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و  مخابرات  وزارت  کابل:  8صبح، 
خدمات  توسعه ی  با  معلوماتی  تکنالوژی 
مخابراتی در نزدیک به هفتاد درصد خاک 
جایزه  آوردن  بدست  به  موفق  افغانستان، 
از  مخابرات«  سریع  »انکشاف  بین المللی 

سوی انجمن جهانی موبایل شده است.
و  مخابرات  وزارت  مقام های  گفته ی  به 
تکنالوژی معلوماتی، انجمن جهانی موبایل 
که دو صد و پانزده کشور در آن عضویت 
دریافت  برای  را  کشور  چهارده  دارند، 
این  میان  از  بود که  نامزد کرده  این جایزه 
انکشاف  جایزه  برنده  افغانستان  کشورها، 

سریع مخابرات شناخته شد.
این مقام ها می افزایند، تا پیش از سال 2001 
طریق  از  کشور  چند  با  تنها  افغانستان  که 
بیشتر  امروز  ارتباط داشت،  تیلفون  خطوط 
از هفتاد درصد باشندگان مناطق این کشور 

از خدمات موبایل مستفید شده اند.
امیرزی سنگین، سرپرست وزارت مخابرات 
روز  که  محفلی  در  معلوماتی  تکنالوژی  و 
بود،  یافته  تدویر  مناسبت  همین  به  گذشته 

یک هيات 
ده نفری شورای 
عالی صلح عازم 

ترکيه شد
8صبح، کابل: همزمان با افزایش 
شورشی  گروه های  حمالت 
طالبان  جمله  از  دولت،  مخالف 
علیه نیروهای امنیتی و غیرنظامیان، 
هیاتی مشتکل از ده تن از اعضای 
منظور  به  صلح  عالی  شورای 
عازم  ترکیه،  مقام های  با  گفتگو 

آن کشور شده است.
سوی  از  که  اعالمیه ای  در 
صلح  عالی  شورای  داراالنشای 
این  که  است  آمده  شده  منتشر 
الدین  برهان  هیات تحت رهبری 
برای  شورا،  این  رییس  ربانی 
از  ترکیه  مقام های  با  روز  چهار 
با رییس جمهور و نخست  جمله 
خواهد  گفتگو  کشور  آن  وزیر 

کرد.
سفر  این  اعالمیه ،  این  از  نقل  به 
ترکیه  دولت  دعوت  به  که 
آن  هدف  است،  گرفته  صورت 
عرصه های  در  روابط  تحکیم 
افغانستان  و  ترکیه  میان  مختلف 
عالی  شورای  است.  خوانده شده 
صلح می گوید که ترکیه از جمله 
روند  در  که  است  کشورهایی 
کشور  در  ملی  آتشی  و  صلح 

همکاری می نماید.
از  شماری  نیز،  این  از  پیش 
به  صلح  عالی  شورای  اعضای 
مقام های  همکاری  جلب  منظور 
دولت  گفتگوی  در  پاکستانی 
و  طالبان  شورشی  گروه های  با 
رفته  به آن کشور  اسالمی  حزب 
گفته  طوری که  آن  اما،  بودند. 
دستاوردهای  سفر  این  می شود 
نتوانست  مهمی در قبال نداشته و 
کشور  در  خشونت ها  کاهش  در 

کمک کند. ادامه در صفحه 2

تمام  تا  دارد  تالش  وزارت  این  که  گفت 
خدمات  پوشش  تحت  را  کشور  نقاط 
مخابراتی قرار دهد. او افزود که توسعه ارایه 
شناسنامه های  صدور  و  مخابراتی  خدمات 
کاری  اولویت های  جمله  از  الکترونیکی 

این وزارت به شمار می رود.
خلیلی،  کریم  محمد  حال  همین  در 
این  در  نیز  جمهوری  ریاست  دوم  معاون 
در  افغانستان  دولت  آنکه  با  گفت  محفل 
در  اما  داشته،  مشکالتی  زمینه ها  از  برخی 
پیشرفت  مخابرات  خدمات  توسعه  عرصه 

چشمگیری داشته است. آقای خلیلی افزود 
که توسعه ارایه خدمات مخابرات در زمان 
مردم  بلند«  »ظرفیت  نشاندهنده  کوتاه، 

افغانستان است.
ارتباطات  توسعه  جمهور  رییس  معاون 
گفت  و  خواند  سوم«  صنعتی  »انقالب  را 
در  جمله  از  بین المللی  خیزش های 
کشورهای خاورمیانه که امروز به راه افتاده 
می باشد.  ارتباطات  توسعه  از  ناشی  است، 
ارتباطات  عرصه  به  ورود  از  جلوگیری  او 
برای  که  کرد  تاکید  اما  خواند  ناممکن  را 
چگونگی  باید  ارزش ها،  از  برخی  حفظ 
استفاده از تکنالوژی های امروز مورد بحث 

قرار گیرد.
شرکت  پنج  افغانستان  در  حاضر  حال  در 
به شمول یک شرکت مخابراتی  مخابراتی 
دولتی فعالیت دارند. با آنکه ارایه خدمات 
بوده   گسترش  روبه  کشور  در  مخابراتی 
است، اما استفاده کنندگان از کیفیت پایین 
این خدمات و نرخ بلند مکالمه تلیفون های 

موبایل هر ازگاهی شکایت داشته اند.

افغانستان جایزه بين المللی »انکشاف سریع مخابرات« را به دست آورد

عناوین 
مطالب امروز:

مردم قتل عام می شوند 

نامزدان معترض پایکوبی می کنند 
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نمایندگان مجلس: 
ابتکار عمل را 

به دست می گيریم 
هم زمان با تالش های کمیسیون موظف برای 
ارایه یک راه حل، تالش های موازی از سوی 
نیز  مجلس  نمایندگان  از  تن   125 از  بیش 
می گویند  نمایندگان  این  است.  شده  آغاز 
و  بوده  ناکام  راه حل  ارایه  در  کمیسیون  که 
ابتکاری  نتوانسته  است  در فرصت داده شده 
نمایش گذارد. گفته می شود که  به  از خود 
آقای محقق  قهر  به خاطر  کمیسیون موظف 
دایرکردن  به  موفق  گذشته  روز  چند  در 

جلسات خود نشده است. 
به 8صبح گفته اند که کمیسیون  منابع  برخی 
موفق  معامله  و  اربابی  راه کارهای  با  موظف 
به حل مشکل نخواهد شد و از همین جهت 
در  که  گرفته اند  تصمیم  تن   125 از  بیش 
جلسه امروز،  ابتکار عمل را به دست گیرند. 
این نمایندگان می گویند که تعیین سرنوشت 
مغایر  دیگر  جای  هر  یا  و  ارگ  در  پارلمان 
نمایندگان  مجلس  به  اهانت  و  داخلی  قانون 

است. 

روزهای دشوار...
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وزارت  مقام های  کابل:  8صبح، 
برنامه  که  می گویند  عامه  صحت 
والیتی  شفاخانه  در  تخصص  اکمال 

بامیان رسما افتتاح شده است.
وزارت صحت عامه با انتشار اعالمیه 
خبری، گفته است که با افتتاح برنامه 
داکتران  بامیان،  در  تخصص  اکمال 
حیث  به  بامیان  والیتی  شفاخانه 
کادر متخصص در بخش های نسایی 
جراحی  عمومی،  داخله  والدی، 
الی  سه  طی  اطفال  داخله  و  عمومی 
چهار سال آینده به صورت مرحله ای 
از سوی آموزگاران ورزیده آموزش 

خواهند دید.

محمد  کابل:  8صبح، 
امالک  مدیر  حسین 
والیت  بلخاب  ولسوالی 
حسین داد  سرپل، 
ساله   34 جوان  یک 
قریه  باشندگان  از 
ولسوالی  این  تل عاشقان 
چاقو  ضربات  با  را 
و  آبجوش  ریختن  و 

همچنین قطع کردن یک گوش اش، به 
قتل رسانده است.

که  می گوید  مقتول  پدر  سیف اهلل 
پسرش در بازار بلخاب که یک دوکان 
امالک  مدیر  توسط  داشت،  صرافی 
تن  نه  همکاری  با  بلخاب  ولسوالی 
دیگر از وابستگانش از دوکان صرافی 
کشیده  زور  به  دلو  هجدهم  تاریخ  به 
شکنجه  مورد  محمدحسین  خانه  در  و 
به  است.  گرفته  قرار  کوب  و  لت  و 
گفته ی او، محمد حسین با همکارانش 
ابتدا با ضربات چاقو مورد  پسر وی را 
از  این که  خاطر  به  و  داده  قرار  حمله 
خونرزیزی ضربات چاقو جلوی شود، 

باالی وی آبجوش ریخته اند.
پیگری  برای  که  می افزاید  مقتول  پدر 

شهروندان  از  تن  ده ها  اخیر  روز  سه  طی 
کشور در اثر حمله های طالبان تروریست 
تصاویر  شده اند.  زخمی  یا  و  کشته 
و  جالل آباد  در  دلخراش  صحنه های 
تمام  با  طالبان  که  می دهد  نشان  کندز 
بی رحمی و قساوت، افراد ملکی را هدف 
افراد  از   یکی  چنانچه  می دهند،  قرار 
بازداشت شده می گوید که از کشتن مردم 

بی گناه لذت می برد. 
انتظار می رفت که این صحنه های دلخراش 
و تکان دهنده وجدان های خفته ی آگاهان 
سیاسی ما را بیدا نموده و حد اقل در برابر 
تروریست  طالبان  زنجیره ای  حمله های 
به  را  اعتراض های شان  و  گفته  سخن 
نمایش بگذارند. سکوت نهادهای مدنی، 
احزاب سیاسی، تیکه داران قومی، علمای 
آنانی که  تمام  و  مجلس  نمایندگان  دین، 
دارند،  رسایی  صدای  خود  حق  برای 
این  از  هم  آنان  یا  که  است  این  نشان گر 
مرعوب  هم  یا  و  می برند  لذت  قتل ها 

طالبان شده  اند. 
در این میان جالب این است که نامزدهای 
خود  شخصی  خواسته های  برای  معترض 

اکمال  برنامه  وزارت،  این  گفته ی  به 
تخصص در بامیان در حالی از سوی 
اندازی  راه  آغاخان  انکشافی  شبکه 
شده است که چندی قبل هزار و سه 
صد داکتر از والیات مختلف کشور 

سرپل  الیت  و  ولسوالی  قضیه  این  به 
مسووالن  سوی  از  اما  کرده  مراجعه 
که  او  است.  گرفته  رد  جواب  دولتی 
مسووالن ولسوالی بلخاب را به حمایت 
گفت  کرد،  متهم  امالک  مدیر  از 
والیت  به  عریضه  چندین  زمانی که 
از  نیز  داد  سرپل  جنایی  مدیریت  و 
سوی مسووالن دولتی مورد توجه قرار 
عبد اهلل  سیف اهلل،  گفته ی  به  نگرفت. 
سرپل  والیت  جنایی  مدیر  انصاری 
صدها  والیت  این  در  که  است  گفته 
و  گرفته  صورت  قضیه  این  از  مورد 
و  »صد  جمله  از  حسین داد  قتل  قضیه 
یکم« آن باشد. او همچنین تاکید کرد 
که مدیریت جنایی سرپل عریضه او را 
این  که  است  گفته  و  داده  دستش  به 

هر هفته جاده های کابل را بند انداخته و با 
رقص و اتن، صدای اعتراض خود را بلند 
می دهد  نشان  راهپیمایی ها  این  می کنند. 
مردم  معترض  نامزدان  برای  حداقل  که 
هیچ اهمیتی نداشته و حداقل در این روز ها 
به جای رقص و اتن بخاطر بازشماری آرا 
باقی  سوگوار  خود  هموطنان  سوگ  در 
می ماندند. در آن طرف دیگر نمایندگان 
مجلس نیز یک ماه است که در گروگان 
در  و  گرفته  قرار  قانونی  و  سیاف  آقایان 

شمولیت  امتحان  در 
تخصص  اکمال  برنامه 
شرکت  صحت  وزارت 

کرده بودند.
به نقل از اعالمیه وزارت 
هما  داکتر  عامه،  صحت 
بخش  رییس  کبیری 
وزارت  تخصص  اکمال 
افتتاح  مراسم  در  صحت 
این برنامه در بامیان گفته 
تا  دارد  تالش  وزارت  این  که  است 
در  صحی  نهادهای  بخشیدن  بهبود 
کشور، نیاز برای سفر به خارج کشور 

برای تداوی را رفع کند.

کشف ده کیلوگرام 
هیرویین درشاهراه 

غزنی قندهار
8صبح، غزنی: مقدار ده کیلو گرام 
هیرویین در ولسوالی گیالن والیت 
غزنی کشف و ضبط شد. این مواد 
در یک عراده موتر نوع 303 که از 
حرکت  در  قندهار  سمت  به  کابل 
توسط  که  بود  شده  جاسازی  بود، 
گیالن  منطقه  در  غزنی  پولیس 
کشف و ضبط شد. دراین رابطه سه 
نفر بازداشت شده اند و مساله تحت 

تحقیق و پیگیری قرار دارد. 
گفته  به  که  است  درحالی  این 
معتادین  تداوی  مرکز  مسوولین 
غزنی آمار معتادان دراین والیت رو 

به افزایش است.
خودش  باید  را  قضیه 

حل کند.
سیف اهلل پدر حسین داد 
با  که  او  می گوید 
هیچ گونه  محمدحسین 
شخصی  خصومت 
باشندگان  اما  ندارد، 
از  نیز  تل عاشقان  قریه 
امالک  مدیر  دست 
او  آمده اند.  ستوه  به  بلخاب  ولسوالی 
پسرش  قتل  قضیه  پیگری  برای  که 
اکنون در کابل به سر می برد، می گوید 
در  خانواده اش  اعضای  اکنون  که 
مورد  امالک  مدیر  سوی  از  بلخاب 
آزار و اذیت قرار گرفته اند. به گفته ی 
بلخاب  ولسوالی  امالک  مدیر  او، 
خانواده ی وی را تحت فشار قرار داده 
قضیه  این  پیگیری  از  را  پدرش شان  تا 
مانع شوند. پدر مقتول افزود که عامالن 
این قضیه تاکنون از سوی هیچ نهادی 
سرپل  والی  اما،  نشده اند.  بازداشت 
که  روزنامه 8صبح گفت  با  تماس  در 
مقتول فعال تحت بازداشت پولیس قرار 
دارد و برای بازداشت همدستان وی نیز 

دستوری صادر شده است.

مجلس  می برند.  سر  به  باطل  دور  یک 
بار  یک  حتا  هفته  این  در  نیز  نمایندگان 
قتل عام های  و  موجود  ناامنی های  به  هم 
مردم اشاره نکردند و جز ریاست پارلمان 
دیگر  نیز  دسته  این  برای  اداری  هیات  و 
این حال  با  نمی باشد.  اندوهی  و  هیچ غم 
اکنون به خوبی دیده می شود آنکه ادعای 
میزانی  تا چه  می کنند  مردم  از  نمایندگی 
راستای  در  و  بوده  مردم  نماینده ی  واقعا 

منافع آنان قدم برداشته اند. 

افتتاح دو پروژه برق درغزنی
8صبح، غزنی: دو پروژه برق دولتی با حضور محمد موسی اکبر زاده والی غزنی و 
شماری از روسای ادارات دولتی و متنفذین محل افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. 
این پروژه ها در دو ناحیه شهر قریه بهلول و ساحه توسعه یافته پالن سوم که قبل از 
این از برق دولتی محروم بودند، افتتاح شد وحدود 500 خانواده در هردو ناحیه از نور 

برق بهره مند شدند.
 گفتنی است که این دو پروژه به کمک تیم بازسازی والیتی کشور پولند مستقر در 

غزنی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است. 
این در حالی است که در اکثر مناطق غزنی برق دولتی وجود ندارد و برق مردم از 
افزایش قیمت برق دراین  امر سبب  این  تامین می شود.  طریق سکتورهای خصوصی 

والیت می باشد و هزینه یک کیلوات برق در غزنی تا 60 افغانی محاسبه می شود.   

یک هیات...
ادامه از صفحه 1

جمله  از  ترکیه  گزارش ها،  براساس 
افغانستان  دولت  که  است  کشورهایی 
تالش دارد تا در آن کشور دفتر نمایندگی 
سیاسی طالبان را به منظور آغاز گفتگوها 
از  تاکنون  گزارش ها  این  اما  کند.  ایجاد 
نشده  تایید  رسما  دولتی  مقام های  سوی 

است.
این در حالیست که یک مقام ارشد دولتی 
گفته است شورای عالی صلح یک هیاتی 
را به گوانتانامو می فرستد تا در زمینه روند 
ارتباط رهایی  با زندانیان طالبان در  صلح 

احتمالی آنها صحبت کند.
گزارش  لندن  چاپ  تیلگراف  روزنامه 
عضو  یک  رحمانی  ارسال  که  می دهد 
گفته  همچنین  صلح  عالی  شورای  ارشد 
است که این هیات در همکاری با ایاالت 
دنبال آن که هیالری  به  و  امریکا  متحده 
کلنتن وزیر خارجه ایاالت متحده گفت، 
برای پایان جنگ در افغانستان تالش های 
به  می بخشد  تقویت  را  دیپلوماتیک 

گوانتانامو اعزام می شود.
گفته می شود که حدود بیست تن از سران 
طالبان در زندان گوانتانامو بسر می برند و 
آنها  رهایی  صلح،  عالی  شورای  باور  به 
کمک خواهد کرد تا رهبران سابق طالبان 

خود را برای گفتگو آماده بسازند.
امریکا پیش از این مساله، رهایی زندانیان 
معامله  بدل  در  را  گوانتانامو  در  طالبان 
تقاضای  به  اگر  اما  بود،  سیاسی رد کرده 
با  مصالحه  زمینه  در  صلح  عالی  شورای 
طالبان مسلح معامله صورت می گیرد این 
متحده  ایاالت  موقف  در  تغییر  مفهوم  به 

امریکا خواهد بود.
عنوان  به  صلح،  کمیته ی  حال،  همین  در 
در والیت  عالی صلح  نمایندگی شورای 
لودین،  عطااهلل  مولوی  حضور  با  کندز، 
کشور  صلح  عالی  شورای  دوم  معاون 
ایجاد شد. در این شورا، 30 تن از متنفذان 
والیت کندز گماشته شده اند تا در زمینه ی 
به میان آوردن طالبان به زندگی عادی و 
فضای صلح تالش کنند و در بدل آن، به 
گفته،  لبیک  طالبان  شرط های  از  برخی 

امتیازهایی را برای آنان بپردازند.
با  کندز،  در  کمیته  این  کار  آغاز  ولی 
بود. مال  سخنان و گونه ی دیگری همراه 
طالبان  فرماندهان  از  تن  نبی، یک  محمد 
که به دولت پیوسته است، گفت: »با آنکه 
می گذرد،  دولت  به  من  پیوستن  از  ماه   2
ما  برای  که  خویش  وعده های  به  دولت 

داده بود، وفا نکرده است.«
یک  رحیمی،  موسی  محمد  همین گونه، 
ایجاد  کندز،  در  قومی  متنفذان  از  تن 
در  هنوز  تا  را  کندز  در  صلح  کمیته ی 
و  خوانده  خاص  قوم  و  حلقه  یک  گرو 
کندز،  هزاره های  که  گفت  اعتراض  با 
باقی  سهم  بدون  کمیته،  این  تشکیل  در 

مانده اند.
از جمله شورای  دولتی  مقام های  گرچند 
راه های  از  تا  تالش اند  در  صلح  عالی 
مسالمت آمیز با طالبان و دیگر گروه های 
مسلح مخالف دولت وارد گفتگو شوند، 
اما این گروه ها تاکنون به درخواست ها و 
گفتگوها،  انجام  جهت  دولت  تالش های 
با شدت بخشیدن حمالت شان به محالت 

نظامی و غیرنظامی پاسخ داده اند.

برنامه اکمال تخصص در شفاخانه والیتی بامیان آغاز شد

قتل یک جوان توسط مدیر امالک بلخاب

مردم قتل عام می شوند 
ادامه از صفحه 1نامزدان معترض پایکوبی می کنند 
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صلح با جانیان سادیست 
تسلیم طلبی است!

وحشیانه ی  و  جنون آمیز  حمالت  حالی که  در 
طالبان مزدور پاکستانی علیه اهداف غیرنظامی 
و مردم بیگناه افغانستان در حال افزایش است، 
هیاتی متشکل از اعضای شورای عالی صلح به 
مقصد گفتگو با مقامات ترکیه، عازم آن کشور 
شورای  سوی  از  که  اعالمیه ای  در  شده اند. 
صلح انتشار یافته گفته شده است که هدف از 
مختلف  درعرصه های  روابط  تحکیم  سفر  این 
است  روشن  است.  افغانستان  و  ترکیه  میان 
این  عنوان هدف  به  که شورای صلح  را  آنچه 
هواخوری(  گفته شود  است  بهتر  )یا  مسافرت 
ندارد  صلح  شورای  به  ربطی  است،  خوانده 
تحکیم  برقراری و  برای  افغانستان  بلکه دولت 
روابطش با سایر کشورها، نهادها و ارگان های 
صلح  وشورای  دارد  را  خودش  باصالحیت 
صالحیت و کفایت و مسوولیتی برای این کار 
ندارد. ولی چون شورای صلح باید نشان دهد 
سبب  این  از  است،  وظیفه  انجام  حال  در  که 
ولو بی ربط باید اعالمیه صادر کند. شام روز 
یورش  از  را  گزارشی  طلوع  تلویزیون  گذشته 
وحشیانه ی تروریست ها بر کابل بانک ننگرهار 
منتشر کرد که نشان می داد چگونه افراد طالبان 
بر مردم بی سالح و دفاع، آتش می گشایند. یکی 
نیروهای  این گروه که توسط  انتحاری های  از 
امنیتی دستگیر شده است در اظهارات خودش 

گفته است که از کشتن انسان ها لذت می برد. 
بر سیاق اظهارات شورای صلح و حکومت که 
گفته های هر طالبی و طالب نمایی را موضع گیری 
می توان  می آورند،  حساب  به  طالبان  همه ی 
این گفته ی آن طالب را زبان حال همه طالبان 
طالبان  تروریستی  حمله ی  دو  طی  دانست. 
مزدور پاکستان در ننگرهار و متعاقبا در کندز 
جمعا حدود هشتاد نفر کشته و در همین حدود 
زخمی شده اند که در میان آنان زنان و کودکان 
نیز وجود دارند. آیا الزم و حتا واجب نبود که 
و  دلسوز  جمهور  رییس  و  دموکراتیک  دولت 
احساساتی ما روزی را و دست کم ساعتی را 
»عزای ملی« اعالم می کرد؟ شاید چون این کار، 
برادران طالب! و طالبان کرام! را خوش نمی آمد 

مصلحت آن بود که از سر آن بگذرند!
جانیان  چنین  با  صلح  که  اینست  سوال  حاال 
لذت  خون  بوی  از  که  دیوانه اي  و  سادیست 
می برند و از پارچه پارچه شدن انسان ها لذت 
می برند، چه جوازی دارد؟ شورای صلح از فرط 
چنین  که  نمی آید  بدش  بی برنامگی  و  بیکاری 
سفرهای بی نتیجه اي داشته باشد. چنانچه قبل 
بر این نیز شماری از اعضای شوراي صلح به 
منظور جلب همکاری مقامات پاکستانی سفری 
به پاکستان  داشتند. طبعا می توان تصور کرد 
برگشتند  و راضی  و گل شنیدند  گفتند  گل  که 
اما چنانچه گفته شده است، این سفر دستاورد 
روشنی نداشت، هرچند برای برخی از اعضای 
نیز  حاال  بود.  دوستان  با  دیداری  تجدید  آن 
یا  و  کاهش  در  سفر  این  که  می رسد  نظر  به 
فروکش کردن خشونت ها و آدمکشی ها نقشي 
نخواهد داشت، اما اعضای شورا به هواخوری 
از  هیاتی  که  می شود  گفته  دارند.  ضرورت 
خواهد  سفر  نیز  گوانتانامو  به  صلح  شورای 

کرد تا مثال با زندانیان آنجا هم کفتگو کند! 
بود؟  نتیجه ی سفر چه خواهد  معلوم شود که 

یک عملیات انتحاری و خونین دیگر یا...

زنگ اول
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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 گزارشها 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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940
ازروزها پناهمیبردند.دریکی یاهمدرکوهها و

قریه باالی که رسید احوال ما برای کار فصل در
گذاشتیم فرار به پا همه میگیرد. حملهصورت ما
ماندندو قریه اندکدر تعداد ورفتیموفقطیک
گفتندکهاگراینگپدرستبودمادربینکوهها
پنهانمیشویم.آنهاقبالهمچنینمیکردند.درآن
روزکهعساکرروسیودولتیباالیقریهماحمله
راآغازکردند،همهکسانیکهدرقریهماندهبودند،
بهطرفکوهپناهبردنداماروسهاازطیارهایشانرا
میبینندوتوسطراکتایشانرامیزنندوبهشهادت
عمر از سال 45 زمان آن در که پدرم میرسانند.
توسط حادثه همان در بود نموده سپری را خویش
جنایتکارانروسیبهشهادترسید.ظالمانمرااز
نوازشهایپدرممحرومساختندوتابهامروزآرزو
مانند و میبود زنده پدرم ایکاش دارمکه دل در
سایرپدرانمرانوازشمیکرد.بعدازشهادتپدرم
مابسیارروزهایسختیراسپرینمودیموزندگی
راتابهامروزبدونپدرمادامهدادیم،امامننتوانستم
بهیادم کهغماورافراموشنمایم.هربارکهپدرم
میآیدبهجنگافروزانوکسانیکهپدرمراازمن

گرفتند،نفرینمیفرستم.«



گزارشامروز»ازورایدودوآتش«حقیقتتلخزمان
اشغالکشورتوسطنیروهایروسیاست.خواهریرابا
خودداریمکهخاطراتتلخزندگیاشراباماچنینبیان
بسیارزیاداستو ما تلخدرزندگی میدارد:»روزهای
هرگوشهوزاویهآنراکهتماشانماییدمملوازدردو
همان از که بود غریبکار مردی پدرم است. بوده غم
اینچیزهاکار بهدولتو امرارمعاشمینمودیمو راه
نداشتیم.مصروفزندگیبودیمودرآنزماندروالیت
نظامکمونیستیحاکم غزنیسکونتداشتیم.درکشور
ایشان با نیز نیروهایاشغالگرروسی بودودرکنارآنها
همکاریمینمودند.زمانبسیارسختیبودزیراتعدادی
این در و بودند نموده آغاز را جهاد آنها علیه مردم از
طرف دو هر ظلم باید که بودند ملکی مردم این بین،
که زمانی مجاهدین نیروهای زیرا میکردند. تحمل را
ارتزاقی مواد و پول ازمردم مامیشدند، قریههای وارد
جمعآوریمینمودندوهمچنینبایدکهاهالیقریهبرای
ایشاننفربرایعسکریمیدادند.اکثراوقاتآنانهنوز
درقریهبودندکهنیروهایروسیودولتیباالیقریهها
را قریهها و مینمودند آغاز را زمینی و هوایی حمالت
بمبارانمینمودندوهمراهباتانکخانههایماراویران
حاصل آگاهی قضیه از که زمانی مردم میکردند.
مینمودند،ازقریهخارجمیشدندودرقریههایدورتر

ادامه افغانستان در خود مشترک تالشهای به همچنان
خواهیمداد.«

این در افغانستان در ناتو ملکی نماینده سیدول مارک
روند آغاز با همزمان افغانستان دشوار روزهای از جلسه

انتقالخبرداد.
آقایسیدولآغازانتقالمسوولیتامنیترابرایماموریت
بااهمیتخواندوگفت افغانستان جامعهجهانیودولت
پروسهانتقالبراساساظهاراتمکرررییسجمهورکرزی

در جلسهای تدویر با گذشته روز افغان و ناتو مقامات
کابلآغازپروسهانتقالامنیتبهنیروهایافغانرامهمو
همراهبادشواریهاتوصیفکردند.اشرفغنیاحمدزی
کشور برای را انتقال آغاز امنیت، انتقال برنامه مسوول
قبلطرحریزی از برنامه این که افزود و بااهمیتخواند

شدهوبهصورتناگهانیآغازنمیشود.
نمایندهویژهسازمانمللمتحددرافغانستاندراینجلسه
گفتکهآغازانتقالبرایحکومتافغانستانبسیارمهمو
انتقال ازآغازروند اماجامعهجهانی بود. دشوارخواهد
همکاری کشور این با 2014 سال در روند این پایان تا

خواهدکرد.
امنیت،جنرال انتقال برنامه احمدزیمسوول غنی اشرف
دیویدپتریوسفرماندهعمومینیروهایناتودرافغانستان،
استیفن و کشور در ناتو ملکی نماینده سیدول مارک
دیمیستورانمایندهخاصسرمنشیسازمانمللمتحدبرای
افغانستانوشماریازسفیرانکشورهایعضوناتودراین

جلسهاشتراکداشتند.
آقایاحمدزیدرسخنانکوتاهیدرآغازجلسههدف
به صالحیت و امنیت انتقال آغاز را نشست این اصلی
و است انتقال مورد در جلسه »این کرد: عنوان افغانها
هدفمابهدستآوردنمسوولیتوصالحیتسرتاسری
رییسجمهور پیش سال نطق در که گونه آن افغانستان

افغانستاننشرشدهبود،میباشد.«
آقایاحمدزیازتاریخمشخصانتقالواینکهدرابتدا
میشود، سپرده افغان نیروهای به والیات کدام امنیت
سخننگفتامارییسجمهورکرزیدرکنفرانسامنیتی
افغانستان بود برگزارشدگفته اخیرادرآلمان مونیخکه
آمادهاستتاپروسهانتقالامنیتراازتاریخ21مارچکه

مصادفبااولحملسال1390است،آغازکند.
به والیات کدام امنیت ابتدا در که نشده مشخص هنوز
در میشود گفته ولی میشود سپرده دولتی نیروهای
مراحلاولی،امنیتوالیاتیکهدارایتهدیدپایینامنیتی

هستند،بهنیروهایافغانواگذارخواهدشد.
تنظیم قبل از برنامهای انتقال، پروسه که احمدزیگفت
متحده ایاالت و ناتو نیروهای باهمکاری که است شده
باشدکه آگاه باید افغانستان »ملت میشود: آغاز امریکا
پروسهانتقالیکپروسهتنظیمشدهاست،نهیکپروسه
ناگهانی.ودرچارچوبانتقالمناسباتافغانستانباجامعه
ناتو و امریکا متحده ایاالت اضالع با و عموما جهانی

خاصتا،تحکیمخواهدیافت.«
اجازه خبرنگاران برای جلسه این اولی دقایق در تنها
پوششدادهشداماادامهجلسهدرپشتدروازههایبسته

وبدونحضورخبرنگارانادامهیافت.
افغانستان در ناتو عمومی فرمانده پتریوس دیوید جنرال
بر و خواند بااهمیت را انتقال روند آغاز جلسه این در
همکاریمشترکباافغانستانتاکیدکرد:»این)موضوع(
را حقیقت این انتقال آغاز که دارم باور من است. مهم
واضحمیسازدکهپیشرفتهایینهتنهادرعرصهیامنیتی
ما و است آمده وجود به نیز دیگر عرصههای در بلکه

درکنفرانسکابلوکنفرانسلیسبونآغازمیشود.
سیدویلگفت:»اجرایانتقالباچالشهاییهمراهخواهد
امااین بودوماروزهایدشواریپیشروخواهیمداشت.
آغازدورتحولجدیدیاستکهتاپایانسال2014ادامه
مییابد.باآنهمتالشهایمشترکجامعهجهانیبادولت
افغانستاندرسالهایپساز2014نیزادامهخواهدیافت
و امنیت راستای در را آنچه میخواهد جهانی جامعه و

شفافیتتعهدکردهعملینماید.«

ملل سازمان سرمنشی خاص نماینده دیمیسیتورا استیفن
متحدگفتباآغازروندانتقال،حکومتافغانستانرسما
برای مساله این و میگیرد عهده به را امنیت مسوولیت

افغانهابسیارمهمودشوارخواهدبود.
که دارند را نگرانی این برخیها گفت دیمستورا آقای
صلحوانتقالامنیتدرتقابلقراردارندیاخیر.اوگفت
باورداردکهپسازاینصلحوانتقالدوشادوشهمبه

پیشخواهندرفت.
رهبری افغانها 2014 از پس که گفت دیمستورا آقای
به افغانستان اما داشت خواهند دست در را امور همه
عنوانعضومهمسازمانمللمتحدحمایتاینسازمانو
کشورهایعضوناتوراباخودخواهدداشتواینکشور

تنهاگذاشتهنخواهدشد.
انتقالسخن روند آغاز از درحالی ناتو و افغان مقامات
برمراکز اخیرحمالتطالبان میگویندکهدرهفتههای
تجمعافرادنظامیوملکیافزایشیافتهوتنهادرسهروز
گذشتهحدود70تندراثراینحمالتکشتهشدهاند.با
نیروهای به امنیت انتقال به رابطه در نگرانیهایی آنکه
افغانوجوددارداماپیشازاینمقاماتدروزارتدفاع
وداخلهگفتهاندایننیروهابهاندازهکافیآمادگیدارند
تامسوولیتامنیترابراساسبرنامهایکهترتیبمیشود

بهعهدهگیرند.
وزارتدفاعافغانستانگفتهاستکهروندتجهیزوتعلیم
نیروهایامنیتیبهخوبیبهپیشمیرودوتاسال2014که
مسوولیتامنیتسراسرافغانستانبهنیروهایافغانواگذار
از امنیتودفاع تامین تواناییکامل نیروها این میشود،

افغانستانراخواهندداشت.



پدرم 
را از من 

گرفتند

از  سال   45 زمان  آن  در  که  پدرم 
بود  نموده  سپری  را  خویش  عمر 
در همان حادثه توسط جنایت کاران 
روسی به شهادت  رسید. ظالمان مرا 
از نوازش های پدرم محروم ساختند 
و تا به امروز آرزو در دل دارم که 
مانند  و  ای کاش پدرم زنده می بود 
می کرد.  نوازش  مرا  پدران  سایر 
بسیار  ما  پدرم  شهادت  از  بعد 
روز های سختی را سپری نمودیم و 
پدرم  بدون  امروز  به  تا  را  زندگی 
نتوانستم  من  اما  دادیم،  ادامه 
نمایم.  فراموش  را  او  غم  که 
به  می آید  یادم  به  پدرم  که  هربار 
جنگ افروزان و کسانی که پدرم را 
می فرستم. نفرین  گرفتند،  من  از 

روزهای دشوار 
افغانستان پس از 
آغاز روند انتقال 

ـــــــــــــــــــــــــــــ :حکیمیـــــــــــــــــــــــــــــ

نماینده  دیمیسیتورا  استیفن 
خاص سرمنشی سازمان ملل متحد 
گفت با آغاز روند انتقال، حکومت 
مسوولیت  رسما  افغانستان 
و  می گیرد  عهده  به  را  امنیت 
بسیار  افغان ها  برای  مساله  این 
بود.  خواهد  دشوار  و  مهم 
آقای دیمستورا گفت برخی ها این 
نگرانی را دارند که صلح  و انتقال 
یا  دارند  قرار  تقابل  در  امنیت 
باور دارد که پس  او گفت  خیر. 
از این صلح و انتقال دوشادوش 
رفت.  خواهند  پیش  به  هم 

ACKU
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از  یادداشت: آنچه در زیر می آید، بخشی 
احمد  آقای  نوشته  طوالنی  مقاله ی  یک 
نشر  به  پالیسی  فارن  در  که  است  رشید 
از  بخشی  8صبح  روزنامه ی  است.  رسیده 

این نوشته را برگردانده است.

سپتمبر  یازدهم  از حمله ی  پیش  هفته  چند 
افغان در مهاجرت  از رهبران  2001، یکی 
که من او را از 20 سال پیش می شناختم، به 
دیدار من در خانه ام در الهور آمد. نامش 
خودش  که  گونه  آن  و  بود  کرزی  حامد 
گفت، مشکل اش این بود که عقیده اش را 
در مورد نگرانی غرب در مورد کشورش 

به سرعت از دست می داد. 
خانواده های  از  یکی  به  وابسته  کرزی 
بود  افغانستان  در جنوب  پشتون  برجسته ی 
شناخته  طالبان  نظام  سرسخت  دشمن  که 
از  را  کشور  اداره ی  که  طالبان  می شدند. 
پدر  داشتند،  دست  به  زمان  آن  تا   1996
کرزی را در مقابل مسجدی در شهر کویته 
که در کنار مرز با افغانستان قرار دارد، دو 
سال قبل با شلیک گلوله از بین برده بودند. 
پول  مخفی  صورت  به  جوان  کرزی  حال 
برای  افغانستان  مرز  طریق  از  را  اسلحه  و 
مقاومت های احتمالی در برابر رژیم طالبان 
دستگاه  سوی  از  پیامی  او  اما  می فرستاد. 
که  کرد  دریافت  پاکستان  استخبارات 
شده  باطل  پاکستان  در  اقامت اش  ویزه ی 
که  طالبان  که  بود  چنان  قضیه  و  است 
استخبارات  دستگاه  با  نزدیکی  رابطه ی 
استخبارات  دستگاه  از  داشتند،  پاکستان 
کرزی  مانع  تا  بودند  خواسته  پاکستان 
سفارت های  کرزی  شود.  آنان  برابر  در 
پیهم  را  آباد  اسالم  در  غربی  کشور های 
دور می زد تا دریابد که اگر وارد افغانستان 
او  از  بزند، کسی  به شورش  شود و دست 
هیچ کس  اما  نه.   یا  کرد  خواهد  حمایت 
از  زیادی  شمار  نبود.  کمک  به  حاضر 

سفیران حتا دیدار با او را رد کرده بودند.

بمب افگن های  زمانی که  بعد،  ماه  چند 
در  را  طالبان  بقایای  آخرین  امریکایی 
خارج از کابل از میان برداشتند، همه چیز 
به  عادی  آدم  یک  از  کرزی  کرد.  تغییر 
یک رییس جمهور مبدل شد و در چشمان 
دولت امریکا از یک مبارز در یک تعارض 
بااهمیت  همکار  یک  به  منطقه ای،  گنگ 
استراتژیک تبدیل گشت. اکنون، زمانی که 
ریاست  کاخ  در  کرزی  با  قبل  وقت  چند 
گفتگوی  یک  برای  کابل  در  جمهوری 
طوالنی دیدار داشتم، دریافتم که از زمان 
دیدار ما قبل از یازدهم سپتمبر 2001 چقدر 
رابطه اش با ایاالت متحده عمیق شده است.

اکنون چنین به نظر می رسد که  آقای کرزی 
یکبار دیگر به تعهد درازمدت غرب برای 
چنین  او  است.  شده  بی اعتماد  کشورش 
نمایندگان  که  امریکایی ها  که  می پندارد 
نظامی و غیرنظامی زیادی دارند و پیام های 
دارای  می رسانند،  او  به  را  نقیضی  و  ضد 
جنگ های شان  و  هستند  مختلفی  اهداف 
در واشنگتن را، با ضرب االجل های کوتاه 
و زمان بندی های فشرده، در خانه ی او و با 
قابل  آدم های  می دهند،  انجام  او  هزینه ی 
به  او،  مشاوران  از  یکی  نیستند.   اعتمادی 
من چنین شکایت کرد: »زمانی که یکی از 
وارد  که  می خواهد  کرزی  از  امریکایی ها 
پیاله ی  هنوز  جمهور  رییس  شود،  عمل 

چایش را پف می کند تا سرد شود.«
در دهه ی گذشته، شمار اندکی از مقامات 
امریکایی که کرزی به آنان اعتماد داشت، 
جمهور  رییس  و  رفتند  پی دیگری  یکی 
آمیزاش،  توطیه  تیوری های  با  را  افغانستان 
باورمند  او  اواخر،  این  در  گذاشتند.  تنها 
شده است که امریکایی ها می خواهند از او 
نجات پیدا کنند و سماجت او برای حساب 
در  حکومت اش  عملکردهای  از  ندادن 
مورد ناکامی حکومت، فساد روزافزون در 
خانواده ی  و  باالی حکومتی  مقامات  میان 
به  را  او  که  تقلب  با  توام  انتخابات  او، 

او  ناکامی  عالوه  بر  و  کشاند،  دوم  دور 
آینده ی  برای  چشم انداز  یک  ایجاد  برای 
می کند.  تقویت  را  دیدگاه  این  کشورش، 
است،  آمده  گزارش ها  در  که  آن گونه 
ارشد  مقامات  به  گذشته  سال  پاییز  در  او 
»دشمن  سه  از  که  بود  گفته  امریکایی 
جامعه ی  متحده،  ایاالت  یعنی  او  اصلی« 
جهانی و طالبان که او با آنان مواجه است، 

با طالبان کنار خواهد آمد. 
»سال  برمی آمد که سال 2010 یک  چنین 
ایاالت  سوی  از  جنگی که  برای  جدید« 
باشد  افغانستان رهبری می شود،  متحده در 
در  غفلت  سال ها  از  پس  امریکایی ها  و 
وضعیت  از  متابعت  در  کشور  این  مورد 
عراق، باالخره منابع الزم را برای مبارزه با 
طالبان و ساختن این کشور، سرمایه گذاری 
بدتر شد. سال  کنند. در عوض، همه چیز 
نیروهای  برای  سال  مرگبارترین  گذشته 
جنگ  آغاز  از  امریکا  رهبری  به  ایتالف 
در افغانستان بود و شمار تلفات غیرنظامیان 
از  طالبان  شورش  ساحه ی  و  شد  زیاد 
به شمال و غرب  افغانستان  جنوب و شرق 

افغانستان گسترش یافت.
عمق این ناکامی، با توجه به عوامل و نتایج 
گسیخته ی  هم  از  رابطه ی  از  ناشی  آن، 
امریکا  برای  متحدی که  کرزی،  با  امریکا 
رفتن  دست  از  و  دالر  بیلیون   330 از  بیش 
کشور  این  سرباز   1400 به  نزدیک  جان 
این  اکنون  و  می باشد  است،  داشته  قیمت 
رابطه پس از یک دهه در حالت افول قرار 
به  اداره اش  و  اوباما  جمهور  رییس  دارد. 
مثل  افغان و شمار زیادی  به رهبر  سادگی 
این  به  با توجه  اعتماد نمی کنند. ظاهرا  او، 
حکومت  دستگاه  پاک کاری  که  عقیده 
کرزی دارای اهمیت بیشتری نسبت به کنار 
است،  افغانستان  ثبات  برای  خودش  زدن 
روزافزون  صورت  به  امریکایی  مقامات 
در  را  ضدفساد  چالش برانگیز  بررسی های 

حلقه ی داخلی او آغاز کرده اند. 

 عمق این ناکامی، 
با توجه به عوامل و نتایج 
آن، ناشی از رابطه ی از 
هم گسیخته ی امریکا با 
کرزی، متحدی که برای 
امریکا بیش از 330 

بیلیون دالر و از دست 
رفتن جان نزدیک به 

1400 سرباز این کشور 
قیمت داشته است، 
می باشد و اکنون این 

رابطه پس از یک دهه در 
حالت افول قرار دارد. 
رییس جمهور اوباما و 
اداره اش به سادگی 

به رهبر افغان و شمار 
زیادی مثل او، اعتماد 

نمی کنند.

که  است  شده  گزارش  رسانه ها  از  برخی  در 
قوماندان های متوسط طالبان از ادامه جنگ در 
افغانستان خسته شده و از فرمان رهبران بلندپایه 
می زنند.  سرباز  جنگ،  ادامه  برای  گروه  این 
معنا  این  به  باشد،  داشته  صحت  خبر  این  اگر 
است که رهبران طالبان با عدم اطاعت از سوی 
این می تواند  این گروه مواجه است و  اعضای 
چشم انداز جنگ در افغانستان را به نفع دولت 

کابل و نیروهای بین المللی تغییر دهد.
در گزارش ها آمده است که روزنامه نیویارک 
به  فبروري   21 به تاریخ  که  گزارشي  در  تایمز 
نشر رسانده، خبر داده که در مصاحبه با شماري 
آنان  یافته است که  افراد متوسط طالبان در  از 
عالقمند به ادامه جنگ در افغانستان نمی باشند. 
در  که  طالبان  رهبران  گزارش،  این  اساس  بر 
متمرکز  افغانستان  جنوبي  سرحدات  آن سوی 
هستند، افراد این گروه را تشویق می کنند که به 
جنگ در افغانستان ادامه دهند. اما قوماندان های 
میان رتبه طالبان از این وضعیت خسته شده و در 
گفتگو با نیویارک تایمز گفته اند که عالقه اي 

به ادامه جنگ در افغانستان ندارند.
قابل توجه است و می تواند  بسیار  نکته ای که 
جالب باشد و بدان پرداخته شود این است که 
در این گزارش به نقل از افراد طالبان آمده است 
که دلیل خستگي آنان از جنگ، ترس از جنگ 
نبوده بلکه آنان نسبت به سرنوشت این جنگ 
تردید دارند و این پرسش را مطرح می کنند که 
این جنگ چه زمانی پایان می یابد. به میان آمدن 
چنین مفکوره ای در میان قوماندان های متوسط 
طالبان این واقعیت را آشکار می سازد که یک  
آمده  بوجود  طالبان  میان  در  سردرگمی  نوع 
است. برای طالبانی که در گذشته نفس اجرای 
مهم ترین چیز محسوب  مال محمد عمر  فرمان 
انگیزه های جنگ  اهداف و  اکنون  می گردید، 
اینکه  است.  یافته  اهمیت  آن  چشم انداز  و 
در  تا  می شوند  تحریک  طالبان  قوماندان های 
کنند،  فکر  جنگ  سرنوشت  و  انگیزه  مورد 
برای  تبلیغاتی  زمینه  یک  کننده  مهیا  می تواند 

دولت کابل باشد.
وضعیت  این  به  توجه  با  آنچه  میان  این  در 
که  است  این  شود،  گرفته  بحث  به  می تواند 
خستگي قوماندان های طالبان از جنگ، در کنار 
نا امیدي شماري از قوماندان های طالبان  اینکه 
رهبران  سوي  از  شده  داده  وعده  پیروزي  از 
نشاندهنده  می سازد،  برجسته  را  گروه  این 
نمایش روبرو شدن این تعداد از قوماندان های 
طالبان با عدم مشروعیت نیز می باشد. از چنین 
به  متعهد  نهادهاي  و  افغانستان  دولت  وضعیتي 
کرده  استفاده  باید  دموکراسي  شدن  نهادینه 
مشروعیت  عدم  سازي  برجسته  راستاي  در  و 
راه  به  را  گسترده اي  تبلیغات  طالبان  تحرکات 

بیاندازند.
که  است  این  طالبان  با  مقابله  راه های  از  یکي 
بتوانند  دموکراسي  طرفدار  نهادهاي  و  دولت 
بنیادین  خواسته های  مقبولیت  و  مشروعیت 
در  به ویژه  سازند.  مواجه  سوال  با  را  طالبان 
چندي  از  طالبان  می شود  دیده  شرایطي که 
می دهند،  قرار  هدف  را  عامه  مراکز  به این سو 
طرح سوال در مورد مشروعیت و توجیه پذیري 
حتا  و  شود  واقع  موثر  می تواند  طالبان  اهداف 
اعضاي طالبان را با همین پرسش رو برو ساخته 

و رهبران این گروه را به چالش بگیرند.
با توجه به این که طالبان در این اواخر کوشش 
عمومي  مراکز  مردم،  ترساندن  براي  می کنند 
بایستي  نیز  سویی  این  از  دهند،  قرار  هدف  را 
تالش صورت گیرد تا انگیزه های اصلي طالبان 
در مسیر فعالیت تشکیالتي شان با سوال مواجه 
عدم  چالش  با  طالبان  راستا  این  در  اگر  شود. 
مرحله  در  اینکه  یا  و  شوند  مواجه  مشروعیت 
تشکیالتي  مشروعیت  نظر  از  سردرگمي 

با  گروه  این  تشکیالتي  بنیادهاي  گیرند،  قرار 
شکست مواجه خواهد گردید. 

برخي از گزارشها نشان می دهند که در جریان 
غیر  اکثرا  که  تن  از 250  بیشتر  اخیر،  هفته  دو 
نظامیان بوده اند به اثر حوادث مختلف مرتبط با 
جنگ در سطح کشور کشته شده اند. حمالت 
کندز  و  قندهار  خوست،  ننگرهار،  کابل،  در 
چالش  به  را  طالبان  می توانند  که  اند  مواردي 
بکشند. طالبان در ننگرهار و در کندز بصورت 
قرار  هدف  را  عمومي  مرکز  دو  آشکار  بسیار 
دادند. بر اساس گزارشهاي منتشر شده در مورد 
اثر  بر  تن  هفتاد  از  بیشتر  کندز،  حادثه  تلفات 

حمله انتحاري طالبان کشته و زخمي شده اند. 
دستگاه تبلیغاتي البته خاموش دولت می تواند از 
این وضعیت به نفع خود استفاده کرده و رهبران 
هدف  را  گروه  این  رفتار  مشروعیت  و  طالبان 
قرار داده و افکار و اذهان عامه را بر ضد آنان 
بسیج کنند. اگر این کار صورت گیرد، طالبان 
شکي  می گردد.  روبرو  جدي  بسیار  چالش  با 
افکار  گسترده  بسیار  بصورت  اگر  که  نیست 
عمومي در برابر رفتار طالبان بسیج شود، براي 
اجراي  به  ملزم  را  که خود  طالبان  عادي  افراد 
ایجاد  انگیزه  این  می دانند،  رهبري شان  فرامین 
می گردد که از رهبران شان در مورد کشتار غیر 

نظامیان سوال بپرسند.
از سوي  تنها  نه  که  می شود  دیده  در عمل  اما 
کشیدن  چالش  به  راستاي  در  فعالیتي  دولت 
صورت  کاري  طالبان  بنیادین  اهداف های 
رسمي  مقامات  از  برخي  حتا  بلکه  نمی گیرد، 
از  بعضي  توجیه  در  تا  می کنند  کوشش 
رخدادها به نفع گروه های مسلح مخالف دولت 
لب به سخن بگشایند. چنانچه نمونه واضح این 
حکومتي  مقامات  از  یکي  ذهنیت زدایي  کار، 
در راستاي کم کردن مسوولیت حزب اسالمي 
وزیر  در  فاینیست  فروشگاه  در  انفجار  از  بعد 
اعالم  علیرغم  که  بود  کابل  شهر  اکبرخان 
مسوولیت از سوي حزب اسالمي تالش کرد تا 
به نفع حزب اسالمي ذهنیت زدایي کند. این در 
حالیست که مقامات رسمي حکومت به حیث 
محسوب  جامعه  سازان  سرنوشت  کساني که 
خود  مسوولیت  به  نسبت  بایستي  می گردند، 
به  اعتنایي  مخالفاني که  برابر  در  و  بوده  متعهد 
به  ندارند،  دولت  در  موجود  اصول  و  ماهیت 

جدیت برخورد کنند. 
البته تمرکز افراطي بر پروسه صلح نیز یکي از 
تبلیغاتي  هجمه  مسیر  در  که  است  چالش هایي 
باعث  حتا  و  دارد  قرار  دولت  مخالفان  علیه 
این  بر  تکیه  با  طالبان  رهبران  تا  می گردد 
مقامات  تبلیغ کنند. وقتي  نفع خود  به  موضوع 
به عنوان  از طالبان  اول مملکت همواره  درجه 
براي جلب عالقه  و  یاد می کنند  برادران عزیز 
رهبران  نمی کنند،  دریغ  هیچ کوششي  از  آنان 
طالبان این فرصت را پیدا می کنند که در برابر 
با  توام  اهمیت  مانور  خویش  جنگي  نیروهاي 

رنگ و بوي مشروعیت انجام دهند. 



 نوشته ی احمد رشید
 منبع: فارن پالیسی
 برگردان: 8 صبح

طالبان و سردرگمی درونی اوباما چگونه کرزی را
 از دست داد؟

 دولت مرادی

راه برون رفت از افغانستان از دو رییس جمهور که با هم
 کنار نمی آیند، می گذرد
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شهروندان شان  عدیده  پرسش های  به  که  آمد  وارد 
عراق  در  امریکا  حمالت  نظاره گر  و  نداشتند  پاسخی 
و  ننگین  حمایت  بودند،  لبنان  و  فلسطین  در  اسراییل  و 
مسلمان  ملت های  خشم  اسراییل  از  واشنگتن  شرم آور 
را برانگیخت. دقیقا در همین حال وهوا بود  که آهنگ 
حنجره  از  خاورمیانه«  در  دموکراسی  روند  »تقویت 

دولتمردان امریکا بلند شد.
گفتنی است که دولت امریکا در روزهای قیام ملی مردم 
روزنامه  ابراز حمایت کرد.  روند  این  از  ظاهر  به  مصر، 
»الشرق االوسط« در شماره:11770 مورخ: 2011-2-11 
کوندلیزا  مقاله ی  برگردان  پست،  واشنگتن  از  نقل  به 
رایس، وزیر خارجه پیشین امریکا در خصوص تحوالت 
مقال  این  در  رایس  خانم  است.  سپرده  نشر  به  را  مصر 
مصر  قبال  در  واشنگتن  مواضع  از  دفاع  به  به گونه ای 
پرداخته  و می گوید: حسنی مبارک پیوسته تاکید داشت 
که اگر دست از حمایت من بردارید، اخوان المسلمین بر 

اوضاع مسلط خواهد شد. 
مبارک  رژیم  از  جهان  ملت های  قاطع  اکثریت  امروزه 
ابراز نفرت و انزجار دارند، و این شجره خبیثه زیر پوشش 
پرداخت و مجریان  و غارتگری  بیدادگری  به  واشنگتن 
از این ماجرا واقف بودند، پس  سیاست های کاخ سفید 
در خاورمیانه حمایت  رژیم  مستبدترین  از  دهه  سه  چرا 

کردند؟
مجریان سیاست خارجی واشنگتن به جای صحبت های 

توجیه گرانه باید به ارایه پاسخ به پرسش فوق بپردازند.
بدین ترتیب جنبش »تغییر« شکل گرفت و در پی سقوط 
مناسبی  فرصت  تونس،  شاه  بن علی  زین العابدین  رژیم 
را  عمومی  فراخوان  جنبش  این  هوداران  تا  داد  دست 
علیه نظام راه انداختند و در 25 جنوری 2011 سه میلیون 
جمعیت را در میدان آزادی قاهره بسیج کردند و ظرف 
زمین  به  را  عصر  دیکتاتور  مستبدترین  عرش  روز   18

فرونشاندند.

ویژگی های جنبش های »تغییر«
1- همدلی و هم صدایی:

به  متحدانه   و  یکپارچه  »تغییر«  جنبش های  هوداران 
تطمیع  و  ترفند  زیربار  و  آوردند  دوام  مبارزات شان 

حاکمان نرفتند.
2- جرات و جسارت:

علیه  قیام  که  می دانستند  نیک  آزادی  راه  مشعل داران 
طاغوتیان، بدررفتن نان یا جان را در پی دارد، علی رغم 
تهدیدات جدی، جسورانه و متهورانه پرچم آزادی را بر 
میلیون  دو  مبارک  حسنی  برافراشتند.  استبداد  ظلمتکده 
ملیشه مزدبگیر داشت که وظیفه اصلی آنها درهم کوبیدن 

خیزش  شاهد  مصر،  در  سوم  هزاره  آغازین  دهه ی 
جوان،  نسل  بود.  آزادی  مشتاق  و  تغییر  جنبش های 
جنبش های  از  الهام  با  سرزمین   این  آزادی خواه  و  پویا 
روش های  با  اسالمی  اعتدال گرای  و  اصالح طلب 
شعار  عصر   طاغوت  عظیم ترین  برابر  در  مسالمت آمیز 
ستمکار  سلطان  مستبدترین  کاخ  دادند،  سر  را  »تغییر« 
پایان  به روند حکومت طاغوتی  به لرزه درآوردند و  را 
جنبش های  از  بسیاری  پسوند  زیبا  شعار  این  بخشیدند. 
مقال  این  در  تشکیل می دهد.  را  کنونی جغرافیای مصر 
سیر صعودی حرکت های »تغییر« در مصر را به خوانش 
می گیریم  و باور داریم که تجربیات مثبت این مبارزان 
صلح آمیز  حرکت  سرآغاز  و  سرلوحه  آزادی  راه 
بار سنگین زمامداران مستبد و  ملت های خمیده در زیر 

توتالیتر خاورمیانه خواهد بود.

تاسیس جنبش »تغییر«
کفایه-  پسوند-  با  2004م   سپتامبر  در  »تغییر«  جنبش 
–کفایه- در زبان گفتاری و عامیانه  تاسیس یافت. واژه 
– بسنده- را می رساند و در زبان نوشتاری  مصر مفهوم 
و فصیح عربی واژه- کفی- به کار برده می شود. یعنی: 
ناممکن  تحمل وضعیت کنونی  و  به سرآمد  کاسه صبر 
است. یکی از ویژگی های مهم ادبیات جنبش های »تغییر« 
از  برخاسته  که  »کفایه«  شعار  و  آنهاست.  بودن  مردمی 
زبان عامیانه مصر است ؛ دقیقا این مفهوم را می رساند که 
مخاطب اصلی جنبش های »تغییر« کلیه اقشار ملت اند نه 

طبقه و گروه ویژه ای.
طیف های  از  سیاسی  فعاالن  و  جوانان  از  تن   سه صد 
مختلف گردهم آمدند و جنبش »تغییر« را تاسیس کردند. 
این جنبش زمینه جذب  برنامه های  برجستگی شعار ها و 
جمعی غفیری از کادر ها و متفکران سایر احزاب را فراهم 
ملی گرایان و  اسالم گرایان،  برخی  ترتیب  بدین  و  آورد 
حتا چپی ها که احزاب سنتی موجود در ساحت سیاسی 
جنبش  به  نمی دانستند،  مردم  آرمان های  پاسخگوی  را 
الوسط«،  »حزب  اعضای  از  جمعی  و  پیوستند.  »تغییر« 
»حزب الکرامه«، »حزب العمل االسالمی« و »المستقلین« 
که بیشترینه گرایش چپی دارند، راه جنبش »تغییر« را در 

پیش گرفتند.

عوامل استقبال مردم از جنبش »تغییر«
سیاسی  افق  در  مثبت  تحول  پیام آور  که  »تغییر«  جنبش 
کنونی  شرایط  در  که  داشت  تاکید  پیوسته  بود،  مصر 
ارزش های  و  باور ها  حوزه ی  از  باید  مصر  شهروندان 
و  به درآیند  ایدیالوژیکی  و  حزبی  تیمی،  گروهی، 
ملت  هستی  که  سیاسی  استبداد  اژدهای  برچیدن  برای 
برخی  که  است  حالی  در  این  شوند.  متحد  می بلعد،  را 
ناکارآیی  و  زوال  درستی  به  سنتی  احزاب  کدرهای  از 
احزاب شان را درک می کردند و ساختار های حزبی شان 
را به گونه جامه مندرس و نامناسب به حال وهوای فضای 
سیاسی کشور می پنداشتند. و باور داشتند که بسیاری از 
رهبران سیاسی سقف معیشت بر ستون سلطنت زدند و به 
اندیشه امرار معاش ذلیالنه در ظلمتکده استبداد اند و برای 
زندگی عزتمند و به آغوش کشیدن گوهر ناب آزادی 

راه نو وراهبرد نو در کار است. 
ترسم که به کعبه نرسی ای اعرابی

این راه که تو می روی به ترکستان است
را  »تغییر«  جنبش  راه  عاشقانه  و  آگاهانه  این رو  از 
برگزیدند. از سوی دیگر فعاالن جنبش »تغییر« هوشیارانه 
و عاقالنه به جذب نخبگان، آگاهان، دانشمندان و فعاالن 
جامعه مدنی پرداختند و بدین وسیله نوای دل پذیر آزادی 

را به گوش شهروندان مصر رسانیدند. 
که  کرد  ابالغ  مصر  ملت  به  را  پیام  این  »تغییر«   جنبش 
حسنی مبارک خود را مالک خودمختار مقدرات سیاسی 
و  است  نظام  ساختن  موروثی  صدد  در  و  می داند  شما 
خود  جانشین  را  مبارک  جمال  پسرش  که  دارد  سعی 
افزود و صف  مبارک  از  انزجار ملت  به  پیام  این  سازد. 

جنبش »تغییر« را قوی تر و مستحکم تر کرد.
از سوی دیگر ساختار حزبی و تشکیالتی جنبش »تغییر« 
گروهی  نژادی،  سمتی،  تنگ  چهارچوب  از  فراتر 
عاشقان  برای  روزنه ای  واقع  در  و  بود  وایدیالوژیکی 
آزادی و گریز از ستم فزاینده رژیم استبدادی بود و از 
اندیشه های متفاوت  با داشتن  اطیاف  اقشار و  ورود همه 
رمز  مهم ترین  خود  جای  در  این  و  می کرد  استقبال 

موفقیت جنبش »تغییر« به حساب می آید.
جنبش  شکل گیری  روند  نیز  بیرونی  عوامل  یک سری 
»تغییر« را تسریع بخشید و این مطلب را تفصیال در مقاله 
»مروری برروند شکل گیری جنبش های تغییر...«  که روز 
شنبه 19 فبروری در روزنامه 8 صبح انتشار یافت، به بحث 

گرفتیم و در اینجا مروری اجمالی خواهیم داشت.
در پی حمله امریکا به عراق در سال 2003 آسیب سنگینی 
ملی گرایان  و  سنتی  احزاب  حاکم،  رژیم های  پیکر  بر 

فعاالن جامعه مدنی و خفه کردن ندای آزادی بود.
3- ایثار و فداکاری:

در حدود سه میلیون نفر 18 روز در میدان آزادی تحصن 
زخم  دیگر  تن  صدها  و  باختند  جان  نفر   350 کردند، 
مداوای  و  عظیم  جمعیت  این  برای  غذا  تهیه  برداشتند، 

بیماران بیانگر فداکاری بی دریغ آنان است.
4- نبود روحیه قدرت طلبی و برتری جویی:

برخی از رهبران جوان و قدرتمند این جریان که زیرکانه 
بعد  می کردند،  رهبری  را  مبارزات  روند  هوشمندانه  و 
آنان می پرسند که شما  از  پیروزی، وقتی خبرنگاران  از 
اعالم  قاطعیت  با  داشتید،  عهده  به  را  جریان  رهبری 
نبود،  رهبری  بحث  جریان  این  در  هرگز.  که  می دارند 

همه در کنار هم پرچم آزادی را برافراشتیم.
 داکتر راشد الغنوشی رهبر »حرکت اسالمی« تونس که 
به  تبعید  از  تونس  یاسیمنی«  »انقالب  پیروزی  در آستانه 
داشت  اعالم  خبرنگاران  جمع  در  برگشت،  زادگاهش 
انتخابات آینده ریاست  که خواستار قدرت نیست و در 

جمهوری این کشور، کاندید هم نخواهد کرد.
جهان  نامدار  اصالح طلبان  از  غنوشی  که  است  گفتنی 
الحکومه  فی  العامه  »الحریات  کتابش  در  و  است  اسالم 
االسالمیه« آزادی های عمومی در حکومت اسالمی، در 
زمینه استبداد دینی، رابطه دین و دولت سخنان خواندنی 

دارد.
5- اعتدال پسندی:

که  می رساند  وضوح  با  »تغییر«  جنبش های  ادبیات   
با  این رو خطاب شان  از  اعتدال است و  فریاد آنان فریاد 
به سوی  را  راه  و  پیچید  اسالمی  امت  قلوب  در  سرعت 
پیروزی گشود. برخی از دانشمندان جهان اسالم از دیرباز 
بدین سو در راستای پخش روح اعتدال پسندانه دین مبین 
اسالم مجدانه سعی می ورزند. داکتر یوسف »القرضاوی« 
کتاب  عنوان   70 از  بیشتر  که  مصری تبار  شهیر  دانشمند 
دارد، سالهاست که عالمانه در این زمینه گام می بردارد 

و به حق می توان جنبش های »تغییر« کنونی را دست کم 
در شرایط کنونی، نماد های بیرونی دیدگاه های او خواند. 
در لحظاتی که راقم این سطور  مشغول تهیه مقاله هستم، 
پخش  را  قرضاوی  داکتر  فراخوان  »الجزیره«  تلویزیون 
صفوف  به  می خواهد  لیبی  شهروندان  از  که  می کند 

تظاهرکنندگان بپیوندند.

 چالش های فرا راه جنبش پیروزمند »تغییر«
الف- ظهور شکاف در صفوف جنبش

برخی از منابع خبری و وسایل ارتباط جمعی از همین حاال 
از ظهور شکاف در صفوف جنبش »تغییر«  خبر می دهند 
که  در صورت صحت این خبر و بروز اختالفات  درونی 

آرمان های موسسان و مجریان این حرکت رهایی بخش 
تحقق نایافته باقی خواهند ماند.
ب- تبدیل شدن نهضت به نهاد

غرورآفرین  روحی  انقالبی  خیزش های  و  نهضت ها 
سیالب  به گونه  دقیقا  دارند  پویایی  و  تحرک  روان  و 
می غرند، می درند و می بلعند اما هنگامی که به پیروزی 
از  می رسد،  آبگیر  به  سیالب  که  همانگونه  می رسند 
حرکت، جهش و تپش باز می مانند. رفاه و آسایش، زرق 
وبرق قدرت، خدم و حشم مبارزان راه آزادی را از مسیر 
اصلی منحرف می سازد و به پرتگاه زندگی برای زندگی 
از  »آزادی«  به نام  کتابش  در  برلین  آیزا  می دهد.  سوق 
این شکوه دارد که منادیان آزادی بعد از دست یافتن به 

قدرت راه دشمنان آزادی را در پیش می گیرند.
»تغییر«  جنبش های  بدنه ی  به  مهلک  ویروس  این  اگر 
و سخن  آورد  ازپا درخواهد  را  آنان  دقیقا  کند  سرایت 
قدرت  و  است  فسادآفرین  »قدرت  لرداکستون  معروف 
صدق  هم  باب  این  در  می آفریند«  مطلق  فساد  مطلق 

خواهد کرد.
ج- دغدغه های بیرونی

با دغدغه تمام روند تحرکات  قدرت های بزرگ جهان 
بدانند  تا  می نمایند  پی گیری  را  »تغییر«  جنبش های 
خواهد  طالبان  و  القاعده  آینده  در  آنان  الگوی  که 
صورت  در  که  مالزیا  و  ترکیه  اسالمی  جنبش  یا  و  بود 
خواهد  تکرار  دومرتبه  الجزایر  تلخ  تجربه  نخست 
و  استقرار  ثبات،  و  شاهد صلح  دوم  در صورت  و  شد. 
تدفین  استبداد،  ریشه های  خشکانیدن  منطقه ای،  امنیت 
مستبد  رژیم های  پایان  و  موروثی  رژیم های  تندیسه های 

خواهیم بود.
محمد الغزالی، دانشمند معاصر مصر می گوید: اگر برای 
یک روز اسالم حکومت کند، در آن روز دقیقا شاهان 

کنونی  را به چوبه دار خواهیم دید.
کتابش  در  اسالم  جهان  شهیر  عالم  ندوی،  ابوالحسن 
المسلمین« استبداد سیاسی را  بانحطاط  العالم  »ماذا خسر 
علل  ریشه های  پنداشته،  اسالمی  جامعه  بزرگ  بیماری 
استبداد  بیشه  در  را  مسلمین   انحطاط  و  عقب ماندگی 

می جوید.

چکیده و نتایج بحث
و  درونی  عوامل  نتیجه یک سری  در  »تغییر«  جنبش های 
بیرونی  در افق سیاسی جهان  عرب، ظهور یافت و بدون 
بروکراسی  و  عضویت  شرایط  رعایت  قانونی،  مجوز 
دردهای  بیانگر  که  شعار هایی  با  سنتی  احزاب  پیچیده 
واقعی مردم بود به مصاف سلطنت رفت اما با ادبیات و 

هویت سیاسی  متفاوت و روش ها و ابزار های معاصر.
 رهبران جنبش های »تغییر« نه طالب باج گیری از سلطان 
خواستار  ونه  ماست-  زمانه  رسم  که  همانگونه  شدند- 
اصالحات جزیی. برجسته ترین شعار آنان بعد از تاسیس 
موروثی  نظام  نه  لتمدید«  ال  و  لتوریث  »ال  بود  این 
رژیم  نگونساری  طالب  سلطنت.  دوام  نه  و  می خواهیم 
و پایان دیکتاتوری هستیم. و برجسته ترین شعار شان که 
ظرف 18 روز در میدان آزادی زمزمه می کردند: »ارحل 
یا دیکتاتور« برو ای دیکتاتور، بود. این شعار روشن در 
جغرافیای کشورهای عربی تحوالت مثبتی را به بار آورد 
و موج آزادی خواهی را دامن زد. ذیال دستاوردهای مهم 

جنبش »تغییر« را به خوانش می گیریم:
داد،  ترویج  را  اعتراض و پرخاشگری  و  نقد  فرهنگ   -
جو و فضای سمع و طاعت برای سلطان را که در فرهنگ 

ما ریشه عمیق دارد، درهم شکست.
سایر  به  را  دیکتاتوران  با  مبارزه صلح آمیز  روش های   -
ملت ها آموزش داد که می توانند بدون آهن و آتش، تنها 

با تکنالوژی معلوماتی  به مصاف ستم پیشگان بروند.
- ارتش  را به حمایت از جنبش های مردمی واداشت.

- حاکمان را به بازخوانی ساختار نظام های شان فراخواند.
- خواب را از چشمان مستبدان ربود.

سلطنت  عرش  از  را  دیکتاتور  دو  دست کم  کنون  تا   -
به زیر انداخت و رهسپار شفاخانه کرد که با تابلیت های 
آرام بخش نفس می کشند و رژیم پولیسی معمر القذافی 

را در آستانه سقوط قرار داد.
- کوس افالس احزاب سنتی را به صدا در آورد و مرز 

سازمان و دوکان را روشن تر ساخت.
- رکود سیاسی حاکم بر جهان اسالم را درهم شکست و 
نقش برجسته  نسل جوان و قشر انتلکتویل و مکتب رفتگان 
در آوردن تحوالت سیاسی مثبت در جوامع استبدادزده 

را برمال ساخت.
الهی  کمک  با  »تغییر«  جنبش های  که  روزی  امید  به 
اهداف مدون شان را پیگیری کنند و از گزند ترفندهای 
پایان  شاهد  و  بمانند  امان  در  سیاست  عرصه  حقه بازان 
کره  این  در  ثبات  و  صلح  استقرار  و  توتالیتر  رژیم های 

خاکی باشیم.
 وماذالک علی اهلل بعزیز

سیرصعودیجنبشهای

در
 داکتر ابراهیمی

مصر
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زمین را  در ولسوالی کلفگان از شش سال به این طرف 
به باغداری اختصاص داده ام که همه ساله نهال هایی را 
که با آب و هوای آن منطقه مطابقت داشته باشند از بازار 

خریداری می کنم و در آن جا غرس می نمایم.«
مثمرش  درختان  از  محصول  برداشت  با  شخص  این 
هرساله عواید زیادی به دست می آورد که هم می تواند 
محیط  برای  هم  و  کند  تامین  را  زندگی اش  مخارج 
نوع  اکنون 13  سبز موثر واقع شود. وی می گوید: »هم 
درخت سیب در باغ من وجود دارد که در این چند سال 
استفاده ی خوبی از آنها نموده ام. در مجموع در والیت 

تشکیل می دهد طی ده سال گذشته هیچ گونه تغییری را در 
خود ندیده است. 

به گفته او کلینیک صحی بهارک، داکتر درست، امکانات و 
حتا ادویه کافی ندارد تا به مشکالت بیماران رسیدگی نماید. 
همجوار  ولسوالی های  از  مردم  بسیاری  که  درحالیست  این 
به  تداوی  جهت  راه   کیلومتر  چندین  پیمودن  با  بهارک 
خدمات  نبود  نسبت  اما  می نمایند  مراجعه  بهارک  کلینیک 
اثر  در  بسیاری ها  اقتصادی،  ضعف  و  مرکز  این  در  صحی 

بیماری های جزیی جان شان را از دست می دهند.
می گوید:  ولسوالی  این  باشندگان  از  تن  یک  امان الدین، 
بین  ترانسپورتی  راه  و  خراب  کامال  سرک  این که  »از 
فیض آباد- بهارک مانند گودال است و خدمات صحی در 
بهارک وجود ندارد، بسیاری از بیماران در جریان انتقال به 
فیض آباد در مسیر راه از بین می روند. همچنین این ولسوالی 
با داشتن 50 تا 60 هزار خانواده از داشتن برق محروم است 

نهال  اصله  هزاران  بهار  فصل  شدن  نزدیک  با  همه ساله 
مثمر و غیرمثمر در حوزه های مختلف والیت 
همکاری  به  زراعت  ریاست  سوی  از  تخار 
تالقان  شهرداری  زیست،  محیط  ریاست های 
و مردم با شور و هلهله ی زیاد غرس می شوند. 
هلهله   و  این شور  ماه  از گذشت چند  اما پس 
و  پژمرده  زودی  به  نهال ها  و  می رسد  پایان  به 
است  قرار  نیز  روز ها  این  در  می شوند.  نابود 
بیشتر از دو میلیون اصله نهال در نقاط مختلف 
مایه ی نگرانی  تالقان غرس شود. آن چه  شهر 
می شود  مربوط  نهاد های  و  مردم  از  شماری 
عدم محافظت و نگهداری از این نهال هاست. 
هم اکنون شمار زیادی از شهروندان تالقان در 
بازار های فروش نهال مصروف خرید و فروش 
نهال های  غرس  با  می خواهند  و  هستند  نهال 
مثمر و غیرمثمر در ساختن محیط سبز منازل و 

شهر شان سهیم شوند.
سید نصیر حمیدی، باشنده ی ناحیه ی دوم شهر 
زمینه ی  در  بی توجهی  به  متهم  را  مردم  تالقان 
هنوز  »تا  می گوید:  نموده  نهال ها  از  حفاظت 
در میان مردم ما فرهنگ نگهداشت و حفاظت 
ندارد.  سبز وجود  ساحات  و  زیست  محیط  از 
جزوی  موضوع  این  دیگر  کشور های  در 
قانون  در  و  است.  فرد  هر  مسوولیت های  از 
باید  فرد  هر  که  است  شده  تاکید  اساسی شان 
که  محیطی  هر  در  نهال  پنج  تا  از یک  ساالنه 

امری  به چنین  تاسف  با  نماید.  زندگی می نماید، غرس 
در افغانستان و به ویژه در والیت تخار کمتر توجه شده 

است.«
باغداران ولسوالی کلفگان که  از  حاجی عتیق اهلل، یکی 
اهمیت  از  است  آمده  تخار  مرکز  به  نهال  خرید  برای 
ایجاد ساحات سبز سخن گفته  و  نهال  باغداری، غرس 
فراوانی  اهمیت های  از  نهال   »غرس  می کند:  اضافه 
از  حفاظت  تقویت  در  می تواند  که  است  برخوردار 
محیط زیست، رشد اقتصاد دهقانان و تجارت میوه برای 
مارکیت ها موثر واقع شود. من تقریبا در حدود 15 جریب 

عدم  از  بدخشان  در  بهارک  ولسوالی  باشندگان  از  شماری 
و  آموزش  بازسازی،  زمینه  در  حکومتی  مقام های  توجه 

پرورش و صحت شکایت دارند.
گرچه در چندسال اخیر کمک های زیادی از سوی جامعه 
کشور  به  افغانستان  توسعه  و  بازسازی  منظور  به  جهانی 
سرازیر شدند ولی نبود یک مدیریت درست و حیف و میل 
این کمک ها نارضایتی  مردم از حکومت را در پی داشت. 
باشندگان ولسوالی های بدخشان به ویژه ولسوالی بهارک از 
اخیر در زمینه های مختلف  کارکرد حکومت در چند سال 
شکایت نموده خواهان رسیدگی به مشکالت شان می باشند.

این طرف می شود که  به  از مدت چند سال  آنها می گویند 
صورت  کاری  هیچ  ولسوالی  این  در  چرب  وعده های  جز 

نگرفته است.
»مهم ترین مشکلی  بهارک گفت:  برق  انجینر عمر، مسوول 
همانا  داشتند  را  آن  به  رسیدگی  انتظار  بهارک  مردم  که 
بند  اعمار  و  بهارک  فیض آباد-  سرک  ساخت  و  قیرریزی 
برق بود که متاسفانه تا هنوز در این راستا به مشکالت مردم 

رسیدگی صورت نگرفته است.«
انتخابات ریاست  وی می گوید: »هرچند در جریان کمپاین 
انتخابات شورای ملی طی دو دور کسانی  جمهوری و حتا 
بودند که با وعده های عوام فریبانه شان بر مسند قدرت تکیه 
کار  هیچ  هنوز  تا  و  کردند  فراموش  را  ما  مردم  اما  زدند 
چشم گیری در جهت بهبود زندگی مردم صورت نگرفته و 

هیچ وعده ای جامه عمل نپوشیده است.«
را  ولسوالی   13 مرکز  که   بهارک  ولسوالی  وی  گفته  به 

تخار نسبت به میوه های دیگر، سیب بازار خوبی دارد و 
عواید زیادی از این ناحیه نصیب ما می شود.«

دانشگاه  زراعت  دانشکده ی  فارغ  احمد،  منیر  نظر  به 
میوه دار  داشتن یک درخت  بداند که  اگر کسی  تخار؛ 
و یا غیر از آن چقدر در زیبایی محیط زیست و شفافیت 
هوا موثر است، حتما در خانه اش یک نهال خواهد شاند. 
حفاظت  و  نگهداشت  همه  از  »مهم تر  می گوید:  وی 
نهال های غرس شده است و تنها به شاندن نهال باید اکتفا 
از  نیز  آنها  آبیاری  و  نگهداشت  نبریم که  یاد  از  نکنیم. 

ضروریات است.«
در  تخار  قوریه داران  انجمن  عضو  پیوندی،  رفیق اهلل 
نزدیک ریاست زراعت تخار با ایجاد فروشگاه نهال های 
زردآلو،  )سیب،  میوه دار  مختلف  نهال های  نمونوی، 
و  نمایش گذاشته  به  را  آلو خرما، شفتالو(  ناک،  بادام، 
روزانه مشتریان زیادی دارد. او می گوید: »در این روز ها 
بازار خوبی داریم، نهال های راجستر شده و تصدیق شده 
از باغ مادری به همکاری یکی از موسسات به صورت 
قیمت یک درخت  فروش می رسد.  به  این جا  در  نمونه 
به  قیمت  نهال ها هرکدام  سایر  و  است  افغانی   70 سیب 
خصوص خود را دارد. و این نهال ها به صورت پرچون 
عرضه می شود؛ اگر کسی بیشتر از این بخواهد او را به 

قوریه های خویش رهنمایی خواهیم کرد.«
زراعت  اداره ی  رییس  عینی،  معین الدین  سید  انجنیر 
تا چند روز دیگر خبر  نهال شاني  از آغاز کمپاین  تخار 
داده می گوید: »ما با کسب تجارب از سال های گذشته 
از 15  را پس  نهال شانی خود  کوشش می کنیم کمپاین 
حوت آغاز کنیم؛ چون اکثرا سردی های بی موقع باعث 
مشخص  از  پس  می شود.  نهال ها  ریشه ی  رفتن  بین  از 
کردن نقاط کلیدی کار غرس نهال ها را شروع خواهیم 
کرد. از مراجعی که تا هنوز به صورت رسمی به خاطر 
و  پوهنتون  ریاست  آمده  درخواست  ما  به  نهال  غرس 

ریاست معارف تخار است.«
با  زراعت  ریاست  عینی،  معین الدین  سید  گفته ي  به 
کار  نهال  تولید  در  موسسات  از  شماری  همکاری 
می کند. وی گفت: »در سال جاری موسسه ی ایچ ال پی 
ولسوالی  در  مالداری که  و  باغداری  پروگرام عاجل  یا 
فرخار، کلفگان و مرکز تخار کار می نماید، ممکن است 
در حدود 30 هزار نهال را توزیع کند. و ما در دو قوریه 
باغ ذخیره  در  و دیگری  تالقان  باغ ذخیره  در  یکی  که 
هزار  بیست  و  یک صد  حدود  در  دارد  موقعیت  فرخار 
نهال داریم. همچنین انجمن قوریه داران بیشتر از 80 هزار 
نهال دارند که در پیش روی ریاست زراعت به فروش 
دیگر  نقاط  در  قوریه داران  شکل  همین  به  می رسانند. 
والیت تخار به توزیع و فروش نهال به مردم می پردازند. 
هزار  بیست  و  یک صد  زراعت  ریاست  خود  نهال های 

در حالی که منابع آبی فراوانی را در اختیار داریم.«
به گفته او نزدیک به ده سال می شود که مقام ها وعده اعمار 
سرک قیر را به مردم این ولسوالی می دهند اما تا هنوز به آنها 

عمل نکرده اند.
او گفت: »عالوه بر این که مقام ها در جریان انتخابات ریاست 
از  ایشان  به  مراجعه  با  بار ها  بودند،  داده  وعده   جمهوری 
طریق نمایندگان خواهان رسیدگی به مشکالت مان شدیم اما 
برای شنیدن صدای مان گوش شنوایی پیدا نشد. در حالی که 
اخیر  سال  چند  در  جهانی  جامعه  کمک های  بی سابقه ترین 
شاهد  بهارک  ولسوالی  متاسفانه  ولی  شد  سرازیر  کشور  به 

هیچ گونه تغییری نبوده است.«
آنها از مقامات می خواهند تا در زمینه اعمار سرک، تجهیز 
کلینیک صحی و زمینه سازی برای آموزش و پرورش توجه 

نمایند.
با تایید  در همین حال دولت محمد حازم، ولسوال بهارک 

امان الدین، یک تن از باشندگان این ولسوالی می گوید: »از این که سرک کامال 
خراب و راه ترانسپورتی بین فیض آباد- بهارک مانند گودال است و خدمات 
صحی در بهارک وجود ندارد، بسیاری از بیماران در جریان انتقال به فیض آباد 
در مسیر راه از بین می روند. همچنین این ولسوالی با داشتن 50 تا 60 هزار 
خانواده از داشتن برق محروم است در حالی که منابع آبی فراوانی را در اختیار 

داریم.«

اصله ي مثمر و غیرمثمر را شامل می شود.«
رییس اداره ي زراعت تخار می افزاید: »احتماال بیشتر از 
تخار  نهال در سال جاري در سراسر والیت  میلیون  دو 
زراعت  وزارت  هدایت  اساس  به  که  می شوند  غرس 
امسال یک قوریه که شامل 30 جریب زمین می شود در 
باغ ذخیره تالقان ایجاد کردیم که ده جریب آن بذر شده 
استفاده  مورد  پیش رو  سال  بهار  در  دیگر  20 جریب  و 

قرار خواهد گرفت.«
برای  نهال شانی  اهمیت  از  انجنیر سید معین الدین عینی، 
محیط زیست سخن گفته عالوه می کند: »اشجار مثمر و 
غیرمثمر فواید بی شماری دارند که یکی از این فایده ها 
فیلتر کردن و تولید آکسیجن بسیار خالص، پایین آوردن 
و  تفریح  برای  سبز  فضای  یک  ایجاد  حرارت،  درجه 
هر سال یک  اگر  را شامل می شود.  دیگر  فواید  صد ها 
شود،   غرس  کشاورزان  و  مردم  جانب  از  نهال   میلیون 
تاثیرات آن را در سال های آینده مشاهده خواهیم کرد.«

نسبت به سال های پیش باغداری رشد چشمگیری داشته 
تالقان  بازار  و  مارکیت  در  میوه  انواع  افزایش  است. 
که  است  مثمری  نهال های  پرورش  و  وجود  خاطر  به 

نمی شود آنها را نادیده گرفت.
شهرداري  ریاست  تخار  مرکز  باشنده هاي  از  شماري 
به  متهم  نهال ها  نگهداشت  و  حفظ  زمینه  در  را  تالقان 
صورت  به  راستا  این  در  می گویند  نموده  سهل انگاري 
الزم توجه صورت نمي گیرد و همه ساله پس از چند ماه 

نهال ها خشک و پژمرده می شوند.
تالقان  شهرداري  اداري  مدیر  غوثي،  محمد  سلطان  اما 
بوده اند  موضوع  این  متوجه  وقت  همه  که  است  مدعي 
و در قسمت حفظ و نگهداشت نهال ها بي اعتنا نبوده اند. 
نهال ها  از  که  است  موظف  »شهرداري  می گوید:  وي 
خبرداري کند، به وقت و زمانش آنها را  آبیاري نماید 
و بزرگان و مردم نواحي مختلف شهر تالقان را به خاطر 

همکاري در حفظ و نگهداشت نهال ها آگاهي دهد.«
این  مورد  در  نیز  تخار  زیست  محیط  حفاظت  اداره ي 
نشست هاي  و  جلسات  در  و  دارد  مسوولیت  موضوع 
درختان  و  نهال ها  از  حفاظت  بر  تخار  والیت  اداري 
اداره  این  رییس  محجوب،  ناصر  سید  می نماید.  تاکید 
از  را  توزیع شده  نهال هاي  لیست  »ما  8 صبح گفت:  به 
ریاست زراعت تخار به دست می آوریم و از آنها نظارت 
به  هم  را  خویش  نظارت  نتیجه  آن  از  پس  می کنیم؛ 
ادارات و هم به ریاست زراعت تخار گزارش می دهیم.«

والیت تخار براي پرورش درختان مثمر و غیرمثمر آب 
و هواي مناسبي دارد، اما بي توجهي مردم در این راستا و 
صد ها عامل دیگر هر روز بر آلودگي محیط زیست در 

این والیت می افزاید.

در  مقامات  توجه  عدم  و  ولسوالی  این  در  مردم  مشکالت 
زمینه گفت: »مردم در این ولسوالی به کار، بازسازی، اشتغال 
و خدمات دیگری نیازمنداند اما تا حال به آن پیمانه ای که 

مردم انتظار داشتند کاری صورت نگرفته است.«
وی می افزاید: »مشکالت در بهارک به حدی زیاد است که 
زبان از گفتن آنها عاجز می ماند، اما مساله قیرریزی سرک 
بهارک که بودجه آن از بانک آسیایی هم فراهم شده است 
تا هنوز کار آن آغاز نشده است و مهم ترین سوال مردم این 

است که چرا این کار روی دست گرفته نمی شود.«
نفوس  هزار   60 بهارک  ولسوالی  محلی،  مقام  این  گفته  به 
دارد و با وجودی که در این ولسوالی سه دریا روان است، 

بنابرعدم توجه دولت مردم از نور برق محروم هستند.
باشندگان  »در بخش صحت هم  می افزاید:  مقام محلی  این 
این ولسوالی از مشکالت به دور نمانده و با توجه به این که 
13ولسوالی را در ماحول خود دارد تمام مریضان عاجل و 
مریضانی که در سطح باال قرار دارند به این ولسوالی مراجعه 
می کنند، اما به دلیل نبود خدمات و امکانات درست صحی 
با مشکالت زیادی مواجه اند. در بخش معارف هم در طول 
اشتراک  کانکور  امتحان  در  که  جوانانی  اخیر  سال های 
می کنند نمی توانند تا به موسسات عالی راه پیدا کنند و اکثرا 
بی کار و بی سرنوشت به کشورهای همسایه راه مهاجرت را 
در پیش می گیرند و یا به مواد مخدر روی می آورند. بنابراین 
در  هنوز  تا  که  می نمایم  تایید  زمینه  در  را  مردم  مشکالت 

عرصه معارف هم توجهی صورت نگرفته است.«
رفع  زمینه  در  را  اجرایی  صالحیت های  »ما  کرد:  اضافه  او 
با  را  مردم  مشکالت  فقط  ما  نداریم.  مردم  نیازمندی های 
مقامات باال مطرح می کنیم اما این که مراجع چه امکاناتی را 
در اختیار ما قرار می دهند و چه اقدامی را در پیش می گیرند 

بستگی به خود مقامات دارد.«
موقعیت  بدخشان  شرق  جنوب  حوزه  در  بهارک  ولسوالی 
و  دارد  فاصله  کیلومتر   45 والیت  این  مرکز  با  و  داشته 
که  می رود  شمار  به  ولسوالی   13 برای  مرکزی  همچنین 
ولسوالی های اطراف آن جهت رفع نیازمندی های شان به این 

ولسوالی مراجعه می کنند.

کسی از نهال ها مراقبت 
نمی کند

 سمیع اهلل سیحون

 عبدالحسیب شریفی

به مشکالت ما رسیدگی نمی شود
ACKUباشندگان ولسوالی بهارک:



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

 18 تاريخ  به  که  افغانستان  پارلماني  انتخابات 
سپتمبر2010 برگزار شد، موضوع اختالفات طوالني  

بوده است. 
در روزهاي انتخابات درهم و برهمي بيشتر از آنچه 
بود که انتظار می رفته است، اما اختالفات اساسي بر 
سر بازرسي و بطالن هايي است که کميسيون مستقل 
عمل  به  انتخاباتي  شکايات  کميسيون  و  انتخابات 

آورده اند. 
نتيجه ی  اين که،  مگر  گفت  نمي توان  ديگر  طوري 
بهترين  در  می رسد  نظر  به  چنان که  انتخابات  اين 
صورت ها حاکي از بي هدفي و در بدترين صورت ها 

بيانگر دست بازي هاي قابل مالحظه بوده است. 
مستقل  کميسيون  توسط  انتخابات  اين  اداره  طرز 

شاگردان به زبان فارسي صحبت مي کنند، 20.3 درصد 
زبان هاي مرسوم ديگر  به  و 19.5 درصد  پشتو  زبان  به 
در  مکتب   558 مطالعه  مي نمايند.  صحبت  کشور  در 
زبان  کدام  به  تدريس  مکاتب  اين  در  اينکه  به  رابطه 
درصد   66.8 که  است  داده  نشان  مي گيرد،  صورت 
آنها  مکاتب  در  تدريس  که  گفته اند  پاسخ دهندگان 
و  پشتو  زبان  به  درصد   22.1 )دري(،  فارسي  زبان  به 
مختلف  زبان هاي  به  که  ديگرگفته اند  درصد   11.1
ديگر )ترکمني، ازبکي، پشه اي و...( صورت مي گيرد. 
با توجه به مشاهدات و نظرات مطرح شده در مورد  اما 
مکاتب،  از  تعدادي  در  که  مي شود  ديده  پرسش،  اين 

مشکالت زباني وجود دارد. 
 ظرفیت سازي در معلمان

تحول  امر  در  کليدي  اولويت هاي  و  اهداف  از  يکي 
و  توجه  افغانستان،  معارف  وضعيت  در  تغيير  و 
ارتقاي  و  بلندبردن  زمينه  در  مناسب  سرمايه گذاري 
ازدياد  به  توجه  با  اما  مي باشد.  مکاتب  معلمان  ظرفيت 
بيشتر  ازدياد  از  پيش بيني ها  که  معارف  بخش  بودجه 
قابل  کيفي  دستاورد  دارد،  آينده حکايت  سال  در  آن 
و  سازمان ها  گزارش هاي  نمي شود.  ديده  مالحظه اي 
مي دهد  نشان  مي کنند،  کار  ارتباط  اين  در  اداراتي که 
که بخش عمده بودجه وزارت معارف، صرف معاشات 
تضعيف  را  دروني  زيربناي  وضعيت  امر  اين  و  بوده 
مي کند. بيش از 425 ميليون دالر بين سال هاي 2002 تا 
2006 توسط تمويل کنندگان عمده در بخش آموزش 

سرمايه گذاري شده است.1 
گزارش سال گذشته وضعيت معارف نيز نشان مي دهد 
که توجه يا ميل کمتري نسبت به تهيه و تطبيق يک برنامه 
منسجم، فراگير و بلندمدت به منظور ظرفيت سازي در 
نشان  يافته هاي تحقيق کنوني  اما  دارد.2  معلمان وجود 
قبيل سمينارهاي  از  برنامه هايي  ابتکارات و  مي دهد که 
آموزشي، کارگاهاي علمي، تدوير برنامه هاي آموزشي 
شده  تطبيق  کشور  مکاتب  در  تدريس  روش  و  اصول 

است. 
پی نوشت ها:

1 - صداي موسسات غيردولتي در رابطه به آموزش، سلسله 
اسناد بخش حمايتي اکبر )1387 ( 

در  تربيت  و  تعليم  وضعيت  محمدحسين،   – حسرت   -2
افغانستان، سال 1387، کميسيون مستقل حقوق بشرافغانستان، 

صفحه 15 )1389( 
ادامه دارد



زبان تدريس و مشکالت زباني شاگردان
تدريس به زبان مادري و موضوع زبان در هر جامعه 
و کشوري از جمله مسايل جدي و کليدي به شمار 
مي رود. موضوع زبان بيشتر به منظور رشد و يادگيري 
بهتر شاگردان در مکاتب نيز توانايي زبان در حمل و 
نقل مفاهيم، انديشه و موضوعات علمي، مطمح نظر 
تعليم  زبان در عرصه  افغانستان موضوع  مي باشد. در 
و تربيت، رسانه ها، سياستگذاري ها و برنامه هاي ملي، 

از  که  افغانستان  در  است.  مناقشه برانگيزي  مساله  يک 
جمله کشورهاي چند زباني مي باشد، ضرورت بيشتري 
بر کاربرد زبان هاي مادري در  به حفظ و توجه  نسبت 
نياز است  بنابراين  امر تعليم و تربيت احساس مي شود. 
به زباني که  يا  به زبان مادري  تا مواد درسي در کشور 
بگيرند،  ياد  راحت تر  را  درسي  موضوعات  شاگردان 

تهيه شود. 
درصد   60.2 که  مي دهد  نشان  تحقيق  اين  يافته هاي 

شده  روبه رو  بزرگي  چالش هاي  با  افغانستان  انتخابات 
راي دهندگان،  مناسب  ثبت نام  اصل  يک  نبود  است. 
با  که  راي ده��ي   کارت  ميليون ها  بودن  دسترس  در 
راي دهندگان واقعي ارتباط نداشته اند و فقدان شفافيت 
شده اند،  باز  راي ده��ي  مراکز  کدام  اين که  مورد  در 

کنترول روند انتخابات را مشکل کرده بود. 
در فاصله زماني ای که نتايج اوليه انتخابات اعالم شد، 
شده  داده  آراي  شمار  مورد  در  موثقي  اطالع  کدام 
و  مغشوش  شدند  اعالم  ارقامي که  اولين  نشد.  ارايه 
بود.  نوسان  در حال  بودند،  داده  راي  افرادي که  شمار 
تا امروز ارقام قابل اعتمادي وجود ندارد که چه تعداد 
آرا، باطل اعالم شده اند. هنگامي که نتايج اوليه اعالم 
می شد، تفاوت بزرگ توضيح ناشده ای با تعداد کساني 

وجود داشت که در دور اول در انتخابات شرکت 
کرده بودند.

افغانستان«  تحليل  »شبکه  بنياد  مدير  بيلرت،  فان 
را  انتخابات  »روند  امر  اين  که  نظراست  اين  به 
بي شکل ساخت. شما نمي دانيد با چند راي آغاز 
کنيد، يعني اين که شما دقيقا نمي دانيد چه اتفاقي 

براي اين آرا به وقوع پيوسته است.« 
مرحله دوم شمارش آرا، بازرسي و باطل ساختن ها 
با ارقام دقيق  انتخاباتي  توسط کميسيون شکايات 
به  روند  اين  اما  شد،  شمار  انتخابات  اوليه  نتايج 
خودسرانه ی  و  جدي  مداخالت  اثر  بر  زودي 
اخير  لحظات  در  که  انتخابات  مستقل  کميسيون 
صورت گرفت، مغشوش گرديد. اين شامل 511 
شمرده  آراي شان  قبال  که  بود  راي دهي ای  مرکز 

نشده بود. 
که  انتخاباتي ای  مراکز  »آن  می گويد:  بيلرت  فان 
به  بودند.  افزوده شده بودند حاوي 45 هزار راي 
تا شش هزار راي اضافه  بين يک  نصف واليات 
تغيير  انتخابات  نتايج  تا  بود  کافي  همين  شد. 
تفاوت هاي  واليت  چهار  در  کم  دست  بخورد.« 
نتايج  و  اوليه  شده  اعالم  نتايج  بين  توجهي  قابل 
مورد  اين  در  البته  دارد.  وجود  انتخابات  نهايي 
ارايه کرد.  مدرکي  مستند  مداخله  براي  نمي توان 
در چندين واليت ديگر نيز تفاوت هاي کوچکي 
تفاوت ها  اين  براي  بازهم  اما  آمده اند،  وجود  به 

توضيحي وجود ندارد.  
ادامه دارد
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ارزيابي شبکه 
تحليل گران افغانستان 
از انتخابات پارلماني 
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تاریخچه ی 
حقوق بشر

وضعيت تعليم و تربيت 
در افغانستان  
در سال 1388

افکار  و  رسانه ها  طريق  از  بشر  حقوق  حمايت  ــ   4
عامه بین المللي: 

هر وقت که حقوق افراد، يا اقليت های قومي، مذهبي يا کشور ها 
از طرف اشخاص يا دولت های ديگر مورد تجاوز واقع گرديده 
توهين،  زنداني،  توقيف،  غيرقانوني  شکل  به  افراد  يا  است 
تحقير، شکنجه، قتل، ترور يا در معرض ساير اعمال ضدانساني 
رسانه های  طرف  يک  از  در يکي از کشورها قرار گرفته اند.  
جمعي از قبيل راديو ها، تلويزيون ها و مطبوعات در تمام نقاط 
جهان همزمان موضوع را اعالن ودر روزنامه ها و جرايد نشر 
و  مصاحبه ها  تدوير  طريق  از  سواالت  طرح  با  ژورناليستان  و 
کنفرانس های مطبوعاتي متخلفين را در تنگنا قرار داده اند. از 
طرف ديگر جمعيت های مختلف مردم با راه اندازي مظاهرات 
نقض کنندگان  غيرقانوني  رفتار  اعتراضات،  و  راه پيمايي ها  و 
حقوق افراد را محکوم نموده، خواهان اعاده حقوق اشخاص و 

افراد يا گروه هايي که حقوق شان نقض گرديده اند، شده اند. 
افکار  و  جمعي  رسانه های  طرف  از  فوق الذکر  اقدامات 
يا  اشخاص  براي  را  حقوقي  الزام  نوع  هيچ  جهاني،  عمومي 
دولت های متجاوز به حقوق اشخاص در پي ندارد. ولي بهترين 
ما شناخته  بشر در جهان  از حقوق  موثرترين شيوه حمايت  و 
شده است. چه هيچ وسيله ديگر تا هنوز مانند رسانه های جمعي 
و ذهنيت عمومي جهاني نتوانسته متخلفين را تحت تاثير قرار 

داده، وادار به عقب نشيني نمايد. 
5 ــ مبارزه علیه تروريزم به مثابه جنايت خطرناک 

و ضد بشري: 
 تروريزم به هر اقدام خشونت آميز يا تهديدهايی گفته می شود 
ارعاب مردم  منظور  به  از مقاصد مرتکبان آن  نظر  که صرف 
جان  انداختن  خطر  به  موجب  گرفته،  صورت  آنان  تهديد  يا 
از  يکي  يا  زيست  محيط  به  رساندن  يا آسيب  آنان،  امنيت  يا 

تاسيسات يا اموال خصوصي يا عمومي گردد.
تروريزم من حيث جنايت ضد بشري و خطرناک و يک جرم 
است.  نموده  وحشتناکي  رشد  اخير  دهه  چند  در  بين المللي 
از کنترل دولت ها خارج گرديده و هر  طوري که  تاحدودي 
گروه خشن و افراطي با کوچک ترين بهانه سياسي يا اجتماعي، 
طوري که  می زنند.  ضدانساني  و  خشونت بار  اعمال  به  دست 
انسان  هزاران  جهان،  در  تروريستي  اقدامات  اثر  در  همه ساله 
بي گناه تلف گرديده، صلح و امنيت جهان با خطر مواجه شده 

است.  
تروريزم عموما به دو شکل: سازمان يافته و غيرسازماني انجام 
بارزترين  و  بوده  خطرناک  نهايت  آن  اول  نوع  که  می گردد 
نمونه آن، حمله تروريستي 11 سپتامبر 2001 م به مرکز تجارت 
جهاني در نيويارک بود که در اثر آن مرکز مذکور منهدم و 

هزاران نفر جان خود را از دست دادند. 
مبارزه برضد تروريزم )به حيث جرم خطرناک بين المللي( تنها 
کار يک دولت نبوده بلکه مبارزه پي گير و مداوم تمام دولت ها 

و مجامع بين المللي را ايجاب می نمايد. 
متحد  ملل  ضدتروريزم   بر  دولت ها  مبارزه  راستاي  در 
نيزتالش های زيادي را با صدور قطع نامه ها بر ضد اين پديده 
شوم انجام داده است. خصوصا بعد از 11 سپتامبر، ملل متحد 
امنيت  شوراي  عضو   15 مثبت  راي  با  که   1373 قطعنامه  طي 
صادر شد »کليه اعمال تروريستي بين المللي از جمله اقدام 11 
سپتامبر را تهديدي براي صلح و امنيت بين المللي اعالم کرد.«

کشور ما نيز که يکي از قربانيان تروريزم است، نيروهاي امنيتي 
بين المللي  ايتالف  نيروهاي  و  متحد  ملل  صلح  قواي  با  يکجا 

مشغول مبارزه با بقاياي تروريزم می باشد. 
ادامه دارد
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کميسيون همواره بر گرفتاری، بازخواست، 
محاکمه و مجازات جنايت کاران و ختم 

فرهنگ معافيت تاکيد می ورزد.
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با  ما  شعر  و  ما  ادبيات  چهل  دهه  ميانه ی   در  جايي 
به  رو  ديگري  و  پشت  به  رو  )يكي  صورت  دو 
مانده  مبهوت  و  خشك  ايستاده  همان طور  جلو(، 
است. دوصورتي كه شباهت فراواني به دو صورتك 
به  رو  صورتي كه  دارند.  تياتر  در  شده  نشانه گذاري 
پشت می نگرد همچون عبدي گنهكار و نادم نگاهي 
نوستالوژيك و حرمان زده دارد. ديگر عينك ذره بينی 
و  درست  ديدن  امكان  مشروطيت  دوران  ميراثي 
صورت  نمی دهد.  او  به  را  مقابل  دورنماي  شفاف 
جلويی اما؛ از شدت حيرت و حيراني تماما به دهاني 
باز مبدل شده است. دهاني كه گشودگي و فراخي آن 
نيست. پيچيدگي جهان  يا گفتن  چيزي  نشانه فرياد 
پيش رو، جهاني كه ناگهان آغاز شده است و »پيش 
از آن كه فكر شود، اتفاق افتاده است« اين صورت 
را همچون مجرم جنگي ای كه در برابر دادگاه الهه 
كرده  و وحشت زده  خمير  و  خرد  است  گرفته  قرار 

است. 
و  برهوتي  چنين  در  دوگانه  تركيبي  موجود  اين 
و  آغازگر خيزش  می توانست  هيبتي چگونه  باچنين 
و  ذهن  در  شده  ته نشين  هنجارهاي  از  تازه  فراروي 
تا چيز  بود  تمام شده  باشد؟ چي  افغاني  انسان  روان 
ديگري آغاز شود؟ ادبيات كجاي زندگی  اين انسان 
بود تا تن به دگرشوندگي بدهد؟ حاليت كامل شده 
آن دوره ادبيات چقدر به فهم اين انسان می گنجيد تا 

شيپور فرداييت آن را بدمند؟ 
قبل در همين روزنامه، در  داكتر سميع حامد مدتی 
مقاله ای با عنوان »شعر امروز افغانستان و شعر معاصر 
مساله  از  ديگر  خوانشي  تا  نمودند  تالش  افغانستان« 
تشريح  افغاني  شعر  در  را  امروزيت  و  معاصريت 
نمايند. رويكرد غالب در نوشته جناب حامد بررسي 
شعر  معاصريت  و  امروزيت  مساله  تاريخ گرايانه ی 
است. تاريخ گرايانه به دليل برخورد خطي و عمودي 
به  متعدد شان  سفارش های  و  موضوع  اين  با  ايشان 
رعايت  روند تكاملي ادبيات و شعريت شباهت های 
فراواني ميان نكته نظرات ايشان و كشف های من از 

اين مقوله )معاصريت( وجود دارد. 
تشريح  به  روزنامه  همين  در  مقاله ای  در  اين  از  قبل 
مساله معاصريت و امروزيت و سو تفاهم های موجود 
به  حامد  جناب  نوشته  بودم.  پرداخته  رابطه  اين  در 
در  نيست.  نگارنده  اين  نظرات  نقد  در  هيچ وجه 
حقيقت نوشته ايشان  در راستاي گسترش و تشريح 
سامانه ای است كه من در آن مطلب سعي در ايجادش 
داشتم. نوشته حاضر سعي دارد از آدرس نسل چهارم 
شعر افغاني به بررسي شعريت، معاصريت و امروزيت 

شعر بپردازد. 
سخن نخست: چيستي نسل چهارم!

اگر استاد واصف باختري را آغازگر شعر مدرن در 
حوزه ادبيات افغاني بدانيم، جناب داكتر حامد، قهار 
هم مسلكان  و  هم دوره ها  و  كاظمي  كاظم  عاصي، 
نسل سومي ها  ادبيات می شوند.  اين  نسل دوم  ايشان 
به نسل دومي ها سامانه ی  اقتدا  با  بودند كه  شاعراني 
از  كردند  سعي  و  نموده  عيار  را  آفرينشي شان 
هنجارهاي مسلط نسل دوم عبور كنند. دامنه اين نسل 
تا به امروز نيز ادامه دارد و موج پرطرفدار غزل اين 
روزها نيز از جمله شاعران نسل سوم است. تا اينجاي 
كار شاعران هرسه نسل در امتداد يك خط مستقيم 
پيشنهاد های  و  پيش بيني  قابل  بدعت های  و  بدايع  با 
كه  آنچه  ظاهرمنظم  به  و  هماهنگ  سيستم  با  مطابق 
حركت  است  شده  خوانده  مدرن  شعر  و  ادبيات 
نسل  شاعران  از  تعدادي  كه  است  بديهي  می كنند. 

دوم نيز در مواردي با درك ضرورت نوآوري خود 
با  روند  اين  كرده اند.  نزديك  سومي ها  نسل  به  را 
پيكره  به  شاگردانش  و سپس  نيما  انتقال شگرد های 
نمايش  با  باختري  استاد  افغاني آغاز گرديد.  ادبيات 
عكسي از آن حفره ايجاد شده به وسيله نيما بر بدنه 
باروري شعر كالسيك خواست تا زمينه ساز جرياني 
تازه در شعر افغاني باشد. اين روند از همان آغاز با 
به معني جامعه شناختي  اينجايي  بحران فقدان مو لف 
دگرگون كننده ی  و  دقيق  رياليسم  است.  مواجه  آن 
نيما قبل از شعريت، پاسخي جامعه شناسانه از موضع 
و  بود.  ايران  جامعه  دوره  آن  وضعيت  به  فرهنگ 
هنگامي كه صرفا به عنوان شكلي تازه به پيكره شعر 
ما تزريق گرديد به سرگرداني نشانه ها  و سوال هايی 
ادبيات  بستر  در  طبيعي  صورت  به  كه  شد  منجر 
شعر  كوتاه مدت  جنبش  بود.  آمده  وجود  به  افغاني 
و  دقيق  واكنشي  بودنش  ناكافي  تمام  با  مشروطه 
سركوب شده ی  و  پنهان  اليه های  درون  از  برخاسته 

هنجار مسلط شعر آن دوره بود. و پرسش هايی را كه 
طرف  يك  از  شعر  جامعه شناختي  كاركرد  پيرامون 
موقعيت های  يافتن  حضور  براي  تازه  امكان های  و 
سواالت  طرح  به  كرد  مطرح  شعر  حوزه  در  ديگر 
بدون  مدرن  شعر  كه حلول جريان  انجاميد  بنياديني 
دادن پاسخ هايی درخور، كارش را با پاك كردن اين 

پرسش ها از صورت مسله بحران شعر آغاز كرد.  
در پس زمينه هر سه جريان شعري يادشده  دو عنصر 
اساسي كه به صورت نامريي نمود يافته است همواره 
و  ايديولوژي  هنجار ها،  نگهدار  و  محافظ  عنوان  به 
استراتژي كلي اين شعر مدرن عمل كرده است. اولي 
رسميت ادبي، و دوم ديالوگ مسلط كه زبان و وسيله 
بيان اين رسميت است. رسميت ادبي يعني مجموعه 
و  ادبيات  روان  و  ذهن  بر  مسلط  فربه  هنجارهاي 
ادبيات  اين  پيرامون  آنچه  معني  به  مسلط  ديالوگ 
مسلط،  ديالوگ  براي  درمي آيد.  ونوشت  گفت  به 
كرد  ترسيم  نمي توان  منظمي  و  شفاف  تاريخچه ی 
زيرا بحران های سياسي چندين ساله گاهي اين زبان 

رسميت  اما  است.  واداشته  خاموشي  و  لكنت  به  را 
وجود  نگهدارنده،  خدايگان  همچون  همواره  ادبي 
رسميت،  اين  عقبي  صورت  است.  داشته  حضور  و 
از  هنوز  و  نكرده  رها  را  كالسيك  ادبيات  بندگي 
و  لذت  غرق  كالسيك  ادبيات  ماليخوليايي  افسون 
مدهوشي اي جنون آميز می شود. صورتك جلوي اما 
الكن  لحني  با  را  مفاعلن  مفتعلن  زنجيره  بر  پيروزي 
جشن گرفته و سعي می كند به خود بقبوالند كه ريشه 

در توهم داشتن بهتر از گسست تمام است.
وقتي نطفه اصلي شعري كه بعد ها درست يا غلط شعر 
معاصر خوانده شده است اين گونه شكل يافته است 
بديهي است كه نسل نوگراي شعر افغاني نياز شديد 
خود  ادبي  وضعيت  انتقادي  خوانش  و  بازخواني  به 
دارد. اما پرسش بنيادين اينجاست كه آيا نمايندگان 
پرسشگراني  مي توانند  يادشده  شعري  جريان  سه 
خوب در اين مورد باشند؟ و چه كسي صالحيت و 
امكان اين را دارد تا موقعيتي به نام شعريت امروز را 

تشريح نمايد؟
اين جاست كه ضرورت حلول نسلي تازه كه از منظر 
فراتاريخي،  منظري  از  و  شعر  چهارم  نسل  تاريخي 
برخوردي  خود  شعر  پرونده  كل  به  كه  است  نسلي 
شكاكانه و نسبي مدار داشته و از طريق شناخت مراكز 
استخراج  به  تا  می نمايد  تالش  آن،  شده  تقديس 
پيشنهاد های تازه از رهگذر ويران كردن سامانه های 

گذشته بپردازد، آشكار می گردد. 
تالشي  به  بيشتر  حامد  داكتر  مقاله  نگاه،  اين  با 
جريان  به  ايشان  شدن  نزديك  براي  جستجوگرايانه 
چهارم  نسل  كارهاي  محصول  افغاني   پيشرو  ادبيات 
می ماند؛ تا كروكي ای دقيق پيرامون چيستي وكجايي 

امروزيت وشعريت اين نسل.
عرصه  در  مشابهي  تالش  اين،  از  قبل  حامد  جناب 
با  چهارم  نسل  هنجار های  به  نزديك  متني  آفرينش 
سرودن »بود نبود يك تروريست« انجام دادند. كتابي 
كه قبل از همه كودتاي سفيدي بود عليه كاركرد های 

گذشته ايشان در حوزه شعر.
اما در جاي جاي نوشته ايشان پيرامون مساله معاصريت 
نيز  تعمدي ای  تالش های  افغاني  شعر  امروزيت  و 
هنجار  با  مطابق  و  تاريخ گرايانه  خوانشي  ارايه  براي 
رسميت ادبي ای كه ايشان نيز پرورده آن اند به چشم 
می خورد. براي مشخص شدن اين مساله نگاه انتقادي 
مي اندازم به بخش هايی از نوشتار ايشان، البته با يك 

پيش درآمد!

خواستگاه اصلي جريان شعر نسل چهارم حاشيه های 
سركوب شده جريان شعر مهاجرت در ايران می باشد. 
موج های ابتدايي اين جريان در تقابل با برخورد های 
بي پرسش  ادبي ای  از سنت  برخاسته  و  ايديولوژيك 
مانند  حوزه هايی  مقيم  افغاني  ادبياتچيان  حلقات  در 
مشهد و قم و تهران به وجود آمد. ريشه اساسي اين 
جريان با تخطي و در مواردي با گسست و انحراف 
ادبيات  و  شعر  حوزه  در  ادبي  مسلط  هنجارهاي  از 
مهاجرين افغاني در ايران نزج گرفت. و اين درست 
افغاني مهاجر در  زماني بود كه بزرگان جريان شعر 
ايران شعر را به بيانيه های سياسي به نفع رهبران قومي، 
مرثيه خواني های شبه مذهب گرايانه و تقليد های دست 
چندم از كارهاي شاعران رسمي  ايراني  پذيرفته شده 
در  كه  است  بديهي  بودند.  داده  تقليل  رژيم  توسط 
آن زمان هيچ چيز به نفع جرياني كه مي خواست از 
پيشنهاد های  و  درآورده  سربه  خفقاني  چنان  درون 

تازه مطرح كند، نبود. 
به همين دليل تمامي آثار اين موج )البته آثار ناب، نه 
كپي های ناشيانه( خاصيت واكنشي در برابر وضعيت 
را داشت. به همين دليل هيچ نشريه ای حاضر به چاپ 
آن نبود. در حالي كه كارگزاران فرهنگي جمهوري 
اسالمي ايران بادست و دل بازي براي تداوم رسميت 
ادبي شعر مهاجر افغاني  نزديك به برنامه های فرهنگي 
جلسات  می پرداختند.  درخور  اعانه های  خودشان 
شعرخواني بزرگ راه مي انداختند و هزينه چاپ آثار 

اين شاعران را نيز متحمل می شدند.
اما موج متاخر شعر نسل چهارم پس از تغيير اوضاع 

سياسي در داخل افغانستان نمود يافت. 
اين جريان كارش را با بازخواني دو مقوله ای كه قبال 
مسلط(  ديالوگ  و  ادبي  )رسميت  بردم  نام  آنها  از 

آغاز كرد.

بسته پستي 
از آدرس نسل چهارم

 مسعود حسن زاده
بخش اول

خواستگاه اصلي جريان شعر 
نسل چهارم حاشيه های 

سركوب شده جريان شعر 
مهاجرت در ايران می باشد. 

موج های ابتدايي اين جريان 
در تقابل با برخورد های 

ايديولوژيك و برخاسته از 
سنت ادبي ای بي پرسش در 

حلقات ادبياتچيان افغاني مقيم 
حوزه هايی مانند مشهد و قم 
و تهران به وجود آمد. ريشه 

اساسي اين جريان با تخطي 
و در مواردي با گسست و 

انحراف از هنجارهاي مسلط 
ادبي در حوزه شعر و ادبيات 

مهاجرين افغاني در ايران نزج 
گرفت.

اين جاست كه ضرورت 
حلول نسلي تازه كه 
از منظر تاريخي نسل 
چهارم شعر و از منظري 
فراتاريخي، نسلي است 
كه به كل پرونده شعر 
خود برخوردي شكاكانه 
و نسبي مدار داشته و از 
طريق شناخت مراكز 
تقديس شده آن، تالش 
می نمايد تا به استخراج 
پيشنهاد های تازه از رهگذر 
ويران كردن سامانه های 
گذشته بپردازد، آشكار 
می گردد. 
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به دنبال باال گرفتن ناآرامی ها در لیبیا، ناوی 
سازمان  بشر  حقوق  عالی  کمیشنر  پیالی، 
ملل متحد روز سه شنبه به مقامات لیبیا در 

مورد »جنایت علیه بشریت« هشدار داد.
خواندن  غیرقانونی  ضمن  پیالی  خانم 
معترضان در  ابراز شده علیه  خشونت های 
لیبیا، اعالم کرد که مقامات این کشور باید 
»فورا« از این اقدامات خود دست بکشند و 
افزود که »حمالت فراگیر و سیستماتیک 
علیه  »جنایت  می تواند  شهروندان«  علیه 

بشریت« تلقی شود.
که  می گوید  بشر  دیده بان حقوق  سازمان 
در جریان ناآرامی های لیبیا دست کم ۲۳۳ 
نفر کشته شده اند و این در حالی است که 
اعالم کرده اند که در یک  عینی  شاهدان 
هفته گذشته دست کم ۳۰۰ نفر در بنغازی 

و ۱۵۰ نفر در طرابلس کشته شده اند.
در  لیبیا  سفیر  معاون  که  درحالیست  این 
درخواست  ضمن  متحد  ملل  سازمان 
به  او را  لیبیا،  برکناری معمر قذافی، رهبر 
نسل کشی متهم کرده و اعالم کرد باید در 

جنگی  جنایات  دادگاه 
محاکمه شود.

خبرگزاری  گزارش  به 
دباشی،  ابراهیم  فرانسه، 
در  لیبیا  سفیر  معاون 
سازمان ملل در گفتگو 
تلویزیونی  شبکه  با 
دیگر  و  سی ان ان 
در  خارجی  رسانه های 
»باید  گفت:  نیویارک 
اولین  در  )قذافی(  او 
کنار  قدرت  از  فرصت 

متوقف  را  لیبیا  مردم  کشتار  باید  و  برود 
کند.«

و  کافی  اندازه  به  لیبیا  »مردم  افزود:  وی 
و  داده اند  نشان  صبوری  سال   ۴۲ برای 
قذافی نه تنها باید از قدرت کنار رود که 
را  کشور  ممکن  فرصت  نخستین  در  باید 

ترک کند.«
معاون سفیر لیبیا در سازمان ملل در گفتگو 
با شبکه تلویزیونی بی بی سی گفت: »قذافی 

روز  چند  همین  در  و  رسیده  راه  پایان  به 
آینده یا خود از قدرت کنار می رود و یا 

مردم از شر او خالص خواهند شد.«
وی افزود: »بهترین سناریو این است که او 
به دادگاه کشانده شده و به دلیل جرایمی 
شده،  مرتکب  سال گذشته   ۴۲ که ظرف 
زندان  کشی های  نسل  شود.  محاکمه 
ابوسلیم و دیگر ناپدید شدن ها و کشتارها 
و مسایلی که او )قذافی( مرتکب شده باید 

در دادگاه مشخص شود.«

دیدار گیدو وستروله، وزیر  از  انتقادها  باال گرفتن  به دنبال 
امور خارجه آلمان با محمود احمدی نژاد در جریان سفرش 
به تهران در مطبوعات و محافل سیاسی آلمان، وی اعالم 
کرده است، به تنهایی تصمیم به دیدار با احمدی نژاد گرفته 

و صدراعظم آلمان از انجام این دیدار خبر نداشته است.
به گزارش خبرگزاری آلمان، به دنبال باال گرفتن انتقادها از 
منابع دولتی  با محمود احمدی نژاد،  دیدار گیدو وستروله،  
آنگال  اطالع  بدون  دیدار  این  که  کردند  اعالم  برلین  در 

مرکل، صدراعظم آلمان، صورت گرفته است.
دولت  سخنگوی  زایبرت،  اشتفن  که  است  حالی  در  این 
ارایه هرگونه  از  برلین  با خبرنگاران در  آلمان، در گفتگو 

توضیحی در این باره خودداری کرده است.
وی در عین حال با اعالم این که صدر اعظم آلمان از انجام 
سفر گیدو وستروله به ایران اطالع داشته است، تاکید کرد 
دو  آزادی  به  منجر  که  سفر  این  نتیجه  از  مرکل  خانم  که 

»بسیار  نیز  شد،  ایران  در  شده  بازداشت  آلمانی  خبرنگار 
خرسند« شده است.

همچنین گیدو وستروله نیز در واکنش به انتقادهای احزاب 
ایران  به  به دفاع از سفرش  مخالف و مطبوعات این کشور 
انتقاد  این سفر  انجام  از  پرداخته و گفته است: »کسانی که 
می کنند، باید این را به دو خبرنگاری بگویند که هم اکنون 

در آلمان هستند.«
میزان  ماه  در  آلمان  بیلد  آم زونتاگ  هفته نامه  خبرنگار  دو 
سال جاری در حالی که قصد گفتگو با پسر و وکیل سکینه 
به سنگسار را داشتند،   ایرانی محکوم  محمدی آشتیانی، زن 

در تبریز بازداشت شده و به »جاسوسی« متهم شده بودند.
سفر  با  همزمان  اسالمی  جمهوری  مقام های  سرانجام 
محمود  با  وی  دیدار  و  تهران  به  آلمان  خارجه  امور  وزیر 
بازداشت  از ۱۳۳ روز  این دو خبرنگار را پس  احمدی نژاد 

آزاد کردند.

                  تلويزيون سبا
نشرات خبری بیست وچهار ساعته تلویزیون سبا، در سال ۲۰۰8 میالدی آغاز و درحال حاضر سیزده والیت بزرگ کشور را از طریق دو کانال خود تحت پوشش نشراتی دارد. تلویزیون سبا در نظر دارد تا هفت والیت دیگر را نیز 

در زودترین فرصت تحت پوشش نشراتی در آورده و پوشش خبری تمام والیت های کشور از اهداف نهایی است. 
تلویزیون سبا، به هدف اطالع رسانی برای مردم درمناطق دور دست کشور فعالیت نموده و تالش دارد تا با گسترش ساحه فعالیت در سایر نقاط، برنامه های آموزشی، تفریحی، پژوهشی و گزارش هایی را با توجه با نیاز عامه در 

بخش های مختلف، آماده وبدست نشر بسپارد. 
برنامه های چون، درجه صفر؛ که موارد پیچیده وبزرگ فساد اداری درکشور را به کاوش می گیرد. نهایت ما؛ که در مورد مداخله کشورهای خارجی در امور افغانستان، حفظ منافع ملی و روابط بین المللی افغانستان، می چرخد. امید؛ 
که یک مجموعه مستند تحقیقی_ معلوماتی درمورد نسل آینده کشور می باشد. نوبت گفتگو؛ که تصمیم گیرندگان کشور را به پیشگاه ملت کشیده وموضوعات ضروری و مهم را زیر بحث می گیرد. دیدبان؛ که متمرکز برکارهای 
انکشافی درمناطق دور دست کشور، مشکالت، چالشها وخواست های مردم این مناطق می باشد. گذر؛ درمورد شخصیت های مهم کشور و هویدا سازی حقایق وزار های تاریخی ی که از انظار عامه دورمانده متمرکز است. زمین؛ 

طبیعت زیبای کشور را به تصویر می گیرد. کوی وبرزن؛ که در مورد فرهنگ و عنعنه محلی در مناطق مختلف کشور روشنی می اندازد. و چندین برنامه مهم وارزشمند دیگر را تهیه و به دست نشر می سپارد.
تلویزیون سبا، مفتخر به کسب جوایز ملی وبین المللی، به دلیل انتشار برنامه های موثر نیز می باشد، عالوه براین، ندای مردمی از یاد رفته در ولسوالی ها و دهکده های دور دست را فریاد، و برای مورد توجه قرار گرفتن این مناطق، از موضوعات گونه گون 

گزارش های مفصل وتحقیقی را با اشتراک مردم، مقام های محلی ودیگر جوانب تهیه و به آنتن های نشراتی خود سپرده است.

فرانسوی  انستیتیوت  همکاری  با  شهر  آرمان  بنیاد  اجتماعی،  عدالت  جهانی  روز  مناسبت  به 
افغانستان شما را به 69امین )سال پنجم( برنامه »گفتگو، پلی میان نخبگان و شهروندان« دعوت 

می نماید. 
نظام سیاسی و عدالت اجتماعی:
افغانستان در کجای کار است؟

کرخی)نماینده  مسعوده  خانم  مجلس(،  سابق  )نماینده  جوینده  احمد  میر  آقای  سخنرانان: 
مجلس(، آقای ظهور رزمجو )معاون حزب پیوند ملی افغانستان(، آقای سیف الدین سیحون)استاد اقتصاد دانشگاه کابل(، 
داری  باره حکومت  در  تحقیق  و مسوول  افغانستان  ارزیابی  و  تحقیق  واحد  در  )سرمحقق  مارش  داکتر دوگالس سالت 

محلی(
گفتگو گردان: اجمل بلوچ زاده، پرسش گر: سید جواد دروازیان

زمان: پنجشنبه 5 حوت 1389 ساعت 2:00 بعد از چاشت
نشانی: انستیتیوت فرانسوی افغانستان، لیسه استقالل رو به روی شهرداری کابل

شماره گان تماس: )0779217755( و )0775321697( 
armanshahrfoundation.openasia@gmail.com :آدرس الکترونیک

توجه، توجه! انستیتیوت فرانسه از قبول شرکت کنندگان بدون کارت دعوت و از ورود وسايط به داخل محوطه 
معذور است. لطفًا هنگام ورود کارت و يا کاپی آن را با خود داشته باشید.

اين برنامه با حمايت مالی اتحاديه اروپا، سفارت فرانسه و جامعه باز افغانستان برگزار می شود اما  به هیچ وجه بازتاب مواضع 
اين نهاد ها به شمار نمی رود.

بنیاد آرمان شهر عضو فدراسیون بین المللي جامعه هاي حقوق بشر )FIDH( است.

4th Year    No: 1093   Wednesday  23 February, 2011    Price: 5 Afghani

subh
اعالن بورسیه تحصیلي:8

دانشگاه آسیایي براي زنان واقع در شهر چیتاگونگ بنگله دیش با سیستم درسي معیاري جهاني همه ساله ۲۵ بورس تحصیلي را براي 
براي  از طریق رقابت آزاد  را  نیز ۲۵ بورس تحصیلي  امسال  این دانشگاه  از صنوف دوازدهم اختصاص میدهد.  اناث  فارغین طبقه 

متقاضیانیکه عالقمند ادامه تحصیل دوره لیسانس و سهمگیري فعال در رهبري آینده جامعهي شان باشند در نظر گرفته است.
متقاضیان  انگلیسي را در سطحي بلد باشند که به شکل کتبي وشفاهي امتحان داده بتوانند.

بهارستان، کوچه  افغانستان واقع کارته پروان، عقب سینما  به وزارت تحصیالت عالي  ویا دفتربرک  جهت اخذ فورم در خواستي 
قصابي، کوچه چهارم فرعي بخش تعلیم وتربیه مراجعه نمایند.

متقاضیان همچنان میتوانند جهت اخذ فورم ومعلومات بیشتر به ویب سایت این دانشگاه مراجعه نمایند: 
www.asian-university.org 

آخرین مهلت اخذ فورمه وپر نمودن آن الي تاریخ ۲8 فبروري برابر با ۱۰ حوت ۱۳89 مي باشد.
 mshahabuddina2003@yahoo.co.in   :جهت معلومات بیشتر به آدرس ایمیل ذیل در ارتباط شوید

شماره تیلفون: ۰7۰۰۲۲8۰78

ديدار وزير خارجه آلمان با احمدی نژاد جنجالی شدسازمان ملل در باره جنايت علیه بشريت در لیبیا هشدار داد
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