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معاون مجلس نمایندگان: 

غیرحاضری وکال 
مانع تصویب قوانین شده است

نام 52 نماینده غیرحاضر در نشست های عمومی ماه ثور پارلمان اعالم شد

مسوولين  به  بار  چند  که  می گویند 
به  تاکنون  اما  کرده  شکایت  دولتی 
شکایت های شان رسيدگی نشده است.

می گویند  محلی  پوليس  ماموران  اما 
دهقانان  از  ناچاری  به دليل  آنان  که 

عشر می گيرند.
ماه  شش  حدود  که  حضرت  غالم 
در حال  و  پيوسته  روند صلح  به  قبل 
حاضر به حيث فرمانده پوليس محلی 
امام  ولسوالی  مسجد  آق  منطقه  در 
که  می گوید  دارد،  فعاليت  صاحب 
مردم به رضایت خود به آنان کمک 

می کنند.
این قوماندان پوليس محلی گفت که 
آنان هيچگاهی از کسی به زور عشر 
نگرفته اند، بلکه مردم به رضایت خود 
به خاطر فعاليت مثبت و تامين امنيت 
کمک  محلی  پوليس  به  منطقه  در 

می کنند و عشر می دهند.

شرکت آب معدنی پنجشیر به یک نفر متخصص تست 
و ارزیابی کیفیت آب در البراتوار ضرورت دارد. 

تجربه کاری و درجه تحصیلی ضروری می باشد.

کاندیدان می توانند به آدرس ذیل تشریف بیاورند
آدرس: قوای مرکز، مسلم ذکی مارکیت، منزل سوم-

پنجم.
و یا به تلیفون 0797770770 تماس بگیرند.

 اعالن کاریابی

مگر اربکی ها مرا تهدید کردند.«
سه صد  از  که  شد  مجبور  باالخره  که  افزود  وی 
عنوان  به  سير  سی  زراعتی اش  محصوالت  سير 

عشر بدهد.
شماری دیگری از دهقانان که هنوز حاصل خود 
به  هستند  ناگزیر  که  می گویند  برنداشته اند،  را 

خواست پوليس محلی پاسخ مثبت بدهند.
دهقانان کندز با آن که به علت تهدیدهای امنيتی 
اما  نمی گيرند،  نام  محلی  پوليس  فرماندهان  از 

شماری ازدهقانان در والیت کندز می گویند که 
به  آنان  محصوالت  از  محلی(  )پوليس  اربکی ها 
زور عشرمی گيرند و اگر برای شان ندهند، تهدید 

می شوند.
از این که از  اما ماموران پوليس محلی می گویند 
سوی دولت اعاشه نمی گيرند مجبوراند به خاطر 

پيشبرد زندگی دست به این کار بزنند.
به گزارش آژانس خبری پژواک، بيش از ١٥٠٠ 
مناطق  در  محلی  پوليس  یا  اربکی  به نام  نفر  
مختلف والیت کندز، از طرف حکومت مسلح و 
تجهيز شده تا با نيروهای حکومتی در تامين امنيت 

مناطق خود همکاری کنند.
وقت  در  محلی  پوليس  که  می گویند  دهقانان 
برداشتن حاصالت، می آیند و ده درصد حاصل 

آنها را به نام عشر می گيرند.
دامن  کول  منطقه  باشنده  ساله  چهل  محمد  یار 
من  که  »وقتی  می گوید:  صاحب،  امام  ولسوالی 
و  آمدند  اربکی ها  می گرفتم،  را  خود  حاصالت 
گفتند که عشر) ده یک( بدهيد. من قبول نکردم 

مسوولیت تامین امنیت 
لشکرگاه به نیروهای 

داخلی سپرده شد
مقام های محلی در والیت هلمند می گویند، 
مسووليت های امنيتی مربوط به لشکرگاه، مرکز 
این والیت عمال به نيروهای داخلی سپرده شده 

است.
گالب منگل، والی هلمند به بی بی سی گفته 
است که نيروهای خارجی از لشکرگاه بيرون 
شده و »به مناطقی فرستاده شده اند که به آنها 

نياز است.«
لشکرگاه، مرکز هلمند، در جمع شش منطقه ای 
است که براساس توافق ناتو و دولت افغانستان 
قرار است مسووليت تامين امنيت آن از نيروهای 

خارجی به نيروهای داخلی واگذار شود.
شهرهای کابل، مزار شریف، باميان، پنجشير، 
والیت  مرکز  مهترالم،  و  لشکرگاه  هرات، 
است  قرار  است که  مناطقی  دیگر  از  لغمان، 
به  آن  امنيتی  مسووليت های  انتقال  برنامه 
آغاز  ميالدی  آینده  ماه  از  داخلی،  نيروهای 

شود.
پذیرفتن  این که  می گوید،  هلمند  والی  اما 
مسووليت های امنيتی لشکرگاه، زودتر از موعد 
معناست که دولت آماده  این  به  تعيين شده، 

مسووليت پذیری بيشتر است.
آقای منگل گفت: »نيروهای آیساف در حال 
به  و  شده  بيرون  لشکرگاه  از  عمال  حاضر 
مناطقی فرستاده شده اند که به آنها نياز داشتيم.«

و  هستيم  آمادگی  مرحله  در  »ما  افزود:  او 
می خواهيم نشان بدهيم که نيروهای امنيتی ما 
توان پذیرفتن مسووليت های امنيتی را دارند... 
این تنها در بخش نظامی و امنيتی نيست، بلکه 
باید همزمان با این، در سایر بخش ها، مانند امور 
بازسازی و توسعه ای نيز مسووليت ها را خود 
افغان ها به عهده بگيرند که برای آن نيز آماده 

می شویم.«
آقای منگل گفت که مردم محل در لشکرگاه 
کرده  استقبال  اقدام  این  از  قومی،  بزرگان  و 
با  امنيت  تامين  و تعهد کرده اند که در زمينه 

نيروهای امنيتی همکاری خواهند کرد.
امریکا در نظر دارد برنامه انتقال مسووليت های 
امنيتی به نيروهای داخلی را در چندین مرحله 
و به شکل تدریجی عملی کند و براساس این 
برنامه، باید مسووليت امنيتی سراسر کشور تا 
سال ۲٠١۴ ميالدی به نيروهای داخلی واگذار 

شود.
اما شک و تردیدهای جدی در مورد توانایی 
گرفتن  برای  داخلی  نيروهای  ظرفيت  و 
مسووليت های امنيتی سراسر کشور مطرح بوده 

است.

اربکی ها از مردم عشر می گیرند
کابل چهره...

محصوالت زراعتی...
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عناوین مطالب امروز:

] در صفحه 3[

هجوم گدایان 
پاکستانی در بلخ و 
بی خبری مسوولین

میان سال،  خانم  آن سوتر  در 
سیاه سیما همراه با یک دختر دیگر 
خودش  دختر  زیاد  گمان  به  که 
و  می نمود  صحبت  تندی  با  بود، 
و شاید  از وی چیزی می خواست 
که  می کرد  سرزنش  را  او  هم 
با  هم قطارانش  دیگر  مانند  چرا 
لجاجت از مردم پول نمی ستاند.  
در صفحه 6
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کودکانبیسرنوشتوبیچشمانداز
درانتظارآیندهیمبهم

و  مرکز  در  سنواتی،  معمول  طبق  روزها  این 
برخی از والیت های کشور محافلی به نام تجلیل 
یقینا  که  برپا می شود  از روز و هفته ی کودک 
از  خیلی  طرح  برای  باشد  فرصتی  می تواند 
به  مربوط  مشکالت  و  گرفتاری ها  و  مسایل 
سرنوشت شان  و  آینده  که  ما  کشور  کودکان 
نامعلوم  همچنان  غبار  و  ابهام  از  پرده ای  در 
و  دید  که طرز  است  این  اساسی  است. مشکل 
نگرش ما نسبت به خیلی از مسایل و از جمله در 
مورد کودکان، از موضع پدرساالرانه و دیدگاه 
بزرگوارانه و بعضا ترحم برانگیز و دل سوزانه 
در  خود کم بینی  نوعی  القای  معموال  که  است 
کودکان را موجب می شود که تا پایان عمر در 
به  نکرده ایم  باقی می  ماند. ما هنوز عادت  آنان 
کودکان به عنوان موجوداتی که بالقوه همچون 
تکامل  و  رشد  استعداد  همه  دارای  ما  خود 
انسانی هستند نظر اندازیم. از همین سبب فقط 
با دلهره و اضطراب حاضریم آنان را به کاری 
واداریم. در واقع، همین نگرانی و تردید موجب 
آن است که بی باوری نسبت به توانایی های آنان 
در  حالی که  در  می آورد.  به وجود  آنان  در  را 
بسیاری از امور مربوط به آنان، باید به عالیق، 
احساسات، ذوق، عالقه و تمایل خود آنان توجه 
بیشتر صورت گیرد. مشکل این است که ما در 
داده ایم  قرار  این  بر  را  فرض  خود  ناخوداگاه 
ناشی  این  و  هستیم  صایب تر  و  صالح نظر  که 
از آن است که ما به نوبه ی خود پرورده تاریخ 
ریش سفیدی ،  هستیم.  پدرساالر  جامعه ی  و 
باور  این  است.  امتیاز  یک  ما  برای  همچنان 
و  آموزشی  امکانات  که  گذشته  زمان های  در 
محدود  فوق العاده  یادگیری  و  تجربه اندوزی 
اما  می نمود،  درست  می خواست،  زمان  و  بود 
توسعه ی  و  ذهنی  و  عینی  امکانات  با گسترش 
آزادی های  آن  پهلوی  در  و  اطالعاتی  امکانات 
دستیابی به اطالعات مورد نیاز از طریق انترنت، 
تلویزیون، سینما، رادیو و غیره، عمال این امکان 
به وجود آمده است که حجم وسیعی از اطالعات 
با  و  کوتاه  زمانی  مدت  در  را  دانستنی ها  و 
هزینه ای اندک  فرا گرفت و تا مدت های زیادی 
خواست  محدوده ی  از  خارج  این  نماند.  منتظر 
بپذیریم،  آن را  ناگزیریم  و  است  ما  اراده ی  و 
چنانچه خیلی از چیزهای دیگر را پذیرفته ایم. به 
هرصورت باید طرز دید و نگاه خویش راعوض 
از  خیلی  می تواند  که  است  چیزی  این  و  کنیم 
چیز های دیگر را عوض کند. در این که کودکان 
از  و  هستند  روبرو  عدیده ای  مشکالت  با  ما 
خانه تا مکتب موانع و مشکالت زیادی در برابر 
آنان وجود دارد شکی نیست، اما حل تمام این 
مسایل، در غیاب کودکان و بدون حضور فعال 
خود آنان و مشارکت شان در از بین بردن موانع 
است،  برافراشته  قد  مقابل شان  که  و مشکالتی 
این  از  خیلی  موجب  که  بسا  چه  نیست.  ممکن 
مشکالت خود ما باشیم و متوجه نشده باشیم، 
حتا ممکن است، به صورت ناخود اگاه تمایل به 
به  توجه  بذل  باشیم.  داشته  آنها  دوام  و  ابقا 
کودک باید با عطف توجه به این حقیقت صورت 
گیرد که خود ما نیز زمانی کودک بوده ایم، چون 
می کرده ایم  بی تن پوش، حرکت  و  بی لباس  آنها 
را  ما  زمان  شده ایم.  دگرگون  اکنون  اما  و... 

تغییر داده است.  

زنگ اول


گفته  امریکا  متحده  ایاالت  دفاع  وزیر 
است که می خواهد در آخرین روزهای 
کارش با سربازان امریکایی در افغانستان 
آنان  از  و  باشد  داشته  دیدارهایی 

قدردانی کند.
رابرت  آزادی،  رادیو  گزارش  به 
گیتس، روز دوشنبه از کابل به والیت 
پکتیکا رفت و روز یک شنبه با نیروهای 
دیدن  هلمند  و  کندهار  در  امریکایی 

کرد.
او از تالش های این نیروها علیه طالبان 

قدردانی و با آنان خداحافظی کرد.
آقای گیتس پس از چهار و نیم سال کار 
به حیث وزیر دفاع امریکا در آخر همین 

ماه از سمتش کنار می رود.
وزیر دفاع امریکا در حالی به افغانستان 
جمهور  رییس  که  است  کرده  سفر 
امریکا باراک اوباما روی این مساله فکر 
می کند که چه تعداد از سربازانش را در 

ماه جوالی از افغانستان بیرون کند.
کنفرانس خبری  در یک  گیتس  آقای 
نیروهای  خروج  که  گفت  کابل  در 

یک هوتل به نام ماریوت از سوی یک 
تاجر امریکایی در کابل ساخته می شود 
آغاز  گذشته  روز  آن  اعمار  کار  که 

شد.
متحده  ایاالت  سفیر  آیکن بیری  کارل 
این  امریکا در کابل، هنگام آغاز کار 
یک  سرمایه گذاری  که  گفت  هوتل 
تاجر ایاالت متحده در این هوتل سبب 
بیشتر  تا زمینه سرمایه گذاری  می گردد 

خارجی در افغانستان مساعد شود.
سرمایه گذاری  قدم های  نخستین  در 
در  هوتل داری  بخش  در  خارجی 
پنج ستاره  امریکایی  هوتل  افغانستان، 
هوتلی  نخستین  ماریوت،  به  موسوم 
سرمایه گذاران  توسط  که  بود  خواهد 

امریکایی اعمار می گردد.
از  پس  می گوید:  آیکن بیری  آقای 
 760 ماریوت،  هوتل  بهره برداری 
مصروف  هوتل  این  در  افغان  کارگر 

کار خواهند شد.
کابل  در  امریکا  متحده  ایاالت  سفیر 
افزود که اعمار این هوتل سرمایه گذاران 

جنرال دیوید پتریوس فرمانده عمومی 
افغانستان،  در  بین المللی  نیروهای 
دیگر  و  کرزی  جمهور  رییس  به 
اطمینان  افغانستان  دولت  مقام های 
تالش  نهایی  حد  تا  که  است  داده 
غیرنظامیان  تلفات  از  تا  کرد  خواهند 

در افغانستان جلوگیری شود.
این اظهارات جنرال دیوید پتریوس به 

وزارت مبارزه علیه موادمخدر می گوید 
ظرفیت تداوی معتادان را که حاال یک 
به چهل درصد  درصد است، در آینده 

افزایش خواهند داد.
ثامر  عبدالقیوم  پژواک،  از  نقل  به 
بامواد مخدر،  سخنگوی وزارت مبارزه 
گفت  خبری  نشست  یک  در  دیروز 
که با ازدیاد مراکز  و کمپاین وسیع در 
تمام والیات، می خواهند رقم معتادان را 

کاهش بدهند.
تالش  جاری  سال  در  که  افزود  وی 
تداوی  برای  صحی  مراکز  می شود 
تا  شود  ساخته  زون ها  سطح  به  معتادان 

معتادان بیشتری تداوی شوند.
ابتدایی  ارزیابی  کرد  عالوه  ثامر  آقای 
آگاهی  کمپاین های  که  می دهد  نشان 
عامه که از طریق این وزارت به منظور 
جلوگیری از اعتیاد و اضرار مواد مخدر 

صورت گرفته، موثر بوده است.
مخدر  بامواد  مبارزه  وزارت  سخنگوی 
و  صحی  مراکز  ازدیاد  با  که  گفت 

افغانستان  از  امریکایی 
خواهد  انجام  مسووالنه 

شد.
او که دو روز قبل یک جا 
کرزی  جمهور  رییس  با 
کابل  در  خبرنگاران  با 
گفت:  می کرد،  صحبت 
بین المللی  »نیروهای 
کمک به امنیت در تابستان 
مسوولیت های  امسال 
به  مسووالنه  را  امنیتی 

نیروهای افغان خواهند سپرد.«
گفته می شود تا پایان سال 2014 میالدی 
مسوولیت های  تمامی  داخلی  نیروهای 

امنیتی را به عهده خواهند گرفت.
پترویس  دیوید  جنرال  می رود  انتظار 
امریکایی  نیروهای  عمومی  قوماندان 
را  پیشنهادی  نزدیک  آینده  در  ناتو  و 
از  باید  که  سربازانی  تعداد  مورد  در 
افغانستان بیرون شوند، به رییس جمهور 

امریکا بسپارد.
رییس  اداره ی  که  افزود  گیتس  آقای 

این  در  سرمایه گذاری  به  را  خارجی 
کشور تشویق می کند.

وی گفت: »زمانی که این پروژه تکمیل 
سراسر  از  سیاحان  و  تاجران  شود، 
هوتل  در  و  بیایند  افغانستان  به  جهان 
اشاره  یک  این  کنند،  اقامت  ماریوت 
شرکت های  دیگر  به  خوب  بسیار 
هستیم  امیدوار  و  می رساند  امریکایی 
شرکت ها از سراسر جهان در افغانستان 
سرمایه گذاری کنند. وقت آن است که 
در  و  افغانستان سرمایه گذاری کرد  در 
حال  در  کشور  این  در  فرصت ها  واقع 

پدیدار شدن است.«

جمهور  رییس  شدید  اعتراض  دنبال 
تلفات  مورد  در  او  هشدار  و  کرزی 

غیرنظامیان در افغانستان بیان می شود.
در  یک شنبه  روز  پترویس  آقای 
افغانستان  ملی  امنیت  شورای  نشست 
در  که  داد  اطمینان  و  کرد  شرکت 
بین المللی  نیروهای  تالش  هم  آینده 
تلفات  از  جلوگیری  به  افغانستان،  در 

طریق  از  آگاهی  دهی  کمپاین های 
کنگره جوانان، درصدی تداوی معتادان 
در آینده تا چهل درصد افزایش خواهد 

یافت.
وزیر  مقبل  احمد  ضرار  حال،  عین  در 
مبارزه با موادمخدر، در دومین کنفرانس 
در  که   کابل گفت  در  جوانان  کنگره 
حال حاضر، یک میلیون معتاد در کشور 

خروج  مورد  در  هنوز  اوباما  جمهور 
افغانستان تصمیم  از  امریکایی  نیروهای 

نگرفته است.
من  دست  در  فیصله  »اگر  گفت:  او 
می بود سربازان امریکایی را تا پایان کار 

در افغانستان نگه می داشتم.«
اوباما  باراک  امریکا  جمهور  رییس 

فیصله نهایی را خواهد کرد.
در حال حاضر، گفته می شود یک صد 
افغانستان  در  امریکایی  سرباز  هزار 

حضور دارند.

با  این هوتل در شش طبقه،  قرار است 
میلیون  صد  حدود  در  سرمایه گذاری 
دالر به شکل مدرن و پیشرفته در چهار 
کابل  شهر  عامه  صحت  وزارت  راهی 
ایاالت  سفارت  مقامات  گردد.  اعمار 
که  می گویند  کابل  در  امریکا  متحده 
هوتل  یک  امکانات  تمام  هوتل  این 

مدرن را دارا خواهد بود.
از  نیز  افغانستان  خصوصی  سکتور 
سرمایه گذاری ایاالت متحده در بخش 

هوتل داری استقبال می کند.
روابط  رییس کمیته  آذرخش حافظی 
در  صنایع  و  تجارت  اتاق  بین المللی 
»سرمایه گذاران  گفت:  رابطه  این 
به  نبود تسهیالت  بزرگ قبال به خاطر 
افغانستان نمی آمدند و کارهای خود را 
می دادند.  انجام  دبی  طریق  از  معموال 
موجودیت ماریوت به حیث یک براند 
سرمایه گذاران خارجی  معروف  بسیار 
را مطمین می سازد که در افغانستان هم 
امکانات است و این ها از بابت اقامتگاه 

خود تشویش نمی داشته باشند.«

غیرنظامیان متمرکز خواهد بود.
در این نشست روی حادثه اخیر والیت 
هم  نورستان  والیت  وضعیت  و  تخار 

بحث  شده است.
در نتیجه شورای امنیت ملی افغانستان 
داده  وظیفه  کشور  امنیتی  نهادهای  به 
را  بیشتر  تحقیقات  مورد  دو  هر  در  تا 

انجام دهند.

توانایی  صرف  دولت  اما  است  موجود 
تداوی یک درصد آنها را دارد.

معتاد،  میلیون  »یک  افزود:  مقبل  آقای 
بیکار  میلیون  یک  موجودیت  معنی  به 
خانواده  میلیون  و یک  است  در کشور 
با مشکل مواجه هستند که این موضوع 
می تواند اقتصاد این فامیل ها را با مشکل 

مواجه سازد.«

یک فرد ملکی 
کشته شد و پنج 

انجنیر نجات یافتند 
در  امنیتی  مسووالن  سرپل:  8صبح، 
سرپل می گویند که پنج تن از انجنیران 
موسسه »ان آر سی« چاشت روز گذشته 
مردم  همکاری  به  ربایندگان  قید  از 
محل نجات یافتند، اما یک فرد ملکی 

در این رویداد کشته شد. 
امنیت  آمر  جهانگیر،  سمونوال 
»این  گفت:  سرپل  پولیس  فرماندهی 
مردم  تالش  و  سعی  اثر  در  انجنیران 
پولیس  منسوبین  همکاری  با  محل 

سرپل آزاد شده اند.«
دیروز  صبح  انجنیران  »این  افزود:  او 
و  مهاجرین  وضعیت  بررسی  برای 
روستای  به  آنان  برای  سرپناه  ساختن 
رفته  سرپل  مرکز  مربوطات  در  ذکه 
آنان  حضور  از  طالبان  که  بودند 
ربودن  به  تصمیم  و  شده  خبردار 
مقاومت  اثر  در  ولی   می گیرند،  آنان 
پیدا  نجات  انجنیران  این  محل  مردم 

می کنند.«
عبدالولی  رویداد  این  در  گفت،  او 
ذکه  روستای  محل  شورای  خزانه دار 
با  را  محل  قریه دار  وطالبان  کشته شد 
روستا  این  متنفذین  از  دیگر  تن  یک 

با خود برده اند.
عراده  چهار  رویداد  این  در  همچنین 
نیز  ان آر سی  موسسه  مربوط  موتر 

تخریب شده است. 
به گفته ی پولیس اوضاع امنیتی اکنون 
نیروهای  و   برگشته  عادی  حالت  به 

پولیس منطقه را تحت کنترول دارد. 
والیت سرپل در شمال کشور موقعیت 
شمار  به  والیت هایی  وازجمله  داشته 
در  دولت  مسلح  مخالفان  که  می رود 

آن بیشتر فعالیت دارند. 

دو دختر جوان 
در خوست و کنر 

کشته شدند 
موظفین امنیتی از دریافت اجساد دو 
خوست  والیت های  در  جوان  دختر 

و کنر خبر می دهند. 
واکنش  قوماندان  ظاهر  دگروال 
آژانس  به  خوست  پولیس  سریع 
خبری پژواک گفته است جسد یک 
والیت  این  مرکز  در  جوان  دختر 
به  مرمی  شلیک  با  که  شده  دریافت 

قتل رسیده است. 
هنوز  تا  نمود  عالوه  ظاهر  آقای 
و  نیست  معلوم  مقتول  فرد  هویت 
بازداشت  مورد  این  در  هم  کسی 

است.  نشده 
این  زنان  امور  رییس  امیری  خاور 
هویت  هرچند  است،  گفته  والیت 
اما  نشده،  روشن  شده  کشته  دختر 
باشنده ی  وی  که  می رود  گمان 

نیست.  والیت خوست 
حاکی  کنر  والیت  از  دیگری  خبر 
از آن است که یک دختر جوان در 
به  کاکایش  پسر  توسط  والیت  این 

قتل رسیده است. 
مبارزه  مدیر  عبدالمتین  سمنوال 
کنر  امنیه  قوماندان  تروریزم  علیه 
والیت  باشنده  یک  می گوید، 
که  را  خود  خیاشنه ی  دو  ننگرهار 
در  بودند،  نیز  کاکایش  دختران 
یک  که  نموده  غرغره  کنر  والیت 
تن از آنان از مرگ نجات یافته، اما 

دومی به قتل رسیده است. 
به  موفق  قاتل  فرد  که  می افزاید  منبع 
مورد  این  در  و جستجوها  شده  فرار 

ادامه دارد. 

رابرت گیتس با سربازان امریکایی در پکتیکا دیدار کرد

کار اعمار هوتل ماریوت در کابل آغاز شد

پتریوس: 

برای جلوگیری از تلفات ملکی حداکثر تالش خود را خواهیم کرد 

افزایش ظرفیت ها برای تداوی معتادین
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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 
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دختری را در گزارش امروز »از ورای دود و آتش« با خود 
دست  از  میان گروهی  جنگ های  در  را  مادرش  که  داریم 
بیان  ما  برای  چنین  را  زندگی اش  سخت  روزگار  و  داده 
می دارد: »ما یک فامیل خوش بخت بودیم که در کنار هم 
آن  در  را  کمی  هیچ گونه  زیرا  می بردیم،  لذت  زندگی  از 
احساس نمی کردیم. پدرم بسیار با تالش زیاد کار می کرد 
تا که ما در زندگی خود کدام کمبودی را احساس نکنیم. 
بود،  روبرو  زیادی  مشکالت  با  مردم  اکثر  زندگی  گرچند 
و  می کشید  را  آخرش  نفس های  کمونیستی  نظام  چون 
نموده  میدان رها  را در  آنها  ارتش سرخ شوروی  نیروهای 
شد  مجبور  دید،  ناچار  را  خود  که  کمونیستی  نظام  بودند. 
و  بیاورد  یعنی مجاهدین روی  به سوی مخالفان دولت  که 
با ایشان کنار بیاید. با این روند هر دو جناح توافق نمودند 
و نیروهای دولتی امور دولت و کشور را به نیروهای مسلح 
بودند  ناحیه خوش  این  از  نمودند و مردم  تسلیم  مجاهدین 
که حکومت ظالم و مستبد کمونیستی شکست خورد و در 
مردم  اما  رسیده اند.  پیروزی  به  افغانستان  مردم  آن  نتیجه ی 
نکند  پیدا  دوام  حکومت  این  شاید  که  می کردند  احساس 
زیرا افراد مسلح غیرمسوول هر طرف درحال گشت و گذار 

بودند. در اماکن و معابر پوسته های هر تنظیم و گروه به چشم 
می خورد. این روند باالخره منجر به جنگ های میان گروهی 
سهم  و  قدرت  که  می خواستند  هرکدام  و  شد  احزاب  بین 
بیشتری را داشته باشند. جنگ های میان گروهی روز به روز 
شدت گرفت و در نتیجه آن مردم بودند که این بار از دست 

این  »در  گفت:  می دادند  نشان  واکنش  نام شان  شدن  فاش 
شما خوشحال باشید که لیست غیرحاضری در کمیسیون ها 
اعالم نشده است، آن از این هم کرده خراب است و به همین 
دلیل است که در کمیسیون ها، قوانین آماده )برای تصویب( 

نمی شود.« 
دربرگیرنده ی  که  دارد  کرسی   249 نمایندگان  مجلس 
کوچی  نماینده   10 و  افغانستان  والیت   34 نمایندگان 

می باشد.
لیست نمایندگان غیرحاضر مجلس نمایندگان بر اساس الفبا 

به شرح ذیل می باشد:
هاشم  محمد  و   روز   8 بارکزی  عبیداهلل  حاجی  ارزگان: 

وطنوال 5 روز.

خوست: محمد همایون 6 روز و ساهره شریف 9 روز.
سرپل: عزیزه جلیس 6 روز.

سمنگان: محیب اهلل فرقانی 5 روز.
غور: حاجی قربان کوهستانی 7 روز.

فاریاب: آصفه شاداب 5 روز.
روز،   7 دوست  بشر  رمضان  روز،   5 محقق  محمد  کابل: 
امان اهلل گذر 5 روز، داکتر جعفر  میر  نظری 7 روز،  فاطمه 
مهدوی 5 روز، بکتاش سیاوش 8 روز و شریف اهلل کامه وال 

5 روز.
کاپیسا: محمد اقبال صافی 5 روز.

 کندز: اهلل نظر ترکمن 8 روز، سید داوود نادری 6 روز و 
فاطمه عزیز 6 روز.

کندهار: شکیبا هاشمی 9 روز.
کوچی ها: محمد نذیر احمدزی 5 روز.

 لوگر: محمد اکبر ستانکزی 7 روز و شکیال هاشمی 7 روز.
 میدان وردک: حمیده اکبری 8 روز.

روز،   8 علی  حضرت  روز،   7 یاسینی  میرویس  ننگرهار: 
حاجی ظاهر قدیر 9 روز، امیر خان یار 8 روز، فریدون مومند 
7 روز، پیر بخش گردیوال 6 روز، عصمت اهلل شینواری 6 
روز، امیر جان دولتزی 8 روز، فرشته انوری 5 روز، سایمه 

خوگیانی 5 روز و فرشته امینی 5 روز.
و  روز   6 احمدی  ناهید  روز،   7 نظری  فاروق  هرات: غالم 

نجال دهقان نژاد 6 روز.
نمایندگان  مجلس  اداری  هیات  که  است  این درحالی 
نمایندگان،  مجلس  اعضای  مانده ی  باقی  شمار  می گوید 
تعدادی شان کمتر از 5 روز غیرحاضر بودند و شماری دیگر 
با هیات اداری مجلس نمایندگان درحال  نیز در هماهنگی 

سفر، مریضی و کارهای فوری بوده اند.
 هیات اداری مجلس نمایندگان ابراز امیدواری می کند که 
با افشا شدن نام نمایندگان غیرحاضر، این نمایندگان متوجه 

مسوولیت های شان در مجلس نمایندگان شوند.
تصویب قوانین، نظارت از عملکرد حکومت و نمایندگی از 
مردم از وظایف عمده ی مجلس نمایندگان به شمار می رود 
اما به باور شماری از اعضای این  مجلس فعالیت  محکمه ی  
اختصاصی که گفته شده شماری از نمایندگان را از پارلمان 
بیرون خواهدکرد، تشویش هایی را میان نمایندگان به وجود 

آورده است.
و  اداری  هیات  گذشته  روز  که  می رفت  انتظار  چند  هر 
رییسان کمیسیون های هژده گانه مجلس نمایندگان در دیدار 
و  اختصاصی  محکمه ی  لغو  بر  دیگر  بار  جمهور  رییس  با 
اما شماری  کنند  تاکید  کابینه   باقی مانده ی  اعضای  معرفی 
بارییس  نمایندگان  گفتگوی  نتایج  به  نسبت  نمایندگان  از 

جمهور خوشبین نیستند.
ندارد  قصد  جمهور  رییس  که  می گویند  این نمایندگان 
صادر  خودرا  فیصله ی  اختصاصی  محکمه ی  که  تازمانی 
رای  گرفتن  برای  را  کابینه  باقی مانده ی  اعضای  می کند، 

اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی کند.



شانزدهم  دوره  در  نخست  بار  برای  نمایندگان  مجلس 
روز   12 از  که  را  مجلس  این  عضو   52 نام  ملی،  شورای 
کاری درماه، بیشتر از 4 روز آن را در نشست های عمومی 

مجلس نمایندگان غیرحاضر بودند، اعالم کرد.
روز،  سه  هفته   هر  جوزا،  ماه  اول  تا  نمایندگان  مجلس 
با آغاز ماه جوزا،  جلسه عمومی خود را برگزار می کرد و 

جلسه های عمومی سه روزه به دو روز کاهش یافت.
به همین ترتیب این مجلس سه روز دیگر کاری خود را برای 
آماده سازی طرح های قوانین و نظارت از عملکرد اداره های 
نمایندگان  مجلس  گانه ی   18 کمیسیون های  در  مختلف 

اختصاص داده است.
افغانستان  نمایندگان  مجلس  اول  معاون  پشتون،  خالد 
و  عمومی  نشست های  در  نمایندگان  غیرحاضری  گفت 
در  کار  کندی  باعث  نمایندگان  مجلس  کمیسیون های 
به  مجلس  این  اداری  هیات  و  بود  شده  نمایندگان  مجلس 
نمایندگان  کم کاری  و  بی عالقگی  از  جلوگیری  منظور 
که  را  نمایندگانی  نام های  داخلی،  وظایف  اصول  براساس 

بیشترین غیرحاضری را در ماه داشته اند، اعالم می کند.
مجلس  اداری  هیات  گذشته ی  روز  تصمیم  براساس 
با  پارلمان که بدون هماهنگی  نام های 52 عضو  نمایندگان 
هیات اداری در جلسه های عمومی ماه ثور حضور نداشتند، 

اعالم شد.
برخی  واکنش  غیرحاضر  نمایندگان  نام  اعالم  هرچند 
نمایندگان را به همراه داشت و آن ها تاکید داشتند که در 
سفرهای رسمی و یا کار های فوری مصروف بوده اند ولی 
معاون مجلس نمایندگان می گوید از آن جایی که نمایندگان 
غیرحاضر در پارلمان، هیات اداری مجلس نمایندگان را در 
جریان نگذاشته  بودند، نمی توانند توضیحات غیرحاضران را 

قبول کنند.
خالد پشتون می گوید عدم حضور نمایندگان در جلسه های 
نمایندگان  مجلس  در  قوانین  تصویب  مانع  نیز  کمیسیون ها 

شده است.
پشتون خطاب به نمایندگان غیرحاضر پارلمان که نسبت به 

بادغیس: سید محمد موسی جناب 8 روز.
و  روز   8 کوفی  فوزیه  روز،   8 مجددی  زلمی  بدخشان: 

امان اهلل پیمان 10 روز.
 9 عیسی خیل  شکریه  روز،   10 نادری  منصور  سید  بغالن: 

روز.
بلخ: عباس ابراهیم زاده 7 روز، محمد اسحاق رهگذار 6 روز 

و اسداهلل شریفی 5 روز.
پروان: صدیق احمد عثمانی 5 روز.

تخار: عبدالجبار 9 روز.
پکتیا: گل بادشاه مجیدی 9 روز.

 5 سادات  فهیمه  و  روز   5 فرهمند  بابر  عنایت اهلل  جوزجان: 
روز.

نیروهای مجاهدین خساره مند می شدند. زیرا نیروهای درگیر 
راکت  یکدیگر  مواضع  باالی  بدون  هدف گیری مشخص 
شدت  روز  به  روز  درگیری ها  می کردند.  شلیک  مرمی  و 
می کرد،  تنگ  مردم  باالی  را  زندگی  عرصه  و  می گرفت 
یعنی  پناهگاه ها  به  مردم  می شد،  آغاز  جنگ  که  زمانی 

روزها که  از  یکی  در  می بردند.  پناه  خانه های شان  تهکوی 
جنگ به شدت جریان داشت همه ما در تهکوی خانه خود 
پناه بردیم. در همین جریان برادر کوچکم نمی دانم که چه 
می خواست، مادرم را مجبور نمود که از تهکوی بیرون شود 
و خواسته ی او را برآورده سازد. در جریان برگشت زمانی 
که او در قسمت صفه خانه ما رسیده بود ،  ناگهان راکتی در 
پارچه های  اصابت  مورد  او  و  کرد  اصابت  ما  کنار حویلی 
او دیگر  به کنارش رسیدیم  قرار گرفت. زمانی که  راکت 
زنده نبود زیرا جراحات زیادی در بدن داشت و خون هم 
از تمام قسمت های بدن او جاری بود. دیگر ندانستم که چه 
بیدار شدم سرم شدید درد  کردم و چه شد، زمانی که من 
می کرد و دانستم که من بیهوش شدم و مادر مهربانم دیگر 
زنده نیست. از آن حادثه به بعد دیگر خانواده ما آن خانواده 
خوش وقت نیست و همه در حالت درد و غم به سر می بریم 
و نتوانستیم که آن حادثه را فراموش نماییم. به خصوص که 
جنایت کاران از جنایت کاران دیگر خود حمایت می نمایند 
با آنها کار نگیرد.  بیایند و کسی  و می گویند، که آنها هم 
این دور از انصاف و عدالت است. من هرگز با خون مادرم 
معامله نمی کنم  و کسی را هم بخشیده نمی توانم، زیرا این 
قانون و عدالت است که باید تصمیم بگیرد و به اساس آن 
خویش  نفع  به  کسی  هر  این که  نه  بگیرد،  صورت  فیصله 

قانون را تفسیر نماید و خود را زمامدار قانون بداند.«


مادرم را از من گرفتند
ناگهان راکتی در کنار حویلی ما اصابت کرد و او مورد اصابت پارچه های 
راکت قرار گرفت. زمانی که به کنارش رسیدیم او دیگر زنده نبود زیرا 

جراحات زیادی در بدن داشت و خون هم از تمام قسمت های بدن او 
جاری بود. دیگر ندانستم که چه کردم و چه شد، زمانی که من بیدار 
شدم سرم شدید درد می کرد و دانستم که من بیهوش شدم و مادر 
مهربانم دیگر زنده نیست. از آن حادثه به بعد دیگر خانواده ما آن 

خانواده خوش وقت نیست و همه در حالت درد و غم به سر می بریم و 
نتوانستیم که آن حادثه را فراموش نماییم.

نام 52 نماینده غیرحاضر در نشست های عمومی ماه ثور پارلمان اعالم شد
معاون مجلس نمایندگان: 

غیرحاضری وکال
 مانع تصویب قوانین شده است 
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سفر رابرت گیتس به افغانستان در خود پیامی برای کاهش 
نیروهای  ظرفیت  بردن  باال  از  هنوز  و  نداشت  جنگ 
نه  پاسخ  که  می زد  حرف  افغانستان  در  خویش  جنگی 
است  کرزی  حامد  صلح  روند  برای  خوشایندی  چندان 
که می خواهد با کاهش تدریجی خشونت ها در افغانستان 
در  نماید.  روند  این  وارد  جدی  صورت  به  را  طالبان 
عین حال باید گروه تروریستی طالبان اطمینان حاصل کرده 
باشد که ایاالت متحده هنوز به کارایی جنگی خود در این 
کشور اعتماد دارد و شرط خروج این  نیروها از افغانستان 

توهمی بیش نیست.
این که آقای گیتس از باال بردن ظرفیت جنگی نیروهای 
خود در قندهار حرف زد، چیز تازه ای نیست. او بارها گفته 
و  افغان  نیروهای  نفع  به  قدرت  موازنه  که  زمانی  تا  است 
نتیجه ای  به  صلح  مذاکرات  ننماید،  پیدا  تغییر  امریکایی 
نمی رسد. واضح است که نگرانی امریکایی ها در افغانستان 
زمانی خروج  تعیین جدول  مورد  در  از صحبت های خام 
نیروها درباره زمان قطعی خروج حرف  این  چیست. اگر 
آن  تا  را  جنگ  طالبان  چون  تروریستی  گروه های  زنند، 

زمان ادامه خواهند داد.
در حقیقت کاهش تدریجی نیروها پاسخ متوازن به بحران 
نابهنگام  از خروج  را  طالبان  یکسو  از  است که  افغانستان 
به  دیگر  سوی  از  و  می سازد  ناامید  خارجی  نیروهای 
جنگ  این  که  می کند  خاطرنشان  امریکا  عمومی  افکار 
هر حال  به  می رسد.  پایان  به  ممکن  فرصت  زودترین  در 
افغانستان و  یافتن جنگ های  پایان  با  نیاز دارد که  امریکا 
عراق، توجه و هزینه های خود را باالی منافع حیاتی اش در 

منطقه متمرکز نماید.
یافتن جنگ  پایان  برای  امریکایی ها  باید  واضح است که 
دهند.  افزایش  را  خود  سیاسی  تالش های  افغانستان  در 
گروه  نمایندگان  میان  مکرر  تماس های  از  خبر  تازه  البته 
در  همچنین  می رسد.  گوش  به  متحده  ایاالت  و  طالبان 
از  صلح،  عالی  شورای  رییس  ربانی  برهان الدین  کابل، 
تروریستی شورشی  با گروه های مختلف  تماس های خود 
میان آورد و گفت  به  و گروه حقانی سخن  طالبان  مانند 
با  همزمان  دارند.  مذاکرات  به  تمایل  گروه ها  این  که 
حکمت  و  طالبان،  سابق  سفیر  ضعیف  عبدالسالم  این، 
کرزی، رییس مرکز تحقیقات صلح و منازعه در کابل و 
برادرزاده رییس جمهور، طی مقاله ی مشترکی در سایت 
انگلیسی زبان تلویزیون الجزیره، از ضرورت باز شدن یک 
گروه  این  با  مذاکره  تا  گفتند   سخن  طالبان  برای  مرکز 
شفاف شود و خواسته های هر دو طرف از سطح مباحثات 

به سوی مذاکرات پیش برود.
اگر این تالش های سیاسی برای متقاعد کردن طالبان برای 
نتیجه ای نرسد، آینده ی عملیات  پیوستن به روند صلح به 
بود.  خواهد  منفی  بی نهایت  افغانستان  در  موجود  نظامی 
را  بیشتر  کشتار  و  ویرانی  طاقت  دیگر  افغانستان  چون 
روند  با  همزمان  کنیم که  توجه  باید  عین حال  در  ندارد. 
ضعیف  درون  از  شدت  به  کرزی  آقای  حکومت  صلح، 
اثر منازعات و رقابت های  شده، قطب بندی های قومی در 
به  حاکمیت،  با  سیاسی  مختلف  گروه های  میان  سیاسی 
این  از  و  است  حرکت  حال  در  بحرانی   نقطه ی  سوی 
بود.  خواهد  افغانستان  مشکل  صدها  از  یکی  طالبان  پس 
قومی  قطب بندی های  و  تنازعات  این  اثر  در  افغانستان 
برای سالیان متمادی به مصالحه و اعتمادسازی درونی نیاز 
به خشونت های سیاسی  تا اختالفات قومی  خواهد داشت 

کشیده نشود.
حکومت وانمود می نماید که موفقیت روند صلح زندگی 
صلح  توهم  این  به  ما  برمی گرداند.  افغانستان  به  را  عادی 
نیروی  و  نهاد ها  باالی  حکومت  که  حالی  در  می گوییم. 
انسانی خود سرمایه گذاری نمی نماید و اصالحات بنیادین 
کشور به بهانه جنگ متوقف گردیده است، هر صلحی از 
بیرون خواهد  درون خود مشکالت و تنش های جدید را 
داد. جنگ دیگر نه وضعیت اضطرار که شرایط پایدار در 
کشور شده و در عین حال نبرد، سردرگمی و ناامیدی ذهن 
اعضای حکومت و پارلمان را به خود مشغول داشته است. 
از این رو جای تعجب ندارد که بزرگترین مصرف کشور، 
امنیتی صورت می پذیرد. صلحی  و  نظامی  نهاد های  روی 
شدن  خاموش  تنها  می آید،  دست  به  شرایط  این  در  که 
تفنگ ها است که در اثر مشکالت می توانند در آینده بار 

دیگر شلیک را آغاز کنند.
 حکمت کرزی، در مقاله اش در سایت الجزیره می نگارد 
که افغان ها می خواهند به صلح دست پیدا کرده و زندگی 

خانواده ی کریمی زیر سایه ی درختان، قالیچه ای را پهن کرده 
می زند.  چشمک  درختان  البالی  از  تابستانی  خورشید  است. 
سفره آماده است؛ مرغ بریان، کیک کچالوی سرخ شده، ساالد 
و تربوز. بعدازظهر جمعه است و بهبود نسبی امنیت به خانواده ی 
دزدان،  یا  و  شورشیان  از  ترس  بدون  تا  داده  اجازه  کریمی 
رخصتی آخر هفته ی شان را در این جا سپری کنند. خانواده ی 
نوزده  اوایل دهه  در  داخلی  کریمی که در جریان جنگ های 
نود و به دنبال آن حاکمیت طالبان به ایران مهاجرت کرده بود، 

در سال 2002 به شهر کابل برگشته است. 
می کنند؛  زندگی  کابل  در  خانوده  این  از  نسل  سه  هم اینک 
سید حسین هفتاد ساله، فاطمه بیست و نه ساله که دانشجوست، 
کنار  درختزار  این  به  جمعه  هر  آنها  فرزندش.  دو  و  شوهر 
رودخانه در حومه ی شهر می آیند. فاطمه می گوید: »زمانی که 
ما برگشتیم، زندگی خیلی سخت بود، اما هر سالی که گذشت 

وضعیت بهتر شد.«
دوران  بهترین  که  می شود  پرسیده  سیدحسین  از  که  زمانی 
»افغانستان  می گوید:  و  می زند  لبخند  بوده،  کی  زندگی اش 
بهترین  افغان هاست!  خود  از  مشکل  اما  زیباست،  کشور  یک 
مشکل  پس  آن  از  بودم.  نوجوان  که  بود  زمانی  عمرم  دوران 

پی مشکل.«
بقایای فزیکی آن مشکالت در اطراف محل تفریح این خانواده 
داوود  می باشد.  پراکنده  است،  داوود خان  باغ  به  معروف  که 
خان در کودتای سال 1978 از قدرت برکنار شد و به قتل رسید. 
یک پایگاه بزرگ نظامی در کمتر از یک مایلی این باغ واقع 
است. این پایگاه زمانی محل استقرار افغان هایی بود که در کنار 
روس ها می جنگیدند، اما حاال پایگاه افغان هایی است که توسط 
نیروهای ایتالف به رهبری امریکا آموزش می بینند تا در کنار 
آنها و یا به نیابت از آنها بجنگند. یک پایگاه بزرگ امریکایی 
نیز در کنار آن موقعیت دارد. یک واحد کوماندوی افغان رفت 

و آمد به این باغ، را زیر نظر دارد.
رفته  جای  هیچ  ما  سربازان  این  »بدون  می گوید:  فاطمه 

نمی توانیم. در واقع ما به سختی می توانیم جای برویم.«
است.  نهفته  عمیق  نگرانی  روستایی،  چشم انداز  این  پشت  در 
هر سالی که می گذرد موضوع تازه ای برای بحث و گفتگوی 
 2008 سال  در  می گردد.  مطرح  »اوضاع«  درباره  پایان ناپذیر 
ظاهرا بحث پیشرفت بی امان طالبان مطرح بود، تقریبا تا مناطقی 
در سال  است.  آمده  تفریح  به  او حاال  و خانواده ی  فاطمه  که 
اعالم شده  میزان کمک های  و  نیروها  افزایش  موضوع   2009
از سوی رییس جمهور اوباما مطرح بود. در سال 2010 مساله 
استثنا  بدون  بود. حاال  میان  در  این جنگ  یا شکست  موفقیت 
صحبت درباره ی خروج نیروها، کمک ها و توجه از افغانستان 

است. 
تا چند هفته ی دیگر انتظار می رود اوباما نخستین مرحله خروج 
نیروها را اعالم کند. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا گفته 
است که می خواهد 450 تن از مجموع 9500 سرباز بریتانیایی را 
طی چند ماه از افغانستان خارج کند. جامعه ی بین المللی پذیرفته 
است که تا پایان سال 2014 تمامی نیروهای رزمی شان را از این 
کشور بکشند و افغان ها را برای جنگیدن با طالبان تنها رها کنند.

فضای  می گوید،  را  این  فاطمه  است.«  اشتباه  کار  یک  »این 
چندپاره  کشور  این  برود  غرب  »اگر  می شود.  سرد  تفریح 

خواهد شد و بعد طالبان برخواهد گشت.«
خانواده ی کریمی از قوم هزاره است که تحت حاکمیت 

طالبان سرکوب شدند. آنها همچنان مسلمان شیعه هستند که 
طالبان آنها را به عنوان رافضی می نگریست. آنها دارای سنت 
معتدل هستند؛ فاطمه روسری سفید به جای برقع بر سر دارد، 
داشتن چنین سنتی به این معنا است که در دوره ی حاکمیت 
جنبش بنیادگرا، آنها به شدت رنج بردند. حاال دانشگاه ها و 
مکاتب فعال اند، نظم و قانون نسبی و حتا برق رو به انکشاف 
وجود دارد. با این حال؛ موسی شوهر فاطمه می گوید: »اما 

هنوز چیزهای زیادی است که ما از آن بیم داریم.«
بسیاری ها در کابل بیشتر نگران کیف های پول شان هستند 
تا شکنجه. مساعدت های ده ساله جامعه بین المللی، کابل را 
از یک شهر محتضر با کمتر از 400 هزار جمعیت به بزرگ 
شهر 4.5 میلیونی لبریز از پول تبدیل کرده است. طی دو سال 
گذشته این شهر شاهد تغییرات بزرگ بوده است. بالک ها 
و آپارتمان های مجلل زیر ساخت است، دیوارهای موقتی 
بزرگ ویدیوهای تبلیغات نوشیدنی انرژی، موترهای بی 

ام دبلیو و هومرز که با هارن های قدرتمند راه شان از درون 
ترافیک سنگین شهر باز می کنند، نمونه ای از این تغییرات 

است. 
ویالهای بزرگ و مجلل توسط کسانی ساخته می شود که 

عادی خود را آغاز نمایند. اما زندگی عادی برای افغانستان 
ویران رویایی بیش نیست.

بازگشت افغانستان به زندگی عادی زمانی معنا خواهد داد 
به صورت  نشان بدهد که  تمام مشکالت  با  که حکومت 
سیاسی  اقتصادی،  بخش های  تمام  متوازن  گونه  به  نسبی، 
و اجتماعی کشور را مورد توجه قرار می دهد. به ویژه به 
خوبی می داند که شکایت مردم از فساد و بی کفایتی یکی 
از دالیل شورش و ناامنی در بخش های زیادی از افغانستان 
است. اگر الترناتیف سیاسی مشروع و مردمی در افغانستان 
وجود می داشت، همانند خاورمیانه حکومت کرزی در اثر 

تظاهرات عمومی سقوط می کرد.
نگرانی ما از این است که به بهانه جنگ رویکرد متوازن به 
انگاشته  نادیده  افغانستان کامال  مشکالت و ضرورت های 
وجود  توسعه ای  برنامه  یک  کاری  هیچ  برای  می شود. 
ندارد، جز صرف انرژی و منابع روی امور معمول و اداری 

دولت.
بخش  است،  ناکارآمدی  و  فساد  در  غرق  قضایی  سیستم 
خصوصی کوچک و کم رمق شده و بخش دولتی به دلیل 
بیمار در حال جان  سال ها عدم اصالحات و بوروکراسی 
صرف  را  خود  هزینه های  و  منابع  حکومت  است.  کندن 
مسایل نظامی و اردوی بزرگ افغانستان کرده است و منابع 
اندک داخلی اش برای سرمایه گذاری باالی زیرساخت ها 

که رکن اصلی اقتصاد کشور است، ناچیز می باشد.
به  تایمز،  نیویارک  سرمقاله نویس  کریستف،  نیکالس 
خوبی مشکالت حکومت هایی چون افغانستان را توصیف 
دارای  افغانستان  مانند  کشور هایی  او،  گفته  به  می نماید. 
سطح پایین جمع آوری مالیه، نابرابری گسترده میان طبقات 
اجتماعی، بخش خصوصی غیرقابل کنترول به خاطر نبود 
نظامی اند؛  باالی  مصارف  و  بازار  ضوابط  و  مقررات 
کشور هایی که معاش معلمین خود را داده نمی توانند ولی 
خود  نفری  هزار  ده ها  لشکر های  برای  مهمات  و  سالح 
و  دولتی  تجمالت  مصرف  را  عمومی  منابع  و  می خرند 

رسمی شان می نمایند. 
مردم  پاکستان،  و  افغانستان  مانند  کشور هایی  در 
به  کشور ها   این  در  آنها  دارند.  راحتی  زندگی  ثروتمند 
به  آموزشی  سیستم  در  دولت  که  مالیه  پرداخت  جای 
و  مکاتب خصوصی  به  را  فرزندان خود  برساند،  مصرف 
ساختن  به  کمک  جای  به  می فرستند.  غربی  دانشگاه های 
پولیس، برای امنیت خود از بادیگارد های شخصی استفاده 
می نمایند، به جای حمایت از یک نظام درمانی کارآمد، 
شفاخانه های  به  پرواز  اولین  در  شوند  بیمار  که  زمانی 

اروپایی می روند. 
چنان  ثبات،  اندکی  ایجاد  با  که  است  این  از  ما  هراس 
نحیف  شانه های  کشور  اجتماعی  و  اقتصادی  مشکالت 
شورش های  شاهد  ما  که  نماید  خم  را  موجود  دولت 
جدید مردمی باشیم که در کشورشان به جز فقر، فرصت 
نداشته  اختیار  در  سیاسی  و  اقتصادی  امیدوارکننده ی 
فقر  افغانستان در سال های آینده  نیست که  باشند. تعجبی 
مافیایی  اقتصاد  و  اقتصاد موادمخدر  با  را  و کمبود ثروت 
منابع معدنی و طبیعی، قاچاق اجناس و.... جبران نماید که 
الزمه ی چنین اقتصادی بازهم تداوم حاکمیت فاسد، آلوده 
و ضعیف سیاسی موجود می باشد. اگر حکومت از همین 
حاال برای مشکالت کشور برنامه ریزی ننماید، پیش آمدن 

چنین وضعیتی هرگز دور از تصور نیست.

تصور می شود در تجارت 4 میلیارد دالری مواد مخدر دست 
دارند و این خانه ها به صورت روزافزون در حال پدیدارشدن 
است. رستورانت هایی سر بر آورده اند که بهای یک وعده 

غذا در آنجا سه برابر درآمد متوسط روزانه است. اگر افزایش 
بهای غذا مشکل بزرگ را برای میلیون ها نفر در این شهر خلق 
کند؛ برای کسانی که از این وضعیت سود می برند، دردسری 

درست نمی کند.
اما احساسی وجود دارد که این جشن رو به پایان است. بخش 
مواد مخدر  استثنای سود تجارت  – به  پول در کابل  از  کمی 
مخدر،  مواد  استثنای  به  است.  داده  نشان  را  خود  اینجا  در   –

افغانستان تولیدات ناچیزی دارد.
از  دور  هنوز  کشور،  این  آهن  و  معدن  بزرگ  ذخایر  فواید 
»هیچ  که  است  پذیرفته  غربی  دیپلومات  یک  است.  دسترس 
معدن کاری،  شروع  انتظار  حتا  دهه  یک  ظرف  در  کس 
را  اینجا  در  موجود  آهن  و  مس  فروش  و  انتقال  پروسس، 
ندارد.« بخش اعظم اقتصاد این کشور، روی ده ها میلیارد دالر 
این  از  هنگفت  مبالغ  ساخته شده است.  از غرب،  سرازیر شده 
پول سواستفاده شده است، قراردادهای بزرگ اما بی فایده، مفاد 
بزرگ را نصیب شرکت های ساخت و ساز کرده است و بانک 
این کشور( متهم است که  بانک خصوصی  )بزرگترین  اصلی 
به  احتماال  و  تضمین  و  سند  دریافت  بدون  را  میلیون  پنج صد 
صورت کالهبرداری آنهم به شرکا و اعضای خانواده ی رییس 

جمهور کرزی، قرضه داده است.
زمانی این پول ها به دبی سرازیر می شد، اما پس از بحران مالی 
جهان، این پول ها در کابل ماند. در نتیجه بهای زمین پنج برابر 

شد.
در  دفتر  کارمند  و  مترجم  مشاور،  هزار  ده ها  حال،  همان  در 
موسسات بین المللی و یا قراردادی های دولت های خارجی کار 
هرچند  است،  معمول  امر  دالری یک  هزار   3 معاش  می کنند. 
در برابر معاش دولتی بسیار زیاد است. بعضی ها حقوق بهتری 

دریافت می کنند.
»من قراردادی را که به یک مشاور محلی سه برابر معاش رییس 
جمهور کشورم می داد، رد کردم.« این دیپلومات افزود: »سپس 

دریافتم که یک چنین چیزی در اینجا وجود دارد.« 
پول جدید و غربی سازی متعاقب، حاال در اماکنی مانند گلبهار 
به  ساله  هیجده  سمیر  گذشته  هفته ی  است.  نمایان  بیشتر  سنتر 
همراه ظهور بیست و یک ساله در »بیگ چیف برگر« که در 
یکی  می خوردند.  نهار  است،  واقع  مجتمع  این  زیرزمین  طبقه 
دانشجوی  دیگری  و  امریکاست  سفارت  در  فرهنگی  مشاور 
رشته تجارت و فرزند یک قراردادی بزرگ حمل و نقل دولتی 

است.
»این یک مکانی پر اضطراب برای زندگی است. من با رفتن به 
این یک  می کنم.  پیدا  آرامش  یا گردش،  ژیمناستیک  سالون 
کشور اسالمی است و هیچ بار و یا کلب در اینجا نیست.« ظهور 
حاال  هستم.  نگران  امریکایی ها  رفتن  از  »من  گفت:  همچنین 
نمی خواهیم  ما  دارد.  جریان  اینجا  از  دور  فاصله ی  در  جنگ 

که نزدیکتر بیایید.« 
با دهه ی هشتاد میالدی مقایسه  ناظران، این وضعیت را  بعضی 
می کنند، زمانی که کابل از کمک های اتحاد جماهیر شوروی 
نفع می برد و پروژه های بازسازی و کار موجود بود و در همان 
 2005 سال  اوایل  در  داشت.  جریان  اطراف  در  جنگ  حال 
»مستفدین  که  شد  یادآور  گزارش  یک  در  جهانی  بانک 
کابل  در  هستند.«  شهری  نخبه های  خارجی  کمک های  اصلی 
جنوب  با  مقایسه  در  اما  دارد،  وجود  حمالت  و  بمب گذاری 
و شرق، تلفات و خرابی های کمتری به بار می آورد. یک افسر 
اطالعاتی ناتو به روزنامه ابزرور گفت که شکاف اقتصادی بین 
شورشگری  عامل  بزرگ ترین  زمانی  روستاییان  و  شهرنشینان 
بود که ارتش سرخ، افغانستان را ترک کرد و این کشور درگیر 
جنگ داخلی شد که بخش عمده کابل ویران شد. حاال همه 
در کابل نگران اند که با خروج آخرین دسته سربازان خارجی، 

چه اتفاق خواهد افتاد. 
یک مقام امریکایی به آبزرور گفت: »تمامی تالش های امریکا 
افغان ها  نیاز به رهبری  و متحدین ما بر محور راهکار 2014 و 
خارج  برای  »آیا  افزود:  وی  است.«  گرفته  شکل  آن وقت  در 
شدن عجله ای در کار است؟ قطعا نه. افراد زیادی جان شان را 
از دست داده اند. چیزهای ارزشمند زیادی به دست آمده است.«

آن  با  خانواده اش  و  فاطمه  که  است  احساسی  دستکم  این 
اینجا  نمی توانند  »آنها  فاطمه:  برادرشوهر  محمد  موافق اند. 
نمی توانند.«  را  کار  این  سادگی  این  به  آنها  کنند،  ترک  را 
طالبان  افتاد.  خواهد  راه  به  مرج  و  هرج  و  »آشوب  افزود:  او 
برخواهند گشت. هر آنچه که بهتر شده است، بدتر خواهد شد. 

صلح با طالبان 
نوشداروی حکومت 

افغانستان نیست!

افغانها
ازآیندهیبدونایتالف
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کسب و کار در کابل رونق گرفته است؛ اما همچنان که شرکای غربی، خود را آماده ی 
خروج می کنند، شهروندان عادی درباره ی چشم انداز آینده، نگران هستند.
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اگر دنیا جایی باشد که در آن فرهنگ و زیبایی طبیعی 
تاریخی در فضای کوچکی در  با غنای هنری و  همراه 
گردآمده  تپه ها  روی  و  بلند  کوه های  دیوارهای  پای 

باشد، آنجا همین کابل است. 
از  را  تاریخی خود  و  غنی  فرهنگ  آن  کابل  امروز  اما 
دست داده است. وقتی  انسان در بازار گردش می کند از 
رانندگی  معماری زشت،  سه چیز وحشت زده می شود؛ 

ناهنجار و تعداد گدایان. 
نتوان شهر  معیارهای شهرنشینی  با  را  شاید دیگر، کابل 
هر  که  است  افغانستان  روستای  بزرگترین  کابل  نامید. 
سال های  اولین  در  می زند.  را  خودش  ساز  آن  در  قوم 
هزاره ای که شاهد خروج ملت ها، یکی پس از دیگری، 
من  شهر  است،  ملی  هویت  سوی  به  قومی  هویت  از 
با  می باشد.  هستی،  قوم  آن  تو  و  قوم  این  من  درگیر 
مناطق گروهی«  »قانون  افریقای جنوبی  وجودی که در 
که محل زندگی مردم را براساس منشا قومی آنها تعیین 
می کرد، در سال 1991 میالدی لغو گردید. اما در کابل 
قومی هر روز  قرن 21 دیوارهای شهرک های  در آغاز 

بلندتر و بلندتر می شود. 
شهرتضادها:

کشتارها،  شاهد  خورشیدی  هفتاد  دهه  در  که  کابلی 
حرکت  به  تازه  اکنون  بوده  تخریبات  و  شالق زدن ها 

آمده است. اما این حرکت نامتوازن است. 
تنه  روی  بر  که  است  بزرگ  سری  مانند  حرکت  این 
و  بزرگتر  این سر  روز  هر  و  قرار گرفته  نحیف  و  الغر 
این تنه الغرتر می شود. به عبارت گویاتر این سر اقلیت 

پول داران واین تنه اکثریت مردم عادی هستند. 
اجتماعی  نابرابری های  آن  در  که  است  شهری  کابل 
آسمان خراش ها  شهر  گوشه ی  یک  در  می کند.  بی داد 

بررسی ها  مقام های وزارت زراعت و آبیاری می گویند 
نشان می دهد که محصوالت زراعتی امسال در افغانستان 
مساله  این  اما  بود،  خواهد  کمتر  گذشته  سال  به  نسبت 
باعث نگرانی این وزارت نیست زیرا محصوالت زراعتی 
در کشورهای همسایه بیشتر از سال های قبل خواهد بود. 
این مقام ها، گرچند حاصالت گندم آبی در  به گفته ی 
در  که  للمی  گندم  اما  بود،  خواهد  بیشتر  جاری  سال 
بلند بردن سطح حاصالت زراعتی نقشی مهم دارد، در 
صفحات شمال کشور حاصالت کمتری خواهد داشت.

در  گذشته  روز  زراعت،  وزیر  رحیمی  آصف  محمد 
مراسم امضای قرارداد کمک یازده میلیون دالری جاپان 
با سفیر این کشور در کابل، برای تهیه و توزیع دوهزار 

کرده  حاکم  آن  در  را  پیچیده ای  اجتماعی  روابط  و 
بین گروه های مختلف اجتماعی در  است. فاصله عمیق 
و  اندیشیدن  پوشیدن،  لباس  طرز  زبان،  و  گفتگو  نحوه 
این  که  گفت  می شود  دارد.  وجود  قضاوت  معیارهای 
خیلی  در  که  آنجا  می شود،  تا  طی  دشواری  به  فاصله 
موارد طرفین تالش می کنند با هم گفتگو نکنند،  گویی 
زبان همدیگر را نمی دانند و  انگار که این »دری« که من 
با آن سخن می زنم، با آن »دری« که تو با آن می گویی 

و می شنوی، دو زبان است. 
اگرچه واژه ها فرزند زمان و مکان اند. اما شهریان کابل 
متفاوت  تمدنی  زمان  دو  حتا  و  مختلف  مکان  دو  در 
ما  واژه های  که  است  دلیل  همین  به  می کنند.  زندگی 

بیکاری دیوار بلندی را بین مردم و دولت 
ایجاد نموده است. ده ها مهاجر برگشته از 
ایران و پاکستان در چوک های شهر کابل 
انتظار کار را دارند. به خاطر فقدان توسعه 
روستایی، دهاقین هر روز روستاهای خود 
را ترک می کنند و به صورت حاشیه نشین 
در اطراف شهر کابل تبدیل به مصرف کننده 
گردیده و به صف بیکاران می ایستند. 
هزارها جوان فاکولته پاس بیکاراند به 
طوری که بسیاری از آنها مجبور به 
کارهای همچون طوافی می شوند. دولت 
هم توان جذب این حجم بیکاران را ندارد 
و سرمایه گذاری خصوصی نیز که بیشتر 
تجارتی و داللی بوده به بهانه فقدان 
مهارت های حرفه ای نمی توانند آنها را 
جذب کنند. 

از قراین طوری معلوم می شود که نسبت به سال  است. 
للمی  محصوالت  چون  باشیم،  داشته  بیشتر  نیاز  گذشته 
یک عامل مهم است و آن اگر حاصالتش پایین باشد، 
کسر ما بیشتر می شود.« او در عین حال تاکید کرد: »اما 
افغانستان  همسایه  کشورهای  که  است  این  در  خوبی 
امسال حاصالت خوبی دارند. پاکستان، هند و قزاقستان 
قبل  هفته  دو  روسیه  همچنین  و  دارند  خوبی  حاصالت 
حاصالت  بسیار  امسال  و  کرد  آغاز  را  غله  صادرات 
خوب دارد. اینها کشورهایی هستند که باالی غله جات 
به  همیشه  حاصالت شان  و  هستند  تاثیرگذار  افغانستان 

افغانستان وارد می شود.«
که  ارزیابی هایی  به  نظر  گفت  همچنین  زراعت  وزیر 
صورت گرفته است، حاصالت زراعتی در سطح جهان 
نسبت به سال گذشته سی و نیم درصد بلندتر خواهد بود. 
وی تاکید کرد که وزارت زراعت از کمبودی غله جات 
تشویش ندارد. آقای رحیمی افزود که امسال حاصالت 
میوه جات و سبزیجات بیشتر از سال  گذشته است و این 
را  غله جات  کمبود  مورد  در  نگرانی ها  می تواند  مساله 

رفع کند.
توزیعتخمهایاصالحشدهبذری

می گوید  مالداری  و  زراعت  وزارت  حال  همین  در 
و  بذری  اصالح شده ی  تخم  تن  دوهزار  به  نزدیک  که 
میلیون  یازده  از کمک   را  کیمیاوی  تن کود  شش هزار 
ننگرهار،  بلخ،  والیت های  در  دهقانان  به  جاپان  دالری 
تخار، کندز و قندهار توزیع می کند. به گفته ی مقام های 

مفاهیم مورد نظرمان را به مخاطب نمی رساند. مفاهیمی 
مانند آزادی، استبداد، دموکراسی، چپ، راست، لیبرال، 
مجاهد، مرتجع، شرقی، روشنفکر، وطن پرست و ... برای 

ما معنای متفاوت دارد. 
رواج نوعی از ادبیات شبه لمپنی و ابداع واژگان نوظهور 
چون سوپر چکن سوپ، چکن قورمه، پاپ کارن امروز 

به طور فراگیری در بازار کابل متداول شده است. 
متنوع  برنامه های  خصوصی  بخش  تلویزیون های 
به  وطنی  فلم های  تولید  عین حال  در  دارند.  سرگرمی 
علت عدم دسترسی به بازاری که از فلم های  عامه پسند 

هندی اشباع شده تقریبا به حال توقف آمده است. 
غریبی  و  عجیب  وضعیت  با  را  خود  ما  ترتیب  این  به 
استبداد  از  آزادشده  جامعه  آن  در  که  می بینیم  رویارو 
روزهایی  از  بدتر  مراتب  به  جهات  بسیاری  از  طالبانی، 
مودپرستی،  بودند.  آزادی  فاقد  که  می کنند  رفتار 
روبه  سرعت  به  نوع  همه  از  بیگانه پرستی  پول پرستی، 
افزایش است و تلویزیون ها سیلی از برنامه های خارجی 
و  است  ماجرا  آغاز  تازه  این  و  انداخته اند  راه  به  را 
بروز  رفته رفته  نیز  نگران کننده تری  اجتماعی  پدیده های 

پیدا می کنند. 
بیکاری:

بیکاری دیوار بلندی را بین مردم و دولت ایجاد نموده 
در  پاکستان  و  ایران  از  برگشته  مهاجر  ده ها  است. 
خاطر  به  دارند.  را  کار  انتظار  کابل  شهر  چوک های 
فقدان توسعه روستایی، دهاقین هر روز روستاهای خود 
را ترک می کنند و به صورت حاشیه نشین در اطراف شهر 
کابل تبدیل به مصرف کننده گردیده و به صف بیکاران 
می ایستند. هزارها جوان فاکولته پاس بیکاراند به طوری 
طوافی  همچون  کارهای  به  مجبور  آنها  از  بسیاری  که 
را  بیکاران  حجم  این  جذب  توان  هم  دولت  می شوند. 
ندارد و سرمایه گذاری خصوصی نیز که بیشتر تجارتی و 
داللی بوده به بهانه فقدان مهارت های حرفه ای نمی توانند 

آنها را جذب کنند. 
این  در  انگلی  اقتصاد  و  شهر  این  در  بیکاران  تراکم 
این  است.  دولت  این  بی برنامگی  نشانه  خود  پایتخت 
گرسنه  »شکم  می گوید  که  دری   فارسی  ضرب المثل 
دین و ایمان ندارد« واقعا حرف درست و بزرگی است. 
وقتی انسان کاری نداشته باشد،  حتما درآمدی نخواهد 
هر  به  دست  اشخاص  این گونه  دارد   امکان  و  داشت 

کاری بزنند. 

بذری،  اصالح شده ی  تخم های  توزیع  با  وزارت،  این 
خواهد  افزایش  درصد  چهل  تا  دهقانان  حاصالت 
یافت. محمد آصف رحیمی می گوید: »این )توزیع دو 
توزیع  روند  از  بخشی  فقط  اصالح شده(  تخم  تن  هزار 
سرتاسری تخم های بذری سال 1390 در سراسر کشور 
پنج  برای  می گردد،  توزیع  که  بذری  تخم  می باشد. 
استفاده  قابل  اصالح شده  تخم های  به حیث  کشت  دور 
قبلی  روندهای  از  مستفیدشوندگان  حالی که  در  است. 
توزیع تخم بذری می توانند از نسل های دوم و سوم این 
نمایند،  استفاده  بعد  سال های  در  اصالح شده  تخم های 
اما این تخم های بذری به دهقانانی که قبال از تخم های 

اصالح شده استفاده نکرده اند، توزیع خواهد شد.«
وزارت زراعت می گوید که ساالنه حدود سه صد هزار 
و  است  نیاز  افغانستان  در  بذری  اصالح شده ی  تخم  تن 
این وزارت در نظر دارد که برای دهقانان هر پنج سال 

بعد یک بار تخم های اصالح شده بذری توزیع کند.
در همین حال ریچیرو تکاهاشی سفیر جاپان در کابل، 
در مراسم امضای قرارداد کمک یازده میلیون دالری این 
کشور برای تهیه و توزیع تخم های اصالح شده ی بذری 
تخم های  از  استفاده  که  گفت  افغانستان،  دهقانان  به 
بلند  را  زراعتی  حاصالت  درصد  چهل  تا  شده  اصالح 
با آن که طی ماه های  می برد. او گفت که دولت جاپان 
اخیر دچار مشکالت ناشی از زلزله  و تخریب تاسیسات 
اتومی این کشور شد، اما بازهم به کمک های خود در 
افغانستان ادامه می دهد. آقای تکاهاشی افزود که بیشتر 
سیستم  تقویت  و  بازسازی  بخش  در  جاپان  کمک های 

زراعتی و آبیاری افغانستان به مصرف خواهد رسید.
جاپان از جمله کشورهای مهم کمک کننده به افغانستان 
پنج  مبلغ  اعالن کرد که  این کشور سال گذشته  است. 
افغانستان  به دولت  آینده  پنج سال  برای  را  دالر  میلیارد 
گذشته  سال  جون  ماه  از  جاپان  دولت  می کند.  کمک 
زراعت  وزارت  به  را  دالر  میلیون  پنجاه  مبلغ  تاکنون 

جهت توسعه ی زراعت کشور کمک کرده است.


دیگر  گوشه  در  و  می شکافند  را  آسمان  سینه  روز  هر 
زیر  که  سقفی اند  بی خانه درجستجوی  خانواده های  آن 
بی عدالتی ها  و  اجتماعی  تضادهای  فاصله  بخوابند.  آن 
الیه های  که  طوری  می یابد.  افزایش  ثروت  توزیع  در 
با  متفاوتی  رابطه  که  می آیند  پدید  تازه ای  اجتماعی 
اشیای زندگی و ا رزش های فرهنگی ما  دارند. الیه های 
من  وقتی  می گردند.  ناپدید  به شدت  اجتماعی  متوسط 
این تضادها را مشاهده کردم یادم از آموزه مارکس آمد. 

هرجومرجفرهنگی:
اگرچه کابل روزهای سختی را پشت سر گذاشته است، 
اما به ندرت روزگار بی رحمی های دهه هفتاد خورشیدی 
فزیکی  بی رحمی هایی که چهره  است؛  تجربه کرده  را 
یک  هم  طالبان  داد.  تغییر  کلی  به  را  کابل  فرهنگی  و 
انقالب ضد فرهنگ شهری کرد. انقالبی که تنها چهره 
به  شهری کابل را به چهره روستایی تبدیل نکرد، بلکه 

ریشه های فرهنگی آن نیز تیشه زد. 
اما اکنون چهره کابل به شیوه دیگری تغییر می یابد که 

ده ها سال چنین نشده بود. 
پس از سقوط طالبان، هر گروه مهاجر جدید چالش های 
گذاشته  نمایش  به  کابل  شهر  در  را  جدیدی  فرهنگی 

کود  تن  شش هزار  و  بذری  اصالح شده ی  تخم  تن 
کیمیاوی به دهقانان، گفت که افغانستان ساالنه شش و 
می شود،  گندم  شامل  اکثرا  که  حبوبات  تن  میلیون  نیم 
به  زمینه  این  در  که  است  نتوانسته  تاکنون  اما  دارد  نیاز 
سال گذشته  افغانستان  او،  گفته ی  به  برسد.  خودکفایی 
هفت صد و پنجاه هزار تن حبوبات نیاز داشت که امسال 
این  با  باشد.  داشته  نیاز  بیشتری  رقم  به  می رسد  نظر  به 
حدود  ما  گذشته  »سال  می گوید:  رحیمی  آقای  حال، 
امسال  اما  داشتیم،  کمبود  }حبوبات{  تن  هزار   750
تیم های ما در ساحه کار می کنند و می خواهیم ارزیابی 
کنیم. چون جمع آوری حاصل در والیاتی که گرمسیر 
است آغاز شده اما در دیگر والیت ها هنوز شروع نشده 
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چاشت  از  قبل  دقیقه ی  سی  و  ده  روی  ساعت  عقربه های 
دانش آموز صنف سوم مکتبی در  منیر  و  چشمک می زند 
در  کندز،  والیت  چهاردره ی  ولسوالی  قره خانی  روستای 
این پیش از چاشت آفتابی و گرم در راه برگشت از مکتب 

به سوی خانه است. 
و  می کند  پاک  چپش  دست  با  را  پیشانی اش  عرق  منیر 
باالی  زور  به  را  کتاب هایش  کوچک  بیک  حالی که  در 
شانه اش می کشد، می گوید: »زیر خیمه گرم است، در راه 
برگشت به خانه هم، آفتاب گرم تر می شود، صنف نداریم، 
می خوانیم،  را  مکتب  درس های  مسجد  در  شد  که  باران 

دیگر بچه ها در زیر درخت ها درس می خوانند.«
منیر با دلخوری و پریشانی می گوید که پدرش دهقان است 
و روزانه روی کشتزارهای خودش کار می کند و کسی را 

ندارد که در درس هایش با او کمک کند. 
به  ناآرامی  جای  پیش،  ماه  چهار  چهاردره  ولسوالی 
است،  حاکم  نسبی  آرامش  حاال  آن که  با  می آمد،  شمار 
چندان  دولتی  مکتب های  در  تربیه  و  تعلیم  وضعیت  هنوز 

قناعت بخش نیست. 
بیش  و  نیز کم  کندز  ولسوالی های  دیگر  در  این وضعیت 
به مشاهده می رسد و هزاران کودک در روستاهای کندز 
مکتب های  به  شهر،  از  دوری  دلیل  به  که  دارند،  زندگی 
خصوصی رفته نمی توانند و از مکتب های دولتی ناراضی اند. 
قره خانی و  مانند  آموزشگاه های علوم روز در روستاهایی 
دیگر ولسوالی ها و قریه های دوردست والیت کندز، وجود 
ندارد و انتظار ایجاد این گونه آموزشگاه ها به این زودی ها 

نمی رود. 
شده،  یاد  مشکالت  وجود  با  کندز  روستا های  کودکان 
مجبور هستند از معلمانی بیاموزند که مسلکی نیستند و این 
فرزندان  آموزش  روند  که  این  برای  است  شده  انگیزه ای 

نادار و ناتوان روستایی کند و کم کیفیت باشد. 
آموزگاران  کمبود  نیز  کندز  معارف  ریاست  مقامات 

مسلکی را یکی از مشکالت شان می دانند.
آموزگار  هفت هزار  به  نزدیک  حاضر  حال  در  کندز  در 
بربنیاد  که  هستند  دولتی  مکتب های  در  تدریس  مشغول 
فارغ  آنان،  بیشتر  والیت،  این  معارف  ریاست  اطالعات 

صنف ۱۲ هستند. 
گفت:  معارف  ریاست  سخنگوی  ساالرزی،  گل  خان زاد 
»هنوز تنها ۴ آموزگار در کندز درجه ی ماستری و ۲۶۸ تن 

لیسانس هستند.«
او افزود: »۱۸۳۳ معلم در کندز فارغ صنف ۱۴ هستند و با 

رانندگان  برای  هوا  گرمی  با  همراه  ترافیک  ازدحام 
عمرآن  که  چهره  سیاه  دخترکی  است.  خسته کننده 
اندکی کمتر از ۱0 سال به نظر می رسید، در میانه موترها 

به سرعت دویده  و با سماجت خواهان کمک بود.
او زبان فارسی یا پشتو را نمی داند، ولی از دست دراز آن 

روشن بود که پول می خواست.
به خاطر چراغ سرخ در ضلع شمالی روضه  لحظه ای که 
با  و  آمد  نیز  من  طرف  به  کردم،  توفق  علی  حضرت 
کلماتی که هرگز معنای آن را ندانستم، تقاضا ی کمک 

نمود.
گفت  جوابم  در  هستی؟  پاکستانی  پرسیدم  دختر  از 
»بلوچ« »کویته پاکستان« از همین دو کلمه دانستم که وی 
این کشور  بلوچستان  از شهر کویته مرکز  پاکستان و  از 

است.
یک  با  همراه  سیاه سیما  میان سال،  خانم  آن سوتر  در 
دختر دیگر که به گمان زیاد دختر خودش بود، با تندی 
صحبت می نمود و از وی چیزی می خواست و شاید هم 
او را سرزنش می کرد که چرا مانند دیگر هم قطارانش با 

لجاجت از مردم پول نمی ستاند.
ادامه  آنجا  تا  احتمالی اش  کودک  و  خانم  این  مشاجره 
به  را  دستانش  و  آمده  پیشتر  متر  یک  زن  که  یافت 

مکتب دولتی یا مکتب خصوصی؟

هجوم گدایان پاکستانی در بلخ 
و بی خبری مسوولین

دوازده  فارغ صنف  آموزگار  از ۲۸00  بیشتر  این حساب، 
هستند.«

توانا  شهرنشینان  برای  مقابل،  در  که  است  حالی  در  این 
در  فرزندان شان  دانشیابی  رشد  بیشتر  زمینه های  دارا،  و 
اخیر  سال های  در  کندز  والیت  در  زیرا  است،  دسترس 
فعال  نیز  آموزشگاه های خصوصی  و  مکتب ها  تعداد  یک 

شده اند.
که  می گویند  کندز،  در  خصوصی  مکتب های  مسووالن 

همه ی خدمات آنان به شکل معیاری تهیه شده است. 
شاگردان  خانواده های  با  روزانه  و  پیوسته  رابطه های  آنان 
آموزش دهی،  وضعیت  بهبود  برای  روش،  این  که  دارند 
اثرگذار است و این مساله، مهم ترین فرق های مکتب های 

خصوصی با مکتب های دولتی را شکل می دهد. 
اگرچه مضمون های تقویتی شامل ساینس و کامپیوتر افزون 
بر مضمون های معارف تدریس می شود، ولی با آن هم، بر 
بنیاد گفته های مسووالن مکتب های خصوصی، همه چیز در 
همین مکتب ها نیز سرجایش نیست و دشواری هایی وجود 

دارد.
معارف  ریاست  خصوصی  مکتب های  مدیر  محمدعمر، 
به  خصوصی  مکتب   5 والیت  این  »در  می گوید:  کندز، 
تدریس مشغول اند  و 75 آموزشگاه  خصوصی نیز سرگرم 
جوانان  و  کودکان  دانش آموزی  زمینه های  برابرسازی 

هستند.«
نبود  مانند  مشکل هایی  با  خصوصی،  مکتب های  آن که  با 
)چون  تعلیمی  نصاب  نبودن  امروزی،  و  مسلکی  استادان 
در  رو  کنند(،  تدریس  را  دولتی  معارف  نصاب  باید  جبرا 
با آن هم، در این مکتب ها، خدمات رفت  رو هستند، ولی 
و برگشت دانش آموزان فراهم شده است و  دانش آموزان 
روز،  مضمون های  به  حدودی  تا  خصوصی  مکتب های 

بیشتر آشنا می شوند.

عالمت زدن بر سر آن باال کرد، اما وی را با سیلی نزد و 
دخترک نیز که احتماال از منطق قوی تری برخوردار بود 

در برابر زن استقامت نمود.
کوشیدم  شدت  به  نیز  من  و  شد  سبز  چهارراه  چراغ 
بزنم و ازدحام مردم و موترهایی که  چهارراهی را دور 
پیاده ها  و   ندارند  آشنایی  جاده  رفتار  اصول  به  هنوز  تا 
و  با هم حرکت می کنند  در چراغ سرخ  و سوار ها گاه 
زمانی هم  در چراغ سبز توقف می کنند، فرار نمایم و بعد 
از آن نمی دانم ماجرای زن میان سال پاکستانی و کودک 

به گفته ی قاری امین اهلل، مسوول مکتب خصوصی »لمر« دو 
مشکل همگانی، بر روال فعالیت مکتب های خصوصی سایه 
افکنده است. یکی، تطبیق نصاب های غیرامروزی معارف 
با تحصیالت  استادان مسلکی  نبودن  دولتی است و دیگر، 

عالی می باشد.
به گفته ی امین اهلل: »نصاب معارف دولتی، برای مکتب های 

خصوصی، مستحکم نیست.«
فعالیت   مورد  در  شهروندان  و  مسووالن  دیدگاه های  ولی 

مکتب های خصوصی، دشواری هایی را نیز هویدا می کند.
مکتب های  بخش  در  معارف  مدیر  خان،  محمدعمر 
مثبت  دیدگاه های  که  می گوید  کندز،  والیت  خصوصی 
دارد.  وجود  مکتب ها  این  فعالیت  مورد  در  منفی ای  و 
نرخ  بودن  بلند  و  سختگیرانه  مقرره های  که  می گوید  او 
آموزانه ی این مکتب ها، از دشواری هایی هستند که باعث 
خصوصی  مکتب های  این  شامالن  و  خانواده ها  نگرانی 

شده اند.
آموزانه ی ماهانه ی مکتب های خصوصی در کندز را، خود 
آن مکتب ها، از صنف ۱-۶، 900 افغانی و از صنف ۱0-۶ 

را ۱000 افغانی می خوانند.
مسوول مکتب »لمر« می گوید که خدمات رفت و برگشت 
دانش آموزان، از خود جدا ۴00 افغانی ماهانه کرایه دارد و 

همراه با آموزانه، شمار نمی شود.
هر  برای  را  آموزانه  این  کندز،  شهروندان  از  شماری 
معارف  مکتب های  از  که  می گویند  و  دانسته،  گران  ماه، 
ندارند  هم  را  این  توانایی  اما  ندارند،  دل خوشی  دولتی، 
مکتب های  به  بلند،  آموزانه ی  این  با  را  کودکان شان  که 

خصوصی شامل کنند. 
آینده ی کودکانش  برای  است که  پدری  محمداسماعیل، 
نگران است. با این همه، تا اینک تنها توانسته است فرزندش 

خردسال به کجا رسید و آیا به تفاهم دست یافتند یا نه؟
و  زنان  عمدتا  مزارشریف  شهر  گدایان  گذشته ها  در 
گدایی  به  شهر  کنار  و  گوشه  در  که  بودند  مردانی 
پوشش  افغانی  زن  گدایان  از شاخصه های  می پرداختند. 
پاکستانی  وکودکان  زنان  اما  بود،  چادری  یا  برقع  در 
تمامی  دیگران  به  توجه  بدون  و  ژولیده  روی  و  سر  با 
و  نموده اند  اشغال  را  شریف  مزار  شهر  چهارراهی های 
مصرانه و به مراتب جنجالی تر از گدایان  داخلی هستند 

که در میان موترهای تیزرفتار می لولند.
این  به  چگونه  کودکان  و  زنان  این  نیست  روشن  هنوز 
در  که  ندارد  وجود  نیز  مرجعی  هیچ  و  رسیده اند  شهر 

مورد محل بودوباش و تعداد آنان معلومات بدهد.
درمورد  بلخ  والیت  مهاجرین  و  عودت  رییس  از  وقتی 
این گدایان پرسیدم که این لشکر بی نام ونشان از کجا و 
چگونه آمده اند گفت آنان مهاجران پاکستانی هستند که 
ازچند سال به اینسو در شهر مزارشریف رفت وآمد دارند 

و گدایی می کنند.
وی اظهار داشت که آنان سال گذشته نزد این مهاجرین 
رفته و به آنان پیشنهاد کمک کرده بودند، اما آنها گفتند 

که به خاطر گدایی آمده اند و به کمک ما نیاز ندارند.
هم  مهاجرین  این  شبانه ی  بودوباش  درباره  موصوف 
چیزی نمی داند  و  می گوید: »شاید برای ریاست کار و 
امور اجتماعی و یا فرماندهی امنیه والیت بلخ معلوم باشد 

ولی ما از آن اطالع دقیق نداریم.«
در همین حال شیرجان درانی مسوول مطبوعات فرماندهی 

و  کند  شامل  انگلیسی  و  ریاضی  آموزشگاه  یک  در  را 
سختگیرانه ی  »مقرره های  می گوید:  محمداسماعیل  تمام. 
مکتب ها،  این  بلند  آموزانه ی  ولی  است،  مکتب ها، خوب 

مردم را از دسترسی به آن، محروم می کند.«
و  می کند  زندگی  شهر  در  که  نیست  پدری  تنها  این  اما 
نمی تواند کودکانش را برای گرانی آموزانه، به مکتب های 
خصوصی شامل کند، بلکه صد ها خانواده ی دیگرنیز به این 

مشکل مواجه اند.
می گویند  خصوصی  مکتب های  مسوولین  اینها  از  گذشته 

که نصاب دولتی با مشکالتی همراه است.
در  سعادت  خصوصی  مکتب  مدیر  امین،  محمد  داکتر 
کندز، همزمان با این که می گوید کمترین آموزانه ی ماهانه 
را در سطح والیت، مکتب وی دارد، موجودیت مشکل در 

برخی کتاب های نصاب تعلیمی معارف را تایید می کند.
پا  تا  سر  معارف  انگلیسی  زبان  »کتاب های  می گوید:  او 
مشکل دارند، ولی کتاب هایی نیز هستند که این مشکل ها 

در آنان، خیلی کم است.«
با این همه، اداره ی بررسی چگونگی وضعیت مکتب های 

خصوصی در کندز نیز، چالش هایی دارد. 
ریاست  خصوصی  مکتب های  مدیر  گفته های  براساس 
منظور  به  و  تاز گی  به  مدیریت  این  معارف والیت کندز، 
یافته بود،  به مسایل مکتب های خصوصی شکل  رسیدگی 
شده  معارف حذف  ریاست  تشکیل  از  دوباره  اینک  ولی 

است.
این  تنقیص  که  می گوید  بست  این  مدیر  محمدعمر، 
بست، می تواند دلیل آغاز وارونگی در کارهای آموزشی 

مکتب های خصوصی شود.


امنیه والیت بلخ نیز از مکان بودوباش گدایان پاکستانی 
اتاق  اظهار بی خبری کرده می گوید: »شاید در سرای ها 

داشته باشند.«
موصوف در رابطه به تاثیر این گروه باالی امنیت گفت 
هیچ  و  آمده اند  گدایی  برای  که  هستند  گداها  اینها 

تهدیدی از سوی آنها برای مردم ما متوجه نخواهد شد.
زمانی که  هستند،  باور  این  به  بلخ  مردم  از  عده ای  ولی 
یک نهاد امنیتی نمی داند افراد بیگانه ای که در داخل شهر 
شده اند در کجا بودوباش دارند،  چطور قضاوت می کنند 

که هیچ خطری متوجه مردم نخواهد شد.
وعلوم  دانشکده حقوق  شبیر محصل سال چهارم  احمد 
سیاسی در والیت بلخ می گوید: »کی می داند که اینها به 
واقعیت گدا هستند یا جاسوس های آی اس آی پاکستان 

که برای برهم زدن این اجتماع اینجا آمده اند.«
می گوید:  کرده  اشاره  بین الملل  روابط  و  اصول  به  وی 
خاک  وارد  علتی  هر  به  کشور  یک  اتباع  که  »زمانی 
که  خاطری  به  پذیرنده  دولت  می شوند،  دیگر  کشور 
منافع ملی کشورش به خطر مواجه نشود، باید معلومات 
کامل از کارکرد روزانه آنها و محل بودوباش آنها داشته 

باشد.«
احمد شبیر اضافه می کند: »به گمان من دولت افغانستان 
یک وظیفه اصلی اش که همانا حفظ سرحدات است را 

از یاد برده است.«
شرعیات  دانشکده  سوم  سال  محصل  حقجو  عبدالواحد 
دانشگاه بلخ می گوید: »دادن خیرات و صدقه یک عمل 
داریم  مستحق  کافی  اندازه  به  ما  ولی خود  است،  نیک 
و هیچ نیاز به گدایان خارجی نمی رود که باعث از بین 
را محاصره  نظم در جامعه شوند و هر چهارراهی  بردن 

نموده راننده ها را به مشکل مواجه  سازند.«
سال گذشته رییس جمهور مسوولیت جمع آوری گدایان 
را به وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین واگذار 
کرد، اما ریاست کار و اموراجتماعی بلخ نیز نمی داند که 
چه تعداد از گدایان پاکستانی از کدام طریق وارد شهر 

مزار گردیده اند و در کجا بودوباش دارند. 
شهدا  اجتماعی،  امور  کار،  رییس  هوتک  گاللی  خانم 
چیزی  مورد  این  در  که  داشت  اظهار  بلخ  معلولین  و 

نمی داند.
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

نظارت بر انتخابات
و در جريان  انتخابات  از  پيش  بشر،  بر حقوق  نظارت 
مستقل  کميسيون  عمده ي  وظايف  از  يکي  انتخابات 

حقوق بشر افغانستان را تشکيل مي دهد.
نظارت بر تطبیق معاهدات بین المللي

بين المللي  معاهدات  از  بسياري  عضويت  افغانستان 
رشته  يک  شامل  اسناد  اين  است.  دارا  را  بشر  حقوق 
بشر  اساس سيستم حقوق  معياري هايي مي باشد که  از 
بين المللي  قوانين  جزو  و  داده  تشکيل  را  متحد  ملل 
است. افغانستان همچنين، در قانون اساسي خود متعهد 
بشر  حقوق  بين المللي  معاهدات  به  که  است  گرديده 

پابند باشد. 
که:  دارد  صراحت  افغانستان  اساسي  قانون   7 ماده ي   
بين المللي،  معاهدات  متحد،  ملل  منشور  به  »دولت 
امضا  را  آنها  افغانستان  که  بين المللي  کنوانسيون هاي 
پابند  بشر  حقوق  جهاني  اعالميه ي  به  نيز  است  نموده 

مي باشد.«
از  شماري  بشري،  حقوق  معاهده ي  يک  تصويب 
آن  بايست  که  مي نمايد  تحميل  دولت  بر  را  وجايب 
بر  گ��ردد.  تطبيق  عمل  در  و  قانوني  نظر  از  معاهده 
و  سياست ها  قوانين،  معموال  که  است  الزم  دولت ها 
با وجايب  نمايند که  تامين  و  را مرور  عملکردهايشان 
معاهدات در مطابقت باشند. همه ي قوانين و پاليسي هاي 

مبتنی بر اين مکلفيت دولت افغانستان نيز در استراتژي 
 1400 سال  تا  که  است  شده  متعهد  ملي  انکشاف 
به  که  را  اف��رادي  نسبت  ميالدي(   2020( خورشيد 
نصف  به  ندارند  دسترسي  صحي  آشاميدني  آب 
کاهش خواهد داد و هم چنان تاسال 1391 خورشيدي 
)2012/2013 ميالدي( 50 درصد خانواده ها در کابل 
و 30 درصد خانواده ها در ساير ساحات شهري به آب 
روستاها  در  درصد   90 داشت؛  خواهند  دسترسي  نل 
 50 و  نمود  خواهند  پيدا  دسترسي  آشاميدني  آب  به 
خواهند  دسترسي  حفظ  الصحه  به  روستاها  درصد 

داشت.
مقامات  اظهارات  بر  مبتنی  که  است  حالی  در  اين 
آب  به  دسترسي  ع��دم  ده��ات  انکشاف  وزارت 
باعث  که  محيطي  حفظ الصحه  و  صحي  آشاميدني 
بزرگ  معضالت  از  يکي  است،  شده  ساري  امراض 

کشور به شمار مي آيد.
به  تفاهم نامه ای  اواخر  اين  در  وزارت  اين  مقامات 
دسترسي  مورد  در  امريکايي  دالر  ميليون   52 ارزش 

پيشنهادي بايد پيش از انفاذ، بررسي گردد که با موازين 
پذيرفته شده ي بين المللي مطابقت داشته باشند و بسياري 
از معاهدات وظايف گزارش دهي را ايجاب مي نمايند.

وظيفه  کميسيون  بشر،  حقوق  ملي  مستقل  نهاد  يک 
دارد تا قوانين ملي و عملکردها را با موازين بين المللي 
حقوق بشر که افغانستان عضويت آنها را دارا مي باشد، 
به منظور  را  اطالعاتي  و  مشوره ها  و  سازد  هماهنگ 
فراهم  بشر  حقوق  معاهداتي  گزارش دهي  پروسه ي 

نمايد.
شماري از معاهدات، داراي پروتوکول هاي اختياري اند 
اختياري  عضو  دولت هاي  ب��راي  آنها  تصويب  که 
کنوانسيون  اختياري  پروتوکول  افغانستان  مي باشد. 
و  اطفال  فحشاي  اطفال،  فروش  مورد  در  حقوق طفل 

هرزه نگاري اطفال را امضا نموده است.
کشور،  در  منازعه  و  درگيري  طوالني  دوره ي  بر  بنا 
تطبيق  گ��زارش  نتوانسته  افغانستان  که  مدت هاست 
در  سبب،  اين  از  نمايد.  ارايه  را  امضاشده  معاهدات 
بشر  مستقل حقوق  فبروري سال 2004، کميسيون  ماه 
حقوق  عالي  کميشنري  دفتر  همکاري  با  افغانستان 
را  يک هفته اي  کارگاه    )OHCHR(متحد ملل  بشر 
بشر  حقوق  معاهداتي  گزارش دهي  آموزش  به منظور 
برگزار کرد. اشتراک کنندگان از وزارت هاي مربوطه، 

اداره  رهبري  هيات  با  را  صحي  آشاميدني  آب  به 
انکشافي بين المللي امريکا به امضا رساند .

ميليون ها  قيمت  به  امروز  تا  که  کارهای  تمام  با  ولی 
است  زمينه آب رسانی صحی صورت گرفته  دالر در 
هنوز مشکالت واقعا جدی بوده و بيشتر مردم به آب 

آشاميدنی صحی دسترسی ندارند.
اظهارات خانم مارينا بخشی از گزارشی است که در 
وب سايت کليد به تاريخ 22 حمل 1389 به نشر رسيده 
به  را  کشور  شهروندان  دسترسی  وضعيت  وخامت  و 

آب آشاميدنی صحی به وضاحت بيان می کند:
خانم »مارينا« بيوه ی پيری است که دارای شش نواسه 
مي کند،  زندگي  سيلو  افشار  کوه  بغل  در  و  مي باشد 
منتظر  آب،  مخزن  در  شب    1 ساعت  »تا  مي گويد: 
با گرم شدن هوا  تا نوبت تهيه ی آب برسد.  مي مانيم 
اين مشکل چند برابر مي شود، و گاهي اتفاق مي افتد 
وقتي  بمانيم.  آب  منتظر  نيز  شب   2 ساعت  تا  که 
ليتر  نباشد، مجبوريم هر  از مخزن ممکن  تهيه ی آب 
آب را به قيمت يک و نيم افغاني بخريم که براي ما 

مارينا  خانم  گفته های  شک  بدون  است.«  مشکل ساز 
مشکل تنها خودش نه بلکه مشکل هزاران خانواده ی 
شهر کابل است که در بلندی های مثل کوه افشار، کوه 
و  چنداول  منطقه  آسمايی،  کوه  سخی،  کارته  سيلو، 
دهمزنگ زندگی می کنند. عمرا خان شهروند ديگری 
است که در مصاحبه با صدای امريکا از مشکالت آب 

آشاميدنی منطقه باغ داوود حرف می زند:
عمراخان که خود باشنده ی باغ داوود کابل است در 
زمينه مي گويد:  »ما در سابق در اين منطقه بهترين آب 
را داشتيم؛ اما بعد از اين که مردم محل در اين منطقه 
چاه های جاذبه )بدرفت( حفر کردند، آب کثيف اين 
چاه ها باالی آب زيرزمينی تاثير کرده و آب را آلوده 

ساخته است.« 
پی نوشت ها:

1-HTTP://WWW.AVAPRESS.COM/
VDCJ8VE8.UQET8ZSFFU.HTML

2- صدای آمريکا 1388/11/29
ادامه دارد



موسسات  و  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کميسيون 
با  اين کارگاه  اين کارگاه سهم داشتند.  غيردولتي در 
امور  وزارت  مقر  در  ژنو،  از  کارشناس  سه  همکاري 

خارجه با هماهنگ سازي اين وزارت، برگزار گرديد.
به دنبال اين کارگاه، وزير امور خارجه به يک برنامه ي 
حقوق  معاهداتي  نهادهاي  به  شش ساله  گزارش دهي 
بر اساس ساالنه يک گزارش، متعهد گرديد، که  بشر 
مدني  حقوق  بين المللي  ميثاق  به  گزارشي  با  آن  آغاز 
تعهد  شد.  خواهد  انجام   2005 مارچ  ماه  تا  سياسي  و 
معاهداتي  گزارش دهي  برنامه ي  يک  به  حکومت 
کاري  برنامه ي  و  ط��رح  در  آن  شمول  با  باالخره 
در  ضميمه  يک  به حيث  و  است  شده  تاييد  حکومت 

اعالميه ي برلين به چاپ رسيد.
و  معاهداتي  تطبيق  به منظور  ک��اري  گ��روه  ي��ک 
بشر  حقوق  مستقل  کميسيون  به شمول  گزارش دهي، 
افغانستان، جلسات شان  را تحت رهنمايي وزارت امور 

خارجه، بخش حقوق زنان آغاز کرده است.
بر  عالوه  تخطي ها  بررسي  و  نظارت  بخش  همچنين 
مي آيد،  براي شان  شاکي  طريق  از  که  شکايت هايي 
تمام واليات  بشري در  نظارت مي کند، روي 17 حق 
و ولسوالي هاي افغانستان نيز نظارت مي کند که اين 17 

حق عبارت اند از: 
 حق حيات

 حق کرامت انساني 
 حق آزادي و امنيت شخصي

 حق مراحل قانوني
 حق ملکيت

 حق مسکن مناسب 
 حق تعليم و تربيت

 حق صحت 
 حق سطح زندگي مناسب
 حق آزادي گشت وگذار

 حق ازدواج و تشکيل خانواده 
حق کار

 حق آزادي انديشه، ضمير و مذهب
 حق آزادي عقيده و بيان

 حق مشارکت و آزادي در اتحاديه ها 
 حق آزادي اجتماعات 

 حق تابعيت
ادامه دارد



  سال پنجم  شماره مسلسل 1172     سه شنبه 17 جوزا  1390

دستنامه ي معلوماتي 
كميسيون مستقل  

حقوق بشر افغانستان

حق توسعه 
و جهان شمولی 

حقوق بشر
اعالميه ی حق توسعه، در صدد سازش بين دو جنبه ی فردی و جمعی 
حاکميت سنگ  که  بين الملل  اصول حقوق  در چهارچوب  اين حق 
زيربنای آن محسوب می گردد برآمده و قادر به تعريف و تعيين ارتباط 
به نظر می رسد که رويکرد  و  است  نشده  توسعه  از حق  اين دو جنبه 
نسبت به حقوق بين الملل سنتی که در آن حمايت از حقوق دولت ها 
توسعه در  پر رنگ می باشد. چرا که حق  دارد،  غلبه  افراد  بر حقوق 
قرارگرفته  تاييد  مورد  بين الملل  حقوق  قواعد  و  اصول  چهارچوب 
چرخش  يک  می توان  را  توسعه  حق  اعالميه ی  وجود  اين  با  است. 
بزرگ در ديدگاه ها و سياست های سازمان ملل در تدوين و توسعه ی 
حقوق بين الملل ناظر برحق توسعه محسوب نمود. ماده ی دوم اعالميه ، 
انسان را موضوع و محور توسعه  معرفی می کند و دولت ها را موظف 
به تنظيم سياست های مناسب توسعه می نمايد. در مواد سوم، چهارم، 
و  زمينه ها  ايجاد  در  دولت ها  مسووليت  هشتم،  و  هفتم  ششم،  پنجم، 
به رغم  است.  قرارگرفته  تاکيد  مورد  ملی  مساعد  و  مناسب  شرايط 
توسعه  مبانی  که  بشر  اساسی  اصول  توسعه،  حق  اعالميه ی  اين که 
عدالت  انصاف،  برابری،  تبعيض،  عدم  همانند  می دهند  تشکيل  را 
اجتماعی، خودکفايی و همبستگی را مورد تاکيد قرار می دهد. بنابراين 
می توان گفت که ادبيات مربوط به حقوق بشر را توسعه داده و شفاف 
می نمايد. به عالوه، با دفاع از تفکيک ناپذيری ابعاد مختلف حقوق بشر 
از همديگر، محتوای حق توسعه را تعميق بيشتر می بخشد. بااين حال 
فضايی  در  را  همکاری  و  مشترک  مسووليت  توسعه،  حق  اعالميه ی 
قرار  مساوی  شرايط  در  ملت ها  و  دولت ها  گويی  که  می کند  مطرح 
دارند و از اين رو مقررات و اصول جهان شمول قابل اعمال به همه ی 
آن ها می باشد و اين در شرايطی است که شکاف عظيم اقتصادی بين 
تحقق  در  کشورها  همکاری  برسر  جدی  موانع  مختلف  کشورهای 
اهداف اعالميه قرار می دهد صرف اعالم بايد ها و نبايدهای اخالقی و 
ناديده گرفتن ويژگی ساختار جامعه ی جهانی و عدم توجه به امکانات 
و پراکندگی منابع در سطح جهانی، ارزش اعالميه ی حق توسعه را در 
حد يک خواسته فاقد هرگونه ضمانت اجرايی تنزل می دهد. صرف 
اعالم اين که مسووليت اوليه و اصلی به منظور تامين شرايط ضروری 
را  جمعی(  هم حق  فردی،  )به عنوان حق  توسعه  از حق  برخورداری 
به عهده دارند کمکی به ارتقای حقوق بشر و به خصوص حق توسعه 
نخواهدکرد  توسعه  امکانات  از  محروم  و  سوم  جهان  کشورهای  در 
 )18(.41/133 شماره ی  قطعنامه ی  با   )41/123(  198۶ اعالميه ی 
تدوين شده  فشرده  و  به صورت کوتاه  قطعنامه که  اين  پی گيری شد 
اين حق مستلزم تالش های ضروری  است، اشعار می دارد که: تحقق 
راهبرد  بين المللی،  نظم  با اصول  منطبق  بين المللی  و  در سطح داخلی 
سومين دهه  توسعه و منشور حقوق و تکاليف دولت هاست. کنفرانس 
جهانی حقوق بشر در سال 1993 حق توسعه را به عنوان بخش الينفک 
با  تفکيک ناپذيری  به طور  آن را  و  قرارداده  توجه  مورد  بشر  حقوق 
دموکراسی و صلح مرتبط دانسته است .)19( کنفرانس جهانی حقوق 
بشر حق توسعه را به مثابه ی يک حق سراسری )جهانی( غيرقابل تجزيه 
اين کنفرانس  قلمداد می کند.  بشر  اساسی  و بخش اليتجزای حقوق 
توصيه نمود که کميسر عالی سازمان ملل برای حقوق بشر، ماموريتی 
ارکان  حمايت های  هماهنگی  و  توسعه  حق  ترويج  جهت  را  خاص 
سازمان  عمومی  مجمع  بگيرد.  عهده  بر  متحد  ملل  سازمان  ذی ربط 
در22  بشر  حقوق  ارتقای  در جهت  خود  تالش های  ادامه ی  در  ملل 
دسامبر 1995 قطعنامه ای را با عنوان حق توسعه تصويب نمود در اين 
قطعنامه ضمن اشاره به تالش های پيشين سازمان ملل در ارتقای حقوق 
بشر و حق توسعه، همچون اعالميه ريو، اعالميه  و برنامه ی عمل وين، 
اعالميه ی کپنهاگ در باره ی توسعه ی اجتماعی و اعالميه  و خط مشی 
عمل کنفرانس زنان پکن، اسکان بشر آنکارا، وظايف دبيرکل سازمان 
ملل متحد، کميسيون حقوق بشر و کميساريای عالی حقوق بشر را در 

ارتباط با حق توسعه تعيين می نمايد.
ادامه دارد
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در حاشیه برنامه های خشونت آمیز تلویزیون

 روح اهلل رضوانی

راهی هستم که  به سمت خانه  موتر  بر  سوار 
را  کودک  چند  سرک ها  از  یکی  سر  در 
می بینم که با یکدیگر درگیر هستند. درگیری 
را  بیشتر ظاهر دعواهای دروان کودکی  آنها 
دارد که احتماال بعد از چند ساعت به آشتی 
منجر می شود. آنچه در این صحنه توجه مرا 
یکی  کتک کاری  نحوه  کرد  جلب  خود  به 
از نوجوانان بود که بسیار شبیه آنچه بود که 
در  کج  کشتی  برنامه های  در  چندباری  من 
دیدن  بودم.  دیده  کشور  رسانه های  از  یکی 
کننده  مشمیز  بسیار  من  برای  صحنه ها  این 
نداشتم.  را  آن  دیدن  توان  اصوال  و  بود 
توجیهی  چه  با  که  بوده  سوال  برایم  همیشه 
الگوبرداری  می شوند؟!  پخش  برنامه ها  این 
یک  برنامه ها  چنین  از  نوجوانان  و  کودکان 
همه ی  تقریبا  که  است  انکارناپذیر  موضوع 
را  آن  مشابه  خود  کودکی  دوران  در  نیز  ما 
تجربه کرده ایم، زمانی که بعد دیدن فلم های 
بیرون  به  اکشن  فلم های  دیگر  یا  و  بروس لی 
از خانه می دویدیم و چوبی را به جای شمشیر 
می گرفتیم و دقایقی هیجان زده از آنچه دیده 
و  داستانی  فضای  می کردیم.  تقلید  بودیم 
مقداری  برنامه ها  این  مثبت  شخصیت های 
به کار  خشونت  ماندگار  و  نامطلوب  آثار  از 
می کاست،  برنامه ها  این گونه  در  شده  گرفته 

هرچند در نهایت این رفتار خشن و ناهنجار بود که 
منتقل می شد.

کج  کشتی  مسابقات  مانند  برنامه هایی  ماهیت  آنچه 
این  به مراتب خطرناک تر می کند  را بسیار متمایز و 
قالب  در  را  شما خشونت  برنامه ها  این  در  که  است 
انسان  ویران سازی  انگیزه  خود  مگر  هیچ چیزی 
نمی بینی. هرچند هدف برتری طلبی و برنده شدن در 
یک مسابقه است، اما موضوع مسابقه به طور محض 
در  ممکن.  هرنحو  به  است  انسان  یک  بردن  بین  از 
چنین برنامه هایی تماشاگر از چند لحاظ مورد هجمه 
و  می گیرد  قرار  خشونت آمیز  رفتارهای  هیجانی 
جامعه  در سطح  می شود  داده  نشان  آنچه  نهایت  در 

مشاهده می شود. 
مشکل دیگر این است که ما بزرگ ها فکر می کنیم 
ما  که  همان گونه  نوجوانان  به خصوص  و  کودکان 
فکر می کنیم فکر می کنند و همان قدر که ما می توانیم 
خودرا کنترول کنیم آنها نیز به همان میزان می توانند 
خودرا کنترول کنند. که اگر چنین نکردند متهمند به 

بی عقلی و هوس رانی. 
اما این که چنین برنامه هایی چگونه و با چه فرایندی 
جامعه را به سمت خودویرانگری پیش می برد را در 

چند نکته می توان خالصه کرد.
1- پرخاشگری یکی از تمایالت و قابلیت های انسان 
است که از زمان انسان شکارچی تا کنون نقش خود 
کرده  ایفا  انسان  زندگی  سرنوشت  و  سبک  در  را 
می دهد که  نشان  انسان شکارچی  روانشناسی  است. 
همین رو  از  و  داشته  تصرف  به  تمایل  همواره  انسان 
سعی کرده است با شکار کردن این تمایل را در خود 
ارضا کند. یکی از. دردسترس ترین منابع  انسان برای 
برتری  و  نیروی جسمانی  انسان  در  میل  این  ارضای 
فیزیکی بوده و هست. انسان به دنبال منبع و موضوعی 
برای تسلط می گشته و هیچ منبعی نزدیک تر از نیروی 
انسان  یک  از  نزدیک تر  موضوعی  هیچ  و  جسمانی 
حالت  در  متمدن  زندگی  فرایند  است.  نبوده  دیگر 
مطلوبش سعی برآن داشته تا روند تصرف طلبی انسان 
از منبع نیروی جسمانی که منبع نیروی ذهن، عقل و 
اختراعات  هنری،  لذا خالقیت های  برود،  پیش  قلب 
آیین های  و  ادیان  نهایت  و  اندیشه  و  تفکر  صنعتی، 
برنامه هایی  ترویج  کرد.  پیدا  بروز  الهی  و  انسانی 
این چنین بازگشت به گذشته است. بنوعی ما داریم 

بتواند  تا  باشد  باید بسیار قوی  انسان  هیجان زده نشو. 
انسان  از هیجانات خود را کنترول کند.  ناشی  رفتار 
لذت  کماالت  و  خوبی ها  تصرف  از  که  همانقدر 
برده  لذت  می تواند  نیز  بدی ها  بر  تصرف  از  می برد 
غالب  در  فیزیکی  برتری  کند.  قدرت  احساس  و 
و  انسانی  زندگی  هنجارهای  و  اخالقیات  با  اوقات 
و  کنترول  عدم  نتیجه  دارد.  جدی  تعارض  اخالقی 
تربیت احساس تصرف طلبی این می شود که  هدف 
و معنای زندگی بسیاری همچون موسولینی را شکل 
داده تاجایی که می گوید: من را مرد صلح ننامید من 

دوست دارم من را مرد جنگ بنامید.
دادن  نشان  بر  که  آنانی  علمی  توجیه  تنها  شاید   -4
پاالیش  نظریه  می ورزند  اصرار  برنامه هایی  چنین 
میل  اگر  نظریه  این  اساس  بر  باشد.  فروید  هیجانی 
پرخاشگری انسان از طریق فرایندها و اعمالی همچون 
ارضا شود  یا ورزش  و  تماشای صحنه های خشونت 
کاهش  خطرناک تر  روشهای  بروز  به  تمایل  زمینه 
یافته تا حدی این میل پاالیش شده و با تخلیه روانی 
این کانال ها جامعه تا حدی  از  احساس پرخاشگری 
در امان خواهد بود. جدای از برخی ایرادهای جدی 
از این بعد از نظریه فروید، تحقیقات علمی نیز نظریه 
را رد کرده اند. نتایج تحقیقات در ارتباط با تماشای 
کودکانی  که  می دهد  نشان  تلویزیون  در  خشونت 
که در 9 سالگی به تماشای برنامه های خشونت آمیز 
رفتارهای  سالگی   19 سنین  در  می پرداخته اند 
ممکن  می دهند.  نشان  از خود  بیشتری  خشونت آمیز 
است ما سریعا نتیجه این تماشای برنامه ها را در رفتار 
کودکمان نبینیم اما این رفتار به صورت مجموعی از 
زمانی  و  می ماند  کودک  در  رفتار  و  ذهنی  تصاویر 
که نیاز و توان بروز آن شکل گرفت اثر خودرا نشان 

می دهد. 
بدماش،  سن،  این  در  تصادفی  صورت  به  نوجوانان 
به  بار نمی آیند. آنان  قلدر، خشونت طلب و دعواگر 
هرچقدر  شما  شاید  نمی شوند.  چنین  این  یک باری 
هیچ  بپرسید:  خود  از  و  بگویید  خود  با  کنید  فکر 
یک از اعضای خانواده ها بدماش و قلدر نبودند پس 
از  یکی  ما  همه  اما  آمد؟  بار  این طور  پسر  این  چرا 
خودرا  خانواده  عضو  قدرتمندترین  و  پرنفوذترین 

فراموش کرده ایم. تلویزیون. 
می تواند  رسانه،  پرنفوذترین  به عنوان  تلویزیون 
باشد.  جامعه  افراد  از  بسیاری  ذهنیت  شکل دهنده 
در  باید  مردم  که  می کنند  تعیین  امروز  رسانه های 
مورد چه چیزی فکر کنند، فارغ از اینکه چگونه باید 
فکر و یا عمل کنند. چگونگی تفکر و رفتار، موضوع 
نیز  زمینه  این  در  البته  که  بود  خواهند  رسانه ها  دوم 
جادوی  به عنوان  تلویزیون  نیست.  کم  رسانه  تاثیر 
خانواده  اعضای  از  یکی  به عنوان  امروزه  بیستم  قرن 
شناخته شده و در بسیاری موارد قوی تر و گسترده تر 
از والدین و سایر مراجع قدرت در زندگی فرزندان 

نقش تربیتی و تاثیرگذاری را بازی می کند. 
موضوع  و  منبع  تلویزیون  نگاه کلی  یک  در  شاید 
شکل دادن  و  فراغت  اوقات  پرکردن  برای  خوبی 
محتوای سرگرمی ما باشد اما در بلندمدت تاثیر این 
بود  خواهد  عاملی  بیشتر  خانواده  فضای  در  رسانه 
برای دور کردن ما از یکدیگر. صفحه تلویزیون واقعا 
هیپنوتیزم کننده است زمانی که برنامه ای مهیج تورا 
مسخ خودش می کند تا حدی که صدای زنگ درب 
یا درخواست پدر و مادرت را نمی شنوی و یا مبهوت 
مورد عالقه ات، گیالس  فلم  مهیج  و  تصویر جذاب 

چای کنار دستی ات را اشتباهی برمی داری.
تماشای  به ذهنش خطور کند که  شاید کمتر کسی 
در سطح  مخربی  آثار  می تواند  تلویزیون  بیش از حد 
در حین  انسان  باشد.  داشته  ذهنی کودکان  عملکرد 
صرف  پذیرنده  و  منفعل  بشیار  تلویزیون  تماشای 
تدریج  به  می شود  باعث  موضوع  همین  و  است 
در  بدهد.  ازدست  خودرا  فعاالنه  قابلیت های  ذهن 
حالت های شدید تماشای بیش ازحد تلویزیون ممکن 
است کودکان را دچار حالتی از اتیسم )در خود فرو 
رفتگی ذهن( کند که کم ترین اثرش ایجاد مشکالت 
ارتباطی و هوشی در کودک است. از همین رو توصیه 
می شود کودکان بیش از دو ساعت تلویزیون تماشا 
توصیه  نیز  بازی های کامپیوتری  با  ارتباط  نکنند. در 
یک  و  ساعت(  )یک  محدود  بازی  زمان  می شود 
تمرکزی  کامپیوتری  بازی های  باشد.  میان  در  روز 
میان  در  روز  یک  و  محدود  به صورت  هوشی،  و 
تمرکز ذهن کودک کمک  قابلیت  به  حتا  می تواند 
کند ولی بازی های هیجانی و پر خشونت به صورت 
افراطی آثار مخربی در کنترول هیجانات و رفتارهای 

کودکان خواهد داشت. 

غلبه  موضوع  و  جسمانی  نیروی  منبع  همان  به  باز 
به   آنهم  خشونت  گسترش  می گردیم.  باز  فیزیکی 
روش های  به  بازگشت  به  سرعت دادن  شکل،  این 
گذشته و دورشدن از رفتارهای سالم و انسانی برای 

بهره برداری و  مدیریت تمایالت انسانی است.
مشکالت  و  مساله  حل  موضعیت های  در  انسان   -2
استفاده  موجود  ابزار  دردسترس ترین  از  زندگی 
می کند. اینکه چه ابزاری در دسترس تر است را میزان 
و  ذهن  در  موضوع   آن  استفاده  و  حضور  و  تکرار 

زندگی ما، تعیین می کند. 
و  مذاکره  روش  از  دلیل   این  به  سیاستمدار  یک 
می کند  استفاده  بهتر  البته  و  سریع تر  و  بیشتر  گفتگو 
چرا که ابزارش را همیشه در ذهن خود آماده و در 
دسترس دارد.  روش گفتگو، اصطالحات کاربردی، 
چیزی  همواره  تحلیل  قدرت  مذاکره،  مهارت های 
است که در ذهن یک سیاستمدار به عنوان ابزار کار 
آماده، فعال است. او حتا در زمانی که باید پرخاش 
چرا  کند  پرخاشگری  به راحتی  نمی تواند  هم  کند 
که لوازم احساسی و هیجانی آن را ندارد و به نوعی 
بیاورد.  در  را  فرد عصبانی  تمثیل یک  و  باید ژست 
خشونت  و  پرخاشگری  که  فردی  صورت  همین  به 
در  عملی  و  رفتاری  روش  یک  به عنوان  همیشه 
این روش همیشه  اینکه  دلیل  به  تکرار شده،  ذهنش 
محتمل تر  بسیار  است،  در درسترس ذهنش  و  آماده 
این  از  مشکل  بروز  موقعیت های  در  که  بود  خواهد 
نکته  همین  کند.  استفاده  مشکالتش  حل  در  روش 
باعث می شود که یک جنگ ساالر نمی تواند براحتی 
برای حل مشکالت را تصور کند،  روش های دیگر 

بپذیرد و به کار گیرد.
انسان  درگیری  بیشتری  خشونت آمیز،  رفتار  در   -3
با دو نیروی خیال و هیجان است. در تماشای برنامه 
خشونت آمیز هم این خیال و هیجان انسان است که 
کمترین  انسان  که  است  این  مهم  نکته  است.  فعال 
کنترول را بر همین دو بعد خود دارد و لذا بیشترین 
رفتارهای غیرارادی و ناخواسته نیز رفتارهای برآمده 
از خیاالت و هیجانات هستند. تقریبا بیشتر ما انسان ها 
یا  بترسیم و  اراده نمی کنیم عصبانی شویم،  خودمان 
غصه بخوریم. رفتارهای ناشی شده از این احساسات 
وقتی  که  کرد  دقت  باید  نیست.  ارادی  خیلی  نیز 
می نشیند  برنامه ای  چنین  پای  نوجوانی  یا  و  کودک 
دیگر نمی توانی به او بگویی خشونت طلب نشو و یا 
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مهم ترین عضو خانواده امروزی
تلویزیون
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، پل سرخ، کارته سه. • کابل: کوچه شماره 5	
رادفر  جمشيد  مزار،  سراي  مهمان  اول  منزل  بلخي  محمد  الدين  جالل  موالنا  جاده  بلخ،  •مزارشريف:دروازه  	

تيلفون: 0705962741 - چاپ مزار: جاده بيهقي، نصيري مارکت، مطبعه دوستان.
• 	
• هرات: سه راه باد مرغان، مجتمع فرهنگي حرمت، طبقه دوم، فريدون آژند، تيلفون: 0797416062	
• غزني: محمد سنايي، تيلفون: 0799000262	

، چاپ: مطبعه يعقوبي، جاده واليت.  • کندز: نورالعين، تيلفون: 0793405599	
• تخار: حسيب شريفي، تيلفون: 0700708546	

 • بدخشان: سيحون، تيلفون: 0705538084	
• بغالن: ابراهيم زمانی، تيلفون: 0774595283	
• جوزجان: فياض، تيلفون: 0705558510	
• 	 Afghanistan_8am@yahoo.com :ايميل

، کابل، افغانستان • آدرس پستي: پسته خانه مرکزي صندوق پستي 1911	
صبح در ويرايش و پيرايش مطالب وارده دست باز دارد.  • 	8

•مقاالت وارده مسترد نمي گردد. 	
•به جز سرمقاله، آراي مطرح شده در مقاالت به نويسندگان آنها بر مي گردد. 	

• 	sanjarsohail@yahoo.com صاحب امتياز: سنجر سهيل  
• مدير مسوول: قسيم اخگر     0799290407	

 • معاون: شاه حسين مرتضوي  0799037083	
• دبير روابط عامه: پرويز کاوه    0700228988	

•خبرنگاران:  جمشيد رادفر، سيد سميع اهلل سعيدي، قدرت اهلل جاويد، فريدون آژند، نازنين شفايي 	
•ويراستار: تقي حسني 	

• هماهنگي خبر: ظفر شاه رويي 0799319534	
• توزيع و اشتراک: 0708144047	

   • پذيرش اعالن: وحيداهلل آرين 0779262458	
•صفحه آرايي: حبيب بهزاد -ابراهيم ـ مصطفی سروری- احمدضيا - خيبر رحيمي 	

• 	

8

www.8am.af :وب سايت

فراخوان نخستین جشنواره پايیزی فلم حقوق بشر 
آخرين مهلت ارسال آثار: 

29 سرطان 1390 برابر با 20 جوالی 2011 ميالدی 
مفتخريم تا از شما جهت ارسال آثارتان برای نمايش در نخستين جشنواره پاييزی فلم حقوق بشر دعوت نماييم.

جشنواره پاييزی فلم حقوق بشر افغانستان به دنبال باز کردن دريچه ای است تا از طريق توليد و نمايش فلم های منتقدانه با 
موضوع حقوق بشری بتوان جامعه بهتر و آزادتری ساخت.

اين جشنواره هر فلمی با هر سبک سينمايی: مستند/ داستانی/بلند/ کوتاه/ انيميشن با هر نوع گرايش حقوق بشری: زن/ کودک/ 
جنگ و مبارزه/ آزادی بيان/ مهاجرت و بی خانمانی/ هويت/ نژاد پرستی/ تبعيض/ عدالت/ خشونت/ قاچاق/ بهره کشی/ 
ديکتاتوری/ محروم سازی/ فقر/ اعتياد/ سرمايه داری/ نظامی گری/ تجاوز و غيره را که از سال 2000 ميالدی به بعد توليد 

شده باشد، از هر نطقه ای از جهان خوش آمد می گويد.
 جهت ارسال آثارتان به اين جشنواره می توانيد فلم هايتان را به صندوق پستی: 

Post office Karte4
Postal Box: 4018

و يا مستقيما به دفتر باشگاه سينمايی افغانستان برسانيد:
کابل- سرک سوم سيلو- روبه روی اداره رياست مهاجرين- باشگاه سينمايی افغانستان

info@ahrfestival.org
+93799345962
+93777146666

زمان برگزاری:
9 تا 15 ميزان 1390 برابر با 1 تا 7 اکتوبر 2011 ميالدی

قوانین و مقررات نخستین جشنواره پايیزی فلم حقوق بشر
جشنواره پاييزی فلم حقوق بشر افغانستان يک جشنواره بين المللی و رقابتی است که به سينمای حقوق بشری اختصاص داده 
شده تا از اين راه به تشويق فلم سازان و هنرمندانی بپردازد که کمره خود را برای به تصوير کشيدن پايداری و ايستادگی در 

برابر نابرابری، بی عدالتی و خشونت در جهان به کار می گيرند.
قوانين شرکت در اين جشنواره: اين جشنواره هر فلمی با هر سبک سينمايی: مستند/ داستانی/بلند/ کوتاه/ انيميشن با هر نوع 
تبعيض/  پرستی/  نژاد  هويت/  خانمانی/  بی  و  مهاجرت  بيان/  آزادی  مبارزه/  و  بشری: زن/ کودک/ جنگ  گرايش حقوق 
عدالت/ خشونت/ قاچاق/ بهره کشی/ ديکتاتوری/ محروم سازی/ فقر/ اعتياد/ سرمايه داری/ نظامی گری/ تجاوز و غيره را که 

از سال 2000 ميالدی به بعد توليد شده باشد، از هر نطقه ای از جهان خوش آمد می گويد.
فلم سازان خارج از افغانستان می توانند فلم های خود را از دو طريق به جشنواره ارسال کنند.

	•ارسال فلم ها به صندوق پستی جشنواره به نشانی: کابل- پسته خانه کارته چهار- پست بکس) صندوق پستی( 4018 .
لطفا روی پاکت اين شماره را بنويسيد:

حسن زکی زاده0777146666
	•رساندن فلم ها مستقيما به دفتر جشنواره به نشانی:کابل-سرک سوم سيلو- مقابل اداره رياست مهاجرين-باشگاه سينمايی 

افغانستان.
فلم سازان خارج افغانستان نيز می توانند از طريق پست های فدکس-دی اچ ال- تی ان تی فلم هايشان را به يکی از آدرس 

هايی که در باال ذکر شده ارسال نمايند.
فلم های ارسالی به جشنواره بايد به يکی از دو فرمت مينی دی وی و با سيستم پانل باشند.

تمام فلم های ارسال شده به جشنواره بايد به دو کاپی مينی دی وی و يا دی وی دی ) يک کاپی با زير نويس انگليسی و يک 
کاپی بدون زيرنويس( داشته باشند.

 Microsoft فايل  به صورت  بايد  اشتراک در جشنواره  فرم  به همراه دو  فارسی  يا  انگليسی  زبان  به  فلم  	•ديالوگ لست 
Word و يا PDF به ايميل زير ارسال شود.

   submit@ahrfestival.org
در اين جشنواره به چهار فلم برگزيده از طرف هيات داوران جوايز نقدی اعطا خواهد شد.

سه فلم برگزيده از افغانستان که جوايز نقدی آن ها مشروط به توليد فلم بعدی زير نظر باشگاه سينمايی افغانستان است.
يک جايزه به بهترين فلم از بخش بين الملل اهدا خواهد گرديد.

 فلم سازانی که عالقه مند به شرکت آثارشان در جشنواره هستند بايد تا پيش از پايان مهلت ارسال آثار)29 سرطان/ تير 1390( 
فلم ها و فرم اشتراک آثارشان را به دفتر جشنواره و يا ايميل های ذکر شده برسانند.

در صورت نياز به معلومات بيشتر با شماره ها و يا ايميل زير تماس بگيريد.
info@ahrfestival.org

+93799345962
+93777146666

قابل توجه: 
آخرين مهلت رسيدن آثار به جشنواره 29 سرطان ) تير ماه( 1390 برابر با 20 جوالی 2011 می باشد

1- از هر فلم بايد دو کاپی برای جشنواره ارسال گردد.يک کاپی با زير نويس انگليسی و يکی بدون زير نويس.
2- نسخه های قابل قبول))Mini DV-DVD با فرمت پال

 Microsoft Word و يا  PDF 3- ديالوگ ليست فلم، خالصه سيناپس فلم تا 500 کلمه و زندگی نامه کارگردان به فرمت
همراه يک عکس از کارگردان و يک عکس از پشت صحنه فلم به فرمت JEPG  و با رزو ليشن dpi300 به ايميل آدرس 

ذيل ارسال شود:
                                                                                  submit@ahrfestival.org

4- فرم اشتراک در جشنواره بايد به همراه کاپی فلم ها به آدرس زير پست شود.
P.O Box 4018, Karte Char Post office, Kabul Afghanistan or: 
Kote Sangi, 3rd Street of Silo, Opp. Immigration Directorate, Afghanistan Cinema Club

لطفا پشت بسته اين شماره تيلفون را بنويسيد.
077714666

برای اطالعات بيشتر: 
www.ahrfestival.org

برای تماس با مسوولين جشنواره:
info@ahrfestivsal.org

پنج سرباز امريکايی در عراق کشته شدند

آکسفام درباره بی انضباطی مالی در جريان سیل پاکستان تحقیق می کند 

دولت لیبیا به خبرنگاران اطالعات جعلی می دهد

سازمان ملل: قطع انترنت نقض حقوق بشر است 

منابع ارتش امريکا با صدور اطالعيه ای 
پنج  دوشنبه،  روز  که  اند  کرده  اعالم 
نظامی امريکايی در منطقه ای در مرکز 

عراق کشته شدند.
شدن  کشته  نحوه  به  اطالعيه  اين  در 
به گفته  اما  نفر اشاره ای نشده  اين پنج 
منابع عراقی، آنان در جريان يک حمله 
موشکی به قرارگاه موسوم به ويکتوری 

جان  بغداد  حومه  در  واقع  )پيروزی( 
خود را از دست داده اند.

سال  آگست  در  متحده  اياالت  ارتش 
در  خود  عملياتی  ماموريت  به  گذشته 
عراق خاتمه داد و در حال حاضر، تنها 
امريکايی  نظامی  هزار  پنجاه  حدود 
اين  آنان در  و  دارند  در عراق حضور 
مسلحانه  ندرت هدف حمله  به  مدت، 

قرار گرفته اند.
با احتساب اين پنج کشته، شمار تلفات 
حمله  زمان  از  متحده  اياالت  نظامی 
نظامی ايتالف به رهبری امريکا به عراق 
در سال 2003 تا کنون به چهار هزار و 

چهارصد و پنجاه و نه نفر می رسد.

می گويد  آکسفام  بريتانيايی  سازمان 
به  مربوط  گزارش های  درباره 
در  اين شرکت  مالی  »بی انضباطی های 
جريان سيل پاکستان« تحقيقاتی به عمل 

می آورد.

سازمان خيريه آکسفام در بيانيه ای اعالم 
کرده است پس از بروز شايعاتی مبنی بر 
اينکه کمک های مالی برای سيل زدگان 
ايالت سند، در جنوب پاکستان، به آنها 
نرسيده است، تحقيقاتی در اين باره و 

از شرکت مسوول  از جمله حسابرسی 
را آغاز کرده است.

بنابر اعالم آکسفام، اين سازمان خيريه 
تا پايان اين تحقيقات هيچ تعهد مالی را 

در پاکستان نمی پذيرد.

بين المللی،  خبری  رسانه های  نمايندگان 
متهم کرده اند که  را  ليبيا  مقامات دولتی 
فراهم  دنبال  به  اشتباه،  اطالعات  دادن  با 
غير  خبرهای  انتشار  برای  شرايط  کردن 

واقعی و جعلی هستند.
رسانه های  خبرنگاران  ليبيا  دولت 
بين المللی را به يک شفاخانه در طرابلس 
برده بود تا از يک نوزاد دختر که به هوش 
نبود و مقامات ليبيا مدعی بودند به دنبال 
بمباران نيروهای ناتو مصدوم شده است، 

گزارش تهيه کنند.
حمله های  قربانی  را  نوزاد  اين  آنها 
يکی  ولی  معرفی می کردند،  ناتو  هوايی 
مشخص  نامش  که  شفاخانه  کارکنان  از 

دست  به  که  يادداشتی  در  است،  نشده 
نوزاد  اين  که  گفت  رساند،  خبرنگاران 
رانندگی مصدوم شده  در يک تصادف 
طور  به  ليبيا  دولتی  رسانه های  است. 
معمول در گزارش هايی که از حمله های 
از  می کنند،  منتشر  ناتو  نيروهای  هوايی 
جريان  در  غيرنظاميان  از  بسياری  مرگ 

اين حمله ها خبر می دهند.
در  شهر  اين  در  خارجی  خبرنگاران 
شرايطی به شدت سخت و محدود فعاليت 
نماينده های  توسط  زمانی که  و  می کنند 
از  بعد  وضعيت  مشاهده  برای  دولت 
حمله های ناتو به منطقه ای برده می شوند، 
را  موضوع  جزييات  می توانند  سختی  به 

بررسی و آن را تاييد کند.
گروهی  جون،  پنجم  يکشنبه،  روز 
يک  از  بازديد  برای  را  خبرنگاران  از 
در  ظاهرا  که  بردند  مسکونی  ساختمان 
تاسيسات  به  ناتو  نيروهای  هوايی  حمله 
نظامی در نزديکی اين ساختمان، تخريب 

شده بود.
ترديدها  بی بی سی،  خبرنگار  گفته  به 
درباره ادعای مسووالن دولتی ليبيا زمانی 
بيشتر شد که خبرنگاران دريافتند مردی 
شدت  به  نوزاد  اين  بستر  کنار  در  که 
او  عموی  که  می گويد  و  می کند  گريه 
اداره  کارمندان  از  يکی  واقع  در  است، 

رسانه های دولت ليبيا است.

گزارشی  در  متحد  ملل  سازمان 
دسترسی به انترنت را جزو حقوق بشر 

به شمار آورد.
که  متحد  ملل  سازمان  گزارش  به  بنا   
نقض  انترنت  قطع  شد،  منتشر  اخيرا 
به شمار می رود و مخالف  حقوق بشر 

حقوق بين المللی است.
اقدامات  با  مخالفت  در  گزارش  اين 
فرانسه و بريتانيا منتشر شده که به تازگی 
قوانينی را عليه متهمان به ناقضان حقوق 
مولف و مصنف تصويب کرده اند که 
اين  انترنت  می دهد  اجازه  دولت ها  به 
گزارش  کند.  قطع  را  کاربران  گونه 
همچنين به روش جلوگيری از دسترسی 
به انترنت به بهانه ترس از ناآرامی های 

سياسی اعتراض کرده است.
جلوی  انترنت  کردن  فيلتر  يا  بستن 
دسترسی به برخی از محتوای انترنت را 
می گيرد و برخی دولت ها شيوه هايی را 
به کارگرفته اند که بر پايه آن انترنت را 

کال به روی کاربران می بندند.
متحد  ملل  سازمان  ويژه  گزارشگر 

روی  به  انترنت  قطع 
از  جدا  کاربران 
توجيهات و يا داليلی 
که از آن جمله است 
قوانين  از  تخطی 
فرآوردهای  مالکيت 
يا کپی رايت-  هنری 
امری غيرمتناسب و از 
آن رو نقض ماده 19 
بند سه قوانين ناظر بر 
و  شهروندی  حقوق 
سياسی مردم می داند.

می دهد:  ادامه  چنين  گزارش  اين 
دولت ها  همه  از  ويژه  گزارشگر 
می خواهد که دسترسی به انترنت را در 
همه زمان ها ممکن سازند، از جمله در 
سياسی. گزارشگر  ناآرامی های  دوران 
ويژه به خصوص از دولت ها می خواهد 
حقوق  از  تخطی  به  مربوط  قانون 
کنند  اصالح  يا  بگيرند  پس  را  مولف 
و يا اجرای آن را ملغی کنند زيرا اين 
قانون توجيه کننده عمل محروم کردن 

کاربران از دسترسی به انترنت به شمار 
می رود.

ملل  سازمان  ويژه  گزارشگر  گزارش 
درباره توسعه و حفظ حقوق و آزادی 
بيان با رويدادهای سوريه همزمان شده 
ناظر  سازمان  يک  گزارش  به  است. 
اين  انترنتی  ارتباط  سوم  دو  انترنت  بر 
گفته  است.  شده  قطع  ناگهان  کشور 
واکنش  از  ناشی  اقدام  اين  می شود 
ناآرامی های  برابر  در  سوريه  حکومت 

کشور است.

ACKU
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هجده کشته در حمله 
هواپیماهای بدون سرنشین امریکا 

در پاکستان 

 
سه  جریان  در  پاکستان،  رسمی  مقامات  اعالم  اساس  بر 
حمله جداگانه که توسط هواپیماهای بدون سرنشین امریکا 
با  این کشور  مرز  نزدیکی  در  پاکستان  قبیله نشین  منطقه  در 

افغانستان انجام شده است، دست کم ۱۸ نفر کشته شده اند.
مجتمع  یک  به  اول،  حمله  دو  رسمی،  مقامات  گفته  به 
مسکونی در شهر وانا و یک مدرسه علوم دینی در نزدیکی 
در  و  شد  انجام  وزیرستان  قبیله نشین  منطقه  جنوب  در  آن، 
حمله سوم، یک موتر که در نزدیکی مرز افغانستان حرکت 
می کرد و ظن آن می رفت که حامل نیروهای پیکارجو باشد، 

هدف قرار گرفته است.
این حمله ها چهار روز پس از آن صورت می گیرد که اعالم 
منطقه  این  القاعده در  ارشد  از عوامل  الیاس کشمیری،  شد 
امریکایی کشته  نیروهای  از سوی  مشابهی  در جریان حمله 

شده است.
الیاس  مرگ  انتقام  که  تهدید کرده اند  القاعده  پیکارجویان 

کشمیری و نیز مرگ اسامه بن الدن را خواهند گرفت.
روز یکشنبه، پنجم جون، دست کم ۱۸ نفر بر اثر انفجار بمب 
پاکستان  غرب  شمال  در  نوشهره  شهر  در  نانوایی  یک  در 
کشته شدند. انفجار بمب در یک ایستگاه بس در حومه شهر 

پیشاور هم باعث مرگ ۶ نفر شد.
طالبان پاکستان عامل هر دو حمله معرفی شده اند.

بدون  هواپیماهای  حمله  جریان  در  گزارش ها،  اساس  بر 
ششم  دوشنبه،  روز  ساعات  اولین  در  که  امریکا  سرنشین 
دینی  علوم  مدرسه  یک  و  مسکونی  مجتمع  یک  به  جون، 
در منطقه کوهستانی در نزدیکی شهر وانا انجام شد، افرادی 
بالفاصله  آنها  هویت  ولی  شده اند،  کشته  هم  غیرپاکستانی 

قابل شناسایی نبوده است.
حمله های  انجام  معمول،  طور  به  امریکا  رسمی  مقامات 
هواپیماهای بدون سرنشین را تایید نمی کنند، ولی تحلیلگران 
می گویند که فقط نیروهای نظامی امریکا توان دست زدن به 

چنین حمله هایی را در منطقه دارند.
هوایی  حمله   ۱۰۰ از  بیش  انجام  میالدی،   ۲۰۱۰ سال  در 
با  این کشور  مرز  نزدیکی  در  پاکستان  قبیله نشین  مناطق  در 

افغانستان گزارش شده است.
ارشد  مقامات  از  تعدادی  جمله  از  پیکارجویان،  از  بسیاری 
آنها،  جریان  در  ولی  شده اند،  کشته  حمله ها  این  در  آنها، 

صدها غیرنظامی هم جان خود را از دست داده اند.
قبال  در  پاکستان  مقامات  گذشته  در  خبرنگاران،  گفته  به 
می کردند  اختیار  سکوت  سرنشین  بدون  هواپیماهای  حمله 
در  اما  بود،  حمله ها  این  ضمنی  تایید  نشانگر  حدی  تا  که 
خواهان  بارها  پاکستان  امنیتی  ارشد  مقامات  اخیر،  ماه های 

محدود شدن چنین حمله هایی شده اند.

مخالفان در یمن: 
به علی عبداهلل صالح اجازه بازگشت به کشور را نمی دهیم 

مخالفان در یمن می گوید به  علی عبداهلل 
صالح که پس از زخمی شدن به عربستان 
را  کشور  به  بازگشت  اجازه  است،  رفته 

نخواهد داد.
یمن،  جمهور  رییس  صالح  عبداهلل  علی 
انفجاری که در  کاخ  پی  روز جمعه در 
ریاست جمهوری روی داد زخمی و برای 
عربستان سعودی  در  شفاخانه ای  به  مداوا 

منتقل شد.
 خبر خروج علی عبداهلل صالح موجی از 
وی  مخالفان  میان  در  را  شادی  و  سرور 

برانگیخته است.
جناح  سخنگوی  قطان،  محمد  اکنون 
می گوید:  یمن  پارلمان  در  اپوزیسیون 
جلوی  که  می کنیم  تالش  قوا  تمام  با  »ما 

بازگشت او به کشور را بگیریم.«
پایاِن  بر  آغازی  »این  قطان گفت:  محمد 

این حکومت استبدادی و فاسد است.«
به  و  فرانسه  خبرگزاری  گزارش  به 
علی  روی  بر  سعودی  مقام  یک  از  نقل 
عمل  دو  یکشنبه  روز  صالح  عبداهلل 
او  گفته  به  که  گرفت  صورت  جراحی 

»موفقیت آمیز« بوده است.
این مقام سعودی که خواسته نامی از وی 
گفته  فرانسه  خبرگزاری  به  نشود  برده 
است که در جراحی نخست  یک ترکش 
دوم   عمل  در  و  شده  خارج  وی  سینه  از 

اعصاب گردن وی جراحی شده است.
این مقام سعودی افزود در مرحله بعدی بر 
روی علی عبداهلل صالح جراحی پالستیک 

صورت خواهد گرفت و دوره نقاهت وی 
هم دو هفته خواهد بود؛ به گفته این مقام 
سعودی علی عبداهلل صالح پس از بهبودی 

به کشور باز می گردد.
اپوزیسیون  جناح  سخنگوی  قطان  محمد 
عبداهلل  علی  می گوید  یمن  پارلمان  در 
صالح با یک هواپیمای مجهز به تجهیزات 
پزشکی به یک شفاخانه نظامی در عربستان 
انتقال داده شد و یک هواپیمای دیگر هم 

خانواده وی را به عربستان برد.
با این حال یک مقام یمنی جراحات وارد 
اهمیت  را کم  بر علی عبداهلل صالح  شده 
دچار  تنها  وی  که  است  گفته  و  دانسته 
و  صورت  بر  خراشیدگی  و  سوختگی 

سینه اش شده است.

اعــــــــــــــــــــالن!

چوک شهر تالقان چهره دیگری را دربر خواهد گرفت ، چوک تالقان با اعمار مارکیت 
های زیر زمینی زینت بخش شهر زیبای شهر تالقان خواهد شد و چوک تالقان مرجع 
ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری سرمایه داران عزیز و مرجع عرضه اجناس لوکس و با 

کیفیت خواهد شد.
ریاست شاروالی تالقان در نظر دارد که چوک مرکزی شهر تالقان والیت تخار را به 
شکل اساسی دارای بازار زیر زمینی مدرن در مساحت )۸5۰۰( متر مربع زمین توسط 
سکتور خصوصی با شرایط خاص اعمار نماید بنآ از شرکت های ساختمانی ، موسسات 
، سکتور ها ، اشخاص و افراد که دارای تجربه کافی در امور ساختمان بوده و خواهش 
قرارداد را داشته باشند دعوت به عمل می آید بعد از نشر اعالن الی تاریخ ۲۰ جوزا 

۱39۰ درخواست های خویش را به ریاست شاروالی تالقان ویا به ایمیل آدرس: 
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ارسال نمایند. شرطنامه را میتوان مالحظه و تامنات نقدآ اخذ میگردد.
و   )۰77۰7۸97۶5(  –  )۰7۰۰7۲35۸۰( های  شماره  به  ضرورت  صورت  در 

)۰7۰۰7۱55۶3( به تماس شوند.

بررسی برنامه های اتومی ایران و 
سوریه توسط آژانس انرژی اتومی 

 
نشست اعضای شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتومی 
در  سازمان  این  مقر  در  هفته  یک  مدت  به  دوشنبه،  روز  از 

وین برگزار شد.
گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتومی درباره نحوه 
)ان پی تی(  هسته ای  سالح های  گسترش  منع  معاهده  اجرای 
توسط ایران و نیز قطعنامه های مصوب شورای امنیت سازمان 
جمله  از  کشور  این  اتومی  فعالیت های  علیه  متحد  ملل 
محورهای مورد بحث در نشست یک هفته ای شورای حکام 

این آژانس اعالم شده است.
گزارشی  پیش نویس  به  جوزا،  سوم  روز  خبری  رسانه های 
دست یافتند که در آن، کارشناسان آژانس بین المللی انرژی 
توسعه  با  مرتبط  احتماال  فعالیت های  به  اشاره  در  اتومی، 
تسلیحات اتومی در ایران، نوشته بودند: »نشانه هایی در دست 
است حاکی از این که بعضی از این فعالیت ها ممکن است 

بعد از سال ۲۰۰۴ میالدی هم ادامه داشته است.«
آژانس  مدیرکل  آمانو،  یوکیا  گزارش،  این  اساس  بر 
بین المللی انرژی اتومی در نامه ای به فریدون عباسی، معاون 
ایران، »ضمن  اتومی  انرژی  رییس سازمان  و  رییس جمهور 
تاکید دوباره بر نگرانی ها، بر اهمیت اقدام ایران در رفع ابهام 

در مورد این پرسش ها« تاکید کرده بود.
این  به  واکنش  اولین  در  ایران  اتومی  انرژی  سازمان  رییس 
اتومی  انرژی  بین المللی  آژانس  استناد  مورد  اسناد  گزارش، 
را  خود  رفتار  خواست  آژانس  این  از  و  خواند  نادرست  را 

»تصحیح« کند.
علی اصغر سلطانیه، نماینده دایم ایران در آژانس بین المللی 
با  گفتگو  در  جوزا   ۱5 یکشنبه،  روز  هم  اتومی  انرژی 
رسمی  پاسخ  تسلیم  از  )ایسنا(  ایران  دانشجویان  خبرگزاری 

ایران به نامه آقای آمانو خبر داد.
به گفته آقای سلطانیه، ایران در این نامه به اتهاماتی که علیه 
برنامه های هسته ای این کشور مطرح شده  پاسخ داده و آنها را 

»بی اساس« خوانده است.
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