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روز معلم و 
ارزش گزاری به علم
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کرزی به زودی 
لویه جرگه سنتی را 

فرا می خواند

حامد کرزی رییس جمهور کشور گفته 
فرا  لویه جرگه سنتی را  به زودی  است 
مذاکرات  نحوه  مورد  در  تا  می خواند 
با  استراتژیک  همکاری های  صلح، 
دیگر کشورها و آنچه او تجاوز مداوم 

خارجی خواند، مشورت کند.
سخنرانی  یک  در  جمهور  رییس 
تا  خواست  مردم  از  کوتاه،  تلویزیونی 
کنند  را درک  وضعیت دشوار کنونی 
دشمنان  »به  ملی  وحدت  حفظ  با  و 
استقالل و آزادی این کشور نشان دهند 

که افغانستان سرزمین جاودانی است.«
سخنرانی اش،  این  در  کرزی  آقای 
برای  دولت  ده ساله ی  تالش های 
بازسازی و دستیابی به صلح را برشمرد 
گذشته  سال های  در  او  گفت  و 
با  کرد  سعی  یک جانبه  به صورت 
و  امنیت  که  آنهایی  و  مسلح  مخالفان 
اما  برهم زده اند مذاکره کند.  را  صلح 
پاسخ دشمنان خارجی و  او  به گفته ی 
دست  آله ی  که  تروریستی  گروه های 
این دشمنان خارجی قرار گرفته اند، به 

این تالش ها منفی بود.
ادامه در صفحه 2

 همراه با سیمین بارکزی

عالقمندان می توانند دیدگاه های خود را در حد یک صفحه نوشته 
afghanistan_8am@yahoo.com :و به آدرس ایمیل ذیل ارسال نمایند

روزشمار اعتصاب 

سیمین بارکزی: برای تحقق عدالت باید یکی قربانی شود
8صبح، کابل: سیمین بارکزی، یک تن از نمایندگان پیشین والیت هرات که از روز یک شنبه به این سو در نزدیکی ساختمان 

پارلمان دست به اعتصاب غذایی زده است، می گوید که برای تحقق عدالت در کشور باید »یکی یا چندی« قربانی شوند.
خانم بارکزی که مدعی است با رای پاک مردم به مجلس نمایندگان راه یافته بود، پس از جنجال ها بر سر نتایج انتخابات 
میان مجلس نمایندگان و حکومت، با هشت تن دیگر از سوی کمیسیون مستقل انتخابات رد صالحیت شده و به جای آنان 

نه تن دیگر از نامزدان معترض به مجلس معرفی شدند.
با رد صالحیت شدن نه تن از اعضای مجلس نمایندگان، خانم بارکزی از روز یک شنبه به این سو دست به اعتصاب غذایی 

زده است می گوید تا زمانی که خواسته هایش برآورده نشود، به اعتصاب غذایی خود پایان نخواهد داد. 
سیمین بارکزی هدف این اقدام خود را تحقق عدالت در کشور خوانده می گوید: »یکی یا چندی باید برای تامین عدالت 

قربانی شوند.«
خانم بارکزی همچنین ابراز امیدواری کرده است که با اعتصاب غذایی خود می تواند در تامین عدالت در کشور کمک 
کند. او افزود: »من احساس می کنم که حداقل چند درصد شاید عدالت تامین شود، شاید کسان دیگری هم مثل سیمین 

قربانی بشوند. باالخره مطمین هستم که عدالت تامین می شود.«
سیمین بارکزی که تصمیم گرفته است تا رسیدن به مرگ و یا برآورده شدن خواسته هایش به اعتصاب خود ادامه دهد، 
شب ها و روزها را در خیمه ای کوچکی که به نام »خیمه اعتصاب« مسما شده است، سپری می کند. اکثریت اعضای مجلس 
نمایندگان و شماری از مردم از این اقدام خانم بارکزی حمایت کرده و اقدام وی را برای تحقق عدالت در کشور موثر 

می خوانند.
در سومین روز از اعتصاب خانم بارکزی، کودکانش نیز برای جویا شدن احوال مادرشان به خیمه اعتصاب رفته بودند. سیمین 
بارکزی می گوید که یکی از دخترانش که نه سال سن دارد، با دیدن وضعیت او، فورا تب پیدا کرد. او گفت: »من سه روز 
بود که فرزندان خود را ندیده بودم و دخترانم گریه کرده بودند که پیش مادرم می رویم. وقتی که آمدند، یک دخترم که 

بسیار احساساتی است دقیقه بعد بسیار تب شدید پیدا کرد و بعد او را به داکتر بردند.«
با این حال، برعالوه ی اینکه شماری از اعضای مجلس از اعتصاب خانم بارکزی حمایت کرده اند، برخی از شهروندان والیت 
هرات نیز از این اقدام اعالم حمایت کرده و گفته اند که به حمایت از خانم بارکزی دست به اعتراض و اعتصاب خواهند زد.

سیمین بارکزی می گوید که در دو صورت به اعتصاب خود پایان خواهد داد: پایان دادن به زندگی و پذیرش شرایط مطرح 
شده از سوی وی توسط مقام های ذیربط ملی و بین المللی. بررسی دوسیه  او و هشت تن از اعضای رد صالحیت شده مجلس 
نمایندگان و ارایه پاسخ قناعت بخش از سوی کمیسیون انتخابات برای معرفی نه تن از نامزدان معترض به مجلس نمایندگان، 

از جمله شرایط خانم بارکزی برای پایان دادن به اعتصاب غذایی است.

مرکزیاوران هالل 
جهت همکاری برای فروش تکت های یاوران هالل 

بصورت ثابت )دوکاندار( و سیار در مرکز والیات ذیل ضرورت دارد:

کابل: 0777715147، غزنی :0777715248، تخار:0700718805، 
جوزجان: 0797207315، کندز:0799334593، بغالن: 0705098771
بلخ :0783570068، کندهار:0795730163، فاریاب :0777715262

ننگرهار:0794492696، هرات :0777715263

مادر سالم!
ما همگی ناخلف شدیم    

میزبانی ایران ]در صفحه 4[
از طالبان

وزارت  اسبق  کارمند  مژده  وحید 
خارجه در زمان زمامداری طالبان، 
از  بخشی  در  که  می دارد  اظهار 
از  ایرانی  میزبانان  همایش  این 
ربانی  آقای  رهبری  تحت  هیات 
طالبان  هیات  به  اگر  تا  پرسیدند 
ایراد سخنرانی داده شود،  امکان 
کرد؟  خواهند  اعتراض  آنها  آیا 
میان  مختلفی  نظر های  ابراز 
هیات تحت رهبری آقای ربانی به 
مشاهده رسید. در عوض میزبانان 
تا  ربانی خواستند  آقای  از  ایرانی 
نمایندگان  با  همایش،  حاشیه  در 
دیدار  خصوصی  به صورت  طالبان 
چنین  نهایت  در  اما  نمایند. 

دیداری جامه ی عمل نپوشید.
در صفحه 6
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مسیر گفتگوها 
مبهم و پیچیده شده است

بیانیه ی  یک  در  کرزی  رییس جمهور  سرانجام 
رسمی، چرخش در سیاست خویش را در رابطه 
آقای کرزی در  اعالم کرد.  با مخالفان  به مذاکره 
دولت ها طرف  با  دیگر  ما  که   گفت  بیانیه ی خود 
هستیم، نه با نیروهای وابسته به آن ها.  این تغییر 
رییس  که  می گیرد  صورت  آن  از  پس  موضع 
تروریستی  توطیه  یک  در  صلح  عالی  شورای 
به قتل رسید. آقای کرزی قبل از این، پس از هر 
رویداد تروریستی در برابر رسانه ها ظاهر شده و 
بار بار مخالفان صلح را برادر خطاب نموده و بر 
ادامه ی سیاست خود مبنی بر گفتگو با طالبان تاکید 
می کرد. آقای کرزی به عنوان حسن نیت گروهی از 
نوجوانانی را که به قصد انتحار آمده بودند نیز رها 

کرد.
این رفتار های آقای کرزی با انتقاد شدید رسانه ها 
به رغم  شد.  همراه  سیاسی  مطرح  چهره های  و 
صداهای مخالفت  مبنی بر عدم نتیجه ی گفتگوها 
اداره های  با مخالفان مسلح، آقای کرزی هر روز 
شورای عالی صلح و تحکیم صلح را توسعه داده 
و پول های هنگفتی را در این راه به خرج رساند. 
این تالش ها با هیچ چراغ سبزی از سوی  طالبان 
همراه نشد و هیچ روزنه  ای برای رسیدن به صلح 

و مذاکره گشوده نشد.
بهترین  و  برادر  مرگ  از  پس  حتا  کرزی  آقای 
خطاب  برادر  را  طالبان  سرزمین،  این  فرماندهان 

کرده و  آنان را به گفتگو فرا  خواند.
با  کرزی  آقای  که  می رسد  نظر  به  اکنون  اما 
سرخوردگی از دوام تالش ها و از سوی دیگر زیر 
فشار های افکار عمومی پس از ترور ربانی، تصمیم 

به این رویکرد گرفته است.
این  موجود،  پاکستانی  ضد  فضای  در  هرچند 
داشته  خوبی  سیاسی  مصرف  می تواند  رویکرد 
باشد، اما معلوم نیست که آیا پاکستان در هنگام 
و  اسالمی  حزب  طالبان،  مسایل  به  اصال  مذاکره 
خواهد  گفتگو  وارد  افغانستان  حکومت  با  حقانی 
شد و یا آن که پاکستان مثل سابق از این مسایل 
طفره رفته و اهداف اساسی خود را در اجنداهای 
گفتگوها  اصلی  اولویت های  به عنوان  مذاکره  هر 
خواستار  صراحت  به  پاکستان  داد.  خواهد  قرار 
بوده  افغانستان  در  هند  فعالیت  های  محدودیت 
در  نیز  را  دیورند  سرنوشت  تا  می کند  تالش  و 

فشار های موجود تعیین نماید.
گذشته از این، نگاه پاکستان به افغانستان یک نگاه 
تا  است  تالش  در  همواره  و  است  برتری جویانه 
حکومت ها در افغانستان به عنوان دست نشانده ها 

عمل کرده و حافظ منافع پاکستان باشند.
تغییر  که  است  این  دیگر  مهم  سوال  اکنون 
با  میزانی  چه  تا  کرزی  آقای  سیاست های 
می باشد؟  همراه  بین المللی  و  داخلی  حمایت های 
انتظار می رفت آقای کرزی همانند پاکستان پس از 
یک نشست با حضور رهبران سیاسی، چهره های 
مطرح در اپوزیسیون و آگاهان امور منطقه به این 
تغییر سیاست  اقدام کرده، تا باشد که این تصمیم 
از پشتوانه سیاسی قوی برخوردار و هم با نگاه 
عمیق تر و کارشناسانه نسبت به تحوالت داخلی و 
بین المللی همراه  گردد. نگرانی اساسی این است که 
دیدگاه برخواسته از سیاست های  فصلی و موجی، 
به جای کمک به حل بحران، خود سبب خلق بحران 
که  نیست  معلوم  رویکرد  این  با  حال  می شود. 
جایگاه شورای عالی صلح، در کجا قرار گرفته و با 
مخالفان مسلح داخلی چگونه برخورد خواهد شد؟

به نظر می رسد که تغییر در این سیاست، به جای 
بیشتر  مسلح،  مخالفان  با  گفتگوها  در  ابهام  رفع 

مسیر گفتگو ها را مبهم و پیچیده تر کرده است.

زنگ اول


دفتر  کارمندان  از  مدتی  برای  آن، 
ملل  سازمان  در  افغانستان  نمایندگی 

متحد در نیویارک بوده است.
حیات  زمان  در  او  که  شده  گفته 
برهان الدین ربانی نیز با حزب جمعیت 
و  داشت  نزدیک  همکاری  اسالمی 
با  پدرش  مالقات های  از  بسیاری  در 
و  مترجم  عنوان  »به  غربی  مقام های 

مشاور« در کنار او بوده است.
عربستان  در  ربانی  صالح الدین 
در  فهد،  ملک  دانشگاه  در  سعودی 
بخش اداره و بازاریابی لیسانس گرفته 
در  دانشگاه کینگستون  از  و همچنین 
از دانشگاه  لندن، در رشته تجارت و 

آلمان  پارلمان  گانه  سیزده  مجوزهای 
تصویب شده است.

میلیون  این مصارف 463  اول  در سال 
متذکره  مبلغ  میان  این  در  بود.  یورو 
مجوز  متن  در  شد.  ساخته  چند  دو 
نخستین  برای   2001 سال  جنوری  ماه 
تجویز  یورو  میلیارد  یک  از  بیش  بار 

گردید.
رییس  و  محقق  بروک،  تیلمان 
موسسه  این  امنیت  و  توسعه  بخش 
بر  صرف  ارزیابی اش  در  تحقیقاتی، 
پرسونل،  برای  عملیات  خالص  هزینه 
تعمیر  و  مواد  تهیه  و  تدابیر زیرساختی 
است.  نداشته  توجه  آن  نگهداری  و 
سرمایه  مثال  طور  به  همچنان  وی 
و  توسعه  امور  وزارت  گذاری های 
فدرالی  جمهوری  خارجه  وزارت  یا 
منطقه  در  ثبات  تامین  برای  را  آلمان 
و  میرها  و  مرگ  مصارف  همچنان  و 
کرده  محاسبه  نیز  را  شدن ها  زخمی 

است. طالبان 
از  که  بود  گفته  قبال  کرزی  آقای 
طالبان،  با  مذاکره  به جای  این پس 
خواهد  مذاکره  پاکستان  دولت  با 
نیز  سخنرانی اش  این  در  او  کرد، 
گفت:  و  کرد  تاکید  نکته  این  بر 
طرف  دولت ها  با  واقعیت  در  »ما 
به  وابسته  نیروهای  با  نه  و  هستیم 
اصلی  با طرف  باید  رو  این  از  آنها 
و صاحب صالحیت گفتگو کنیم و 

طرف شویم.«
از  بخش هایی  در  حامدکرزی 
غربی  متحدان  و  ناتو  از  سخنانش، 
نیز انتقاد کرد، او گفت در ده سال 
علیه  مبارزه  شیوه  مورد  در  گذشته 

تروریزم، جدال داشته است.
در  »ما  افزود:  کرزی  آقای 
کردیم  تالش  بی شمار  فرصت های 
سازیم  متوجه  را  امریکا  و  ناتو  که 
مبارزه  تروریزم  منابع  و  النه ها  با  تا 
دهات  در  تروریزم  با  جنگ  کنند. 

برهان الدین  شدن  کشته  به دنبال 
اسالمی،  جمعیت  حزب  رهبر  ربانی، 
عنوان  به  او  پسر  ربانی،  صالح الدین 
سرپرست این حزب تعیین شده است.

در  گذشته  ماه  که  ربانی  برهان الدین 
جریان یک حمله انتحاری در منزلش 
بر  عالوه  رسید،  قتل  به  کابل  در 
ریاست  صلح،  عالی  شورای  ریاست 
حزب جمعیت اسالمی را نیز بر عهده 

داشت.
ظرف روزهای اخیر، در درون حزب 
جمعیت اسالمی گفتگوهایی در مورد 
حزب  این  فقید  رهبر  جانشین  تعیین 

جریان داشته است.
محمدنسیم فقیری، رییس داراالنشای 
کنفرانس  یک  در  اسالمی  جمعیت 
که  کرد  اعالم  کابل  در  خبری 
ماه  دو  برای  ربانی،  صالح الدین 
برعهده  را  حزب  این  سرپرستی 

خواهد داشت.
آقای فقیری گفت که قرار است پس 
و  شده  تشکیل  حزب  کنگره  آن،  از 
به  تعیین رهبر دایمی حزب  در مورد 

توافق برسند.
سفیر  هم اکنون  ربانی  صالح الدین 
از  پیش  و  است  ترکیه  در  افغانستان 

موسسه تحقیقات اقتصادی دویچه وله 
عملیات  که  است  گفته  گزارشی  در 
سال  ده  در  افغانستان  در  آلمان  نظامی 
گذشته 17 میلیارد یورو )بیش از 22.5 
این  است.  برداشته  هزینه  دالر«  میلیارد 
هزینه سه برابر مبلغی است که در ابتدا 

پیش بینی می شد.
هزینه  که  می شد  پیش بینی  ابتدا  در 
در  افغانستان  در  آلمان  نظامی  فعالیت 
می شود.  یورو  میلیارد   5.5 سال،  ده 
کرده اند  ارزیابی  آلمانی  پژوهشگران 
بیرون شدن آخرین  تا زمان  که آلمان 
سربازانش از افغانستان، دست کم پنج 
مصرف  باید  را  دیگر  یوروی  میلیارد 

کند.
سال  اکتوبر  هفتم  در  آلمانی  نیروهای 
عملیات  وارد  افغانستان  در   2001
زمان  آن  از  سال  ده  اکنون  که  شدند 
می گذرد. هزینه رسمی برای ماموریت 
با  افغانستان،  در  آلمان  فدرال  ارتش 

آقای کرزی از آقای ربانی و شمار 
زیادی از مقام های دولتی و رهبران 
از  او  گفته  به  که  قومی  متنفذان  و 
کشته  امنیت  و  صلح  دشمنان  سوی 
پاسخ  گفت  و  کرد  یاد  شدند، 
صلح  دعوت  به  صلح  دشمنان 
و  بمبگذاری  ترور،  افغانستان، 

بوده است. خشونت 
یک  حوادث  گفت  کرزی  آقای 
نگرانی ها  بروز  سبب  اخیر  سال 
آینده  مورد  در  جدی  سواالت  و 
است  شده  افغانستان  دورنمای  و 
به  بجا و  از نظرمن نگرانی های  »که 

است.« حقی 
این  در  اگرچه  کرزی  آقای 
گروه  یا  کشور  از  سخنرانی 
شکست  اصلی  مسبب  که  خاصی 
نبرد  نام  بوده اند  صلح  تالش های 
حوادث  به  او  اشاره  و  لحن  از  اما 
اخیر پیدا بود که منظورش پاکستان 
از جمله  و گروهای شورشی مسلح 

روابط  رشته  در  نیویارک،  در  کلمبیا 
بین الملل، مدرک دکترا دارد.

سال  در  که  اسالمی  جمعیت  حزب 
ربانی  برهان الدین  سوی  از   1۹71
تاسیس شد، دست کم طی سی سال 
افغانستان  مطرح  احزاب  از  گذشته، 

بوده است.
مسعود،  احمد ولی  چون  افرادی 
معاون سابق رییس جمهور، اسماعیل 
خان، فرمانده سابق جهادی و از افراد 
پرنفوذ در غرب کشور و عطا محمد 
نور، والی کنونی بلخ که از چهره های 
که  می شوند  محسوب  سیاسی  مطرح 

عضویت جمعیت اسالمی را دارند.

است.
هستند چنان که بروک به خبرگزاری 
»ما  است:  گفته  )دی پی ای(  آلمان 
این  برای  آلمان  جامعه  که  را  آنچه 
محاسبه  است،  پرداخته  عملیات 

کرده ایم.«
 همچنان پرداخت حقوق و معاش های 
نیز  افغانستان  در  آلمانی  سرباز   5000
در محاسبات مدنظر گرفته شده است. 
گرفته  صورت  دلیل  این  به  کار  این 
است که به نظر او ارتش آلمان بدون 
عملیات در خارج از کشور می توانست 
محاسبات  در  باشد.  این  از  کوچکتر 
رسمی هزینه عملیات این موارد مدنظر 

گرفته نشده است.
بنا بر محاسبه پژوهشگران دویچه وله، 
شمار   2014 سال  تا  که  صورتی  در 
سربازان آلمانی در افغانستان به تدریج 
میلیارد   22 تا  هزینه  این  یابد،  کاهش 
 5000 که  صورتی  در  می رسد.  یورو 
سرباز آلمانی تا اخیر سال 2014 به عین 
این  بمانند،  باقی  افغانستان  در  تعداد 
هزینه به 25 میلیارد یورو خواهد رسید.
افزوده  مطلب  این  ابراز  ضمن  بروک 
ناحیه  از  مخارجی  هرگاه  که  است 
افزوده  رقم  این  بر  قرضه  یا  کریدت 
یورو  میلیارد   35 به  هزینه  این  شود، 

می رسد.

نبوده  افغانستان  مردم  خانه های  و 
آن  با  راستین  مبارزه  بلکه  است 
و  گسترده  تمرکز  با  )تروریست ها( 
تروریست ها  که  جایی  در  همه گیر 
دارای  می یابند  پرورش  آنجا  در 

مفهوم می باشد.« و  معنا 
رسیدن  کرد  تاکید  جمهور  رییس 
افغانستان  مردم  آرزوی  صلح  به 
این  تحقق  جهت  در  باید  و  است 
»اما  کرد  تالش  همچنان  آرزو 
کی ها  با  که  کرد  تعریف  باید 
رسیدن  روش های  کنیم،  صلح 
قرار  بازنگری  مورد  باید  صلح  به 

» گیرد.
شدن  کشته  از  بعد  حامدکرزی 
که  بود  گفته  ربانی  برهان الدین 
مخالفان  با  گفتگو  ادامه  مورد  در 
با  گفتگوها  این  قطع  یا  و  مسلح 
می کند  مشورت  افغانستان  مردم 
عمل  مردم  مشورت  براساس  و 

خواهد کرد.

بازداشت یک 
مال امام به اتهام 
همکاری با طالبان

تخار،  ملی  امنیت  ریاست  8صبح،تخار: 
جامع  مسجد  عبدالکبیر خطیب  مولوی 
بخاطر  را  تالقان  ورته بز  بولک  قریه ی 
تخریش  دولتی،  ضد  سخنرانی های 
اذهان عامه و همکاری مستقیم با گروه 

طالبان، بازداشت نموده است.
به  تخار،  ملی  امنیت  مسوول  یک 
همکاری  امام،  مال  »این  گفت:  8صبح 
مستقیم با گروه طالبان داشته و براساس 
بازداشت  گروه،  این  با  ارتباط هایش 

گردیده است.«
تخار  ملی  امنیت  ریاست  مسوول  این 
در  شده  بازداشت  امام  »مال  افزود: 
کارکنان  تکفیر  حکم  سخنرانی هایش، 
دولت را صادر کرده و کسانی را که از 
دولت معاش می گیرند، مزدور خوانده 

است.«
وی اضافه کرد که این مال امام، همچنان 
تظاهرات  شدن  کشیده  خشونت  به  در 
که  جاری  سال  ثور  در28  تالقان  مردم 
منجر به کشته و زخمی شدن بیش از60 

تن شد، نیز نقش اساسی داشته است.
امامان  علما،  از  تعدادی  حال  درهمین 
در  تالقان،  ریش سفیدان  و  مساجد 
با  پیوند  تخاردر  والی  با  مالقات شان 
این موضوع، با رد اتهامات وارده، فرد 
بازداشت شده را یک عالم دین دانسته، 

خواستار رهایی این مولوی شده اند.

یک قاضی گروه 
طالبان در والیت 

فاریاب بازداشت شد
8صبح، فاریاب: نیروهای امنیتی والیت 
را  طالبان  گروه  قاضی  یک  فاریاب 
از  نظامی  عملیات  یک  جریان  در 
والیت  این  تگاب  شیرین  ولسوالی 

دستگیرکرده اند.
سخنگوی  یعقوبی  سیدمسعود 
فاریاب  والیت  امنیه  فرماندهی 
روز  عصر  عملیات  این  می گوید 
به  تکاب  شیرین  ولسوالی  در  دوشنبه 
امنیت  و  پولیس  نیروهای  همکاری 
پاکسازی  هدف  به  والیت  این  ملی  
راه اندازی شده  عوامل مخالفان مسلح 

بود.
دراین عملیات قاضی گروه طالبان که 
مولوی جان محمد نام دارد و همراه با 
با دو میل سالح و  وی یک تن دیگر 
مربوطات  در  موترسایکل  عراده  یک 
ولسوالی شیرین تکاب این والیت نیز 

بازداشت شده است.
فاریاب  پولیس  فرماندهی  سخنگوی 
پولیس  کشفی  »نیروهای  می گوید: 
فاریاب یک تن دیگر را ضن همکاری 
قریه  از  با گروه مخالفان مسلح دولت 
پشتون کوت  ولسوالی  آقسای  عرب 
عراده  یک  با  همراه  فاریاب  والیت 

موترسایکل بازداشت نموده اند.
از سوی دیگر آقای یعقوبی می گوید 
کمربند  در  فاریاب  پولیس  نیروهای 
فاریاب-جوزجان  والیت  خروجی 
دو  با  همراه  را  مسوول  غی  فرد  دو 
بازداشت  و  شناسایی  تفنگچه  میل 

نموده اند.
معلوم  هنوز  تازه  که  می گوید  اما وی 
نیست که این دو تن همراه سالح های 
وآن  می کرده اند  چه  داشته شان  دست 

را به کدام هدف حمل می کردند.
ناامن  والیات  از  یکی  فاریاب  والیت 
می رود  شمار  به  افغانستان  شمال  در 
به  مربوط  افراد  هرازچندگاهی  که 
به  اقدام  دولت  مخالف  مسلح  نیرهای 
والیت  این  بخش های  ساختن  امن  نا 

می کنند.
اما این بار نخست است که یک قاضی 
فاریاب  والیت  در  طالبان  گروه  این 
دست گیر  امنیتی  نیروهای  سوی  از 

می شود.

هفده میلیارد یورو هزینه عملیات نظامی آلمان در افغانستان

پسر ربانی سرپرست حزب جمعیت اسالمی شد

کرزی به زودی...                                                          ادامه از صفحه 1
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ری
حرا

 . ا
س آتش و  دود  ورای  از 

»از ورای دود و آتش« سلسله گزارش هایی است که بر اساس گفته های  قربانیان 
جنگ های سه دهه اخیر افغانستان تهیه شده است. این گزارشها که  بدون 

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
1074روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 

زبان  از  آتش«  و  دود  »ازورای  امروز  گزارش 
جنگ های  در  مامایش  که  است  خواهری 
او  از  هنوز خبری  و  میان گروهی الدرک شده 
در  سیاه  »روزهای  می گوید:  خانم  این  نیست. 
طول زندگی ما بسیار بوده و ما کدام روز خوشی 
را هنوز تجربه نکرده ایم، زیرا از آوان کودکی 
فیر  به جهان گشودم، جز صدای  که من چشم 
به گوشم  دیگری  راکت چیز  اصابت  و  تفنگ 
نرسید و با چشمم ندیدم. تولد من درست زمانی 
اوج  نقطه  به  میان گروهی  جنگ های  که  بود 
خود رسیده بود. زمانی که حکومت کمونیستی 
سقوط کرد، مجاهدین به قدرت رسیدند و زمام 
مدت  از  بعد  گرفتند.  به دست  را  مملکت  امور 
جان هم  به  قدرت  کسب  خاطر  به  آنها  کمی 
می افتند و جنگ های خونینی آغاز شد.  گرچند 
گفته  به  اما  بودم،  کوچک  روزها  آن  در  من 
مادرم و سایرین، با اصابت هر راکت و یا صدای 
مادر سخت  آغوش  در  را  من، خود  مرمی  فیر 

در  ملی  امنیت  ریاست  مزارشریف:  8صبح، 
و  صرف  اتهام  به  دوتن  گرفتاری  از  خبرنامه ای 
شهر  در  دالر  به  افغانی  جعلی  نوت های  بانک  تبادله 

مزارشریف خبر داد.
درخبرنامه آمده است که دو نفرجعل کار هنگامی که 
می خواستند مبلغ نزدیک به چهارصد هزار افغانی را به 
شهر  صرافی  مارکیت  مارکیت«  »کفایت  بازار  دالردر 
ریاست  آن  موظفین  توسط  نمایند  تبادله  مزارشریف 

گرفتار شدند.
باشندگان  از  را  بازداشت شدگان  ملی  امنیت  ریاست 
ولسوالی نهرین والیت بغالن خوانده گفته است که تن 
آنان در کوتل خیرخانه موتر فروشی دارد و دیگرش 
مصروف  تجارتی  کارهای  به  قرغزستان  کشور  در 

است.
این درحالی است که روز دوشنبه نیز مسوولین امنیتی 

با مبلغ شصت  بازداشت چهار تن  از  والیت جوزجان 
شهر  داخل  از  جعلی  بانک نوت  افغانی  هزار  یک  و 
شبرغان  خبر داده گفته بودند که یک میل تفنگچه نیز 

از نزد آنان به دست آمده است.

 بازداشت دو تن به اتهام انتقال و تبادله اسعار جعلی در بلخ

می فشردم و یگانه پناهگاه من همان آغوش گرم 
مادرم بود. جنگ ها روز به روز شدت می گرفت 
بودند.  شده  تبدیل  ویرانه  به  شهر  نقاط  اکثر  و 
ساکنان شهر به خاطر نجات جان شان، خانه های 
خود را رها نمودند و یا هم جبرا مجبور به ترک 
گیرودارها  این  در  بودند.  شده  خانه های شان 

و  رفتند  هجرت  دیار  سوی  به  انسان  هزاران 
کسانی که باقی ماندند، عزیزان شان شهید، معلول 
و یا هم الدرک شدند. هستی و دارای شان که به 
ارزشی  دنیا  متاع  نیست، چون  مشکل  رفت  یغما 
ندارد و روزی دوباره انسان می تواند آن را بیابد، 
اما از دست دادن عزیزان مشکل است. ما دریکی 

مامایم  داشتیم.  سکونت  کابل  شهر  نواحی  از 
بود،  شده  سپری  عروسی اش  از  مدتی  تازه  که 
دوباره  او  اما  رفت،  بیرون  غریبی  و  کار  به دنبال 
کمتر  گرفتیم  را  او  سراغ  که  قدر  هر  برنگشت، 
یا  و  زنده بودن  از  هیچ کسی  رسیدیم.  نتیجه  به 
ما  امروز چشمان  به  تا  نداشتند.  هم مرگش خبر 
به در دوخته است که شاید روزی از وی کدام 
احوالی بیاید، اما آهسته آهسته این امیدورای هم 
ازآن  زیرا  می دهد  یاس  و  ناامیدی  به  را  جایش 
از  هم  آخر  در  می گذرد.  طوالنی  مدت  زمان 
می نمایم  خواهش  می جنگند  هم  با  کسانی که 
ملت  این  به کی  تا  بردارند،  جنگ  از  دست  که 
اگر  می کنند،  قدرت طلبی شان  قربانی  را  بیچاره 
جنگ راه حل می بود در مدت این چهار دهه باید 
که  می داند  همه  را  این  می رسیدند،  نتیجه ای  به 
جنگ دیگر فایده ای ندارد جز تباهی و بدبختی 
بس  جنگ  دیگر  پس  کشور،  این  غریب  مردم 
است!. ما خواهان صلح هستیم که در آن عدالت 
نظر  مد  شهروندان  حقوق  تمام  و  گردد  رعایت 

گرفته شود.«

هنوز خبری از او نداریم
ما دریکی از نواحی شهر کابل سکونت داشتیم. مامایم که تازه 

مدتی از عروسی اش سپری شده بود، به دنبال کار و غریبی بیرون 
رفت، اما او دوباره برنگشت، هر قدر که سراغ او را گرفتیم کمتر 

به نتیجه رسیدیم. هیچ کسی از زنده بودن و یا هم مرگش خبر 
نداشتند. تا به امروز چشمان ما به در دوخته است که شاید روزی 

از وی کدام احوالی بیاید، اما آهسته آهسته این امیدورای هم 
جایش را به ناامیدی و یاس می دهد زیرا ازآن زمان مدت طوالنی 

می گذرد.
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را  بارکزی  سیمین  غذایی  اعتصاب  خبر  وقتی 
خواندم، گریستم و تلخ گریستم. چطور می توانستم 
از گریه ام جلوگیری کنم، زیرا مادری از تبار مادران 
ستوه  به  فرزندانش  ناخلفی  از  چندان  سرزمین  این 
آمده که اکنون به  اعتصاب غذایی رو می آورد و 
بدانند که خالف  فرزندانش  تا  نمی زند  به غذا  لب 

می کنند و مادرشان را ناراحت کرده اند. 
با  گاهی  بودم  کودک  که  وقتی  می آید  یادم 
قهرکردن  زمان  گذر  با  اما  می کردم،  قهر  مادرم 
بی پایان و عشق عمیق  به عطوفت  را  جای خودش 
هیچ  با  را  آن  نمی توانم  که  می کرد  جایگزین 
امروز که گاهی  مقایسه کنم.  دنیا  این  در  رابطه ای 
قهر می کند،  مادرش  با  را می بینم که  فرزند خودم 
می دانم که حتا قهر او با مادرش، از روی عطوفت 
است؛ کودک قهر می کند، تا عطوفت و توجه بیشتر 
مادر را به خواسته ها و تمایالتش معطوف کند، اما 
هیچ ندیده  و نشنیده ام که مادری با کودکانش قهر 
کند. مادر هیچ گاهی قهر نمی کند و هیچ گاهی برسر 
کودکان خودش خشمگین و عصبانی نمی شود، حتا 
با عطوفت، مهربانی و عشق  توام  قهر و عصبانتیش 

است. 
رنج ها و سختی های سرزمین بالکشیده ی ما، بازتات 
کوچکی از  رنج ها و دردهایی است که مادران مان 
در خانواده های ما تحمل کرده اند. مادران ما هرچند 

ناخلفی  به  اعتراض کند و  تا  جورکشیده حق دارد 
تا  دارد  حق  او  باشد.  شاکی  خودش  فرزندان 
بگوید که این همان فرزندانی نیست که او و دیگر 
مادران این سرزمین برای این روز تربیت کرده اند. 
مادری  ارزش های  به  وفادار  و  فرزندان خلف  اینها 
نیستند. این فرزندان، اندرزها و نصایح مادران خود 
مادران  رنج های  فرزندان  این  فراموش کرده اند.  را 
پیوسته  مادرانی که  ندیده می گیرند، همان  را  خود 
به  وفادار  و  راستکار  صادق  آدم های  می خواستند 

ارزش های انسانی و قانون تربیت کنند. 
ناخشنودی  و  اعتراض  نماینده ی  بارکزی  سیمین 
است.  سرزمین  این  مادران  نارضایتی  قرن  چندین 
دارد  حق  او  کند.  اعتراض  و  بپرسد  دارد  حق  او 
دارد  حق  او  کند.  اعتراض  و  بکشد  گرسنگی  که 
که  هم چنان  کند.  اعتراض  و  شود  خشگمین  که 
شود  قهر  خود  کودک  باالی  می تواند  مادری  هر 
و  اعتراض  این  که  می دانیم  زیرا  کند،  اعتراض  و 
و  تکبر  غرور،  خودخواهی،  روی  از  نه  خشم  این 
و  عشق  عطوفت،  روی  از  بلکه  است،  فربیکاری 
انسانیت است. او به این خاطر نماینده ی مادران این 
سرزمین است که با روی آوردن به اعتصاب غذایی 
می خواهد روزهایی را به خاطر ما بیاورد که مادران 
مان به خاطر ما گرسنگی کشیدند و آهی نکشیدند. 
این  تاریخ صد سال اخیر در  ممکن است در طول 
بارکزی  سیمین  همچون  مادری  میلیون ها  سرزمین 
اعتراض کرده باشد. اما ما فرزندان ناخلف به خاطر 
سنت، مردانگی و غرور، به اکثریت این اعتراض ها 

 سیمین بارکزی نماینده ی اعتراض 
و ناخشنودی چندین قرن نارضایتی 
مادران این سرزمین است. او حق 
دارد بپرسد و اعتراض کند. او حق 
دارد که گرسنگی بکشد و اعتراض 

کند. او حق دارد که خشگمین 
شود و اعتراض کند. هم چنان که 
هر مادری می تواند باالی کودک 

خود قهر شود و اعتراض کند، زیرا 
می دانیم که این اعتراض و این 

خشم نه از روی خودخواهی، غرور، 
تکبر و فربیکاری است، بلکه از روی 
عطوفت، عشق و انسانیت است. او 
به این خاطر نماینده ی مادران این 
سرزمین است که با روی آوردن به 
اعتصاب غذایی می خواهد روزهایی 
را به خاطر ما بیاورد که مادران مان 
به خاطر ما گرسنگی کشیدند و آهی 

نکشیدند. 

جهان  مادران  دیگر  با  مادری،   جایگاه  لحاظ  به 
تفاوتی ندارند، اما به لحاظ سختی ها و دشواری هایی 
که برای بزرگ کردن و تربیت کردن ما کشیده اند، 
متفاوت تر از اکثر مادران بقیه نقاط جهان اند. به این 
مادران  شجاع ترین  و  قهرمان ترین  ما  مادران  خاطر 

دنیا اند. 
انواع  با  جنگ  و  حوادث  گرماگرم  در  ما  نسل 
سختی ها و دشواری ها روبرو شد، با این حال کمتر 
کمتر  مرد،  سرما  از  کمتر  سپرد.  جان  گرسنگی  از 
بزرگ  و  شجاع  مادران  ما  زیرا  مرد،  بی پناهی  از 
داشتیم. آنها گرسنه ماندند تا ما از گرسنگی نمیریم، 
آنها از سرما مردند، اما ما زنده ماندیم و آنها بی پناه 

ماندند، ولی ما به جایی و مکانی رسیدیم. 
از  که  نسلی  همین  اکثریت  نسل،  همین  اما  امروز 
میان دود و خاکستر و عمدتا با پشتوانه ی عظیمی از 
عطوفت و مهربانی های مادران خود به این جایگاه 
را  دشوار  و  روزهای سخت  آن  همه ای  رسیده اند، 
فراموش کرده اند و سنگ نا مهربانی بر سینه ی آن 
او  آروزهای  می کوبند.  عظیم  و  سترگ  موجود 
حتا  که  شده اند  ناخلف  چندان  و  می کنند  نابود  را 
دخالت  او   به  نسبت  دیگران  نظر  و  آرا  نتیجه  در 

می کنند. 
کند.  غذا  اعتصاب  که  دارد  حق  بارکزی  سیمین 
سرزمین  این  مادران  تمام   نماینده  عنوان  به  او 

فرصت حضور و ابراز وجود ندادیم و نگذاشتیم که 
این اعتراض ها از چهاردیواری های ساخته ی دست 
خودمان فراتر برود. اما سیمین بارکزی از جنس آن 
دست از مادران نیست که بتواند اعتراض خود را در 
محدوده ی چهاردیواری ها محدود کند. او توانایی، 
جسارت و شهامتی فراتر از اینها دارد. او نماینده ی 
این  مادران  چندین قرنه ی  نارضایتی  و  اعتراض 
سرزمین است. او صدای اعتراض تاریخ مادران ما 

در طول تاریخ است. 
سیمین حق دارد، اعتراض کند. او نماینده ی اعتراض 
قرن ها سکوت مادران این سرزمین است. او حق دارد 
نیازمندیم مادر  بپرسد که چرا تا زمانی که ما به او 
عنوان  به  بزرگ شدیم  وقتی  اما  خطابش می کنیم، 
زندانی اش  خانه  چهار دیواری  در  »ضعیفه«  و  »زن« 
می کنیم و حقش را از وی می گیریم. او حق دارد 
من  مادر  او  کند.  طلب  را  حقش  و  کند  اعتراض 
است، مادر این سرزمین است، مادر همان هایی است 
که امروزه حقش را از وی گرفته اند و دیگرانی را 
به جایش نماینده ی مردم ساخته اند که چنین حقی 
را ندارند و چنین حقی را از فرزندان این سرزمین 
بدست نیاورده اند. او را فرزندان وفادار به ارزش ها، 
انسانی به عنوان نماینده خودشان در خانه ملت این 
و  آرزوها  امیال،  از  تا  کرده اند،  انتخاب  سرزمین 
خواست های شان نمایندگی کند. اما ما این حق را 
را  وظیفه  این  او  نمی گذاریم  ما  ایم،  گرفته  از وی 
»ضعیفه« ای  او  که  می کنیم  فرض  زیرا  دهد،  انجام 

است که نباید »چنین کارهایی« را انجام دهد. 
تاریخ، سیمین را به یاد خواهد داشت و هزاران مادر 
از جنس سیمین، روزی  و  این سرزمین  از  دیگری 
خواهند  بلند  را  خود  اعتراض  صدای  روزگاری  و 
خواهند  اعتراض  فرزندان شان  ناخلفی  بر  و  کرد 
نمود. سیمین سمبول جاویدانه آغاز این مبارزه است 
و تاریخ به یاد خواهد داشت که دیگر مادران این 
سرزمین، کودکان ناخلف و متمردی چون ما را به 

دنیا نخواهد آورد و تربیت نخواهد کرد. 
در پیشگاه این زن بزرگ به زانو  می نشینم و او  را 
ستایش می کنم. سالم بر تو سیمین و بر تمام مادران 
و  آموزه ها  از  ناخلف  فرزندان  ما  که  سرزمین  این 
به  و  تو سرپیچی کردیم و گمراه شدیم  آرزوهای 
ابوطالب  سید  من  نسل  ارجمند  و  توانا  شاعر  قول 

مظفری: 
مادر سالم! ما همگی ناخلف شدیم

در قحط سال عاطفه هامان تلف شدیم
مادر سالم! طفل تو دیگر بزرگ شد

اما دریغ کودک ناز تو گرگ شد

مادر! اسیر وحشت جادو شدیم ما
چشمی گزید و یکسره بدخو شدیم ما

مادر! طلسم دفع شر از خوی ما ببند
تعویذ مهر بر سر بازوی ما ببند

ای ماه ما پلنگ شدیم و تو سوختی
ما صاحب تفنگ شدیم و تو سوختی
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ما همگی ناخلف شدیم 
مادر سالم!

 سنجر سهیل

از اعتصاب غذایی سیمین بارکزی
 چهار روز گذشت

نماینده ی اعتراض قرن ها سکوت مادران سیمین حق دارد، اعتراض کند. او 
این سرزمین است. او حق دارد بپرسد که چرا تا زمانی که ما به او نیازمندیم مادر 

خطابش می کنیم، اما وقتی بزرگ شدیم به عنوان »زن« و »ضعیفه« در چهار دیواری 
خانه زندانی اش می کنیم و حقش را از وی می گیریم. او حق دارد اعتراض کند و 
حقش را طلب کند. او مادر من است، مادر این سرزمین است، مادر همان هایی 

است که امروزه حقش را از وی گرفته اند و دیگرانی را به جایش نماینده ی مردم 
ساخته اند که چنین حقی را ندارند و چنین حقی را از فرزندان این سرزمین بدست 
نیاورده اند. او را فرزندان وفادار به ارزش ها، انسانی به عنوان نماینده خودشان در 
خانه ملت این سرزمین انتخاب کرده اند، تا از امیال، آرزوها و خواست های شان 

نمایندگی کند.

ACKU
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آن  با  ما  همه روزه  که  آلودگی هایی  از  دیگر  یکی 
است،  شده  توجه  آن  به  کمتر  ولی  هستیم  روبه رو 
صوتي  آلودگي  امروز  می باشد.  صوتی  آلودگی 
نسبت به سایر آلودگي ها در درجه ی پایین تري قرار 
آن  از  ناشي  بهداشتي  است، چرا که خطرات  گرفته 
نباید  اما در عین حال  قابل دید نمي باشد؛  به سرعت 
از این موضوع غافل شد که در قرن اخیر، بسیاري از 
با این مساله و عوارض ناشي از آن  شهرهاي بزرگ 
به عنوان یکي از معضالت زیست محیطي مواجهند. 
از این رو کنترول آن از امور مهمي است که اندیشه 
معطوف  خود  به  را  شهري  برنامه ریزان  از  بسیاري 

ساخته است.
در تعریف ساده، آلودگي صوتي یا سرو صدا، امواج 
زماني  و  مکاني  شرایط  تحت  که  است  ناخواسته اي 
ویژه  به  زنده  ارگانیسم هاي  فعالیت هاي  بر  خاص، 
ایجاد عوارض  با  است  ممکن  و  تاثیر گذاشته  انسان 
متعدد جسمي و روحي، آرامش و راحتي او را سلب 

کند.
به طور کلي منابع مولد آلودگي صوتي، به دو دسته ي 
منابع  جمله  از  مي شوند.  تقسیم  »متحرك«  و  »ثابت« 
ثابت مي توان به سیستم هاي خنك کننده، نیروگاه هاي 
دست  در  ساختمان هاي  گوناگون،  صنایع  حرارتي، 
و  کرد  اشاره  و...  عمومي  و  تجاري  مراکز  احداث، 
از جمله منابع متحرك، مي توان انواع وسایل حمل و 

نقل زمیني، هوایي و دریایي را نام برد.
با  شدن  روبرو  که  است  داده  نشان  متعدد  مطالعات 
بر  مخاطره آمیزي  و  زیان آور  اثر  ناهنجار،  صداهاي 
انسان هایي  نوع و میزان واکنش  انسان دارد.  سالمت 
بوده و  به کار  پرسروصدا مشغول  که در محیط هاي 
یا در حال زندگي هستند، در طول شبانه روز و حتا از 

مکاني به مکان دیگر متغیر است.
محمد کاظم همایون رییس نهاد سبز تیره در ارتباط 
نفر  دو  آلودگي صوتي مي گوید: »صحبت کردن  با 
زمان در حدود 25 دسیبل  در حالت عادي در یك 
و  بیشتر  فاصله اي  با  شخص  دو  که  زماني  مي باشد. 
صداي بلندتر صحبت کنند صداي معمولي انسان ها به 
40 دسیبل نیز مي رسد. از این رو صداهایي که در طول 
شب از 45 دسیبل و در طول روز از 60 دسیبل بیشتر 

باشد را مي توان آلودگي صوتي گفت.«
آلودگي صوتي براي اولین بار در کشور ایتالیا کشف 
شد. بعد از دهه 70 در اکثریت کشورها، استانداردهاي 
شهري  مهندسي  و  صوتي  آلودگي  از  جلوگیري 
و  قوانین  داراي  بیشتر کشورها  این رو  از  الزامي شد. 
صوتي  آلودگي  حال  این  با  هستند.  صوتي  مقررات 

در افغانستان نسبت به دیگر کشورها متفاوت است.
به گفته همایون، آلودگي صوتي پدیده منفي زندگي 
آلودگي  شاهد  کمتر  روستاها  در  ما  است.  شهري 
صوتي هستیم. یکي از دالیل آلودگي صوتي در شهر 
کابل نیز ورود بیش ازحد مجاز موترها، به خصوص 
این،  کنار  در  است.  شهر  داخل  در  باري  موترهاي 
شاهراه  نبود  و  جنراتورها  اندازه  از  بیش  موجودیت 
در شهر باعث ازدیاد آلودگي صوتي گردیده است. 

پرواز  از دالیل آلودگي صوتي  هم چنان یکي دیگر 
بي حد و اندازه و خالف معیاري هواپیماها از شهرهاي 
کشور مي  باشد. او معتقد است که صداي پرواز این 
هواپیماها مي تواند یك خطر جدي براي کودکان و 
هم چنین مادران باردار باشد، تا جایي که امکان دارد 

خطر مرگ را براي این افراد به وجود آورد.
از  بیش  بودن  شلوغ  و  جمعیت  ازدحام  این رو  از 
و  صوتي  آلودگي  بوجودآورنده  نیز  شهر  اندازه 
بر آلودگي صوتي دارد. عوامل  منفي  تاثیر  هم چنین 
زیادي را مي توان براي افزایش آلودگي صوتي بیان 
این عوامل  ما روزانه شاهد  به طور معمول  کرد. زیرا 
پیش  بسیار  مطلب  این  ما  از  کدام  هر  براي  هستیم. 
رستورانت  کنار یك  از  عبور  هنگام  است که  آمده 
و یا یك کاست فروشي مجبور شویم گوش هاي خود 
را بگیریم تا صداي بلند و گوش خراش آهنگ ها ما 
است  ما روشن  براي همه ی  نکته  این  ندهد.  آزار  را 
که یکي از مشکالت صوتي که امروزه شهریان کابل 
و  کاست فروش ها  مساله  همین  هستند  روبه رو  آن  با 
برخورد  هیچ  که  متاسفانه  زیرا  رستورانت هاست. 
با  برخورد جدي  ندارد که  قانوني وجود  یا  و  جدي 
کساني که در این خصوص تخطي مي کنند صورت 

بگیرد.
تاثیر  درازمدت  در  صوتي  »آلودگي  مي گوید:  او 
کاهش  مي گذارد.  انسان ها  سالمتي  بر  بدي  بسیار 
شنوایي گوش یکي از نمونه هاي تاثیر آلودگي صوتي 
آلودگي صوتي  معرض شدید  در  که  است. کساني 
رنگ پریدگي  زودرس،  خستگي  دچار  دارند  قرار 
این  این رو،  از  مي گردند.  خون  فشار  پایین آمدن  و 
اشخاص به افرادي جنگ جو و خشونت طلب مبدل 

مي گردند.«

از ساده ترین و محسوس ترین عوارضي که سر و صدا 
قدرت  دادن  دست  از  مي آورد،  وجو  به  انسان  براي 
غیرآزاردهنده  و  مداوم  صداي  حتا  است،  شنوایي 
را  گوش  حساسیت  و  بوده  مضر  انسان  براي  نیز 
تقلیل مي دهد. شنیدن صدایي  انواع صداها  به  نسبت 
نیاز  دقیقه،  به مدت 10  با شدت صوتي 100 دسیبل 
کامال  محیطي  در  دقیقه   20 مدت  به  استراحتي  به 
آرام دارد تا اثر آن را جبران نماید. اثرات بلندمدت 
سروصدا بر گوش انسان به صورت »کري ادراکي یا 
عصبي« ظاهر مي گردد؛ همچنین در نتیجه کارکردن 
در محیط هاي پر سر و صدا، سلول هاي شنوایي از بین 
رفته و منجر به کري غیرقابل برگشت مي گردد، که 
»کري شغلي«  اصطالح  در  را  شنوایي  آفت  نوع  این 
مي نامند. در ضمن، افزایش سن نیز بر کاهش شنوایي 
فرکانس هاي  در  ابتدا  به طوریکه  دارد،  زیادي  تاثیر 
تدریج  به  اما  مي شود  اعمال  بیشتري  شدت  با  باالتر 

روند  از  بخشي  عنوان  به 
فیزیولوژي، با افزایش سن این 
حساسیت کاهش مي یابد. این 
نکته را نباید فراموش کرد که 
اثر  در  شنوایي  کاهش  میزان 
افزایش سن، در افراد مختلف 
مورد  در  حتا  است  متفاوت 
کاهش  در  سن  تاثیر  زنان، 
مردان  با  مقایسه  در  شنوایي 

کمتر است.
اثرات  وجود  این  با   
از  دارد  نیز  غیرمستقیمی 
عصبي،  حساسیت  جمله: 
شدید،  تحریك پذیري 
شوك  عضالني،  گرفتگي 
و  جسمي  خستگي  عصبي، 
و  ترس  سرگیجه،  روحي، 
خواب،  آشفتگي  اضطراب، 
قلب  ضربان  افزایش  آلرژي، 
و فشارخون، اختالل در تعادل 
خوني  عروق  انقباض  بدن، 
پوست، کاهش فعالیت سیستم 
گوارشي و سوهاضمه، ضعف 
به  تماي  جنسي،  و  بینایي  قوه 

قتل و خودکشي و غیره.

الزم به یادآوري است که از میان اثرات ذکر شده، 
شخص،  حساسیت  حسب  بر  رواني  و  ذهني  اثرات 
متفاوت است؛  افراد  موقعیت، زمان و حاالت رواني 
بر  افراد کاسته و  از قدرت فراگیري  اما در مجموع، 

تعداد اشتباهات در انجام کارهاي فکري مي افزاید.
این اثرات سو، تنها بر انسان ها نیست بلکه بر حیوانات 
قرار  مي گذارد.  را  خود  منفي  تاثیرات  نیز  گیاهان  و 
گرفتن یك حیوان در بیشتر از 8 ساعت در آلودگي 
صوتي شدید سبب کاهش فشار خون حتا باعث فلج 
شدن حیوان نیز مي گردد. از این رو همین تاثیرات سو 

را نیز مي تواند بر گیاهان و نباتات نیز داشته باشد.
به گفته آقای همایون با در نظر داشت این مساله که 
زندگي  نفر  میلیون   5 حدود  در  فعال  کابل  شهر  در 
قانون  چوکات  در  صوتي  مقرره  یك  باید  مي کند 

محیط زیست نیز وضع گردد.
اداره  مقامات در  پیش  این درحالي است که چندي 
محیط زیست گقته بودند که در تالش هستند تا مقرره 
در  تا  بفرستند  وزیران  به شورای  را  آلودگي صوتي 
پیروي از آن، کساني که این قانون را نقض مي نمایند 

جریمه گردند.
از مواردي  ادامه مي گوید: »گیاهان و درختان  او در 
هستند که مي توانند آلودگي صوتي را کاهش دهند 
و اثرات مثبت داشته باشند. به این علت است که در 
کشورهاي پیشرفته در اطراف دانشگاه ها، شفاخانه ها 
و خیابان هایي که منتهي هستند به میدان هوایي تحت 

پوشش درختان زیاد مي باشند.«
او معتقد است که در ده سال اخیر آلودگي صوتي  در 

کشور افزایش پیدا کرده است.
آلودگي  کاهش  و  کنترول  براي  همایون  گفته  به 
صوتي  آلودگي  دید  از  را  ساختمان ها  باید  صوتي 
معیاري بسازیم. هم چنان افزایش ساحات سبز نیز تاثیر 

مثبتي در کاهش و کنترول آلودگي صوتي دارد.
و  جسم  آسایش  که  است  خطري  صوتي  آلودگي 
روان انسان ها را در شهرهاي بزرگ در معرض تهدید 
جدید   زندگي  در  تنوع طلبي  است.  داده  قرار  جدي 
و  انواع  با  محیط شهري خویش  در  را  انسان  امروز، 
اقسام وسایل آزاردهنده ي گوش روبرو کرده است و 
به عبارتي بهتر، پیشرفت صاعقه آساي ماشین ها، خوي 
مردم  از  را  امروز  نابسامان  وضعیت  با  انطباق پذیري 
و  مشکل  تا  ما  جامعه ي  در  متاسفانه  است.  گرفته  ما 
معضل، علني و عمیق نشده باشد، به فکر چاره اندیشي 
و چاره جویي نیستیم، لذا هر چند که در حال حاضر، 
آلودگي  کنترول  مسوولیت  زیست  محیط  سازمان 
اجراي  در  نیز  شهرداري  و  بوده  عهده دار  را  صوتي 
سیاست گذاري ها، مي تواند به عنوان یك حامي ایفاي 
نقش کند، باید به طور جدي در مورد آلودگي صوتي 
و عوارض زیانبار آن، حساسیت بیشتري اعمال نموده 
و در این ارتباط، آیین نامه ها و قوانین خاصي تدوین 

کرد.

 آلودگی صوتی
 شفایی

معضلی که کمتر به آن 
توجه شده است

آلودگي صوتي خطري است كه آسايش جسم و روان انسان ها را در شهرهاي بزرگ در 
معرض تهديد جدي قرار داده است. تنوع طلبي در زندگي جديد  امروز، انسان را در محيط 
شهري خويش با انواع و اقسام وسايل آزاردهنده ي گوش روبرو كرده است و به عبارتي 
را  امروز  نابسامان  با وضعيت  انطباق پذيري  ماشين ها، خوي  پيشرفت صاعقه آساي  بهتر، 
از مردم ما گرفته است. متاسفانه در جامعه ي ما تا مشكل و معضل، علني و عميق نشده 
سازمان  حاضر،  حال  در  كه  هر چند  لذا  نيستيم،  چاره جويي  و  چاره انديشي  فكر  به  باشد، 
محيط زيست مسووليت كنترول آلودگي صوتي را عهده دار بوده و شهرداري نيز در اجراي 
سياست گذاري ها، مي تواند به عنوان يك حامي ايفاي نقش كند، بايد به طور جدي در مورد 
ارتباط،  اين  در  و  نموده  اعمال  بيشتري  حساسيت  آن،  زيانبار  عوارض  و  صوتي  آلودگي 

آيين نامه ها و قوانين خاصي تدوين كرد.

ACKU
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این  از  می شود.  تجلیل  کشور  در  معلم  روز  از  امروز 
پیش از روز معلم در ماه جوزا تجلیل می شد، اما امسال 
می شود.  تجلیل  معلم  روز  عنوان  به  میزان  ماه  سیزدهم 
انتقال روز معلم از سوم جوزا به سیزدهم میزان، گامی 
کشور  در  مهم  روز های  استندردسازی  راستای  در 

محسوب می گردد. 
معلم  که  دارد  اهمیت  نظر  این  از  معلم  روز  از  تجلیل 
محسوب  آگاهی  سوی  به  انسان  راهگشای  اولین 
می شود. از این رو تجلیل از معلم تجلیل از دانش، علم و 
آگاهی می باشد. چه خوب است که با استفاده از همین 
اهداف  شومی  تبلیغاتی،  عرصه ی  در  حداقل  فرصت، 

ایران در ماه جاری به صورت بی سروصدا میزبانی هیات 
طالبان را در تهران به عهده داشت. از آنجایی که ایاالت 
متحده امریکا نیروهایش را از افغانستان بیرون می کند، 
به خاطر  ایران  تالش های  از  نشانه ای  می تواند  این 
شکل دهی مسیر کشمکش های جاری در افغانستان تلقی 

گردد.
براساس اظهارات یک تن از دستیاران آقای برهان الدین 
تا  امیدواری کرده اند  ابراز  ایرانی ظاهرا  مقامات  ربانی، 
ربانی  برهان الدین  و  طالبان  هیات  میان  دیدار  زمینه ی 
در  همایش  همان  در  که  را  صلح  عالی  شورای  رییس 
دیدار  این  هرچند  آرند.  فراهم  داشت،  حضور  تهران 
در  طالبان  گروه  اعضای  حضور  اما  نپذیرفت،  صورت 
آن کشور حاکی از پیوند های عمیق ایران با گروه های 
شورشی و نشان دهنده ی پیشقدم شدن آنها در نفوذ بیشتر 
به کشور همسایه شرقی شان، پس از کاهش نقش امریکا 

در افغانستان می باشد.
روابط میان ایران و رهبری طالبان از سالیان قبل به طرز 
امور  زمام  طالبان  زمانی که  گرایید؛  تیرگی  به  عمیقی 
کشته شدن  علت  به  داشتند،  دست  در   90 دهه  در  را 
دیپلومات های ایرانی در افغانستان، دو کشور در آستانه 

یک جنگ علیه یک دیگر قرار گرفتند.
را  ایران  که  سال هاست  امریکا  متحده  ایاالت  مقامات 
و  شورشیان  آموزش  زمینه های  فراهم آوری  به  متهم 
دادن اسلحه پیشرفته برای برخی از فرماندهان شورشیان 
می کند. همچنان آنها نقش ایران را نسبت به کشورهای 
دیگری که در جنگ افغانستان دخیل اند، کمتر می دانند. 
ارتباط  نمایانگر  که  دارد  وجود  نشانه هایی  آنهم  با 

مقامات ارشد طالبان و ایران است.
براساس اظهارات تحلیلگران، میزبانی طالبان در همایش 
ایرانی در محکم ساختن  مقامات  عنوان سعی  به  تهران 

کسانی مورد حمله تبلیغاتی قرار گیرد، که با علم و دانش 
ابراز دشمنی کرده و به سوختاندن مکتب و کشتن معلم 

مبادرت می کنند.
می کند  خوشبینی  ابراز  هرازگاهی  معارف  وزیر  اگرچه 
که طالبان که در مخالفت مسلحانه با دولت قرار داشته و 
نسبت به تمامی برنامه های اجرایی دولت، از جمله تعلیم 
دست  معارف  با  مخالفت  از  دارند،  حساسیت  تربیت  و 
دست اندرکاران  و  معارف  امنیت  عدم  اما  کشیده اند، 
کشور  در  جدی  مشکالت  از  یکی  هم  هنوز  معارف 
هنوز هم  نشان می دهد که  آمارها  و  محسوب می گردد 

مکاتبی در برخی از والیت های ناامن مسدود می باشد.

دولتمرادی

آنها  برای  چنانچه  می شود،   پنداشته  طالبان  با  ارتباطات 
نیروهای  آخرین  خروج  از  پس  که  است  شده  روشن 
افغانستان به  خارجی در سال 2014، طالبان می توانند در 
مقامات  گردند.   تلقی  قدرت شکن  ساختار  یک  عنوان 
سلسله  یک  آغازگر  قبل  مدتی  امریکا  متحده  ایاالت 

گفتگو ها با طالبان شده اند.
زمینه های  در  کار  سال  ده ها  تجربه  که  سیمپل  مایکل 
»ایران  می دارد:  اظهار  دارد،  افغانستان  در  دیپلوماسی 
خودش را به عنوان یک بازیگر اصلی در منطقه و سهم دار 
مشروع در افغانستان می پندارد و نمی خواهد تا این کشور 
در راه رشد گرایش های سیاسی دلخواه گام بگذارد. اگر 
طالبان  با  موثر  نقش  آوردن  به دست  به خاطر  باشد  قرار 

معامله کنند، آنها آماده اند تا به این کار تن دهند.«
واسطه  به  تهران  اسالمی  بیداری  همایش  سامان دهی 
مرجع  که  ایران  رهبری  مقام  خامنه ای  علی  آیت اهلل 
می شود،  تلقی  کشور  آن  سیاست  در  تصمیم گیرنده 
صورت گرفته بود. این همایش که در اواسط ماه سپتامبر 
شخصیت های  و  دانشمند   700 از  بیشتر  گردید،  برگزار 

سیاسی اسالمی را از سراسر جهان گردهم آورده بود.
عالی  شورای  رییس  عنوان  به  قبل  سال  که  ربانی  آقای 
دولت  از  همایش  این  در  شد،  برگزیده  افغانستان  صلح 
افغانستان نمایندگی می کرد اما چند روز پس از شرکت 
از  را یک تن  مردی که خودش  توسط  همایش،  این  در 
مذاکره کنندگان طالبان معرفی نموده بود، در کابل ترور 

شد. ظاهرا این دو موضوع ربطی به هم نداشتند.
علت  به  آنها  که  داشتند  اظهار  صلح  شورای  اعضای 
عدم تمایل طالبان جهت گفتگو به غرض پایان رسانیدن 
مراسم  در  اما  نداشته اند.  پیشرفتی  کارشان  در  جنگ، 

گشایش همایش تهران پیشامد قابل مالحظه ای رخ داد.
ارسال رحمانی معین وزارت معارف در دوره زمامداری 

از  تجلیل  با  همزمان  که  است  خوب  بسیار  این رو  از 
تربیت  و  تعلیم  و  علم  با  که  کسانی  علیه  معلم،  روز 
به  حداقل  و  شود  تاخته  نیز  می کنند،  مخاصمت  ابراز 
بارورسازی این ذهنیت که مردم افغانستان، هرگز کسانی 

را نمی بخشند که با علم و دانش سر دوستی ندارند.
در  تربیت  و  تعلیم  چشم انداز  سطحی  نظر  از  اگرچه 
افغانستان نسبت به گذشته بهتر شده است و حد اقل در ده 
سال اخیر، این تفاوت مثبت نسبت به دوره طالبان به میان 
آمده که محرومیت از تعلیم و تحصیل بخشی از زندگی 
اما  نمی گردد،  محسوب  دختران  و  زنان  به  تحمیل شده 
باید این واقعیت قبول شود که هنوز هم در عرصه تعلیم و 

تربیت کارهای زیادی ناشده باقی مانده است.
از نظر حقوق بشری نیز تعلیم و تربیت جایگاه بسیار مهمی 
مصادیق  از  یکی  عنوان  به  تحصیل  و  تعلیم  و حق  دارد 
حقوق  نسل بندی  در  و  می شود  محسوب  بشری  حقوق 
بشر،  حقوق  دوم  نسل  در  گرفتن  قرار  با  حق  این  بشر، 

مسوولیت های ایجابی را برای دولت به وجود می آورد.
ایجابی بودن این حق بشری به این معنا است که دولت ها 
مسوولیت دارند تا شرایط دسترسی برابر اتباع خود را به 
تعلیم و تربیت فراهم کنند. امروزه ناامنی یکی از عواملی 
است که مانع تعلیم بسیاری از فرزندان آینده ساز کشور 
به کسانی که  ما  می گردد. خوب است که دولت مردان 
این  اطفال  تربیت  تعلیم و  مانع  افغانستان،  ناامن کردن  با 
سرزمین می گردند، خصمانه بنگرند و آنان را برادران نه، 

بلکه دشمنان مردم این سرزمین خطاب کنند.

طالبان در دهه 90 و یکتن از اعضای شورای عالی صلح 
که در سفر تهران با آقای ربانی همراه بود، اظهار داشت  
امارت  مقامات  از  نیک محمد یک تن  از حضور  که وی 
»آنها  این مورد گفت:  پیشین طالبان یکه خورد. وی در 
)طالبان( به ندرت در مراسم عمومی اشتراک می ورزند و 
هرازگاهی در چنین مراسمی اشتراک می ورزند با نام های 

مستعار حضور می یابند.«
جز  اما  دادیم  دست  هم  به  »ما  افزود:  رحمانی  آقای 
هم  به  دیگری  سخن  معمول،  تعارف  و  احوال پرسی 
کوچکی  گروه  رهبری  که  نیک محمد  آقای  نگفتیم.« 
از هیات طالبان را به عهده داشت، یک تن از رهبران پر 
نفوذی است که با مقامات ارشد شورای کویته در ارتباط 

است.
بر اساس اظهارات آقای مایکل سیمپل، نیک محمد شامل 
لیست افرادی است که از سوی ملل متحد تحریم شده اند 
به صورت  وی  که  است  آن  از  حاکی  شواهد  برخی  و 
فعاالنه و موثر در رهبری گروه های شورشی دست دارد.

هیات  در  که  سیاسی  تحلیلگران  از  یک تن  مژده  وحید 
تحت رهبری آقای ربانی شامل بود، اظهار می دارد که وی 
به حضور  لیست مدعوین همایش  با خوانش  در نخست 
آنها  از  لیست  را که در  نامی  برد و دو  پی  هیات طالبان 
ذکر شده بود، تشخیص داد. در آن لیست از نیک محمد 
حضور  مخالف  جبهه ی  نمایندگان  عنوان  به  طیب آغا  و 

امریکا در افغانستان نام برده شده بود.
از طیب آغا به عنوان دستیار مال عمر رهبر طالبان نام برده 

باعث سرگردانی  از اصلی ترین دالیلی که  امروزه یکی 
مایه های  نظر  از  که  می باشد  این  شده  جامعه  سیاسی 
در  مهارت  داعیه  اگرچه  هستیم.  مواجه  با ضعف  علمی 
سیاست بازی و رهبری در جامعه زیاد می باشد، اما به دلیل 
داعیه ها،  این گونه  دانشی  و  علمی  پایه های  بودن  لرزنده 
حرکت  برای  کمی  بسیار  انگیزه ی  که  می شود  دیده 
علمی و منطقی در جهت سامان دهی جامعه وجود دارد. 
انگیزه  عدم  این  نشان دهنده  که  موضوعاتی  از  یکی 
می باشد، این است که عالقه ای به مطالعه علمی آفت ها 
و قبول واقعیت ها وجود ندارد و این خود نشان دهنده ی 
فقر فرهنگی و علمی و کمبود یا نبود مهارت و تخصص 

مسلکی در جامعه می باشد.
تجلیل  و  استقبال  حالی  در  معلم  جدید  روز  از  آنهم  با 
از  مثبت  و  تغییریافته  نگاه  ما شاهد  اقل  می شود که حد 
سوی مردم به معارف و تعلیم و تربیت و اهمیت انگاری 
این موضوع در نزد آنها می باشیم. هم اکنون دیده می شود 
سرمایه گذاری  عرصه  این  در  عالقمندان  از  برخی  که 
و  شخصی  مکاتب  زده  ابتکار  به  دست  و  می کنند 
خصوصی را فعال می کنند. همزمان دیده می شود که از 
این مکاتب استقبال شده و شماری از مردم اطفال خویش 
را به این مکاتب فرستاده و هزینه آن را متقبل می شوند. 
این  است؛  داشته  تلخی  سرگذشت  گذشته  در  معارف 
سرگذشت تلخ به خصوص در دوره ی طالبان تلخ تر از 
هر دوره ی دیگر بوده است. اما امروز دیده می شود که 
این عرصه با استقبال مردم مواجه است و هزینه تحصیل و 
تعلیم یک بخش ویژه در هزینه های اصلی زندگی مردم 
نوید خوب  برای جامعه یک  این می تواند  یافته است و 

باشد.
اهمیت  از  معارف  مردم،  نزد  در  که  می دهد  نشان  این 
باید  اما این مهم می باشد که  زیادی برخوردار می باشد. 
تجارتی  از  تا  شود  ایجاد  میکانیزمی  نیز  دولت  از سوی 
شدن محض و افراطی مکاتب جلوگیری شود و جنبه ی 
شعاع  تحت  مکاتب  این  مهارت آفرینی  و  علم آموزی 

جنبه های اقتصادی و تجارتی آن قرار نگیرد.

می شود که بر اساس گزارش ها قرار است در گفتگوها با 
مقامات امریکایی در قطر و جرمنی شرکت کند. از قرار 
معلوم پس از فاش شدن اسم طیب آغا به عنوان گفتگوگر، 

وی روند مذاکره با مقامات غربی را متوقف ساخت.
هیچ کدام از اعضای هیات به رهبری آقای ربانی از حضور 
آمده  عده  این  اظهارات  در  اما  نگفتند،  سخن  طیب آغا 
چهره های شان  طالبان،  هیات  اعضای  از  برخی  که  است 

را با شال های شان پوشانیده بودند.
زمان  در  خارجه  وزارت  اسبق  کارمند  مژده  وحید 
این  از  بخشی  در  که  می دارد  اظهار  طالبان،  زمامداری 
همایش میزبانان ایرانی از هیات تحت رهبری آقای ربانی 
سخنرانی  ایراد  امکان  طالبان  هیات  به  اگر  تا  پرسیدند 
داده شود، آیا آنها اعتراض خواهند کرد؟ ابراز نظر های 
مختلفی میان هیات تحت رهبری آقای ربانی به مشاهده 
از آقای ربانی خواستند  ایرانی  رسید. در عوض میزبانان 
به صورت  طالبان  نمایندگان  با  همایش،  حاشیه  در  تا 
دیداری  چنین  نهایت  در  اما  نمایند.  دیدار  خصوصی 

جامه ی عمل نپوشید.
صلح  عالی  شورای  اعضای  از  یک تن  وقاد  امین  قاضی 
که در این همایش اشتراک ورزیده بود چنین گفت: »ما 
هراس داشتیم اگر چنین کنیم، این موضوع نشان دهنده ی 

ضعف و ناتوانی ما خواهد بود.«
سخنگوی وزارت خارجه ی امریکا از ابراز نظر در مورد 
مقامات  از  یک تن  ورزید.  خودداری  تهران  همایش 
اداره  اوباما اظهار داشت، ایران عالقمندی توجیه  پذیر به 
افغانستان و  نقش موثر در تحکم ثبات در منطقه دارد. ما 
به دنبال تالش های مان در جهت گفتگو با طالبان به خاطر 
پایان بخشیدن به منازعه افغانستان، مامورین ارشدمان را به 
همه کشورهای همسایه با افغانستان فرستادیم به جز ایران.

روز معلم و ارزش گزاری به علم

میزبانی ایران از طالبان
به منظور پیشنهاد نقش 

بزرگتر در افغانستان
واشنگتنپست

برگردان:ضیاافضلی
ACKU



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

بخش های شفاخانه والیتی غور:
تیم  با  ادامه  در  غور،  والیتی  شفاخانه  رییس 
نظارتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، 
را  شفاخانه  این  بخش های  غور  والیتی  دفتر 
زنانه،  اوپي دي  »جراحي،  نمود:  معرفی  چنین 
اولتراسوند،  واکسیناسیون،  مردانه،  اوپي دي 
پانسمان  سرپایي،  جراحي هاي  بخش  البرتوار، 
دوران  از  مراقبت  بخش هاي  تزریقات،  و 
از والدت،  بعد  اتاق عمل و مراقبت  حاملگي، 
کودکان  بخش  مادران شان،  و  اطفال  بخش 
فارمسیست،  رواني،  بیماران  بخش  تغذي،  سو 
بخش اورژانس، BCG و...« اما در واقع بیشتر 
این بخش ها به علت فقدان داکتران متخصص 
داکتر  موجودیت  از  مثال  می باشد.  غیرفعال 
متخصص روانی در این شفاخانه در حال حاضر 

خبری نیست.
عامه  صحت  رییس  یگانه،  نبی  غالم  داکتر 
باره می گوید: »40 درصد  والیت غور، دراین 
بودجه  و  تشکیل  به  نظر  ما  صحی  پرسونل 
نحوه  موضوع(  )این  است  بوده  کمبود  همیشه 
عرضه خدمات صحی را در والیت غور صدمه 

می رساند.«
کمبود  علت  غور،  والیتی  شفاخانه  رییس 
دراین  را  صحی  وپرسونل  متخصص  داکتران 
والیت چنین بیان می کند: »عدم ارایه امتیازات 
داکتران  و  داوطلبان  به  کافی  معاش  و  الزم  
سوی  از  دوردست   والیات  در  متخصص 

وزارت صحت عامه.« 
والیتی  شفاخانه  در  جراحی  خدمات 

غور:
جراحي هایی که تاکنون در این شفاخانه انجام 
کلیه،  سنگ  صفرا،  کیسه  برداشتن  مي شوند، 
آفات جگر، غدد هاي هموریید، هیسترکتومي، 

زن(،  رحم  )برداشتن 
لوله  )بستن  وازکتومي، 
و یاعقیم ساختن مردان(، 
لوله  )بستن  توبکتومي 
زنان(  نمودن  عقیم  یا  و 
جلوگیري  جهت 
شدن،  فرزند دار  از 
و  گوش  جراحي هاي 

گلو، فلوپ بیني و ... مي باشد.
تعداد  از  غور  والیتی  شفاخانه  رییس 
جراحی های نادری که دراین شفاخانه در سال 
الیحه  به  نسبت  و  است  افتاده  اتفاق  گذشته 
یاد  است،  بوده  باال  والیتی،  شفاخانه  وظایف 
جراحي هاي  جمله  »از  می گوید:  و  کند  می  
که حس شامه خبرنگاران شبکه لمر و صداي 
که  کیست  جراحي  بود،  برانگیخته  را  آزادي 
وزن آن 7 کیلو  گرام بوده و دختر دو ساله اي 
آن کیست را در ناحیه ایجان خود داشت و با 
درادامه  یعقوبی  داکتر  شد.«  جراحي  موفقیت 
می افزاید: »جراحي کیست تخمدان خانمي که 
»فیبراي« رحم  و مرض  به وزن 13 کیلو گرام 

که 11 کیلوگرام بوده نیز جراحي شده است.«
مشكالت شفاخانه والیتي غور:

1- کمبود داکتران متخصص؛ 
2- نبود بانک خون؛ 

3- فقدان بخش ارتوپیدی؛ 
4- فقدان بخش دماغی وروانی؛ ...

شفاخانه والیتی غور فاقد بخش های تخصصی 

دیگر از قبیل: اورتوپیدی، صحت روانی و دماغی 
و..است که به علت معاش کم، داکتران از دیگر 
والیات حاضر به خدمت در والیت غور نیستند. 
یاد  علت  به  دیگر  والیات  متخصص  داکتران 
خدمت  از  منظم  هوایی  ترانسپورت  نبود  و  شده 
نیز  سویی  از  و  نمی کنند  اسقبال  والیت  این  به 
مرکز  والیات  به  این والیت  متخصص  داکتران 
جذب  و  جلب  دارند  بهتری  شهری  خدمات  که 

می گردند. 
شفاخانه  خون  بانک  بخش  که  است  ذکر  قابل 
بیست  برق  نداشتن  علت  به  غور،  والیتی 
و  ندارد  اختیار  در  خونی  ذخیره  وچهارساعته، 
به صورت  نیاز  این مشکل در صورت  رفع  برای 
عاجل شروع به اخذ خون ومعاینات آن می نماید 
و بسا مواردی که به موقع گروه خونی مورد نیاز 
یافت نمی شود و یکی از این دو گزارشگر در یک 
مورد خود داوطلب ارا یه خون به مریضی  بوده 
گرفته،  تست  و  نمونه  معاینه  تشریفات  واز  است 
بر  در  را  وقت  ساعت  یک  قریب  خون  اخذ  تا 
گرفت. داکتر یعقوبی دراین خصوص گفت: »در 
این شفاخانه بانک خون وجود ندارد اگر مریضي 
افرادی  یا  و  اقوام  از  یا  کند  پیدا  احتیاج  به خون 
موقع  در  تا  داده  لیست  شفاخانه  این  در  قبال  که 
رییس  می شود.«  استفاده  بدهند،  خون  ضرورت 
را  شفاخانه  این  مشکالت  غور،  والیتی  شفاخانه 

چنین بر شمرد:
• مشکالت امنیتي والیت غور.

نورم  با  و  استندرد  ساختمان  موجودیت  عدم   •
امروزي.

زن  داکتران  متخصص،  داکتران  تعداد  کمبود   •
و قابله ها.

 30 حداقل  مریضان  براي  بستر  تخت  کمبود   •
تخت باتوجه به مراجعین این شفاخانه که روز به 

روز رو به افزایش است.
براي  بهداشتي  سرویس هاي  موجودیت  عدم   •

مریضان و حتا داکتران مثل حمام و....
• عدم موجودیت برق منظم در این شفاخانه.

رفع  و  مردم جامعه  بهداشت  بودن سطح  • پایین 
ضرورت شان به اطراف شفاخانه.

• دوري راه ها و صعب العبور بودن آن به خصوص 
در فصل زمستان و نرسیدن بیماران در وقت معین 

در مراکز صحی.
و  وظایف شان  به  نسبت  پولیس  آگاهي  عدم   •
مداخله در امور صحی  و آزار واذیت کارمندان، 
داکتران و نرس ها و پرسونل شفاخانه والیتي غور.

• کمبود امکانات جراحي و ادویه به خصوص در 
سال 1390.

• کمبود ادویه در بعضی مقاطع فصلی.
شفاخانه ده بستر تداوی معتادین والیت غور:

این  والیتی  شفاخانه  بر  عالوه  غور  والیت  در 
معتادین  بسترتداوی  ده  شفاخانه  تشکیل  والیت، 
از سوی  از اول سال 1390برای  تداوی معتادین 
واز  است  شده  منظور  عامه  صحت  وزارت 

از  و  می گردد  تمویل  عامه  صحت  انکشافی  بودیجه 
سال 2005میالدی  تا ختم سال خورشیدی 1389 این 
 UNOBCD پروسه به عنوان یک پروژه که از سوی
به  که  مریض هایی  به  می گردید؛  UNTFتمویل  یا  
می نمود.  ارایه  می کردند، خدمات  مراجعه  مرکز  این 
داکتر غالم نبی یگانه رییس صحت عامه والیت غور، 
در خصوص آغاز فعالیت این شفاخانه گفت: »وسایل، 
تجهیزات و امکانات آشپزخانه ای این شفاخانه جدیدا 
ختم  تا  که  امیدواریم  اما  است  شده  دیده  تدارک 
این   1390 سنبله  اول  هفته  در  و  رمضان  مبارک  ماه 

شفاخانه به بهره برداری برسد.«
معافیت  سوپروایزر  لعل زاد،  عارف  محمد  داکتر 
گفت:  غور،  والیت  عامه  صحت  ریاست  کتلوی 
کننده  مراجعه  نفر  شصت  یک صدو   1389 سال  »در 
تعداد  این  از  و  داشتند  اعتیاد  تکلیف  که  داشتیم، 
140نفر مرد، 28زن وپنج طفل زیر 15 سال )سه دختر 

ودو پسر( بودند.«
همین منبع نوع اعتیاد این افراد را به ترتیب ذیل بیان 
نفر  به تریاک 103 مرد، 22 زن و 19  »اعتیاد  داشت: 
مرد    1 و    ) زن  و1  مرد   8( نفر   9 هرویین  کریستال، 

چرس و متباقی )8 نفر(  تنباکو
داکتر لعل زاد درمورد مراجعه، تداوی و ترک مجدد 
در سال 1389 اضافه کرد: »19 نفر برای ترک مجدد 
در سال 1389 به این مرکز مراجعه کردند واین عده 

نیز تحت مداوا قرار گرفتند.«
داکتر عمر لعل زاد که  مسول شفاخانه 10بستر تداوی 
معتادین نیز می باشد، در مورد پروسه تداوی معتادین 
است،  پروسه طوالنی  اعتیاد یک  »ترک  عالوه کرد: 
وبیست روز  مشوره دهی صورت می گیرد  روز  تا 15 
ازآن مرحله ترک  بعد  و  باشد  تداوی  باید تحت  هم 
سال  سه  تا  یک  از  تعقیب  مراحل  و  می گردد  شروع 

تداوم پیدا می کند.«
C.H.A داکتر وکیل احمدی مسول صحی موسسه  

ثبت  عدم  از  ارسالی خود  ایمیل  در  غور،  در والیت 
اظهار  بنابه  داده اند.  1389خبر  سال  در  اعتیاد  واقعات 
دفتر  بشر  حقوق  نظارتی  تیم  نشست  در  موصوف 
والیتی غور: »در پالن کاری 
C.H.A موسسه   صحی 

معتادین  وتداوی  ثبت 
در  ما  و  است  نشده  گنجانده 
از  نوع  این  مراجعه  صورت 
ثبت  بدون  را  آنان  مریض ها، 
معتادین  تداوی  شفاخانه  به 
در مرکز والیت  غور، راجع 

می نماییم.«
تعداد کل معتادین والیت غور: 

متاسفانه آمار دقیقی از این مریض ها در دست نیست 
و بعضی از نهادها ارقام بسیار باالیی از اعتیاد به مواد 
مخدر را در والیت غور ذکر کرده اند و حتا تا یک صد 

هزار نفر معتاد به انواع مواد مخدر گفته اند.
جوانان  مهاجرت  پدیده  و  بی کاری  فقر،  به   باتوجه 
درصدی  همسایه  کشور های  و  کالن  شهر های  به 
والیت  این  خانواده های  و  جوانان  از  قابل توجهی 
این  از  دقیقی  آمار  متاسفانه  و  آورده اند  رو  اعتیاد  به 
مریض ها در دست نیست و بعضی از نهادها ارقام بسیار 
باالیی از اعتیاد به مواد مخدر را در والیت غور ذکر 
کرده اند وحتا تا یک صد هزار نفر معتاد به انواع مواد 
مخدر گفته اند. گرچند این ارقام خیلی از واقع به دور 
را  دقیقی  آمار  اعتبار کدام  قابل  و  ملی  نهاد  اما  است 
تاکنون اعالن نکرده اند و تمام ارقام ذکر شده تخمینی 
این  با  مبارزه  در  می تواند  دقیق  آمار  طبعا  می باشد. 
پدیده شوم کمک کالنی برای نهادهای ذی ربط باشد.
ادامه دارد

محدودکردن ساحه ی اختیارات و تقلیل امتیازات افراد بر وفق قوانین مي تواند 
بشري  جوامع  در  غیرالزامي  خشونت هاي  از  ناشي  لطمه های  و  صدمات  از 
بین بردن تمام اشکال خشونت کاري است بس مشکل و حتا  از  اما  بکاهد، 
اشکال  از  یکي  آن  در  که  نداریم  سراغ  را  جامعه ای  هیچ  دنیا  در  ناممکن. 
این که  بر  پیشرفته عالوه  باشد. در ممالک صنعتي و  نداشته  خشونت وجود 
دارد،  وجود  جوامع  آن  در  خشونت  اشکال  سایر  و  اقتصادي  خشونت هاي 
افراد آن جوامع وارد  به  را  بیشترین آسیب ها  خشونت هاي عاطفي و رواني 
در  خشونت  شده  نگهداشته  عقب   و  روبه انکشاف  ممالک  در  اما  مي کند. 
ساختار جامعه عوامل عمده ی پدیدآمدن خشونت هاي اقتصادي، اجتماعي، 
قومي، زباني و منطقه  اي مي باشد که بر زندگي افراد این جوامع سایه افکنده 

است.
دانشمندان علوم اجتماعي به منظور حل معضالت ناشي از وجود خشونت ها 
راه   خانوادگي  خشونت هاي  پدیده ی  عوامل  بررسي  و  تحلیل  تحقیق،  به 

حل های آن را ارایه کرده اند. 
تعریف خشونت

خشونت  از  تا  است  الزم  جامعه،  در  موجود  خشونت هاي  شناخت  براي 
تعریفي داشته باشیم و از انواع و اشکال خشونت ها اطالع حاصل کنیم. 

آن  به  اجتماعي  امور  که صاحب نظران  را  از خشونت  تعریف  چند  زیر  در 
اتفاق نظر دارند به عرض شما مي رسانیم.

 الف- تمام فشار هایي که به صورت غیراخالقي روی موجودات زنده وارد 
مي شود عبارت از خشونت است. 

خشونت  است:  کرده  تعریف  چنین  را  خشونت  جهان  صحي  سازمان  ب- 
عبارت از استعمال قوه ی فیزیکي و زور، چه به صورت عملي باشد )خشونت 
به صورت تهدید کننده )خشونت رواني( علیه خود شخص،  فیزیکي( و چه 
واردآمدن  زیاد سبب مجروح شدن،  احتمال  به  که  اجتماع  یا  دیگر  شخص 

صدمات رواني، عدم انکشاف، محرومیت و حتا سبب مرگ مي  شود. 
از نظر صحت هرقدر خشونت ها بیشتر باشد به همان اندازه صحت و سالمتي 

افراد آن جامعه در معرض خطر بیشتر قرار مي گیرد. 
باعث  که  ذهنیت ها  و  الفاظ  فعالیت ها،  انجام  از  است  مشتمل  ج- خشونت 

به وجود آوردن زیان هاي فیزیکي، رواني، اجتماعي یا محیطي گردد. 
تعریف سوم کامل ترین تعریفي است که تمام انواع و اشکال خشونت را بیان 

کرده است. 
با  شروع  پیشاني ترشي  از  خانواده  در  خشونت  معمولي ترین  و  خفیف ترین 
به  منجر  لت وکوب  و  پیدا کرده  ادامه  سیلي زدن  دو  یکي  و  لفظي  برخورد 
جراحت و واردآوردن زیان هاي فیزیکي و رواني خاتمه پیدا مي کند که این 

نوع خشونت ها از رایج ترین اشکال خشونت در اجتماع کنوني ما مي باشد.
پیمان نامه ی رفع خشونت علیه زنان که در سال 1993 توسط مجمع سازمان 

ملل متحد به تصویب رسید خشونت علیه زنان را چنین تعریف می کند:
1- بالفعل یا بالقوه، منجر به آسیب یا رنجش فیزیکی، جنسی یا روانی آنان 

شود.
2- تهدید به اعمال خشونت آمیز، سلب اختیار یا محرومیت اجباری از آزادی 

محسوب گردد.
3- در زندگی عمومی یا زندگی خصوصی صورت گیرد.) 2: 34(

ابعاد خشونت 
به صورت عموم خشونت داراي دو بعد زیر مي باشد: 

الف : بعد قابل رویت یا خشونت آشکار: که با چشم قابل مشاهده و رویت 
مي باشد مثل جنگ، کشتن، زدن، شکنجه دادن، فلج کردن و غیره. 

نمي شوند  دیده  چشم  به  که  پنهان:  خشونت  یا  رویت  غیرقابل  بعد   : ب 
و  بیسوادي  فقر،  وجود  کرد.  مشاهده  جامعه  در  را  آن  اثرات  می توان  اما 
از  که  مي دهد  نشان  را  جامعه  در  پنهان  خشونت هاي  اثرات  مریضي ها، 

خشونت هاي ساختاري جامعه مي باشد. 
باعث  جوامع  مختلف  سطوح  در  گوناگوني  اشکال  به  خشونت ها 

به وجود آوردن نابه ساماني ها و ناهنجاري ها مي شود. 
در جامعه ی جنگ زده، پدیده ی خشونت وسعت بیشتري داشته و مشکالت 
به وجود مي آورد که  را در سطوح مختلف جامعه  زیادي  نابه ساماني هاي  و 
اثرات ناشي از آن را به شکل خشونت هاي آشکار و پنهان مي توان مشاهده 
کرد. برخوردهاي تند و خشونت آمیزي که در روابط اجتماعي جامعه پدید 

آمده هرکدام وجود خشونت را نشان مي دهد. 
خشونت ها همه با هم ارتباط و پیوستگي دارند که بروز یکي از این خشونت ها 
مي تواند منبع خشونت هاي دیگر باشد یا خشونت هاي موجود را تشدید کند. 
ادامه دارد
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وضعیت صحت در والیت غور

 گزارشگران: سارا »رضایی« و محمد جواد »علوی«
 قسمت چهارم

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

خشونت علیه زنان 
 پوهیالی خیرالدین خیرخواه

 قسمت دوم

باتوجه به  فقر، بی کاری و پدیده مهاجرت جوانان به شهر های کالن و 
کشور های همسایه درصدی قابل توجهی از جوانان و خانواده های این والیت 
به اعتیاد رو آورده اند و متاسفانه آمار دقیقی از این مریض ها در دست نیست 
و بعضی از نهادها ارقام بسیار باالیی از اعتیاد به مواد مخدر را در والیت غور 

ACKUذکر کرده اند وحتا تا یک صد هزار نفر معتاد به انواع مواد مخدر گفته اند. 
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شاید در گذشته ها زمانی که ارزش های اجتماعی نقش 
اساسی در حیات مردم داشت؛ معلمی به عنوان یکی از 
بهترین و مقدس ترین وظایف پنداشته می شد و خیلی ها 
تالش سخت می کردند تا این شغل شریف را به دست 
آورند. ولی امروزه همچنانی که دانشکده های تعلیم و 
تربیه و تربیت معلم پایین ترین رده امتیازی در کانکور 
را دارا است، همچنان خود معلمین نیز بدترین وضعیت 

زندگی را سپری می کنند. 
و  جنب  می شود  نزدیک  معلم  روز  این که  محض  به 
باید  به وجود می آید که  نهاد های معارف  جوشی در 
هرچه بهتر و عالی این روز خجسته تجلیل گردد. در 
را  گردن شان  رگ های  اراکین  هم  آن  تجلیل  روز 
ورم می دهند تا نشان بدهند چقدر به این مقام ارزش 
قایل اند. ولی همین که یک روز از روز معلم گذشت 
دیگر کسی سراغ معلم را نخواهد گرفت و به گفته ی 

عوام کسی نرخ شلغم را هم از معلم نمی پرسد. 
با این وضعیت است که سالیان دراز معلمین افغانستان 
و هرات اوالد این وطن را تدریس می کنند و با شکم 

گرسنه و لباس کهنه مشغول آموختاندن اند. 
وضعیت معلمین حداقل در دو دهه ی گذشته بدترین 
حکومت  سقوط  از  بعد  است.  داشته  را  خود  حال 
داکتر نجیب اهلل و روی کار آمدن مجاهدین، نخستین 
در  تنظمیی  زیرا جنگ های  معلمین خوردند  را  ضربه 
را مختل  برنامه های درسی  تمام  و کنار کشور  گوشه 

نمایندگان مردم در شورای والیتی بدخشان می گویند 
که با وجود وعده های مکرر مقام های بلندپایه، تاهنوز 
از آغاز کار عملی سرک فیض آباد – بهارک خبری 

نیست.
والیتی  شورای  در  مردم  نماینده  بهارستانی،  نازیه 
می گوید: »در چهار سال گذشته به نسبت نبود بودجه، 
زمان آغاز کار این سرک مشخص نبود؛ اما حاال که 
بودجه به همین منظور از طرف بانک انکشاف آسیایی 
منظور شده است باز هم از سرنوشت این پروژه خبری 

نیست.«
به گفته وی از مدت چندسال به این طرف، مقام های 
مسوول بار بار وعده اعمار سرک فیض آباد- بهارک 
تکرار  سال  هر  گذشت  با  اما  داده اند،  مردم  به  را 

وعده ها بیشتر شده و در عمل چیزی دیده نمی شود.
وی اضافه کرد که عمده ترین دلیل تعلل در کار این 
بدخشان در  مردم  نمایندگان  میان  اختالف  را  سرک 

مجلس نمایندگان تشکیل می دهد.
را  اختالفات شان  مردم  نمایندگان  اگر  او  گفته ی  به 
که  مردمی  به  خدمت  انجام  برای  و  بگذارند  کنار 
کوچکترین  و  کشیده اند  را  فراموشی  رنج  سال ها 
عمل  متحدانه  است،  نگرفته  صورت  آنها  به  کاری 
هیچ مشکلی  نمایند،  وارد  فشار  مقام ها  باالی  و  کنند 

در راستای آغاز کار این سرک وجود ندارد.
شاهراه فیض آباد- بهارک که 44 کیلومتر طول دارد، 
گذرگاه برای باشندگان بیش از 13 ولسوالی به شهر 

فیض آباد مر کز والیت بدخشان به شمار می رود.
به ویژه  بخش ها  تمام  در  ولسوالی   13 این  باشندگان  
دچار  والیت  مرکز  به  بیماران شان  انتقال  زمینه ی  در 

مشکل استند.
می گوید:  بهارک  ولسوالی  باشنده  خادم،  همراه خان 
»اگر این سرک به صورت پخته و اساسی اعمار شود 
بخش ها  تمام  در  ولسوالی   13 باشندگان  مشکالت 
کالن ترین  که  بیماران شان  انتقال  زمینه ی  در  به ویژه 
خواهد  پایان  می رود،  شمار  به  مردم  برای  مشکل 

یافت.«
به گفته ی وی آنها همه ساله در این مسیر شاهد مرگ 
بیمارانی می باشند که به نسبت نبود خدمات صحی در 
مناطق شان به شهر فیض آباد مرکز این والیت مراجعه 

کرد و همچنانی که برنامه های درسی مختل شد حقوق 
تمام  اول  قدم  در  ریخت.  هم  به  نیز  معلمین  مزایای  و 
معاش  کنار  در  گذشته  در  دولت  که  امکاناتی  و  مزایا 
آن  از  پس  و  قطع گردید  داشت  نظر  در  معلمین  برای 
به دست شان  به طور مستمر  نیز  حتا معاش ماهوار آنان 
نمی  رسید. تاریخ به خوبی گواه است که معلمین زیادی 
در بین سال های دهه ی نود بعد از ختم وظیفه ی معلمی 
به دست فروشی و کار های شاقه ای که بتواند یک لقمه 
حتا  و  می زدند  دست  برساند  خانواده شان  به  بیشتر  نان 

تعداد گدایی می کردند. 
معلمان  برای  دوره  سیاه ترین  که  هم  طالبان  دوران 
افغانستان  معارف  در  اتفاقا  که  زن  معلمان  تمامی  بود، 
تعداد شان بیشتر از مردان بود مجبور به خانه نشینی شدند 
معلمان  گردید.  بیشتر  معلم  قشر  بدبختی  جا  این  از  و 
طاقت فرسا  و  شاقه  کار های  به  طالبان  دوران  در  زیاد 
روآوردند خصوصا آن خانواده هایی که مرد خود را در 
نان آور  تنها  و  بودند  داده  از دست  جنگ های سه دهه 
خانه شان همان معلم زنی بود که او هم زندانی خانه شده 
گوشت  و  پوست  تمام  به  را  سیه روزی  و  بدبختی  بود 
وجود خود حس کردند. با سقوط رژیم طالبان و آمدن 
امیدواری ها  جهانی،  جامعه  تالش  با  جدید  حکومت 
نیز  دولت  شد.  بیشتر  معلمین  وضعیت  شدن  بهتر  برای 

راه  نیمه ی  در  شفاخانه  به  رسیدن  ار  قبل  اما  می کنند، 
مرگ به سراغ شان می آید.

از جانبی درآمد 13 ولسوالی که از همین مسیر میوه ها 
و محصوالت شان را برای فروش به مرکز والیت انتقال 

می دهند نیز با مشکل تلف شدن مواجه است.
درآمد  »کالنترین  می دارد:  ابراز  خادم  آقای 
ولسوالی های 13 گانه را که ازاین مسیر عبور می کنند، 
سرک  یک  نبود  در  که  می دهد  تشکیل  میوه جات 
دیگر  بازارهای  و  مرکز  به  آن  انتقال  پخته،  و  درست 

نا ممکن است.«
آن  نکردن  عملی  و  پایه  بلند  مقام های  وعده  تکرار 
وعده های سبب شد که نمایندگان 13 ولسوالی حدود 
کابل  به  سرک  این  کار  تعقیب  برای  پیش  ماه  یک 

بروند.
استاد عبدالحمید یک تن از نمایندگان که برای در میان 
کابل  به  دولتی  مقام های  نزد  مردم  مشکالت  گذاشتن 
شدیم  روبرو  مقام ها  با  ما  که  »زمانی  گفت:  بود  رفته 
چهارساله دروغی را که پی در پی به مردم گفته بودند به 
رخ شان کشیدیم و گفتیم که ما دیگر تحمل تکراراین 

وعده ها را نداریم.«
به گفته وی شخص رییس جمهور و وزارت فواید عامه 

وعده ی باال بردن سطح زندگی معلمان را داد و اعالم 
معاش  جدید  ریفورم های  شدن  اجرایی  با  که  کرد 
معلمین تا ده ها برابر افزایش می یابد و همچنین امکانات 
معلمین  به  زندگی  تسهیالت  عنوان  به  نیز  دیگری 
از  دهه  یک  گذشت  از  بعد  امروزه  ولی  شد.  پرداخته 
پنج  از  بیش  و گذشت  آمدن حکومت جدید  رویکار 
کوچکی  بخشی  تنها  جدید  ریفورم های  وعده  از  سال 
جدید  ریفورم های  مزایای  از  توانسته اند  معلمین  از 
استفاده کنند و همچنان بخش زیادی از معلمین با همان 
معاش های اندک سالیان پیش زندگی را پیش می برند. 
پژوهش های جدید درصورتی که  براساس  در حالی که 
همیشگی  تامین  و  خود  زندگی  وضعیت  از  معلم  یک 
طور  به  توانست  نخواهد  هیچ وجه  به  نباشد  مطمین  آن 
در صنف  را  بهتر  تدریس  زمینه ی  استاندارد  و  درست 

خودش ایجاد کند. 
معلمین در حال حاضر نیز دارای شغل های دوم هستند 
یک  زندگی  کفایت  دولتی  موجود  معاش  هنوز  زیرا 
معلم را نمی کند. شاید کرایه یک خانه خیلی هم قدیمی 
باشد.  بیشتر  از معاش یک ماهه یک معلم  نیمه خراب  و 
را  معلمین  برای  زمین  توزیع  پیش  سال  چند  از  دولت 
این طریق برای معلمان مسکن  از  تا  روی دست گرفت 
توزیع  که  والیت هایی  تمام  در  شاید  ولی  سازد  مهیا 

به آنها اطمینان داده است که به زودترین فرصت کار 
سرک فیض آباد- بهارک را آغاز خواهند کرد.

دادن  فریب  زمینه  بار  این  که  ساخت  خاطرنشان  وی 
سرک  بودجه  که  چرا  ندارد،  وجود  برای شان  مردم 
و  است  شده  منظور  آسیایی  انکشاف  بانک  طرف  از 
شورای  فیصله  به  را  وعده  این  جمهور  رییس  شخص 
هم  وزیران  شورای  از طرف  که  کرد  موکول  وزیران 

به تصویب رسید.
او ادامه داد: »ما برای مردم آغاز کار این سرک را مژده 

گرفتیم و انتظار عملی شدن این برنامه را داریم.«
در  عامه  فواید  آمر  شیرزی،  رفیق  محمد  حال  این  با 
والیت بدخشان می گوید: »قرار است به زودی کاری 

شاهراه فیض آباد ـ  بهارک آغاز شود.«
این  و  دادیم  وعده  زیاد  مردم  به  این که  »از  گفت:  او 
وعده ها هیچ گاه جامه عمل نپوشیده است، دیگر جرات 
به همین خاطر زمان مشخص  و  نداریم  را  وعده دادن 

آغاز کار این سرک را به مردم گفته نمی توانیم.«
وی خاطرنشان ساخت که کارهای مقدماتی این سرک 
آغاز  بودجه  نبود  نسبت  ولی  بود،  تکمیل شده  قبل  از 
این کار ناممکن بود. حاال بودجه این سرک از طرف 
بانک انکشاف آسیایی منظور شده است و کار آن میان 
شرکت ها به داوطلبی گذاشته شده بود که یک شرکت 
در این داوطلبی برنده شد و در آینده نزدیک شروع به 

نتوانسته اند  هم  درصد  یک  شده  اجرا  معلمین  به  زمین 
معلم  برای  دیگر  از سوی  کنند.  آباد  را  زمین ها  این  تا 
فکری شان  توان  و  ذهن  بروزسازی  امکان  هیچ گونه 
توان  و  توش  همان  با  معلمین  اکثریت  و  ندارد  وجود 
فکری گذشته به شاگردان درس می دهند و از شیوه  های 
در  حتا  ندارند  آگاهی  دقیق  طور  به  تدریس  نوین 
درس  نوین  درسی  شیوه  های  این  نیز  معلم  تربیه  مراکز 
تدریس  زمان  در طول  معلمین  اکثریت  نمی شود.  داده 
زندگی  مشکالت  زیرا  ندارند.  درست  فکری  تمرکز 
کرده  مشکل  دچار  را  قشر  این  آنقدر  آنان  خانوادگی 
موضوعیتی  و  موقعیت  چه  در  می رود  یاد شان  گاه  که 
نیز مشکل همانند همه  برای معلمین هرات  قرار دارند. 
جای افغانستان است. گرچه در طول این چند سال اخیر 
تالش شده تا وضعیت زندگی معلمین را بهتر سازند تا 
این فکر نکنند که  به  حداقل معلمین در وقت تدریس 
امشب آیا سفره شان نان برای خوردن خواهد داشت یا 
نه. تجلیل از روز معلم در عد التفات به وضعیت معلم از 
نظر نویسنده کاری عبث و آب در هاون کوبیدن است 
زیرا این گونه تجلیل های سطحی و ظاهری جز این که 
نظرافتاده  از  قشر  این  معلمین،  به چشم  بخواهند خاک 

بپاشند چیزی دیگری نخواهد بود. 


کار خواهد کرد.
سرک  این  اعمار  با  که  داشت  بیان  شیرزی  آقای 
نبود سرک  ناحیه  از  ولسوالی  باشندگان 13  مشکالت 
پخته و اساسی مرفوع خواهد چرا که عالوه از سرک 
میان فیض آباد- بهارک بودجه ای برای سرک بهارک 
تا اشکاشم که دو برابر این سرک طول دارد، نیز منظور 

شده است.
آمر فواید عامه حدود سه ماه پیش در مصاحبه با روزنامه 
این سرک تکمیل شده و  8صبح گفته بود که سروی 
از مرکز کار  اعزامی  با آمدن هیات  تایک هفته دیگر 
این شاهراه آغاز خواهد شد، ولی از آن زمان تااکنون 
سه ماه بیشتر سپری می شود و همه موضوعات راجع به 
باقی  ابهام  تا هنوز در هاله  بها رک  شاهراه فیض آباد- 
برداشته  عملی  گام  وعده،  هم جز  هنوز  و  است  مانده 

نشده است.

شغل انبیا 
کم ارزش شده است

چهار سال وعده
برای اعمار یک سرک

در بدخشان
 سیحون ـ  بدخشان 

ACKU
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حمله مسلحانه به بس 
مسافران در پاکستان 

بس  يک  به  ناشناس  مسلح  مردان  حمله  در 
پلوچستان  ايالت  مرکز  کويته،  شهر  حومه  در 

پاکستان، دست کم دوازده نفر کشته شده اند.
انگيزه فرقه گرايانه بوده  اين حمله دارای  ظاهرا 
و گفته می شود که قربانيان اين حمله از شيعيان 

بوده اند.
مهاجمان اين بس را در نقطه ای نزديک به شهر 
متوقف کردند، به مسافران دستور دادند از بس 

خارج شوند و سپس آنان را به گلوله بستند.
مذهب  سنی  مسلمانان  از  پاکستان  مردم  اکثر 
هستند اما شيعيان اقليت قابل توجهی را در اين 
فرقه ای  کشور تشکيل می دهند و درگيری های 
اين  در  اخير  دهه  چند  خالل  در  خصوص  به 

کشور شايع بوده است.
ارتباط  به  را  فرقه ای  درگيری های  منابع  برخی 
کشورهای  با  سنی  و  شيعه  تندرو  گروه های 
اين  که  افزوده اند  و  داده  نسبت  خارجی 
و  مذهبی  اختالف  تشديد  باعث  مداخالت 

اقدامات خشونت آميز دو طرف شده است.

تالش سنای امريکا برای 
تنبیه چین 

کرد  تصويب  را  امريکا طرحی  سنای  مجلس   
افزايش  برای  چين  بر  فشار  برای  را  راه  که 
امريکا  دالر  برابر  در  کشور  اين  پول  ارزش 

هموار می کند.
بر  می دهد  امکان  امريکا  دولت  به  مصوبه  اين 
واردات از کشورهايی که به کاهش مصنوعی 
صادراتشان  به  کمک  برای  خود  پول  ارزش 

متهم هستند، تعرفه های سنگين وضع کند.
اين طرح که از حمايت سناتورهای دموکرات 
به طور مستقيم  و جمهوری خواه تصويب شد، 
به چين اشاره نکرده اما خبرگزاری چين از آن 
برده  نام  تبليغی  و  نمادين  اقدام  يک  عنوان  به 

است.
حامی  گروه های  و  سياستمداران  از  بعضی 
چين  می گويند  امريکا  در  توليدکنندگان 
مصنوعی  طور  به  را  يوان  خود،  پول  ارزش 

پايين نگه داشته است.
در  يوان  برابری  نرخ  می گويند  دانشگاهيان 
واقعی  ارزش  از  کمتر  درصد  چهل  دالر  برابر 

آن است.
سياستمداران امريکايی می گويند در حالی که 
بروز مجدد رکود و  امريکا در معرض  اقتصاد 
و  اقتصاد  به  يوان  پايين  ارزش  است،  بحران 

صادرات اين کشور آسيب زده است.
مجلس سنا قرار است اين هفته به بحث درباره 
تحليلگران  اما  دهد  ادامه  مصوبه  اين  موضوع 
خاطر  به  نمايندگان  مجلس  می کنند  پيشبينی 
مخالفت بعضی از جمهوری خواهان از تصويب 

طرح مشابهی خودداری کند.
واکنش  از  نگرانی  خاطر  به  هم  سفيد  کاخ 
منفی چين روی خوشی به اين طرح نشان نداده 

است.

بمبگذاری انتحاری در موگاديشو، پايتخت 
سومالی منجر به کشته شدن حداقل 65 نفر 

و زخمی شدن 50 نفر ديگر شده است.
هنگامی  رسيده،  گزارش های  براساس 
در  نشستی  در  انتقالی  دولت  مقام های  که 
شرکت  وزارتخانه ها  از  يکی  ساختمان 
کرده بودند، يک الری پر از مواد منفجره 

با عبور از دروازه ورودی، منفجر شد.
خبرنگاران آن را بدترين حادثه ای خوانده 

که تا به حال ديده است.
تکه های  که  بود  حدی  به  انفجار  شدت 
وقوع  محل  صدمتری  چند  تا  اجساد 
انفجار پراکنده شد. در ميان کشته شدگان، 

امتحان سربازان و دانش آموزان ديده می شوند. برای شرکت در  دانش آموزان  اين 
در  برابر  در  آموزش  وزارت  ورودی 

بودند.  شده  جمع  ساختمان  اين  ورودی 
برای  بود  قرار  امتحان  اين  قبول شدگان 

تحصيل به ترکيه بروند.
به  دست  سربازان  انفجار،  اين  از  پس 

تيراندازی های هوايی زدند.
گروه  سخنگوی  راجی،  محمد  علی  شيخ 
اسالمگرای الشباب در گفتگو با بی بی سی، 

مسووليت اين حمله را پذيرفته است.
القاعده روابطی دارد، بخش  با  الشباب که 
در  را  سومالی  مرکز  و  جنوب  از  بزرگی 

کنترول خود دارد.
نيروهای  و  افريقا  اتحاديه ی  صلحبانان 
تنها  اخير  سال های  در  سوماليا  دولتی 
توانسته اند نيروهای الشباب را از موگاديشو 
خارج کرده و حضور خود را تنها در شهر 

حفظ کنند.

کرده  اعالم  مهاجرت  بين المللی  سازمان 
سپاه  سوی  از  عراق  شمال  گلوله باران  که 
خانوار  صدها  شدن  آواره  باعث  پاسداران 
اين آوارگان  اردوگاه های  شده  است و در 
خطر شيوع بيماری های مختلف وجود دارد.

»سازمان  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
بيانيه ای  انتشار  با  مهاجرت«  بين المللی 
اثر  بر  که  خانواده   884 وضعيت  از  گفت 
و  ايران  مرزی  مناطق  در  گلوله باران ها  اين 
عراق آواره شده اند مطلع شده است و افزود 
که اين خانواده ها هم اينک در اردوگاه های 

اسکان موقت پناه گرفته اند.
در ادامه اين بيانيه آمده است: »خانواده های 
آواره در اين اردوگاه ها بدون برق زندگی 
روبه رو  غذايی  مواد  کمبود  با  و  می کنند 
اين  استفاده  دليل  به  همچنين  هستند. 
به  نزديک  روان  آب های  از  خانواده ها 
اردوگاه که بسيار آلوده هستند نگرانی هايی 

از شيوع انواع بيماری ها وجود دارد.«
می افزايد:  بين المللی  سازمان  اين  بيانيه 
اين  »موارد بسياری از دچار شدن کودکان 

اردوگاه ها به اسهال شديد گزارش 
اين واجب ترين  بنابر  شده  است و 
مساله برای اين خانواده ها هم اينک 
معاينه طبی و دسترسی به جعبه های 

تصفيه آب است.«
مهاجرت  بين المللی  سازمان 
بسياری  که  کرد  تاکيد  همچنين 
گذران  برای  خانواده ها  اين  از 
وابسته اند  کشاورزی  به  زندگی 
اين  دام های  »تخريب زمين ها و  و 
خانواده ها بر اثر گلوله باران آسيب 

زيادی به امرار معاش آنها زده است.«
سپاه پاسداران انقالب اسالمی ايران به دنبال 
کردستان،  آزاد  حيات  حزب  با  درگيری 
به  اقدام  عراق،  با  مرزی  مناطق  در  پژاک، 
است. دور  مناطق مرزی کرده  باران  گلوله 
جديد اين گلوله باران ها از اواخر ماه سرطان 

گذشته آغاز شده است.
پيش از اين، مقام های محلی کردستان عراق 
و سازمان های بين المللی مربوط به آوارگان 
اوايل ماه اسد اعالم کردند که بيش از 200 
خانوار کرد در جريان گلوله باران روستاهای 

کردستان عراق آواره شده اند.
هوشيار زيباری، وزير خارجه عراق، در ماه 
اسد گذشته از ايران خواست تا گلوله باران 
متوقف  را  عراق  کردستان  مرزی  مناطق 
فرانسه  خبرگزاری  به  زيباری  آقای  کند. 
گفته  بود که اين گلوله باران های »بی هدف« 
پنج سال است که در مقاطعی ادامه داشته، 

اما اين بار طوالنی تر بوده است.

دمتريس کريستوفياس، رييس جمهور قبرس به 
شدت اتهامی مربوط به مقصر بودن در جريان 
از  يکی  در  ايران  شده  توقيف  مهمات  انفجار 

پايگاه های اين کشور را رد کرده است.
يک بازرس ويژه در قبرس، آقای کريستوفياس 
مرگ  به  منجر  که  جوالی  ماه  حادثه  در  را 

پوليس  است.  شناخته  مقصر  شد،  نفر   13
انفجار  حادثه  بررسی  ويژه  بازرس  پوليويو، 
دمتريس  گفت  ماری  بندر  دريايی  پايگاه  در 
کريستوفياس، رييس جمهور قبرس »مسووليت 
انفجار  اين  خاطر  به  را  سنگينی«  و  جدی 
برعهده دارد. اين حادثه در اثر انفجار مهمات 

توقيف شده از يک کشتی که در سال 2009 از 
ايران عازم سوريه بود، رخ داد.

اين مهمات که در 100 کانتينر قرار داشت، در 
فضای باز و به صورت نامناسبی انبار شده بود. 
وزيران دفاع و خارجه قبرس به خاطر اين حادثه 
که به مرگ فرمانده نيروی دريايی اين کشور 

منجر شد، استعفا دادند.
خبری  کنفرانس  يک  در  که  پوليويو  آقای 
کردن  انبار  نحوه  گفت  می کرد،  صحبت 
اوانگليوس  دريايی  پايگاه  در  منفجره  مواد 
فلوراکيس که در مجاورت يک نيروگاه برق 

قرار دارد، »کامال غيرمسووالنه« بوده است.

نيروی نظامی شورای ملی انتقالی در ليبيا دور 
تازه حمله به شهر سرت، زادگاه معمر قذافی، 

رهبر فراری اين کشور را آغاز کرده اند.
نيروهای دولت موقت ليبيا حمله به سرت را با 

گلوله باران شهر آغاز کرده اند.
نسبی  توقف  روز  دو  از  پس  حمالت  اين 
توقف  با  انتقالی  آتشباری رخ می دهد. دولت 
به خروج  اين مدت سعی داشت  درگيری در 

غيرنظاميان از سرت کمک کند.
اند،  فرار کرده  اين شهر  از  نفر  تاکنون صدها 
ولی سازمان های امدادرسانی نگران هزاران نفر 
از ساکنان اين شهر هستند که فاقد امکان خروج 

از آن هستند.
از  نفر   1200 امدادرسانی  گروه های  همزمان، 
کشور  به  ليبيا  جنوب  از  را  افريقايی  مهاجران 

چاد منتقل کرده اند.

رييس  و  کنونی  نخست وزير  پوتين،  والديمير 
جمهور سابق روسيه، خواستار تشکل نزديکتر 
گفته  و  شده  سابق  شوروی  جمهوری های 
است که در اين مورد، بايد از اتحاديه ی اروپا 

الگوبرداری شود.
نامزد حزب حاکم روسيه در  پوتين که  آقای 
انتخابات آتی رياست جمهوری خواهد بود، در 
– آسيا« گفته  با عنوان »اتحاديه اروپا  مقاله ای 
يکی  به  می تواند  اتحاديه ای  چنين  که  است 

ساختار  و  شود  مبدل  جهانی  قدرت  مراکز  از 
سياسی و اقتصادی جهان را تغيير دهد.

آغاز  اتحاديه ای  چنين  تشکيل  که  گفت  وی 
شده و کشورهای روسيه، بالروس و قزاقستان 
نزديکتر  همکاری  برای  الزم  اقدامات  به 
اقتصادی دست زده اند، اما گفت که منظور او 
احيای اتحاد شوروی نيست زيرا اتحاديه مورد 
نظر او »بر اساس تنوع ارزش ها« شکل خواهد 

گرفت.

مقامات دولتی کوريای جنوبی گفته اند که از 
تالش برای ارسال کمک غذايی به کوريای 
شمالی به دليل عدم واکنش مقامات شمال به 

اين پيشنهاد منصرف شده اند.
کوريای  دولت  جاری،  سال  اگست  ماه  در 
جنوبی پيشنهاد کرد به منظور کمک به ده ها 
اثر جاری شدن سيل در  در  نفری که  هزار 
خطر  با  مزارع،  نابودی  و  شمالی  کوريای 
قحطی مواجه هستند کمک غذايی کند، اما 

مقامات کوريای شمالی اين پيشنهاد را مورد 
بررسی قرار نداده اند.

اين  پيشنهاد،  اين  شدن  عملی  صورت  در 
ارسال  برای  جنوبی  کوريای  اقدام  نخستين 
زمان  از  شمالی  کوريای  به  غذايی  مواد 
حمالت توپخانه ای کوريای شمالی به يک 
به کوريای جنوبی محسوب  روستای متعلق 

می شد.

انفجار انتحاری در موگاديشو بیش از صد کشته و زخمی بر جا گذاشت

آواره شدن صدها خانوار بر اثر گلوله  باران شمال عراق 
از سوی سپاه پاسداران

ريیس جمهور قبرس مسوولیت خود را در انفجار مهمات ايرانی نپذيرفت

آغاز دور تازه حمالت به زادگاه معمر قذافی

پوتین خواستار تشکل بیشتر 
جمهوری های شوروی سابق شد

کوريای جنوبی از ارسال کمک غذايی به شمال 
منصرف شده است

ACKU
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