
                  تلويزيون سبا
نشرات خبری بیست وچهار ساعته تلویزیون سبا، در سال 2008 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.

سال چهارم       شماره مسلسل 1094   پنج شنبه 5 حوت 1389     قيمت 5 افغاني
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افسر  یک  اخیر  اظهارات  جمهوری،  ریاست 
سوختاندن  ادعای  به  رابطه  در  را  امریکایی 
را،  شان  مادران  و  پدران  سوی  از  کودکان 

توهین آمیز و ناشی از نژاد پرستی خوانده است.
این اظهارات در حالی صورت گرفته که براساس 
غیر   60 از  بیشتر  هفته  همین  آغاز  در  گزارش ها 
نتیجه  در  کودکان  و  زنان  شمول  به  نظامی 
یک  در  امریکایی  نیروهای  هوایی  بمباردمان 

روستای والیت کنر کشته شده اند.
از  نقل  به  پست  واشنگتن  روزنامه  این  از  پیش 

دارد.
و  گذشته  به  »اگر  گفت:  الکوزی  آقای 
افغان  تاجران  شود،  نگریسته  تجربه ها 
آنکه  با  ندارند،  مساله  این  به  اعتمادی 
امیدوار  من  ولی  است،  ناامیدی هایی 
زمینه  در  بتواند  موافقتنامه  این  که  هستم 

تاثیر الزم را داشته باشد. 
ادامه در صفحه 2

توافقنامه  یک  که  می گویند  مقامات 
رسانده اند  امضا  به  پاکستان  با  را  تازه یی 
در  مشکالت  از  بسیاری  می تواند  که 
ترانزیتی  موافقتنامه  شدن  عملی  راستای 

میان افغانستان و پاکستان را حل کند.
افغانستان و پاکستان موافقتنامه ترانزیتی را 
در سال گذشته میالدی در اسالم آباد به 
تاکنون  این موافقتنامه  اما  امضا رساندند، 
تطبیق نشده و مساله عملی شدن آن چهار 

ماه دیگر به تعویق افتاده است.
به نقل از رادیو آزادی، خان جان الکوزی 
معاون اتاق های تجارت و صنایع که برای 
گفتگوهای بیشتر در این زمینه به پاکستان 
رفته بود، می گوید که هنوز هم نگرانی ها 
در مورد عملی شدن این موافقتنامه وجود 

پاکسازی صد قريه 
از وجود طالبان

داوود،  داوود  محمد  جنرال 
پامیر   303 زون  پولیس  فرمانده 
لوای  فرمانده  بورلسن  دگروال  و 
در  مستقر  امریکا  کوهستانی  صد 
شمال کشور در یک نشست خبري 
گفتند  بلخ  والیت  در  مشترک 
ماه  آغاز  از  که  نوروز  درعملیات 
شد،  راه اندازی  بغالن  در  حوت 
بیشتر از صد قریه از وجود مخالفان 

دولت پاکسازی شده اند.
این  »در  گفت:  داوود  جنرال 
عملیات که از اول حوت سال روان 
در بغالن آغاز گردید به تعداد 20 
تن از مخالفان کشته شده و 20 تن 
دیگر نیز زخمی و بازداشت شده اند 
شده  بازداشت  افراد  میان  در  که 
طالبان  مهم  فرماندهان  از  شماری 

نیز شامل می باشند.«
عملیات  این  افزود  داوود  جنرال 
امنیتی  نیروهای  سوی  از  بیشتر  که 
پشتبانی  از  داخلی صورت گرفت، 
نیروهای آیساف نیز برخوردار بود.
ادامه در صفحه 2

دارد  امکان  که  بود  گفته  امریکایی  نیروهای 
افغان ها قصدا کودکان خود را به هدف مبالغه در 
نیروهای  سوی  از  غیرنظامیان  شدن  کشته  ادعای 

آنان، سوختانده باشند.
گزارش  این  ایتالف  نیروهای  حال  همین  در 
زخم های  که  گفته اند  و  کرده  رد  را  روزنامه 
در  شده  استفاده  مهمات  اثرات  نوع  با  کودکان 
دارد  امکان  و  نداشته  مطابقت  آنان  عملیات های 
این سوختگی ها ناشی از شیوه ی تنبیه کودکان از 
سوی والدین آنان باشد.            ادامه در صفحه 2

افغان ها کودکان خود را نمی سوزانند امضای موافقتنامه تجارتی تازه با پاکستان

عناوين 
مطالب امروز:

بن بست باقی 
تنش ها هر روز بیشتر 

] ادامه در صفحه3[

گروه بين المللی بحران:
محکمه اختصاصی 
به صورت عاجل 

منحل شود
است  ممکن  کرزی  جمهور  رییس 
در  زانو  به  برای  تا  شود  تحریک 
خویش  اراده  به  پارلمان  آوردن 
برابر  در  اختصاصی  محکمه  از 
نماید.  استفاده  خویش  مخالفان 
 14 گزارش،  این  نوشتار  زمان  در 
با  انتخابات  ارشد  مقامات  از  تن 
پارلمان  برحال  اعضای  از  تن  ده ها 
افغانستان تحت پیگرد قانونی قرار 
عمیقا  ولسی جرگه  درحالي که  دارند. 
پارلمان  رییس  انتخاب  مورد  در 
چندپارچه گردیده است اما حکومت 
وضعیت  یک  در  تقریبا  افغانستان 

فلج شده  به سر می برد.
ادامه در صفحه

مجلس در نقطه...

آيا کابل واقعا...
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آخرين مهلت ثبت نام 
دوره های ماستری دانشگاه آزاد اسالمی کابل 

این دانشگاه برای دوره های ماستری حقوق، علوم سیاسی، مدیریت،  جامعه شناسی، اقتصاد، 
برنامه ریزی شهری و روستایی ثبت نام می کند. 

شرايط: 
ـ داشتن مدرک لیسانس مورد تایید وزارت تحصیالت  عالی 

ـ پذیرش در کنکور و مصاحبه 
زمان ثبت نام: تا 10 حوت 1389،  همه روزه از ساعت 8 تا 16 

برگزاری کنکور: 13 حوت 1389 
شروع کالس ها: 25 حوت 1389 

برای ثبت نام با در دست داشتن فتوکپی مدرک تحصيلی + يک قطعه عکس 
+ فتوکپی تذکره،  به دانشگاه مراجعه نماييد. 

نشانی: کابل، سرک عمومی کارته 4، کوچه دوم، تلفن: 0797677689
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گلبدین  رهبری  به  اسالمى  حزب 
اصلى  گروه های  از  یکى  حکمتیار، 
تلفات  دولت،  مسلح  مخالف 
که  را  اخیر  حمالت  در  غیرنظامیان 
بود،  از سوی طالبان سازماندهى شده 
این گروه  از اعضای  محکوم کرده و 
منجر  که  عملیات هایى  از  تا  خواسته 
غیرنظامیان شود، خودداری  تلفات  به 

کنند.
طرف  از  اعالمیه ای  در  موضوع  این 
حزب  نماینده  سعید،  الرحمن  قریب 
است.  شده  منتشر  اروپا،  در  اسالمى 
در اعالمیه  گفته شده است که حزب 
حکمتیار  گلبدین  ویژه  به  اسالمى 
رهبر این حزب، حمالتى را که منجر 

8صبح، کابل: کمتیه مشارکت 
درصد  پنچاه  کمپاین  و  سیاسى 
مشترکى  بیانیه  یک  در  زنان 
یک  زدن  به شالق  واکنش  در 
در  طالبان  افراد  سوی  از  دختر 
که  گفته اند  بادغیس،  والیت 
عرفى  شوراهای  و  جرگه ها 
و  اساسى  قانون  با  مغایرت  در 

افغانستان  دولت  المللى  بین  تعهدات 
عمل مى کنند.

پیش  ماه  یک  مى گویند  نهاد  دو  این 
افراد طالبان  یک دختر جوان از سوی 
با  مخالفت  بدلیل  بادغیس  والیت  در 
شالق  و  دره  مرد،  پیر  یک  با  ازدواج 
آمده  بیانیه  این  در  است.  شده  زده 
یکى  سوی  از  شالق  دستور  که  است 
از فرماندهان طالبان پاکستانى در منطقه 

8صبح، کندز: در چند روز اخیر، کشور 
پى درپى  انتحاری  حمله های  شاهد  ما 
در  حمله ها،  این  از  یکى  است.  بوده 
داد  رخ  کندز،  صاحب  امام  ولسوالى 
محمد ایوب  گفته های  بنیاد  بر  که 
از  بیشتر  امام صاحب،  ولسوال  حقیار، 
زخمى  و  کشته  را  غیرنظامیان  نفر   70

ساخت.
با  گفتگو  در  کندز،  شهروندان  برخى 
8صبح، کشتار بى گناهان را وحشتناک 
از  تن  یک  افضل،  محمد  مى خوانند. 
کندز،  در  دوره گرد  کتاب فروشان 
خانواده  صد  به  نزدیک  که  مى گوید 
ولسوالى  در  انتحاری  حمله ی  اثر  در 
امام صاحب، به خاک و خون نشستند. 

تن  دو  بازداشت  از  کابل  پولیس 
 2500 از  بیش  قاچاق  اتهام  به 
خبر  قیمتى  سنگ های  کیلوگرام 

داده است. 
افغانستان،  بخیر  صبح  از  نقل  به 
رییس  ظاهر  محمد  سمونوال 
پولیس  فرماندهى  جنایى  تحقیقات 
کابل به رسانه ها گفته است که این 
افراد صبح روز چهارشنبه در ناحیه 
به  آنکه  از  پیش  کابل،  شهر  سوم 
از  خارج  به  آن  قاچاق  و  فروش 
پولیس  توسط  شوند،  موفق  کشور 

به  شود،  غیرنظامیان  تلفات  به 
شدت محکوم مى کند.

به نقل از آژانس خبری پژواک، 
این  در  سعید  الرحمن  قریب 
اعالمیه گفته است: »من به حیث 
اسالمى  حزب  نماینده  یک 
در  حمالت  تنها  نه  اروپا  در 
در  بانک  کابل  نمایندگى 
مناطق  و  کابل  کندز،  ننگرهار، 
دیگر، را که در آن غیرنظامیان 
به قتل مي رسند خالف شریعت 

را  آن  شدید  لحن  با  بلکه  مى دانم، 
محکوم مي نمایم.«

افزوده است که چنین حمالتى،  وی  
در  خارجى  نیروهای  بیشتر  حضور  به 

بادغیس  باالمرغاب  ولسوالى  منگان 
صادر شده است.

کمپاین  و  سیاسى  مشارکت  کمیته 
محکوم  ضمن  زنان،  درصد  پنجاه 
علیه  آمیز  خشونت  اعمال  کردن 
وضعیت  این  که  مى افزایند  زنان، 
وضعیت  بودن  شکننده  دهنده  نشان 
نهادها  این  است.  جامعه   نفوس  نصف 
اعمال  جلوی  که  خواسته اند  دولت  از 

این گونه  انسانى،  »هیچ  مى گوید:  او 
دشمنان  ما  نمى دهد.  انجام  را  عملى 
به  تا  آن ها  آیا  مى نامیم،  کافر  را  خود 

حال چنین کاری را کرده اند؟«
دیگر  یکى  یعقوبى،  منهاج الدین 
که  مى گوید  کندز،  شهروندان  از 
هیچ گونه  بى گناه  انسان های  کشتار 
که  او  باشد.  داشته  نمى تواند  توجیهى 
انسانیت  از  دور  به  را  عمل ها  این گونه 
را خداوند  مى داند، مى افزاید که جان 
به  آن  گرفتن  برای  چرا  است،  داده 

بى رحمانه ترین شکل تالش مى کنند؟
او مى افزاید که همه کسانى که جنگ 
و  صلح  نابودی  تالش  در  مى کنند، 
حالى که  در  برمى دارند،  قدم  آرامش 

بازداشت شده اند. 
از  قیمتى  سنگ های  که  افزود  وی 
معادن والیت ارزگان استخراج و به 
کابل انتقال یافته بود که به وزارت 

معادن تسلیم داده شده است. 
مسووالن  که  حالیست  در  این 
سنگ های  گفته اند؛  معادن  وزارت 
که  افغانستان  معدنى  و  قیمتى 
قاچاق  همسایه  کشورهای  به 
دالر  میلیاردها  ارزش  به  مى شوند، 
از آدرس آنان به کشورهای غربى 

صادر مى شود. 

این خشونت ها را بگیرد و از به 
رسمیت بخشیدن قوانین عرفى 
مشروعیت  آنها  گفته ی  به  که 
تعهدات  و  اساسى  قانون 
سوال  زیر  را  دولت  بین المللى 
نماید.  جلوگیری  مى برد، 
مشارکت  کمیته  همچنین 
پنجاه  کمپاین  و  زنان  سیاسى 
سنگسار،  که  مى کنند  عالوه  درصد 
مالعام،  در  بستن  و  زنان  زدن  شالق 
تجاوز به زنان و قتل های ناموسى تکان 
دهنده است که این موارد نشان دهنده 
عدم حاکمیت سراسری قانون وضعف 

نهادهای دولتى را نشان مى دهد.
که  خواسته  دولت  از  نهاد  دو  این 
عامالن این قضایا را شناسایى و تحت 

پیگرد قانونى قرار دهد.

انسانیت  برپایه ی  ما،  اسالمى  باورهای 
است.

مولوی محمد نبى، یک تن از فرماندهان 
طالبان است که به دولت پیوسته است. 
او در مورد انجام حمله های انتحاری و 
»کشتار  مى گوید:  بى گناه  افراد  کشتار 
اسالم  فرمایش  هیچ گاهى  بى گناهان، 
کشتن  برای  که  کسانى  و  نبوده  است 
انجام  را  انتحاری  حمله های  افراد 

مى دهند، »مردار« مى شوند.«
افغانستان  مردم  که  مى افزاید  او 
همسایه،  دست های  که  بدانند  باید 
به  و  کشتار  برای  پیگیری  تالش های 
خاک و خون کشیدن مردم ما مى کنند 

و باید ما فریب آنان را نخوریم.

بیش از صد قریه...
ادامه از صفحه 1

آقاي داوود گفت مناطق آزاد شده 
از وجود طالبان در والیت بغالن، 
درسه سال گذشته پناهگاه امن این 
گروه به حساب مى آمد اما اکنون 

این پناهگاه ها از سوی نیروهای
برای  تالش  و  شده  یران  و  امنیتى 
از  جلوگیری  و  مناطق  این  حفظ 
بازگشت دو باره آنان جریان دارد.
افزود  پامیرهمچنان  زون  فرمانده 
نیروهای  به  نوروز  درعملیات  که 
آسیبى  هیچ   غیرنظامیان  و  امنیتى 

نرسیده است.
بورلسن  دگروال  دیگر  سوی  از 
کوهستانى  صد  لوای  فرمانده 
نیروهاي  که  گفت  نیز  امریکا 
نیروهای  با  همواره  ناتو  و  امریکا 
و  دارند  همکاری  افغان  عملیاتى 
پروژه های  اندازی  راه  برای  کار 
عام المنفعه در شمال نیزادامه دارد.

امریکا  کوهستانى  لوای  فرمانده 
قریب الوقوع  آغاز  از  همچنان 
ولسوالى  تا  نساجى  جاده  اسفالت 
نیروهای  سوی  از  دهدادی 
امریکایى خبرداد و گفت آنان در 
از30  بیش  خورشیدی  روان  سال 
ساخت  شامل  عام المنفعه  پروژه 
مکتب، پل و پلچک، جغل اندازی 
در  را  پروژه ها  دیگر  و  جاده ها 

شمال افغانستان تطبیق نموده اند.
کمک های  برادامه  همچنان  وی 
جهت  در  امریکا  متحده  ایاالت 
عام المنفعه  برنامه های  راه اندازی  
تاکید  افغانستان  شمال  در  بیشتر 

نمود.

افغانستان کمک مي کند.
رهبر  افزوده  سعید  الرحمن  قریب 
برای  شنبه  سه  روز  اسالمى  حزب 
پیام  یک  پکتیا  والیت  باشندگان 

خود  افراد  از  آن  در  و  کرد  ارسال 
خواسته است تا از چنین حمالتى که 
در آن به غیرنظامیان تلفات وارد گرد 
خساره مند  آن  در  ملى  تاسیسات  و 

شود، خودداری نمایند.
غلط  فتواهای  »به  است:  افزوده  وی 
در  که  بدمغزی  مفتى های  عده  آن 
درگیری های ذات البینى و تایید چنین 
مردم  به  آن  در  که  انتحاری  حمالت 
ملکى تلفات وارد مي گردد و فتواهای 

شیطانى مي دهند، عمل نکنید.«
خود  افراد  به  پیام،  این  در  حکمتیار 
نیروهای  علیه  شان  مبارزات  ادامه  بر 
نیز توصیه  بین المللى مستقر در کشور 

کرده است.

و  چهار  تا  چهار،  حاضر  حال  در 
نیم هزار کانتینر اموال تاجران افغان 
روند  و  است  متوقف  پاکستان  در 
کاری برای ورود آنها به افغانستان 
هر  باالی  است.  دشوار  همچنان 
هشت  تا  کلدار  دولک  از  کانتینر 
محصول  پاکستانى  کلدار  لک 
اضافى وضع شده که پول و سرمایه 

زیادی است.«
به  نزدیک  از  پاکستان  و  افغانستان 
تجارتى  روابط  گذشته  سال   50
همواره  افغان  تاجران  اما  داشته اند. 

شکایت دارند که پاکستان تعهدات 
خود را در زمینه عملى نکرده است.

و  افغانستان  ترانزیتى  موافقتنامه 
میالدی  گذشته  سال  در  پاکستان 
و  امریکا  خارجه  وزیر  حضور  در 
نماینده اسبق امریکا برای افغانستان 
امضا  به  آباد  اسالم  در  پاکستان  و 
مسایلى  موافقتنامه  این  در  رسید. 
که  است  گردیده  بینى  پیش 
مشکالت  زیادی  حد  تا  مى تواند 
رفع  کشور  دو  میان  را  تاجران 

بسازد.

افغان ها کودکان
ادامه از صفحه 1

افغانستان،  بخیر  صبح  از  نقل  به 
جمهور  رییس  سخنگوی  عمر  وحید 
افغان ها  که  است  گفته  رسانه ها  به 
را  خود  کودکان  تنبیه  و  تادیب  برای 

نمى سوزانند.
خارجه  وزارت  که  حالیست  در  این 
یک  در  هم   2009 سال  در  امریکا 
کودکان  برابر  در  خشونت  نمونه ی 
پای  و  دست  سوختاندن  از  افغان، 
کودکان با آب جوش در والیت پکتیا 

گزارش داده بود.

حکمتیار تلفات غیرنظامیان در حمالت اخیر را محکوم کرده است

شوراهای عرفی در مغایرت با قانون اساسی عمل می کنند

مولوی محمد نبی:
کسانی که برای کشتار بی گناهان، انتحار می کنند، مردار می شوند

امضای موافقتنامه تازه با...               ادامه از صفحه 1قاچاقبران سنگ های قیمتی بازداشت شدند
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کمیسیونحلبنبست
دربنبست!

امید می رفت که باالخره اعضای ولسی جرگه 
بن بست  حل  کمیسیون  که  طرحی  سر  بر 
نشست  به  ريیس  انتصاب  يا  انتخاب  برای 
و  کنند  توافق  کرد،  خواهد  پیشکش  عمومی 
وکالی  توانايی  عدم  مساله ی  و  معضل  بر 
نقطه ی  ريیس،  يک  يافتن  در  مجلس  محترم 
اين که دم زدن از  اما باوجود  پايان بگذارند. 
وحدت ملی! و شعار برادری اسالمی، همیشه 
چون چماقی برافراشته برای اسکات مخالفین 
ولسی جرگه  ديروز  نشست  می رود،  کار  به 
فضايي  در  قومی  تشنجات  اوج گیری  با 
غیردموکراتیک که برای پارلمان مايه ی شرم 
يافت. گرچه قبال هم  پايان  نتیجه  است، بدون 
تصور نمی رفت کمیسیون حل بن بست موفق 
که  نمی رفت  گمان  هرگز  اما  گردد،  کاری  به 
زشت  برخوردهای  و  تشنج  به  نظر  اختالف 
بود  شده  مسلم  اين  ثانی  در  کشد.  ناگوار  و 
ناکام شده و راهی جز  که کمیسیون متذکره 
ارجاع موضوع به کمیسیون نظارت بر تطبیق 
وظايف  اصول  در  تعديل  يا  و  اساسی  قانون 
ارجاع  که  درحالی  است؛  نمانده  برجا  داخلی 
قانون  تطبیق  بر  نظارت  کمیسیون  به  مساله 

اساسی هیچ موضوعیت ندارد. 
در واقع همان گونه که ريیس موقت مجلس گفت 
تشنج  به  را  مجلس  عمدا  نمايندگان  از  برخی 
نمی کنند.  رعايت  را  مجلس  ادب  و  می کشانند 
دراين میان اين هم گفته شده بود که به خاطر 
نفر  يک  ريیس،  انتخاب  بحث  به  دادن  پايان 
ازبک بايد به رياست برگزيده شود. البته اين 
نامانوس است  نوع گزينش ريیس مجلس هم 
و هم ناکارا. فرهاد عظیمی، يکی از نمايندگان 
مجلس با تاکید بر اين که مجلس به يک ريیس 
و  دارد  ضرورت  آگاه  و  مدبر  و  قدرتمند 
نمی شود،  قومی  انتساب  فقط  طريق  از  اين 
موجب بهانه گیری برخی نمايندگان ديگر شد. 
هیچ  به  نسبت  توهینی  نوع  هیچ  درحالی که 
کسی در بیان او مضمر نبود. اما بدتر از اين 
گفته های خانم نسیمه نیازی بود که خطاب به 
آقای محقق گفت: »من کدام خانم بی ادب نیستم، 
نه قانون شکنی کرده ام و نه بر مردم ظلم روا 
کوبیده ام.«  میخ  مردم  فرق  بر  نه  و  داشته ام 
میخ کوبیدن - شايعه ای که برای اثبات آن هیچ 
جنگ های  درهنگامه ی  و  ندارد  وجود  سندی 
 - می شد  گرفته  کار  به  هزاره ها  علیه  داخلی 
ريیس  و  برانگیخت  را  هزاره ها  واکنش  طبعا 
اعالم  را  نشست  پايان  تا  واداشت  را  موقت 
کند که بعدازظهر نیز نشست مجلس نمايندگان 
برگزار نشد. در مجموع می توان گفت که اين 
برخوردها که با هیچ معیار و منطق شايسته ی 
را  اين  امید  نیست،  دموکراتیک  پارلمان  يک 
که مجلس بتواند در انتخاب ريیس به توفیقی 
نايل آيد، بیرنگ ساخته است. رمل و قرعه هم 
کارساز نیست زيرا روشن است که برخی ها 
باز  گذشته ها  در  می گويند  و  می جويند  بهانه 
می پراندند تا بر سر هر کسی که بنشیند وی را 
به پادشاهی برگزينند، اما در فضای متشنج و 
غوغايی پارلمان شايد باز به پرواز نیايد و اگر 
پرواز کند بر سر هیچ کسی ننشیند و اگر هم 
بنشیند معلوم نیست واليت هايی که باز ندارند، 
چه خواهند کرد! آخر در اين خراب آباد سمت 

و منطقه خیلی مهم است!

زنگ اول


 

ACKU



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 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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941
بهاینفکرکهجنگامروزپایانمییابدویافردا،در

شهرکابلماندند.ماهمدرجریاناینجنگهامجبور
باشیم.درجریانجنگپدرم مناطقخویش بودیمدر
کهمردیغریبکاربود،هرروزبهدنبالکاروغریبی
میرفتتالقمهنانحاللیبرایمامهیابسازد.اورفت
امادوبارهباپایخویشبرنگشت،زیرااودریکحادثه
را او بهخون نوشید.جسدآغشته راکتیجامشهادت
و پدر سایه روز آن از بعد آوردند. خانه در ما برای
ازمنگرفتندوجنایتکاران اوراظالمان نوازشهای
قابلبخششنیستند،چونایشانجنایتهایعظیمیرا
نمودند تبدیل بهویرانه را ازجملهکشور دادند. انجام
هزاران و ساختند اشغالگر نیروهای مرکز را اینجا و
نیز پدرم که ساختند شهید هم یا و معلول را انسان
جزوهمانشهیداناست.بایدکهآنانمجازاتشوند
وماجزعدالتچیزیدیگرنخواستیم.اینحقراهم
میخواهندکهازمابگیرند.اینغیرممکناست.شاید
به اما نماییم، پیدا بهعدالتدسترسی نتوانیمکه امروز
فردایقیامتامیدوارهستیمکهدادگریهستکهحق
مامظلومینراازاینجنایتکارانظالمبگیرد.اگردر
ایندنیاشودکهبهتراست،تابرایآیندگانهمدرسی
این وگرنه نکنند، جنایت و یاغیگری دیگر تا باشد،

جنایتهاادامهخواهدداشت.«


با را خواهری آتش« و دود ورای »از امروز گزارش در
ازدست دلخراش حادثه دریک را پدرش که داریم خود
شده تمام بسیارسخت برایش او دادن دست از غم و داده
استوایندردشراباماچنینشریکمیسازد:»روزهای
خوشدرزندگیمابسیارکمبود،زیرازمانیکهمننیازبه
آتش در کشور داشتم، او گرم آغوش و پدرم نوازشهای
این اطفال ازمنوسایر را اینفرصت جنگمیسوختو
کشورگرفتهبود.جنگپدیدهیشومیاستکهجزبدبختی
برایمادیگرچیزیبهبارنیاوردهاست.حکومتمجاهدین
پیروزشدوخونهاییکهدرراهآزادیکشورریختهشدند،
به را کشور امور زمام رسما جهادی احزاب و دادند نتیجه
دستگرفتند.مردمهمهبسیارازاینپیروزیخوشبودند،
بودند. عزیزانشان برگشتن منتظر که کسانی خصوص به
شد دگرگون اوضاع که بود نگذشته پیروزی این از مدتی
نه و بود اشغالگر نیروی نه زیرا بودند، حیران همه مردم و
کمونیستی،پسجنگبرایچهبود؟جنگهایشدیدیبین
زیرا بودند. پریشان بسیار مردم و شد آغاز جهادی احزاب
مردمنمیدانستندکهاینجنگبرایچهاستوکیباکی
در و میشد سرازیر هرطرف از مرمی و راکت میجنگد.
جنگها این جریان در مینمود. اصابت مسکونی خانههای
اکثرنقاطشهرخالیازسکنهشدهبودوتعدادزیادیازمردم
آوارهودربدربهدیارهجرتوعدهایدیگربهوالیاتشان
رفتند.تعدادیقشرضعیفکهتوانرفتنبهجاییرانداشتند

نظارت کمیسیون نظر دریافت مورد در نمایندگان
وظایف اصول در تعدیل یا و اساسي قانون برتطبیق

داخليمجلسنمایندگانرايگیريکنند.
ازجانبدیگرعبدالربرسولسیافگفتدیدگاههاي
ويرانادرستانعکاسدادهاندوکمیسیونحلبنبست
درمورداینکهمسالهانتخابرییسمجلسنمایندگانرا
بهکمیسیوننظارتبرتطبیققانوناساسيبفرستدیاخیر

رايگیريکند.
امامحمدیونسقانونيبابیانآنکهمجلسنمایندگانبا
اکثریتآراطرحتوافقيراپذیرفتهاست،راجعساختن

روز نمایندگان مجلس رییس انتخاب برسر بنبست
گذشتهبهتشنجقوميدراینمجلسکشاندهشد.

رییس انتخاب براي بنبست حل کمیسیون درحاليکه
و عبدالربرسولسیاف آمادگي از نمایندگان مجلس
محمدیونسقانونيبرايکنارهگیريازنامزديریاست
مجلسنمایندگانوتوافقبرسرفردسوميخبرداداما
واکنشتندبرخينمایندگانمجلسسببشدکهنشست
پایان نتیجهگیريودرفضاییمتشنج روزگذشتهبدون

یابد.
برسر مجلس نمایندگان روزگذشته که ميرفت انتظار
رییس انتخاب براي بنبست حل کمیسیون که طرحي
مجلسنمایندگانقراربودبهنشستعموميپیشنهادکند
اعضاي و رییس میان نظر تفاوت ولي برسند، نتیجه به
روزگذشته نشست تا شد سبب بنبست کمیسیونحل

مجلسباسروصداهاينمایندگانهمراهشود.
محمدمحقق،رییسکمیسیونحلبنبستبرايانتخاب
نخستگفتکه روزگذشته نمایندگان مجلس رییس
نمایندگان مجلس ریاست مدعي سیاف طرفدار گروه
استوليپسازآنگفتکهباتماسهايجدیدیکه
برايگزینش نفر قانونيداشتهاست،هردو باسیافو
براي نامزديخود از باشد ازبک قوم از فردسوميکه

پستریاستمجلسنمایندگانصرفنظرکردهاند.
حل کمیسیون در عضو نمایندگان از دیگر برخي اما
بنبستباردگفتههايمحققتاکیدکردندکهتاساعت
آن به خودرا نظر قانوني و سیاف سهشنبه روز چهار
بود وکمیسیونجمعبنديکرده بودند نگفته کمیسیون
چهارشنبه روز و شده ناکام بنبست حل کمیسیون که

مسالهانتخابرییسمجلسبهکمیسیوننظارتبرتطبیق
قانوناساسيراغیرقانونيدانستوبرادامهکارکمیسیون
حلبنبستکهميبایستیکنمایندهيازبکرابراي
کند، مشخص نمایندگان مجلس ریاست پست احراز

تاکیدکرد.
مجلس موقت رییس عثماني، سرور دیگر جانب از
قرار نمایندگان برخي تند انتقاد مورد بارها نمایندگان
گرفتوليتاکیدکردکهنمایندگانادبدرمجلسرا

رعایتنميکنندومجلسرابهتشنجميکشانند.
مجلس در بلخ نماینده عظیمي، فرهاد این با همزمان

ومدیر قدرتمند رییس نمایندگانخواهانگزینشیک
بدوندرنظرگرفتنوابستگيهايقوميشدکهواکنش

نمایندگانازبکتباررابرانگیخت.
باآنکهعظیميدربیرونمجلسازسوتفاهمهاییکهدر
مورداظهاراتشبهمیانآمدهبودمعذرتخواهيکرداما
اظهاراتنسیمهنیازي،نمایندهيهلمندخطاببهمحقق

تنشهايقوميدرمجلسرابهتشنجتبدیلکرد.
نسیمهنیازيکهبرفرستادنمسالهانتخابرییسمجلس
اساسي قانون برتطبیق نظارت کمیسیون به نمایندگان
حل کمیسیون نظر گزارش ارایهي حین داشت، تاکید
سخنان مانع و کرد سروصدا محقق سوي از بنبست

محققشد.
نسیمهنیازيپسازآنکهنوبتسخنرانيرادرنشست
روزگذشتهبهدستآوردخطاببهمحققگفت:»من
کدامخانمبیتربیهنیستم،منیکمعلمعادیهستم،من
نهقانونشکنیکردمونهبرمردمظلمرواداشتمونهبر

فرقمردممیخکوبیدهام.«
واکنش با نمایندگان مجلس عضو این گفتههاي 
آن دنبال به و شد روبرو مجلس در هزاره نمایندگان
از جلوگیري براي نمایندگان مجلس موقت رییس
اعالم را نشست پایان نمایندگان، میان بیشتر تشنجهاي

کرد.
به واکنش در نمایندگان مجلس در هزاره نمایندگان
محقق از وي عذرخواهي خواهان نیازي خانم سخنان

شدند.
مجلس گذشتهي روز نشست ميرفت انتظار هرچند
پسازچاشتنیزادامهیابدوليبهدلیلکشمکشهاي
نمایندگان مجلس چاشت از پس نشست نمایندگان،

برگزارنشد.


پدر  غریب 
کارم را 

کشتند

مردی  که  پدرم  جنگ  جریان  در 
غریب کار بود، هر روز به دنبال کار 
و غریبی می رفت تا لقمه نان حاللی 
اما  رفت  او  بسازد.  مهیا  ما  برای 
دوباره با پای خویش برنگشت، زیرا 
او در یک حادثه راکتی جام شهادت 
او  خون  به  آغشته  جسد  نوشید. 
را برای ما در خانه آوردند. بعد از 
نوازش های  و  پدر  سایه  روز  آن 
و  گرفتند  من  از  ظالمان  را  او 
جنایت کاران قابل بخشش نیستند، 
را  عظیمی  جنایت های  ایشان  چون 
به  را  کشور  جمله  از  دادند.  انجام 
را  این جا  و  نمودند  تبدیل  ویرانه 
ساختند اشغالگر  نیروهای  مرکز 

بن بست باقی 

تنش ها هر روز بیشتر 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ :قدرتاهللجاویدــــــــــــــــــــــــــــــــ

گذشته  روز  که  مي رفت  انتظار 
طرحي  برسر  مجلس  نمایندگان 
بن بست  حل  کمیسیون  که 
مجلس  رییس  انتخاب  براي 
نشست  به  بود  قرار  نمایندگان 
نتیجه  به  کند  پیشنهاد  عمومي 
میان  نظر  تفاوت  ولي  برسند، 
حل  کمیسیون  اعضاي  و  رییس 
نشست  تا  شد  سبب  بن بست 
و  سر  با  مجلس  گذشته  روز 
صداهاي نمایندگان همراه شود.

ACKU
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شورای  ولسی جرگه  در  مردم  نمایندگان 
نیز  خود  چهارشنبه  روز  نشست  در  ملی 
از  بیرون رفت  برای  را  راهکاری  نتوانستند 
جالب  کنند.  پیدا  رییس  انتخاب  بن بست 
این است که اعضای ولسی جرگه نیز اکنون 
را  بن بست  عبارت  خود،  گفتگوهای  در 
در  خود  که  تاکتیک هایی  به  رابطه  در 
و  گرفته اند  به کار  رییس  انتخاب  بازی 
نیست که  به کار می برند. شکی  می گیرند، 
این بازی را خود نمایندگان به راه انداخته 
دهند.  پایان  بدان  می توانند  نیز  و خودشان 
در  را  »بن بست«  عبارت  آنان  وقتی  اما 
به کار  می دهند،  انجام  آنچه خود  به  رابطه 
می گیرند، نوعی خودمهم سازی برای مردم 
مردم  سوی  از  البته  که  می باشد  افغانستان 
توجهی  زیاد  آن  به  سیاسی  تحلیل گران  و 
صورت نخواهد گرفت. اساسا اکنون آنچه 
در ولسی جرگه می گذرد، آن چنان پیچیده 
نیز  مردم  برای  که  است  گردیده  مبهم  و 
وقتی  مردم  زیرا  است.  شده  کم جاذبه 
می شوند  ولسی جرگه  مورد  در  را  چیزی 
سوی  از  شده  ساخته  جدید  طرح  از  یا  و 
مطلع  مجلس  این  در  خویش  نمایندگان 
می گردند، نمی توانند بدان طرح و برنامه ها 

اطمینان پیدا کنند.
آغاز  در  رییس،  انتخاب  سر  بر  بازی 
مجلس  اعضای  برای  سودآور  تفرج  یک 
اکنون  اما  می گردید،  محسوب  نمایندگان 
گویا  که  می کنند  اظهار  چنین  نمایندگان 
شده  خسته کننده  برای شان  تفرج  این 
جهت  بدان  بازی  این  آغاز،  در  است. 
و  جذاب  سرگرم کننده،  نمایندگان  برای 
جریان  در  می شد  گفته  که  بود  سودآور 
نیز  پول  جذب ها  و  جلب  و  صف بندی  ها 
توزیع می گردید. اما ادامه این بازی باعث 
گردید تا کیسه هایی که پول از آنها بیرون 
می آمدند نیز کماکان خالی شوند و یا بسته 

گردند.
آن چه که از اظهار نظرهای نمایندگان در 
ولسی جرگه برمی آید، این تصور را ایجاد 
که  بازی  یک  در  نمایندگان  که  می کند 
بخش  دو  انحصاری  محوریت  در  گویا 
گرفته  گروگان  به  می گیرد،  صورت 
شده اند. از آنچه خود نمایندگان می گویند، 
چنین برداشت می شود که نمایندگان شامل 
رهبری  تحت  حکومت  نفع  به  تعامل  در 
آقای کرزی و نمایندگان شامل در تعامل 

با حکومت  ایتالف سیاسی مخالف  نفع  به 
بر  بر سر رسیدن  در یک کشاکش جدی 
و  ایستاده اند  ولسی جرگه  ریاست  اریکه 
این  تا  است  باعث گردیده  همین موضوع 
معلوم  آن  برای  پایانی  اکنون  که  بازی 

نیست، همچنان ادامه پیدا کند.
جریان  در  تنوعی  میان  این  در  البته 
این  محوریت  بر  که  سخنرانی هایی 
پیدا  نیز  می گیرد،  صورت  کشمکش 
زاویه های  می گردد  باعث  که  می شود 
و  ذهنی  سردرگم سازی  برای  انحرافی 
این  در  شود.  ایجاد  بحث ها  در  فکری 
مورد  قومی  مسایل  گاهی  زاویه سازی ها 
جنگ های  گاهی  می گیرد،  قرار  بحث 
جنگ ها  آن  در  که  ستم هایی  و  داخلی 
اند،  رفته  مردم  بر  جنگ   شاملین  توسط 
نیز  گاهی  و  می گیرد  قرار  تذکر  مورد 

بحث های دیگری به میان می آیند.
ممکن  نمایندگان  برای  زاویه سازی ها  این 
است حیثیت تبلیغاتی را داشته باشد. زیرا با 
توجه به انعکاس رسانه ای آنچه در مجلس 
نمایندگان می گذرد، نمایندگانی که دست 
به چنین زاویه سازی هایی می زنند، خود را 
در محوریت  و  برجسته کرده  بدین طریق 
کار  این  اما  می دهند،  قرار  عامه  توجه 
مطرح سازی  برای  که  سودی  علی رغم 

آنان دارد، بازتابی منفی در میان جامعه پیدا 
می کند. 

به حیث یک  باید  این خصوص  در  آنچه 
است که  این  مطرح گردد،  پرسش جدی 
بی طرفی  در  می کنند  ادعا  که  نمایندگانی 
چند  این  در  نتوانسته اند  چرا  دارند،  قرار 
هفته موفق به تیم سازی شده و این بازی را 
انحصار طرفداران حکومت  اکنون در  که 
سازند؟  خارج  دارد،  قرار  آن  مخالفان  و 
بحث های  تلویزیون جریان  از طریق  وقتی 
ولسی جرگه تعقیب شود، دیده می شود که 
ادعا  ولسی جرگه  اعضای  از  زیادی  شمار 
از دو صفی که  می  کنند که در هیچ یک 
سر  بر  رقابت  اصلی  طرف های  عنوان  به 
قرار  شده  ایجاد  پارلمان  ریاست  کرسی 
از  بی طرفی  اعالم  این که  جالب  ندارند. 
سوی شمار زیادی از اعضای ولسی جرگه 

صورت می گیرد.
اعضای  که  است  این  اصلی  پرسش  اما 
بیشتر  ادعا می کنند  از دو صف که  خارج 
ولسی جرگه  عضو  پنجاه  و  صد  یک  از 
ابتکار  نمی توانند  چرا  می شود،  شامل  را 
منفی  رقابت  بر  غلبه  برای  را  جدیدی 
به کار  حکومت   مخالفان  و  طرفداران 
تعداد  این  که  می شود  دیده  اصال  ببندند؟ 
درگیری  از  را  خود  نمی توانند  حتا  کثیر 
خارج  جریان  این  در  غیرارادی  شاید 
ادعای  اگر  که  حالیست  در  این  سازند. 
که  ولسی جرگه  اعضای  از  زیادی  شمار 
کرزی  نفع  به  ایتالف  از  خارج  می گویند 
باشد،  دارند، صادق  قرار  یا ضد کرزی  و 
غلبه بر این دو ایتالف و از کاراندازی آنها 
نفع سالم سازی ولسی جرگه کار سختی  به 

نمی باشد.
اعضای  وقتی  صورتی  چنین  در 
ولسی جرگه اعالم می کنند که در بن بست 
از  برخی  که  گونه  آن  یا  و  گرفته اند  قرار 
سوی  از  می گویند،  مجلس  این  اعضای 
گروگان  به  سیاسی  بازیگران  از  تعدادی 
میان  در  را  احساسی  هیچ  شده اند،  گرفته 
مردم ایجاد نمی کند. زیرا بسیاری از مردم 
از  زیادی  شمار  که  می باشند  باور  این  به 
نفع  وضعیت  این  از  ولسی جرگه  اعضای 
که  پنهانی  و  پیدا  رقابت های  از  و  می برند 
مجلس  این  در  ریاست  به  رسیدن  سر  بر 

صورت می گیرد، مستفید می شوند.   


و  پرتنش  بحث های  سلسله  یک  از  پس 
در  هنوز  نمایندگان  مجلس  جنجال برانگیز 
هیچ  مدت،  این  در  دارد.  قرار  صفر  نقطه ی 
و  نشده  گشوده  نمایندگان  روی  بر  روزنه ای 
سیاست  پیچ  و  خم  در  می گذرد  که  روز  هر 
انتظار  و معامله این معضل پیچیده تر می گردد. 
موظف  کمیسیون  گذشته  روز  که  می رفت 
پس از یک هفته کار، راه های روشنی را برای 
کمیسیون  گزارش  اما  نماید.  ارایه  نمایندگان 
دست  راه حلی  به  تنها  نه  آنان  که  داد  نشان 
مجموعه ی  از  نتوانسته اند  حتا  که  نیافته اند 
گزارش  باشند.  داشته  جمع بندی  یک  نظرها،  
نمایندگان  آغاز  همان  در  کمیسیون  اعضای 
را قانع نتوانست و به همین خاطر بود که برای 
دقایقی طوالنی فضای مجلس با سر و صداها و 

بی نظمی های زیاد همراه شد. 
به هر حال تجربه یک ماه کار به خوبی روشن 
یک  انتخاب  که  پیمانه  همان  به  که  ساخت 
همان  به  می باشد  برخوردار  اهمیت  از  رییس 
است.  اهمیت  دارای  نیز  موقت  رییس  اندازه 
و  سن  اساس  بر  موقت  رییس  انتخاب  معیار 
سال، سبب شده تا اداره جلسه از مدیریت الزم 
برخوردار نباشد. اداره موقت در این مدت، نه 
نمایندگان  برای  فرصت بحث های ضروری را 
بن بست  حل  در  هم  نه  و  است،  کرده  فراهم 
به  را  الزم  مدیریت  و  ابتکار  خود  از  موجود 

نمایش گذاشته است. 
هیات  ناتوانی  اکنون  که  می رسد  نظر  به 
است.  مشکل  از  بخشی  خود  موقت  اداری 
نام  خواندن  توان  ولسی جرگه  منشی  که  وقتی 
از  هم  موقت  رییس  و  باشد،  نداشته  را  اعضا 
حوصله مندی و مدیریت الزم برخوردار نباشد، 
طبیعی است که این مجلس به آسانی از فضای 

پیچیده موجود عبور کرده نمی تواند. 

هیات اداری موقت برای کسانی که دارای طرح 
می باشند،  معین  راه حل های  و  مفکوره  روشن، 
فرصت گپ زدن را فراهم نمی کند،  اما برای 
زمینه ی  القاب  افزودن  با  بار  بار  دیگر  برخی 
صحبت را فراهم می کند. این نشان می دهد که 
برابر چهره هایی چون  اداری حداقل در  هیات 
سیاف، قانونی و محقق خود را ناتوان احساس 
می کند، زیرا آنها نه نیاز به گرفتن وقت دارند و 
نه هم محدودیتی برای گپ زدن. بنابراین گام 
نخست مجلس نمایندگان در تعیین یک  هیات 
وضع  مالک های  اساس  بر  که  ضعیف  اداری 
بوده  گام ضعیف  می باشد یک  شده خودشان 

ضعیف،  مدیریت  همین  سایه ی  در  امروز  و  
می کنند.  احساس  همه  را  شده  خلق  بحران 
مساله ی مهمی که تاکنون نمایندگان را در دور 
از  نمایندگان  اثرپذیری  است  نگهداشته  باطل 
اکنون  هم  می باشد.  تاالر  از  بیرون  جریان های 
رییس جمهور کرزی با حلقات هم سوی خود 
پارلمان  اداری  هیات  در  که  است  تالش  در 
اپوزیسیون  باشد.  داشته  تاثیرگذاری  نقش 
تالش اند  در  چهره ها  برخی  از  حمایت  با  نیز 
و  نفوذ  باالی  میزان  از  پارلمان  در  حداقل  تا 
تاثیرگذاری برخوردار باشند. اکنون نمایندگان 
در مجلس نمی توانند در رابطه به مسایل داخلی 
خود تصمیم بگیرند. زیرا بازی اصلی در بیرون 
بیرون  از  نیز  چیز  همه  و  دارد  جریان  تاالر  از 

کنترول می شود. 
از  برخی  تالش های  که  می رسد  نظر  به 
نمایندگان در راستای حمایت از گزینه ی سوم 
آید.  شمار  به  راه حل  یک  عنوان  به  می تواند 
این دیدگاه اکنون پس از ناکامی های فراوان، 
در  می تواند  و  کرده  پیدا  زیادی  طرفداران 

فضای موجود یک گزینه قابل تامل باشد. 
شانس  حال  تا  که  محوری  چهره های  زیرا 
از  فراتر  نمی توانند  اکنون  آزموده اند،  را  خود 
به دست  را که در شدیدترین رقابت ها  آرایی 
آوردند، نصیب شوند. زیرا اصرار این  چهره ها 
برای دستیابی به کرسی، سبب ریزش در لشکر 
بنابراین خوب است  هواداران آنها شده است. 
که با عبور از افراد  آزموده شده، فرصت برای 
و  حکومت  از  متاثر  که  سومی  چهره  یک 

اپوزیسیون نباشد، فراهم شود. 
توجه  با  ـ  جدید  پارلمان  از  مردم  انتظار 
و  جدید  چهره های   از  که  آن  ترکیب  به 

تشکیل  گذشته  دور  باتجربه  و  تحصیل کرده 
پارلمانی  رفتارهای  که  بود  این  ـ  است  شده 
و  خردورزی  عقالنیت،  مبنای  بر  دور  این  در 
منطق پارلمانی استوار باشد. اما اظهارات برخی 
نمایندگان یخن کشی ها، دشنام ها و ... نشان داد 
که هنوز رفتارها بر اساس عصبیت های قومی، 
بسیاری  و  بوده  استوار  زبانی  و  مذهبی، سمتی 
پارلمانی  رفتار  و  گفتار  منطق  از  نمایندگان  از 

فاصله ی زیادی دارند. 
حال باید دید که با رویه های جاری در مجلس 
کجا  به  مهم  قوه ی  این  سرنوشت  نمایندگان 

ختم خواهد شد؟ 

ولسیجرگه
وبنبستانحرافی
وخستهکننده

 حامد

ام
 قی

شم
ها

د 
حم

 م

مجلسدرنقطهصفر

آنچه در این خصوص باید به 
حیث یک پرسش جدی مطرح 
گردد، این است که نمایندگانی 
که ادعا می کنند در بی طرفی 
قرار دارند، چرا نتوانسته اند 
در این چند هفته موفق به 
تیم سازی شده و این بازی 
را که اکنون در انحصار 
طرفداران حکومت و مخالفان 
آن قرار دارد، خارج سازند؟ 
وقتی از طریق تلویزیون 
جریان بحث های ولسی جرگه 
تعقیب شود، دیده می شود 
که شمار زیادی از اعضای 
ولسی جرگه ادعا می  کنند که 
در هیچ یک از دو صفی که به 
عنوان طرف های اصلی رقابت 
بر سر کرسی ریاست پارلمان 
ایجاد شده قرار ندارند.

انتظار مردم از پارلمان جدیدـ  با توجه به ترکیب آن که از چهره های  
است  دور گذشته تشکیل شده  باتجربه  و  تحصیل کرده  و  جدید 
عقالنیت،  مبنای  بر  دور  این  در  پارلمانی  رفتارهای  که  بود  این  ـ 
برخی  اظهارات  اما  باشد.  استوار  پارلمانی  منطق  و  خردورزی 
نمایندگان یخن کشی ها، دشنام ها و ... نشان داد که هنوز رفتارها 
بر اساس عصبیت های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی استوار بوده 
و بسیاری از نمایندگان از منطق گفتار و رفتار پارلمانی فاصله ی 

زیادی دارند.

ACKU
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حساب می آيند. رسانه های مکتوب مانند 
روزنامه ها و مجالت، رسانه های شنيداري 
مانند  ديداري  رسانه های  راديو،  مانند 
تلويزيون و رسانه های ديجيتالي، هر كدام 
به ويژگی ها و ظرفيت هاي خود  با توجه 
تاثير گسترده و به سزايي در گسترش يك 
ازظرفيت  گرفتن  كمك  دارند.  فرهنگ 
فرهنگ  ايجاد  براي  رسانه ها  در  نهفته 
اين  گسترش  و  زيست  محيط  با  دوستي 
فرهنگ می تواند ما را در رسيدن به جامعه 
ياري  زيست  محيط  دوستدار  فرهنگ  و 
اينجاست  مهم  مساله  اين حال  با  نمايد. 
ميزان  چه  تا  جامعه  يك  در  رسانه ها  كه 
فعال هستند و تا چه حدي به مساله محيط 

زيست اهميت می  دهند.
در كنار رسانه ها دين و مذهب نيز تاثيرات 
يك  در  فرهنگ  گسترش  بر  فراواني 
جامعه را دارد.  پس می توان گفت: يکي 
از عناصر ريشه دار، موثر و داراي تاثيرات 
دين  عنصر  جامعه  در  گسترده  و  فراگير 
با  كه  آنجا  از  مذهب  است.  مذهب  و 
اعتقادات مردم پيوند دارد، تاثيرات عميق 
و ماندگاري برجاي می گذارد. از اين رو 
توجه  ومساله اي  موضوع  به  مذهب  اگر 
و  موضوع  آن  می تواند  باشد  داده  نشان 
مساله را به موضوعي بسيار مهم و غير قابل 

چشم پوشي در جامعه تبديل كند. 
چون  مسايلي  به  مذهب  توجه  بنابراين 
تاثير  می تواند  زيست  محيط  از  حفاظت 
فرهنگ  ايجاد  جهت  در  ريشه داري 
بگذارد.  جا  به  زيست  محيط  با  دوستي 
مسلم است كه آگاهي مردم از ارزش و 
ارج و اعتبار حفاظت از محيط زيست در 
از محيط  به حفاظت  را  آنها  اسالم،  دين 
به  اين رو  از  و  می كند  ترغيب  زيست 
زيست  محيط  با  دوستي  فرهنگ  ايجاد 

دانش  ارتقای  ركن  مهمترين  رسانه ها، 
محيط زيستی در جامعه مي باشد. امروزه 
در تمام جهان رسانه ها تعيين كننده مسير، 
زندگي  سطح  تمام  در  فرهنگ  و  افکار 
از  حفاظت  در  انسان ها  رفتار  هم چنان  و 

محيط زيست مي باشند. 
زيستی  محيط  اطالعات  دادن  با  رسانه ها 
نياز  با  متناسب  جامعه  مختلف  سطوح  به 
اين  كردن  نهادينه  و  القا  جامعه،  قشر  هر 
گسترش  و  رفتار  تغيير  موجب  اطالعات 

فرهنگ محيط زيستی جامعه می شوند. 
امروزه مساله محيط زيست يك موضوع 
و  بدون حضور  مهم  اين  و  است  جهاني 

كمك رسانه ها امکانپذير نيست.
ضعف  نقاط  كردن  منعکس  با  رسانه ها 
می تواند  اداره  يا  سازمان  هر  عملکرد  و 
مسايل  آن  به  نسبت  را  عمومي  افکار 
به  توجه  با  نيز  مسوولين  و  حساس كند 
فعاليت های  دهنده  انعکاس  رسانه  اين كه 
آن هاست،  نسبت به جبران كمبودها اقدام 

كنند.
هر  فعاليت های  بر  ناظر  عنوان  به  رسانه 
سازمان نقش ارزنده اي در بهبود شرايط و 

جلوگيري از كمبودها برعهده دارد.
سازمان های  و  زيست  محيط  متخصصان 
و  آگاه سازي  با  زيستی  محيط 
عموم  به  زيستی  محيط  دادن اطالعات 
در  سعي  جامعه  مختلف  اقشار  و  مردم 
محيط  دانش  سطح  ارتقای  و  باالبردن 
محيط  حفاظت  فرهنگ  ايجاد  و  زيستی 
زيست را دارند، اين امر بدون مشاركت 
رسانه ها،  زيرا  نيست  امکان پذير  رسانه ها 
متخصصين،  بين  ارتباط  عامل  مهمترين 
سازمان های  و  زيست  محيط  كارشناسان 

محيط زيستی با مردم هستند.
ارتقای  ركن  مهمترين  به عنوان  رسانه ها 
نقش  جامعه،  زيستی  محيط  دانش 
عمومي  افکار  توجه  جلب  در  بي بديلي 
كمك  بدون  قطعا  و  دارند  عهده  بر 
شاهد  نمی توان  ارتباط جمعي  رسانه های 
زيستی  محيط  فرهنگ  بسط  و  گسترش 

در جامعه بود.
از اين رو می توان گفت: رسانه ها مهمترين 
ايجاد فرهنگ محيط زيستی  نقش را در 
و  اطالع رساني  با  رسانه ها  دارند.  جامعه 
مهمترين  زيستی  محيط  دانش  ارتقای 
نقش را در جلوگيري از تخريب طبيعت 

و حفاظت از محيط زيست دارا هستند.
موثر  عوامل  از  يکي  امروزه  رسانه ها 
به  فرهنگ  يك  گسترش  و  ايجاد  در 

كمك می نمايد.
كه  گفت  صريحا  مي توان  را  مطلب  اين 
رسانه ها به عنوان نمايندگان افکار عمومي 
هر جا كه محيط زيست و منابع طبيعي در 
معرض تخريب و تهديد قرار گرفت بايد 
در  افکار عمومي  تا  اما  كنند.   افشاگري 
كشور نسبت به حفاظت از محيط زيست 
حساس نشود ما شاهد زيان و خسارت به 

محيط زيست خواهيم بود.
ايجاد  براي  وتالش  جامعه  افراد  آموزش 
اهميت  با  افراد  كه  گونه اي  به  فرهنگ 
كه  بياموزند  و  شوند  آشنا  زيست  محيط 
محافظت  زيست  محيط  از  زندگي  در 
كنند، از عهده ی يك يا دو نهاد و سازمان 
خارج است. براي رسيدن به چنين هدفي 
دوستي  فرهنگ  توسعه ی  و  ايجاد  و 
فعاليت  و  نقش  ايفاي  زيست  محيط  با 
مستقيم  نهادهايي كه  و  سازمان ها  تمامي 
تاثير  سازي  فرهنگ  در  غيرمستقيم  و 
همکاري  با  تنها   . است  ضروري  دارند 
مرتبط  و  مسوول  نهادهاي  هماهنگي  و 
است كه می توان در جهت ايجادفرهنگ 

دوستي با محيط زيست اقدام كرد. 
زمينه  در  فرهنگ سازي  براي  بنابراين 
حفظ محيط زيست سازمان ها و نهادهاي 
ابعاد  در  را  خود  فعاليت هاي  بايد  مرتبط 
آغاز  گوناگون  زمينه های  در  و  مختلف 
يکديگر  با  هماهنگي  و  برنامه ريزي  با  و 
اقدام كنند. براي تحقيق چنين هدفي الزم 
است تا اين فعاليت ها در سطوح مختلف 
گونه اي كه  به  يکديگر  با  هماهنگ  و 
اقدام در سطحي مکمل و مقوم اقدامات 
به  و  شود  آغاز  باشد  ديگر  سطحي  در 

صورت مستمر ادامه يابد.

چيزي  كابل  درباره  می خواهد  كسي كه  براي 
بنويسد، اولين مشکلي كه با آن مواجه می شود 
اين است كه او از ميان نام ها و القاب متعددي كه 
اين شهر دارد، كدام را بايد انتخاب كند و در 
حيرت می ماند كه چگونه يك شهر فقط طي 
چند سال چنين نام ها و القاب متعدد را به خود 
كسب كرده است. شايد در گذشته در دوران 
شهر  اين  زيبنده  وصف  دو  داخلي  جنگ های 
از  اخباري كه  و  گزارش ها  در  معموال  و  بود 
كابل و يا درباره كابل به نشر می رسيد، آن را 
بکار می بردند. كابل »ويران« و كابل »زخمي« 
آبادي  اين  كه  بود  اوصافي  معروف ترين 
يدك  خود  براي  را  آن  سال  چند  مدت  به 

می كشيد.
اما بعد از سقوط امارت طالبان از اين شهر در 
سال 2001 و استقرار نظام دموكراسي و دولت 
انسان  ميليون ها  هجوم  و  آبادي  اين  در  قانوني 
متعدد  القابي  با  مفتخر  كابل  پايتخت،  به سوي 
و گوناگون گرديد كه شايد درهيچ جاي دنيا 
هيچ شهري به اندازه كابل طي چند سال چنين 
شهرتي  چنين  و  باشد  نکرده  كسب  را  القابي 
ميان  دراين  باشد.  نکرده  كمايي  درجهان  را 
تنها شهر كابل است كه القاب و توصيف های 
گوناگون و متنوع را به خود كسب كرده است. 
شايد اگر رندي درطول شش سال القابي را كه 
براي كابل در مطبوعات داده شده است جمع 
می كرد، آمار آن به ده ها عنوان و توصيف های 
فکر  چنين  تاكنون  متاسفانه  و  می گرديد  بکر 
كه  نکرده  خطور  هيچ كسي  ذهن  به  بکري 
تشناب  »كابل  نمايد.  را گرد آوري  القاب  اين 
بود  توصيفي  اهانت آميزترين  از  يکي  بزرگ!« 
اول  وتيتر  گرديد  مفتخر  آن  به  پيش  دوسال 
يکي از رسانه های نوشتاري كشور بود و القاب 
ديگري از اين قبيل: كابل شهر چتل، كابل شهر 
بي تشناب، كابل زباله داني بزرگ، كابل دريای  
زباله، كابل شهر بي فروغ، شهر بي قانون، كابل 
غبار،  و  پردود  شهر  زمين،  انتهاي  در  شهري 
شهري  گرفته،  دود  شهر  بي نام،  شهر  كابل 
تاريك  پايتخت  اولين  تاريکي،  در  فرورفته 
جهان، شهر بي سايه بان، شهر انتحار، شهر پرگرد 
و غبار، شهري با هفت برابر آلودگي نسبت به 
شهر  پرجمعيت،  شهر  شلوغ،  شهر  همسايه ها، 

و  عقلي  هيچ  شهري كه  باالخره  و  بي قواره 
هيچ مديريتي تاكنون نتوانسته حالل مشکالت 
شهري كابل باشد و اين شهر را با دنياي مدرن 
دشت  سرك  روزي كه  سازد.  مرتبت  امروز 
كشور  مطبوعات  از  يکي  شد  قيرريزي  برچي 
اما واقعيت  نوشت: »برچي هم جزو كابل شد« 
قضيه اين است كه خود كابل با آن كه پايتخت 
اين  بودن  شهر  به  هم  هنوز  كشوراست  يك 
آن  از  امروز  كه  شهري  معياري های  با  منطقه 
تعريف می شود، شك و ترديد وجود دارد. آيا 
واقعا كابل يك شهر است؟ زيرا تنها چيزي كه 
انبوه  فقط  ديد  می توان  درآن  شهري  نظام  از 
متراكم جمعيت است كه اين شهر را به سرحد 
فقير  انسان  ميليون ها  لوليدن  و  رسانده  انفجار 
مورچه  چون  كه  دودگرفته  و  خاك آلود  و 
می روند،  راه  خيابان ها  و  كوچه ها  در  انبوه وار 
از  نه  و  است  خبر  شهري  نقشه ی  از  نه  ديگر 
قوانين  اجراي  از  نه  و  شهري  خدمات رساني 

شهري.
كابل  درشهر  اگر چند صباحي  واردي  هرتازه 
بماند، به خوبي درمي يابد كه اين شهر گرفتار 
ظرفيت  از  برابر  چند  و  است  جمعيت  انفجار 
خود جمعيت انساني را درخود جاي داده است. 
دريای كابل می تواند تصوير واقعي شهر كابل 
قرار  قلب شهر  در  دريايی كه  روايت كند؛  را 
دارد و بايد جاري شدن آب روان از آن كابل، 
بزرگ  دريای   اين  اما  بخشد،  تازه  را طراوت 
طي شش ماه گرم و معتدل سال به انباري از زباله 
زماني كه  و  می شود  تبديل  انساني  فضوالت  و 
سيالب های خروشان اول بهار كه از دامنه های 
كوههاي پغمان كنده می شود وزباله های انباشته 
شده رود خانه را با خود می برد، مردم از شادي 
به رقص می افتند كه طبيعت غبار يك ساله شهر 
شان را شسته است و هرچه انبار زباله و كثافت 
بوده سيالب خروشان با خود برده است. اكنون 
شهر كابل چنان چهره عبوس به خود گرفته كه 
وضعيت زندگي دراين شهر به سرحد هشدار و 
مسوول  مقامات  زيرا  است  رسيده  خطر  اعالم 
است  كرده  اعالم  زيست  حفاظت  امور  در 
پايتخت  برابر  هفت  كابل  هواي  آلودگي  كه 

كشورهاي همسايه است.
                                      منبع:  كابل پرس

نقشرسانهها
درحفاظتازمحيطزيست

 نازنین شفایی

آیا کابل واقعا یک شهر است؟

محیط  دانش  ارتقای  ركن  مهمترين  به عنوان  رسانه ها 
زيستی جامعه، نقش بي بديلي در جلب توجه افكار عمومي 
بر عهده دارند و قطعا بدون كمك رسانه های ارتباط جمعي 
نمی توان شاهد گسترش و بسط فرهنگ محیط زيستی در 

جامعه بود.
در  را  نقش  مهمترين  رسانه ها  گفت:  می توان  اين رو  از 
با  رسانه ها  دارند.  جامعه  زيستی  محیط  فرهنگ  ايجاد 
اطالع رساني و ارتقای دانش محیط زيستی مهمترين نقش 
را در جلوگیري از تخريب طبیعت و حفاظت از محیط زيست 

دارا هستند.
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کودک برای همه ی این کارها نیاز به ادبیاتی 
دارد که کارکردی دقیق داشته باشد، فرصت 
فاصله یک چراغ  در  باید  گاه  است،  اندک 
تاثیر  فوری  که  بگوید  را  کلماتی  سرخ 
مطابق  را  کلمات  باشند.  کارساز  و  بگذارند 
می کند.  ادا  و  انتخاب  مقابل اش  با شخصیت 
کلماتش را طوری انتخاب می کند تا با ورود 
به ذهن مخاطبش، برای لحظاتی او را از سیر 
خطی زندگی و بودنش جدا سازد. حفره ای 
هیپنوتیزم.  نوعی  کند،  ایجاد  ذهن اش  در 
کودک به خوبی می داند که مخاطب هرچه 
تنبل تر  و  کرخت تر  ذهن اش  باشد،  پولدارتر 
است، به همین دلیل برای چنین اشخاصی از 
تکنیک تکرار سود می برد. همان گونه که در 
از این شیوه استفاده می شود. برای  هیپنوتیزم 
این ادبیات که در سرک خلق می شود از قبل 
زبان  اینجا  »این-همانی« وجود دارد. هرچند 
از  و  تبدیل می شود  ابزار صرف  به  ظاهر  در 
می گردد،  تهی  زیبایی شناسانه  عناصر  همه ی 
اما در حقیقت زیبایی شناسی دیگری به وجود 
می آید و زبان را رجعت می دهد به کارکرد 
واقعیت مدارانه اش. به این ترتیب زبان سرک 
زبان  مکتب،  )زبان  زبان ها  سایر  کنار  در 

می کردید؟  چه  بودید  او  جای  اگر  شما 
چندین  پینه های  که  ساله،   7 دست هایی  با 
پاهای  و  منگ  کله ی  با  دارند،  صدساله 
چشمانی  و  مسموم  و  خالی  معده ای  سست، 
که در 6 سالگی بی فروغ شده اند و هیچ برق 
کودکانه ای در آنها نیست، دوان دوان می آید 
آرام  اول  می گیرد.  را  کرتی ات  گوشه ی  و 
را  قیافه ای که سعی می کند آن  با  و معصوم 
حق به جانب نشان دهد، قیافه ای که خود حق 
به جانب است بدون هرگونه تمثیل، قیافه ای 
که فریاد حق تلف شده ی چندین نسل را در 
را  عابران  ترحم  می کند  سعی  دارد،  خود 
بی چرای  ازدحام  در  که  عابرانی  برانگیزد. 
ترحم  هرگونه  از  سال هاست  زندگی  این 
هر  شده اند،  تهی  انسانی  مشخصات  دیگر  و 
سخت  گذرگاه های  از  یکی  در  کدام شان 
گذاشته اند.  کنار  را  صفات  این  تدریج  به 
با  می آید،  دنبالت  التماس کنان  کودک 
همان  پی در پی  تکرار هایی  و  اندک  کلماتی 
که  بیاورد  یادت  به  می کند  سعی  کلمات 
و  شده  فراموش  چیزی  تو هست،  در  چیزی 
میانه حال  شهرنشین های  شده.  گذاشته  کنار 
می کنند، جنازه ی وجدان شان  تامل  لحظه ای 
اما  می شود،  رعشه  دچار  لحظاتی  برای 
به  وقتی  نیست،  طوالنی  و  کارساز  رعشه ای 
را  کودک  خشن  پرخاشی  با  می آیند  خود 
چاره ساز  دید  وقتی  می کنند،  دور  خود  از 
این  و  می دهد،  رکیک  فحش های  نیست، 
ادبیات سرک است؛ ادبیاتی که کودک گدا 
به مراتب بهتر از او یاد گرفته است. کودک 
فرار می کند و فحش هایی به مراتب رکیک تر 
توهین  میانه حال  شهرنشین  می کند.  نثارش 
شده و کالفه نمی داند چی باید بکند. اما در 
به  است.  گرفته  شکل  متقابل  رابطه ای  اینجا 
هرانجام برنده، کودک است. حتا اگر پولی 
هم دریافت نکرده باشد، چرا که مخاطبش را 
وادار به ورود به ساحه ی ادبیاتی کرده است 
را  مخاطبش  است.  کودک  مولف اش  که 
وادار به تقلید کرده است و بدین وسیله غرور 
میانه حال را در هم شکسته  کاذب شهرنشین 

است.
می شود برای توصیف تراژیک تر این واقعه ی 
به ظاهر ساده و کلیشه که هر روز چندین بار 
در سرک شاهد آن هستیم، بیشتر قلمفرسایی 
را  آن  ادیبانه  عبارات  و  تمثیل ها  با  و  کرد 
داد. طوری که چهره  بیشتری  و روغن  رنگ 
کلمات  پشت  در  را  بی چیزی  و  فقر  کریه 
پنهان کرد و مطابق  براق  صیقل داده شده و 
با عرف و سنت موجود، فقر را مقدس و زیبا 
جلوه داد. اما آیا این کار کمکی به فهمیدن 

آن خواهد کرد؟
پشت  روزهای  شدن  سپری  از  پس  کودک 
سرهم، سرک را خوب شناخته است. ادبیات 
آن را به خوبی فراگرفته است. به همین دلیل 
کودکانه ی  عوالم  همان  در  خودش  برای 
تحقیرشده اش، استراتژی طرح می کند، زبان 
و  نگاه  می کند،  خلق  کلمه  می کند،  خلق 
زبان بدن خلق می کند، ادبیات خلق می کند، 
تفاوت  می کند،  تفکیک  هم  از  را  آدم ها 
دست  که  پیرمرد هایی  با  شیک  زن های 
آمده اند  خرید  برای  و  گرفته  را  نواسه شان 
آنانی  چطور  می گیرد  یاد  می کند.  درک  را 
به  و  دارند  گران قیمت  دودی  عینک  که  را 
سختی شیشه ی موتر گران قیمت  شان را پایین 
می آورند، مصرانه دنبال کند و چی بگوید تا 

5 افغانی بگیرند. 

سیاست،  زبان  زندان، 
زبان  مسجد،  زبان 
تمایزش  و...(  بدکاره ها 
و  می سازد  آشکار  را 
را  متفاوت اش  ادبیات 
ادبیاتی  نیز خلق می کند. 
و  ملموس ترین  که 
صورت  تکان دهنده ترین 
را  زندگی  و  را  واقعیت 

افشا می سازد. 
فضا  واقعی ترین  سرک، 
از  نزدیک  وانمودی  و 
است.  جمعی  زندگی 
خاص  فرهنگ  سرک 
عابران  دارد،  را  خودش 
سرک،  به  ورود  با 
زبان های  و  فرهنگ ها 
به  اندکی  را  خاص خود 
حالت تعلیق درمی آورند 
و به اشتراک می گذارند 
اما  می پذیرند.  تاثیر  و 
زبان  این  فرهنگ،  این 
فرهنگ سرک(  )زبان و 
صرفا  که  دارد  مولفینی 
ساکن  نیستند،  عابر 
کنش هایش  و  واقعی  فضای  این  و  آنجایند 
کودکانی  همین  مولفین  می کنند.  تعیین  را 
شغل های  و  دریوزگی  لباس  در  که  هستند 
ساجق فروش  و  بوت پالش  همچون  کاذبی 
به  و شوینده موتر ظاهر می شوند. چیزی که 
وفور در سرک های ما وجود دارند و همه به 

سادگی از کنار آن می گذریم.
گاه  باورنکردنی  انعطافی  با  سرک  ادبیات 
می شود،  اخالق مدارانه  و  سلیس   و  عاطفی 
گاه  می گردد،  مبدل  تلخ  پرخاشی  به  گاه 
همه ی سامانه ی اخالق جامعه را برباد می دهد 
و شرمگاه هایش را می آزارد و گاه نیز دچار 
گاه  و  می شود.  بی مفهوم  بسامد ی  و  تکرار 
حتا بدون این که کلمه ای را بیان کند، بدون 
این که از عناصر مشترک زبانی خبری باشد، 

رابطه این ادبیات با مخاطب برقرار می شود.
است  نشسته  سرک  کنار  در  مسن  مردی 
تکرار  سیالب وار  را  نامفهومی  آواهای  و 
الی  ولللال  ال  چنینی:  این  آواهایی  می کند. 
در  را  اینها  و  و...  ال  ل  لی  اللالالالالاالالل 
زنجیره ای مکرر و سیالب وار تکرار می کند. 
و  می گوید  ذکر  گدا  می کنند  گمان  عابران 
برقرار  ارتباط  اینجا چگونه  اما  می گوید.  اهلل 
سرک  ادبیات  از  نمودی  این  اما  می شود؟ 
است که منطق منظم زبان عمومی را به چالش 
می کشد، از آن تبعیت نمی کند و خود زبان و 
به تعقیب آن ادبیات خلق می کند. ادبیاتی که 
با انعطافش از مرز های قانون تعیین شده برای 
ماموران  به سادگی عبور می کند.  نیز  سرک 
ترافیک، پولیس، شهرداری و دیگر مجریان 
به  ادبیات  این  با  برخورد  هنگام  نیز  قانون 
اجبار به اغوای آن تن می دهند. به همان زبان 
حرف می زنند. برای لحظاتی بیش نمی توانند 
به  سازند.  برقرار  را  نظم  خودشان  خیال  به 
رفتن  از  پس  سرک،  اصلی  صاحبان  زودی 
می گیرند.  دست  به  را  آن  کنترول  مامورها، 
دست فروشان، گدایان، جیب بُرها و... دوباره 
مستقر می شوند و ادبیات سرک دوباره آغاز 
می شود. ادبیاتی که شما به آن فکر نکرده اید 

و اغوای تان می کند: 
آقا از خیرت یک کومک کو!

ادبیات سرک
آقا! از خیرت یک کومک کو! 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مسعود حسن زاده ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کودک پس از سپری شدن 
روزهای پشت سرهم، سرک 
را خوب شناخته است. ادبیات 
آن را به خوبی فراگرفته است. 
به همین دلیل برای خودش 
در همان عوالم کودکانه ی 
تحقیرشده اش، استراتژی 
طرح می کند، زبان خلق 
می کند، کلمه خلق می کند، 
نگاه و زبان بدن خلق می کند، 
ادبیات خلق می کند، آدم ها را 
از هم تفکیک می کند، تفاوت 
زن های شیک با پیرمرد هایی 
که دست نواسه شان را گرفته 
و برای خرید آمده اند را درک 
می کند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شهروندستان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

وکميسيون  انتخابات  مستقل  کميسيون  مداخالت 
در  دارند.  گسترده ای  پيامدهاي  انتخاتي  شکايات 
هفت واليت بين 40 درصد يا بيشتر مراکز راي دهي 
آنها در نتايج نهايي انتخابات شامل نمی باشند. حتا در 
کميسيون  می رسد.  درصد   70 به  رقم  اين  نورستان 
مستقل انتخابات مدعي است که 1.2 ميليون راي را 
درصد   20 به  برابر  اين  که  است  کرده  اعالم  باطل 
رقم  شکايات  کميسيون  می باشد.  شده  داده  آراي 
کمتر آرا يعني 300 هزار راي را باطل اعالم کرده 
تقريبا  يا  و  برنده  نامزدان  اينجا  در  اما هدف  است، 
درصد  ده  دست کم  ترتيب  بدين  بوده اند.  برنده 

اعضاي پارلمان را دربر می گيرد.
 فان بيلرت براين نظر است که هرچند آشکار است 

محيط آموزشي ميسر و ممکن است. احترام متقابل معلم 
اتنيکي،  متکثر  پذيرش هويت هاي  و  احترام  و شاگرد، 
است  مواردي  از  استادان  و  مذهبي شاگردان  و  جنسي 
که احساس و رفتارهاي مثبت را در مکتب و محيط هاي 

تعليمي- تربيتي به وجود مي آورد. 
محيط مطمين آموزشي البته با اعمال ضوابط سختگيرانه 
امنيت  تامين  نمي شود،  فراهم  بي مايه  و  خشک  نظم  و 
سليقه  باعالقه،  اشخاصي که  و  افراد  ميان  سازگاري  و 
و ديدگاه هاي مختلف در يک محيط گردهم مي آيند 
احترام  هم ديگرپذيري،  ضابطه هاي  و  اصول  باپذيرش 
مقدور  و  ممکن  انساني  متکثر  ارزش ه��اي  رعايت  و 
از مجراي کنترل  نظارت و مراقبت شاگردان  مي باشد. 
و  مکاتب  اکثر  در  که  فزيکي  و  بدني  شديد  تنبيه  و 
مي باشد،  متداول  و  معمول  امر  آموزشي  نهادهاي 
پيش  از  اهداف  و  شده  منجر  معکوس  نتايج  به  بيشتر 
تعين شده و مطلوب مديران را به دست نمي دهد. توسل 
خطرآفرين  زماني  فيزيکي  تنبيه های  و  خشونت ها  به 
از  شاگرداني که  سرکوب  براي  معلمان  که  مي شود 
گوش دادن به درس معلمان و پيروي از ضوابط حاکم 
لت وکوب  خشونت،  به  مي کنند،  سرپيچي  مکتب  بر 
چنانچه  آورن��د.  رو  خشن  فيزيکي  برخوردهاي  و 
مطالعه  و  مکث  موضوع  اين  بر  نيز  قبلي  گزارش  در 
بدون مطالعه عوامل رفتار  خوبي صورت گرفته است، 
به  پرداختن  شاگردان،  پذيرش  غيرقابل  سلوک  و 
سرکوب، کنترل و تنبيه فيزيکي کاري است که نتيجه 
موثر به جا نمي گذارد. والترز )WALTER( و بندورا 
)BANDORE(  شواهدي به دست داده اند که نشان 
مي دهد، کساني که شاهد و ناظر تنبيه شدن افراد توسط 
ديگران بوده اند در موقع و مکان هاي ديگر خود به تنبيه 
کسان ديگري اقدام کرده اند.1 در مطالعات و تحقيقات 
پرخاشگري،  است که  شده  دريافته  نيز  ديگر  مشابه 
و  سخت  فيزيکي  مراقبت هاي  به  توسل  و  خشونت 
شديد، نتايج منفي را به جا مي گذارد. چنانکه معلمي اگر 
در حضور همه شاگردان از عمل تنبيه استفاده مي کند 
در حقيقت به شاگردان خود درس پرخاشگري مي دهد. 
يا  معلمان  طرف  از  اطفالي که  است  شده  ديده  بارها 
والدين خود لت وکوب شده اند، در غياب به لت وکوب 

اطفال کوچکتر پرداخته اند.2
پی نوشت ها:

در  وتربيت  تعليم  وضعيت  محمدحسين،   – حسرت   -1  
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تدريس  شيوه  و  اصول  آيا  اين که  مورد  در  پرسشي 
 82.10 خير،  يا  مي شود  داده  آموزش  معلمان  براي 
درصد   15.70 مثبت،  پاسخ  پرسش شوندگان  درصد 
پاسخ  پرسش شوندگان  و2.2درص���د  منفي  پاسخ 

مشخص نداده اند. 

رهنمود انضباطي 
مهم،  موارد  از  يکي  آموزشي،  محيط  و  مکاتب  در 
و  آم��وزش��ي  امنيت  اس��ت.  مديريت  و  نظم  وج��ود 
را  شاگردان  فيزيکي  و  رواني  امنيت  شاگردان  تعليمي 
و  رفتاري  نظم، ضابطه هاي  مي کند. وجود  تضمين  نيز 
اخالقي پيش از همه از مجراي رهنمودهاي انضباطي در 

که اعتراض عليه نتايج انتخابات و تقاضا براي بازرسي 
دشوار  اما  می کند،  دنبال  را  خاصي  اهداف  بيشتر  آن 
انگيزه  داراي  کامال  را  اعتراضات  اين  همه  که  است 

سياسي وجعلي بخوانيم. 
مغشوش  چنان  انتخابات  »روند  می افزايد:  بيلرت  فان 
نتايج  بگوييم  است  ناممکن  اکنون  که  است  شده 
کساني  يا  و  مردم  آراي  منطقي  نتيجه  همان  انتخابات 
ديگر  جانب  از  بدهند.  راي  می خواسته اند  که  است 
به  منجر  نيز  بيشتر  بازجويي هاي  که   است  غيرمحتمل 

نتايج قابل اعتمادي شوند.«  
داشته  ارقام دست  مطالعه  با  که  می دهد  نشان  گزارش 
فراهم  انتخابات  ازاين  کامل  تصوير  يک  تهيه  هنوز 
معلومات  زياد  »مقادير  بيرت:  فان  به گفته  است.  نشده 

انترنت وجود دارند،  انتخاباتي در روي صفحه ی 
اما اين معلومات ناقص و بعضی اوقات متناقض و 
غالبا ناسازگاراند. ايجاب زمان و انرژي فوق العاده 
پارچه پارچه  اطالعات  همه  تا  می کند  را  زيادي 
نتايج  نيز  فرجام  در  و  گذاشت   کنارهم  در  را 
چند  بازهم  که  آمد  خواهد  دست  به  احتمالي ای 

عالمت سواليه باقي می مانند.«  
تنها  اينجا  در  که  می کند  نتيجه گيري  گ��زارش 
نيست،  مطرح  انتخابات  برهمي  و  درهمي  مساله 
بلکه تفاوت ها بيشتر بيانگر يک عدم بلوغ اساسي 

نظام يا سيستم انتخابات می باشد. 
تعريف  درستي  به  »اختيارات  بيرت:  فان  نگاه  از 
در  ن��دارد.  وج��ود  ثقلي  مرکز  ک��دام  نشده اند. 
صورتي که مشکلي پيدا شود، کدام مکانيسم مورد 
کدام  و  ندارد  وجود  کردن  قضاوت  براي  توافق 
قدرت برخوردار از احترام کافي ای وجود ندارد 

که حرف نهايي را بگويد.«  
درعمل  بيشتر  بين المللي  نقش پردازان  گذشته  در 
درچنين موقعيتي از توانايي قضاوت کردن و نافذ 
گردانيدن قضاوت برخوردار بودند، اما ديگر اين 
نفوذ و اعتبار آنها وجود ندارد. با اين هم هنوز آنها 
می توانند نقشي بازي کنند.  فان بيلرت می گويد: 
هنوز  اندازه ای که  تاهر  بين المللي  مقامات  »اين 
به ويژه  انتخاباتي  بايد طرزالعمل هاي  نفوذ دارند، 
ساده تر  را  آرا   بازرسي  و  شمارش  با  ارتباط  در 
گردانند و نهادهاي مستقل را براي انتخابات بعدي 

تقويت کنند.« 
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تاریخچه ی 
حقوق بشر

وضعيت تعليم و تربيت 
در افغانستان  
در سال 1388

6 ــ مبارزه مشترک کشورها علیه جنگ و تالش به خاطر تامین 
صلح و امنیت جهاني: 

بيشترين  که  است  خانمان سوزي  پديده  آن  ماهيت  از  نظر  صرف  جنگ، 
زيان هاي وارده به جان و مال و حقوق و آزادي های انسان ها ناشي از آن 
نابودي شهر ها و روستا ها و خسارات مالي،  است. جنگ نه تنها ويراني و 
به  تجاوز  و  توهين  و  تحقير  شدن،  معيوب  و  معلول  زخمي،  کشته،  بلکه 

حيثيت و کرامت انسان را نيز در پي دارد.
به  که  است  دوست  صلح  انساني  جامعه  و  دولت ها  تمام  وظيفه  بنابراين   
صلح  برخاسته  مبارزه  به  شوم  پديده  اين  ضد  بر  پيگير  و  مشترک  طور 
از حقوق همنوعان خود  تا بدين وسيله  نمايند.  تامين  وامنيت را در جهان 
حمايت به عمل آورده بتوانند. در روزگار ما جنگ های محلي و منطقه اي 
و  پيوسته  وقوع  به  جهان  کنار  و  گوشه  در  متعددي  تجاوزکارانه  بعضا  و 
بعضا استعمال سالح هاي کيمياوي و بيولوژيک مصايب غيرقابل وصفي را 
ايران و عراق، جنگ بوسني  بر مردمان آن تحميل کرده است که جنگ 

هرزگوين، فلسطين، و جنگ سي ساله افغانستان نمونه آن است.
مردم افغانستان در نتيجه اين جنگ تباه کننده و بي ثمر، همه هستي مادي و 
معنوي خود را از دست داده، ستم های فراواني را متحمل شده اند. اکنون نيز 
در بي امني، فقر و فالکت گرسنگي، بي کاري و بي سرپناهي به سر مي برند. 
مردم ما، کمک های ملل متحد و جامعه جهاني را در اعزام نيروهاي حفظ 
صلح ملل متحد و کمک های چند ميليارد دالري جهت بازسازي و تامين 
صلح در کشور را به ديده قدر نگريسته منتظر کمک های بيشتر انساني شان 
در زمينه مي  باشند. يقين است که اعطاي کمک های مختلف مالي و نظامي 
و انساني جامعه جهاني نه تنها به نفع مردم افغانستان بلکه به سود تامين صلح 

در جهان نيز است. 
و  کشت  از  جلوگیري  جهت  بین المللي  مشترک  مبارزه  ــ   7

قاچاق مواد مخدر: 
توليد، قاچاق و استعمال مواد مخدر از قبيل: ترياک و مشتقات آن )مورفين 
مواد مخدر جنايت خطرناک، ضد  هيرويين( کوکايين، حشيش وساير  و 
بشري و بين المللي ديگري است که در عصر ما زندگي، صحت و سالمت 
اکثر افراد بشر خصوصا نسل جوان را با مخاطرات خانمان برانداز روبه رو 
نموده، بنياد خانواده ها را متزلزل و در مجموع سيستم اقتصادي و اجتماعي 

کشورها و نظم و امنيت جهاني را با خطرات جدي مواجه ساخته است. 
بي نهايت  مخدر  مواد  قاچاق  و  زرع  ضد  بر  مبارزه  ملحوظ،  همين  روي 
دشوار و بغرنج بوده از عهده يک دولت به تنهايي خارج است. چه از يک 
طرف سازمان هاي تبهکار مواد مخدر، خصوصا مافيا، داراي شبکه وسيع، 
فعال و نيرومندند که متشکل از افراد حرفه اي، ماهر، با انضباط و مسلح به 
مدرن ترين وسايل و ملزومات مي باشند. از جانب ديگر اين سازمان ها اکثرا 
با دستگاه هاي سياسي، اداري، قضايي، امنيتي و ساير ارگان هاي دولت ها نيز 
در ارتباط و داراي عمالي اند که در موقع ضرورت به طرق مختلف آنها را 
کمک مي کند. از جانب سوم، مواد مخدر هميشه از يک کشور به کشور 
ديگر انتقال، يافته مرزهاي کشورها را در نورديده، سود سرسام آوري را از 
اين رهگذر به جيب قاچاق چيان سرازير مي نمايد. بنابراين، بستن وسد کردن 
تمام مرز های کشور از عهده دولت ها خارج بوده، مبارزه با قاچاقبران را در 
سطح ملي، مشکل ودستگيري وريشه کن کردن آنها را ناممکن مي سازد. 

بنابراين »مبارزه با قاچاق مواد مخدر نيز مانند ساير جرايم بين المللي به يک 
مبارزه بين المللي ضرورت دارد زيرا محل نظم عمومي بين المللي است.« 

گرچه سازمان ملل متحد و کميسيون مواد مخدر آن و مجامع بين المللي با 
صدور پروتوکول ها و قطعنامه های مختلف تالش های پيگير و مداومي را 
جهت محو، زرع و قاچاق مواد مخدر انجام داده اند، ولي اين پديده ضد 

بشري هنوزادامه دارد.
از  استفاده  با  مسلح  گروه های  و  ازافراد  عده اي  نيز  ما  کشور  در  متاسفانه 
وزرع  کار کشت  در  فقير  دهقانان  از  هم  وعده  مرکزي  ضعف حکومت 
دولت  تا  است  الزم  ترياک  توقف کشت  و  منع  براي  مشغولند.   ترياک 
ايجادنمايد.  را  وقضايي  اداري  سالم  دستگاه  جهاني،  جامعه  همکاري  به 
به  را  ترياک  قاچاق  عامالن  کرده،  سالح  خلع  را  مسلح  افراد  همچنين 
مجازات شديد محکوم نموده، از طرف ديگر، دهقانان را به طرق مختلف 

کمک نمايد تا به عوض ترياک به زرع ساير محصوالت مفيد بپردازند. 
ادامه دارد
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اعتبار  افغانستان،  پارلمانی  انتخابات  دامنه دار  بحران 
زمان  هر  از  بيشتر  را  کرزی  حامد  جمهور  ریيس 
دیگری تضعيف کرده است. هم اکنون ریيس جمهور، 
از لحاظ جایگاه سياسی، بيشتر از زمان انتخاب مجدد 
خویش در انتخابات مشکوک ریاست جمهوری سال 
از  بعد  ملی  است. شورای  قرار گرفته  انزوا  در   2009
یک رویارویی طوالنی که خطوط اساسی شکاف های 
جنوری  ماه   26 تاریخ  به  ساخت،  آشکار  را  سياسی 
این  می تواند  تنها  نه  شکاف ها  این  اما  گردید  افتتاح 
به  بلکه  سياسی  عميق تری  بحران  یک  به  را  کشور 
برخورد ها  بدهد.  سوق  مسلحانه  برخورد  یک  سوی 
نتایج  سر  بر  قضایيه  و  مقننه  مجریه،  قوه های  ميان 
از  نهادهای  و  ساخته اند  فلج  را  حکومت  انتخابات، 
قبل شکننده دولتی را بيشتر از پيش تضعيف می نمایند. 
باید  اکنون  اما  می شد  تعدیل  قبال  باید  اساسی  قانون 
در اولویت قرار بگيرد. شکست در اجرای آن سلسله 
می نماید؛  تقویت  را  قوا  ميان  تفکيک  که  اصالحات 
استقرار  و  امنيت  تامين  در  را  دولت  می تواند  تنها 
دوباره  برای  بسازد.  ناتوان  خوب  حکومت داری 
یک  از  مردم،  رفته  دست  از  اعتماد  آوردن  به دست 
به صورت  باید  جانب، ریيس جمهور و ستره محکمه 
رسيدگی  منظور  به  که  را  اختصاصی  محکمه  عاجل 
به شکایات انتخاباتی تشکيل گردیده است و اما فاقد 
صالحيت تعریف شده قانونی می باشد، منحل نمایند و 
باید به صورت فوری  از جانب دیگر، پارلمان جدید 
در  را  انتخابات  قانون  و  اساسی  قانون  در  تعدیالت 
اولویت کاری خویش قرار بدهد. اگر این نکات مورد 
اهمال قرار گيرد، بحران سياسی کنونی تنش های قومی 
را شدت خواهد بخشيد و این مساله می تواند افغان های 

ناراضی بيشتری را به آغوش طالبان سوق بدهد.
با بازگشت کرزی به کرسی ریاست جمهوری در 19 
نوامبر 2009، نشانه های بی ثباتی ناشی از نقص در نظام 
انتخاباتی، بيشتر از پيش آشکار گردیده بود. با وجود 
این، برای پيشبرد عاجل یک اجندای ناقص در راستای 
بخشيدن یک »وجه افغانی« به پروسه انتقال، بازیگران 
بين المللی در راس آن رهبری نيروهای یاری امنيت یا 
آیساف، به کرزی فرصت داد تا به مباحثات در مورد 
انتخابات هم در داخل و هم در  قانون  اصالحات در 
به  را  سياسی  پروسه  و  بزند  دستبرد  پارلمان  از  خارج 
نفع خود دست کاری نماید. با پافشاری ریيس جمهور 
سپتامبر   18 در  پارلمانی  انتخابات  برگزاری  برای 
از کرزی  اميد خام  این  با  بين المللی  بازیگران   ،2010
پروسه  از  یک  از  است  ممکن  که  نمودند  حمایت 

ناقص و نامطلوب نتایج مطلوب به دست آید.
مورد  در  ریاست جمهوری  فبروری 2010   18 فرمان 
قانون انتخابات یکی از چندین عالیمی بود که  نشان 
نيافتد،  تعویق  به  پارلمانی  انتخابات  اگر  که  می داد 
ممکن است به فاجعه منجر شود. این فرمان صالحيت 
نمود،  انتخاباتی را شدیدا محدود  کميسيون شکایات 
ابهام در مورد نقش کميسيون مستقل انتخابات را بيشتر 
تجدیدنظرطلبی  و  استيناف  حق  مورد  در  و  ساخت، 
توسط کاندیدان در صورت رد صالحيت شدن شان، 
همایش  در یک  ولسی جرگه  ایجاد کرد.  سردرگمی 
به  را  فرمان  این  بی سابقه،  انسجام  و  وحدت  از 
کرزی  جمهور  ریيس  اما  نمود  رد  مارچ   31 تاریخ 
تا تایيد  تصميم ولسی جرگه را دور زد و تالش نمود 

مشرانوجرگه را به تاریخ 3 آپریل به دست بياورد.
به  که  کاندیدان  پيشينه  بررسی  پروسه  این،  وجود  با 
و  شده  شناخته  جنایت کاران  ساختن  خارج  منظور 
اعضای گروه های مسلح از برگه های رای دهی تدوین 
گردیده بود، با شکست مواجه شد. این مساله این خطر 
را افزایش داد که ممکن است رقابت ميان کاندیدان 

به خشونت کشانيده شود. در نتيجه، انتخابات پارلمانی 
و  سياسی  متشنج  شدیدا  فضای  یک  در  سپتامبر   18

اوضاع رو به وخامت امنيتی برگزار گردید.
از آنجایي که اصالحات در سيستم انتخاباتی صورت 
انتخابات  دور  این  نتيجه  تعجب،  بدون  بود،  نگرفته 
قبلی  انتخابات  اشتباهات  همان  تکرار  جز  چيزی 
ریاست جمهوری  انتخابات  در  که  همان طوری  نبود. 
و شورای والیتی ماه آگست سال 2009، خشونت و 
ناامنی موانع عظيمی را فراراه کاندیدان و رای دهندگان 
خلق کرده بودند، به همين صورت، خشونت در روز 
و  رسيد  خویش  ميزان  باالترین  به  پارلمانی  انتخابات 

حداقل 24 تن کشته برجای گذاشت.
را  رای دهندگان  از  مالحظه ای  قابل  بخش  ناامنی 
بود  یافته  به خصوص در مناطقی که شورش گسترش 
هم  یا  و  ساخت  محروم  یا  انتخابات  در  شرکت  از 
رای دهی  محل  صد ها  شدن  بسته  همچنين  بی عالقه. 
در آخرین دقایق قبل از شروع انتخابات، تعداد زیادی 
تقلب  ساخت.  محروم  سياسی شان  از حق  را  مردم  از 
پرساختن  و  ارعاب  و  تهدید  به شمول  سيستماتيک 
صندوق های رای دهی در سرتاسر کشور مشاهده شد. 
انتخابات  مستقل  تا کميسيون  مساله سبب گردید  این 
1.3 ميليون رای را که در حدود یک چهارم کل آرای 
استفاده شده را تشکيل می داد، باطل اعالن نماید. در 
نتيجه، کميسيون شکایات انتخاباتی 21 تن از کاندیدان 
برنده را به اتهام دست داشتن در تقلبات انتخاباتی رد 
صالحيت نمود. این امر کاندیدان بازنده را که تعداد 
زیادشان از پایگاه سياسی کرزی متعلق به قوم پشتون 
نمود.  ترغيب  خيابانی  تظاهرات  راه اندازی  به  را  بود 
را  مشکالت شان  تا  کردند  تالش  زمان  عين  در  آنها 
جمهوری  ریاست  قصر  در  پرده  پشت  کانال های  از 

تعقيب نمایند.
مطالبات  به  کرزی  سياسی  شده  محاسبه  شدن  تسليم 
مورد  در  تحقيقات  تا  گردید  سبب  بازنده  کاندیدان 
بعد  روز  چند  انتخابات شروع گردد.  برگزاری  نحوه 
اکتوبر   20 تاریخ  به  انتخابات  ابتدایی  نتایج  اعالم  از 
انتخاباتی  شکایات  کميسيون  از  معلومات  دریافت  و 
کاندید،  تن  صد ها  توسط  احتمالی  تقلب  مورد  در 
ارشد  مقامات  از  تعداد  یک  عليه  لوی سارنوالی 
کاندیدان  از  تن  ده ها  برابر  در  همچنين  و  انتخاباتی 
اواخر  نمود. ستره محکمه در  اقامه دعوا  ولسی جرگه 
ماه دسامبر 2010، یک محکمه اختصاصی را به منظور 

رسيدگی به تخطی های انتخاباتی تشکيل داد. محکمه 
و  تقلبات  مورد  در  تا  داشت  وظيفه  که  اختصاصی 
نتایج  لغو  نماید، ادعا کرد که صالحيت  فساد تحقيق 
انتخابات را نيز دارد. بر اساس یک گزارش، کميسون 
طریق  از  اساسی  قانون  تطبيق  بر  نظارت  تشکيل  تازه 
مکاتبه با کرزی این موضع محکمه اختصاصی را رد 
کرده است اما موقف خویش را هيچگاهی به صورت 
علنی اعالم نکرده است. جایگاه و نقش این کميسيون 
از قانون  به عنوان داور نهایی در مورد منازعات ناشی 
اساسی هنوز روشن نيست اما ریيس جمهور با داشتن 
آزادی عمل توانست تفسير متفاوت و دلخواه خویش 
جستجو  اختصاصی  محکمه  صالحيت  مورد  در  را 

نماید.
بر اساس درخواست از جانب محکمه اختصاصی، به 
مراسم  اعالن کرد که  ماه جنوری؛ کرزی   19 تاریخ 
به  ماه  یک  از  بيشتر  اندکی  برای  را  پارلمان  افتتاح 
اعالم داشت که  اختصاصی  تاخير می اندازد. محکمه 
برای رسيدگی به شکایات در مورد تقلبات انتخاباتی 

 200 از  بيش  خشم  باعث  امر  این  دارد.  نياز  زمان  به 
اعالم  آنها  و  گردید  جدید  پارلمان  اعضای  از  تن 
داشتند که پارلمان را با حضور و یا هم بدون حضور 
خواهند  افتتاح  شده  تعيين  وقت  در  جمهور  ریيس 
فشارهای  برابر  در  آوردن  فرود  سر  با  سرانجام  کرد. 
تاریخ 26  به  را  بين المللی، کرزی ولسی جرگه  شدید 
از  به سواستفاده  اما هنوز هم  نمود  افتتاح  ماه جنوری 
محکمه  نگهداشتن  پا  بر  طریق  از  خویش  صالحيت 
اختصاصی  محکمه  هرچند  می دهد.  ادامه  اختصاصی 
روند بازشماری آرا را در برخی از والیات آغاز کرده 
مستقل  کميسيون  فبروری  ماه   21 تاریخ  به  اما  است 
همکاری  پروسه  این  با  که  داشت  اعالم  انتخابات 
و  مجریه  قوه  ميان  و کشکمش  منازعه  کرد.  نخواهد 
سطوح  در  خشونت  تشدید  خطر  انتخاباتی  نهاد های 
تنش های  که  می دهد  افزایش  زمانی  در  را  محالت 

قومی بيش از هر زمانی دیگر باال گرفته است.
چشم انداز حل بحران کنونی بدون تعدیالت در قانون 
اساسی و اصالحات در قانون انتخابات به هيچ صورت 
اميدوارکننده به نظر نمی رسد. از یک طرف، مخالفين 
سياسی کرزی احتماال فيصله های محکمه اختصاصی 
از  پارلمان که  دیگر  از جانب  و  پذیرفت  نخواهند  را 
رهگذر یک انتخابات مشکوک برآمده است، مشروع 

جلوه نخواهد کرد.
تا  شود  تحریک  است  ممکن  کرزی  جمهور  ریيس 
از  خویش  اراده  به  پارلمان  آوردن  در  زانو  به  برای 
استفاده  مخالفان خویش  برابر  در  اختصاصی  محکمه 
نماید. در زمان نوشتار این گزارش، 14 تن از مقامات 
پارلمان  برحال  اعضای  از  تن  ده ها  با  انتخابات  ارشد 
درحالي که  دارند.  قرار  قانونی  پيگرد  تحت  افغانستان 
پارلمان  ریيس  انتخاب  مورد  در  عميقا  ولسی جرگه 
چندپارچه گردیده است اما حکومت افغانستان تقریبا 
در یک وضعيت فلج شده  به سر می برد. ولسی جرگه 
طی یک قطعنامه که به تاریخ 12 ماه فبروری تصویب 
درخواست  ستره محکمه  و  جمهور  ریيس  از  گردید 
کرد تا محکمه اختصاصی را منحل نماید. این فيصله 
خطر بروز کشکمش شدید ميان قوای سه گانه دولت 

را افزایش داده است.
بن بست  با جدیت  باید  افغان  رهبران  و  جامعه جهانی 
باید  کرزی  جمهور  ریيس  کنند.  درک  را  کنونی 
محکمه  کردن  منحل  برای  پارلمان  درخواست  به 
اختصاصی پاسخ مثبت بدهد. درکل، دولت افغانستان 
نهاد های  اصالح  راستای  در  فوری  به صورت  باید 
تقویه  برای  باید  دولت  همچنين  نماید.  اقدام  متزلزل 
تفکيک ميان قوای مجریه، مقننه و قضایيه و همچنين 
را  انتخاباتی  پروسه  یکدیگر،  بر  آنها  نظارت  تقویه 
را  اساسی  قانون  و  نماید  اصالح  اساسی  به صورت 
و  والیات  در سطوح  نهادهای حکومتی  کند.  تعدیل 
ولسوالي ها باید تقویه گردند تا به مردم خدمات ارایه 
جامعه  حمایت  با  پارلمان  و  جمهور  ریيس  نمایند. 

جهانی باید اقدامات ذیل را عملی سازند:
منحل  عاجل  به صورت  باید  اختصاصی  محکمه   •
به  انتخابات  پروسه  به  مرتبط  جرمی  اتهامات  گردد. 
در  آنجا  در  جرم  که  قضایی  شده  تعریف  حوزه های 
مرحله اول اتفاق افتاده است، یعنی به محاکم ابتدایيه 

ارجاع داده شوند؛
اساسی،  قانون  در  تعدیالت  آوردن  منظور  به   •
از  تا تفکيک قوا  قانون اساسی دایر گردد  لویه جرگه 
طریق افزایش استقالل قوه قضایيه و مقننه و همچنين 
حکومت  فرمان  با  که  مجریه  قوه  تحدید  طریق  از 
تفویض  طریق  از  گردد.  تحکيم  و  تقویت  می کند، 
صالحيت بيشتر سياسی و اداری، ادارات حکومتی در 

سطوح والیات و ولسوالي ها تقویت گردند.
• جایگاه، نقش و صالحيت کميسيون مستقل نظارت 
بر تطبيق قانون اساسی نسبت به ستره محکمه از طریق 
تسجيل  و  تعریف  جامع  صورت  به  قانون  تصویب 

گردد؛ و
• فرمان 18 فبروری 2010 ریيس جمهور در رابطه به 
قانون انتخابات لغو گردد. اصالحات گسترده و عملی 
گرفته  دست  روی  سياسی  مشارکت  گسترش  برای 
و  گردد  تعریف  دوباره  انتخابات  اوقات  تقسيم  شود. 
شود.  برطرف  سياسی  احزاب  مشارکت  فراراه  موانع 
برای جلوگيری از احتمال تقلب، حدود ولسوالی ها و 
مقامات دولتی  ليست رای دهندگان مشخص گردد و 
باید از نقش و صالحيت های کميسيون های انتخاباتی 
تاسيس  برای  سرانجام  و  باشند  داشته  را  الزم  درک 
یک کميسيون شکایات انتخاباتی دایمی اقدام صورت 

بگيرد.

گروه بين المللی بحران:
محکمه اختصاصی به صورت 

عاجل منحل شود 
)متن کامل گزارش گروه بین المللی بحران در مورد انتخابات پارلمانی افغانستان(

جامعه جهانی و رهبران افغان 
باید با جدیت بن بست کنونی 

را درک کنند. رییس جمهور 
کرزی باید به درخواست 

پارلمان برای منحل کردن 
محکمه اختصاصی پاسخ 
مثبت بدهد. درکل، دولت 

افغانستان باید به صورت فوری 
در راستای اصالح نهاد های 

متزلزل اقدام نماید. همچنین 
دولت باید برای تقویه تفکیک 

میان قوای مجریه، مقننه 
و قضاییه و همچنین تقویه 

نظارت آنها بر یکدیگر، پروسه 
انتخاباتی را به صورت اساسی 
اصالح نماید و قانون اساسی 

را تعدیل کند.

ACKU
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ماموريت سیاسی کامرون: 

انتقال آرام قدرت به مردم در خلیج فارس 
رضا تقی زاده )تحلیلگر سیاسی(

نخست وزير بريتانيا در ماموريتی که به نظر می رسد هدف 
از  قدرت  تدريجی  انتقال  زمينه  ساختن  فراهم  آن  اصلی 
دولت های  به  فارس  خليج  منطقه  موروثی  حکومت های 
منتخب و نمايندگان مردم باشد در مجلس کويت يادآور 
پيش بينی  تغيير  ابزار  آن ها  در  که  سياسی  »نظام های  شد: 

نشده، باثبات و بدون تغيير نخواهند ماند.« 
طی اولين مرحله از سفر غيرمنتظره ای که به نظر می رسد با 
حمايت کامل دولت امريکا به منطقه صورت گرفته، ديويد 
کامرون، نخست وزير بريتانيا، روز دوشنبه به مصر رفت و 
عالوه بر مالقات و گفت وگو با رهبران مردم و گروه های 
سياسی آن کشور، با جنرال محمد حسين الطنطاوی، رييس 

شورای فرماندهی نظامی مصر، مالقات و مذاکره کرد. 

سخنان نخست وزير بريتانيا در پايان ديدار با فرمانده نظامی 
آن  در  را  امور  اختيار  مبارک  سقوط  زمان  از  که  مصر 
کشور به دست گرفته، نشان می داد که کشور های اروپايی 
از  قدرت  آرام  انتقال  به  بودن  خوش بين  ضمن  امريکا  و 
نظاميان جانشين مبارک به مردم، همچنان نگرانند که اين 
مرحله انتقالی با تاخير و در زمانی طوالنی تر از حد انتظار 

صورت گيرد. 
ماموريت در مصر

بود،  مانده  کار  سر  بر  مصر  در  همچنان  مبارک  چنان چه 
انتخابات بعدی رييس جمهوری آن کشور قرار بود در ماه 
سپتامبر آينده برگزار شود. فرماندهی نظامی حاکم بر مصر 
در نظر دارد تا شش ماه آينده و تا زمان انجام انتخابات ماه 

سپتامبر به اداره کشور ادامه دهد. 
برگزاری  از  پيش  که  عالقه منداند  اروپايی  کشور های 
انتخابات رييس جمهوری، انتخابات آزاد پارلمانی در مصر 
ارزيابی  آزاد،  انتخابات  انجام  صورت  در  شود.  برگزار 
و  از گروه های سياسی مصر  افکار عمومی  ميزان حمايت 

سهم قدرت آن ها در قوه قانون گذاری آسان خواهد شد. 
با آگاهی از ترکيب و آرايش سياسی در قوه قانون گذاری، 
تکليف ائتالف های سياسی برای انتخابات رييس جمهوری 
نيز روشن تر خواهد شد. در يک وضعيت آرمانی، توازن 
و  دولت  اصلی  گرايش  و  مجلس  سياسی  ترکيب  بين 
ريشه های  تقويت  می تواند  مجريه،  قوه  رييس  به خصوص 
از شصت سال  بعد  يک دموکراسی و رشد آن در مصر، 
پادشاهی  قرن ها حکومت  از آن  پيش  نظامی، و  حکومت 

در سرزمين فراعنه را موجب شود. 
پيش از انجام دو انتخابات سرنوشت ساز، قانون اساسی تازه 
مصر می بايد تدوين و طی يک همه پرسی به رای گذاشته 
شود. نخست وزير بريتانيا طی مذاکرات خود با الطنطاوی 
به او يادآور شد که جامعه اروپا و امريکا انتظار دارند که 
مشارکت  با  مصر  تازه  اساسی  قانون  پيش نويس  تدوين 
کامل نمايندگان مردم و در سريع ترين زمان ممکن صورت 

گيرد. 
در ديدار با نمايندگان مردم، کامرون به آن ها اطمينان داد 
که مرحله کنونی تغيير در مصر غيرقابل بازگشت است و 
استقرار دموکراسی کامل در آن کشور حمايت  از  غرب 

می کند. 
نگرانی خاطر عمده غرب در مصر قدرت گرفتن گروه های 

افراطی در پرجمعيت ترين کشور خاورميانه و تحريک بيش 
استقرار حکومت  از  بعد  از پيش احساسات ضداسراييلی، 

پارلمانی در آن کشور است. 
انتقال آرام و در عين حال بدون تاخير قدرت در مصر از 
دولت  با  مناسبات  برقراری  و  مردم  نمايندگان  به  نظاميان 
منتخب در قاهره و حفظ توازن پايدار قوا در منطقه موضوع 
عمده نگرانی ها و در عين پرداختن، به آن، دستور کار روز 

غرب در منطقه به شمار می رود. 
پیشگیری از انفجار در خلیج فارس

پس از خاتمه ديدار از مصر نخست وزير بريتانيا در کويت 
حضور يافت. سخنان کامرون در مجلس کويت نشان داد 
تکرار  امکان  آن ها  غربی  هم پيمانان  و  امريکا  بريتانيا،  که 
تغييرات انفجاری مشابه با شمال آفريقا در خليج فارس و 
در نتيجه خارج شدن وضعيت امنيتی منطقه از حدود قابل 

کنترل را خطری جدی تلقی می کنند. 
کامرون ضمن اطمينان خاطر دادن به حکومت های موروثی 
منطقه در مورد حمايت غرب، يادآور شد که ادامه وضع 
به تغييرات پيش آمده در شمال آفريقا و  با توجه  موجود 

تحوالت قرن بيست و يکم نا ممکن است. 
يادآور  کويت  مجلس  در  سه شنبه  روز  کامرون  ديويد 
شد: »خاورميانه مرکز با اهميت تغييرات تاريخ ساز کنونی 
که  شد  يادآور  منطقه  حکومت های  به  تلويحا  او  است.« 
تغييرات غير قابل اجتناب است، اگر زمينه تغييرات را آماده 

نکنيد، مردم تغييرات را تحميل خواهند کرد. 
اسالمی  گرايش های  و  اسالم  که  کرد  تاکيد  همچنين  او 
نزد جوانان به خودی خود، خطرناک نيست، افراط گرايی 
به دليل طبيعت وضع موجود در منطقه می تواند  است که 

قدرت بگيرد و خطرناک ظاهر شود. 
ايران و اسرايیل 

نخست وزير بريتانيا در عين حال با تخصيص بخش بزرگی 
از سخنان خود در مجلس کويت به موضوع ايران و اسراييل 
تاکيد کرد که به جمهوری اسالمی اجازه اخالل در امور 

منطقه و دست يافتن به بمب اتومی داده نخواهد شد. 
وزير  نخست  فلسطينيان،  با  سازش  و  اسراييل  مورد  در 
دو کشور  پايتخت  اورشليم  که  بريتانيا خاطرنشان ساخت 
به  اشاره  با  همچنين  او  شد.  خواهد  فلسطين  و  اسراييل 
اسراييل، ضرورت قبول حقوق فلسطينيان و فراهم ساختن 
زمينه سازش و صلح در خاورميانه را مورد تاکيد قرار داد. 
قبال  در  فلسطينيان  حقوق  از  حمايت  در  کامرون  سخنان 
منطقه  حاکمان  با  رويارويی  در  منطقه  مردم  و  اسراييل 

حاکی از اصرار بر حفظ تعادل بود. 
سفر نخست وزير بريتانيا به منطقه که ظاهرا به بهانه تشويق 
بحرانی شدن  به  توجه  با  بود،  ديده شده  تدارک  تجارت 
وضعيت  تکرار  پيش بينی  و  ليبی  و  بحرين  در  وضعيت 
به  بحرانی در ساير کشور های منطقه شکل سياسی خاص 

خود گرفت. 
اظهارات بدون ابهام نخست وزير بريتانيا در پارلمان کويت 
و تاکيد بر اين که »مردم )منطقه( گرسنه آزادی سياسی و 
اقتصادی اند« حاکی از اين است که غرب تکرار تغييرات 
قابل  غير  فارس  خليج  منطقه  در  را  تونس  و  مصر  مشابه 

اجتناب می بيند. 

بر  فارس  خليج  منطقه  انکار  قابل  غير  اهميت  به  توجه  با 
از  قدرت  انتقال  که  است  مايل  غرب  جهانی،  اقتصاد 
بروز  بدون  و  آرامش  با  مردم  به  موروثی  حکومت های 
تاخير در جريان توليد و صدور نفت و همچنين پرهيز از 

اخالل در ادامه تجارت خارجی صورت گيرد. 
پيام روشن نخست وزير بريتانيا در مجلس کويت به حاکمان 

منطقه اين بود که تغييرات تاريخی غير قابل اجتناب است و 
ضروری است که از فرصت موجود به منظور همراه شدن با 
موج فراگير کنونی و پذيرفتن آرمان های مردم بهره گرفته 
شود. در غير اين صورت تغييرات تاريخی را خود مردم به 

حاکمان ديکته خواهند کرد. 

در  عظيم  راهپيمايی  يک  در  بحرين  مردم  از  نفر  هزار  ده ها 
جاده های منامه پايتخت اين کشور شرکت کردند.

خواهان  و  می دادند  شعار  دولت  عليه  تظاهرکنندگان 
کناره گيری اعضای دولت بودند.

احزاب مخالف در بحرين برای اولين بار رسما در حمايت از 
معترضان خواستار برگزاری اين گردهمايی شده بودند .

اين گردهمايی  فعاالن سنی مخالف دولت،  از  به گفته يکی 
»اعالم وفاداری به شهدا« نام گرفته است.

پيشتر پادشاه بحرين فرمان آزادی زندانيان سياسی اين کشور 
را صادرکرده بود.

از خواسته های اصلی معترضان  آزادی زندانيان سياسی يکی 
بحرينی است که می گويند تا برآورده شدن تمام خواسته های 

خود حاضر به مذاکره با وليعهد بحرين نيستند.
معلوم  آن  جزييات  هنوز  که  سياسی  زندانيان  آزادی  جز  به 
نشده است معترضان خواستار استعفای دولت، تحقيق درباره 
منظور  به  سياسی  اصالحات  و  تظاهرکنندگان  شدن  کشته 

برقراری پادشاهی مبتنی برقانون اساسی هستند .
به  مجبور  امنيتی  ماموران  که  آن  از  قبل  هتفه  اين  شنبه  روز 
عقب نشينی شوند در برخورد با تظاهر کنند گان به خشونت 
را  خود  جان  نفر  هفت  آن  نتيجه  در  که  بودند  شده  متوسل 

ازدست دادند.
دستگاه  که  تبعيضی  از  همواره  بحرين  شهروندان  اکثريت 
رهبری بين آنها قايل می شود شکايت داشته اند ولی می گويند 
خواهی  دموکراسی  خواسته های  در  شيعيان  و  سنی ها  که 

سهيم اند و هيچگونه اختالف مذهبی بين آنها وجودندارد.
تحوالت  پی  در  که  است  عربی  کشورهای  جمله  از  بحرين 

سياسی تونس و مصر، دستخوش ناآرامی شده است.

معترضان بحرينی با راهپیمايی عظیمی 
خواهان کناره گیری اعضای دولت شدند
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سعودی  عربستان  پادشاه  عبداهلل،  ملک 
در  درمان  ادامه  برای  اخیر  ماه  چند  که 
در  داشت،  سکونت  مراکش)مغرب( 
بازگشت به کشورش وعده داد تا مزایای 

مالی بیشتری به شهروندانش اهدا کند.
رسمی  تلویزیون  گزارش  اساس  بر 
برای  سرمایه  اهدای  سعودی،  عربستان 
از کشور  در خارج  تهیه مسکن، تحصیل 
هستند  مزایایی  جمله  از  اجتماعی  رفاه  و 
که پادشاه این کشور به شهرونداش وعده 

داده است.
کشورش  از  ماه  سه  مدت  عبداهلل  ملک 
این مدت تظاهرات گسترده  دور بود. در 
در خاورمیانه، چشم انداز سیاسی منطقه را 

دچار تحول کرده است.
تظاهرات  چند  نیز  سعودی  عربستان  در 

انجام شده است.
عبداهلل،  ملک  ورود  مناسبت  به  حال  اما 
با  کشور،  این  پایتخت  ریاض،  جاده های 
مزین شده  آمد  نشان های خوش  و  پرچم 

است.
پادشاه عربستان سعودی که 86 سال دارد، 

روز 22 نوامبر نیویارک را بعد از 
انجام دو عمل جراحی برای ترمیم 
کمر،  دیسک  و  فقرات  ستون 

ترک کرد.
وی دوره نقاهت را در آپارتمانش 
آن  از  پس  گذراند.  نیویارک  در 
مراکش  به  جنوری   22 روز  در 
بهبودی کامل در  تا  پرواز کرد و 

همانجا ماند.
زین العابدین  مدت،  این  در 

تونس  سابق  جمهور  رییس  بن علی، 
از  بعد  که  بود  منطقه  رهبران  اولین  جزو 
هفته ها تظاهرات مردمی، از قدرت برکنار 

شد.
نیز  مصر  جمهور  رییس  مبارک،  حسنی 

پس از آن از قدرت کناره گرفت.
از مدت ها  وضعیت سالمتی ملک عبداهلل 
پیش مرکز توجه رسانه و تحلیلگران بوده 
تقریبا  آنکه  علت  به  خصوص  به  است، 
بیشتر اعضای خاندان سلطنتی عربستان که 
سالخورده  می رود،  آنها  جانشینی  احتمال 

هستند.

در غیاب ملک عبداهلل در عربستان، سلطان 
ولیعهد  و  وی  ناتنی  برادر  عبدالعزیز،  بن 
به  را  این کشور  امور  اداره  دفاع،  وزیر  و 

عهده داشت.
سلطان بن عبدالعزیز 84 سال دارد و او نیز 

از سالمتی خوبی برخوردار نیست.
سعودی  عربستان  پادشاه  بازگشت  خبر 
استقبال  با  کشور  این  رسانه های  سوی  از 

گرمی مواجه شده است.
روزنامه انگلیسی زبان »عرب نیوز« نوشته: 
در  ثبات  ستون  تنها  اکنون  عبداهلل  »ملک 

منطقه به شمار می رود.«

بر اساس گزارش ها، دولت سنگال با طرح 
اتهام ارسال اسلحه از ایران به شورشیان در 
خود  دیپلوماتیک  روابط  سنگال،  جنوب 
کرده  قطع  را  ایران  اسالمی  جمهوری  با 

است.
خبرگزاری های بین المللی گزارش داده اند 
تلویزیون  در  بیانیه ای  طی  سنگال  دولت 
در  شورشیان  که  کرده  اعالم  کشور  این 
»تسلیحات  از  استفاده  با  سنگال  جنوب 

چند  حمالتی  طی  ایران  ساخت  پیشرفته« 
سرباز ارتش را کشته اند.

دولت ایران هنوز به این اتهام واکنش نشان 
نداده است. سنگال روز 21 جنوری اعالم 
ترکیه،  میانجیگری  پی  در  که  بود  کرده 
عبداهلل واد، سفیر خود را پس از یک ماه 

به تهران باز می گرداند.
پی  در  سنگال  و  ایران  روابط  در  تنش 
کشف یک محموله سالح در نیجریه که 

مبدا آن ایران بود، آغاز شده است.
را  تسلیحات  این  ایران  می گوید  سنگال 
برای شورشیان جدایی طلبی که در گامبیا 

مستقر هستند، فرستاده بود.
ایران گامبیا را مقصد نهایی محموله اعالم 

کرده است.
گامبیا این مساله که مقصد نهایی محموله 
روابط  گذشته  سال  و  رد  را  بوده  سالح 

دیپلوماتیک با ایران را قطع کرد.

معترضان  سرکوب  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
که  است  شده  آن  خواهان  و  کرده  محکوم  را  لیبیا  در 
مردم  »مشروع«  درخواست های  به  قذافی  معمر  حکومت 

رسیدگی کند.
طی  قذافی  که  شد  صادر  آن  از  پس  ساعاتی  بیانیه  این 

نطقی تلویزیونی بر مقابله جدی با مخالفان تاکید کرد.
کنترول  به وی  وفادار  نیروهای  که  گزارش ها حاکیست 
چند شهر در شرق لیبیا را از دست داده اند و تعداد بیشتری 
از مقام های دولتی حمایت خود را از مردم معترض اعالم 

کرده اند.
یونس  الفتاح  عبد  از  ویدیویی  الجزیره،  خبری  شبکه 
در  وی  که  کرده  پخش  را  لیبیا  داخله  وزیر  العبیدی، 

آن کناره گیری از دولت قذافی و حمایت از »انقالب 17 
فبروری« را اعالم می کند.

او همچنین از نیروهای مسلح می خواهد که به مردم معترض 
بپیوندند.

در  اضطراری  جلسه  پایان  در  امنیت  شورای  اعضای 
نیویارک، بر »پاسخگو بودن« سازمان دهندگان حمالت به 

معترضان تاکید کردند.
به  توسل  لیبیا،  اوضاع  از  شدید  نگرانی  ابراز  ضمن  آنها 
و  کردند  محکوم  را  عادی  مردم  علیه  نظامی  نیروهای 

خواهان توقف فوری خشونت ها شدند.
»ضمن  است  شده  خواسته  لیبیا  دولت  از  بیانیه  این  در 
سازمان های  به  بشر«  حقوق  به  احترام  و  خویشتنداری 

بین المللی اجازه فعالیت در این کشور را بدهد.
می گوید  جنگی«  مجرمان  علیه  المللی  بین  »ایتالف  گروه 
که نیروهای دولتی لیبیا طی روزهای اخیر بیش از 500 نفر 

را کشته اند.

از  آنها  علیه  مرکزی  حکومت  که  می گویند  مخالفان 
»نیروهای خارجی مزدور« استفاده کرده است.

ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا گفته به نظر می رسد 
که ساختار دولت در لیبیا در حال فروپاشی است.

با این وجود، رهبر لیبیا در نطق روز سه شنبه خود تاکید کرد 
که قصد کناره گیری از قدرت را ندارد.

قذافی گفت »ترسوها« و »خاینان« می خواهند تصویر یک 
کشور آشوب زده از لیبیا ترسیم کنند و دشمنان قصد دارند 

به این کشور لطمه وارد کنند.
به  معمر قذافی اعالم کرد مجازات کسانی که می خواهند 
لیبیا لطمه بزنند و یا به دشمنان آن کمک کنند اعدام است 
برهم  را  لیبیا  و هرکس دیگری هم که می خواهد وحدت 

بزند با اعدام روبرو خواهد شد .
در  این  از  پیش  لیبیا،  عدلیه  وزیر  عبدالجلیل،  مصطفی 
اعتراض به سرکوب معترضان از سمت خود کناره گیری 

کرده بود.

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 وسایط به داخل محوطه 
معذور است. لطفًا هنگام ورود کارت و یا کاپی آن را با خود داشته باشید.

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

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

4th Year    No: 1094   Thurseday  24 February, 2011    Price: 5 Afghani
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اعالن بورسيه تحصيلي:8

دانشگاه آسیایي براي زنان واقع در شهر چیتاگونگ بنگله دیش با سیستم درسي معیاري جهاني همه ساله 25 
بورس تحصیلي را براي فارغین طبقه اناث از صنوف دوازدهم اختصاص میدهد. 

اين دانشگاه امسال نيز 25 بورس تحصيلي را از طريق رقابت آزاد براي متقاضيانيکه عالقمند ادامه تحصيل دوره 
ليسانس در نظر گرفته است. متقاضيان  انگليسي را در سطحي بلد باشند که به شکل کتبي وشفاهي امتحان داده 
کارته پروان، عقب  افغانستان واقع  دفتربرک  به وزارت تحصيالت عالي  ويا  اخذ فورم در خواستي  بتوانند. جهت 

سينما بهارستان، کوچه قصابي، کوچه چهارم فرعي بخش تعليم وتربيه مراجعه نمايند. 
www.asian-university.org  

آخرين مهلت اخذ فورمه وپر نمودن آن الي تاريخ 28 فبروري برابر با 10 حوت 1389 مي باشد.
 Email: mshahabuddina2003@yahoo.co.in

شماره تيلفون: 0700228078

شهروندان عربستان از مزایای بیشتری برخوردار می شوند

سنگال روابط خود را با ایران قطع کرد

شورای امنیت سرکوب معترضان در لیبیا را محکوم کرد
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