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گفت  آیساف  نیروهای  سخنگوی  یک 
و  حکومت  مقام های  از  متشکل  هیاتی 
مورد  در  تا  است  شده  موظف  آیساف 
تحقیق  ملکی،  تلفات  ادعای  تازه ترین 
ادعای  که  است  گفته  قبال  آیساف  کند. 
تلفات ملکی را »بسیار جدی« می گیرد و 
افزوده است که در مورد تازه ترین ادعای 
تلفات ملکی در والیت کنر، »به زودی و 

به طور کامل« تحقیق می کند. 
بعد از این که مقام های محلی والیت کنر 
گفتند نیروهای ناتو در حمله هوایی شان 
افراد ملکی را کشته اند، حدود 150 تن در 
شهر اسعد آباد، مرکز والیت کنر، دست 
به تظاهرات زدند. به گفته شاهدان عینی، 
ضدامریکایی  شعارهای  تظاهرکنندگان 

حامد کرزی، رییس جمهور کشور روز 
توسط  غیرنظامیان  کشتار  از  شنبه  چهار 
نیروهای بین المللی در افغانستان به شدت 
»کشتار  که  داد  هشدار  کرده،  انتقاد 
ناتو  نیروهای  برای  غیرنظامیان  روزانه« 

مشکالت بزرگی خلق می کند.
مقام های محلی خبر دادند که در جریان 
در  ناتو  نیروهای  هوایی  حمله  یک 
شده اند.  کشته  کودک  نه  کنر،  والیت 
والیت  امنیه  فرمانده  ضیایی،  خلیل اهلل 
ناتو  نیروهای  کنر گفت در حمله هوایی 
علیه شورشیان به روز سه شنبه، نه کودک 

هفت تا نه ساله، کشته شده اند. 
حامد کرزی که در بریتانیا به سر می برد، 
»کشتار  که  داد  هشدار  بیانیه ای  نشر  با 
بزرگی  مشکالت  غیرنظامیان،  روزانه« 

برای نیروهای ناتو خلق خواهد کرد. 
انتشار  بیانیه که از دفترش  کرزی در این 
اشاره  دیگر  بار  یک  »من  گفت:  یافت، 
و  منابع  بر  باید  ناتو  و  آیساف  می کنم 
یا  کنند،  تمرکز  تروریسم  پناه گاه های 
این که در غیر آن، آن ها با کشتار روزانه 
مشکالت  ایجاد  باعث  ملکی،  مردم 

بزرگی برای خود شان خواهند شد.«

مجلس نمایندگان مقامات 
ارشد امنيتی را احضار می کند

در پی نا امنی های اخیر در کشور، مجلس نمایندگان 
به  را  امنیتی  ارشد  مقامات  تا  است  گرفته  تصمیم 

مجلس فرا بخواند.
و  انتحاری  حمالت  در  غیرنظامیان  شدن  کشته 
عملیات نیروهای ناتو، یکی از مسایل مورد بحث در 

نشست روز چهارشنبه مجلس نمایندگان بود.
محکوم  شدت  به  را  غیرنظامیان  کشتار  مجلس  این 

کرده و خواستار پاسخگویی عامالن آن شد.
این که  بر  مبنی  است  منتشر شده  اخیرا گزارش هایی 
تعدادی از غیرنظامیان در شرق کشور بر اثر حمالت 

نیروهای ناتو کشته شده اند.
در تازه ترین مورد، دفتر رییس جمهور کرزی گفته 
نیروهای خارجی در والیت  بمباران  اثر  بر  است که 

کنر، 9 کودک کشته شده اند.
پیش از آن نیز، دولت گفته بود که در یک عملیات 
نیروهای ناتو، بیش از شصت غیرنظامی کشته شده اند.

نیروهای ناتو این گزارش ها را تایید نکرده و گفته اند 
که در موارد یاد شده تحقیق می کنند.

از سوی دیگر اخیرا در چند حمله انتحاری در مناطق 
زخمی  و  کشته  غیرنظامی  ده ها  کشور،  مختلف 

شده اند.
نمایندگان  مجلس  در  اصلی  انتقادهای  از  یکی 
و  خارجی  نیروهای  میان  چرا  که  بود  این  افغانستان 
الزم  هماهنگی  نظامی  عملیات  اجرای  در  داخلی 

وجود ندارد.
قرار شد وزرای داخله و دفاع و رییس امنیت ملی در 
نشست روز یکشنبه مجلس نمایندگان حضور یابند و 

در مورد برنامه های خود توضیح دهند.
و  است  شده  بدتر  اخیر  هفته های  در  امنیتی  اوضاع 
را  آن  مسوولیت  طالبان  گروه  که  انتحاری  حمالت 
جمله  از  مختلف کشور  مناطق  در  می گیرند  بدوش 

کابل شدت گرفته است.
مقام های ناتو و وزارت دفاع گفته اند که بنا بر عوامل 
از  نیروهای خارجی  برنامه خروج  مختلفی، از جمله 
افغانستان و تشدید حمالت ناتو، انتظار می رود ظرف 

سال جاری، خشونت ها بیشتر شود.
انتقال  برنامه  دیگر،  ماه  یک  از  کمتر  تا  است  قرار 
افغانستان  نیروهای  به  ناتو  از  امنیت  تامین  مسوولیت 
 2014 سال  تا  می رود  انتظار  و  شود  آغاز  عمال 
ترک  را  افغانستان  سربازان خارجی  تمامی  میالدی، 
داخلی  نیروهای  به  کشور  امنیتی  مسوولیت  و  کرده 

سپرده شود.

سرمی دادند. 
که  است  کرده  تاکید  همچنان  کرزی 
مراکز  و  پناهگاه ها  افغانستان  »روستاهای 
بین المللی  نیروهای  و  نیستند  تروریسم« 
کنند.  تمرکز  تروریزم  مراکز  به  باید 
که  است  شورشیان  مراکز  به  او  اشاره 
گفته می شود در مناطق قبیله یی وزیرستان 

شمالی پاکستان مستقر هستند. 
تنش ها  ریاست جمهوری  دفتر  بیانیه  این 
را  بین المللی  جامعه  و  میان حامد کرزی 
پیش از شروع انتقال مسوولیت های امنیتی 
به نیروهای افغانستان، برجسته تر می سازد. 
انتقال  روند  دیگر  هفته  سه  تا  است  قرار 
مسوولیت های امنیتی به نیروهای افغانستان 

به صورت رسمی شروع گردد. 
رییس  سوی  از  که  هیاتی  گذشته  هفته 
بود  شده  موظف  کرزی  حامد  جمهور 
ادعای جداگانه تحقیق کند،  تا در مورد 
یک  جریان  در  ناتو  نیروهای  گفت 
 65 کنر  والیت  در  روزه  چهار  عملیات 
ناتو  نیروهای  اند.  کشته  را  ملکی  فرد 
فرد  چند  که  دارند  اطالع  فقط  گفتند 
زخمی  عملیات  این  جریان  در  ملکی 

شده اند. 

بخش  عضو  و  مشاور  حكاك،  نبي  غالم 
مستقل  كميسيون  ارزيابي  و  نظارت 
گفت  8 صبح  به  افغانستان  بشر  حقوق 
لوي  از  كميسيون  اين  آن كه  وجود  با 
سارنوالي خواهان انتقال قرباني به كابل 
و پي گري پرونده ي نسبتي اش درپايتخت 
شده است ولي آخرين گزارش هاي آنان 
از  خارج  به  تجاوز  قرباني  كه  مي رساند 

كشور فرار داده شده است.

کرزی: 
به کشتار روزانه غيرنظاميان پایان دهيد

عناوین 
مطالب امروز:

كميسيون مستقل حقوق بشر: 

قضيه تجاوز جنسي در كنر پيگيري شود
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صلح با طالبان
 و دشمنی با 

فيس بوک
بر  مبتنی  ربانی  آقای  ترس 
تحليل  قابل  قدرت  روابط 
بر  ربانی،  آقای  است. 
انحصارگرايانه  تفكر  اساس 
جديد  نسل  نمی خواهد 
در  روحانيون  طبقه  از  مجزا 
رهبری  و  قدرت  مناسبات 
سهيم  و  شريک  جامعه 
ربانی  ديدگاه  اين  باشند. 
تيوری  و  رويكرد  هرگونه  با 
قرار  تضاد  در  نيز  صلح 
شاه  كه  می شود  گفته  دارد. 
كل  دارد  نظر  در  عربستان 
شبكه فيس بوك را خريداری 
كرده، ديكتاتوری ها را از آن 
با  ربانی  ديدگاه  كند.  راحت 
اين گونه انحصار تطابق كامل 

دارد.
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نودمین  مناسبت  به  کابل:  8صبح، 
سالروز عقد پیمان دوستی میان ترکیه و 
افغانستان، سیمنار علمی از سوی وزارت 

خارجه در کابل راه اندازی شد.
مقام های  از  سیمنار که شماری  این  در 
حکومتی و مقام های سفارت ترکیه در 
روابط  ادامه  بر  داشتند،  حضور  کابل 
تاکید  کشور  دو  میان  دوستی  و  حسنه 

شد.
وزارت  سرپرست  حیدر،  عبدالحی 
امور جارجه ضمن تقدیر از کمک های 
فروان ترکیه به بازسازی و تامین امنیت 
ادامه  دوستی  این  که  گفت  افغانستان، 

می یابد. 
ترکیه  سفیر  اوزترک،  بستات  همچنین 
در کابل نیز، بر ادامه روابط همکاری و 

دوستی میان دو کشور تاکید کرد.

متحده  ایاالت  جدید  ویژه  نماینده 
از  پاکستان،  و  افغانستان  برای  امریکا 
برنامه ریزی شده اش  روز دو شنبه سفر 
جده،  لندن،  در  گفتگوهایی  برای  را 
کابل، اسالم آباد و بروکسل آغاز کرده 
تماس  گروه  کنفرانس  در  او  است. 

افغانستان در جده شرکت می کند.
وزارت  سخنگوی  کراولی،  فلیپ 
گفت  امریکا  متحده  ایاالت  خارجه 
ویژه  نماینده  گروسمن،  مارک  که 

ترکیه  و  افغانستان  میان  دوستی  پیمان 
خان  ولی  محمد  توسط   1921 سال  در 
سفیر وقت افغانستان در مسکو با دولت 
کمال  رهبری  تحت  ترکیه  عثمانی 

افغانستان  برای  امریکا  متحده  ایاالت 
در  جده  به  دارد  نظر  در  پاکستان،  و 
قرار است  عربستان سعودی سفر کند. 
ماه  سوم  پنج شنبه،  روز  به  گروسمن 
همسایه  کشورهای  نشست  در  مارچ 
جده  در  که  افغانستان  به  ذی عالقه  یا 

برگزار می شود، شرکت کند. 
امریکا  متحده  ایاالت  خارجه  وزارت 
»گروه  اجالس  ریاست  که  گفت 
شتاینر،  میشایل  را  تماس«  بین المللی 
به  افغانستان  برای  آلمان  ویژه  نماینده 
عهده دارد. میزبان این نشست سازمان 

کنفرانس کشورهای اسالمی است.
ایاالت  خارجه  وزارت  اعالمیه  در 
که  است  شده  گفته  امریکا  متحده 
اسالمی  کشورهای  کنفرانس  »سازمان 
بر  کنفرانس،  این  در  میزبانی اش  با 
کمک های اساسی اکثریت کشورهای 

امضا  به  این کشور  فقید  اتاترک، رهبر 
جمله  از  ترکیه  که  است  گفتنی  رسید. 
استقالل  که  بود  کشورهایی  اولین 

افغانستان را به رسمیت شناخت.

اسالمی با افغانستان و پاکستان روشنی 
می اندازد.«

از یک سوم 50 کشوری که در  بیش 
گروه بین المللی تماس شمولیت دارند، 
اسالمی  کشورهای  کنفرانس  عضو 

می باشند.
این  در  را  افغانستان  هیات  ریاست 
خارجه  وزیر  رسول،  زلمی  نشست 
هیات  در  داشت.  خواهد  عهده  بر 
رییس  ربانی،  برهان الدین  افغانستان 
دارد.  شرکت  نیز  صلح  عالی  شورای 
این شورا به منظور پایان دادن به جنگ 
با طالبان و مصالحه با این گروه تشکیل 

شده است.
در اعالمیه ایاالت متحده امریکا افزوده 
وزیر  خار،  ربانی  حنا  که  است  شده 
خارجه پاکستان ریاست هیات پاکستان 

را در این کنفرانس به عهده دارد.

جگدلک: 
نوروز را جشن 

می گیریم، 
به  پیوند  در  که  نشستی  در 
یک سالگی بنیاد ارتباط و فرهنگ 
راه اندازی  کندز  در  رسانه ای 
جگدلک  انور  محمد  بود،  شده 
و  دیرین  فرهنگ  از  یادکردی  با 
تمدن کهن و با اشاره به رویدادهای 
اخیر)حمله های  اندوه ناک 
انتحاری(، گفت: »نوروز، این روز 
را جشن  فرهنگی خود  و  تاریخی 
می گیریم. کم از کم، یک روز را 

باید شاد باشیم.«
عالوه  همچنان  جگدلک،  آقای 
را  نوروز  دارد جشن  نظر  در  کرد 

در سال های آینده، بهتر و پر شان 
تجلیل   1390 سال  از  شوکت تر  و 
کند. او در بخش دیگر سخنانش، 
نهادهای  از  را  خود  پشتیبانی 
و  داشت  اظهار  ادبی  و  فرهنگی 
راه  اندازی  انتظار  در  که  گفت 
برنامه های ادبی و فرهنگی است و 
کندز  شهروندان  به  زمینه،  این  در 

همکاری می کند.
ارتباط  و  فرهنگ  بنیاد  از  او 
یاد  نهادی  عنوان  به  رسانه ای، 
کرد که تا هنوز جوان نشده، ولی 

دستاوردهای خوبی داشته است.
مجیدی،  ذبیح اهلل  گونه  همین 
و  فرهنگ  بنیاد  دوره ای  رییس 
گزارش  ارایه  با  رسانه ای،  ارتباط 
آنانی که  تمام  از  نهاد،  این  کاری 
همکاری  بنیاد،  این  کار  راه  در 

کرده اند، سپاسگزاری کرد.
محبوب اهلل محبوب، رییس شورای 
اعضای  همکاری های  نیز،  والیتی 
با شورای  را  رسانه ای  ارتباط  بنیاد 
های  کار  و  کرده  تقدیر  والیتی، 

این بنیاد را ارزنده خواند.

تطبیق72 پروژه  
در تخار

و  احیا  ریاست  تخار:  8صبح، 
دور  در  تخار  دهات  انکشاف 
برنامه همبستگي ملي کار 72  دوم 
پروژه در روستاهاي اطراف  تالقان 
را که با ده درصد سهم مردم اجرا 
بهره برداري  به  است  تطبیق شده  و 

سپرده است. 
رییس  ایوب،  طاهر  محمد  انجنیر 
به  تخار  دهات  انکشاف  و  احیا 
تطبیق  »پروژه هاي  گفت:  8صبح 
و  هفتاد  مجموعي  ارزش  به  شده 
شصت  و  شش صد  و  میلیون  دو 
شامل   )72660000( افغاني  هزار 
یک  صحي،  کلینیک  باب  یک 
پل  شش  پلچک،  پنج  حمام،  باب 
بزرگ، 17 کلیومتر سرک همراه با 
 21 استنادي،  دیوار هاي  پلچک ها، 
حلقه چاه آب آشامیدني، برق آبي 
و  فرهنگي  مرکز  چهار  کوچک، 
اجتماعي و هشت پروژه ي خیاطي 
فامیل   7266 مجموعا  که  مي  باشد 
این  مزایاي  از  روستا  چهل  در 

پروژه ها مستفید شده اند.« 
زیادي  پروژه هاي  است  گفتني 
و  ولسوالي ها  در  قبیل  این  از 
روستاهاي دور دست تخار از طریق 
سال  در  ملي  همبستگي  برنامه ي 
شده  سپرده  بهره برداري  به  روان 

است.

برگزاری سیمنارنودمین سال 
پیمان دوستی افغانستان ـ ترکیه

کنفرانس گروه بین المللی تماس در جده برگزار شد
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کشتار غیرنظامیان، 
تقویت تروریزم است 

در بمباران هوایی ناتو در ولسوالی مانوگی 
جمع آوری  برای  که  طفل   9 کنر  والیت 
خانه های شان  تا  بودند  رفته  کوه  به  چوب 
دادند.  از دست  را  را گرم سازند، جانشان 
کنر  معارف  رییس  حسنی،  سیدجمال الدین 
گفته است که اطفال کشته شده همه شاگردان 
مکتب بوده اند. در عکس العمل به این فاجعه که 
نشان از بی دقتی نیروهای هوایی ناتو دارد، 
دیروز صدها تن از اهالی ولسوالی مذکور 
والیت  شاه راه  و  زده  راهپیمایی  به  دست 
نورستان را بر روی ترافیک بستند. البته به 
مشکل می توان بر خود قبوالند که این حمله 
آن هم بر اطفال معصوم و بی گناهی که برای 
با  سالحی  و  بودند  رفته  چوب  جمع  آوری 
خود نداشتند، از روی اشتباه صورت گرفته 
باشد. این که رییس دولت گفته است که ناتو 
با این کار با مشکالت بزرگی مواجه خواهد 
اطفال  اولیای  زیرا  است،  نگفته  بی جا  شد، 
کشته شده را تحریک می کند که به طالبان 
بپیوندند. به گفته ی رییس جمهور، ده روز 
علی آباد  ولسوالی  در  غیرنظامیان  قتل  از 
نمی گذرد که رویداد مانوگی رخ داده است. 
در حمله ی هوایی ناتو در هفته ی گذشته در 
ولسوالی غازی آباد این والیت 65 غیرملکی 
کشته شده اند که بیشتر آنها زنان و کودکان 
بوده اند. از طرف دیگر آدمکشی های طالبان 
مناطق  در  غیر مسلح  بی گناه  مردم  بر 
افغانستان  مردم  همه  کشور،  گوناگون 
خود  از  مردم  است.  نموده  سوگوار  را 
توسط  ما  که  می کند  فرقی  چه  می پرسند 
آیا  می شویم.  کشته  یکسان  طرف  دو  هر 
ناتو  نیروهای  که  باوراند  بر خود  می توان 
هم همان کاری را انجام می دهند که طالبان 
در صدد انجام آن هستند. طی ده سالی که 
طالبان  هستند،  افغانستان  در  نیروها  این 
بیشتر از هر وقتی قدرتمند شده اند. کشتار 
غیرنظامیان و افراد ملکی به ویژه اطفال و 
زنان و کودکان که حربه ی تبلیغاتی خوبی 
برای طالبان آماده می کند و آنها را قادر به 
و  قربانیان  وابستگان  میان  از  عضوگیری 
متضررین می سازد یکی از عمده ترین دالیل 
فرصت  اکنون  است.  طالبان  نیرومند شدن 
به  با جدیت  افغانستان  که دولت  آن هست 
اطمینان  مردم  به  و  بپردازد  مساله  تعقیب 
فقط  می یابد.  خاتمه  اعمالی  چنین  که  دهد 
کافی نیست از آنها وعده های لفظی بشنویم، 
چنانچه در گذشته چنین کرده و گفته اند که 
را  ملکی ها  و  غیرنظامیان  ما سعی می کنیم 
هدف قرار ندهیم. باید تضمین ها و تعهدات 
روشن و غیرقابل انکاری در میان باشد و 
در میان آید، تا چنین اعمالی صورت نگیرد. 
دو  میانه ی  در  را  خود  افغانستان  مردم 
سنگ آسیا سرگردان و سراسیمه می بینند. 
از  یکی  و  جوانان  شورای  رییس  یارپاچا 
»از  که  است  گفته  مظاهرات  تنظیم کنندگان 
آنها  توبه!  امریکایی ها  بازسازی  و  کمک 
کشور ما را رها کنند، از گرسنگی می میریم 

ولی این نوع کمک آنها را نمی پذیریم.« 

زنگ اول


ACKU
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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 گزارش ها که  بدون 
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در  نداشت،  نیز  را  کار  توان  بود،  پیر  و 
یکی از روزها او بیرون از خانه رفته بود 
که ناگهان راکت در کوچه اصابت کرد 
رسید  به شهادت  راکت  آن  نتیجه  در  و 
و فامیل ما را در ماتم نشاند، از آن روز 
سالیان دراز می گذرد و اما نتوانستیم که 
غم از دست دادن او را فراموش نماییم. 
زیرا  ببخشیم،  را  او  خون  نمی توانیم  ما 
و  جنگی  جنایت کاران  یعنی  او  قاتالن 
به جای  ضدبشری هنوز آزاد می گردند. 
مکافات  شوند،  مجازات  آنها  این که 
دولتی  بلند  پست های  در  و  می شوند 
از  من  خواست  می شوند.  گماریده 
دولت این است که باید ایشان را مورد 
شاید  ما  وگرنه  دهد  قرار  قانونی  پیگرد 
سوی  از  بزرگتر  بدبختی های  شاهد 
مرگ  در  هم  باز  و  بود  خواهم  ایشان 
خواهیم  گریه و ناله  خویش  عزیزان 
مصلحت ها  فدای  را  عدالت  زیرا  نمود، 

می نماییم.«



نظام  به نام  جدید  نظام  و  شد  پیروز  جهاد 
جمهوری اسالمی توسط مجاهدین بنا نهاده 
شد، مردم همه خوش بودند زیرا در آغازین 
روزهای حکومت ارزانی و فراوانی را دیده 
جنگ های  مدتی  از  بعد  این که  تا  بودند، 
میان گروهی برسر قدرت آغاز شد و در این 
خسارات  مردم  کشمکش ها،  و  درگیری ها 
اکثر  متقبل شدند.  را  مالی و جانی  هنگفت 
زیرا  بود  شده  سکنه  از  خالی  شهر  نقاط 
و  داشت،  جریان  به شدت  شهر  در  جنگ 
ترک  به  مجبور  مردم  جنگ  همین  اثر  در 
خانه های شان شده بودند، نقاط مختلف شهر 
از هم با مرزهایی که توسط پوسته های امنیتی 
و  شدند  جدا  همدیگر  از  بود،  شده  تعیین 
یک حزب  و  قوم  به یک  مربوط  قسمت  هر 
بسیار مشکل  را  بود که رفت و آمد  خاص 
به شدت  روزه  همه  درگیری ها  می ساخت. 
جریان داشت و مردم همه در خانه های شان 
بودند و بی کار به سر می بردند، چون شرایط 
به دنبال  تا  نداشت،  بود و کار وجود  جنگ 
مردم  دیگر  مانند  نیز  خسرم  بروند.  کار 
بی کار در خانه بود و در کنار این او موسفید 

آتش«  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش 
است  دیگری  تلخی  حقیقت  نمایان گر 
خواهری که در عالم ناامیدی شب را به روز 
می رساند، او روزهای دشوار زندگی اش را 
است  معلوم  همگان  »به  می دارد:  بیان  چنین 
که ملت ما همیشه دست خوش حوادث های 
و  فقیر  زیرا کشور  بود،  غیرطبیعی  و  طبیعی 
همیشه  شکم گرسنه  با  مردمی  به خصوص 
درگیر حوادث می باشند و بسیار زود، طعمه 
در  زمانی که  تا  من  می شوند.  حوادث  این 
خانه پدرم بودم دچار مشکل بودیم زیرا فقر 
عروسی  زمانی که  و  بود  ما  دامن گیر  شدید 
زندگی  بودیم که شاید  فکر  این  به  نمودم، 
تغییر نماید اما زندگی انسان غریب در کجا 
تغییرپذیر است، تا زمانی که دولت در اختیار 
اشغالگران بود، مردم در رنج به سر می بردند، 
زیرا دولت و نظام برخالف عقاید و نظرات 
تحمل  را  این  مردم  و  می نمود  عمل  مردم 
نتوانستند و دست به مقاومت و جهاد زدند، 
جنگ  از  بعد  باالخره  جهاد  این  این که  تا 
نیروهای  و  داد  نتیجه  زیاد  خونریزی های  و 
روسی را با دولت کمونیستی شکست داده، 

مردم  دیگر  مانند  نیز  خسرم 
کنار  در  و  بود  خانه  در  بی کار 
بود،  پیر  و  موسفید  او  این 
در  نداشت،  نیز  را  کار  توان 
یکی از روزها او بیرون از خانه 
رفته بود که ناگهان راکت در 
کوچه اصابت کرد و در نتیجه 
و  رسید  به شهادت  راکت  آن 
فامیل ما را در ماتم نشاند، از 
آن روز سالیان دراز می گذرد 
از  غم  که  نتوانستیم  اما  و 
فراموش  را  او  دادن  دست 
خون  نمی توانیم  ما  نماییم. 
قاتالن  زیرا  ببخشیم،  را  او 
و  جنایت کاران جنگی  یعنی  او 
ضدبشری هنوز آزاد می گردند.

است  آمده  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  گزارش  در 
فرار  دلیل  به  قرباني  این  به  دسترسي  درحال حاضر  که 
دادن او به پاکستان، نا ممکن شده و خانواده  وي نیز زیر 

فشارهاي رییس شوراي والیتي کنر قرار دارد.

 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواهان رسیدگي 
تجاوز  پرونده ي  به  قضایی  و  عدلی  ارگانهای  جدي 
شوراي  رییس  توسط  ساله   17 دختر  یک  بر  جنسي 

والیتي کنر شده است.

بر بنیاد گزارش ابتدایي هیات فرستاده شده ي کمیسیون 
مستقل حقوق بشر از والیت کنر که در اختیار روزنامه ي 
محمد  فرزند  ساله   17 صحیفه  شده،  داده  قرار  صبح   8
ولسوالي  پشد  قریه ي  فعلي  و  اصلي  باشنده ي  ابراهیم 
سرکانوي والیت کنر به تاریح 24 سنبله ي سال روان به 
به سوي  از خانه   دلیل خشونت هاي شوهر و خانواده  اش 
پولیس  توسط  راه  مسیر  در  و  کرده  فرار  جالل آباد 

بازداشت مي شود.
برادرش  به  زنان  امور  ریاست  طریق  از  را  او  چند  هر 
تحویل مي دهند ولي پس از آن  صحیفه که در خانه ي 
مجبور  و  گرفته  قرار  خشونت  مورد  باردیگر  برادرش 
ساخته مي شود که با شوهرش زندگي کند، براي بار دوم 
از مسیر راه از نزد برادر خود فرار و براي اعاده ي حقوق 

خود به ریاست امور زنان مراجعه مي کند.
کنر  والیتي  شوراي  رییس  به  وي را  زنان  امور  رییس 
رییس  که  کرده  ادعا  ساله   17 نام  صحیفه  و  مي سپارد 
را در خانه ي  او  شوراي والیتي در مدت 15 روزي که 
جنسي  تجاوز  او  بر  دوبار  داده،  انتقال  نام  محمد  شیر 

کرده است.
در  وي را  که  است  گفته  خود  بیانات  در  نام  صحیفه 
شوهرخود  از  او  کرده اندو  عروسي  برادرش  خانم  بدل 
با خشونت شوهر و  رضایت نداشته است و از همین رو 

خانواده ي شوهرش روبرو بوده است.
فرمانده هي  تحقیق  بخش  مسووالن  گفته های  اساس  بر 
پولیس  از  کنر  والیتي  شوراي  رییس  کنر،  پولیس 
ورقه هاي  از بین بردن  و  تجاوز  قضیه  کتمان  خواهان 
اظهارات قرباني شده ولي پولیس درخواست وي را رد 

کرده است.
مرکز  کارمند  یک  از  نقل  به  گزارش  این  در  چند  هر 
مي شده،  نگهداري  آن جا  در  صحیفه  که  اصالح  
پول  گرفتن  دلیل  به  قرباني  خانواده ي  که   گفته شده 
و  داده  تغییر  را  وي  اظهارات  والیتي  رییس شوراي  از 
قرباني ادعای خود را پس گرفته اما مقام هاي کمیسیون 
مستقل حقوق بشر مي گویند دختر 17 ساله ي که مورد 
از  بیرون  به  بود  گرفته  قرار  خشونت  و  جنسي  تجاوز 

کشور فرار داده شده است.
غالم نبي حکاک، مشاور و عضو بخش نظارت و ارزیابي 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به 8 صبح گفت با 
خواهان  سارنوالي  لوي  از  کمیسیون  این  آن که  وجود 
نسبتي اش  پرونده ي  پي گري  و  کابل  به  قرباني  انتقال 
آنان  گزارش هاي  آخرین  ولي  است  شده  درپایتخت 
مي رساند که قرباني تجاوز به خارج از کشور فرار داده 

شده است.
آقاي حکاک مي گوید: »طوري که در این اواخر براي 
ما اطالع رسیده که  آن دختر)صحیفه( از منطقه فرار داده 
شده و طوري که مي گویند به خارج از کشور انتقال داده 
شده است ولي فامیل دختر تحت فشارهاي مختلفي قرار 
آن  بدل  در  مي خواهند  که  مي کنند  ادعا  حتا  و  دارند 

دختر یک دختر دیگر را بد بگیرند.«

مي گویند  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  مقام هاي 
درصورتي که ادعا های صحیفه در مورد تجاوز جنسي 
مطابق  باشد،  داشته  واقعیت  خانوادگي  خشونت هاي  و 
به  قرباني  زنان،  علیه  خشونت  منع  قانون   6 ماده هاي 
و   17 ماده ي  مطابق  و  شود  داده  انتقال  امن  خانه هاي 
قانوني  پیگرد  تحت  پرونده  مرتکبین  جزا،  قانون   427

قرار گیرند. 
که  داریم  را  این  تقاضاي  دولت  »از  گفت:  حکاک 
پیگیري  قانوني  و  جدي  صورت  به  را  مسایل  همچو 
کندو همچوخانم ها  یا دخترهایی که آسیب پذیر هستند 
خانواده گي  مختلف  خشونت هاي  و  فشارها  تحت  و 
قرار مي گیرند، آن ها را به خانه هاي امن انتقال بدهند و 
تحقیق  تحت  و  بررسي  تحت  قانوني  را  آن ها  موضوع 

جدي قرار دهند.«
خشونت هاي  از  بخشي  که  دختران  بر  جنسي  تجاوز 
مورد  همواره  افغانستان  درجامعه  سنتي  شده ي  اعمال 
انتقاد نهاد هاي مدافع حقوق بشري قرار داشته و درحال 
جدي  خطر  یک  عنوان  به  همچنان  معضل  این  حاضر 

فراراه بهبود وضعیت بشري درکشور قرار داشته است.


راکتی که ما 
را  به ماتم 

نشاند

کميسيون مستقل حقوق بشر: 

قضيه تجاوز 
جنسي در کنر 

پيگيري شود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ : قدرت اهلل جاوید ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در  که  صحیفه  آن   از  پس 
باردیگر  برادرش  خانه ي 
گرفته  قرار  خشونت  مورد 
که  مي شود  ساخته  مجبور  و 
کند،  زندگي  شوهرش  با 
براي بار دوم از مسیر راه از 
براي  و  فرار  خود  برادر  نزد 
اعاده ي حقوق خود به ریاست 
مي کند. مراجعه  زنان  امور 
به  وي را  زنان  امور  رییس 
کنر  والیتي  شوراي  رییس 
 17 نام  صحیفه  و  مي سپارد 
رییس  که  کرده  ادعا  ساله 
 15 مدت  در  والیتي  شوراي 
روزي که او را در خانه ي شیر 
دوبار  داده،  انتقال  نام  محمد 
بر او تجاوز جنسي کرده است. ACKU
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از  را  ترس اش  ربانی،  برهان الدین 
مالهای  از  کرده  اعالم  فیس بوک 
رهبری  نگذارند  تا  خواست  کشور 
فیس بوکی  جوانان  دست  به  جامعه 
به  افغانستان  مردم  بیافتد.  انترنیتی  و 
ربانی  آقای  فیس بوکی  جوانان  شمول 
ربانی،  آقای  می شناسند.  خوبی  به  را  
است  مجاهدین  دوران  جمهور  رییس 
در  افغانستان  او  ریاست  تحت  که 
داخلی  جنگ های  خونین ترین  کام 
میلیون ها  و  کشته  نفر  هزاران  رفت، 
در  شدند.  معیوب  و  آواره  دیگر  نفر 
خود  طالبان  جنبش  ظهور  حقیقت 
ربانی  آقای  بدفرجام  مدیریت  برایند 
اوایل  در  ربانی  آقای  حتا  و  بود 
خوش بینی اش را نسبت به طالبان ابراز 
کرد. اکنون  هم آقای ربانی به خاطر 
»شورای  رهبری  سیاسی،  قدرت  طمع 
عالی صلح« را بر دوش گرفته که یک 

نهاد سمبولیک و عمال ناکام است. 
ولی از سخنان ربانی راجع به فیس بوک 
را می توان ذکر  برداشت  انترنت دو  و 
کرد. برداشت اول خود یک برداشت 

چندجانبه به طور زیر است:
مفکوره ی  از  ربانی  آقای  ترس   -1
بنیادگرایانه ناشی می شود که مربوط به 
زمان و عصر کنونی نیست. ترس ربانی 
با ترس طالبان از مظاهر جدید تمدنی-
نشان  ربانی  است.  یکسان  بشر  عقلی 
داد که هم چنان دارای تفکرات کهنه، 
فهم  و  درک  از  عاجز  و  غیرعلمی 
مسایل جدید اجتماعی و انسانی است. 
از فیس بوک  بنابراین، هم تصور غلط 
بنیادگرایانه  ترس  یک  هم  و  دارد 

زهراگین از مظاهر تمدنی جدید. 
روابط  بر  مبتنی  ربانی  آقای  ترس   -2
آقای  است.  تحلیل  قابل  قدرت 
انحصارگرایانه  تفکر  اساس  بر  ربانی، 
طبقه  از  مجزا  جدید  نسل  نمی خواهد 
و  قدرت  مناسبات  در  روحانیون 
باشند.  سهیم  و  شریک  جامعه  رهبری 
رویکرد  هرگونه  با  ربانی  دیدگاه  این 

و تیوری صلح نیز در تضاد قرار دارد. 
گفته می شود که شاه عربستان در نظر 
دارد کل شبه فیس بوک را خریداری 
راحت  آن  از  را  دیکتاتوری ها  کرده، 
کند. دیدگاه ربانی با این گونه انحصار 

تطابق کامل دارد. 
3- نظر آقای ربانی راجع به فیس بوک 
تمدنی-عقلی  مظهر  یک  عنوان  به 
و  پساطالبانی  جریان  با  تضاد  در  بشر، 
دموکراتیک در افغانستان است. ربانی 
آزادی  مخالف  که  داد  نشان  واقع  در 
فرهنگ  اجتماعی،  جنبش های  بیان، 
اجتماعی- مدرن  ارتباطات  شهروند، 
فرهنگی، تحول اجتماعی و ساختاری، 
و فرهنگ مدنی است. بنابراین، با چنین 

به  افغانستان  تفکر 
صلح نیز نمی رسد. 

سه  با  توجه  با   -4
آقای  تفکر  جانب 
این  می توان  ربانی، 
نیز گرفت  را  نتیجه 
ربانی،  آقای  که 
طالبانی سازی  با 
افغانستان  دوباره ی 
مخالفتی  و  مشکل 
داد  نشان  او  ندارد. 

که  است  تحولی  هرگونه  مخالف  که 
باشد.  داشته  قرار  طالبانیزم  با  تضاد  در 
در  ربانی  کنونی  موقعیت  را  نکته  این 
تایید  نیز  صلح  عالی  شورای  راس 
در  را  طالبان  دارد  قصد  که  می کند 
راحتی  به  و  بیاورد  سیاسی  صحنه ی 
قاتالن مردم افغانستان را برادر خطاب 

می کند. 
آقای  که  است  همین  برای   -5
تحصیل  جوانان  فیس بوک،  با  ربانی 
و  ساختارها  و  جدید  جامعه ی  کرده، 
اجتماعی و  رفتارهای جدید فرهنگی، 
سیاسی مخالفت کرده با دیکتاری های 
تا  می دهد  نشان  همدلی  خاورمیانه 
پاکستان، عربستان  برای  پیش  از  بیشتر 
سعودی، ایران و مالعمر آدم مقبول و 

مطلوب جلوه کند. 
نتیجه  عنوان  به  را  نکته  سه  بنابراین، 
عرض می کنم. اول، ربانی نشان داد که 
اجتماعی  پیشرفت  و  تحول  هرگونه  با 
مدرن  مظاهر  مخالف  و  دارد  مشکل 
تمدنی- پیشرفت های  از  برخواسته  و 

و  اجتماعی  عرصه های  در  بشر  عقلی 
سیاسی است. مبنی براین برداشت، این 
نکته کشف بدیع نیست، ربانی از قبل 
ثابت کرده بود که آدم بینادگرا، سنتی 
اجتماعی- تحول  و  تغییر  مخالف  و 
یک  ربانی  دوم،  است.  فرهنگی 
شخصیت متناقض را از خود به نمایش 

گذاشت. از یک طرف در موقعیتی قرار 
دارد که باید افغانستان را به سوی صلح 
ببرد، اما از سوی دیگر خود در دشمنی 
رفتارهای  جوانان،  با  ناپذیر  آشتی 
اجتماعی  پدیده های  اجتماعی،  جدید 
مدرن و تنکالوژی قرار دارد. این گونه 
راه  نمی توانند  متناقض،  شخصیت های 
قابل  بیاندیشند و  برده عقالنی  به دهی 
نشان  ربانی  آقای  سوم،  باشند.  اعتماد 
داد که در بدل قدرت سیاسی و یا در 
بدل خدمت به سلطان، حاضر است که 
طالبان  از  حتا  دهد،  انجام  را  هرکاری 
حاضر است دفاع کند. حاضر است با 
طالبان آتشی کرده آن ها را در قدرت 
سازد،   مسلط  مردم  مقدرات  بر  آورده 
جبهه  چند  در  است  حاضر  همزمان 
دیگر بر ضد یک نسل که دیگرگونه 
جنگ های  کرده  دشمنی  می اندیشد 
کارنامه  وی  البته  باندازد.  راه  خونین 
نیز  را  زیادی  خونریزی های  و  جنگ 
همه،  این  وجود  با  اما  دارد.  خود  با 
نگرانی ربانی این پیام را نیز مطرح کرد 
فیس بوکی  جوانان  و  جدید  نسل  که 

باید رهبری را به دست بگیرند!



تحلیل هایی  لندن،  به  کرزی  جمهور  رییس  سفر  با 
مبتنی بر این که در سفر آقای کرزی به لندن موضوع 
در  می گیرد  قرار  بحث  مورد  نیز  طالبان  با  مذاکره 
دیده  دیگر  سوی  از  شد.  گرفته  بحث  به  رسانه ها 
رسانه ها  در  دیگری که  گزارشی  در  که  می شود 
برهان الدین  حساسیت آمیز  واکنش  از  شده،  منتشر 
ربانی رییس شورای صلح در برابر مذاکره با طالبان 
نشان می دهد که  این  لندن گزارش شده است.  در 
مذاکره  به  نسبت  دولت  درون  در  دوگانه  نگرش 
با  اگر  اندیشی  دوگانه  این  و  دارد  وجود  طالبان  با 
شد  خواهد  باعث  نگردد،  مدیریت  مناسبی  منطق 
امتیازدهی بسیار گسترده ای برای طالبان صورت  تا 

گیرد.
به نظر می رسد نگاه دوگانه در درون دولت در رابطه 
به مذاکره با طالبان، ناشی از این است که تیم های 
مختلفی و یا حداقل دو تیم با دو مفکوره در رابطه 
به مذاکره با طالبان، در درون دولت سیاست گذاری 
می رسد،  نظر  به  که  تیم  این  از  عده ای  می کنند. 
گرایش جدی  تر به بازگشت طالبان دارند، در تالش 
هستند تا با واگذاری امتیازات سیاسی کالن، طالبان 
منتشر  اگر گزارش های  را در قدرت شامل سازند. 
شده در برخی از رسانه ها در خصوص مذاکره میان 
کند،  پیدا  صحت  لندن  در  طالبان  و  دولت  سران 
طرفدار  افراطی  گروه  که  می گردد  برمال  امر  این 
تا  است  تالش  در  قدرت،  در  طالبان  شامل سازی 
فراتر از آنچه از سوی شورای عالی صلح و از طریق 
برنامه های  در  می شود،  گذاشته  اجرا  به  شورا  این 

مربوط به بازگرداندن طالبان عمل کنند.
طالبان  و  دولت  مذاکرات  روند  که  دیگری  گروه 
آن  مفکوره  اقل  حد  یا  و  می کنند  سازماندهی  را 
که  هستند  معتدل تری  گروه  می کنند،  مطرح  را 
تصور می شود، فعالیت خویش را از طریق شورای 
روند  می رسد  نظر  به  متمرکز کرده اند.  عالی صلح 
پیوستن به صفوف طرفداران مذاکره با طالبان در زد 
می باشد.  در حال گسترش  دولت  داخل  بندهای  و 
می شد،  تصور  چهره هایی  از  برخی  مثال  به گونه 
نوین  دستاوردهای  از  محافظت  بر  ویِژه  حساسیت 
بازی ها  این  در  نیز  دارند  جامعه  حقوقی  و  سیاسی 

کشیده شده اند.
به وجود آمدن دوگانه نگری در خصوص مذاکره 
رقابت  یک  تا  می گردد  باعث  دولت  در  طالبان  با 
رفتاری منفی برای بازگرداندن طالبان در نزد اربابان 
ذی صالح جامعه ایجاد شود. به نظر می رسد این که 
مذاکره  بحث  جده  کنفرانس  در  تا  می شود  تالش 
و  گردد  مطرح  افغانستان  دولت  سوی  از  طالبان  با 
دفتر  افتتاح  از  صلح  عالی  شورای  رییس  این که  یا 
می گوید  سخن  ترکیه  در  گروه  این  برای  سیاسی 

مطرح  را  موضوع  این  و 
می تواند  می کند، 
رقابت  این  نشان دهنده 
عین  در  و  نگران کننده 

زمان هشداردهنده باشد.
رسانه ها  از  برخی 
در  که  داده اند  خبر 
قرار  کنفرانسی که 
جده  در  امروز  از  است 
تحت  سعودی  عربستان 
به  و  تماس  گروه  عنوان 
کنفرانس  سازمان  میزبانی 

قرار  موضوعاتی که  از  یکی  گردد،  آغاز  اسالمی 
ترک جنگ  و  مصالحه  گرفته شود،  به بحث  است 
اسالمی و دولت کابل می باشد.  طالبان، حزب  بین 
آن گونه که در اخبار بازتاب یافته است، قرار است 
از  و  شود  پیشنهاد  افغانستان  سوی  از  موضوع  این 
حمایت  مورد  پاکستان  و  سعودی  عربستان  سوی 

قرار گیرد.
با توجه به این که وضعیت در بسیاری از کشورهای 
از  بسیاری  و  است  شده  پیچیده  خاورمیانه  منطقه 
گروه  نشست  در  احتماال  که  منطقه  کشورهای 
پیچیدگی  این  به  می کنند،  در جده شرکت  تماس 
دارد  وجود  نگرانی  این  شده اند،  گرفتار  نحوی  به 
روی  پیچیدن  با  و  کرده  استفاده  فرصت  از  که 
مساله افغانستان، بحث مذاکره میان طالبان و دولت 
افغانستان، در تالش برآیند تا تمرکز افکارعامه را به 

این جهت جلب کنند.
این در حالیست که روی بحث مذاکره بین دولت 
نشان دهنده  که  رایزنی  هیچ گونه  طالبان  و  کابل 
آرای موافق یا مخالف مردم افغانستان باشد، صورت 
قدرت  در  شاملین  از  شماری  این که  است.  نگرفته 
عنوان  تحت  و  می کنند  جانبداری  موضوع  این  از 
در  می شود،  داده  مطبوعات  خورد  به  مردم  اراده 
واقع نوعی تحمیل اراده و تحمیل دیدگاه از سوی 
این افراد به مردم می باشد که در جامعه ما صورت 

می گیرد.
آنچه در عمل در نزد مردم به مشاهده می رسد، این 
اعضای  از  وسیعی  بسیار  بخش  که  است  واقعیت 
جامعه نسبت به بازگشت بدون محدودیت و عاری 
از مسوولیت طالبان نگرانی دارند. مردم خاطره بسیار 
تلخی از دوره ای دارند که طالبان بر افغانستان حکم 
قتل های  بار  اولین  برای  طالبان  در دوره  می راندند. 
به آتش کشیده  باغ ها  دسته جمعی صورت گرفت، 
شدند و بخش وسیعی از مردم افغانستان که همواره 
می گیرد،  صورت  تاکید  آن  ناپذیری  تفکیک  بر 
یکی  همچنین  گرفتند.  قرار  اقتصادی  تحریم  مورد 
از دستاوردهای تلخ دوره طالبان محروم سازی زنان 
تبعیض  بدون  سهم گیری  و  تحصیل  از  دختران  و 
و  اقتصادی  اجتماعی،  امتیازات  از  برخورداری  در 
حساسیت  ایجاد  باعث  نیز  اکنون  که  بود  سیاسی 

نسبت به طالبان گردیده است.
بدون  و  بدون مسوولیت  بازگشت  طبیعی است که 
و  است  خاطرات  همین  یادآور  طالبان  محدودیت 
شکی نیست که افکار عامه نمی تواند از این بحث ها 
که در راستای بازگرداندن طالبان صورت می گیرد 
و از این رقابت ها و دوگانه نگری ها که در رابطه به 
این موضوع به جریان افتاده در تشویق قرار نگیرد. 

نگرانی از بازگشت 
بدون قید و شرط طالبان

 شاکر مهریار

صلح با طالبان
 و دشمنی با فیس بوک

 احسان اهلل دولت مرادی


با توجه با سه جانب تفکر آقای ربانی، می توان این نتیجه را نیز گرفت 
که آقای ربانی، با طالبانی سازی دوباره ی افغانستان مشکل و مخالفتی 
ندارد. او نشان داد که مخالف هرگونه تحولی است که در تضاد با 
طالبانیزم قرار داشته باشد. این نکته را موقعیت کنونی ربانی در 
راس شورای عالی صلح نیز تایید می کند که قصد دارد طالبان را در 
صحنه ی سیاسی بیاورد و به راحتی قاتالن مردم افغانستان را برادر 

خطاب می کند. 


آنچه در عمل در نزد مردم به مشاهده می رسد، این واقعیت است که بخش بسیار وسیعی 
از اعضای جامعه نسبت به بازگشت بدون محدودیت و عاری از مسوولیت طالبان نگرانی 
دارند. مردم خاطره بسیار تلخی از دوره ای دارند که طالبان بر افغانستان حکم می راندند. 
در دوره طالبان برای اولین بار قتل های دسته جمعی صورت گرفت، باغ ها به آتش کشیده 
شدند و بخش وسیعی از مردم افغانستان که همواره بر تفکیک ناپذیری آن تاکید صورت 
دوره  تلخ  دستاوردهای  از  یکی  همچنین  گرفتند.  قرار  اقتصادی  تحریم  مورد  می گیرد، 
طالبان محروم سازی زنان و دختران از تحصیل و سهم گیری بدون تبعیض در برخورداری 
از امتیازات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بود که اکنون نیز باعث ایجاد حساسیت نسبت 

به طالبان گردیده است.

ACKU
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به  را  ارزشی  با  بسیار  پیام های  می تواند  دارد  و  داشت 
عالقمندان و حتا مردم رسانده است. 

تالش برای داشتن یک محیط پاک و عاری از هرنوع 
وقتی  خصوصا  انسان هاست.  دیرینه  آرزوی  آلودگی 
که  است  این  آرزویت  می کنی  زندگی  کابل  شهر  در 
یا در  تنفس کنی، و  را  یک روز هوای صاف و پاک 
هنگام عبور از جاده ها، بینی ات را به خاطر بوی متعفن 
هنگام  در  ساده تر،  یا  و  نگیری.  شده  انباشته  زباله های 
نرود.  گل و الی  میان  در  زانو  تا  پاهایت  باران  و  برف 
این ها همه آروز و خواسته های شهروندانی است که در 
شهر کابل زندگی می  کنند. خواسته هایی ساده اما شاید 
البته شاید در مدت زمان دور این آرزو  نیافتنی.  دست 
ندارم  را  این  قصد  این حال  با  گردد.  نیافتنی  دست  نیز 
قدیمی  ضرب المثل  یک  اما  سازم.  ناامید  را  مردم  که 
بیان  به  حاجت  چه  است  عیان  که  چیز  »آن  می  گوید: 

است.«
به طور حتم هر کاری و پرداختن به آن دارای مشکالت، 
نواقص و چالش های مختص به خود می باشد. اما نکته 
می توان  کوشش  و  همت  کمی  با  که   است  این  مهم 
به هدف خود رسید. تالش  مشکالت را آسان نمود و 
وجود  با  بتوانم   که  است   بوده  این  بر  همواره   من 
مشکالت، در کنار باال بردن سطح آگاهی مردم، توجه 
کنم،  جلب  موضوع  این  به  را  مربوطه  مسوولین  بیشتر 
که فکر می کنم تا حدود زیادی نیز در این زمینه موفق 

محیط  از  ملی حفاظت  اداره ی  رییس  سیاح،  صدرالدین 
میان  به  زمینه ی  در  مردم  همکاری  کندز،  در  زیست 
از  یکی  و  ارزنده  خوب،  زیست  محیط  یک  آمدن 
مهمترین راه های پاکسازی محیط زیست و هوا می داند. 
او می گوید به خاطر اهمیت این موضوع، در سطح کندز، 
ایجاد  را  زیست  محیط  از  حفاظت  مردمی ی  شورای 
کردیم و در آن شورا، در پیوند به حفاظت از جنگل ها و 

اهمیت همگانی محیط زیست، به مردم آگاهی داده شد.
هارون، یکی از شهروندان کندز به این باور است که تنها 
به میان آمدن روحیه ی همکاری در میان مردم با نهادهای 
باید  نهادها  نیست،  کافی  زیستی  محیط  و  شهرداری 
راهکار همکاری و بسترسازی برای همکاری مردم را با 

خودشان تهیه و به مردم پیشکش کنند.
در  دانش آموزان  از  دیگر  تنی  ولی،  محمد  گونه،  همین 
هوای  نبود  از  نیز  مردم  که  می گوید  باره  این  در  کندز، 
نمی دانند چه  ولی  می برند،  رنج  محیط خوب،  و  پاکیزه 

کنند.
می کنند  فکر  این  به  از شهروندان  »بسیاری   می افزاید:  او 
که دیگر راه حلی برای دشواری های محیط زیستی وجود 
رهنمایی  مردم  به  باید  که  هستند  نهادها  این  ولی  ندارد، 
که  بفهمانند  نحوی  به  آنان  به  و  بدهند  راهکار  و  کنند 

امروزی اش،  شماره  چاپ  با  که  دارد  افتخار  صبح   8
با محیط زیست  با موفقیت در رابطه  یک سال مداوم و 
به مردم اطالع رسانی نموده است. کوشش من به عنوان 
نویسنده و مسوول این صفحه همواره بر این بوده است 
محیط  معضالت  و  به مشکالت  پرداختن  با  بتوانم  تا 
را آگاه سازم. هرچند  مردم  زبان،  به ساده ترین  زیست 
در شروع کار پرداختن به این نکته در وضعیت فعلی که 
از نظر محیط زیستی، شهر کابل وضعیت اسفباری دارد 
گفتن  از  من  دلیل  نمی رسید.  به نظر  آسانی  چندان  کار 
سه دهه  افغانستان  که  است  این  کنونی  اسفبار  وضعیت 
جنگ ویرانگر را پشت سر گذاشته است. با از بین رفتن 
پایه ها و اداره های مربوط به رسیدگی به مسایل محیط 
زیستی کشور، مساله محیط زیست نیز به صورت اساسی 

در محراق توجه قرار نداشته است.
کاری  نظرم  به  زیست  محیط  مورد  در  نوشتن  ابتدا  در 
سخت می آمد. چرا که نه تجربه ای در این زمینه داشتم 
بود  مشکل  لحاظ  این  از  واقع  در  کافی.  اطالعات  ونه 
زیرا نمی دانستم کدام ارگان ها و نهاد هایی در این زمینه 

فعالیت می کنند؟ و مردم تا چه میزان آگاهی دارند؟ 
متاسفانه  که  شدم  متوجه  این زمینه  در  فعالیت  شروع  با 
محیط  حفظ  به  رابطه  در  مردم  دانش  سطح  و  آگاهی 
هیچ  کسانی که  هستند  حتا  است.  پایین  بسیار  زیست 

اطالعی در این زمینه ندارند.
ساده  بسیار  به زبان  که  بود  این  من  تالش  حال  این  با 
مردم را با محیط زیست و معضالت ناشی از تخریب آن 
آشنا کنم. هم چنان توجه مسوولین را نیز در این زمینه به 

بسیاری از باید و نبایدها جلب نمایم.
بود،  مهم  حرکت  این  ابتدای  در  آنچه که  من   به عقیده 
این که چطور می توانم مردم را عالقه مند به این موضوع 
از  کنند.  مطالعه  را  موضوع  این  عالقه  با  آنان  تا  کنم، 
زیست  محیط  از  و کلی  ساده  تعریف  با یک  همین رو 
و پرداختن به زوایای آن شروع کردم  تا این اطالعات 
و آگاهی را به شهروندان بدهم تا بدانند که آلودگی و 
بر زندگی روزمره  پاکی محیط زیست چقدر می تواند 
آنان تاثیر بگذارد. از این رو با شعار »بیایید سبز بیندیشیم« 
شروع کردم تا در واقع بتوانیم این شعار را به عمل تبدیل 
کنیم.  فکر می کنم این شعار با تمام سادگی و ظرافتی که 

کسی که دنباله ی سیگارش را به جاده می اندازد، کسی که 
کارت شارژ اعتبار تلفنش را پس از نصب به گوشی اش، 
به خیابان می فرستد و کسی که برای خشت پزی، در کنار 
شهر کندز، کوره ای ساخته است، همه در ایجاد آلود گی 

محیط و هوا سهم دارند.
از  ها،  مورد  این  دیدن  با  که  کسی  این ها،  از  گذشته 
یا  را  خود  مسوولیت  نیز  می گذرد  بی تفاوت  کنارشان 

نمی داند و یا هم فراموش کرده است.
همین گونه، همه گان در کندز، مثل همه شهرهای دیگر، 
گونه ی  به  که  می کنند  تنفس  را  مشترک  هوایی  همان 
در  مشترک  سهم  و  کرده اند  آلوده  را  آن  مشترک، 

آلوده سازی آن دارند.
فکر کنید در تمام این شهر، همه به نحوی در آلوده سازی 
محیط و هوا، )حاال می گذریم کی کم و کی بیش( دست 
داریم، آیا نهاد و یا نهادهایی، می تواند به تنهایی، آلود گی 

ایجاد شده توسط همه گان را از میان بردارند؟
و  است  تنبل  شهرداری  که  است  حقیقت  یک  این 
محیط  از  حفاظت  ریاست  کند.  پاک  را  شهر  نمی تواند 

زیست در کندز نیز یک نهاد راهکار ساز است.
مقام های شهرداری گفته اند که شهرداری ابزارهای بارکن 

زباله  را ندارد.
پاسداری  و  حفاظت  برای  کمیسیونی  اطالعات،  بنیاد  بر 
از محیط زیست کندز، در زمان والی پیشین این والیت، 
شهروندان  برخی  گفته ی  به  ولی  بود،  شده  بنیانگذاری 
کندز و با اشاره به وضع نا به هنجار زیست محیطی کندز، 

کارایی چندانی از خود نشان نداده است.
در  را  آنان  نیز  مردم  دارند  توقع  مسووالن  حالی که  در 
یاری  و  همراهی  هوا  آلوده نساختن  و  محیط  پاک سازی 
بسترسازی  نبود  کندز،  شهروندان  برخی  ولی  کنند، 
بنیادی نبود همکاری با شهرداری و  برای مردم را، دلیل 

نهادهای محیط زیستی می دانند.

بوده ام. 
بوده که در  اولین رسانه ای  این حال روزنامه 8 صبح  با 
نموده  کار  فعال  و  مداوم  به طور  زیست  محیط  عرصه 
است. درست یک سال پیش در همین ماه فعالیت 8 صبح 

در ارتباط به محیط زیست آغاز شد. 
حرکت  این  که  است  خوشحالی  بسیار  جای  البته 
به  بیشتری  توجه  نیز  مسوولین  تا  شد  باعث  8 صبح  
باشند.  داشته  آن  آلودگی  و  زیست  محیط  مشکالت 
زیست  محیط  اداره  در  همکاران   مسوولین،  استقبال 
تا  داشت  بر آن  را  زمینه، 8صبح  این  در  متخصصین  و  
زیستی  محیط  مسایل  به  بیشتری  واشتیاق  دلگرمی  با 
اداره  مربوطه،  نهادهای  همکاری  این رو  از  بپردازد. 
زراعت  دانشکده  زراعت،  وزارت  زیست،  محیط 
محیط  زمینه  در  متخصصین  دیگر  و  کابل  دانشگاه 
زیست باعث شد که 8 صبح بتواند اطالعات بیشتری در 
من  برای  این  و  دهد،   قرار  خوانندگان خویش  اختیار 
قابل قدر است. آن چه که سبب تشویق  من  برای ادامه 
کار در این پروژه  شد استقبال مسوولین دولتی و دیگر 
ارگان ها از این حرکت، و تقاضای آنان برای ادامه این 
پروژه بود. چرا که به باور آنان پرداختن به مساله محیط 
داده  خاصی  اهمیت  آن  به  هنوز  کشور  در  که  زیست 

نمی شود، بسیار حایز اهمیت و مهم می باشد. 
نقش  نمی تواند  یک رسانه  کارکرد  که  معتقدم  من  اما 
رسانه،  یک  زیرا  باشد.  داشته  کننده ای  تعیین  و  به سزا 

بازسازی محیط زیست و بهسازی هوا ممکن است.«
ملی  اداره ی  رییس  سیاح،  صدرالدین  حال،  همین  در 
انگیزه ی  مهمترین  کندز،  در  زیست  محیط  از  حفاظت 
کمبود همکاری خودجوش مردم را در زمینه ی بهسازی 
از  مردم  آگاهی  کمبود  کندز،  والیت  زیست  محیط 
محیط  از  فرهنگ حفاظت  نبود  و  زیست  محیط  اهمیت 

زیست می داند.

از  فراوانی  نوشتاری، در حالی که شمار  نوع  از  آن هم 
مردم  بی سواد هستند نمی تواند کمک شایانی بکند. هر 
چند که امروزه  رسانه ها نقش برجسته ای در باال بردن 
سطح آگاهی مردم دارد. اما این از نوع خود بستگی دارد 
که مردم در چه سطحی از سواد و دانش قرار دارند. با 
این حال رسانه ها امروزه تعیین کننده و جهت دهنده مسیر 

زندگی مردم می باشند. 
همین گونه  از  یکی  نیز  کشور  در  زیست  محیط  مساله 
مسایلی است که با آگاهی دادن به مردم، می توان سعی 
اینجا  در  کرد.  زیست  محیط  از  حفاظت  و  بهبود  در 
رسانه های شنیداری، دیداری نقش فعال تر و سازنده تری 
به  را  کار  نمی توان  همیشه  اما  کنند.  ایفا  می توانند  را 
نقش  همیشه  مردم  گذاشت.  رسانه ها  و  دولت  عهده 
ساده تر  می توان  این را  داشته اند.  زمینه  هر  در  را  عمده 
گفت که اگر مردم بخواهند و همکاری با دولت داشته 
در  مشکالت  از  بسیاری  عهده  از  که  می توانند  باشند 

عرصه حفظ محیط زیست برآیند.
با این حال برای من جای بسیار خوشی است که توانسته ام 
در مدت یک سال در تمام زمینه هایی که به محیط زیست 
به  واقع  در  دهم.  اطالعات  مردم  به  داشته  ربط  کشور 
من  هدف  نموده ام.  عمل  داشته ام  وظیفه ای که  و  تعهد 
این بوده تا بتوانم مردم را آگاه سازم و مسوولین رانیز 
که  آرزویی  به  شاید  زمینه.  این  در  فعالیت  به  عالقمند 

داشتن یک محیط پاک است دست پیدا کنیم.
از  مردم  آگاه ساختن  و  مداوم  اطالع رسانی  سال  یک 
و  شهروندان  که  شد  باعث  اطراف شان،  زیست  محیط 
ارگان های مربوطه دولتی دیدشان به این قضیه فرق کنند 
و  بپردازند  مساله  این  به  بیشتر  وادار کند که  را  آنان  و 
راه کارهایی را برای حل معضل آلودگی محیط زیست 

بیابند.
گذشت.  زود  چقدر  زمان  این مدت  حقیقت  در  اما 
زدن  هم  به  چشم  یک  در  و  باد  تندی  به  یک سال 
گذشت.  از این رو تاکنون  تمام دست نوشته ها و حاصل 
زحمات و تالش های یک ساله من در اختیار عالقمندان 
و خوانندگان قرار گرفته است. امید من بر این است که 
توانسته باشم گامی ارزنده و مهم برای حفاظت از محیط 

زیست برداشته باشم. 
در  تنها  نه  سبزاندیشی  حرکت  این  ادامه  با  است  امید 
بیشتر مسوولین  8 صبح بلکه در دیگر رسانه ها  و توجه 
محیط  آلودگی  معضل  بتوان  مردم  همکاری  و  دولتی 
محیطی  روزی صاحب  بتوانیم  تا  برد  بین  از  را  زیست 

پاک و عاری از هر نوع آلودگی باشیم.

می شود  شهروندان،  به  آگاهی دهی  با  می گوید  او 
زمینه های بهسازی محیط زیست را مهیا کرد.

و  مردم  آگهی  رشد  برای  ما  می افزاید  سیاح  آقای 
با  کندز،  در  ورزشکار  و  آگاه  جوانان  از  شهروندان، 
استفاده  شهر،  گروهی  پاک کاری  برای  حشر  راه اندازی 
کردیم تا بتوانیم این فرهنگ را در ذهن هر شهروند حک 

کنیم.
حضور  و  شهر  زباله های  افزونی  کنار  در  همچنان  او 
کوره های خشت پزی در کنار این شهر، موجودیت بیش 
از حد سه چرخه  )ریکشا(ها را در شهر کندز، یکی دیگر 

از انگیزه های آلودگی هوا می داند.
برنامه های دیگری  ما در سال آینده،  سیاح می افزاید که 
داریم  کندز  در  محیطی  زیست  وضعیت  بهبود  برای  نیز 

و برای آگاهی دهی به شهروندان نیز کار خواهیم کرد.
از زباله ها است و شهرداری گفته است  شهر کندز، مملو 
که توان بیرون کشیدن این زباله ها را ندارد. این زباله ها، 
ناتوانی  ابراز  اینک شهرداری  و  می یابند  افزونی  روز  هر 

می کند و دلیل آن را نبود وسایل و بودجه می داند.
ولی شهروندان، به عنوان قوه ی پایدار حافظ محیط زیست 
تنها  نه  نهادها، می توانند شهر و محیط را  با  در همکاری 
نگذارند کثیف شود، بلکه برای پاکی آن نیز تالش کنند.
نیازها  از  یکی  شهروندان،  همکاری  برای  بسترسازی 
محیط  اداره ی  مقام های  گفته ی  به  و  می شود  شمرده 
نهادینه و  به شهروندان و  زیست در کندز، آموزش دهی 
ایجاد  برای  می تواند  زیست،  محیط  فرهنگ  بهینه سازی 
زیستی  محیط  نهادهای  میان  فعال  هماهنگی  و  همکاری 
زیست  محیط  یک  ایجاد  باعث  و  کند  کمک  مردم،  و 

بهتر از این گردد.
بزرگی  نگرانی  زیست،  محیط  و  هوا  آلودگی  چالش 
بیماری های  زیان ها،  دیگر  کنار  در  که  می شود  خوانده 

فراوانی را به میان می آورد.

نگاهیبهکارکردیکساله8صبح
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نخندید شوخی نیست. مگر ما چه  چیزی از تونسی ها و 
ایرانی ها کم داریم. ما هم شکر خدا جوان هایی به قول 
نیش  گاهی  که  داریم.  »فیس بوک«  ربانی  برهان الدین 
می زنند و گاهی تمسخر می کنند و حتا به راحتی فحش 

می دهند. اما هرگز سازماندهی نمی کنند.
فیس بوک شان  در  حاال  همین  کسانی که  به  ربانی  آقای 
عکس یک شخصیت را روی صفحه گذاشته و زیر آن 
زیر  بعد  لحظاتی  و  می دهند  فراوان  ناموسی  فحش های 
عکس یک دختر جوان نیمه برهنه افغان ساکن کانادا یا 
جرمنی می نویسد: »ویری کیوت اند سکسی«، می گوید 
»جوان های فیس بوک« و از ایشان هراس دارد که رهبری 
و مرجعیت را به دست نگیرند. هرچند به گمان من نکات 

گفتن و نوشتن از کارهای رسانه ای، مطبوعاتی و در کل 
مسلک روزنامه نگاری فراغت خاطر و زمان کافی نیاز دارد؛ 
ابعاد  در  را  واال  مسوولیت  این  مولفه های  از  یک  هر  تا 
گوناگون به بررسی گرفت. در این نوشته می خواهم بحث 
را به گونه ی اختصار با مقدمه ای از وضعیت کار رسانه ای 
در افغانستان و به خصوص از چگونه گی روزنامه نگاری در 

تخار بررسی کوتاهی ارایه نمایم.
در  جهانی  جامعه  گسترده  حضور  با   1381 سال  از  بعد 
و  تغییرات  گوناگون  عرصه های  در  کماکان  افغانستان 
نوآوری هایی نمایان گردید. که این تغییرات در عرصه ی 
بنیان گذاری  است.  مالحظه  قابل  و  چشم گیر  مطبوعات 
تلویزیون های خصوصی، صدها رادیو و رسانه های چاپی، 
حضور  رسانه ای،  آزادي های  از  حفاظت  نهادهای  ایجاد 
موسسات داخلی وخارجی در حمایت از روزنامه نگاران و 
از این دست کارها را می توان از دست آورد های حکومت 
را  نکته  این  اما  دانست،  گذشته  سال  هشت  در  افغانستان 
نباید فراموش کرد که این موضوع بیشتر در بخش کمی 

مساله قابل لمس است. 
از  این مدت  در  گوش مان  که  افغانستانی ها  ما  حال  هر  به 
صدای بمب و انتحار هیچ گاهی آرام نبوده و روزنامه نگاران 
و فعاالن جامعه مدنی همیشه مورد خشونت مخالفان مسلح 
دولت، دولت مردان و گاهی هم آن هایی که در ظاهر از این 
بخش حمایت می کنند قرار گرفته اند؛  ولی با وجود این، 
با پشت کار و حوصله مندی عده ای از روشن فکران دلسوز 
و کارآزموده این کاروان را می توان تا حدی موفق گفت.

مصروف  که  است  سال   8 تخار  در  روزنامه نگاری  اما 
هستم.  والیت  این  در  نگاری  روزنامه  فعالیت های 
که  است  والیاتي  جمله ی  از  تخار  که  بگویم  می خواهم 

ظریف فراوانی در این سخنان آقای ربانی وجود دارد.
این  مخاطب  است.  تریبون  دادن  دست  از  اول  مساله 
سخنان آقای ربانی علمای دین هستند. از آنها می خواهد 
تا نگذارند که جوان های فیس بوک، رهبری و مرجعیت 

امنیت و زمینه ي کار روزنامه نگاری  نظر  از  این مدت  در 
رادیو   نشریه،  ما شاهد ظهور ده ها  و  جایگاه خوبی داشته 
به  تنها  اما  بودیم،  والیت  این  در  خصوصی  تلویزیون  و 
ظهور این رسانه ها که نمی توان دل خوش کرد و سخن را 
این رسانه ها عده ای عمر  بگویم که  داد. می خواهم  پایان 
دو  خود  این  که  بعضا  داشته اند؛  نشریه  یک  از  کوتاه تر 

مساله را می رساند.
- عدم درک رسالت موسس نشریه و مقطعی فکر کردن 

آن نسبت به فرهنگ و روزنامه نگاری
- عدم توجه مسووالن دولتی مسوول در بخش فرهنگ و 

به خصوص کار رسانه ای.
آن چه که رسانه ها تاحال به کارشان ادامه می دهند و گویا 
نمایندگی از جامعه ی خبرنگاری تخار می کنند جای بحث 
به  را  تخار  رسانه های  فعالیت  می توانم  من  دارد.  جدی 

این گونه طبقه  بندی نمایم.
خبرنگاری  رسالت  هیچ  به  که  تجارتی  رسانه های   •
پروژه گیری  و  پول  طمع  فقط  این کار  از  و  نیستند  پایبند 
امورشان  این  در  تاحال  که  دارند  خارجی  موسسات  از 

موفق بوده اند. 
•  رسانه های چاپی دولتی و غیردولتی که براساس رسالت 
ایجاد  دارند  آن ها  گردانندگان  که  فرهنگی  یا  وظیفه وی 

است  شده  متوجه  تازه  ربانی  آقای  بگیرند.  دست  به  را 
را  آدرس  اما  داده اند.  دست  از  خیلی ها  را  قاچ زین  که 
اشتباه می دهد. گناه را می اندازد گردن فیس بوک بیچاره 
که مکانی امن برای تجلیل از رخوت است و سستی و 

چرند نویسی.
نیستند  کیبلی  تلویزیون های  کانال  هزاران  متوجه  ایشان 
است.  داده  برباد  را  خیلی ها  مرجعیت  سال هاست  که 
قابل  همه جا  مبایل  کارت  یک  قیمت  با  کانال هایی که 
معنوی  خلوت  وافی  و  کافی  به حد  و  است.  دسترسی 
خلق اهلل را پر از گل و بلبل و حور و پری و بهشت های 
و  با شکوه  رقص های  و  ممنوع  زندگی های  و  ناشناخته 
حقایق علمی خانه برانداز برای سنت می کند. کانال هایی 
تماشا  لذت  با  را  آنها  نیز  ایشان  اطرافیان  همه ی  که 
توده  این  مصیبتی  چه  که  نمی دانند  ایشان  و  می کنند. 
را به این کار واداشته است. این سخنان واقعیتی مهم را 
این میل  به وجود آمدن  این که مگر  انکار می کند و آن 
شدید دانستن حقایق ممنوع و دیدن چیزها و جهان های 
ناشناخته نتیجه مرجعیت غلط و بی ربط گذشته و حاصل 
خفقان به وجود آمده توسط این مرجعیت ها نبوده است؟ 
خفقان  و  وحشت  از  پر  معنویت  که  نیست  طبیعی  مگر 

شده اند؛ ولی چون پشتوانه مالی دایمی ندارند ولی حداقل 
رسالت و مسوولیت خود را انجام می دهند. 

این همه  چرا  که  می شود  مطرح  پرسش  این  پس 
بی مسوولیتی در این باره روا داشته می شود؟ چرا این همه 
که  پرسشی  نمی گردند؟   جلوگیری  گسیخته گی ها  لجام 
مسووالنه  پاسخ  به  باید  بخش  این  در  مسووالن حکومتی 
بپردازند. ما تا حال در تخار در این هشت سال ندیده ایم 
استثنای  به  باشد  شده  تنبیه  یا  و  تقدیر  روزنامه نگاری  که 
یکی دو موضوع تنبیه و توهین آن هم بنا به دالیل حزبی و 
قومی مسووالن دولتی وقت. هویداست که هر کاری نیاز 
به تفتیش، بررسی، پاداش و تقدیر، یا تنبیه و مجازات دارد 
تا کار سره از ناسره تفکیک شود، اما بدبختانه ما شاهد این 

مسایل نبوده  ایم.
شما از هیچ رویداد خبری که در این والیت رخ می دهد 
والیتی  داخل  رسانه های  از  را  خبری  حداقل  نمی توانید 
ببینید و بخوانید که این خود جای نگرانی است  بشنوید، 
زیرا دست کم ده رسانه: تصویری، صوتی و چاپی در این 
والیت فعالند ولی خبر مربوط به والیت را پس از سه روز 
هم تحت پوشش قرار نمی دهند. واگر خبری هم بشنوید 
آریانا،  مثل  بین المللی  و  ملی  رسانه های  کاپی جمالت  با 
ذکر  بدون  هم  آن  است  غیره  و  بی بی سی  آشنا،  صدای 

حاصل از آموزه ها و عملکرد های غلط و انسان کش آن 
مرجعیت ها جای خود را به کاوش معنویت های فردی ای 
بدهد که خود فرد در حوزه ی خصوصی اش آن را بدون 
نیز  خود  این  هرچند  نماید؟  انتخاب  محتسب  و  مفتش 
گودالی عمیق تر است و این انسان را به موجودی سست 
و  مفتون  فقط  که  می کند  مبدل  بی اراده  و  مصرفی  و 

افسون زده ی جهان باز مقابلش می شود.
اجتماعی  تاثیرات  به  حالی که  در  این سخنان  گوینده ی 
تاثیرات  تحلیل  در  اما  می کند،  اشاره  جدید ی  پدیده 
نام  که  مرجعیت های  عملکرد  اجتماعی  پیامد های  و 
می برد عاجز است و همچنین علل و زمینه های این تغییر 

مرجعیت را بازگو کرده نمی تواند. 
اما چرا فیس بوک؟

تونس  به  مربوط  خبرهای  رسانه ها،  اول  تیتر  روزها  این 
ابزار  پیرامون  هم  اطالعاتی  خبر ها  انبوه  میان  در  است. 
آن  صدر  در  که  می شود.  داده  تونس  در  مدنی  مبارزه 
می دهند  نشان  خبرها  دارد.  قرار  فیس بوک  و  انترنت 
به  فیس بوک  از  استفاده  با  تونس  در  مردم  چگونه  که 
فشار  حاکمیت  بر  و  می پردازند  مظاهرات  سازماندهی 
می آورند. تجربه ماندگار دیگر در این زمینه نیز قضایای 
مربوط به تحوالت پس از انتخابات ایران بود که همچنان  
ادامه دارد. پخش مکرر این خبرها در میان شماری این 
اقتصادی  فشار  نشود  به وجود آورده است که  را  توهم 
هزاران  و  دولت  ناکارآمدی  اداری،  فساد  افزون،  روز 
دلیل واقعی دیگر، مردمان این سرزمین را هم به انفجار 
برساند و با توجه به سهولت هایی که تکنولوژی به وجود 
فرضیه ی  بیانجامد.  انقالب  به  فشار ها  این  است،  آورده 

پوچ و خالی از واقعیت
پیرامون  ربانی  برهان الدین  سخنان  نگارنده  گمان  به 
با  ایشان  دارد.  ابزاری  جنبه  بیشتر  فیس بوک،  خطرات 
مطرح کردن این مساله می خواهند اذهان عامه را پیرامون 
مطرح  سازند.  منحرف  صلح  عالی  شورای  ناکامی های 
کردن مساله مرجعیت در شرایط حاضرآن هم از کرسی 
شورای عالی صلح به جا و منطقی نیست. وظیفه شورای 
ایجاد زمینه مذاکره میان دولت و شورشیان  عالی صلح 
ایجاد  و  جامعه  رهبری  برای  غمخواری  نه  است  طالب 

توهم و دشمن فرضی.
افغان  کاربران  برای  ربانی  سخنان  این  می تواند  اما 
در  جمعی  واکنش های  برای  باشد  آغازی  فیس بوک 
مقابل تحوالت جامعه افغانی. به نظر من این روز را باید 
باال ذکر  به دالیلی که در  تاریخ معاصر ما ثبت کرد  در 

شد. 

غنامند  تحقیقی  برنامه ی  رسانه ای  هیچ  در  ماخذ.  و  منبع 
که به درد فرهنگ و جامعه بخورد سراغ نمی توانید. هیچ 
این  از  دهد  قرار  مخاطب  را  کودک  مثال  که  برنامه ای 
آسوده  خاطر  با  شما  که  آنچه  نمی رسد.  نشر  به  رسانه ها 
فقط  ببینید  و  بشنوید  تخار  رسانه ای  فضای  در  می توانید 
ما  نه  و  تو  نه  من،  درد  به  نه  است که  و سرگرمی  تفریح 
می خورد. از چالش های که رسانه های تخار در حال حاضر 
دارند می توانم این موارد را به گونه ي مثال یادآوری کنم.

- نداشتن روزنامه نگاران مسلکی و یا حداقل غیرمسلکی 
باسواد.

باید  آگاهی هایی که  و  اولیه  نیازهای  به  توجه  عدم   -
رسانه ها به مردم برسانند.

- برخورد مالی و تجارتی ساختن رسانه ها در حد غیرقابل 
پذیرش.

به  را  جامعه  عمومی  اخالق  مسایلی که  بی باکانه  تبلیغ   -
انحراف می کشد.

- عدم توجه به ارزش های روزنامه نگاری و آزادی بیان.
- عدم امانت داری و احساس مسوولیت روزنامه نگاری.
- دامن زدن به مسایل غیراخالقی در برخی از رسانه ها.

و از این دست موارد دیگر...
دوستان رسانه ای تخاری ام فکر نکنند که چرا در رابطه به 
موارد  از  ولی  کردم،  منفی بافی  همه  این  تخار  رسانه های 

مثبت یاددهانی نکردم. 
منفی خودش  و  مثبت  جنبه های  پدیده ای  هر  که  می دانم 
را دارد و باید وقتی از عینک نقد به آن نگریسته می شود 
اما جنبه های مثبتي که در کار رسانه ای  بیان شود،  هر دو 
تخار دیدم خیلی اندک  از آنند که در مقابل این منفی ها 

یاد شوند. 
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هشدار!
مالفیسبوکرهبریرامیگیرد!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مسعود حسن زاده ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نگاهکوتاهبهکاررسانهایدرتخار
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به گمان نگارنده سخنان برهان الدین ربانی پیرامون خطرات فیس بوک، بیشتر جنبه 
ابزاری دارد. ایشان با مطرح کردن این مساله می خواهند اذهان عامه را پیرامون 

ناکامی های شورای عالی صلح منحرف سازند. مطرح کردن مساله مرجعیت در شرایط 
حاضرآن هم از کرسی شورای عالی صلح به جا و منطقی نیست. وظیفه شورای عالی 

صلح ایجاد زمینه مذاکره میان دولت و شورشیان طالب است نه غمخواری برای 
رهبری جامعه و ایجاد توهم و دشمن فرضی.

دوستان رسانه ای تخاری ام فکر نکنند که چرا در رابطه به رسانه های تخار این همه 
منفی بافی کردم، ولی از موارد مثبت یاددهانی نکردم. می دانم که هر پدیده ای جنبه های 

مثبت و منفی خودش را دارد و باید وقتی از عینک نقد به آن نگریسته می شود هر دو بیان 
شود، اما جنبه های مثبتي که در کار رسانه ای تخار دیدم خیلی اندک  از آنند که در مقابل 

این منفی ها یاد شوند. 

ACKU



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

در  لیبیا  متحد عضویت  ملل  سازمان  عمومی  مجمع 
شورای حقوق بشر این سازمان را به حالت تعلیق در 

آورد.
این مجمع می گوید دولت معمر قدافی، رهبر لیبیا به 
طور نظام مند و با خشونت، حقوق بشر معترضان را 

نقض کرده است.
دنبال  به  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  اخیر  تصمیم 
جنوا  در  سازمان  این  بشر  حقوق  ش��ورای  توصیه 

صورت گرفت.

ارزیابي  خ��راب  بسیار  دیگر  درص��د   12.5 و  خ��راب 
کرده اند. 21.2 درصد دیگر نظافت تشناب ها را خوب 
ارزیابي کرده و 18.2 درصد دیگر گفته اند که اصال در 

تشناب ها نظافت رعایت نمي شود. 
است  دیگري  موضوع  درسي  صنف هاي  در  نظافت 
که در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته است. 30.1 
 5.8 خوب،  را  درسي شان  صنف هاي  نظافت  درصد 
درصد دیگر بسیار خوب، 46.4 درصد دیگر متوسط، 
ارزیابي  بسیار خراب  و 3.7 درصد  8.4 درصد خراب 
کرده اند. مابقي پرسش شوندگان )5.6 درصد( گفته اند 

که در این مورد چیزي نمي دانند. 
تعداد شاگردان در صنف ها

نشان دهنده   صنف،  هر  در  شاگردان  تراکم  و  تعداد 
و  بهتر  یادگیري  امکان  که  مي باشد  فضایي  و  محیط 
از  یکي  بنابراین  مي کند.  ضمانت  را  خوب تر  رشد 
نهادهاي آموزشي  و   نگراني هایي که در مورد مکاتب 
اطاق هاي  و  صنف ها  آیا  که  است  این  دارد  وجود 
درسي با توجه به تراکم شاگردان، محیط درسي مناسب 
معارف  وزارت  طرزالعمل  خیر؟  یا  مي سازد  فراهم  را 
تعداد شاگردان را در هر دوره )ابتداییه، متوسط و لیسه( 
معین کرده که مطابق آن ثبت نام و حضور شاگردان در 
هر صنف از نصاب تعیین شده نباید تجاوز کند. چنانچه 
در گزارش قبلي نیز آمده است که در دوره ابتداییه40، 
متوسطه 35 و دوره لیسه30 شاگرد در هر صنف تعیین 
که  مي دهد  نشان  تحقیق حاضر  یافته هاي  است.1  شده 
تعداد شاگردان از 4 شروع تا 123 نفر در برخي صنف ها 
هر  شاگردان  میان  در  را  دسته   7 مجموع  در  مي رسد. 
صنف مي توان یافت. در دسته اول از 4 – 20، دسته دوم 
21 – 30، دسته سوم 31 – 40 دسته چهارم 41 – 50 
هفتم  دسته   ،80  –  61 ششم  دسته   60-51 پنجم  دسته 
81 – 123 نفر در هر صنف ثبت نام کرده اند. محتویات 
و  دارد  قبلي  به گزارش  زیادي  شباهت  دسته بندي  این 
تفاوت اندک آن صرف در حداقل و حداکثر شاگردان 

هر صنف مي باشد. 
نشان  صنف  هر  در  را  شاگرد   40 از  باالتر  که  ارقامي 
نشان مي دهد، گویاي این واقعیت است که تراکم بیش 
از حد شاگردان در هر صنف، محیط آرام درسي را از 
لحاظ رواني کامال آسیب زده و نمي گذارد تا شاگردان 
فعالیت هاي  و  آموزشي  ام��ور  به  درس��ت  به صورت 

درسي شان برسند. 

پی نوشت ها:
1-حسرت – محمدحسین، وضعیت تعلیم و تربیت درافغانستان 
طي سال 1387، کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان، صفحه 
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نظافت در مکاتب 
نظافت مکاتب بي ارتباط به تربیت فردي و شخصیت 
خود شاگردان نیست. نظافت در مکاتب و نهادهاي 
رفته  به شمار  مهم  و  کلیدي  موضوعات  از  آموزشي 
معلمان،  سالمتي  و  صحت  با  مستقیم  رابطه ا ي   و 
دارد.  نهادها  این  در  موظف  کارمندان  و  شاگردان 
نظافت و رعایت آن در مکاتب از موضوعاتي است 
که در این تحقیق مورد مطالعه و مشاهده قرار گرفته 
تشناب ها  نظافت  و  درسي  صنف هاي  نظافت  است. 

مي تواند نمونه قابل تعمیم از وضعیت نظافت در مکاتب 
و نهادهاي آموزشي باشد. 

از  نشان مي دهد که در 37.8 درصد  تحقیق  این  نتایج 
مکاتب، آب آشامیدني صحي وجود ندارد اما این رقم 
به مقایسه یافته هاي سال قبل )45.8(، کاهش اندکي را 
که  گفته اند   )62.2( مکتب ها  مابقي  اما  مي دهد،  نشان 

آب آشامیدني دارند. 
در مورد نظافت تشناب ها پرسشي مطرح شده که 33.6 
درصد   14.5 متوسط،  را  آن  پاسخ دهندگان  درصد 

کردن  منزوی تر  برای  بین المللی  تالش  تازه ترین  این 
خشونت بار  سرکوب  به دلیل  قذافی  آق��ای  دول��ت 

معترضان است.
بر اساس اقدام روز دوشنبه مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد، عضویت لیبیا در شورای حقوق بشر به طور دایم 
باردیگر  عمومی  مجمع  زمانی که  تا  اما  نمی شود.  قطع 
کند، شورای  تصمیم گیری  لیبیا  کامل  درباره عضویت 
آن  اجالس  در  کشور  این  شرکت  مانع  بشر  حقوق 

می شود.

این  از  نیز  متحد  ملل  سازمان  دبیرکل  بانکی مون، 
قاطع  حمایت  همچنین  او  کرد.  استقبال  تصمیم 
بین المللی  دیوان  به  لیبیا  پرونده  ارجاع  از  را  خود 

کیفری اعالم کرد.
محکمی  پیام  اق��دام��ات  ای��ن  گفت  ب��ان  آق��ای 
مرتکب  بشریت  علیه  که  »آنهایی  می فرستد: 
جنایت می شوند، مجازات خواهند شد، و معافیت 

از مجازات وجود ندارد.«
آقای بان در مورد گزارش های تازه از لیبیا گفت 
قذافی،  آقای  که  از این است  او  عمیق  نگرانی  که 
را  غیرنظامی  جمعیت  علیه  خشونت  »آشکارا 

تحریک کرده است.«
انبار  و  مراکز  گفت  متحد  ملل  سازمان  دبیرکل 
مهمات به گفته ی او، برای »دسته های حامی دولت 

که مردم را« می ترسانند باز شده است.
دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین به گزارش های 
حاوی  کرد  اش��اره  مستمر«  و  »موثق  او  گفته  به 
»کشتارهای  از  می شود  گفته  که  است  جزییاتی 
غیرقضایی، دستگیری های خودسرانه، بازداشت و 

شکنجه« حکایت دارد.
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سازمان ملل عضویت لیبیا 
در شورای حقوق بشر 

را به تعلیق در آورد

����������������������� قسمت شصتم �����������������������

تاریخچه ی 
حقوق بشر

وضعیت تعلیم 
و تربیت 

در افغانستان  
در سال 1388

5ـ  حمايت از حقوق بشر از طريق تاسیس  نهاد های 
علمي و تحقیقي:  

قابل  و  برازنده  سهم  آموزشي،  و  تحقیقي  علمي،  نهادهاي 
ستایشي را در ارتقا و حمایت از حقوق بشر انجام می دهند. 
زیرا بدون موجودیت علما و دانشمندان و استادان، ترقي علم 
و توسعه جامعه و خصوصا دانستن حقوق بشر و حمایت از 
از  بیشتر  هرچه  استفاده  به خاطر  بنابراین،  است.  دشوار  آن 
خدمات آنها در جهت توسعه و رشد جامعه و تامین سعادت 

و حقوق افراد آن الزم است: 
زیادتر  هرچه  دانشگاه ها  مثل  آموزشي  و  علمي  نهاد های   ��
ماهر  کدرهاي  تا  شوند  داده  گسترش  و  تاسیس  کشور  در 
در  شده،  تربیت  علوم  مختلف  رشته های  در  متخصص  و 
خدمت جامعه قرار گیرند تا بتوانند وظایف اجتماعي خویش 

را به شکل عالي مطابق نیاز زمان انجام دهند. 
تاسیس  دانشگاه ها  کلیه  جنب  در  حقوق  دانشکده های   ��
در  شده،  تربیت  حقوق  علوم  متخصصان  کافي  به قدر  و 
ارگان هاي قضایي، و نهاد های مختلف حمایت کننده حقوق 
بشر جذب گردند تا بتوانند به شکل درست قوانین کشور را 

تطبیق و از حقوق مردم دفاع نمایند. 
و  علوم؛  آکادمي های  مثل  تحقیقي  و  علمي  نهادهاي   ��
مسایل  تا  گردند  تقویت  و  تاسیس  تحقیقي  نهادهاي  سایر 
حقوقي  معضالت  و  مسایل  جمله،  از  و  علمي  معضالت  و 
در سطح جهان و کشور را مورد تحقیق قرار دهند تا نتایج 
حقوقي،  مختلف  نهادهاي  دسترس  به  و  منتشر  آنها  تحقیق 
فضایي و نهادهاي حمایه کننده حقوق بشر و مردم قرار داده 

شود تا از آن مستفید شده بتوانند. 
مسلکي  کدر های  از  بشر  حقوق  حمایت کننده  نهاد های   ��
مراکز  و  حقوق  دانشکده های  استادان  وجود  از  خویش 
تحقیقات و یا آثار علمي آنها هر چه بیشتر به خاطر ارتقا و 

حمایت از حقوق بشر استفاده نمایند 
�� دولت در طرح و تسوید قوانین و نظام قانونگذاري کشور 
نیز از وجود استادان حقوق و نظریات و مشورت های آنها هر 

چه بیشتر استفاده به عمل آورد.
گنجانیدن  طريق  از  بشر  حقوق  از  حمايت  ـ   6

مسايل ابتدايي حقوقي در برنامه درسي مکاتب: 
امروزه در اکثر کشورها مسایل ابتدایي و اساسات علم حقوق 
در کنار سایر بخش های آموزش علمي در برنامه های درسي 
مکاتب و مدارس گنجانیده شده، به دانش آموزان درس داده 
می شود تا از همان آغاز جواني ذهن آنهارا به مسایل حقوقي 

و اهمیت آن در حیات انسان آشنا سازند. 
و  آموزش  براي  شیوه  موثرترین  فوق  عمل  تردید  بدون 
از  و حمایت  بشر  مسایل حقوقي خصوصا حقوق  فراگیري 
در  است.  در کشور  تبلیغات حقوقي  پیشبرد  و همچنین  آن 
مملکت  آینده  جوانانی که  و  اطفال  تمام  عمل،  این  نتیجه 
بعدي  دوره های  در  می توانند  به آساني  است  آنان  دست  به 
مسایل پیچیده تر حقوقي و قوانین کشور را آموخته، از آن در 
جهت حمایت از حقوق خویش، اعضاي خانواده و کمک به 

دیگران استفاده نمایند. 
دیگر  مانند  حقوقي  مسایل  متاسفانه  هنوز  تا  ما  کشور  در 
مدارس  و  مکاتب  درسي  برنامه های  در  علوم  بخش های 
و  معلومات  سطح  لحاظ،  همین  به  است  نشده  گنجانیده 
آگاهي حقوقي مردم پایین است. لذا الزم است تا با در نظر 
جامعه،  وسیاسي  اجتماعي  حیات  در  حقوق  اهمیت  داشت 
مسایل  معارف،  وزارت  خصوصا  تربیت  و  تعلیم  مسووالن 
تهیه  کشور  حقوقي  نهادهاي  کمک  به  را  حقوق  ابتدایي 
مدارس  و  مکاتب  درسي  برنامه های  در  آموزش  غرض  و 

بگنجانند. 
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بند الف، ماده بیست و سوم اعالمیه اسالمی حقوق بشر:

سو استفاده از والیت و گرایش به استبداد 
و سو استفاده از قدرت مجاز نیست.

ACKU
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اگرچه  که  کنم  تاکید  ابتدا 
تحوالت مصر به لحاظ تغییراتی که 
در خاورمیانه عربی ایجاد می کند، 
تغییرات  سایر  از  بااهمیت تر  بسیار 
رخ داده یا در حال وقوع در منطقه 
است و از این جهت شایسته توجه 
لحاظی  به  من  ولی  است،  بیشتری 
معمر  سرهنگ  احتمالی  سقوط  از 
خوشحالی  احساس  بیشتر  قذافی 
جنگ  زمان  در  وی  البته  می کنم. 
به  مهمی  کمک های  عراق  با 
ملی  منافع  منظر  از  که  کرد  ایران 
قذافی  ولی  بود،  آن  قدردان  باید 
تنها  نه  پیموده است که  را  مسیری 
محسوب  ملت  یک  تحقیر  عامل 
و  تحقیر  موجب  بلکه  می شود، 
انزجار از »سیاست« نیز شده است، 
جانب  از  »سیاست«  تحقیر  این  و 
خواهان  که  کسی  هر  برای  او 
نشاندن  و  سیاست  جایگاه  اعتالی 
باشد،  عقالنیت  رفیع  قله  در  آن 
می توان  واقع  در  است.  زجرآور 
عنوان  به  فقط  قذافی  که  گفت 
خالصه  دیکتاتوری  از  نمادی 
از حماقت  نمادی  بلکه،  نمی شود، 

یا  مبارک  مورد  در  که  چیزی  می گردد،  محسوب  نیز 
امثال  و  استالین  و  هیتلر  نبود، حتا  بن علی چندان صادق 
حماقت  نماد  ولی  بودند،  دیکتاتوری  نماد  نیز  آنان 
تحقیر  موجب  قذافی  اخیر  ویژگی  نمی شدند.  محسوب 
»سیاست« و عذاب آورتر بود. بدتر این که پس از اتفاقات 
به  مبارک  یا  بن علی  اگر  که،  شد  معلوم  لیبیا،  در  اخیر 
هر دلیل نتوانستند یا نخواستند حمام خون راه بیاندازند، 
قذافی از این حیث نیز کم و کسر نیاورده و با هواپیما بر 
مردم خود حمله می کند، همان هواپیماهایی که در زمان 
در  خلبانانش  و  فرماندهان  امریکا،  متحده  ایاالت  حمله 
علیه  امروز  بودند،  خواب  راحت  و  نرم  رختخواب های 
مبارک  به کار می روند. کاری که  مردم کوچه و خیابان 
را  واقعی اش  صحنه  قذافی  داد،  انجام  را  آن  نمایش 
ایجاد کرد. بنابر این قذافی به جز نماد »دیکتاتور« و نماد 
»حماقت« بودن مدال نماد »جنایت« علیه مردم خود بودن 

را هم به گردن آویخت.
از این مقدمه بگذریم. اگر از من بپرسند چه راهی برای 
وجود  حکومت  یا  نهاد  یا  فرد  یک  موقعیت  ارزیابی 
گفتار  ارزیابی  را  راه  ارزان ترین  و  راحت ترین  دارد، 
در  آن که  از  پیش  رژیمی  یا  جنبش  یا  فرد  هر  می دانم. 
عمل سقوط کند یا ارتفاع گیرد، در گفتار سقوط کرده 
آن  ذیل  و  صدر  گفتاری که  گرفت.  خواهد  ارتفاع  یا 
ته  و  بی سر  از جمالت  پر  و  منطق روشن  فاقد  و  متضاد 
ادعاهای  از  مملو  و  باشد  برای مخاطب  معنا  فاقد  و حتا 
باشد،  به طور خالصه آشفته و پریشان  پوچ و دروغ، و 
چنین گفتاری معرف آشفتگی و پریشانی عملی آن فرد 
آن  فردای  مبارک  شبی که  نیز هست.  جنبش  یا  نظام  یا 
سقوط کرد، منتظر شنیدن سخنان مبارک خطاب به مردم 
مصر بودم. گمان عمومی بر این بود که او استعفا خواهد 
تعجب کردم که  تمام شد،  داد. ولی وقتی که سخنانش 
در سطح  قرن  نیم  به  نزدیک  نفر  یک  می شود؛  چگونه 
باالی نظامی و سیاسی این کشور فعالیت کرده باشد، و 

که  نشود  متوجه  ولی  کند،  زندگی  مصر  مردم  میان  در 
خشم  آتش  به  آبی  تنها  نه  و  است  بیهوده  سخنان  این 
مردم نمی ریزد، بلکه بنزینی است که بر این آتش افزوده 
گفتار  آشفتگی  نمی فهمد؟  را  این  او  چگونه  می شود. 
به همین  او داشت و  از آشفتگی وضعیت  مبارک نشان 
دلیل هم علی رغم بیان قاطعش مبنی بر ماندن در قدرت، 
بیش از ۱۲ ساعت طول نکشید که او را سوار هلیکوپتر 
کردند و به جای امنی بردند و دستور دادند که استعفایش 

را معاونش بخواند!
وضعیت سرهنگ قذافی هم همین طور است. سخنان او 
که  طرابلس،  نزدیکی  در  »زاویه«  شهر  مردم  به  خطاب 
و  آشفتگی  از  روشنی  نشانه  شد؛  ایراد  شب  پنج شنبه 
پریشان گویی یک صاحب قدرت است و این نیز نشانه ای 

وضعیت سرهنگ قذافی هم 
همین طور است. سخنان او خطاب 
به مردم شهر »زاویه« در نزدیکی 
طرابلس، که پنج شنبه شب ایراد 
شد؛ نشانه روشنی از آشفتگی و 
پریشان گویی یک صاحب قدرت 
است و این نیز نشانه ای از وضعیت 
سیاسی و اجتماعی آشفته و 
فروپاشیده نظام اوست. قذافی چه 
گفت؟ قذافی گفت که معترضین 
مواد مخدر مصرف کرده اند! گفت که 
حکومت لیبیا زخم چشم دیده است! 
گفت که سلطه من فرهنگی است! 
گفت که اگر می خواهید بعضی از 
شما بعضی دیگر را بکشید، پس 
بکشید!

از وضعیت سیاسی و اجتماعی آشفته و فروپاشیده نظام 
اوست. قذافی چه گفت؟ قذافی گفت که معترضین مواد 
زخم  لیبیا  حکومت  که  گفت  کرده اند!  مصرف  مخدر 
است!  فرهنگی  من  سلطه  که  گفت  است!  دیده  چشم 
گفت که اگر می خواهید بعضی از شما بعضی دیگر را 
بکشید، پس بکشید! گفت که این توطیه زیر سر بن الدن 
و القاعده است! مردم را بر حذر داشت از این که امریکا 
به اسم مبارزه با القاعده دخالت نظامی کند! گفت قدرت 
قدرت  نیستم،  خرابی ها  مسوول  من  و  نیست  من  دست 
از سال ۱۹۷۷ در دست مردم و کمیته های مردمی است! 
گفت من قدرت را به شما مردم دادم و شما با دست خود 
کشور را به خرابی می کشانید! و چندین جمالت پراکنده 

و بی پایه دیگر هم گفت.
و  بگوید  که  کرد  فراموش  را  چیزها  خیلی  قذافی  ولی 
او  بود.  او  گفتاری  آشفتگی  از  نشان  فراموشی  همین 
بر  از چهل سال حکومت  فراموش کرد که بگوید پس 
امنیتی، و  با وجود یک رژیم کامال بسته و  لیبیا و  مردم 
و  القاعده  چطور  قذافی،  جناب  فرهنگی  رهبری  تحت 
نفوذ کرده است؟  میان مردم  این حد در  تا  مواد مخدر 
خود  سیاسی  بی کفایتی  جز  چیزی  صورت  این  در  آیا 
اگر  بگوید  که  کرد  فراموش  او  است؟  زده  فریاد  را 
معترضین  این همه  پس  است،  مردم  دست  در  قدرت 
در  قدرت  که  مردمی  دنیا  در کجای  آمده اند؟  از کجا 
او  کرده اند؟  قیام  خودشان  علیه  است  خودشان  دست 
فراموش کرد که بگوید آیا سفرا یا وزرای او هم مواد 
مخدر مصرف کرده اند که استعفا می دهند؟ او فراموش 
کرد که بگوید اگر او حاکمیت ندارد، پس در این میان 
چه نقشی دارد و چرا عصبانی است و چرا دستور سپردن 
تظاهرکنندگان به دادگاه ها را صادر می کند؟ او فراموش 
کرد که بگوید چرا از تانک و مسلسل و هواپیما و ارتش 
حد  این  تا  جامعه ای  اگر  کرد؟  استفاده  مردم  علیه  باید 
است،  القاعده  به  وابسته  و  مخدر  مواد  مصرف کننده 
کرد  فراموش  او  دارد؟  کردن  حکومت  به  ارزشی  چه 
لیبیا  بر  حکومت  سال  چهل  از  پس  چرا  که  بگوید  که 
را  لیبیا  قبایل  باید  هم  هنوز  علمی!  سوسیالیسم  براساس 
با  او فراموش کرد که بگوید که چرا  به کمک طلبید؟ 
گاز  و  نفت  بشکه  میلیون   ۱/۵ حدود  صادرات  و  تولید 
و فرآورده های نفتی، اما هنوز تولید ناخالص آن کشور 
از ارزش این نفت تولیدی کمتر است؟! او فراموش کرد 
که بگوید چرا آخرین سخنرانی خود را در مقر تلویزیون 
انجام نداد و به صورت نوار صوتی ضبط شده به اطالع 
لحظه  همان  مگر  می ترسید؟!  چیزی  از  آیا  رساند  مردم 
نه تنها در طرابلس  آقا زاده اش سیف االسالم نگفت که 
و  امن  چیز  همه  و  نیست  خبری  هیچ  لیبیا  کل  در  بلکه 

امان است؟
و  ناسیونالیسم  بازمانده  آخرین  قذافی  سرهنگ 
او  بقای  اصلی  علت  که  است  عربی  منحط  سوسیالیسم 
تا قرن ۲۱ رژیم نفتی اش بوده است، بقایای ناسیونالیسم 
ناصری و سوسیالیسم بعثی در همه کشورهایی که حاکم 
شدند چه در عراق، چه در سوریه، چه در یمن، چه در 
لیبیا و حتا در قالب گروه های لبنانی، تاریخ خونباری را 
رقم زدند، و این آخرین نفر از این نسل که به یمن نفت 
بود،  نیز  مشاعر  اختالل  دچار  داشت،  طوالنی  سلطنتی 
منطقه ای چون  در  او  که  بود  خداوند  باید شکرگزار  و 
عراق نبود که امکان جاه طلبی شبیه صدام داشته باشد و 
برای  خسارت  منشای  این  از  بیش  که  بود  امیدوار  باید 
مردم کشورش و جهان عرب و خاورمیانه نشود و شاهد 

رویدادی مشابه آنچه در عراق گذشت در لیبیا نباشیم.
منبع: کلمه

اولین نشانه سقوط 

پریشان گویی یک صاحب  و  آشفتگی  از  روشنی  نشانه  قذافی؛  پنج شنبه شب  چکیده: سخنان 
قدرت است و این نیز نشانه ای از وضعیت سیاسی و اجتماعی آشفته و فروپاشیده نظام اوست. 
قذافی چه گفت؟ قذافی گفت که معترضین مواد مخدر مصرف کرده اند! او گفت که این توطیه زیر 
سر بن الدن و القاعده است! اما فراموش کرد که بگوید پس از چهل سال حکومت بر مردم لیبیا و 
با وجود یک رژیم کامال بسته و امنیتی، و تحت رهبری فرهنگی جناب قذافی، چطور القاعده و مواد 

مخدر تا این حد در میان مردم نفوذ کرده...

 عباس عبدی

ACKU
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مقاله سی ان ان درباره واکنش ها به حصر موسوی و کروبی

رهبران مخالف در خانه امن!
رضا سیاح 

منابع دولتی ايران به سی ان ان گفتند ميرحسين موسوی 
و مهدی کروبی رهبران مخالف ايران و همسران شان 
مستقر  امن«  »خانه  يک  در  خودشان  امنيت  برای 

شده اند. 
به  مخالفان  »جنبش  گفت:  سی ان ان  به  منابع  از  يک 
به دنبال شهيد می گردد، و در صورت صحت  شدت 
انجام  امنيت جان خودشان  اين کار برای  اين مطلب، 

شده است.«
وی افزود جنبش مخالفان طرفدار اصالح طلبان »هميشه 
به دنبال بهانه ای می گردد تا مساله ای به پا کند، بنابراين 
ممکن است اين کار انجام شده باشد تا کسی با آنها 

)رهبران مخالف( کاری نداشته باشد.«
نسبت  ايران،  برای  بشر  حقوق  بين المللی  کمپاين  اما 
نگرانی  ابراز  امنيت رهبران مخالف و همسران شان  به 

کرد. 
آرون رادز سخنگوی اين کمپاين در اطالعيه ای اعالم 
کرد: »موسوی و کروبی و همسران شان ناپديد شده اند، 
آنها را بدون امکان برقراری ارتباط در مکانی نامعلوم 
نگهداری می کنند، و اين تخطی مسلم از قوانين ايران 

و قوانين بين المللی است.«
مهارگسيخته  درخواست های  به  »باتوجه  افزود:  رادز 
برای اعدام آنها از سوی شمار بسياری از سياستمداران 
و روحانيون ايران، در خصوص امنيت و سالمت آنها 

جای نگرانی وجود دارد.«
شبکه تلويزيونی دولتی پرس تی وی فلمی از نمايندگان 
ماه  اوايل  در  که  نمايش گذاشت  به  را  ايران  مجلس 

بايد  جاری شعار می دادند: »موسوی، کروبی... اعدام 
گردند.«

امن«  »خانه  کرد  نشان  خاطر  بشر  حقوق  سازمان  اين 
ارزش  با  افرادی  مخفيانه  بازداشت  برای  مکانی 
نظر  زير  مکانی  چنين  و  می شود  محسوب  باال  امنيتی 
ناظر  نهادهای  ساير  يا  و  قضايی  دستگاه  کنترول  و 
به  ايران  اطالعاتی  نهادهای  و  پاسداران  سپاه  نيست. 
استفاده از خانه های امن و بهره گيری از تمامی شيوه ها 
بازداشت شدگان،  از  اعتراف  و تکنيک ها در گرفتن 
بدون آن که تحت فشار يا نظارت ساير نهادهای قانونی 

باشند، شهرت دارند. 
در اطالعيه اين سازمان آمده است: »با توجه به اين که 
اين خانه های به اصطالح امن در گذشته برای بدرفتاری 
با مخالفان دولت مورد استفاده قرار گرفته اند، کمپاين، 
به  کروبی  و  موسوی  انتقال  به  مربوط  گزارش های 

چنين مکان هايی را عميقا نگران کننده می داند.«
فراخوان  بحبوحه  در  و  ماه جاری  در  ايران  مسووالن 
نظير آنچه تمامی آفريقای  اعتراضاتی  برای برگزاری 
به  دست  است،  دربرگرفته  را  خاورميانه  و  شمالی 

بازداشت تعداد زيادی از مخالفان دولت زدند. 
رهبران ايران انقالب مصر را، که با سرنگونی حسنی 
تحسين  همراه شد،  رييس جمهور آن کشور  مبارک 
تظاهرات  صحنه  به  تهران  که  هنگامی  اما  کرده اند، 
به  دولت  شد،  تبديل  فبروری   14 در  مردم  خيابانی 
سرکوب شديد آنها دست زد. پس از فراخوان موسوی 
و کروبی و دعوت از طرفداران شان برای اجتماع در 

ميدان آزادی - يعنی محل تظاهرات 
پس  فضای  در  سبز  جنبش  انبوه 
رياست  بحث انگيز  انتخابات  از 
جمهوری سال 2009 - دولت ايران 
پيش دستی کرد و فعاالن را قبل از 

اين تظاهرات دستگير کرد. 
علی رغم سرکوب امنيتی، ده ها هزار 
به  تهران  در  تظاهرکنندگان  از  نفر 
راهپيمايی پرداختند. ده ها نفر از آنها 
در جريان همين اعتراضات دستگير 
شدند و در ويديوهای منتشر شده بر 
روی يوتيوب، ساير تظاهرکنندگان 
مورد تعقيب و هدف ضرب و جرح 

قرار گرفتند. 
نيمه دولتی  خبرگزاری  گزارش  به 
جريان  در  نفر  يک  فارس نيوز، 
قرار  گلوله  هدف  اعتراضات  اين 
گرفت. در جريان شليک گلوله، که 
دولت ايران آن را به »اغتشاش گران 
است،  داده  نسبت  آشوب گران«  و 
زخمی  به شدت  نيز  ديگر  نفر  چند 

شدند و در شرايط وخيمی به سر می برند. 
مردم  کرد  ادعا  شنبه  روز  ايران  دولت  به  وابسته  منبع 

ايران از تظاهرات مخالفان به ستوه آمده اند. 
وی گفت: »مردم از اين تظاهرات دل خوشی ندارند 
و اين آقايان )موسوی و کروبی( درخواست تظاهرات 
آنها مختل  دارند آرامش  اعتقاد  بيشتر می کنند. مردم 

شده و خواهان توقف اعتراضات هستند.«
روز  امريکا  خارجه  امور  وزير  کلينتون  هيالری 
و  معترضان  شديد  سرکوب  به  را  ايران  چهارشنبه 
قتل  جمله  از  و  گذشته،  روز   10 در  سياسی  مخالفان 
نيروهای  توسط  صلح طلب  تظاهرکنندگان  از  يکی 

امنيتی، متهم کرد. 
خبرها  جمع آوری  برای  بين المللی  روزنامه نگاران 
درحالی که  شده اند،  محدوديت  دچار  ايران  از 
بر  کنترل سختی  و  کرده  را سرکوب  رسانه ها  دولت 
سازمان های خبری تحت مديريت خود اعمال می کند. 
خبرنگاران  جاری،  ماه  اوايل  تظاهرات  جريان  در 
خارجی از دريافت رواديد منع شدند و روزنامه نگاران 
دارای مجوز که در ايران به سر می بردند،  برای تحت 
پوشش قراردادن تظاهرات با محدوديت مواجه شدند. 
بر  ايجاد محدوديت  برای  نيز ظاهرا در تالش  انترنت 
به شدت  از کشور،  به خارج  اطالعات  انتقال  راه  سر 

مختل شد. 
منبع: سی ان ان

67 میلیون کودک در جهان از 
مکتب محروم هستند 

 

)يونسکو(  متحد  ملل  فرهنگی  و  علمی  آموزشی،  سازمان 
می گويد حدود 67 ميليون کودک در جهان از مکتب محروم 
اند. بر اين اساس، اين سازمان گفته است در رسيدن به اهداف 

تعيين شده تا سال 2015، موفق نخواهد شد.
در  جهانی،  آموزشی  وضعيت  از  يونسکو  گزارش  براساس 
ميان کودکانی که از مکتب بازمانده اند، از حدود 28 ميليون 
اين  است.  شده  استفاده  مسلحانه  برخوردهای  در  کودک 
يابد، در سال  ادامه  »اگر وضعيت کنونی  گزارش می افزايد: 
2015 شمار بيشتر کودکان نسبت به امروز، خارج از مکتب 

خواهند بود.«
جامعه  وعده  اين  اما  است.  انسان  هر  اساسی  حق  آموزش 
بين المللی مانند ساير وعده هايش فاصله زيادی با تحقق يافتن 
آن دارد. اين در حالی است که 164 کشور در سال 2000 در 
داکار، در يک همايش جهانی در باره آموزش، تعهد کردند 

که تا سال 2015 به اهداف شان دست يابند. 
همزمان  و  برلين  دانشگاه  در  پروفيسور  ولف،  کريستف 
اين  می گويد  آلمان،  در  يونسکو  آموزشی  کميته  رييس 
می افزايد:  او  يابد.  دست  اهداف اش  به  نتوانست  سازمان 
وجود  با  و  گرفت  صورت  که  زيادی  تالش های  »باوجود 
آن که موفقيت هايی به دست آمده است، اين اهداف عملی 

نشدند.«
يادآور شوم:  ديگر  بار  بدهيد  »اجازه  افزود:  کريستف ولف 
در  آموزش  از  حمايت  نخست  شد:  تعيين  هدف  شش  اين 
همان اوايل سن کودکی. نکته مهم دوم آموزش ابتدايی در 
مکاتب برای همه بود؛ تعليم و تربيت برای همه. اين يکی از 
نکته های مهم کار يونسکو نيز است. نکته سوم که از اهميت 
کم تر برخوردار نيست، تامين نيازهای آموزشی است. به اين 
معنا که اطفال به صورت کافی غذا برای خوردن داشته باشند 
و به اين ترتيب شرايط اوليه برای زندگی فراهم باشد و به اين 

وسيله اصال عالقه برای آموختن وجود داشته باشد.«
اين پروفيسور دانشگاه برلين ادامه داد: »نکته چهارم به نصف 
رساندن ميزان بی سوادی در ميان بزرگ ساالن بود. نکته پنجم 
که طبعا نکته کاماًل مهمی است، آن تساوی جنسيتی بود؛ و 

نکته ششم و آخری، بهبود همگانی کيفيت آموزش بود.«
 از ديد پروفيسور کريستف ولف، به خصوص در کشورهای 
که با جنگ داخلی مواجه هستند  يا در مرحله بعد از جنگ 
که  حالی  در  نمی يابد،  تحقق  آموزشی  اهداف  دارند،  قرار 
آموزش می تواند در راستای بازسازی يک جامعه صلح آميز 

مددگار باشد.
مانند بسياری از سازمان های امدادی جهانی، يونسکو نيز در 
انتقاد می کند  امساله اش درباره آموزش و پرورش،  گزارش 
براساس  افزون  روز  صورت  به  بين المللی  های  کمک  که 
اين  به  و  می شود  توزيع  استراتژيک  معيارهای  و  اولويت ها 
ترتيب انسان ها و کشورهای بسياری محتاج به کمک، به حال 

خود رها می شوند.
شمار  که  می کند  شکايت  جديدش  گزارش  در  يونسکو 
حمالت بر مکاتب افزايش يافته است.  در کشورهای مانند 
می شوند،  کشته  آموز  دانش  دختران  پاکستان،  و  افغانستان 
مورد حمله قرار می گيرند و يا تهديد می شوند تا از رفتن به 

مکتب خودداری کنند.
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وزیر امور اقلیت های پاکستان کشته شد

نیروهای قذافی به سمت شرق پیشروی کردند  برگزاری تجمع های اعتراضی در شهرهای مختلف ایران

شهباز باتی، وزیر امور اقلیت های مذهبی در پاکستان در 
حمله مردان مسلح به موتر او در اسالم آباد، پایتخت این 

کشور، کشته شده است.
به  موتر  سوار  باتی  آقای  که  گفت  آباد  اسالم  پولیس 
محله ای  در  که  بوده  حرکت  در  کارش  محل  سمت 

مسکونی زیر رگبار گلوله قرار گرفته است.
به خاطر  پاکستان،  تنها وزیر مسیحی کابینه  باتی،  آقای 
کفرگویی  ضد  قوانین  اصالح  خواستار  مصرانه  آن که 
در این کشور شده بود اخیرا پیام هایی گرفته بود که به 

جانش سو قصد خواهد شد.
قانون  با  تاثیر، والی پنجاب، که  در ماه جنوری، سلمان 
از  یکی  توسط  بود،  کرده  مخالفت  کفرگویی«  »ضد 

محافظان خود به ضرب گلوله کشته شد.
بنا به قانون »ضد کفرگویی« هر کسی که به اسالم توهین 

کند مجازاتش اعدام است.
منتقدان می گویند که در پاکستان از این قانون برای آزار 

پیروان مذاهب دیگر استفاده می شود.
واتیکان قتل این سیاستمدار کاتولیک را محکوم کرده و 

آن را خشونتی غیر قابل توصیف خوانده است.
آقای باتی، چهل و دو ساله، یکی از رهبران حزب حاکم 
»مردم پاکستان« بود. او روز چهارشنبه )دوم مارچ(، تازه 
تا  سه  که  بود  کرده  ترک  آباد  اسالم  در  را  خانه خود 
چهار مرد مسلح موتر او را محاصره و آن را گلوله باران 

کردند.

جهت  در  لیبیا،  رهبر  قذافی،  معمر  به  وفادار  نیروهای 
در  این کشور  قلمروی تحت کنترول شورشیان در شرق 
حرکتند و توانسته اند یک تاسیسات نفتی در شهر برقه را 

در دست بگیرند.
خبرنگاران می گویند صد کاروان موتر به سمت شهر برقه 
در حرکت است و یک انبار تسلیحات در داخل این شهر 

بمباران شده است.
و  ناآرامند  بسیار  برقه  مدافعان شهر  به گفته گزارشگران، 

منتظرند حمله صورت بگیرد.
قذافی در دو هفته ناآرامی کنترول بخش بزرگی از لیبیا را 

از دست داده است.
خشونت ها باعث شده در منطقه مرزی لیبیا با کشور همسایه 

تونس بحران بزرگ انسانی رخ بدهد و ده ها هزار شهروند 
خارجی که اغلب آنها مصری هستند، سرگردانند و قادر 

نبوده اند به کشورشان بازگردند.
به  بزرگ  برنامه ای  است  الزم  می گوید  ملل  سازمان 
از  فرار  خواهان  که  مردم  کثیر  جمعیت  تا  درآید  اجرا 
این  سریعتر  چه  هر  بتوانند  هستند  لیبیا  در  خشونت های 

کشور را ترک کنند.
در همین حال، در طرابلس، پایتخت و جایی که هنوز در 
و  واژگون  سوخت  تانکر  یک  است،  لیبیا  رهبر  کنترول 

باعث شده که انفجارهای پی در پی رخ بدهد.
هنوز روشن نیست این حادثه عمدی بوده و جنبه خرابکاری 

داشته است یا خیر.

عالوه بر تهران، تظاهرکنندگان در شهرهای دیگر مانند مشهد، 
و  کروبی  آزادی  خواهان  نیز  سمنان  و  کرمانشاه  تبریز،  شیراز، 

موسوی شدند.
بازداشت میرحسین  به  اعتراض  به دنبال برگزاری تجمع هایی در 
موسوی و مهدی کروبی، از رهبران مخالفان دولت، گزارش هایی 
امنیتی در شهرهای  نیروهای  از وقوع درگیری میان معترضان و 
مختلف ایران گزارش شده است. همزمان برخی از گزارش ها از 

بازداشت شماری از تظاهرکنندگان حکایت دارد.
مشهد،  اصفهان،  شیراز،  تهران،  شهرهای  از  عینی  شاهدان 
که  گفتند  فارسی  بی بی سی  به  کرمانشاه  و  تبریز  سمنان،  کرج، 
بعضی  در  و  شده  برگزار  شهرها  این  در  اعتراضی  تجمع های 
موارد، میان معترضان و ماموران امنیتی یا ماموران لباس شخصی 

زد و خوردهایی رخ داده است.
تجمع ها در تهران پس از ساعت ۵ عصر و بیشتر در خیابان ها و 

میدان های مرکزی شهر آغاز شد و تا شب ادامه داشت.
انقالب،  حسین،  امام  میدان های  در  گزارش ها،  برخی  بنابر 
فردوسی، ولی عصر، توحید، هفت تیر و ونک، بلوار کشاورز و 
چهار راه جمال زاده درگیری هایی رخ داده و نیروهای امنیتی برای 

پراکنده کردن معترضان از گاز اشک آور استفاده کرده اند.
که  داده  گزارش  کروبی،  مهدی  به  نزدیک  سایت  سحام نیوز 
به  پولیس  و  داده  رخ  آزادی  خیابان  حوالی  در  درگیری هایی 
سمت کسانی که شعار یا حسین، میرحسین و یا مهدی شیخ مهدی 

می دادند، حمله کرده است.
جنوب  در  اسالم شهر  »در  که  داد  گزارش  همچنین  سایت  این 
در  مردم  شد....  برگزار  گسترده ای  تجمعات  نیز  تهران  غربی 
و  دیکتاتور  بر  مرگ  شعار های  شهر  این  در  پراکنده  جمع های 

موسوی و کروبی آزاد باید گردند سر دادند.«
مردم  با  شورش  ضد  نیروهای  که  گزارش شده  صادقیه  فلکه  از 

درگیر شده اند و به سمت آنها گاز اشک آور شلیک کرده اند.
یک شاهد عینی نیز به تلویزیون فارسی بی بی سی گفت در طول 
است که  شنیده  را  تیر  تهران صدای چند  نواب  در خیابان  روز 

می گوید به اعتقاد معترضان برای ایجاد ارعاب بوده است.
در  معترضان  از  پراکنده ای  تجمع های  می گویند  عینی  شاهدان 

مناطق مرکزی این شهر شکل گرفته است.
تظاهرکنندگان  از  گروهی  بازداشت  بیانگر  همچنین  گزارش ها 

در روز سه شنبه است.

هشتم مارچ روز جهانی زن و بهشت خاموش بهانه است و تجلیل می کنیم روزهای دیگر سال زندگی؛ 
اما فاصله تجلیل و زندگی در جغرافیای ما فاصله ایست از تاالرها و هتل های مجلل تا چهاردیواری 
پستویی تاریک در گوشه ای تاریک تر از جغرافیایی که نام افغانستان بر پیشانیش حک شده است.

اگر چه زمستان رو به پایان است اما:
از روزهای برفی خاموش

گفتنی دارد که سوز سرما را تا ریشه های جان آدمی رسوخ می دهد. در هشتم مارچ نمی خواهیم 
رنج نیمی از پیکر این جامعه را به جشن فراموشی بسپاریم بلکه از چشم دوربینی رنج شان را می 

بینیم؛ با زمزمه آوازی خستگی صدای شان را درک می کنیم؛ از دستگاه صدایی حرف های شان را 
می شنویم و با قدردانی از تالش های کارگردانی به دو واژه زن و صلح همسان احترام می گذاریم.

نمایش مستند بهشت خاموش )با حضور کارگردان آن خانم رویا سادات(
تقدیر از عوامل ساخت سریال بهشت خاموش همراه با سخنان کوتاه دو بانوی بازیگر خانم مژگان و میمونه غزال، تقدیر از 

کارگردان صلح و زن
کنسرت موسیقی

زمان: پنج شنبه دوازدهم حوت 1389 برابر با سوم مارچ 2011 ساعت 2 بعد از چاشت
مکان: روبروی شهرداری کابل، لیسه استقالل، انستیتوت فرانسوی افغانستان

شماره گان تماس: )07792177۵۵( و )077۵321697( 
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.
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