  پالنچ  ماکس  انستیتوت  در  را  خود 
بودم برایت دوستم. چه افتخار سترگی برای ما زنان بودی 

دوست صبور من!
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به دوستان مشترک مان جاویده احمدی و شهال فرید زنگ 
این  اگر  پایان می رود:  باال و  امید گنگی در ذهنم  می زنم. 
خبر غلط باشد. استاد جاویده مایوسانه بدبختی مرگ استاد 
خاموش  فرید  شهال  تیلفون  می کند.  قافیه  برایم  دوباره  را 
را  اشک هایم  دوستم!  مانده ام،  ناصبور  همچنان  است. 
می زنم.  زنگ  وردک  اصیال  برای  کنم.  پنهان  نمی توانم 
اصیال زن قوی و بااراده ای است. صحبت با او کمی آرامم 
بود.  رفته  جنازه ها  تشیع  در  امروز  که  می گوید  می سازد. 
بیرون ساختند.  از خانه  یکجا  را  تابوت  می گوید که شش 

می گوید دختران استاد حمیده چه قدهای بلندی داشتند. 
و  بلند  قدهای  با  که  می بینم  را  او  زیبای  ویرای  و  نارون 
صورت های سپید زیبا در خانه ما آمده اند تا در ماه صیام با 

نوشین از استادان ترک شان پذیرایی کنند.
می گوید چشمان استاد حمیده نیمه باز مانده بود ولی انگار 

خواب باشد... و ها، کمی رنگش پریده بود.
چشمان زیبای پر ازجالی او را به یاد می آورم. می خواهم 
فریاد بزنم که خاک ها چشمان زیبای او را می آزارند. او را 
در خاک نگذارید، می خواهم فریاد بزنم که آن قامت های 
همه  این  خاک  مبادا  نگذارید.  خاک  در  را  جوان  بلند 
خانواده  یک  بلعیدن  از  زمین  مبادا  نکند،  تحمل  را  بیداد 

خوشبخت، خون استفراغ کند. 
می گوید که از داکتر مسعود یما به جز جسد سوخته جزغاله 
کوچک  بالل  که  می گوید  بود،  نمانده  دیگر  چیزی  شده 
بنیادگرایی  سالح  با  پلشت  بیدادگران  بود.  سوخته  کامال 
دینی، عفریت های مرگ را به مردم بیگناه نازل می کنند و 
این جغرافیای وحشت،  در  اصال  نمی خورد.  زمان  به  زمین 
مانند  را  انفجار  و  خون  که  شده اند  درمانده  چنان  انسان ها 
که  این  بدون  می کنند  قرائت  خود  روزمره  مکرر  آیه های 
از خود  مایوسانه  بگذارند.  مقابل خود  در  را  پرسشی  هیچ 
همه  نباید  چرا  شده ایم؟  درمانده  همه  این  چرا  می پرسم: 

یک صدا به جنگ سیاهی ها برویم؟
آدم  فرزندان  نظاره گر  همچنان خونسرد،  زمین  که  می بینم 
ایدیولوژی های  و  قدرت  شهوت  ارضای  برای  که  است 

متحجر بی مایه، خون می ریزند.
اشک هایم بیشتر و اندوهم فزون تر می شوند. اگر می شد با 
اشک ها و اندوهم استاد حمیده برمکی، داکتر مسعود یما را 
بیرحم  مرگ  عفریت  برمی گشتاندم.  نازنین شان  فرزندان  با 
است، و صاف و ساده می آید. صداقتش چنان است که در 
زندگی واقعی نمی توانی حتا با دوربین سناریوهای سخیف 
به آن شک کنی و حس  نیز  بالیوودی  درامه های  و  فلم ها 
برای مدت کوتهی گروگان اند  او  نزد  کنی که عزیزان تو 

و روزی دوباره برمی گردند حتا اگر در چهره ای دیگر....
داغدارم  و  ناصبور  همچنان  خانواده ات  و  تو  مرگ  از   

دوست صبور من. 

6
به نوشین دخترم می گویم که دیگر نارون و ویرا دوستهایت 
مخالف  برادران  و  تروریستان  طالبان،  ولی  نیستند؛  زنده 

سالمت اند و از هر سو حمایت می شوند.

دستینه های بی دستور

ACKU
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• غزني: محمد سنايي، تيلفون: 0799000262	
• کندز: نورالعين، تيلفون: 0793405599، چاپ: مطبعه يعقوبي، جاده واليت. 	
• تخار: حسيب شريفي، تيلفون: 0700708546	
• بدخشان: سيحون، تيلفون: 0705538084 	
• بغالن: برين مهر، تيلفون: 0700707264	
• 	 Afghanistan_8am@yahoo.com :ايميل
• آدرس پستي: پسته خانه مرکزي صندوق پستي 1911، کابل، افغانستان	
• 8صبح در ويرايش و پيرايش مطالب وارده دست باز دارد. 	
• مقاالت وارده مسترد نمي گردد.	
• به جز سرمقاله، آراي مطرح شده در مقاالت به نويسندگان آنها بر مي گردد.	

• 	sanjarsohail@yahoo.com صاحب امتياز: سنجر سهيل  
• مدير مسوول: قسيم اخگر     0799290407	
• معاون: شاه حسين مرتضوي  0799037083 	
• دبير روابط عامه: پرويز کاوه    0700228988	
• خبرنگاران:  جمشيد رادفر، سيد سميع اهلل سعيدي، قدرت اهلل جاويد، فريدون آژند، نازنين شفايي	
• ويراستار: تقي حسني	
• هماهنگي خبر: ظفر شاه رويي 0799319534	
• توزيع و اشتراک: 0708144047	
• پذيرش اعالن: هارون معترف 0778890506   	
• صفحه آرايي: حبيب بهزاد -ابراهيم ـ موسي آتبين - خيبر رحيمي	
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عبور از سیاف و قانونی 
چهره های اصلی پس از 

چهارشنبه 

از صفحه 1 

تا روز  نمودند   فيصله   اکثريت آرا  با  نمايندگان  مجلس 
چهارشنبه چهره های جديدی برای احراز کرسی رياست 
مجلس نمايندگان رقابت نمايند. تاکنون 8 تن از اعضای 

مجلس نمايندگان برای اين دور ثبت نام نموده اند. 
را  اساسی  صف بندی های  قانونی،  و  سياف  ميان  رقابت 
ميان مجلس نمايندگان رقم زد. اين صف بندی ها از نظر 
از  و  اپوزيسيون  و  حکومت  هواداران  محور  با  سياسی،  
نظر قومی،  رقابت ميان دو چهره تاجيک تبار و پشتون تبار 
استوار بود. هرچند که در دور دوم هر دو رقيب آرايی از 
همه ی اقوام را با خود داشتند اما موفق به پيروزی نشدند. 
در صف بندی قبلی آقای سياف از تيم  حکومت حمايت 
 شد و از ميان اقوام ديگر نيز برخی از نمايندگان وی را 
حمايت نمودند. برای نمونه از مجموع نمايندگان هزاره 
از  ديگر  تن   5 و  محقق  محمد  حاجی  همراه  به  تن   11
مجموع نمايندگان حزب انسجام از آقای سياف حمايت  

نمودند. 
حمايت  قانونی  آقای  از  عمدتا  هزاره  نمايندگان  ساير 

نمودند. 
به  اين صف بندی ها  نيز در  متفرقه  نمايندگان  ازبک ها و 

چند گروه جداگانه تقسيم شدند. 
معيار  بر  جديد  چهره های  که  نيست  معلوم  اکنون 
اين  اين که  يا   و  می شوند  حمايت  قبلی  صف بندی های 
شکل  تازه  معيارهايی  با  تازه ای  صف بندی های  بار 
اسحق گيالنی  آقای  ميان چهره های جديد  می گيرد؟ در 
به گروه اپوزيسيون نزديک است و آقای رامين  احتماال 
اين دو شخص  از سوی حکومت  حمايت خواهد شد. 
احتماال رای نسبتا بيشتری را به دست آ ورند اما به پيروزی 
و  پدرام  مانند  ديگر  چهره های  يافت.  نخواهند  دست 
دارند  جايگاه  حلقه های خاصی  در  منصور صرفا  حفيظ 
ميان  اين  در  شوند.  مواجه  اندکی  استقبال  با  احتماال  و 
برخی از چهره های جديد صرفا به منظور کسب شهرت 
و بدون اين که بدانند در اين بازی چه جايگاهی را  دارا 
می باشند، وارد رقابت خواهند شد. نگرانی اين  است که 
اين چهره ها حتا رای خود را نيز اشتباها باطل کنند و به 

صندوق بريزند. 
نه  و  حکومت،  تيم  نه  هنوز  تا  که  است  اين  واقعيت 
قانونی  و  سياف  از  پس  اصلی  چهره های  به  اپوزيسيون 
روز  انتخابات  که  است  جهت  همين  از  نيافته اند.  دست 
بازی های دو روز گذشته  ادامه  بازی در  چهارشنبه يک 
در  موجود  رفتارهای  بود.  خواهد  نمايندگان  مجلس 
از آن  بيش  نمايندگان  نشان می دهد که مجلس  پارلمان 
که از درون کنترول و رهبری شود، بيشتر متاثر از فضای 

بيرونی است. 
برای نمونه روز يک شنبه تمام جريان بحث با کج بحثی ها 
همراه بود، بدون  اين که به نتيجه ای دست يابد و در روز 
تشنج رود  به سمت  بايد  مجلس  بود که  اين  پالن  دوم 
باشند.  داشته  بيشتری  فرصت  صحنه  پشت  بازی گران  تا 
درامه  و  قانونی  و  سياف  از  عبور  با  که  ديد  بايد  حال 
يا   حکومت  بود؛  خواهد  که  با  بخت  چهارشنبه،  روز 

اپوزيسيون؟ 

توزيع کمک به خانواده های بیجا شده در کندز

يک راديو محلی مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت

جمعيت هالل احمر به 469 خانواده ی بيجاشده  جنگ ها 
در کندز مواد توزيع کرد.

اين بيجاشدگان از 26 روستای گل تپه بودند که در پی 
جنگ های اخير، خانه های شان را ترک کرده بودند و 
جمعيت هالل احمر در کندز به همکاری صليب سرخ 

جهانی به آنان مواد خوراکی و مورد نياز توزيع کرد.
انجير احمد فريد، رييس جمعيت هالل احمر در واليت 
روغن،  برنج،  شامل  کمک ها  اين  که  گفت  کندز 
صابون،  طعام،  نمک  سبز،  چای  شکر،  سرخ،  لوبيای 

ظرف های  ترپال،  کمپل، 
مواد  برخی  و  پتو  آشپزخانه، 

ديگر می باشد.
به گفته ی انجنير فريد، تاکنون 
چهاردره  ولسوالی های  در 
شهر  مرکز  و  صاحب  امام  و 
 1437 به  احمر  هالل  کندز، 
را  اين گونه کمک ها  خانواده 

توزيع کرده است.

يک  بر  دوشنبه  شب  حوالی  ناشناس  مسلح  افراد 
راديوی محلی در بغالن هجوم برده و تمام وسايل آن را 

شکستانده و برخی از وسايل آن را با خود برده اند.
مسلح  مخالفين  به  را  حمله  اين  راديو  اين  مسوول 
از  تن   7 داده مدعی اند که شب دوشنبه  نسبت  دولت 
پس  شده  راديو  نشرات  استديوی  وارد  مسلح  افراد 
به  نمودند دست  را لت و کوب  از آن که محافظ آن 

تخريب کاری زده اند.
است  مدعی  پيمان  راديو  مسوول  جهش  محمد  شير 
که حوالی ساعت 2 شب دو شنبه 7 تن از افراد مسلح 
وارد استيديوی نشرات اين راديو واقع در بغالن صنعتی 
شده پس از آن که محافظ راديو را بسته نمودند، تمام 

و يک  فرستنده  و دستگاه  را شکستانده  راديو  وسايل 
پايه مکسر را با خود برده اند.

اين  افراد توسط موتر وسايل  اين  گفته شده است که 
راديو را انتقال داده اند.

بنا برگفته های مسوول راديو پيمان اين افراد وسايل بنياد 
فرهنگی شهدای بغالن را نيز که در مجاور استيديوی 
نشرات راديو می باشد با خود برده اند. به گفته وی در 
حدود بيش از 10 هزار دالر به وی خساره وارد گرديده 
است. وی می گويد که روز يک شنبه برادر آمر حوزه 
با استفاده  افراد  امنيتی پوليس کشته شده بود و اين   5
اين عمل  به  امنيتی دست  بودن مسووالن  از مصروف 

زده اند.

را  تحقيقات  که  می گويند  پوليس  امنيتی  مسووالن 
بازداشت  را  قضيه  عاملين  تا  کرده  اند  آغاز  زمينه  در 

نمايند. 
طالبان اين حمله را به دوش نگرفته اند.

تليفونی   تماس  در  طالبان  سخنگوی  مجاهد  اهلل  ذبيح 
حمله بر راديو پيمان را محکوم نموده و آن را خالف 
آزادی بيان توصيف کرده است. مجاهد می گويد اگر 
رسانه ها خالف اسالم نشرات نمايند آنان به مسووالن 
آن پيام می فرستند اما مسوول راديو پيمان می گويد که 
تاحال چندين پيام هشدار گونه را از افراد ناشناس مبنی 

بر توقف برخی از برنامه ها در يافت کرده است.
در  طالبان  گروه  امنيتی  مسووالن  گفته های  بربنياد 
اين  تاهنوز  اما  ندارند.  حضور  صنعتی  بغالن  ساحات 

قضيه را به دوش نگرفته اند.
ازسوی ديگر داکتر خليل نرمگوی رييس انجمن آزاد 
راديوی  بر  را  ناشناس  مسلح  افراد  هجوم  خبرنگاران 
محلی در بغالن تهديد جدی برای خبرنگاران و آزادی 

بيان عنوان کرده است.
باچالش های  بغالن  در  خبرنگاران  وی  برگفته های  بنا 
به  دولتی  مقامات  ازسوی  اکثرا  که  مواجه اند  زيادی 
ويژه پوليس تحميل می گردد. لت و کوب خبرنگاران 
پاسخ گويی  امنيتی و عدم  تهديدهای  پوليس،  توسط 
مقامات دولتی به سواالت خبرنگاران در بغالن ازجمله 

اين چالش ها به حساب می آيد.
در واليت بغالن 5 شبکه راديوی آزاد و يک راديوی 
افراد مسلح  اولين حمله  اين  و  فعاليت می کنند  دولتی 
بغالن  در  راديويی  شبکه های  از  يکی  بر  ناشناس 

می باشد. 

ACKU
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ایران رکورددار اعدام  در سال 
۲۰۱۱ می شود 

 

 
سازمان دیده بان حقوق بشر نسبت به افزایش اعدام ها در 
ایران ابراز نگرانی کرد و تخمین زد که در سال ۲۰۱۱، 
تعداد افراد اعدام شده در ایران می تواند به »بیش از هزار 

تن« برسد.
سازمان  این  خاورمیانه  بخش  مدیر  ویتسون،  لی  سارا 
با  ایران  اعدام ها در  به خبرگزاری فرانسه گفته که اگر 
پیش  تا  راحتی«  »به  مقامات  برود،  پیش  سرعت کنونی 
از به پایان رسیدن سال ۲۰۱۱، »بیش از هزار نفر« را در 

ایران اعدام خواهند کرد.
این آمار در حالی ارایه شده است که بر اساس گزارش 
خبرگزاری فرانسه در سال ۲۰۱۰ دستکم ۱۷۹ نفر اعدام 

شده اند.
همچنین بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل، ایران 
از چین  نفر، پس  با اعدام دستکم ۳۸۸  در سال ۲۰۰۹، 
و عربستان سعودی بیشترین حکم اعدام در جهان را به 

اجرا رسانده بود.
خبرگزاری فرانسه می نویسد که گروه های حقوق بشری 
سرعت   ،۲۰۱۱ سال  در  ایران  اعدام های  باورند  این  بر 

گرفته است.
اعدام  ایران  در  نفر   ۱۷ گذشته  هفته  یک  در  تنها 

شده اند.
اتهام  به  دلو   ۹ به  در  ایرانی- هالندی  زن  بهرامی،  زهرا 

قاچاق مواد مخدراعدام شد.
پیش از آن و در تاریخ ۷ دلو ۱۰ نفر از محکومان جرایم 

مواد مخد به دار آویخته شدند.
محمدعلی  و  کاظمی  جعفر  نیز،  دلو   ۴ تاریخ  در 
در  مجاهدین«  سازمان  با  »همکاری  اتهام  به  حاج آقایی 
تهران اعدام شدند. این در حالی است که در همین روز 
آویخته  دار  به  عنف«  به  »تجاوز  اتهام  به  دیگر  نفر  سه 
شدند و یک نفر نیز به اتهام چندین فقره قتل اعدام شد.

در  شده  منتشر  اخبار  اساس  بر  حساب،  این  با 
در  نفر   ۶۸ گذشته  روز   ۴۰ در  ایران،  خبرگزاری های 

ایران اعدام شده اند.
بشر  حقوق  دیده بان  سازمان  که  است  حالی  در  این 
تخمین می زند که در این مدت دست کم ۷۴ نفر به دار 

آویخته شده باشند.
این سازمان در گزارش جهانی سال ۲۰۱۱ خود که در 
نقض  اعالم کرد که  منتشر شد،  دلو  اولیه  ماه  روزهای 
حقوق بشر در ایران، در سال گذشته  میالدی، با افزایش 
شده  گذشته  از  بحرانی تر  ارعاب،  و  شکنجه  اعدام، 

است.

معترضان مصری خواستار تظاهرات یک میلیون نفری در 
روز سه شنبه شدند 

آگهی 
قرار است گردهمایی مشترکی در تقبیح حمالت انتحاری و اعمال خشونت 
حکومت،  مخالف  مسلح  نیروهای  سوی  از  زنان  ویژه  به  ملکی  مردم  علیه 
مرکزی  دفتر  در  جاری  سال  دلو   ۱۲ مورخ  امروز  ظهر  از  قبل  ده  ساعت  به 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برگزار گردد.
نهادهای  افغانستان،  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  سوی  از  گردهمایی  این 
حمایت از حقوق زنان، شماری از نهادهای جامعه مدنی و فاکولته حقوق و 

علوم سیاسی پوهنتون کابل برگزار می گردد.

خواستار  فراخوانی  در  دوشنبه  روز  مصری  معترضان 
و  شدند  شنبه  سه  روز  در  نفری«  میلیون  یک  »تظاهرات 
گزارش ها حاکی است که کشورهای غربی در حال خارج 
شریف،  عمر  همزمان  هستند.  مصر  از  خود  اتباع  کردن 
از  تا  خواست  مبارک  حسنی  از  مصری،  مشهور  هنرپیشه 

مقام خود کناره گیری کند.
یکی از سازمان دهندگان اعتراضات در مصر به خبرگزاری 
فرانسه گفته است: »نیمه شب تصمیم گرفته شد تا تظاهرات 
یک میلیون نفری در روز سه شنبه برگزار شود.«  عید محمد 
افزوده است: »ما همچنین تصمیم گرفته ایم که اعتصابات 
کارگران  بار  نخستین  کنیم.«  آغاز  مصر  در  را  سراسری 
در  عمومی  اعتصابات  فراخوانی خواستار  در  سویز  کانال 

مصر شده بودند.«
آنان  که  گفته  معترضان  از  دیگر  یکی  واعد،  محمد 
به  که  زمانی  تا  و  پیوست  خواهند  سویز  کارگران  به 
خواهند  عمومی  اعتصاب  نشود  عمل  شان  خواسته های 
کرد. با این حال یکی از اعضای هیات مدیره کانال سویز 
اوضاع در این کانال در روز دوشنبه را عادی توصیف کرد. 
اعتراض های مخالفان در مصر به حکومت ۳۰ ساله حسنی 
مبارک که از هفت روز پیش آغاز شده است روز جمعه 
امنیتی  نیروهای  با  به دنبال برخوردهای شدید معترضان  و 
به اوج خود رسید و نزدیک به ۴۰ کشته برجای گذاشت. 
تعداد تلفات نا آرامی های مصر تا کنون ۱۲۵ نفر اعالم شده 
است. گزارش ها حاکی است که به رغم اعالم منع عبور 
و مرور در جاده های قاهره، هزاران معترض شب دو شنبه 
از  یکی  روی  بر  ماندند.  قاهره  )آزادی(  تحریر  میدان  در 
پالکاردهایی که در این میدان نصب شده، نوشته شده بود 

که ارتش باید بین مصر و مبارک، یکی را برگزیند.
البرادعی،  محمد  آن ها،  چهره  ترین  شاخص  که  مخالفان 
است  اتومی  انرژی  بین المللی  آژانس  سابق  کل  مدیر 
به  مصر  جمهور  رییس  کناره گیری  تا  که  می گویند 
به  اشاره  با  آن ها  داد.  خواهند  ادامه  خود  اعتراض های 
نرود  بزدل  که  زمانی  »تا  می دادند  شعار  مبارک  حسنی 

میدان را ترک نخواهیم کرد.«
که  داد  گزارش  دوشنبه  روز  آسوشیتدپرس  خبرگزاری 
جاده های قاهره آرام بودند و ایستگاه های مترو نیز باز شدند. 
جاده ای  اعتراض های  به  واکنش  در  مصر  جمهور  رییس 
به  را  سلیمان  بار طی سه دهه گذشته، عمر  نخستین  برای 
با کنار گذاشتن دولت  انتخاب کرد و  عنوان معاون خود 
به  مامور تشکیل کابینه جدید کرد.  مصر، احمد شفیق را 
طول  در  مردم  از  بخشی  الجزیره،  تلویزیونی  شبکه  گفته 
در  دیگری،  بخش  و  می کنند  شرکت  تظاهرات  در  روز 
خانه استراحت و یا از منطقه زندگی خود در مقابل دزدان 

حفاظت می کنند. در عین حال، گزارش هایی 
شهر  چند  در  تظاهرات  برگزاری  مورد  در 
است.  منتشر شده  اسکندریه و سویز،  دیگر، 
همزمان، وزارت داخله مصر دستور بازگشت 
نیروهای پولیس به جاده های قاهره، را صادر 
نیروهای  گذشته،  روز  چند  در  است.  کرده 
پولیس از جاده ها عقب کشانده شده و ارتش 

جای آنها را گرفته بود.

مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه مواد مخدر به جرایم شدید 
مواد مخدر رسیده گی می کند! 
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