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استقبال یوناما از انتخاب ریيس 
مجلس نمایندگان

معاونت  هیات  دفتر  کابل:  8صبح، 
جامعه  و  یوناما،  متحد،  ملل  سازمان 
نتخاب  ا ز  ا فغانستان  ا در  جهانی 
رییس  عنوان  به  براهیمی  ا لرووف  عبدا

ند. کرده ا استقبال  نمایندگان  مجلس 
با  متحد  ملل  سازمان  معاونت  هیات  دفتر 
نتخاب  ا که  است  گفته  اعالمیه ای  نشتار  ا
برای  را  زمینه  نمایندگان  مجلس  رییس 
می کند. فراهم  خطیرش«  »وظایف  پیشبرد 

چهار  در  که  نمایندگان  مجلس  اعضای 
مجلس  رییس  تعیین  برای  نتخابات  ا دور 
سفید  آرای  حد  از  بیش  کاربرد  دلیل  به 
روز  که  نستند  توا نجام  سرا ماندند،  ناکام 
کنند.  نتخاب  ا را  مجلس  رییس  یک شنبه 
یک  به  نزدیک  که  مجلس  رییس  نتخاب  ا
جنجال های  از  یکی  کشید،  طول  ماه 
شمار  به  کشور  در  کننده  نگران  و  مهم 

. فت می ر

نمایندگان  کابل:  صبح،   8
رییس  انتخاب  از  پس  مجلس 
روز  به  نمایندگان  مجلس  این 
معاون  گذشته  روز  شنبه،  یک 

دوم و منشي خود را برگزید.
براي  گذشته  روز  انتخابات  در   
کرسي هاي  آوردن  دست  به 
معاون اول، معاون دوم، منشي و 
نمایندگان  مجلس  منشي  معاون 

ده عضو این مجلس خود را نامزد کردند.
در انتخابات بر سر معاونیت اول، نادرخان 

به  افضلي  عبداالحد  شاه  و  کتوازي 
ترتیب 103 راي و 101 راي از کل 226 

نماینده ي حاضر به دست آوردند که در 
نتیجه نتوانستند 50 به عالوه 1 رای را که 

114 راي مي شد به دست بیاورند.
بهزاد  احمد  دوم،  معاونیت  انتخابات  در   
سمت  راي،   124 آوردن  دست  به  با 
معاونیت دوم را به دست آورد. عبدالولي 
به ترتیب 57 راي و  نیازي و نظیفه ذکي 

26 راي نمایندگان را به دست آوردند.
این میان عبدالقادر قالتوال 120 راي  در 
در  را  راي   89 سلجوقي  صالح  محمد  و 
دست  به  نمایندگان  مجلس  منشي  پست 
آوردند که به این ترتیب قالتوال توانست 

منشي مجلس نمایندگان شود. 
ادامه در صفحه 2

گام دوم مجلس نمایندگان: 
نایب دوم و منشی انتخاب شد

عناوین 
مطالب امروز:

سفر کرزی به لندن

افتتاح نمایشگاه یا 
مذاکره با طالبان

دولت  می گوید  نمایندگان  مجلس  دوم  نایب  بهزاد،  احمد 
و  مخفیانه  را  طالبان  رهبران  با  گفتگو  نباید  افغانستان 
به  یافتن  دست  »برای  دهد:  انجام  مردم  دید  از  دور  به 
صداقت  دارد  اهمیت  که  آنچه  شرافتمندانه  صلح  یک 
را  موضوعی  نباید  افغانستان  حکومت  است.  دولت مردان 
که با سرنوشت مردم در ارتباط است از مردم افغانستان 

مخفی نگهدارد.«

] ادامه در صفحه4[

والى کابل استعفا داد
به  کابل  والی  مجددی،  ذبیح اهلل  داکتر 
پیشنهادات  از  دولت  حمایت  عدم  خاطر 

وی، از پست اش ستعفا کرد.
مجددی امروز )9 حوت( به آژانس خبری 
پژواک گفت: »دیروز استعفایم را به مقام 
آن که  با  کردم  تقدیم  جمهوری  ریاست 
قبول  بالخره  نمي پذیرفت؛  رییس جمهور 

کرد.«
وی افزود از این که مقام ریاست جمهوری 
حمایت  وی  از  محل  ارگان های  و 
داشت،  سمبولیک  نقش  و  نمي کردند، 

مجبورا استعفا داده است.
و  سال  یک  مدت  در  موصوف،  گفته  به 
9 ماه که 11 ماه آن  سرپرست  و بعدا  به 
صفت والی کار نموده است، پیشنهاداتش 
این  بازسازی  پروژه های  رشد  خاطر  به 
پیشتیبانی  و  حمایت  دولت  توسط  والیت 

نشده است.
مورد  در  بیشتر  جزییات  ارایه  از  مجددی 
آنها   از  دولت  حمایت  عدم  و  پروژه ها 

خودداری کرد.
وی عالوه کرد: »بعد از این نمي خواهم به 

حیث سمبول  وظیفه نمایم.«
آن که  با  مجددی،  اظهارات  اساس  بر 
جمهوری  ریاست   سوی  از  استعفایش 
پذیرفته شد اما تا ختم سال جاری در این 
پست باقی خواهد ماند و استعفایش از اول 

حمل سال 1390  منظور مي باشد.

خشت اول...

4

ACKU



بین المللی  نیروهای  کابل:  8صبح، 
که  می گویند  کشور  در  مستقر 
به  دولت،  مخالف  مسلح  شورشیان 
منظور جلوگیری از هدف قرار دادن 
غیرنظامیان، از دستور اسامه بن الدن 
رهبر گروه تروریستی القاعده اطاعت 

نکرده اند.
این نیروها با انتشار اعالمیه ای گفته اند 
تروریستی  شبکه  رهبر  آن که  با 
تا  بود  خواسته  شورشیان  از  القاعده 
ندهند،  قرار  هدف  را  غیرنظامیان 
بن الدن  دستور  از  شورشیان  این  اما 

سرپیچی کرده اند.
تلفات  از  که  اعالمیه  این  در 
که  اخیری  حمالت  در  غیرنظامیان 
طالبان  گروه  را  آن  بیشتر  مسوولیت 
و  شده  یادآوری  گرفت،  عهده  به 
گفته اند  بین المللی  نیروهای  آن  در 
کشتار  به  دست  قصدا  شورشیان  که 
اعالمیه   این  در  می زنند.  غیرنظامیان 

یک تن در ولسوالی ارگون والیت 
به  را  خود  خانواده  اعضای  پکتیکا، 
آن، شش  نتیجه  در  و  آتش کشیده 
تن به شمول خودش مجروح شده و 

یک زن جان باخته است.
والی  سخنگوی  افغان  مخلص 
پژواک  خبری  آژانس  به  پکتیکا، 
گفته است که شب دو شنبه یک تن 
بنام کریم در قریه لوی ملت ولسوالی 
داشت،  روانی  تکلیف  که  ارگون 
تیل  خود  خانواده  اعضای  تمام  بر 

پاشیده و آنها را آتش زده است.

شخصی  و  انتحارکننده  یک 
می کرد  رهنمایی  را  او  که 
والیت  ارگون  ولسوالی  در 
پولیس  توسط  پکتیکا، 

بازداشت شد.
والی  سخنگوی  افغان  مخلص 
خبری  آژانس  به  پکتیکا، 
پولیس  که  گفت  پژواک 
شب دوشنبه در جریان تالشی 

یک هوتل در ارگون، این حمله کننده 
بازداشت  را  وی  رهنمای  و  انتحاری 

در والیت سرپل کشت کوکنار دوباره 
از  شماری  گفته ی  به  است.  شده  آغاز 
در  والیت،  این  زمین داران  و  دهقانان 
صفر  کوکنار  کشت  گذشته  سال های 
این کشت  به  اما حاال دوباره  بود،  شده 

آغاز کرده اند.
دهقانان  آزادی،  رادیو  گزارش  به 
سرپل مدعی اند که دولت وعده کمک 
کرده بود، اما حاال چون با آنها کمکی 
صورت نگرفته دوباره به کشت کوکنار 

روی آورده اند.
این والیت می گویند، دولت  باشندگان 
برای معیشت بدیل دهقانان کار موثری 
را انجام نداده است. با این که این مردم 
آگاهی  کوکنار  بد  وعواقب  زیان ها  از 
از  را  کوکنار  کشت  و  دارند  کامل 
دیدگاه اسالم هم مردود می شمارند ولی 
عدم توجه دولت و مجبوریت، آنان را 

آمده است: »باوجود اینکه رهبر 
شورشیان  برای  القاعده  شبکه 
یاد آور شد که آنها از حمالت 
نمایند،  اجتناب  ملکی  افراد  بر 
واضح  صورت  به  شورشیان 
و  نکرده  توجه  رهنمودها  به 
شورشیان  که  مردم  کشتار  به 
محافظت  آنها  از  مدعی اند 

می نمایند، ادامه می دهند.«
به نقل از این اعالمیه، همچنین 
نیروهای  ارشد  سخنگوی  یک 
ایتالف گفته است: »پیام آنها با 

اعمالی که از آنها سر می زند، کامال 
همواره  شورشیان  است.  تضاد  در 
ترسانیدن  و  نمودن  زخمی  کشتار، 

افراد ملکی را قصدا انجام می دهند.«
در  المللی  بین  نیروهای  اعالمیه  در 
اسامه  پیام  انتشار  مورد زمان و مکان 
تلفات  از  جلوگیری  برای  الدن  بن 

غیرنظامیان اشاره ای نشده است.

این رویداد، خود  افزود که در  وی 
اما  برداشته؛  سطحی  جراحت  کریم 
مادرش به علت جراحات عمیق جان 
و دو خواهر  پسر  و خانم، دو  باخته 

وی نیز مجروح شده اند.
سخنگوی والی عالوه کرد که سنین 
از  پایین تر  کودکان،  و  دختران  این 
شفاخانه  در  فعال  و  است  ١٥سال 

تحت تداوی قرار دارند.
تحت  کریم،  که  افزود  افغان 
دارد  قرار  امنیتی  نهادهای  تحقیقات 
معلوم  را  رویداد  اصلی  علت  تا 

کرده است.
شده،  بازداشت  انتحاری  او،  گفته ی  به 

وادار به انجام این عمل کرده است.
رادیو  به  سرپل  والی  رحمتی  انور  سید 
محلی  مقامات  است،  گفته  آزادی 
در  که  محدود  امکانات  به  توجه  با 
از  که  می کنند  تالش  دارند  اختیار 
این والیت  کشت دوباره ی کوکنار در 
جلوگیری نموده، قناعت مردم سرپل را 

حاصل نمایند.
عبد الغنی معاون شورای والیتی سرپل، 
مردم را حق به جانب خوانده می گوید، 
این  زمانی که  گذشته  سال های  طی 
اعالن  کوکنار  کشت  از  عاری  والیت 
شده بود، دو و نیم میلیون دالر به همین 
بودجه  این  که  یافت  اختصاص  منظور 
مصرف  به  دهاقین  تشویق  برای  باید 
پروژه های  در  بودجه  این  اما  می رسید 
خود این والیت به مصرف رسیده است.

سرپل،  والیتی  شورای  معاون  گفته  به 

شورشیان  که  درحالیست  این 
مخالف دولت در این اواخر اهداف 
حمالت  آماج  بیشتر  را  غیرنظامی 
که  حمالتی  در  داده اند.  قرار  شان 
طی نزدیک به یک ماه اخیر از سوی 
شورشیان در شماری از والیات انجام 
زخمی   و  کشته  غیرنظامی  ده ها  شد، 

شده اند.

نمایند.
عاجل  بخش  مسوول  فوجی  داکتر 
است  گفته  ارگون  ملکی  شفاخانه 
وضعیت  مجروحین،  جمله ی  از  که 

یک خانم نگران کننده است.
جاللزی یک تن از باشندگان محل 
عصبی  تکلیف  کریم،  که  گفت 
اعضای  با  اوقات  بعضی  و  داشته 

خانواده  اش جنجال می کرد.
رویداد  نخستین  این  است  گفتنی 
اعضای  تن  یک  پکتیکا  والیت  در 

خانواده خود را آتش مي زند.

پکتیکا  نکه  ولسوالی  باشنده 
مي باشد و فعال در وزیرستان جنوبی 

پاکستان، زندگی مي کرده است.
این  که  افزود  والی  سخنگوی 
اولیه  تحقیقات  در  انتحارکننده 
کشتن  قصد  به  که  داشته  اظهار 
نیروهای  ویژه  نیروهای  قوماندان 

بین المللی آمده بود.
ماه  دو  که  است  یادآوری  قابل 
در  پاکستانی  انتحارکننده  یک  نیز  قبل 

پکتیکا دستگیرشده بود.

قبل  سال های  در  والیت  این  مسووالن 
تعمیر یک سالون را از همین بودجه به 
ارزش یک میلیون دالر اعمار نموده اند و 
همچنان بقیه این پول به سربندهای جوی 
آب و جغل اندازی سرک ها به مصرف 

رسیده است.
با  دولت  اگر  می گویند،  سرپل  مردم 
در  کند،  همکاری  والیت  این  دهاقین 
با دولت همکاری  بردن کوکنار  بین  از 

خواهند کرد.

بهره بهرداری 
شانزده پروژه 

در  سرپل 
احمد  گفته  به  جوزجان:  8صبح، 
زون  ارتباطات  مسول  سعادت  فرید 
شمال غرب برنامه همبستگی ملي این 
ساختمان  شامل  انکشافی  پروژه های 
حلقه  نوزده  حفر  مکتب،  باب  دو 
به  آب رسانی  شبکه  اعمار  آب،  چاه 
متر،  پنج صد  و  از سه هزار  بیش  طول 
آب،  ذخیره  عدد  دوازده  ساختمان 
پل،  ساختمان  سرک،  جغل اندازی 
نصب آسیاب دیزلی با ساختمان اطاق 
آن و ساخت یک سربند  آب زراعتی 

می باشد.
به گفته مسولین برنامه همبستگی ملی 
این   دهات   انکشاف  و  احیا  وزارت 
والیت، پروژه های یاد شده در پانزده 
کوهستانات،  ولسوالی های  روستای 
و  بلخاب  قلعه،  سوزمه  سانچارک، 
اطراف مرکز والیت سرپل به مصرف 
پنج  و  بیست  به  نزدیک  مجموعی 
که  گردیده،  تکمیل  افغانی  میلیون 
هزار  چهار  به  نزدیک  آن  مزایای  از 

فامیل بهره مند گردیده اند.

ماموریت گروه 
بازسازی والیتی 

شمال تغییر نمی کند
حامد  آن که  با  مزارشریف:  8صبح، 
کرزی رییس جمهور کشور چندین بار 
با  موازی  را   )پي آر تي(  گروه های 
و  عنوان  افغانستان  دولتی  نیروهای 
گردیده  گروه ها  این  انحالل  خواهان 
فرمانده  نیلسون  مایکل  دگروال  اما 
این  انحالل  عدم  از  شمال  )پي آر تي( 
گروه  سخن می گوید. گروه بازسازی 
از  متشکل  که  شمال  در  والیتی 
کشور های سویدن و فنلند است منحل 
نمی شود بلکه در آینده استقامت کاری 
آنان از اشتراک در عملیات های نظامی 
به آموزش سربازان افغان تغییر خواهد 

کرد.
گروه  فرمانده  که  نیلسون  همچنان 
بلخ،  شمالی  والیت   4 در  بازسازی 
جوزجان، سمنگان و سرپل است گفت 
و  ابتکار  نظامی  عملیات های  آغاز  از 
جوزجان  و  بلخ  والیت های  در  آرزو 
صورت  به  مناطق  این  امنیتی  وضع 

آشکاری بهتر شده است.
در  وضعیت  موصوف  گفته  به 
چهاربولک،  چمتال،  ولسوالی های 
بهتر  درزاب  و  قوش تپه  کوهستانات، 
موسسات  و  مردم  اکنون  هم  و  شده 
کمک رسان می توانند به آسانی در این 

مناطق رفت وآمد نمایند.

نایب دوم و ...
ادامه از صفحه 1

عظیمي  فرهاد  منشي  معاون  پست  در 
76 راي، حمیرا ایوبي 68 راي و حیدر 
دست  به  را  راي   ٥7 زوي  نعیم  جان 
آوردند و هیچ یک نتوانستند معاونیت 
دست  به  را  نمایندگان  مجلس  منشي 

بیاورند.
روز  درانتخابات  ترتیب  همین  به   
شده  استفاده  هاي  راي  تمام  گذشته 
نیز  دیگر  راي   26 و  راي   ٥3 سفید 

باطل شده بود.
براي  انتخابات  امروز  مي رود  انتظار 
گزینش معاون اول مجلس نمایندگان 
میان نادرخان کتوازي و شاه عبداالحد 
منشي  معاون  پست  در  و  افضلي 
فرهاد عظیمي و حمیرا  میان  انتخابات 

ایوبي برگزار شود.
نمایندگان  که  است  درحالي  این 
مجلس تاکنون از ٥ عضو هیات اداري 
و  اول  معاون  رییس،  مجلس،  این 

منشي خود را انتخاب کرده اند.

سرپیچی شورشیان از دستور اسامه بن الدن

مردی در پکتیکا اعضای خانواده  خود را به آتش کشید

یک انتحارکننده در پکتیکا بازداشت شد

آغاز دوباره ی کشت کوکنار در والیت سرپل
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سفر آقای کرزی 
به انگلستان

دفتر ریاست جمهوری با نشر اعالمیه ای گفته 
روزه اش  دولت طی سفر سه  رییس  که  است 
اعظم  صدر  کامرون  دیوید  با  بریتانیا،  به 
چارلز  شهزاده  وی،  معاون  نک کلیک  نیز  و 
دیدار  بریتانیا  پارلمان  اعضای  و  ولیعهد 
آقای  که  است  شده  گفته  اعالمیه  در  می کند. 
بریتانیایی  مقامات  با  دیدار  این  طی  کرزی 
از  پس  کشور  آن  کمک های  ادامه ی  مورد  در 
امنیتی  مسوولیت  انتقال  روند  که   2014 سال 
می یابد،  خاتمه  افغانستان  امنیتی  نیروهای  به 
کرزی  آقای  سفر  این  طی  می نماید.  گفتگو 
را  افغانستان  تاریخی  آثار  بزرگ  نمایشگاه 
نیز افتتاح خواهد کرد. می توان گفت که افتتاح 
این نمایشگاه یک مساله ی حاشیوی است. اما 
درعین حال گفتگو در مورد ادامه ی کمک های 
بریتانیا پس از سال 2014 نیز نمی تواند هدف 
اصلی این مسافرت باشد، زیرا این موضوعی 
در  لیسبون  کنفرانس  در  قبل  چندی  که  است 
مورد آن توافق صورت گرفته بود. سفر آقای 
می گیرد  صورت  حالی  در  بریتانیا  به  کرزی 
نیز  طالبان  سفیر  ضعیف،  عبدالسالم  مال  که 
که  امیدوارند  خیلی ها  و  می برد  بسر  آنجا  در 
ایفا کند.  در پروسه ی صلح نقش خیلی مهمی 
عبدالسالم ضعیف در زمان امارت ضداسالمی 
آباد بود و  افغانستان در اسالم  طالبان سفیر 
پاکستان  با حکام  همچنین عضو رابط طالبان 
و به ویژه سازمان استخباراتی آی اس آی، که 
مدتی را هم در گوانتانامو محبوس بود. اما یقینا 
غیر از عبدالسالم ضعیف، کسان دیگری نیز از 
جانب طالبان در آنجا حضور خواهند داشت. 
در واقع مال عبدالسالم ضعیف پوششی است 
که ذهنیت ها را به خود معطوف ساخته است تا 
نمایندگان اصلی طرف مذاکره را مخفی نماید. 
به هر حال گمان می رود این سفر رییس دولت 
فرصتی برای گفتگو با طالبان باشد، در حالی 
با  مذاکره  پشتیبان  و  حامی  خود،  بریتانیا  که 

طالبان است. 
اعانه  صندوق  ایجاد  و  لندن  کنفرانس  از  پس 
برای کمک به مخالفان دولت، بریتانیا با ایجاد 
نوعی اعتمادسازی توجه طالبان را بیش از هر 
کشور دیگر به خود معطوف کرد، به گونه ای 
که اکنون بریتانیا به محل مطمینی برای مذاکره 
شده  بدل  طالبان  و  افغانستان  حکومت  میان 
است. قبل از این نیز نشانه هایی از روابط پنهان 
بریتانیا با طالبان افشا شده بود که به عنوان 
نمونه  می توان به اخراج مایکل سمپل، دیپلمات 

انگلیسی از افغانستان اشاره کرد.
اساسا باید گفته شود که طراح اصلی مصالحه 
پاکستان(  دربرابر  تسلیم  اصل  )در  طالبان  با 
نام  به  میان  این  در  آنچه  بودند.  انگلیس ها 
واقع  در  دارد،  وجود  صلح  عالی  شورای 
پوششی است که فعالیتها و اهداف اصلی را از 
دیدها مخفی می کند. بریتانیا حدود یک قرن قبل 
با حمایت از مالی لنگ و سایر نیروهای عقب گرا 
مردمی  رژیم  سقوط  برای  را  زمینه  ومنحط، 
امیر امان اهلل آماده کرد و خواست از این طریق 
انتقام شکست خودش را در جنگ های افغان و 
انگلیس بگیرد و فعال در ادامه آن کوشش ها در 
صدد است تا طالبان را شریک دولت گرداند و 
از طریق آنان آی اس آی را بر سرنوشت مردم 

افغانستان حاکم کند. 

زنگ اول
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»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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اثنا همین در شدند. بازی مصروف حویلی درصحن و

راکتیدرحویلیمادرنزدیکچاهآباصابتنمودوهر
سهطفلمرابهشهادترساند؛یکپسرم2ساله،دخترم
3سالهودختردیگرم7سالهبودندودریکدقیقههمه
چیزبرایمدگرگونشد.منبهاجسادآنهانگاهمیکردمو
اشکهایمخشکیدهبود،گویاهیچاتفاقینیفتادهباشد.از
آنروزبهبعددیگرخوشیهااززندگیمنرختبربست
نیاوردهاست.گرچندحالهم بهمنروی امروز به تا و
یکپسرودودختردیگردارم،امادلمشکستهواقتصاد
به قرارداریم،که بدی نمیکندودروضعیت یاری هم
که میگیرد آتش زمانی دلم اما نمایم. رسیدگی اطفالم
جنایتکارانرادرکارهایدولتیومقاماتمیبینم،که
گویاهیچاتفاقینیفتادهباشد.دلمبسیاربهدردمیآیدکه
مستقیموآشکاراحمایت ازجنایتکاران ما چرادولت
کدام ما نمیکند. مطالعه ایشان از را ما حق و مینماید
توقعزیادنداریم،صرفدسترسیبهعدالتوبهمحاکمه
کشانیدنکسانیکهدرویرانیوبربادیاینوطنمقصر
آلوده بیگناه انسان هزاران خون به دستانشان و بودند
استخواستهماست.خواهشمیکنیمازدولتخودکه
ازعدالتحمایتنمایدونهازجنایتکاران،وگرنهفرق

بیندولتوجنایتکارانچهخواهدبود؟«



درگزارشامروز»ازورایدودوآتش«دردمادریرااززبان
خوداومیشنویمکهسهتنازاوالدشراازدستدادهاست
بگویم، سخن زندگی کجای از »نمیدانم میگوید: چنین و
اما است. بیچارگی و مظلومیت درد، رنج، همین زندگی زیرا
ازدربارخداوندناشکرینمینمایم.زیراهرچیزیکهازجانب
این بهکیدر تا اما انساناست. بهخیرومصلحت اومیآید
صبر ما و است انسان درخیر این که بگوییم و بسوزیم آتش
کمونیستی زمان بد روزهای دیگر؟! وصدهاسخن مینماییم
روزی که امیدی به نمودیم، سپری مشقتهایش تمام با را
حکومت که زمانی بریم. سر به آرامش در ما که رسد شاید
شدند، پیروز مجاهدین نیروهای و خورد شکست کمونیستی
چنین اما است، فرارسیده روز آن که شدیم فکر این در ما
بهخاکیکسان ما امیدهاوخوابهای بسیارزودهمه نشدو
دشمن مقابل در هم کنار در دیروز تا که نیروهایی زیرا شد.
میجنگیدند،بهجانهمافتادندوجنگهایمیانگروهیرادر
شهرکابلبهخاطرتصاحبقدرتآغازنمودند.جنگهاهمه
روزهبهشدتجریانداشتوازمردمقربانیمیگرفت.شهر
غم آن دیوار و در از و بود گرفته خود به وحشتناکی چهره
ادامهداشتو میباریدوبویخونمیداد.جنگهابهشدت
مانمیدانستیمکهچهکنیم.دریکیازروزهاییکهازشدت
و بودند افتاده جوش و جنب به همه بود، شده کاسته جنگ
همان درجریان نمایند. رفع رامیخواستند ازجنگ خستگی
روزفرزندانمکهکوچکبودندنیزمانندبزرگانبیرونآمدند

قسمتپایینآوردنخدماتمخابراتی
نیزتاثیرفراوانداشتهاست.«

تنظیم اداره تاکیدکردکه ادامه اودر
تمام به قانون احکام مطابق مخابراتی،
خدمات جواز مخابراتی شرکتهای
شده وضع شرایط حد در مخابراتی
فیضی آقای گفته به است. داده را
هم ایترنتی شرکتهای به اینرو از
انترنتی خدمات صورت به جوازهایی
به شرکتها این که است، شده داده
صورتقانونیحقدارندخدماترابه

مردمعرضهکنند.
64 دستگاهها، این در او گفته به
استفاده همزمان بهصورت سیمکارت
از سیمکارتها این است میشده
شرکتهایمختلفوبهتعدادمختلفوجودداشته
تعداد به دستگاه پایه دو این همراه همچنان است.
بهدست نیز 161سیمکارتو56کریدتکارت

آمدهاست.
دستگیر امر این در »متخلفینیکه میگوید: فیضی
محکوم غیرنقدی و نقدی جریمههای به شدهاند

میگردند.«



است.تعدادشرکتکنندگاندراینسمیناربیشتراز100
و قضا سارنوالی، بخش از آنان اکثریت و میباشد نفر
پولیس،نهادهایمدنیوشوراهایاجتماعیمیباشند.«

عبداالحدفرزام،رییسکمیسیونحقوقبشرزونبامیان
گفت:»درارتباطبااجرایقانونتوسطنهادهایمربوطه
مانمیتوانیمیکمعیارمشخصومعینرابگوییمکهچند
فیصدقانوناجراشدهیامیشود،ولیگفتهمیتوانیمکه
در قانون حاکمیت وضعیت گذشته سالهای به نسبت
والیتبامیانبهبودپیداکردهوپیشرفتهایخوبیرادر
اینزمینهمیبینیم.مثالقوانینجدیدوعادالنهایتصویب
قانونرا بهدنبالداردورعایت اعتمادمردمرا شدهکه
کاهش غیررسمی دعاوی فصل و حل و میسازد ساده
پیداکردهاست.بعضیمواردنقضحاکمیتقانونفعال
امور در متنفذ افراد دخالت جمله از دارد، وجود هم
قضاییوحلوفصلدعواهامخصوصادعواهایجزایی
قبیل از موارد سایر و عرفی و غیررسمی مراجع توسط
علنیمخصوصا بهصورت برگزارنشدنجلساتمحاکم
درولسوالیها،کمبودوکالیمدافعونبودوکیلزندر
بامیانکهمیتواندحاکمیتقانونراخدشهداربسازد.«

اسماعیلذکیهماهنگکنندهشبکهجامعهمدنیوحقوق
بشردرموردبرگزاریاینسمینارگفت:»اینکنفرانسها
دررابطهباحقوقمردمتاثیربهسزاییدارد،بهاینمفهوم
مقابل در را خود قاضی یا سارنوال یک که زمانی که
مردممیبیندوخودراپاسخگومیدانددرکارهاومسایل
متوجه و میآورد وجود به تغییرات حتما خود حکمی

ابعادقانونیکارهایمحولهشانمیشود.«
بامیاندر فاضلی،عضوشورایعلمایمرکز عبدالحسن
باراست موردبرگزاریاینکنفرانسگفت:»ایناولین
کهدرراستایمحاکمعدلیوقضاییسمینارگزارشدهی
سمبولیک جلسه یک امروز اینکه از و میشود دایر
قوانین. تحکیم راستای در است مثبت گام یک داشتیم
ارگانهایدولتییک قبالدیگر درصورتیکه
اما داشتند مردم برابر در را ساالنه حسابدهی
ارگانهایعدلیوقضاییحاضربهگزارشدهی
قضایای کل به نسبت مردم و نبودند ساالنه
و مینگرند بد دیده به قضایی و عدلی محاکم
محاکم در را دعواهایشان که میشوند حاضر
علتهایی از یکی این نمایند. فیصله غیرقانونی
استکهمحاکمعدلیوقضایینتوانستهاندتوجه

مردمرابهخودجلبنمایند.«



کمکمالیاینسازمانرسماآغازوتا»اکتبر«سالجاری
ادامهمییابدوقراراستهزارانخانوادهپناهندهدرسال

جاریدوبارهبهکشورشانبازگشتنمایند.
بهگفتهاینمقامات،محدودیتهایصدورروادیدپاکستان
اخیر تحوالت پاکستانی، مقامات سوی از افغانها برای
و انرژی مشکالت همچنین و کشور این در سیاسی
سوختازجملهسهمیهبندیبرقوگرمایشدیدممکن
استباعثشودکهتعدادبیشتریازپناهندگانمجبوربه

بازگشتبهکشورشانشوند.
دنیااسالمخان،سخنگوییواناچسیآردراسالمآباد
گفت،تاسالگذشتههربازگشتکنندهمبلغ»صد«دالر
بازگشت هر برای امسال میکرد، دریافت مالی کمک
کننده»صدوپنجاه«دالرکمکمالیپرداختمیشود.



خدمات تنظیم اداره عضو فیضی خیرمحمد
مخابراتی،روزگذشتهازکشفدوپایهدستگاهسیم
بکسخبرداد.بهگفتهاوطیاطالعاتیکهبهاداره
پایه دو اداره این بود، شده ارسال مخابراتی تنظیم
دستگاهسیمبکسراازناحیه5شهرکابلضبطنمود
در دستگاه، این از استفاده با فیضی. آقای گفته به
اجرایمخابراتبینالمللیوایجادترافیکمخابرهاز
بیرونبهشکلغیرقانونیاستفادهمیشد.اومیگوید:
»اینعملنهتنهاضربههایاقتصادیبهدولتوارد
نمودهاستبلکهسببمشکالتامنیتیوهمچناندر

و عدلی نهادهای همکاری با بامیان مقیم یوناما دفتر
و مدافع وکالی بشر، حقوق مستقل کمیسیون قضایی،
شبکهجامعهمدنیوحقوقبشردربامیاناولینکنفرانس
این در نمود. برگزار بامیان در را قانون ساالنهحاکمیت
کنفرانسنهادهایعدلیوقضاییازکارکردومشکالت

وچالشهایشانگزارشدادند.
از بامیان در مدنی نهادهای و قضایی و عدلی محاکم
کمبودوکالیمدافعدربامیانشکایتدارندونهادهای

مدنیرویبرگزاریجلساتعلنیتاکیدنمودند.
محکمهاستینافدرگزارشکاریاشگفت:»درحدود
762قضیهدرسطحمحکمهاستینافبامیانواردشدهکه
643دوسیهآنحلوفصلشدهوبهتعداد192وثیقهدر
محکمهابتداییهشهریاجراشدهکهدرمرکزبامیاندوسیه
بهدالیلی بنا ولسوالیها در و ندارد ماندهوجود التوا در
استیناف محکمه نماینده است.« مانده التوا در دوسیهها
سالهای به نسبت جرایم میزان که نمود تاکید بامیان
در گذشته سال »در است: آمده پایین بامیان در گذشته
حدود240دوسیهداشتیمولیدرسالروانتاکنون140
دوسیهبهاینادارهآمدهکهبهاینمفهوماستکهمیزان

جرایمدرحدود50فیصدپایینآمدهاست.«
بامیان والیت مقام سخنگوی احمدی، عبدالرحمن
راستای در موفق گام یک را سمینار این برگزاری
معنای به قانون حاکمیت گفت: و دانست قانون تحکیم
منظر از اگر است. جامعه یک در قانون کردن برجسته
یعنی قانون حاکمیت کنیم بحث خوب حکومتداری

تحکیمپایههایمشروعیتیکنظامسیاسی.«
مایکللکنن،افسرعدلیوقضاییدفتریونامادربامیانکه
یکیازبرگزارکنندگاناینسمیناربودگفت:»هدفاز
برگزاریاینکنفرانسایناستکهیکهماهنگیرادر
بینارگانهایعدلیوقضاییبهوجودبیاورد،اگرمحاکم
بهصورتعلنیبرگزارشودبهتطبیقحاکمیتقانونموثر

بازگشتداوطلبانهمهاجرانافغانازپاکستانازاولمارس
سالجاریبهکمکمالیکمیساریایعالیسازمانملل
برایپناهندگان)یواناچسیآر(مجدداآغازمییابد.

شناسایی کارتهای توزیع و تمدید کار همچنین
ازسوی آر اچسی ان یو مالی بهکمک که پناهندگان
سال اکتبر در »نادرا« به موسوم پناهندگان امور دفتر
گذشتهآغازیافتهبودنیزپایانیافتهاستوهزارهاپناهنده

کارتهایشناساییخودراتمدیدکردند.
کارتهای تمدید برای که پناهندگانی اساس، این بر
اقامتشاندرجریاناینپنجماهمراجعهکردهبودند،تاختم
ماهدسامبرسال»2012«،حقاقامتدرپاکستانرادارند.
مقاماتیواناچسیآردرپاکستانمیگویندکهاز»اول
به افغان مهاجران بازگشت مارس«سالجاری،کار ماه

در یک 
دقیقه 

همه چیز 
دگرگون شد

شدت  از  که  روزهایی  از  یکی  در 
جنگ کاسته شده بود، همه به جنب 
از  خستگی  و  بودند  افتاده  جوش  و 
نمایند.  رفع  می خواستند  را  جنگ 
که  فرزندانم  روز  همان  جریان  در 
کوچک بودند نیز مانند بزرگان بیرون 
مصروف  حویلی  صحن  در  و  آمدند 
بازی شدند. در همین اثنا راکتی در 
اصابت  آب  چاه  نزدیک  در  ما  حویلی 
شهادت  به  را  طفلم  سه  هر  و  نمود 
رساند؛ یک پسرم 2 ساله، دخترم 3 
بودند  ساله   7 دیگرم  دختر  و  ساله 
برایم  چیز  همه  دقیقه  یک  در  و 
آنها  اجساد  به  من  شد.  دگرگون 
و اشک هایم خشکیده  می کردم  نگاه 
بود، گویا هیچ اتفاقی نیفتاده باشد.

کنفرانس حاکمیت قانون در بامیان برگزار شد کشف و ضبط دو پایه دستگاه سیم بکس در کابل

آغاز بازگشت داوطلبانه مهاجران افغان از پاکستان


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :احمدپورـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ACKU



�سه��شنبه�10حوت��1389 ��شماره�مسلسل���1098 4سال�چهارم��

و  جنجال  ماه  یک  از  پس  یک شنبه 
دایمی  رییس  انتخاب  سر  بر  درگیری 
تشکیل  از  بعد  و  نمایندگان  مجلس 
کمیسیون حل بن بست و باالخره بعد از 
این  عملکرد  بودن  بی نتیجه  بار  چندین 
عبدالرووف  آقای  سرانجام  کمیسیون 
ابراهیمی به عنوان رییس دایمی مجلس 
آقای  انتخاب  شد.  انتخاب  نمایندگان 
چند  نفس گیر  جدال  برایند  ابراهیمی 
انتخاب  فرد وابسته به قوم خاص بود و 
که  بود  ناگزیری  حاصل  نیز  فرد  این 
داخل  در  قوم گرایی  این  نمودهای 
مجلس با آن روبرو شده بودند.  تقریبا 
بین المللی عمده  و  ملی  رسانه های  اکثر 
وابستگی  روی  را  خود  خبر  تمرکز 
قومی آقای ابراهیمی قرار دادند و اولین 
شد  مطرح  مورد  این  در  که  جمله ای 
گفته  به  ابراهیمی  آقای  بودن  مربوط 
بعضی رسانه ها به اقلیت قومی ازبک بود. 
انتخاب  کارشناسان  از  بسیاری  هرچند 
آقای ابراهیمی را که از قوم ازبک است 
به عنوان یک تغییر اساسی در مبادالت 
سیاسی افغانستان دانستند و بسیاری این 
مساله را مطرح کردند که انتخاب فردی 
از یک اقلیت قومی نشانگر بیرون شدن 
قوم گرایی  تنگ  چهارچوب های  از 
بر  نگارنده  ولی  است،  ملیت پرستی  و 

گزینش  این  که  است  معتقد  عکس 
خود آشکارترین نوع نمایش قوم گرایی 
منحطی است که مجلس را دربر گرفته. 
»اقلیت  واژه  از  استفاده  اول  قدم  در 
نمایانگر  فجیعی  طرز  به  خود  قومی« 
افراد  حس ملیت پروری است. تفکیک 
جامعه به اجزای اکثریت قومی و اقلیت 
حرکت  برای  قدم  بزرگ ترین  قومی 
بر  مبتنی  سیاسی  فضای  ایجاد  سوی  به 
برتری قومی و تفکیک اکثریت و اقلیت 
از سالیانی دراز در پی  است. آنانی که 
قومی  طبقه بندی  برای  مناسب  فرصت 
در کشوراند حاال بیش از پیش می توانند 
برای ساخت این فضای ترسناک تالش 
کنند. جالب است که وکالی محترمی 
کرسی  به  برای  مجلس  داخل  در  که 
به  قبیله محورشان  ذهنیت  نشاندن 
بحران  به  را  مجلس  ممکن  شکل های 
تالشی  هیچ  از  و  کشاندند  بن بست  و 
برای طبقه بندی کردن مجلس بر اساس 
این  برای  و  نکردند  فروگذار  قومیت 

کار بارها و بارها رگ گردن پنداندند، 
انتخاباتی شان  کمپاین های  دوران  در 
تاکید  این ذهنیت شان  برای  یک بار هم 
مبارزات  دوران  به  نگاهی  نداشتند. 
اکثریت  که  می دهد  نشان  انتخاباتی 
تبلیغات شان  محور  دوران  آن  نامزدان 
افغانستان بدون  را خدمت به همه مردم 
داده  قرار  خاصی  قوم  به  وابستگی  قید 
که  بود  معنا  این  به  مساله  این  بودند. 
ملت  که  می دانستند  خوب  نمایندگان 
تصور  آنان  که  چیزی  آن  از  کمتر 
تاکید  قومی  وابستگی های  بر  می کنند 
افرادی  خاطر  همین  به  دارند.  توجه  و 
نشات  تنها  درون مایه شخصیتی شان  که 
گرفته از فرهنگ قبیله پروری بود مجبور 
بودند این درون مایه را در پس پرده های 
ریای دروغی ملت پرستی و یک سانی و 
برابری اقوام پنهان کنند و بعد از حضور 
از  دوباره سر  این شخصیت  در مجلس 

کرد  بیرون  قوم گرایی  چرکین  گریبان 
مجلس  در  غالب  ذهنیت  اگر  مسلما   .
چهارچوب های  از  بیرون  نمایندگان 
رییس  انتخاب  می بود،  قبیلوی  تنگ 
مجلس شاید به پنج روز هم نمی کشید و 
این همه سر و صدا را به راه نمی انداخت. 
ناهموار  به عقیده نگارنده این آغاز راه 
در  قومی  منحط  تفکیک های  به سوی 
نظام سیاسی افغانستان است. نگرش های 
در  پرشتاب  ولی  مخفیانه  طرز  به  قومی 
وجود  گذشته  از  دولت  ارکان  همه ی 
این  که  بود  این  تالش ها  ولی  داشت 
تا  شود  نگهداشته  مخفی  بیشتر  نگرش 
قالب  در  که  ظاهری  وحدت  حداقل 
مردم  خورد  به  شده  آرایش  کلمات 
داده می شد از هم نپاشد. ولی حاال این 
پنهان کاری هم از بین خواهد رفت. اگر 
انتخاب معاونان و منشی های پارلمان بر 
اساس همین میکانیزم صورت بگیرد به 
از  بدتر  یقین فضای متورم قومی گرایی 

این هم خواهد شد. 

که  دیگر  چالشی  همه  این  کنار  در 
وجود  به  انتخاب ها  گونه  این  می تواند 
مفاهیمی  شدن  ارزش  کم  بیاورد  
است.  شهروندی  مفهوم  همچون 
نه سال تالش های  این  حداقل در طول 
صورت  روشنفکران  توسط  زیادی 
از  بیرون  شهروندی  ذهنیت  تا  گرفت 
در  قبیله گرایی  و  قوم  چهارچوب های 
در  و خوشبختانه  یابد  مردم شکل  میان 
و  گذشته  در  هم  جامعه  پایین  الیه های 
نبوده  حدی  در  قبیله ای  تفکر  حاال  هم 
که چالشی ایجاد کند و اقوام در گوشه 
گونه  این  از  البال  فارغ  کشور  کنار  و 
به  هم  کنار  در  فاشیستی  ذهنیت های 
حتا  کرده اند.  زندگی  خوشی  و  خوبی 
از  مقاطعی  در  اگر  هم  چالش هایی 
توسط  گردیده  ایجاد  اقوام  میان  تاریخ 
قدرت مداران و وابستگان حوزه قدرت 
برای بقای بیشتر بوده است. سردمداران 
حکومتی بیشتر به دلیل این که بیرون از 
نمی توانستند  حوزه وابستگی های قومی 
قدرت سیاسی قوی داشته باشند مجبور 
سنگر  ذهنیت ها  این گونه  پشت  بودند 
زیادی  تالش  همین  برای  و  بگیرند 
در  این ذهنیت حتا  تا  صورت می گیرد 
در  و  شود  ایجاد  هم  عادی  مردم  میان 
میان برخی نظریه تفوق نژادی به وجود 
بیاید. مسلما خانه ملت هم اماج این گونه 
دست های  این  و  داشت  قرار  تفکرات 
حرکت های  به  فعالی  شکل  به  نامریی 
زد  دامن  ماه  یک  این  طول  در  قومی 
یک  انتخاب  برای  توافقی  نگذارد  تا 
فردی  شایستگی  اصل  براساس  رییس 
وجود  به  نفر  یک  شخصی  مدیریت  و 
برای حل  که  هم  حتا کمیسیونی  بیاید. 
این بن بست به وجود آمد همین ذهنیت 
بار  چندین  خاطر  همین  به  و  داشت  را 
و  بود  بی نتیجه  کمیسیون  این  جلسات 
را  زیادی  بی حرمتی های  و  سرو صداها 

هم باعث شد. 
فرد  یک  انتخاب  که  این  با  هرحال  به 
از میان قوم ازبک قومی که در گذشته 
جایگاه  گونه  هیچ  کشور  این  سیاسی 
مشخصی نداشته و همیشه به عنوان یک 
یک  می شده،  شناخته  کوچک  اقلیت 
و دموکراتیک محسوب  مثبت  حرکت 
می شود ولی متاسفانه این انتخاب فرایند 
تنش ها میان اقوام دیگر که خود را جزو 
حاصل  نه  می باشد،  می دانند  اکثریت 
پاالیش فکری نمایندگان از دیدگاه های 
تنگ نظرانه قومی. و ترس این است که 
این گونه انتخاب ها به همه ی ارکان نظام 
کشور سرایت کند و هرکسی بر اساس 
قدرتش حوزه تحت مدیریتش را به قوم 
خود اختصاص دهد که در این صورت 
دیگر چیزی به نام اصل شایستگی و حتا 
چیزی به نام وحدت ملی نمی ماند و این 
خشتی است که معماران نظام سیاسی ما 
از چندی پیش چنین کج گذاشته بودند.  

از  بریتانیا که یکی  به  به دنبال سفر حامد کرزی 
خوانده  طالبان  سران  با  مذاکره  سفر  این  اهداف 
می گویند  پارلمان  نمایندگان  از  شماری  شده، 
سرنوشت  با  طالبان  رهبران  با  مذاکره  هرگونه 
مردم افغانستان ارتباط دارد و نباید این گفتگوها 

مخفی و در پشت پرده صورت گیرند. 
رییس  سفر  از  پارلمان  نمایندگان  نگرانی های 
به  که  یافته  افزایش  دلیل  این  به  کرزی  جمهور 
کرزی  آقای  سفر  این  در  است  قرار  آنها  گفته 
و  مخفی  به صورت  طالبان  رهبران  از  شماری  با 

تحت نظر مقامات انگلیسی گفتگو کند.
پیشین  سفیر  ضعیف،  عبدالسالم  پیش  روز  چند 
براساس  و  رفت  بریتانیا  به  پاکستان،  در  طالبان 
نیز  طالبان  دیگر  فرماندهان  از  تن  دو  گزارش ها 

هم اکنون در لندن بسر می برند.  
نمایندگان  مجلس  دوم  نایب  بهزاد،  احمد 
با رهبران  نباید گفتگو  افغانستان  می گوید دولت 
انجام  مردم  دید  از  دور  به  و  مخفیانه  را  طالبان 
دهد: »برای دست یافتن به یک صلح شرافتمندانه 
دولت مردان  صداقت  دارد  اهمیت  که  آنچه 
است. حکومت افغانستان نباید موضوعی را که با 
سرنوشت مردم در ارتباط است از مردم افغانستان 

مخفی نگهدارد.«
تحلیلگران می گویند دولت بریتانیا همواره از نقش 
دادن به طالبان در دولت افغانستان حمایت کرده 

ولی ارتباطات پنهانی برخی از دیپلمات های این 
کشور با طالبان سوال هایی را در رابطه با سیاست 

دولت انگلستان در مورد افغانستان برانگیخت. 
در  هرات  والیت  نماینده  شهیر،  رفیق  محمد 
انگلستان  رسمی  سیاست  می گوید  ولسی جرگه 
مبارزه با تروریزم است ولی در سیاست غیررسمی 
اهداف  پنهانی،  صورت  به  می خواهد  جناح  هر 
رسمی شان  سیاست  »یکی  کند:  دنبال  خودرا 
سیاست  در  اما  است  طالبان  با  مبارزه  )بریتانیا( 
بدست  برای  که  می خواهد  هرجناح  غیررسمی 
مخفی  و  غیرمستقیم  روابط  اهداف خود  آوردن 
چشم پوشی  ارتباط  این  از  آنها  باشد.  داشته  هم 

نمی کنند و نفع  هم می برند.«
و  کرد  سفر  بریتانیا  به  گذشته  روز  کرزی  حامد 
انتقال  گفته اند،  جمهوری  ریاست  سخنگویان 
مسوولیت امنیت به نیروهای افغان در سال 2014 
و مذاکره با طالبان در این سفر که سه روز طول 

می کشد به بحث و بررسی گرفته می شود. 
برای  افغانستان  حکومت  صلح جویانه  تالش های 
گفتگو و مصالحه با طالبان زمانی افزایش یافته که 
شهروندان کشور در دوهفته اخیر شاهد موجی از 
حمالت مرگبار انتحاری بودند و در این حمالت 

بیش از صدتن از افراد ملکی کشته شدند. 

 حکیمی

سفر کرزی به لندن

افتتاح نمایشگاه
یا مذاکره با طالبان

 فریدون آژند

خشت اول
 گر نهد معمار کج 

 ترس این است که این گونه انتخاب ها به همه ی ارکان نظام کشور 
سرایت کند و هرکسی بر اساس قدرتش حوزه تحت مدیریتش 
را به قوم خود اختصاص دهد که در این صورت دیگر چیزی به 
نام اصل شایستگی و حتا چیزی به نام وحدت ملی نمی ماند و این 
خشتی است که معماران نظام سیاسی ما از چندی پیش چنین کج 

گذاشته بودند.  
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شده است. یک مقدار زمین های مردم دیگر نیز در جای 
باید  که  گرفته اند  قرار  دیگر ضرورت ها  و  نهر  تهداب، 
یا قیمت زمین مردم پرداخته شود؛ ویا قناعت مردم داده 
فایده اش  از  شود، در غیر آن کاری است که نقص آن 
این که استمالک شود  بود. زمین ها بدون  بیشتر خواهد 
در  برق  اعمار  پروژه ی  گردد،  فراهم  مردم  قناعت  و 
است  مکلف  و  مجبور  دولت  بنابراین  شده،  تطبیق  آنها 
مردم  آن  غیر  در  بپردازد؛  را  مردم  زمین های  قیمت  که 
گریبان گیر دولت خواهند شد؛ چون حق شان است و از 

آن قباله ی شرعی دارند.«
فرخار  ولسوالی  انکشافی  شورای  رییس  صدق الدین، 
افراد را در این  موضوع استفاده و مداخله ی اشخاص و 
دایاگ  برق  بند  اعمار  »کار  می گوید:  کرده  رد  پروژه 
ولسوالی فرخار دو و نیم سال می شود که آغاز گردیده 
اعمار  کار  در  است.  رفته  پیش  درصد   70 حدود  در  و 
بند برق هیچ کس مداخله نکرده و سروی، دیزاین  این 
صورت  وزارت  هیات  جانب  از  آن  کار های  همه  و 
گرفته، کنترول آن نیز از جانب انجنیران وزارت انکشاف 
مشکل  شده؟  متوقف  کار  چرا  که  این  می شود.  دهات 
زمستان بوده است. از زبان رییس شرکت شنیدیم که تا 

به  از بازگشت  به مواد مخدر معتاد می شوند که بعد  یا  و 
کشور کالن ترین دردسر برای فامیل شان می شوند.

از چندسال  می گویند  ولسوالی  این  باشندگان  از  شماری 
از  نگران کننده ای  صورت  به  دانش آموزان  طرف  این  به 
به حال مقام های معارف در  تا  اما  فرار می نمایند  مکاتب 
این زمینه نه تنها هیچ توجهی نکرده اند بلکه بادرنظرداشت 
بی تجربه  افراد  نمودن  و جایگزین  مصلحت های شخصی 

در مکاتب به گستردگی این مشکالت افزوده اند.
این  در  شمس الحق  لیسه  دانش آموز  آرمان،  صبغت اهلل 
مکان های  شهدا  ولسوالی  »مکاتب  می گوید:  ولسوالی 
خوبی برای استخدام افراد واسطه دار به شمار می روند که 
بدون درنظرداشت لیاقت و شایستگی افراد و اشخاصی که 
به سیستم آموزشی آشنایی ندارند به صفت معلم استخدام 
می شوند. بنا درنبود معلمین مسلکی و برنامه های آموزشی 
فرار  به  پا  و  دلسرد شده  مکتب  از  دانش آموزان  درست، 

می گذارند.«
عالیق  با  متناسب  آموزشی  برنامه های  اگر  او  گفته  به 
معلمین  و  شود  گرفته  درنظر  دانش آموزان  خواست  و 
و  تدریس  روند  باالی  تاثیر گذار  و  آگاه  مسلکی، 
دانش آموزان استخدام گردند، به هیچ وجه دانش آموزان 
مکتب  از  فرار  به  پا  و  نشده  دلسرد  مکتب  به  نسبت 

نمی گذارند.

شماری از باشنده های مرکز ولسوالی فرخار در حالی که 
از کیفیت کار ساختمانی بند برق فرخار شکایت دارند، 
سرک  قیرریزی  کار  همانند  پروژه  این  از  می گویند 
مطابق  قراردادی  شرکت  شده،  سواستفاده  ولسوالی  این 
وعده اش عمل نکرده و مدت زیادی می شود که کار آن 

به دالیل مختلف متوقف شده است.
یا  دایاگ  برنامه ی  توسط  فرخار  برق  بند  ساخت  کار 
بیشتر  قبل آغاز شد که  افراد ملکی دو سال  خلع سالح 
از 17 لک دالر هزینه برداشته است. مردم می گویند قرار 
وعده ی شرکت قراردادی، کار ساخت این دستگاه برق 
در  روستا   9 و  می رسید  پایان  به  ماه   16 مدت  در  باید 
بیشتر  امروز  اما  می شدند،  برق  صاحب  فرخار  ولسوالی 
نرسیده  پایان  به  تا هنوز  از دو سال می گذرد و کار آن 
است. این موضوع مردم را در قسمت شفافیت این پروژه 

مشکوک ساخته است.
می گوید:  فرخار  ولسوالی  باشنده های  از  تن  یک  شیدا، 
از  شماری  می گذرد.  پروژه  این  آغاز  از  زیادی  »زمان 
مردم به خاطر این که برق داشته باشند زمین های شان را در 
اختیار شرکت قراردادی گذاشتند، اما متاسفانه مقام هایی 
که کار این پروژه را افتتاح کردند به وعده های شان عمل 
نکردند. آنها  گفته بودند که بیشتر از یک سال وقت را 
دربرنخواهد گرفت و مردم فرخار صاحب برق خواهند 
و  می گذرد  وعده  این  از  دوسال  از  بیشتر  حاال  اما  شد، 
کار به حالت خودش باقی است. همچنین از ظاهر فهمیده 
و مصالحی که  مواد  ندارد.  می شود که کیفیت چندانی 
به کار برده شده و پایه های نصب شده ی برق همه فاقد 
کار  استهالک شوند.  زودی  به  ممکن  و  هستند  کیفیت 

بسیار به کندی پیش می رود.« 
زمین ها  بر  برق  بند  این  نهرآب  اعمار  دیگر  جانب  از 
میان  در  و صدا  سر  خلق  باعث  نیز  مردم  ملکیت های  و 
بدل  در  می خواهند  آنان  و  شده  زمین داران  از  شماری 
زمین برای شان یا پول داده شود؛ و یا به گونه ای که الزم 

است قناعت شان فراهم شود.
شاه ولی، یکی از متضررین در ولسوالی فرخار ادعا دارد 
که مقدار زیادی از زمین هایش زیر کار این پروژه قرار 
گرفته است. وی می گوید: »من از کسانی هستم که در 
حدود بیشتر از 4 جریب زمین من زیر نهر همین بند برق 

فرار دانش آموزان از مکاتب طی چند سال اخیر در بعضی 
نقاط بدخشان به یک امر معمول مبدل شده است. در این 
میان ولسوالی شهدا فرار دانش آموزان را نسبت به سال های 

گذشته بیشتر درخود دارد.
همه ساله شمار زیادی از دانش آموزان بنا بر دالیل مختلف 
به  پول  به دست آوردن  برای  مکتب را ترک می کنند و 

کشور ایران راه مهاجرت را در پیش می گیرند.
و  می نمایند  فرار  مکتب  از  دانش آموزان  چرا  این که  اما 
عالقه به درس و تعلیم ندارند، پرسشی است که مقامات 

معارف باید به آن پاسخ بدهند.
عدم توجه مقام های معارف در زمینه آموزش و پرورش، 
درست  آموزشی  برنامه های  عدم  و  مسلکی  معلمین  نبود 
دلسرد  مکتب  به  نسبت  دانش آموزان  تا  است  سبب شده 
پیدا  برای  و  احساس آرامش کنند  از آن  فرار  با  و  شوند 

نمودن لقمه نانی به کشورهای همسایه مهاجرت نمایند.
که  دانش آموزانی  از  بسیاری  این که  همه  از  دردآورتر 
تا 12  از مکتب فرار می نمایند، دانش آموزان صنوف 10 

می باشند.
این دانش آموزان بعد از ترک مکتب به کشور های همسایه 
مهاجرت نموده با انواع مصایب و مشکالت دست و پنجه 
این که سن  از  دانش آموزان  این  از  شماری  می کنند.  نرم 
به قمار روی آورده  نرسیده اند  به پختگی  خورد دارند و 

هنوز ماشین های تخنیکی نیامده. گفتند ما در ماه حوت 
می آییم و دوباره کار را آغاز می کنیم. مشکل زمین های 
مردم از طریق بزرگان حل خواهد شد. شرکت قراردادی 
اتمام  به  را  کار  که  بود  داده  وعده  را  ماه   14 ما  برای 
می رسانیم. آن ها گفتند کار به دلیل این به وقت معینه به 
پایان نرسیده که بعضی جنجال ها پیدا شده است. هزینه ی 
قرارداد در اول 14 لک دالر بود، اما حاال سه لک دیگر 
نیز به آن اضافه شده و به 17 لک دالر رسیده. من این را 
افتیده  به تعویق  اندازه ی زیادی کار  تا  تایید می کنم که 
به  این و آن مربوط می شود  بهانه ی مشکل زمستان و  و 

بخش انجنیران تخنیکی.« 
با  فرخار  ولسوالی  سکتوری  خدمات  مدیر  مختار،  سید 
برشمردن دشواری های موجود بر سر راه تطبیق این پروژه 
پروگرام  طریق  از  فرخار  آبی  برق  »پروژه ی  می گوید: 
دایاگ توسط شرکت ساختمانی ترنک از طریق وزارت 
احیا و انکشاف دهات به مدت 14 ماه کاری به هزینه ی 
چهارده لک و چهل و هفت هزار و چهارصدو چهل و 
سنبله  ماه  در  بود که  قرارداد شده  آمریکایی  دالر  چهار 
پایان  به  باید  ماه   14 مدت  در  و  آغاز  آن  کار   1387
شده،  انجام  درصد   70 حدود  در  کار ها  البته  می رسید. 

این  در  دانشگاهی  و  تحصیل کرده  »افراد  می گوید:  وی 
بنابر  اما  هستند  بی کار  حال  تا  که  دارند  وجود  ولسوالی 
دالیل نامعلومی جایی برای آنها در مکاتب پیدا نمی شود، 
درحالی که افرادی در مکاتب مشغول تدریس هستند که 

فارغ صنف دوازده و یا پایین تر از آن هستند.«
ایران  قصد  به  را  مکتب  که  دانش آموزی  پویا،  حبیب اهلل 
می گوید:  است  برگشته  دوباره  حاال  و  بود  نموده  ترک 
و  نداشت  وجود  تعلیم  و  درس  ما  مکتب  در  این که  »از 
ایران  که  گرفتم  تصمیم  بود،  پایین  بسیار  تعلیمی  سطح 
یگان  در  نموده  جمع آوری  پول  مقدار  یک  تا  بروم 
مکتب خصوصی به تحصیالتم ادامه دهم. اما در ایران هم 
فشارهایی که در جریان کار باالیم وارد می شد تحملش را 
نداشتم و به ناچار دوباره برگشتم و تصمیم دارم که دوباره 

به درس و تعلیم ادامه دهم.«
باشد،  نکرده  تغییر  مکاتب  در  وضعیت  اگر  او  گفته  به 
با قبول هزاران رنج و زحمت راه مهاجرت را در  دوباره 

پیش خواهد گرفت.
»نبود  می گوید:  شاگردان  اولیای  از  تن  یک  آغا،  سید 
معلمین مسلکی و عدم درس و تعلیم درست در مکاتب 

باعث دلسردی و فرار دانش آموزان از مکاتب می باشد.«
به گفته او از این که بسیاری جوانان حتا پس از فراغت از 
دانشگاه بی کار می مانند، در نگاه بسیاری از دانش آموزان 
تحصیل  ادامه  از  آنها  دلسردی  و  نگرانی  مایه  امر  این 

می باشد.
فرزندان  سرنوشت  به  معلمان عالقه مند  که  می افزاید  وی 
مردم، متعهد، بااخالص، توانمند و عالم می توانند با ایجاد 
جلوگیری  دانش آموزان  فرار  از  مناسب  آموزشی  فضای 

نمایند.
معضل  این  رفع  در  تا  می خواهد  معارف  مقامات  از  او 
دست به کار شده و نگذارند تا فرزندان این مردم مظلوم و 
بی چاره به جای انتخاب آموزش و پرورش، فرار از مکتب 

را پیشه ی خود سازند.
با این حال سید اصحاب الدین، مدیر لیسه زین الدین شهید 
می گوید: »معارف این ولسوالی در زمان جهاد و مقاومت 

کرد،  ظهور  پروژه  تطبیق  راه  در  مشکالت  سلسله  یک 
این  که  مردم  زمین های  در  نهرآب  اعمار  جنجال  مثل 
در  هم  مردم  رضایت  بود.  نشده  سنجش  قبل  از  مشکل 
ارتباط سردی هوا کار  به  اکنون  بود و  نظر گرفته نشده 
آن معطل شده و انشااهلل کارهای باقیمانده اش هم تکمیل 

خواهد شد.«
برق  بند  کار  کیفیت  مورد  در  فرخار  ولسوالی  مقام  این 
ساختمانی  لحاظ  از  کار  »کیفیت  می کند:  اضافه  فرخار 
نورم  مطابق  که  ساختمانی،  انجنیران  به  می شود  مربوط 
و مشخصات نقشه ی ساختمانی، پروژه مورد تطبیق قرار 
می گیرد. ما از لحاظ اجتماعی همیشه حسب ضرورت از 
پروژه وارسی می کنیم و مشکالت پروژه را تا حد توان 
تنها مشکلی که فعال وجود دارد موضوع  حل می کنیم. 

زمین های مردم است که تا هنوز حل نشده است.«
از آغاز دوباره ي کار  مولوي عبدالعزیز، ولسوال فرخار 
داده  اطمینان  مردم  به  نزدیک  آینده ي  در  برق  بند  این 
جمله  از  تخنیکي  وسایل  رسیدن  منتظر  »ما  می گوید: 
توربین آن هستیم و این بند برق به زودي افتتاح می شود 
در  فرخار  ولسوال  می گیرد.«  قرار  بهره برداري  مورد  و 
گفت:  مردم  زراعتي  زمین هاي  بر  آب  نهر  اعمار  مورد 
لستي  و  گرفته  مردم صورت  با  موافقه  در  موضوع  »این 
پروژه  این  در  زمین هاي شان  که  کساني   از   شده  تهیه 
مورد استفاده قرار گرفته است و مقام والیت تخار وعده 

سپرده است، از راه ممکن قناعت مردم فراهم می شود.«
و  توقف  علل  مورد  در  تخار  والي  تقوا،  عبدالجبار  از 
کیفیت کار پرسیدیم. وي  می گوید: »زماني که ماشین ها 
ما یک دوره ي  برسد کار شان شروع می شود. وقتي که 
را  آن  کیفیت  بگذرانیم  برق  توزیع  از  پس  را  امتحاني 
بررسي خواهیم کرد. با آن هم یک هیات را از ریاست 
برشنا موسسه در این زمینه تعیین می کنیم تا آن جا بروند 
و از کیفیت کار از نزدیک دیدن کرده آن را به صورت 
اطالع  ما  به  کار  چگونگي  از  و  کنند  بررسي  مسلکي 

دهند.«
 400 توربین   دو  با  برق  دستگاه  این  تولید  ظرفیت 
قریه   9 شامل  شهری  حوزه ی  ساحه ی  است.  کیلووات 
می شود که 1500 فامیل  همین 9 قریه در ولسوالي فرخار 

دارای برق خواهند شد. 

هم  پیش  سال  چند  در  همچنین  و  بودند  فعال  و  زنده 
به  سال  از یک  متاسفانه  که  داشتند  نسبتا خوبی  وضعیتی 

این طرف معارف این ولسوالی روبه سقوط است.«
به گفته او تبدیلی معلمین، منفک نمودن و عدم استخدام 
باعث  ولسوالی  این  مکاتب  بسیاری  در  مسلکی   معلمین 
شده   1389 سال  در  معارف  نظام  ورشکستگی  و  سقوط 

است.
دوازدهم  تا  دانش آموزان صنوف دهم  می افزاید که  وی 
فرار  به  پا  شده  دلسرد  معارف،  خالهای  همین  نسبت 
می گذارند و مهم ترین بهانه و دلیل برای والدین شان پایین 

بودن سطح تعلیمی در مکاتب می باشد.
این  به  والیت  این  در  معارف  مقام های  اگر  او  باور  به 
خالی  مکتب ها   1390 سال  تا  نکنند  رسیدگی  مشکالت 
عرصه  در  ساله  چندین  دست آوردهای  و  شد  خواهند 

معارف در این ولسوالی از بین خواهد رفت.
مکاتب  در  باید  تحصیل کرده  افراد  این که  زمینه  در  او 
گفت:  شوند،  استخدام  موجود  خالی  نمودن  پر  جهت 
ولسوالی  این  در  زیادی  تحصیل کرده  افراد  و  »جوانان 
شوند  استخدام  ولسوالی  این  معارف  در  اگر  که  هستند 
مساعد  دانش آموزان  برای  درست  آموزشی  زمینه های  و 
نیازهای علمی دانش آموزان پاسخ داده شود،  به  گردد و 
نمایند  فرار  مکتب  از  این که  عوض  به  دانش آموزان 
چه  هر  غنامندی  برای  و  برآمده  آموزش  درصدد کسب 

بیشتر علمی شان تالش می نمایند.«
در  نبوده  تازه ای  مساله  مکاتب  از  دانش آموزان  فرار 
به  گذشته ها هم دانش آموزان از دست فقر و تنگ دستی 
ناچار مکتب را ترک نموده و برای به دست آوردن یک 
اما  می نمودند.  مهاجرت  همسایه  کشورهای  به  نان  لقمه 
است.  گرفته  خود  به  را  فعال شکل جدی تری  مساله  این 
حاال پایین بودن سطح تعلیمی در مکاتب، نبود برنامه های 
آموزشی منظم و عدم موجودیت معلمین مسلکی به اضافه 
مشکالت دیگر سبب شده است تا دانش آموزان به درس 
و تعلیم عالقه ای نداشته باشند و فرار از مکتب را به منظور 

دریافت پول ترجیح دهند.

مردم ولسوالی فرخار:

کار اعمار بند برق فرخار متوقف شده است
 عبدالحسیب شریفی

ـ  بدخشان   سیحون 

دانشآموزانازمکتبفرارمیکنند

ACKUکوتاهی از کیست؟



6 سال چهارم    شماره مسلسل 1098   سه شنبه 10 حوت 1389

شورای امنیت سازمان ملل متحد معمر قذافی رهبر لیبیا را همراه 
تحريم  نزديکش  مشاوران  از  تعدادی  و  فرزندان  از  تن  پنج  با 
كرده است. اين شورا عالوه بر مورد تحريم قرار دادن قذافي و 
اطرافیانش، خواهان محاكمه معمر قذافی در محکمه بین المللی 
جزايی شده است. محکومیت قذافي در شوراي امنیت سازمان 
ساير  و  بنغازي  و  طرابلس  در  خونین  اعتراضات  ادامه  و  ملل 
نفرين  لحظات  سخت ترين  در  را  قذافي  كشور،  اين  شهرهاي 
فشارهاي  اين  برابر  در  بتواند  قذافي  اين كه  است.  داده  قرار 

نفرين آمیز مقاومت كند، به نظر سخت می آيد.
آنچه براي قذافي شکننده است، اين است كه از داخل و خارج 
با محکومیت روبرو است. در داخل قلمرو حاكمیت قذافي شمار 
زيادي از اعضاي كابینه وي، از عضويت در كابینه وي كنار رفته 
و به جمع اعتراض كنندگان پیوسته اند. تعدادي از ديپلمات های 
اين كشور نیز اطاعت سیاسي از لیبیا را كنار گذاشته و در محل 
كشور  اين  در  اعتراض كنندگان  از  خويش،  سیاسي  ماموريت 
اعالم حمايت كرده اند. نمايندگي لیبیا در سازمان ملل متحد نیز 
به معترضین تعلق گرفته است. جامعه بین المللي نیز به آنچه در 
لیبیا می گذرد، حساس شده و سركوب معترضین توسط نظامیان 
اين كشور را به شدت محکوم می كند. شورای امنیت سازمان 
ملل متحد، اواخر روز شنبه اين هفته و پس از ساعت ها مذاكره 
از  تن  پنج  قذافی،  معمر  دارايی های  قطعنامه ای  تصويب  با 
فرزندان او و ده نفر از نزديکانش را مسدود كرد. مسدود شدن 
دارايي های قذافي در خارج از خاك لیبیا وي را در فشار مالي 
نیز قرار می دهد. استفاده از قواي هوايي در برخورد با معترضان 

امنیت  شورای  اعضای  تا  گرديد  باعث  بنغازي  و  طرابلس  در 
نسبت به اوضاع در لیبیا حساس شوند و ساعت ها بر سر نحوه ی 
حاكمیت  قلمرو  در  معترضان  خشونت بار  سركوب  با  برخورد 
امنیت  شوراي  در  بحث  نتیجه  كنند.  بحث  قذافي  ديکتاتوري 
سازمان ملل بر اين قرار گرفته است كه هر پانزده عضو اين شورا 
به شمول روسیه كه تا گذشته نزديك از متحدان استراتیژيك 
لیبیا محسوب می گرديد، بر سر معرفي قذافی به محکمه دايمی 

جنايت های جنگی به توافق برسند.
تا  است  گرديده  باعث  معترضان  با  قذافي  خشونت آمیز  رفتار 
چوركین  ويتالي  بردارد.  دست  قذافي  حمايت  از  نیز  روسیه 
نماينده دايم روسیه در سازمان ملل متحد اعالم كرده است كه 
در  قطعنامه   تصويب  براي  امنیت  شوراي  تصمیم  از  كشورش 
محکومیت كشتار غیرنظامیان در لیبیا و اعمال تحريم هاي شديد 

و جدي علیه رهبران اين كشور حمايت كرده است.  
با اعالم حمايت كشورش  نماينده دايم روسیه در سازمان ملل 
در  كنوني  جريانات  از  جدي  »نگراني  به  مربوط  قطعنامه ی  از 

لیبیا« گفته است كه بیشترين نگراني جامعه بین المللی از افزايش 
تعداد قربانیان در میان مردم غیرنظامي لیبیا است كه در جريان 
تظاهرات در مخالفت با رژيم سیاسي حاكم بر اين كشور و به 

خاطر برخورد شديد نیروهاي نظامي لیبیايي كشته شده اند.
به كارگیري قدرت نظامي در برابر مردم غیرنظامي لیبیا، باعث 
با  ديکتاتوري  برخورد  نوع  شديد ترين  صحنه ي  تا  گرديد 
مالیات دهندگان در لیبیا به نمايش گذاشته شود. با وصف اين كه 
اعتراضات ضد حکومت های ديکتاتوري پیش از اين در تونس 
و مصر نیز صورت گرفت، اما در اين دو كشور نیروهاي نظامي 
از مداخله رودررو خودداري كردند. اما در لیبیا اردوي تحت 
فرمان قذافي حاضر گرديد براي جلب رضايت قذافي و مقابله با 

مردم از قوه نظامي به شمول نیروي هوايي كار بگیرد.
قذافي  رهبري  تحت  دستگاه  سوي  از  خشونت آمیز  رفتار 
از  بسیاري  متحد،  ملل  سازمان  امنیت  شوراي  تا  گرديد  باعث 
و  اتحاديه عرب  مستقالنه،  به صورت  بین المللي  جامعه  اعضاي 
كرده  محکوم  را  لیبیا  در  خشونت  افريقايي،  كشورهاي  اتحاد 
و از قذافي به جديت بخواهند تا از برخورد خونین با معترضان 

خودداري كند و به اراده ملت لیبیا تن در دهد.
هفته  جمعه ي  روز  متحد  ملل  سازمان  سرمنشي  مون،  كی  بان 
گذشته  از شورای امنیت خواسته بود؛ به سرعت و به طور قاطع 
در برابر سركوب مخالفان و »نقض جدی حقوق بشر« در لیبیا 
واكنش نشان دهد. در درخواستي كه از سوي بان كي مون به 
شوراي امنیت ارايه شده، آمده است كه با توجه به كشته شدن 
مردم در لیبیا، اگر زمان از دست برود، جان مردم لیبیا همچنان 

در خطر خواهد بود. 
امنیت،  شوراي  سوي  از  جدي  تحريم  وضع  می رسد  نظر  به 
تحت  دستگاه  با  برخورد  در  سازمان  اين  گام  اولین  عنوان   به 
رهبري قذافي محسوب می گردد. برخي از كارشناسان سیاسي 
به اين نظراند كه اگر قذافي كه تاكنون به درخواست هزاران تن 
از مردم كشورش كه بر شیوه حکومت او معترض اند، توجهي 
امنیت  شوراي  تحريم  با  توام  انتظارات  و  خواسته ها  و  نکرده 
امنیت  شوراي  اين كه  امکان  بگیرد،  ناديده  نیز  را  ملل  سازمان 
مداخله نظامي در اين كشور را تحت مطالعه قرار دهد، مطرح 
خواهد شد. پیش از اين يکي از منابع رسمي در اياالت متحده 
اروپايي روي  با كشورهاي  اين كشور همراه  بود كه  نیز گفته 

گزينه های مختلف براي مقابله با قذافي فکر می كنند. 
لحظات  سخت ترين  در  قذافی  كه  می دهد  نشان  وضعیت  اين 
زندگی خود قرار دارد. برای بسیاری ها اين سوال مطرح است 
و  داخلی  فشارهای  برابر  در  می تواند  تا كی  لیبیا  ديکتاتور  كه 

محکومیت های جهانی مقابله كند و تاب بیاورد؟

تبديل  و  تغییر  شاهد  تخار  طرف  اين  به  سال  ده  از 
چندين والي و شهردار بوده است. آن گونه كه انتظار 
می رفت در اين مدت به خواست ها و توقعات مردم 
نگرفته  صورت  رسیدگي  مسووالن  اين  جانب  از 
بي توجهي  به  متهم  را  مردم مسووالن گذشته  است. 
نموده می گويند بزرگان تخار جز رسیدگي به منافع 
شخصي و گروهي خود، كاري براي مردم نکرده اند. 
و  انتخاب  در  نیز  مركزي  حکومت  ديگر  جانب  از 
ديگر  مسووالن  و  امنیه  قوماندانان  والي ها،  گزينش 
و  مصلحت ها  درنظرداشت  با  تخار  در  حکومتي 
روابط عمل كرده و مردم تخار را ناديده گرفته است. 
است  نظر  اين  به  تالقان  شهر  باشنده ي  احمد،  نور 
می داشتیم  مدير  و  آگاه  كاركشته،  افراد  ما  اگر  كه 
وي  نمی شديم.  متحمل  را  عذاب  و  رنج  همه  اين 
كم  جمعیت  اين  با  كوچك  شهر  »اين  می گويد: 
نمی توانند  كرده  اداره  ما  بزرگ مردان  اين  كه  را 
هم  را  مردم  پس  ندارند.  توانايي  كه  می دهد  نشان 
ناراحت نکنند، بگذارند )واگذار كنند( به كسي كه 

می تواند.«
روند كند بازسازي و انکشاف نبود برق، عدم توجه 
مشکل  صد ها  و  واليت  اين  به  مركزي  حکومت 
ديگر يك بار ديگر والي تخار و جمعي از بزرگان 
و موسفیدان تخار را برآن داشت تا به مركز كشور 
سفر نموده و براي دادخواهي مردم تخار صداي شان 

را بلند نمايند. 
كنفرانس  يك  در  تخار  والي  تقوا،  عبدالجبار 
قسمت  در  مهم  مورد  چند  به  تخار  در  مطبوعاتي 
بازسازي و انکشاف تخار در سال آينده  اشاره نموده  
كه  است  فراوان  به حدی  مردم  »تقاضای  می گويد: 
است.  ناممکن  سال  دو  و  سال  در يك  پاسخ گويی 
جز اين كه راه موفقیت خويش را در برنامه ريزی و 
تقاضا های مردم جستجو كنیم، چاره ای  در رجحان 
هدايت  جمهور  »ريیس  كرد:  اضافه  وي  نداريم.« 
اكید به برشنا موسسه دادند كه قبل از يك سال بايد 
سويچ برق تخار را روشن بسازيم و اطمینانی كه از 
طرف برشنا موسسه برای من داده شده اين است كه 
در سال جديد 1390 كار انتقال برق از كندز به تخار 
آغاز و در اوايل سال 1391 چراغ های خانه های مردم 
تخار روشن می شود. هدف مردم شايد تنها  روشنی 
چراغ خانه های شان باشد، اما هدف اصلی ما صنعتی 
كار های  برق  انتقال  با  كه  است  تخار  واليت  شدن 
زمینه ها  و  پیدا می كند  اين جا رونق  در  بیشتر  صنايع 
بازار  به  محلی  تولیدات  و  می شود  میسر  مردم  برای 
اقتصاد  انکشاف  و  رشد  سبب  كه  می گردد.  عرضه 

مردم می شود.«
والي تخار همچنین گفت: »جاده های شهر تالقان كه 
خامه است در حدود 58 كیلومتر سروی آن تکمیل 
كامال  برج حمل 1390  در آخر  آن  ديزاين  و  شده 
از  و  می شود  عامه گذاشته  فوايد  وزارت  اختیار  در 
طريق وزارت مالیه بايد تمويل شود. ريیس جمهور 
به وزارت فوايد عامه و وزرات مالیه هدايات مکرر 
دادند، امیدوار هستیم كه در سال جديد كار قیرريزی 
جاده های درون شهر تالقان يك اندازه شروع شود. 
وزارت مالیه وعده ی همکاری دادند كه به هر شکلی 
شود كار آسفالت جاده های تالقان را در سال جديد 

آغاز می كنیم.«
مسیر  اخیر  سال های  آب خیزی های  و  سیالب ها 
باعث  مسیر  تغییر  اين  و  داده  تغییر  را  تالقان  دريای 
شده است كه بستر دريا به زمین های زراعتی و منازل 
رهايشی مردم گسترش يابد. هم اكنون شمار زيادی 
قرار  سیالب ها  تهديد  زير  مناطق  اين  در  خانه ها  از 
از  قبل  می خواهند،  مسوول  مقام های  از  كه  دارند 

و  نموده  توجه  اين موضوع  به  بهار  فرارسیدن فصل 
عالج واقعه را قبل از وقوع داشته باشند.

عبدالجبار تقوا، والي تخار در اين مورد نیز به مردم 
اطمینان داده می گويد: »ما اين موضوع را با مقامات 
باال مطرح كرديم. كه بدنه ی شهر در حال تخريب 
از مواد رسوبی است.  بستر دريا مملو  شدن است و 
زمان  در  هم  دارد.  وسیعی  جوالنگاه  طرف  هر  به 
حدود  در  فعال  سیالب.  زمان  در  هم  و  آب خیزی 
چهار كیلومتر سواحل دريای تالقان به شکل اساسی 
و پخته شامل برنامه های واليت شده است كه هشت 
و نیم میلیون يورو از كمك جمهوری فدرالی آلمان 
مربوط  هم  پروژه ها  انتخاب  و  است  اختیارمان  در 
از  آن  كیلومتر  سه  است.  واليت  انکشافی  كمیته  به 
يك  و  شده  پروژه سازی  آب  تنظیم  رياست  طريق 
كه  حوادث  با  مبارزه  رياست  طريق  از  آن  كیلومتر 
هستیم  امیدوار  است.  واليت  برنامه های  پالن  شامل 
كنیم.  آغاز  را  دريا  تحکیم  كار  مراحل  طی  با  كه 
عجالتا چهار كیلومتر و بعد مساحت بیشتری را احتوا 

خواهد كرد.«
به همین گونه والي تخار از اعمار يك شفاخانه 200 
بستر در زمین هاي شركت سپین زر تالقان خبر داد و 
احتیاج  زمین  بستر   200 شفاخانه  يك  »برای  گفت: 
تالقان  سپین زر  شركت  زمین های  از  كه  داشتیم 
استفاده می كنیم. موضوع را  با وزير تجارت در میان 

گذاشتیم و آن ها موافقه كردند.«
به  باعث  هم ديگر  از  دولتي  ادارات  بودن  پراگنده 
میان آمدن مشکالت زيادي براي مردم شده و اكثر 
مردم به خاطر كارشان همه روزه سرگردان می شوند. 
والي تخار اضافه كرد: »تعداد شانزده رياست ما فاقد 
دفاتر اداری هستند كه فعال در خانه های كرايی كار 
می كنند. و با حمل و انتقال از اين خانه به آن خانه 
پارچه پارچه  و  مندرس  اندازه  يك  تا  اين ها  اوراق 
وزارت  از  زمین  جريب  نیم  و  دوازده  می شود. 
فوايد عامه در قسمت پروژه شرقی در اختیار ما قرار 
می گیرد. و قسما با ما در اين زمینه موافقه شده است. 
می خواهیم با اعمار يك مجتمع اداری از سرگردانی 
و ضیاع وقت مردم جلوگیری كنیم. و مردم از اين جا 

به آن جا رفتن خالص شوند.«
ستوه  به  وعده ها  گونه  اين  از  مردم  حال  اين  در 
والي  اما  شده اند،  بي باور  مسووالن  به  و  آمده اند 
اين  نداده ام،  وعده  مردم  به  »من  می گويد:  تخار 
تقاضا های مردم است. من وعده نمی دهم كه تالقان 
بعید  من  توانمندی  و  قدرت  از  می سازم.  جاپان  را 
می كند؛  اشتباه  می دهد،  وعده  كه  والی  هر  است. 
چرا والی همه كاره نیست. من در كنار مردم يکجا 
در انکشاف تخار كوشش می كنم كه دستاورد های 
خدمت گزار  حیث  به  من  باشیم.  داشته  مشتركی 
مردم  كه  بدهم  كاذبی  وعده های  نمی خواهیم  مردم 
امیدوار باشند و من آن را انجام داده نتوانم. سیستم 
كار حکومت مركزی و اداره ی محلی فرق می كند. 
ضعیفی  احساس  واليت  كار های  انجام  در  من  اگر 
و ناتوانی بکنم آن وقت مکلفیت شرعی متوجه من 

خواهد بود.«
واليت  انکشاف  كه   اين  تايید  با  تقوا  عبدالجبار 
است،  كم  خیلی  ديگر  واليات  به  نسبت  تخار 
می گويد: »در بسیاری جا ها كار ها توسط موسسات 
ملی و بین المللی صورت می گیرد. موسسات ملی و 
از  به والياتی كه دورتر  بعد مسافه  بین المللی نسبت 
در  امنیتی  لحاظ  از  يا  می روند؛  كمتر  هستند  مركز 
اين  سبب  عوامل  اين  نمی كنند.  سفر  طوالنی  مسیر 
شده است كه به واليات دوردست يك اندازه توجه 

كمتر شود.«

و لحظات سخت در نفرین

عبدالجبار تقوا، والی تخار:

هر والی که وعده می دهد، 
اشتباه می کند

ــــــــــــــــــــــــــــ  عبدالحسیب شریفی ــــــــــــــــــــــــــــ

 محمد هاشم قیام

رفتار خشونت آميز از سوي دستگاه تحت رهبري قذافي باعث گرديد تا شوراي 
امنيت سازمان ملل متحد، بسياري از اعضاي جامعه بين المللي به صورت مستقالنه، 
اتحاديه عرب و اتحاد كشورهاي افريقايي، خشونت در ليبيا را محكوم كرده و از 

قذافي به جديت بخواهند تا از برخورد خونين با معترضان خودداري كند و به اراده 
ملت ليبيا تن در دهد.

ACKU



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

اطفال  صحت  برای  بین المللی  کنفرانس  نخستین 
همکاری  با  افغانستان  عامه  صحت  وزارت  ابتکار  به 
انکشافی  شبکه  و  اطفال  برای  فرانسه  طبی  انستیتوت 

آغاخان در هوتل کابل سرینا برگزار شد.
در  عامه  صحت  وزارت  سرپرست  دلیل  ثریا  داکتر 
و  آزمون ها  دست آورد ها،  درمورد  کنفرانس  افتتاح 
برنامه های آن وزارت در مورد صحت اطفال صحبت 
در  اطفال  مرگ  شاهد  ما  »اکثریت  گفت:  نموده 
خانوادها و فامیل های اقارب و دوستان خود از سبب 
امراضی که به خوبی قابل وقایه است، می باشیم که این 
امر قلب هر انسان با احساس را نهایت می رنجاند وباید 

وجود دارد؟« صرفا 38.8 درصد پاسخ دهندگان جواب 
مثبت و 55.7 درصد دیگر گفته اند که در مکاتب شان 
معلم و کارکنان کافي وجود ندارد و مابقي نیز جواب 
گزارش  که  است  حالي  در  این  ن��داده ان��د.  مشخص 
توجه  با  مي داد.  نشان  منفي تري  نسبتا  داده هاي  قبلي، 
رفع  قسمت  در  که  مي شود  دیده  کنوني،  یافته هاي  به 
مثبت  کارهاي  و  اقدامات  راستا،  این  در  نیازمندي ها 
صورت گرفته است. ارقام به دست آمده در مورد نیاز 
به معلم و کارمند از 2 نفر الي 34 نفر در نوسان است. 
گزارش هاي  در  معلم  به  مبرم  نیاز  و  کمبود  موضوع 
به  اطفال  عادالنه  دسترسي  مي شود.  دیده  نیز  مشابه 
تعلیم و تربیت در افغانستان در مورد این موضوع چنین 
یافته اي دارد: »از مجموع مسووالن مکاتب زیر پوشش 
تحقیق41 درصد گفته اند که معلمان مکاتب شان نسبت 
ترتیب  همین  به  نیست.  بسنده  شاگردان شان  تعداد  به 
تنها  والی��ات  معارف  روس��اي  از  تن   25 مجموع  از 
20 درصد گفته اند که تعداد معلمان شان به تناسب تعداد 
شاگردان شان کفایت مي کنند و 80 درصد گفته اند که 

کفایت نمي کنند.«1
در  فعلي  معلمان  تعداد  قبلي،  تحقیق  نتایج  براساس 
تربیت  و  تعلیم  نظام  آموزشي  نیازمندي هاي  مکاتب 
مشکالت  از  یکي  امر  این  و  نکرده  تکافو  را  کشور 
مي رود.  شمار  به  کشور  تعلیمي  نظام  فراروي  بزرگ 
شاگردان  تعداد  یک  معلمان  کمبود  دلیل  به  همچنان 
مکاتب به گونه منظم به مکتب نمي روند و قابل نگراني 
است که به دلیل نبود و کمبود معلم در مکاتب، بعضي 

اطفال، مکتب را ترک کرده اند.2 
این است که اساسا  یافته ها نشان مي دهد  این  آنچه که 
رشد،  شکوفایي،  مهم  عوامل  از  یکي  ورزی��ده  معلم 
مي آید.  حساب  به  شاگردان  آموزشي  پیشرفت  و 
بي توجهي به این عامل مي تواند مشکالت فراواني چون 
عقب ماندن، درس نخواندن، ترک مکتب و مشکالت 

بي شمار دیگري را متوجه شاگردان نمایند. 
پی نوشت ها:

- نظیرزوي – دالور، دسترسي عادالنه اطفال به تعلیم و تربیت 
در افغانستان، صفحه 67 ) 1387 (   

 - نظیرزوي، دالور، گزارش دسترسي عادالنه اطفال به تعلیم 
و تربیت در افغانستان، تعداد معلمان )1387 (  

 ادامه دارد



انجمن معلمان و اولیاي شاگردان
آن  در  مربوط  بحث هاي  و  قبل  عنوان  که  آن گونه 
نشان مي دهد، انجمن هاي والدین و سازوکار مشابهي 
که رابطه و گفتگو را با مکاتب تامین مي کند، نقش 
به سزایي در بهبود کیفیت تعلیم و تربیت دارند. رقم 
)85.1( درصدي ذکر شده قبلي، در واقع میزان قابل 
نشان  را  مجموعه هایي  و  انجمن ها  از  مالحظه اي 
مي دهد که از مجراي گفتگو، رابطه و محافل مستمر 
با مکاتب، به نظارت غیر مستقیم فرزندان شان پرداخته 
متعلمان  رشد  و  آم��وزش  بهبود  به  طریق  این  از  و 
کمک مي کنند. ارقام به دست آمده از مطالعه نحوه و 
زمان دیدار و گفتگوي انجمن هاي معلمان و والدین 
باهم  منظم  شکل  به  انجمن ها  این  که  مي دهد  نشان 
درصد   82.1 مکتب،   558 مجموع  از  دارند.  دیدار 
شکل  به  انجمن ها  این  که  گفته اند  پرسش شوندگان 
سال  در  دوبار  درصد   2.1 سه ماهه،   15.4 ماهوار، 
با هم  به شکل ساالنه  و0.4درصد دیگر گفته اند که 
دیدارهاي  و  به ویژه مالقات  ارقام،  این  دارند.  دیدار 
میان  مستمر  رابطه  نشان دهنده  انجمن ها  این  ماهانه 
قابل  امر  نهایت  مکاتب و خانواده ها مي باشد که در 

بادرنظرداشت  مي باشد.  ستایش 
گ��زارش  درص��د   )66.5( ارق��ام 
میزان  که  دی��ده م��ي ش��ود  قبلي، 
در  ماهانه  دیدارهاي  و  مالقات 
افزایش  کنوني  گزارش  یافته هاي 
مي توان  را  افزایش  این  و  یافته 
با  انجمن ها  این  رابطه  افزایش 

مکاتب نیز تلقي کرد. 
کارمندان  و  معلم  کمبود   

مکتب 
متخصص،  معلمان  و  نیروها 
توسعه  و  رشد  پیش شرط  و  محور  باکفایت  و  ورزیده 
حساب  به  جامعه  یک  معارف  و  آم��وزش  نهادهاي 
نیروهاي  بر  بیشتر  توجهي  و  تاکید  رو  این  از  مي آید. 
انساني در نهادهاي آموزشي خود اقدام نیک و آغازي 
گزارش هاي  معارف.  همه جانبه  توسعه  براي  است 
و  تربیت  و  تعلیم  دست اندرکار  نهادهاي  رسانه ها، 
بر  باید،  که  آنگونه  مي دهد  نشان  ساحوي  مشاهدات 
صورت  کافي  توجه  معارف  در  انساني  نیروي  عامل 
برنامه هاي  و  سیاست ها  که  مفهوم  بدین  است.  نگرفته 
مشخص و فراگیري که به صورت استراتژیک کاستي ها 
و کمي هاي نیروي انساني و معلمان کارا و مؤثر را نشان 
دهد و سرانجام راه حل ارایه نماید، تهیه و اعمال نشده 
است. تحقیق قبلي نیز یافته هایي را نشان مي داد که در 
آن درصدي زیادي از پرسش شوندگان از کمبود معلم 

و کارمند در مکاتب شان شکایت داشتند. 
کمبود  که  مي دهد  نشان  نیز  حاضر  تحقیق  یافته هاي 
معلم و نیروي ورزیده در مکتب ها و نهادهاي آموزشي 
کماکان به مثابه معضل جدي و مشکل بزرگ در مسیر 
بر  مبني  پرسشي  به  دارد.  قرار  افغانستان  معارف  ترقي 
این که »آیا در مکتب تان به تعداد کافي معلم و کارمند 

به دست  دست  طبابت  و  صحت  دست اندرکاران  ماهمه 
بیشتر  خود  اطفال  صحت  بهبود  راستایی  در  و  هم داده 

تالش نماییم.«
اخیرا  که  نمود  عالوه  عامه  صحت  وزارت  سرپرست 
پیشرفت های قابل مالحظه در کاهش مرگ و میر اطفال 

بوجود آمده است.
چند  است  حاکی  عامه  صحت  وزارت  مطبوعاتی  بیانیه 
پنج سال یک طفل  از هر چهار طفل زیر سن  قبل  سال 
هالک می شد و اکنون از هر شش طفل زیر سن پنج سال 

یک طفل جانش را از دست می دهد.
را  مادران  و  اطفال  مرگ و میر  کاهش  دلیل،  ثریا  داکتر 

نه تنها پیشرفت صحی در کشور عنوان نمود، بلکه 
آن را در زمینه رفاه اجتماعی و اقتصادی کشور نیز 
نهاد های دولتی و غیر دولتی  از  تلقی کرده و  مهم 
خواست تا در بهبود وضعیت اطفال و مادران تالش 

مزید نمایند.
از  دیگری  تعداد  اطفال  صحت  کنفرانس  در 
صحت  بخش  در  بین المللی  و  داخلی  متخصصین 
اطفال صحبت نموده، نظرات، پیشنهادها و طرح های 
از  شان را درباره بهبود صحت اطفال و جلوگیری 

مصاب شدن آنها به امراض ارایه نمودند.
این اولین کنفرانس طبی بین المللی می باشد که بعد 
برگزار می گردد  افغانستان  در  از سال های طوالنی 
که به صحت اطفال بعد از سه دهه گذشته می پردازد.

افغانستان  عامه  صحت  وزارت  مطبوعاتی  بیانیه 
حاکی است که کنفرانس مذکور با حضور نزدیک 
متخصص   16 شمول  به  شرکت کننده   250 به 
 34 از  صحی  مراقبت های  نمایندگان  و  بین المللی 
قادر  را  اطفال  امراض  متخصصان  کشور،  والیت 
را در مورد  تا تحقیقات جدیدشان  خواهد ساخت 

صحت اطفال با یکدیگر شریک سازند.
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برگزاری نخستین 
کنفرانس بین المللی صحت 

اطفال در کابل

   قسمت پنجاه و هشتم    
فصل هفتم

تاریخچه ی 
حقوق بشر

وضعیت تعلیم و تربیت 
در افغانستان  
قوانین بايد بر اصول ذيل استوار باشند: در سال 1388

تبعیض  بدون هیچ گونه  را  تمام شهروندان کشور  و آزادي های  � حقوق 
انعکاس داده، مورد حمایت قرار دهند. 

کلیه  طرف  از  شده،  تطبیق  یکسان  طور  به  شهروندان  بر  باید  قوانین   �
ارگان ها، مسووالن دولتي یا افراد و اشخاص، بدون چون و چرا و به طور 
یکسان رعایت شود تا قانونمندي و نظم قانوني در جامعه حکم فرما گردد.

� در پروسه وضع و تدوین قوانین، تمام اتباع کشور باید به طور مستقیم یا 
به وسیله نمایندگان انتخابي خود سهم بگیرند تا قانون، معرف واقعي اراده 
ملت بوده، حقوق شان را منعکس نموده، مورد حمایت قرار دهد. در غیر 

آن، قوانین خصلت دموکراتیک و مردمي نخواهند داشت.
به وسیله  کاريابي  راه  از  شهروندان  حقوق  از  حمايت  ـ   2

تاسیس و راه اندازي پروژه ها و طرح های توسعه: 
اقتصادي،  حقوق  خصوصا  افراد  اساسي  وآزادي های  حقوق  تامین 
قابل دسترسي  غیر  بعضا  و  آنها مشکل  توسط خود  فرهنگي  و  اجتماعي 
طرح های  تطبیق  و  طرح  طریق  از  دولت ها  تا  است  الزم  برآن  بنا  است. 
رشد و توسعه اجتماعي، و با تاسیس و ایجاد موسسات صناعتي، زراعتي، 
فرهنگي و غیره زمینه کار و تحصیل را براي افراد فراهم سازند. تا از یک 
طرف افراد بتوانند با استفاده از مدرک آن زندگي خود و خانواده خود را 
تامین نمایند و از طرف دیگر زیربناي اقتصادي کشور رشد و توسعه یابد. 
همچنان  و  خصوصي  سرمایه  رشد  و  تشویق  دولتي،  پالن های  بر  عالوه 
اقتصاد ملي  ارتقاي تولید و رشد  نیز جهت  صنایع دستي و سایر حرفه ها 
و تامین مردم به کار و معاش و رفع فقر و بي کاري الزم و ضروري است. 
که  فوق  عرصه های  در  قوانین  تصویب  و  وضع  اقدامات  این  پهلوي  در 
منافع  از  و  تنظیم  درست  به صورت  را  کارفرمایان  و  کارگران  مناسبات 
کارگران و پیشه وران حمایت نماید، نیز از وظایف اساسي دولت است. در 
چنین صورتي است که مي توان فقر و بي کاري را محو و با تامین عدالت 

اجتماعي زندگي شرافتمندانه اي را براي تمام اتباع کشور تامین نمود. 
به رسمیت شناختن حقوق وآزادي های مدني و  اعالن و  تنها  در غیر آن 
سیاسي و برابري حقوقي، بدون ضمانت اجراي مادي باقي مانده، نمي تواند 
زندگي واقعي را براي مردم مهیا و حقوق شان را همه جانبه حمایت نماید. 
3 ـ حمايت از حقوق بشر توسط محاکم قضايي و ارگان هاي 

حفظ و حراست حقوق: 
محاکم و ارگان هاي قضایي اساسي ترین و مهم ترین حمایت کننده حقوق 
به  تامین کننده عدالت در داخل یک کشور است.  افراد و  و آزادي های 
رسیدگي  قوانین،  تطبیق  کشورها  تمام  اساسي  قوانین  طبق  سبب  همین 
وحل و فصل دعاوي مردم، محاکمه و مجازات مجرمان و تامین عدالت 
به ارگان هاي قضایي محول شده است. براي این که محاکم بتوانند قوانین 
کشور را به صورت درست تطبیق، عدالت را به نحو احسن تامین و از این 

طریق از حقوق و آزادي های افراد حمایت نمایند، الزم است تا:
�� قضات از علم حقوق، قوانین و نظام قضایي کشور به طور کامل آگاهي 

داشته، افراد صادق با تقوا و داراي  اخالق وخصال حمیده باشند. 
واسطه  به رشوت ستاني،  امور قضاوت،  و قضاوت در جریان  �� محاکم 
بازي و سایر فساد های قضایي و اداري متوسل نگردیده، پیش از همه چیز، 

شخصي را که مرتکب چنین اعمالي شده است مجازات نمایند. 
�� محاکم در اجراات خود باید مستقل و صرف تابع قانون باشند. 

�� محاکم حین فیصله قضایا اعم از جنایي، مدني و اداري پیش از هر چیز، 
احکام و قوانین کشور را تطبیق نمایند نه نظر شخصي خویش را. 

�� همه افراد بدون هر نوع تبعیض باید در نزد محاکم مساوي باشند. به این 
معنا که اوال همه شهروندان کشور یا افراد خارجي، تحت شرایط یکسان 
بتواند بدون  ثانیا هر کس  وعین جرم، در عین محکمه محاکمه شوند و 
هیچ گونه مزاحمت، مالحظات و مانعي به دادگاه مراجعه و به عرایض و 

شکایاتش از طرف محکمه رسیدگي شود. 
حکم  به صدور  قانوني  معین  میعاد  در  و  وقت  اسرع  به  باید  محاکم   ��
به  توقیف  در  سرنوشت  تعیین  بدون  مدت ها  شخص  این که  نه  بپردازند 
سر برد، یا به خاطر احقاق حق خود سال ها در محاکم رفت و آمد نماید. 

بررسي و تحقیق و  به طور همه جانبه  باید قضایا  �� جهت اجراي عدالت 
با جمع آوري دالیل و شواهد کافي قانوني دال بر محکومیت شخص به 

صدورحکم  پرداخته شود. 
شخص  هیج  که  باشند  متوجه  باید  قضایا  به  رسیدگي  حین  محاکم   ��
نگردیده وهمچنین  مجازات  به  منفي محکوم  اثر مالحظات  در  بیگناهي 

هیچ مجرمي بدون مجازات نماند. 
ادامه دارد
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قرائت  آسیب شناسی  به  تا  دارم  تالش  یادداشت  این  در 
ابزاری از آزادی بیان، توانمندی شعوری مردم در کنش و 
واکنش های اجتماعی و تبیین تز پساآزادی بیان بپردازم. در 
این یافته ها، بیشترینه تجربه های آزادی بیان را در افغانستان 

در نظر گرفته ام.
و  کویت  و  عراق  جنگ  رویداد های  نخستین  که  هنگامی 
پسان تر هم ورود نظامی امریکا به عراق رخ داد، وبالگ ها 
جنگ  حقایق  بودند،  آمده  میان  به  تازه  روز ها  آن  در  که 
این  دادند.  انتقال  مردم  به  روشن  و  ساده  و  سریع تر  را 
آزادی  و  بیان  آزادی  عرصه  در  را  جدای  بحث  موضوع 
به  مخاطب  و  رسانه  موقعیت  دگرگونی  اطالعات،  انتقال 
میان آورد. از یکسو تکنالوژی مدرن میدان دار خبررسانی 
سریع و شفاف شده بود و از سوی دیگر شکستن اساسات 
خبرنگاری سنتی که با تعریف »خبرنگار محض« و تعریف 
ویژه و خط کشی شده از »رسانه« نمود یافته بود، ستایش ها و 
نگرانی هایی را برانگیخت. برای نخستین بار انبوه اطالعات 
به  خبر ها  رسانش  سایکل  از  خبر،  دروازه بانان  فیلتر  بدون 
صورت افقی و از نزدیکترین راه عبور کرد و وظیفه سنتی 
پرسش برانگیز  »دروازه بان«را  و  »خبرنگار«  نام  به  کسانی 
برای  کافی  فضای  و  دو سویه  تماس  امکانات  با  و  ساخت 
گنجایش دیدگاه های میلیون ها انسان، مفهوم آزادی بیان و 
حق دسترسی به اطالعات را با گستردگی جادویی و پویایی 

غیرمنتظره به نمایش گذاشت. 
بحث آزادی بیان در عصر دیجیتال، در محدوده تعریف ها 
و  قوانین  اعالمیه ها،  در  بیان  آزادی  شناسه های  بازنمایی  و 
ملی  و  منطقه ای  غیرالزام آور،  و  الزام آور  بین المللی  اسناد 
را  امروز  عصر  می خواهم  من  بگیرد.  شکل  نمی تواند، 
عصر پساآزادی بیان بنامم. به دلیل ارتباطات گسترده میان 
شهروندان زمین و دسترسی به اطالعات و افزایش آگاهی، 
تعریف ها و  با مفهوم،  نخبه گان و درس خواندگان  به ویژه 
ماده های دربرگیرنده آزادی بیان در اسناد، کم و بیش آشنا 
استند. در حوزه سیاست های بین المللی و ملی کمتر قدرت 
و دولتی است که خود را دموکرات نداند و از آن جایی که 
آزادی بیان و حق دسترسی به اطالعات از مولفه های نظام 
دموکرات اند، پس الزاما ارج گزاری به آنها از ناگزیری های 
در  که  است  دیگری  بحث  این  است.  ایشان  سیاست های 
عمل گروه ها و قدرت مداران چه مقدار به اساسات آزادی 

بیان و ارزش های آن باورمند هستند. 
بیان  آزادی  به  وفادار  را  خود  غالبا  شهروندان،  امروز، 
و  نخبه گان  اکثر  می خوانند؛  دموکراتیک  ارزش های  و 

تیوری های  خبرنگاران  و  اندیشه ورزان 
ترویج  در  و  پذیرفته  را  بیان  آزادی 
از  بیشتر  بوده اند؛  کوشا  آن  تبلیغ  و 
آزادی  فلسفه  مورد  در  صفحه  میلیون ها 
شده  نبشته  آن  مزایای  و  آموزه ها  بیان، 
که  است  این  اساسی  دغدغه  ولی  است؛ 
به  مراجعه  و  تعریف ها  ارایه  با  نمی توان 
کنوانسیون ها، اعالمیه ها و قوانین، جایگاه 
بیان  آزادی  پیامد های  و  بسامد ها  واقعی، 
تشریح  دیجیتال  دموکراسی  عصر  در  را 
در  بحثی  هر  بدبختانه  نمود.  تصریح  و 
تعریف ها  به  بیشترینه  بیان،  آزادی  مورد 
و رجوع به قوانین و اسناد و واکنش های 
جوامع  در  آن  گسترش  و  قدرت مداران 
و  بنیادین  بحث  به  تا  می گردد  تفسیر 
پرتو  در  که  بیان  آزادی  گوهر  شناخت 
انسان ها در یک گفتمان  اساسی  آن حق 
چون  می پذیرد؛  تحقق  دوسویه  و  متقابل 
آزادی بیان در زندگی اجتماعی و در میان 
جمعی از انسان ها با گفت و گوی دوسویه، 

معنایابی می شود نه در مونولوگ. 
بایسته است تا آزادی بیان را در سه مرحله 
و  بیان  آزادانه  حق  نخست  کرد:  مطالعه 
دو  شهروندان،  آزادانه  دیدگاه های  ابراز 
بررسی پیامد های پس از آزادی بیان و سه 
و  پاسخگویی  در  بیان  آزادی  اثرگذاری 

شفافیت و ایجاد گفتمان.
آزادی بیان، توانایی عملی ابراز دیدگاه ها 
و اندیشه ها در اجتماع است؛ در جامعه ای 

مسلما  دارند،  را  فکر  و  اندیشه  آزادانه  ارایه  حق  افراد  که 
به  حقیقت  سنجش  و  بررسی  برای  زیادی  گزینه های 
عدالت  به  منجر  حقیقت  این  شناسایی  پیامد  می آید.  میان 
شهروندان  انتقادی  خرد  عدالت  تحقق  برای  می گردد؛ 
می آید؛  میان  به  پرسش گری  و  شناخت  شده  برانگیخته 
در  دارد.  دنبال  به  را  پاسخگویی  و  شفافیت  پرسش گری، 
می یابد.  تحقق  بیان  آزادی  واقعی  مفهوم  که  اینجاست 
جز  نیست  چیزی  تاثیرگذاری  و  پیامد  بدون  بیان  آزادی 

واژه های ریخته در فرهنگ ها و اعالمیه ها. 
گوهر آزادی بیان این است که انسان آزادانه بیندیشد و در 
اندیشه های خویش در جستجوی حقیقت باشد- این حقیقت 
الزاما هر نوع حقیقتی را دربرمی گیرد-  در فضای عمومی و 
داد و ستد های اجتماعی فکر و اندیشه خود را ارایه نماید و 
با احساس رهایی و آزادی، در زندگی اجتماعی، سیاسی، 
فرهنگی و اقتصادی مشارکت داشته جوهره فردیت خود را 
و  تعقیب  از سانسور،  بدون هراس  در یک فضای عمومی 

مجازات اعالم نماید.
انتقادی دارد. در حقیقت  با خرد  پیوند عمیق  بیان،  آزادی 
مناسبات  در  حلقه ای  آزادی،  و  رهایی  حس  با  شهروند 
واکنش های  و  کنش ها  مشارکت،  با  و  می گردد  قدرت 
خود را بازتاب داده سپس در یک کل دورانی، تاثیرگذار 
رهایی،  آزاد،  اراده  بیان  آزادی  از  اگر  حاال  می شود. 
پرسش  این  شود  گرفته  مثبت  تغییر  زایش  و  تاثیراندازی 

مطرح می گردد که پس آزادی بیان برای چه و چرا؟
از  که  تعریفی  به  برمی گردد  بیان  آزادی  تعریف  اساسا 
آزادی و سرشت انسان داریم. حضور خیر مطلق، شر مطلق 
پایه های  از  انسان،  نهاد  در  شر  و  خیر  در  نسبیت  هم  یا  و 
استقاللی  آزادی  باور کانت،  به  است.  اخالق  علم  ارزشی 
است که نباید در تقابل با اخالق قرار گیرد. ولی از آنجایی 
که اخالق یک پدیده نسبی است و ارزش های اخالقی هم 
خیلی نامتجانس و ناهمسان اند، بدون شک نمی توان چندی 
و چونی آزادی را تنها با محک اخالق ضرب زد. یا خالف 
باور مونتیسکو آزادی مفهومی نیست که قانون آن را تایید 
کرده باشد و تنها در پرتو اوامر و نواهی قانون اجرا گردد، 
را  شهروند  آزادی های  که  جابرانه  و  دیکتاتورانه  قوانین 

محدود می سازند، کم نیستند.
آزادی مطلق بشر، ایتوپیایی است که ارزشیابی های فراوانی 
بشر  آزادی  و  رهایی  است.  کرده  تجربه  خود  متن  در  را 
استحاله  سرشت،  تاریخی  دوره  هر  در  که  مفاهیمی اند  از 
گاهی  برانگیخته اند.  را  ناهمسان  دیدگاه های  آن  تداوم  و 

حتا  و  دشوار  آن  به  رسیدن  که  شده  دانسته  آرمان شهری 
و  سامان مند  پیشنهاد های  با  هم  گاهی  است؛  ناممکن  هم 
بایسته  اما  دانسته اند.  مقدور  را  آن  اجتماعی  هنجار های 
است که گفت هیچ آزادی ای به صورت مطلق، امکان پذیر 
نیست. چنان چه آزادی بیان در عدم حاکمیت قانون و عدم 
ارج گزاری به حقوق شهروندان، اغتشاش و هرج و مرج را 

به بار می آورد.
آسیب شناسی آزادی بیان و نیاز شناسایی خطوط سرخ در 
به  نشده است و مردم  نهادینه  قانون  جوامعی که حاکمیت 
توانمندی درک مفهوم بنیادین آزادی و حقوق شهروندی 
اندیشه ورزان،  کاری  الزامات  از  شک  بدون  نرسیده اند، 
بینش  با  که  رسانه هاست  و  مدنی  جامعه  سیاست گذاران، 
اجتماعی سامان مند، کنش ها و هنجار های دانشی و عادالنه 
شهروندان را به سوی عقالنیت و دموکراسی هدایت کنند. 
به رعیت هایی  این حالت شهروندان  از یک چشم انداز در 
تقلیل می یابند که، گویا از وضعیت اجتماعی سیاسی خویش 
و موقعیت خویشتن در جامعه شهروندی آگاه نبوده به رهبر 
دموکرات،  جوامع  در  که  حالی  در  دارند.  نیاز  مرشد  و 
به  نیاز  و  بهره منداند  طبیعی  و  مدنی  حقوق  از  شهروندان 
تقابل  اما در  ندارند.  معنای سنتی آن  به  دنباله روی و رهبر 
به این مساله، شکل گیری افکار عامه در روند اطالع رسانی 
ناقص و تاثیرپذیری از فرادستان  - در یادداشت های قبلی 
این روند را تشریح کرده ام- تفسیر نادرست از ساختار های 
دموکراتیک و سیاست و فرهنگ روزمرگی قرار می گیرد.

را  مردم  رهبری  روند  قدرت  مقوله  که  نیست  شگفتی آور 
آسیب می رساند. صحبت تنها از قدرت سیاسی- اقتصادی 
نیست بلکه قدرت فرهنگی و قدرت رسانه ای که در پرتو 
سرمایه شکل گرفته اند، از آسیب های جدی در شکل گیری 
انبوه  با  را  کاذب  آگاهی  قدرت ها  این  جمعی اند.  خرد 
اطالعات، پیشکش می کنند و در نتیجه سازگاری با ساختار 
و مرعوب  منفعل  را  را ممکن ساخته و شهروندان  موجود 

می سازند. 
شهروندان  و  نگرفته  شکل  جمعی  خرد  که  جوامعی  در 
بسته های  مرعوب آگاهی های کاذب اند و اطالعات را در 
دست  به  بازرگانی  ستد  و  داد  در  دوم  دست  کاالی 
می آورند، بیان آزاد به پوشش و ساختار های روبنایی جامعه 
بسط می یابد تا به انگیزه ها و ریشه ها و زیرساخت ها. و در 
فرهنگ توده آمیزه ای می گردد از قدرت نمایی در مرعوب 
اطالع زدایی،  دروغ پراگنی،  دگراندیش،  افراد  کردن 
خبرسازی،  افترا،  و  تهمت  شایعه پراگنی،  گزافه گویی، 
شخصیت سازی، و بیهوده گویی. در چنین جوامعی رسانه ها 
از یکسو آزاد بودن و ارج گذاشتن به آزادی بیان را شعار 
بازتاب می دهند،  می سازند و از سوی دیگر آن چه را که 
چیزی نیست جز حقیقت های ساخته شده، مفاهیم پوسیده 
به  دادن  سو  و  سمت  و  روزمرگی ها  مهم،  چندان  نه  و 

بحث های عامه پسند.
ساختار های  و  زیرساخت ها  در  ریشه  بنیاد  آزادی  هرگاه 
میان  به  آن  تحقق  عملی  زمینه های  و  نداشته  جامعه  یک 
انارشیزم  و  آزادی  میان  مرز  که  است  دشوار  باشد،  نیامده 
به  را  آزادی اند،  دیالکتیک  که  سرخی  خط های  هم  یا  و 
روشنی و دقت شناسایی کرد. در حقیقت احترام به آزادی 
و حقوق شهروندان سبب محدودیت آزادی بیان می گردد.

نظام  مولفه های  از  حقیقت ها،  ارزشیابی  و  انتقادی  روحیه 
دموکرات است و به آن مشروعیت می بخشد؛ ولی بیان در 
اکثر مواقع، بیان صرف نبوده و در حقیقت یک کنش است 

که پیامد های منفی و مخرب را به بار می آورد.
آزادی بیان در پی کشف حقیقت است و در گفت و گو و 
ابراز آزادانه دیدگاه ها و باور ها به مرحله شناخت می رسد. 
بیان خود  و  در شناخت  انسان  نیست چون  این کافی  ولی 
از  و  نیست  مطلق  حقیقت  یکسو  از  می کند.  اشتباه  گاهی 
سویی بیان کافی نیست تا به حقیقت رسید. در واقع، پیامد 
نهایی آزادی بیان، زایش گفتمان و دیالوگ در یک جمع 

است.
همان سان که انسان تنها با افزایش آگاهی آزاد نمی گردد، 
بیان نیز به صورت مجرد، فلسفه آزادی را تمثیل نمی کند. 
آزادی ای   هیچ  و  است  قرین  برابری  و  عدالت  با  آزادی 
عبدالکریم  بلند کند.  قامت  برابری  و  عدالت  علیه  نبایست 
از  بیان آزاد  ایرانی باری گفته بود که  اندیشه ورز  سروش، 
تنها  که  نیست  این  منظورم  می گیرد.  سرچشمه  آزاد  فکر 

آزادی  بنیاد،  در  گفت.  سخن  می توان  مطلق  رهایی  در 
در  ناصواب  و  صواب  اندیشه های  و  دیدگاه ها  ابراز  بیان، 
کتگوری های گونه گون است. هر کسی حق دارد فکر خود 
را در مورد موضوعی بیان کند و واقعیت های اجتماعی پس 
یا هم در  و  اجتماعی  بیان ها، در گفتمان  استحاله همین  از 
مساله  ولی گوهر  می شوند.  اجتماعی ساخته  متقابل  روابط 
این است که آزادی بیان راهی است برای رسیدن به فضیلت 
و  خودی  من  بازتاب  و  حقیقت  کشف  و  انسان  رهایی  و 
اوج ها  این  به  رسیدن  برای  بیان  آزادی  از  هرگاه  فردیت. 
ابراز  برای  ابزاری  بیان،  آزادی  پس  نشود،  جسته  یاری 
بود که در  نابه هنجاری  ها و کنش های ویران کننده خواهد 
را  دموکراسی  بنیان  و  بیخ  اجتماعی  تاریخی-  روند  یک 

برمی کند.
بگیرد  قرار  واقعیت  با  تقابل  بیان در  هم چنین وقتی آزادی 
برتری جویی  ابزار  به  و  به هویت دیگری آسیب می رساند 
و  مبدل می گردد.  و تخریب دگراندیشان  نابودی  و سالح 
اگر آزادی بیان در یک دایره عقالنیت و خرد، شکل نگیرد 
خود  متن  از  شاخصه  مهم ترین  عنوان  به  را  پرسشگری  و 
حذف کند و شفافیت و پاسخ گویی را به بار نیاورد، یک 

کاریکاتور است تا  تصویر واقعی. 
رسانه ای  سواد  و  توده ها  فرهنگ  دیگر  بار  یک  اینجا  در 
مطرح  بیان  آزادی  وجودی  فلسفه  با  تنگاتنگ  پیوند  در 
می شود. هنگامی که ذهن از اطالعات غیرضروری و گاهی 
برای  اصل  عنوان  به  اندیشیدن  و  انباشته شده  نادرست  هم 
انسان بودن، جا نیفتاده است، چگونه می توان از شکل گیری 
گپی  انسان ها  آزاد  بیان  در  آن  بازتاب  و  اجتماعی  حقایق 

گفت.
دموکراسی  بنیادین  گوهر  حقیقت  در  مشارکت  مساله 
شماری،  حضور  به  مشارکت،  افغانستان  در  می سازد.  را 
شده  خالصه  فرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی،  صحنه  در 
صحنه  در  عمال  کشیده  حاشیه  به  بزرِگ  گروه های  است. 
حضور ندارند؛ چون غم نان و عدم امکانات، و بی سوادی 
این  به  داده اند.  قرار  حاشیه  در  را  ایشان  کم آگاهی  و 
بیان در خدمت  میدان آزادی  در  میدان داری  ترتیب عمال 
است.   نشده  عمومی  و  داشته  قرار  کوچک  گروه های 
آزادی بیان متعلق به همه شهروندان است و در قانون اساسی 
مردم  چون  نیست  کافی  این  اما  شده؛  تسجیل  افغانستان 
برای تعیین رفتار های اجتماعی و کنش های سیاسی خود به 
قانون و کنوانسیون هایی که افغانستان به آنها پیوسته است، 
مراجعه نمی کنند. آنان بیشتر از پیرامون می آموزند، در گیر 
رفتار های سنتی اند و بیشترینه یافته ها و آموزه های رسانه ای 
دارند. حاال وقتی رسانه ها و محیط پیرامون شبح آزادی را 
در قامت آزادی نمایش می دهند، و هیبت قدرت نرم نامریی 
به وجود می آید  این دغدغه  بر ذهن ها استوار می کنند،  را 
که واقعیت های اجتماعی در ذهن شهروندان چگونه ساخته 

می شوند؟ 
بل  نیست،  زبانی  واکنش  یک  تنها  مواقع  غالب  در  بیان 
خود یک کنش است. هر کنش ساخته شده از مولفه های 
دوره  یک  در  و  مشخص  شرایط  در  که  است  گوناگونی 
تاریخی معین کسانی یا چیز هایی یا کارکرد هایی را تحسین 
و  سیستماتیک  طور  به  هم  یا  و  می کند  رد  یا  و  می کند 
بیان  آزادی  است.  بسته  آن  نابودی  به  کمر  تخریب کارانه 
مستقیما به آزادی عمل ارتباط می گیرد. وقتی بیان تنها گپ 
نیست و در حقیقت یک کنش است، پس تبعات آن نیز در 
دایره بزرگتر مطالعه می گردد. چون آزادی عمل چونی ها و 

چندی های ویژه خود را دارد.
افغانستان در  نقد در سایر میدان ها، در  با  بیان، همسان  نقد 
نقد  بیان  باید  واقعیت  به  رسیدن  برای  است.  مانده  حاشیه 
ارج  ماست.  جامعه  روشنفکر  کار  اصلی ترین  این  گردد. 
گذاشتن به آزادی بیان، به معنای پذیرش هر چه بد است، 
پرویزن  در  سنجه ها  و  گفته ها  باید  بیان،  از  پس  نیست. 
گفتمان انتقادی قرار گیرند. در حقیقت در همین جاست که 
آزادی بیان واقعی شکل می گیرد. من بر این باورم که نباید 
با بهانه ها جلو آزادی بیان را قبل از نشر و قبل از ارایه گرفت 
و  ساخت،  روبه رو  خودسانسوری  و  سانسور  با  را  مردم  و 
را  بیان  از  آزادی پس  و حق  بیان  آزادی  بهانه حق  این  به 
یک  در  بایست  شهروندان  اما  داشت؛  دریغ  شهروندان  از 
بیان ها  نقد  به  انتقادی  گفتمان  و  فضا  و  عمومی  مشارکت 
احترام  فردیت  به  کنند،  کشف  را  حقیقت ها  تا  بپردازند 
بگذارند و ناسازه ها را با گپ و گفت در دارچوب داوری 

ببندند. 
وقتی آزادی بیان و مشارکت مردم در انتقاد و طرح پرسش، 
برلوسکنی  سیلویو  بیلر،  تونی  بوش،  جورج  کلینتون،  بیل 
ناگزیر  کشانده  محاکمه  به  را  دیگران  و  تایلر  چارلز  و 
یابند  تا در بحث های عمومی و رسانه ای حضور  می سازند 
و به شهروندان در مورد روابط شخصی خود و سواستفاده 
از قدرت توضیح دهند، کارآست؛ نه زمانی که از خیانت، 
جنایت، جاسوسی به بیگانگان و فساد اداری، بیان سامان مند 
و  تغییر  در  تاثیری  ولی  می گیرد  صورت  ناسامان مند  یا 
نقشی  و  نمی آورد  میان  به  پالیسی ها  و  سیاست ها  بازنگری 
ندارد.  انتقادی  ملی  گفتمان  یک  در  را  مردم  بسیج  در 
تا  می گیرد  شکل  بیان  پساآزادی  بحث  که  همین جاست 
ارزشنماهای  و  جدید  نگره های  انگاره  در  بیان  آزادی 

متفاوت تفسیر گردد.
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صد روز فرصت برای بهبود خدمات در عراق

امريکا تهديد و سرکوب فعاالن سیاسی در ايران را محکوم کرد 

رشد اقتصادی چین کاهش می يابد

به دنبال بروز يک رشته تظاهرات در سراسر عراق، که 
منجر به کشته شدن دست کم ده نفر شد، نوری مالکی، 
نخست وزير، صد روز به اعضای دولت وقت داده است 

تا خدمات عمومی را بهبود دهند.
برق،  کمبود  بابت  از  تظاهرکنندگان 
قيمت باالی مواد خوراکی و فساد در 

دستگاه های دولتی شاکی هستند.
پيش،  ماه  دو  فقط  که  مالکی  نوری 
در  سياسی  بالتکليفی  ماه ها  دنبال  به 
شد،  دولت  تشکيل  به  موفق  عراق، 
اکنون تحت فشار شديدی قرار گرفته 
بهبود  را  دولت  عملکرد  تا  است 
ديگر  بسياری  مانند  هم  عراق  بخشد. 
از کشورهای جهان عرب با موجی از 

تظاهرات روبرو شده است.
مختلف  نقاط  از  گزارش هايی که 
بروز  از  حاکی  می رسد  کشور 
و  تظاهرکنندگان  ميان  درگيری 
واليان  از  تن  سه  است.  شهر  چندين  در  امنيتی  نيروهای 

عراق، ناچار به کناره گيری از سمت های خود شده اند.

تظاهرکنندگان عراقی نسبت به مسايل مختلفی اعتراض 
و  امنيت  وجود  عدم  عمومی،  خدمات  کمبود  دارند: 

کمبود اشتغال.
عالوه بر اين شکايات، مردم عراق از افزايش ميزان فساد 
کشور  اين  سياستمداران  کالنی که  حقوق های  و  مالی 

برای خود تعيين می کنند، شديدا به خشم آمده اند.
آقای مالکی قول داده است که در طی صد روز به همه 
خود  کابينه  اعضای  به  او  کند.  رسيدگی  شکايات  اين 
در  مدت  اين  در  نتواند  که  وزرايی  از  يک  هر  گفت 
زمينه برطرف کردن اين شکايات پيشرفتی کند، بايد به 

او پاسخگو باشد.
مشکالت  اين  با  عراق  که  است  سال  هشت  اکنون  اما 
زمينه  در  هم  قابل مالحظه ای  پيشرفتی  و  است  روبرو 
برطرف کردن آنها نکرده است و به همين دليل مشکل 
آينده  ماه  سه  در عرض  که  کرد  تصور  بتوان  که  است 

تغيير زيادی صورت بگيرد.

جمهوری  سفيد،  کاخ  ملی  امنيت  شورای  سخنگوی 
حقوق  فاحش  نقض  و  رياکاری  به  را  ايران  اسالمی 
شهروندان ايرانی متهم کرد و گفت که ايرانيان مستحق 
را در  همان عدالت و حقوقی هستند که دولت شان آن 

خارج از کشور ستايش می  کند.
تامی ويتور در بيانيه ای که خطاب به دولت ايران منتشر 
کرده، نوشته است: »امريکا و جهان همچنان شاهد نقض 
سوی  از  ايرانی  شهروندان  شمول  جهان   حقوق  فاحش 

دولت ايران و ادامه رياکاری های اين دولت هستند.«
مقام های امريکايی به تازگی از اقدام های دولت ايران در 
سرکوب معترضان ايرانی و همزمان با آن تقبيح سرکوب 
انتقاد کرده   معترضان در مصر و ديگر کشورهای عربی 

بودند.
بيانيه سخنگوی شورای امنيت ملی کاخ سفيد می افزايد: 
»دولت ايران بايد اجازه دهد تا شهروندانش بدون هراس 
بپردازند.  آزاد  تجمع  و  عقيده  بيان  فعال،  گفتگوی  به 
که  هستند  حقوقی  و  عدالت  همان  مستحق  ايرانيان 
ستايش  کشور  از  خارج  در  را  آن  محسنات  دولت شان 

می کند.«

متحده  اياالت  کلينتون، وزير خارجه  هيالری 
امريکا نيز روز چهارشنبه گذشته در رابطه گفته 
تمام  به  شفاف  طور  به  ايران  »حکومت  بود: 
از شهروندانش دريغ  دنيا نشان داد حقوقی را 
خاورميانه،  کشورهای  ديگر  در  که  می کند 

خواستار رعايت آنها است.«
بيانيه کاخ سفيد همچنين آمده است:  ادامه  در 
»اياالت متحده قويا اقدامات سازمان دهی شده 
ارعاب و بازداشت چهره های سياسی، مدافعان 
حقوق بشر، فعاالن سياسی، رهبران دانشجويی، 
محکوم  را  وبالگ نويسان  و  روزنامه نگاران 

می کند.«
مهدی  و  موسوی  ميرحسين  فراخوان  دنبال  به 

 25 روز  در  راهپيمايی  برگزاری  برای  کروبی، 
دلو، که با استقبال ده ها هزار نفر در سراسر ايران روبرو 
شد، مقام های جمهوری اسالمی با افزايش محدوديت ها 
برای اين دو رهبر مخالفان، آنها را به طور کامل در حصر 
خانگی قرار دادند و برخی خبرها از انتقال آنها به مکانی 

نامعلوم حکايت دارد.

کمپاين بين المللی حقوق بشر در ايران و سايت سحام نيوز 
زهرا  موسوی،  ميرحسين  انتقال  از  خود  منابع  از  نقل  به 
رهنورد، مهدی کروبی و فاطمه کروبی به مکان نامعلومی 
خبر داده اند و مجتبی واحدی، سخنگوی کروبی نيز گفته 

است احتماال اين خبر صحت دارد.

مقابله  برای  است  گفته  چين  وزير  نخست  جيابايو،  ون 
اين  شده  برنامه ريزی  اقتصادی  رشد  قيمت ها  افزايش  با 

کشور يک درصد کاهش می يابد.
دولت چين ميزان رشد اقتصادی را 8 درصد تعيين کرده 

بود.
اينترنتی  پاسخ  و  پرسش  نشست  يک  در  که  ون  آقای 
پايدار  بايد  چين  اقتصادی  رشد  گفت  می کرد،  شرکت 

باشد.
اعالم  را حدود 5 درصد  تورم  آمار رسمی  دولت چين 
کرده، اما بهای غذا تا حدود 10 درصد افزايش يافته که 

موجب نارضايتی عمومی شده است.
طی  دارد.  نمادين  جنبه  بيشتر  رشد  ميزان  پايين آوردن 
شش سال گذشته ميزان واقعی رشد اقتصادی از نرخ 8 

درصدی تعيين شده باالتر بوده است.
رشد اقتصادی چين در سال گذشته به 10.3 درصد رسيد 

که از همه کشورهای جهان بيشتر بود.

و  غذا  بهای  افزايش  خود  با  العاده  خارق  رشد  اين  اما 
چين  وزير  نخست  گفته  به  که  آورده  همراه  به  مسکن 
انداخته  خطر  به  را  اجتماعی  ثبات  حتا  و  مردم  زندگی 

است.
آقای ون گفت که اين تغيير نرخ موجب افزايش »کيفيت« 

رشد اقتصادی خواهد شد.
وی تصديق کرد که تاثيرات محيط زيستی نيز يکی ديگر 

از علل اين تصميم بوده است.
را  زيست  محيط  نبايد  اين  از  بيش  که  گفت  ون  آقای 
محيط  بر  فشار  تشديد  افزود  او  کرد.  سريع  رشد  فدای 
ناپايداری  موجب  مدت  دراز  در  طبيعی  منابع  و  زيست 

رشد اقتصادی می شود.
وزير  ژيجون،  ليو  عزل  به  اشاره  با  چين  وزير  نخست 
راه آهن که هم اکنون تحت تعقيب قضايی است، گفت 

پکن مصمم به مبارزه با فساد است.
که  می دهد  نشان  اظهارات  اين  می گويند  خبرنگاران 

افزايش  از  عمومی  نارضايتی های  نگران  چين  رهبری 
بهای کاالها است.

گروهی از معترضان اخيرا در يک پيام اينترنتی از مردم 
خواستند هر يک شنبه بعد از ظهر دست به تظاهرات آرام 

بزنند.

اوباما از گفتگوی ملی در 
بحرين استقبال کرد

از تعهد پادشاه  اوباما، رييس جمهور امريکا  باراک 
بحرين به اصالحات سياسی حمايت کرده است.

بن عيسی  حمد  شيخ  که  تغييراتی  از  اوباما  آقای 
آل خليفه، پادشاه بحرين در کابينه انجام داده و چهار 
برکنار  را  سلطنتی  خانواده  عضو  دو  جمله  از  وزير 

کرده استقبال کرده است.
مرگبار  تظاهرات  هفته  دو  از  پس  جابه جايی ها  اين 
شيعيان بحرين عليه اقليت سنی حاکم انجام می شود.

شاهزاده  که  ملی  گفتگوی  از  افزود  اوباما  آقای 
سلمان، وليعهد بحرين آغاز کرده حمايت می کند.

وی خواهان آن شد که اين روند فارغ از تفاوت های 
مردم  خواسته های  و  بشود  همگان  شامل  مذهبی، 

بحرين را در بر گيرد.
آقای اوباما با صدور بيانيه ای گفت: »از اعالميه ملک 
حمد بن عيسی آل خليفه درباره تغييرات مهم کابينه و 

اظهار مجدد تعهد او به اصالحات استقبال می کنم.«
هزاران معترض بحرينی برای پانزدهمين روز متوالی 
در ميدان لولو )مرواريد( در منامه، پايتخت، اجتماع 

کردند.
آنها خواهان انتخابات پارلمانی دموکراتيک و عزل 
شيخ خليفه بن سلمان آل خليفه که 40 سال نخست 

وزيری را بر عهده دارد، هستند.

نیوزيلند نخستین قربانی 
زمین لرزه را به خاک سپرد 

نيوزيلند نخستين قربانی زمين لرزه هفته گذشته ی اين 
کشور را روزدوشنبه به خاک سپرد.

شهر  در  بود  ماهه  پنج  که يک کودک  قربانی  اين 
سپرده  خاک  به  لرزه  زمين  مرکز  چرچ،  کرايست 

شد.
تازه ترين آمار تلفات زمين لرزه 6 و سه دهم ريشتری 
روز سه شنبه 148 نفر گزارش شده که گفته مي شود 

اين تعداد ممکن است به بيش از  200 نفر برسد.
مسووالن هشدار داده اند امروز احتمال وزش بادهای 
برخاستن  به  می تواند  که  می رود  منطقه  در  شديد 
غبارهای آلوده و ويرانی بيشتر خانه های آسيب ديده 

از زمين لرزه بيانجامد.
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چیلی در سالگرد زمین لرزه سال گذشته 
بار دیگر لرزید 

زمین لرزه اى به شدت ۶ درجه ريشتر جنوب مركزى چیلی را لرزاند.
اين زمین لرزه روز يک شنبه در سالگرد زمین لرزه اى رخ داد كه سال گذشته كشور چیلی 
را به لرزه در آورد و ضمن ايجاد سونامی به مرگ بیش از ۵۰۰ نفر و بی خانمانی ۲۲۰ هزار 

نفر انجامید.
به گزارش اداره ملی امور اضطرارى چیلی، هنوز آمارى از قربانیان و میزان خسارات منتشر 

نشده ولی در بخش هايی از دو شهر كانت و چیگويانت قطع برق مشاهده شده است.
در گزارش اداره ملی امور اضطرارى چیلی تصريح شده كه اين زمین لرزه منجر به ايجاد 

سونامی نشده است.

گردهمایی وزرای خارجه جهان برای آوردن فشار بر قذافی

در  جهان  كشورهاى  از  تعدادى  خارجه  امور  وزراى 
جنوا گرد هم می آيند تا در مورد بحران انسانی در لیبیا 

به بحث و گفتگو بپردازند.
پیش  كه  امريكا  خارجه  امور  وزير  كلینتون،  هیالرى 
متحد سخن  ملل  سازمان  بشر  از جلسه شوراى حقوق 
اروپا،  از  خود  همتايان  با  كه  كرد  اعالم  می گفت، 
و  مورد جنبه هاى سیاسی  افريقا در  خاورمیانه و شمال 
حقوق بشرى آنچه كه اكنون در لیبیا می گذرد گفتگو 

خواهد كرد.
گروه هاى  از  خود  حمايت  رسما  امريكايی  مقامات 
مخالف حكومت قذافی در شرق لیبیا را اعالم كرده اند. 
در همین حال گروه هاى مخالف معمر قذافی، رهبر لیبیا 

از ادامه تالش ها براى در دست گرفتن كنترول اوضاع 
در نقاط مختلف اين كشور خبر داده اند.

گزارش ها همچنان از ادامه خروج مردم از لیبیا حكايت 
دارد. قرار است هواپیماها و كشتی هاى بیشترى به مرز 
تخلیه  روند  تسريع  به  تا  شوند  فرستاده  لیبیا  و  تونس 

هزاران كارگر مهاجر از اين كشور كمک كنند.
شرقی  شهرهاى  در  لیبیا  حكومت  مخالف  نیروهاى 
اين كشور از جمله بنغازى، كه از ۱۰ روز پیش صحنه 
با  كرده اند  اعالم  است،  بوده  اعتراضات  اوج گیرى 
سیاسی  بازوى  عنوان  به  ملی  شوراى  يک  تشكیل 
خواهند  عمل  قدافی  حكومت  علیه  اعتراضی  حركت 

كرد.

                  تلویزیون سبا
نشرات خبرى بیست وچهار ساعته تلويزيون سبا، در سال ۲۰۰8 میالدى آغاز و درحال حاضر سیزده واليت بزرگ كشور را از طريق دو كانال خود تحت پوشش نشراتی دارد. تلويزيون سبا در نظر دارد تا هفت واليت ديگر را نیز 

در زودترين فرصت تحت پوشش نشراتی در آورده و پوشش خبرى تمام واليت هاى كشور از اهداف نهايی است. 
تلويزيون سبا، به هدف اطالع رسانی براى مردم درمناطق دور دست كشور فعالیت نموده و تالش دارد تا با گسترش ساحه فعالیت در ساير نقاط، برنامه هاى آموزشی، تفريحی، پژوهشی و گزارش هايی را با توجه با نیاز عامه در 

بخش هاى مختلف، آماده وبدست نشر بسپارد. 
برنامه هاى چون، درجه صفر؛ كه موارد پیچیده وبزرگ فساد ادارى دركشور را به كاوش می گیرد. نهايت ما؛ كه در مورد مداخله كشورهاى خارجی در امور افغانستان، حفظ منافع ملی و روابط بین المللی افغانستان، می چرخد. امید؛ 
كه يک مجموعه مستند تحقیقی_ معلوماتی درمورد نسل آينده كشور می باشد. نوبت گفتگو؛ كه تصمیم گیرندگان كشور را به پیشگاه ملت كشیده وموضوعات ضرورى و مهم را زير بحث می گیرد. ديدبان؛ كه متمركز بركارهاى 
انكشافی درمناطق دور دست كشور، مشكالت، چالشها وخواست هاى مردم اين مناطق می باشد. گذر؛ درمورد شخصیت هاى مهم كشور و هويدا سازى حقايق وزار هاى تاريخی ى كه از انظار عامه دورمانده متمركز است. زمین؛ 

طبیعت زيباى كشور را به تصوير می گیرد. كوى وبرزن؛ كه در مورد فرهنگ و عنعنه محلی در مناطق مختلف كشور روشنی می اندازد. و چندين برنامه مهم وارزشمند ديگر را تهیه و به دست نشر می سپارد.
تلويزيون سبا، مفتخر به كسب جوايز ملی وبین المللی، به دلیل انتشار برنامه هاى موثر نیز می باشد، عالوه براين، نداى مردمی از ياد رفته در ولسوالی ها و دهكده هاى دور دست را فرياد، و براى مورد توجه قرار گرفتن اين مناطق، از موضوعات گونه گون 

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