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لیبیا 
پس از یک دیکتاتور

مدت  به  دوره ای  شکل 
پیش  به  ماه،  شش  شش  

برده خواهد شد.
عدم  مجلس  نمایندگان 
دوم  معاون  حضور 
در  را  ریاست جمهوری 
پاسخگویی  برای  گذشته 
اعضای  نگرانی های  به 
عمده ی  دلیل  مجلس، 
تعدیل در طرح پیشنهادی 
حکومت در قانون مبارزه 
سوی  از  حوادث  با 

حکومت خواند.
مجلس  ترتیب،  همین  به 
اتاق  قانون  نمایندگان 
آن  در  که  را  تجارت 
این  فعالیت  چگونگی 
است  شده  مشخص  اتاق 

نیز به تصویب رساند.

مجلس  کابل:  8صبح، 
طرح  کشور  نمایندگان 
حوادث  با  مبارزه  قانون 
یکی  آن  اساس  به  که  را 
از 5 وزیر کابینه، ریاست 
حاالت  به  پاسخ  کمیته ی 
اضطرار را خواهد داشت،  

به تصویب رساند.
حاالت  به  پاسخ  کمیته ی 
حال  در  که  اضطرار 
کریم  وسیله ی  به  حاضر 
دوم  معاون  خلیلی، 
اداره  ریاست جمهوری 
نهایی  از  پس  می شود، 
با  مبارزه  قانون  شدن 
وزیران  توسط  حوادث، 
زراعت  دهات،  انکشاف 
فواید عامه،  آبیاری،  و 
به  صحت عامه  و  مالیه 

هیالری کلینتون، وزیر امور خارجه ی امریکا، مذاکرات محرمانه 
ایاالت متحده با شورشیان شبکه ی حقانی را تایید کرده است.

امریکا شبکه ی حقانی را مسوول حمله ماه سپتامبر به سفارتش 
در کابل می داند و دولت و سازمان اطالعات ارتش پاکستان را 
به همکاری با این گروه متهم کرده است. پاکستان این اتهام را 

بی اساس می داند.
هیالری کلینتون در اسالم آباد به خبرنگاران گفت که دولت 

پاکستان زمینه آن گفتگوها را فراهم کرده بود.
او تاکید کرد که این مذاکرات در گذشته برگزار شده بود و 

هم اکنون ادامه ندارد.
با  حقانی  شبکه ی  و  طالبان  با  گفتگو  که  کلینتون گفت  خانم 
روند  مورد  در  آنها  نیت«  خلوص  و  آمادگی  »امتحان  هدف 

صلح افغانستان انجام شده بود.
ادامه در صفحه 2

مجلس نمایندگان امریکا با شبکه حقانی مذاکرات محرمانه داشته است
قانون اتاق تجارت و مبارزه 

با حوادث را تصویب کرد

افغانستان برای 
کنفرانس استانبول 
آمادگی می گیرد

معین وزارت خارجه گفت که تالش می شود 
تا در این نشست راه های کامیابی کنفرانس 

استانبول جستجو شود و کشورهای منطقه ای 
بتوانند با هماهنگی بهتر در این کنفرانس 

شرکت کنند. کنفرانس استانبول یک کنفرانس 
منطقه ای است که تمرکز آن بهبود روابط 

سیاسی و امنیتی بین کشورهای قلب آسیا 
می باشد. معین وزارت خارجه گفت عالوه 

بر مسایل سیاسی و اقتصادی بحث هایی در 
رابطه با بهبود روابط تجارتی، ترانسپورتی، 

سرمایه گذاری و انتقال انرژی برق نیز در 
کنفرانس استانبول صورت خواهد گرفت. 

]در صفحه 2[

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

عناوین مطالب امروز:

عواید شیرخان بندر...

دست نگهدار...

سهم بدخشان در...
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کابینه ای 
بهتر از امروز یا 
بدتر از هر روز؟

میراحمد جوینده تاکید می کند که با 
نزدیک شدن 2014، رییس جمهور 
که  بدهد  تشکیل  را  کابینه ای  باید 
گرایش های  تمام  از  آنان  اعضای 
باشند  دور  گروهی  و  لسانی  قومی، 
آن  توانایی  زمانی  مقطع  این  در  و 
جامعه  نبود  در  که  باشند  داشته  را 
الزم  مدیریت  را  کشور  بین المللی 
حال  عین  در  جوینده  آقای  بکنند. 
می افزاید که تاهنوز عالیمی به نظر 
نمی رسد که چنین کابینه ای در آینده 
گفت  او  گیرد.  شکل  افغانستان  در 
گذشته  سال  ده  طی  جمهور  رییس 
داد،  دست  از  را  زیادی  فرصت های 
که  است  رسیده  آن  وقت  حاال  اما 
مسلکی ای  و  کاری  تیم  کرزی  آقای 
و  جهانی  جامعه ی  تا  کند  ایجاد  را 
این  از  بیشتر  را  افغانستان  مردم 

دلسرد نسازد.
در صفحه 3 ACKU
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آقای کرزی با ما یا بر ما؟
با  مصاحبه ای  در  کرزی  رییس جمهور 
صورتی که  در  است  گفته  »جیو«  تلویزیون 
حمله  مورد  کشوری  هر  سوی  از  پاکستان 
بخواهد،  کمک  افغانستان  از  و  گیرد  قرار 
خواهد  پاکستان  مردم  کنار  در  افغانستان 

ایستاد. 
حالی صورت  در  کرزی  آقای  اظهارات  این 
می گیرد که دو روز پیش وی در کنار وزیر 
خارجه ی امریکا پیام های صریحی به آدرس 

فرستاد.  پاکستان 
پس از  ترور آقای ربانی، روابط میان کابل و 
تیره شده است. حکومت  به شدت  اسالم آباد 
افغانستان در ماه های اخیر پاکستان را عامل 
اصلی قتل های زنجیره ای، حمله باالی مراکز 
از  راکت ها  شلیک  و  اداری  مهم  نهادهای  و 
افغانستان  حکومت  می داند.  مرزها  آن سوی 
برآمده  تالش  در  نظام،  تقویت  راستای  در 
است تا با امضای توافق نامه ها و پیمان های 
در  بیشتر  ثبات  برای  را  زمینه  استراتژیک 

فراهم سازد.  منطقه 
اسالم آباد،  و  کابل  میان  تنش ها  اوج  در 
اخیر  سفر  در  هند  با  استراتژیک  توافق نامه 
توافق نامه  این  رسید.  امضا  به  کرزی  آقای 
شد،  استقبال  پاکستان  سکوت  با  هرچند 
نظامی  مقام های  برای  نمی تواند  هرگز  اما 
به  قابل قبول  اقدام  یک   پاکستان  سیاسی  و 

شمار آید. 
حکومت افغانستان در ده سال گذشته از هر 
جهانی  جامعه ی  تا  کرد  تالش  ممکن  طریق 
تروریزم  سرچشمه های  که  سازد  وادار  را 
جالب  اما  می باشد.  سرحد  سوی  آن  در 
تغییر  برای  زمینه ها  که  اکنون  است  جا  این 
آقای  است،  شده  فراهم  جنگ  جفرافیای 
کرزی خود را در کنار پاکستان می بیند؛ قبل 
مورد  در  کرزی  آقای  اظهارات  نیز  این  از 
شلیک راکت ها تعجب همه ی شهروندان را به 
با موضع گیری های  اکنون  اما  داشت.  همراه 
می شود  روشن  به خوبی  کرزی  آقای  اخیر 
به منافع  از آن که  ارگ نشینان کابل بیش  که 
این  فکر  در  بیشتر  کنند  فکر  افغانستان 
دفاع  باید  پاکستان  از  چگونه  که  هستند 

صورت گیرد. 
اکنون به خوبی دیده می شود که آقای کرزی 
و  ارگ  در  موثر  چهره های  از  پیمانه  چه  تا 
سفارت افغانستان در اسالم آباد متاثر بوده 
است و براساس دیده های آن پیوند خود را 
با پاکستان به نمایش می گذارد. این اظهارات 
آقای کرزی را باید رهبران احزاب سیاسی، 
جدی  مدنی  نهادهای  و  رسانه ها  پارلمان، 
رییس جمهور  که  کنند  بررسی  و  بگیرند 
افغانستان مدافع شهروندان این کشور است 
و یا در کنار کشور حامی تروریزم و دشمن 
این  شک  بدون  دارد.  قرار  افغانستان  مردم 
کرزی  آقای  غربی  متحدین  می تواند  گفته ها 
جنگ  جبهه ی  و  برده  سردرگمی  در  نیز  را 
علیه تروریزم و حامیان آن را با چالش های 
آقای  اظهارات  این  با  سازد.  روبرو  جدی 
یا  با ما است و  کرزی معلوم نیست که وی 

بر ما.

زنگ اول


کشورهای  خارجه،  وزارت  در 
ایران،  هند،  چین،  افغانستان، 
پاکستان،  قرغیزستان،  قزاقستان، 
سعودی،  عربستان  روسیه، 
ترکمنستان،  ترکیه،  تاجیکستان، 
ازبکستان  و  عربی  متحده  امارات 
می باشند و کشورهای ایاالت متحده 
استرالیا،  آلمان،  بریتانیا،  امریکا، 
کانادا، اتحادیه اروپا، فرانسه، ایتالیا، 
جاپان، ناروی، پولند اسپانیا و سویدن 

به عنوان ناظر شرکت کرده اند. 
در  است  قرار  گفت  لودین  آقای 
به  رابطه  در  خارجه  وزارت  نشست 
ده سال  در  که  شود  بحث  مسایلی 
گذشته برای تقویت روابط منطقه ای 
گفت  او  است.  نشده  داده  انجام 
خاصی  اهمیت  استانبول  کنفرانس 
افغانستان  زیرا  دارد  افغانستان  برای 
تلخی های  و  شیرینی ها  می خواهد 
روابط با کشورهای منطقه را در این 

کنفرانس شریک سازد. 

خارجه  وزارت  کابل:  8صبح، 
با  نشستی  برگزاری  با  افغانستان 
کشورهای  نمایندگان  اشتراک 
در  شرکت  برای  جهان،  و  منطقه 
کنفرانس استانبول آمادگی می گیرد. 
وزارت  در  گذشته  روز  نشست  این 
لودین  جاوید  شد.  برگزار  خارجه 
خارجه ی  وزارت  سیاسی  معین 
گفت  نشست  این  آغاز  در  کشور 
این دومین نشست به منظور آمادگی 
قرار  می باشد.  استانبول  کنفرانس 
تاریخ  به  استانبول  کنفرانس  است 

دوم نوامبر در ترکیه برگزار شود. 
کرد  تاکید  خارجه  وزارت  معین 
این نشست  تا در  که تالش می شود 
استانبول  کنفرانس  کامیابی  راه های 
جستجو شود و کشورهای منطقه ای 
این  در  بهتر  هماهنگی  با  بتوانند 
کنفرانس  کنند.  شرکت  کنفرانس 
منطقه ای  کنفرانس  یک  استانبول 
روابط  بهبود  آن  تمرکز  که  است 
سیاسی و امنیتی بین کشورهای قلب 
خارجه  وزارت  معین  می باشد.  آسیا 
و  سیاسی  مسایل  بر  عالوه  گفت 
با  رابطه  در  بحث هایی  اقتصادی 
ترانسپورتی،  تجارتی،  روابط  بهبود 
برق  انرژی  انتقال  و  سرمایه گذاری 
صورت  استانبول  کنفرانس  در  نیز 

خواهد گرفت. 
نشست  اصلی  شرکت کنندگان 
استانبول  کنفرانس  برای  آمادگی 

افغانستان برای کنفرانس استانبول آمادگی می گیرد

 آغاز دور دوم کمپاین سراسری 
محو پولیو در کشور

امریکا با شبکه حقانی...                 ادامه از صفحه 1

امریکا در مورد تامین صلح در افغانستان 
مصمم است

تقدیر بی سابقه از خانواده های 
سه افسر قربانی شده

حالی  در  افغانستان  خارجه  وزارت 
استانبول  کنفرانس  در  برای شرکت 
بین  روابط  که  می گیرد  آمادگی 
افغانستان و پاکستان تنش آلود است 
ربانی  برهان الدین  شدن  کشته  با  و 
افغانستان  صلح  عالی  شورای  رییس 
حاال جلسات سه جانبه همکاری های 
کمیسیون  و  نمی شود  برگزار  امنیتی 
پاکستان  افغانستان و  بین  صلحی که 

تشکیل شده بود نیز فعال نیست. 
اخیرا افغانستان تاکید کرده است که 
نه  کشور  در  برگرداندن صلح  برای 
بلکه  شورشی  پراکنده  گروه های  با 
زیرا  شود.  مذاکره  پاکستان  با  باید 
است  پاکستان  تنها  مقامات،  باور  به 
که به عنوان حامی اصلی گروه های 
می  کند.  حمایت  آنها  از  شورشی 
گفته  رییس جمهور کرزی آشکارا 
پاکستان  با  مستقیما  باید  که  است 
مذاکره شود. این در حالی است که 
ایاالت متحده امریکا نیز در روزهای 

را  پاکستان  بر  خود  فشارهای  اخیر 
کشور  آن  از  و  است  داده  افزایش 
خواست تا در مبارزه با تروریستان با 

جامعه جهانی همکاری کند.
باور  به  که  است  حالی  در  این 
حضور  از  نیز  ایران  تحلیلگران، 
افغانستان  در  بین المللی  نیروهای 
به منظور  خصوص  به  نیست  راضی 
امریکایی در  نیروهای  به  ضربه زدن 
به تقویت شورشیان  افغانستان دست 
دارد  وجود  گزارش هایی  و  می زند 
اسلحه  طالبان  به  کشور  این  که 
در  نیز  گزارشی  اخیرا  و  می دهد 
رابطه به حمالت ایران به نقاط مرزی 

افغانستان نشر شد. 
خارجه  وزارت  در  مقامات  اما 
کنفرانس  در  بتوانند  که  امیدوارند 
به  بهتری  موفقیت های  استانبول 
در  هماهنگی  با  و  آورند  دست 
در  منطقه  کشورهای  نکته نظر های 

کنفرانس بن شرکت کنند. 

صحی  مسوول  و  کار  رضا  هزار 
برنامه  این  تطبیق  دیده اند.  آموزش 
بر  هزینه  دالر  میلیون  نیم  و  سه 

می دارد.
می گوید  عامه  صحت  وزارت 
نایجریا  و  هند  افغانستان،  پاکستان، 
واقعات  که  کشورهایی اند  جمله  از 
پولیو در این کشورها بیشتر می باشد.

در  عامه،  صحت  وزارت  گفته ی  به 
واقعه   ۲۵ افغانستان  در   ۲۰۱۰ سال 
مثبت پولیو اما در سال جاری میالدی 
تاکنون ۴۰ واقعه گزارش شده است.

است  کشورهایی  جمله  از  پاکستان 
بیشتر  آن  در  پولیو  واقعات  که 

گزارش شده است.

با  مقابله  برای  که  می خواهد  کشور 
بیشتری  همکاری  حقانی  شبکه ی 

کند.
»تروریزم  گفت:  کلینتون  هیالری 
به طور  ما  که  است  چالشی 
ما  هستیم.  رو به رو  آن  با  مشترک 
یکدیگر  با  همکاری  با  می خواهیم 
ما  برای  خطری  که  افراطیون  تمام 
طالبان  جمله  از  می شوند  محسوب 
کنیم.  ریشه کن  را  حقانی  شبکه  و 
باشیم  داشته  نظر  اتفاق  بتوانیم  باید 
که مدت زیادی است که افراطیون 
خاک  داخل  از  بوده اند  قادر 

کنند.« فعالیت  پاکستان 
پاکستان  از  همچنین  کلینتون  خانم 
به  طالبان  تشویق  با  تا  خواست 
به  صلح  مذاکرات  در  شرکت 

پایان دهند. جنگ ده ساله 
مقامات  تحلیلگران  گفته  به 
حقانی  شبکه ی  حضور  از  پاکستان 
فشاری  اهرم  عنوان  به  افغانستان  در 
که  هند  دیرینه اش  رقیب  مقابل  در 
است،  افغانستان  در  نفوذ  صدد  در 

می کند. استفاده 
است  گفته  همچنین  کلینتون  خانم 
همکاری  با  واشنگتن  و  اسالم آباد 
مقابله  پیکارجویان  با  یکدیگر 

کرد. خواهند 
به  می دهد  ترجیح  امریکا  ظاهرا 
ناتوانی پاکستان در  جای آن که بر 
تاکید  پیکارجو  گروه های  با  مقابله 
کند، این کشور را عاملی بالقوه در 

بداند. افغانستان  برقراری صلح در 

مشکل  حل  روی  پاکستانی  مقامات 
در  تندروان  مصوون  پناه گاه های 
مناطق سرحدی صحبت کرده است.

اوباما  جمهور  رییس  مشاورین 
تامین  در  متحده  ایاالت  می گویند 
صلح در افغانستان مصمم باقی مانده 
سربازان  خروج  برنامه  اما  است، 
اساس  به  افغانستان،  از  امریکایی 
عملی  تعیین شده  اوقات  تقسیم 

خواهد شد.

در  ناتو  فرماندهی  مرکز  و 
 ۲۰۲ زون  همچنین  و  کابل 
کردند،  قربانی  را  خود  شمشاد 
گذشته  روز  خانواده های شان 
سه  اسناد  خاصی  مراسم  طی 
رییس  از سوی  را  آپارتمان  باب 

به دست آوردند. جمهور 
انتشار  با  جمهوری  ریاست  دفتر 
که  است  گفته  اعالمیه ای 
از  یک  هر  به  جمهور  رییس 
مبلغ  افسران  این  خانواده های 

صدهزار افغانی نیز داده است.

عامه  صحت  وزارت  کابل:  8صبح، 
سراسری  کمپاین  دوم  دور  آغاز  از 
یا  اطفال  فلج  بیماری  محوی  خزانی 
است  قرار  می گوید  داده  خبر  پولیو 
برنامه در  این  تا سوم عقرب  اول  از 

سی و چهار والیت تطبیق شود.
این وزارت با انتشار اعالمیه ای گفته 
این  راه اندازی  از  هدف  که  است 
واکسین  قطره  دو  تطبیق  کمپاین، 
پولیو برای 7.8 میلیون کودکان تازه 
تولد تا پنج سال و دادن کپسول های 
میلیون کودک  به هفت  ویتامین  ای 
بین یک و نیم الی پنج سال می باشد.

تطبیق  برای  وزارت،  این  گفته ی  به 
پنج  و  پنجاه  از  بیش  کمپاین،  این 

از  نقل  به  رویترز  خبرگزاری 
خواسته اند  که  امریکایی  مقام های 
نامشان فاش نشود، گزارش می دهد 
حمله  از  پیش  گفتگوها،  این  که 
در  متحده  ایاالت  سفارت  به  اخیر 

کابل انجام شده بود.
امریکا هم اکنون  امور خارجه  وزیر 
وارد  و  کرده  ترک  را  پاکستان 
شده  تاجیکستان  پایتخت  دوشنبه، 

است.
این در حالی است که سناتور کارل 
مسلح  نیروهای  کمیته  رییس  لوین، 
هشدار  پاکستان  به  امریکا،  سنای 
عدم  صورت  در  که  است  داده 
قبال  در  موضعش  در  نظر  تجدید 
احتمال  با  طالبان  و  حقانی  شبکه ی 
قطع رابطه واشنگتن رو به رو خواهد 

شد.
آن  خواهان  دموکرات  سناتور  این 
خارجه ی  امور  وزارت  که  شد 
حقانی  شبکه ی  متحده  ایاالت 
گروه های  فهرست  به  رسما  را 

اضافه کند. تروریستی خود 
همراه  به  که  کلینتون  هیالری 
سازمان  رییس  پتریوس،  دیوید 
)سیا(  امریکا  مرکزی  اطالعات 
رییس  دمپسی،  مارتین  چنرال  و 
پنج شنبه  ارتش  مشترک  ستاد 
با  و  شد  پاکستان  وارد  )۲۰اکتوبر( 
مذاکره  کشور  این  ارشد  مقام های 
خبری  کنفرانس  یک  در  کرد، 
وزیر  کهر،  ربانی  حنا  با  مشترک 
خارجه پاکستان گفت که او از این 

سفر  می گویند  امریکایی  مقام های 
به  متحده  ایاالت  بلندپایه  هیات 
پاکستان،  در  خصوصا  و  افغانستان 
نشان دهنده جدیت ایاالت متحده در 

تامین ثبات در افغانستان می باشد.
مشاورین  امریکا،  صدای  از  نقل  به 
از  بعد  اوباما  جمهور  رییس  ارشد 
این سفر، روی ختم ماموریت نظامی 
گفته اند  افغانستان  در  متحده  ایاالت 
با  متحده  ایاالت  خارجه  وزیر  که 

جمهور  رییس  کابل:  8صبح، 
افسر  سه  خانواده های  به  کرزی 
را  خود  جان های  که  پولیس 
تلفات  از  جلوگیری  منظور  به 
شورشیان  حمالت  اثر  به  بیشتر 
اسناد  کردند،  قربانی  کابل  در 
منطقه  در  را  آپارتمان  باب  سه 

رحمان مینه کابل داده است.
روح اهلل  و  جان علی  سمیع اهلل، 
وزارت  افسران  از  سه تن 
اخیر  حمله ی  در  که  داخله 
امریکا  سفارت  باالی  شورشیان 

از صفحه 1
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 ظفرشاه رویی

درد  بیانگر  آتش«  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش 
راکتی  حادثه  یک  در  را  پدرش  که  است  دختری 
ناگوار  حادثه  آن  اتفاق  چگونگی  و  داده  دست  از 
به  بیان می دارد: »زندگی مشترک ما بسیار  را چنین 
پرکاری  و  مومن  مرد  پدرم  و  می رفت  پیش  خوبی 
برای معیشت  از راه حالل  بود که کوشش می کرد 
کمبود  کدام  ما  زندگی  در  نماید.  پیدا  پول  ما 
احساس نمی شد و همین برای ما بسیار خوشایند بود. 
نیروهای  و  بود  نموده  سقوط  تازه  کمونیستی  رژیم 
مجاهدین پیروز شده بودند، مردم هم از این پیروزی 
بسیار خوشحال بودند و نیروهای خسته از جنگ نیز 
در لذت و آرامی به سر می بردند و کوشش داشتند 
که آن خاطرات تلخ را با این پیروزی از یاد ببرند و 
در کنار فامیل شان به سوی یک آینده روشن و مملو 
از خوشی پیش بروند. اما آفتاب این روزهای خوش 
بسیار زود زیر سایه ابرهای سیاه جنگ پنهان شد و 
بعدا غروب نمود. حس قدرت طلبی بعضی از احزاب 
باعث گردید که جنگ به خاطر تقسیم قدرت آغاز 
و  تاریکی  جدید  فصل  یک  سرآغاز  این  و  گردد 
مسلحانه  درگیری های  شد.  شروع  که  بود  بدبختی 

مجلس  اعضای  به  نمایندگان  مجلس  رییس  اخیرا 
مژدگانی داد که »به زودی« اعضای باقی مانده ی کابینه 
از سوی رییس جمهور برای گرفتن رای اعتماد به این 
مجلس معرفی خواهند شد. اما تاهنوز روشن نیست که 
وزارت خانه،  هفت  اداره ی  برای  جدید ی  چهره های 
دادگاه عالی، لوی سارنوالی، اداره ی امنیت ملی و بانک 
مرکزی معرفی خواهند شد یا این که رییس جمهور با 
اندکی تغییر سرپرستان این اداره ها را برای گرفتن رای 

اعتماد به مجلس معرفی خواهد کرد.
از  یکی  کابینه،  باقی مانده ی  اعضای  معرفی  عدم 
و  نمایندگان  مجلس  میان  جنجالی  موضوعات 
به دو سال گذشته،  نزدیک  مدتی  رییس جمهور، در 
دور  دومین  آغاز  از  پس  کرزی  آقای  است.  بوده 
ریاست جمهوری اش، تاکنون نتوانسته است که اعضای 

گروه کاری  خود را تکمیل کند.
در افغانستان رسم بر این بوده است که اعضای کابینه 
از  برخی  از سوی رهبران جهادی و قومی و همچنین 
کشورهای قدرتمند به رییس جمهور معرفی می شدند 

در کوچه و پس کوچه های شهر به شدت تمام آغاز 
اداره می شد.  تنظیم  گردید و هر ساحه توسط یک 
به وجود آمد، کسانی که  بین اجتماع  شکاف عمیق 
وابستگی  خاطر  به  بودند  همدیگر  برادر  دیروز  تا 
بودند که  مجبور  تنظیم  با یک  مذهبی شان  و  قومی 
به همسایه خویش به چشم یک خصم نگاه نماید و 
اعتمادی که قبال باالی یکدیگر داشتند آن بین برود. 
این یک پدیده شوم بود که در روزهای اول جنگ 

و رییس جمهور بعد از تایید، آنان را به عنوان وزیران 
مجلس  به  اعتماد  رای  اخذ  جهت  خود  پیشنهادی 
سوی  از  بارها  روش  این  می کرد.  معرفی  نمایندگان 
مورد  کارشناسان  و  مدنی  جامعه  نهادهای  از  برخی 
انتقاد قرار گرفته است، اما همچنان از این روش پیروی 

می شود.
با این حال، برخی از کارشناسان می گویند که اطاعت 
از زدو بندهای سیاسی در معرفی اعضای کابینه یک امر 
معمول بوده است و به نظر می رسد در آینده نیز رییس 
از  خارج  و  متخصص  کاری  تیم  یک  نتواند  جمهور 

زدو بندهای سیاسی تشکیل دهد.
میراحمد جوینده از اعضای پیشین مجلس نمایندگان و 
یک تن از فعاالن جامعه مدنی، می گوید یکی از دالیلی 
از دومین دور ریاست جمهوری  که آقای کرزی پس 
خود نتوانست اعضای تیم کاری خود را تکمیل کند، 
به سازش هایی که با رهبران جهادی و قومی در زمان 
انتخابات ریاست جمهور ی داشت، تن داده است. آقای 
جوینده تاکید می کند که رییس جمهور تاکنون تالش 

به ارمغان آورد. هر روز به شدت جنگ افزوده می شد 
و اکثر نقاط شهر به سبب همین جنگ، خالی از سکنه 
شده و به ویرانه مبدل گشت، فقر اقتصادی دامن گیر 
مردم شده بود، زیرا دراثر جنگ مردم قادر به کار و 
بود و آن  نیز کم پیدا شده  ارتزاقی  مواد  نبودند و  بار 
به  بازار عرضه می گردید.  در  برابر  قیمت چند  با  هم 
هر صورت روز به روز اوضاع خرابتر و عرصه زندگی 
تنگ تر شده می رفت و گروه های درگیر در جنگ هم 

و  سیاسی  زدوبندهای  از  را خارج  تیمی  تا  است  نکرده 
»متاسفانه  او گفت:  براساس شایسته ساالری شکل دهد. 
افغانستان در راستای متخصص ساختن حکومت  دولت 
سهامی  شرکت های  و  سیاسی  زدوبندهای  از  خارج 
داده  انجام  هم  کاری  و  نتوانسته  داده  انجام  کاری 
نمی تواند. به همین خاطر است که توقع ملت افغانستان از 
حکومت کمتر شده و پارلمان نیز بخش محوری را مبنی 
بر ایجاد یک کابینه شایسته انجام داده نتوانست. به همین 
خاطر یک حکومت، پارلمان قوه قضاییه و در مجموع 

سیستم ناکام در افغانستان حاکم است.«
در همین حال نجیب محمود استاد دانشکده ی حقوق و 
سال های  طی  که  می گوید  کابل  دانشگاه  سیاسی  علوم 
اعضای  اخیر گروه ها و رهبران جهادی در عزل ونصب 
به دلیل  نیز  رییس جمهور  و  داشته اند  موثر  نقش  کابینه 
داشته  خود  با  را  جهادی  رهبران  و  گروه ها  این  این که 
باشد، افراد معرفی شده از سوی آنان را بدون درنظرداشت 
گفته ی  به  است.  داده  راه  کابینه  به  لیاقت  و  شایستگی 
خواست های  به  رییس جمهور  تن دادن  محمود،  آقای 
باعث  گذشته  سال های  طی  قومی،  و  جهادی  رهبران 
شد که برخی از وزارت خانه ها و ادارات کامال به یک 
گروه خاص تعلق گیرد. استاد محمود افزود: »کسانی که 
به عنوان وزیر نصب شدند، از این دو حلقه خارج نبودند؛ 
به  این که مربوط  یا  بیرون زندگی کرده و  این که در  یا 
یکی از گروه های سیاسی به خصوص تنظیم های جهادی 
است  رییس جمهور کرزی کمتر تالش کرده  بوده اند. 
که افراد را برمبنای لیاقت و شایستگی و بی طرف بودن 
شان در کشیدگی های سیاسی نصب بکند و از این طریق 

بتواند به پیش برد مسایل توسعه ای بپردازد.«
استاد نجیب محمود تاکید می کند که گسترش فساد در 
ادارات دولتی نیز ناشی از سپردن یک اداره به یک گروه 
خاص است. به گفته ی او، جابجایی ها در وزارت خانه ها 
براساس  بیشتر  و  »غیرمنطقی«  مستقل،  ادارات  دیگر  و 
صورت  جهادی  تنظیم های  و  گروه ها  خواست های 

گرفته است.
حاال دیر است

افغانستان در نظر دارد تا سال 2014  با این حال، دولت 

کابینه ای بهتر از امروز یا بدتر از هر روز؟

قبل عمل می کردند، سالح های سبک  از  وحشیانه تر 
از  یکی  در  می داند.  قرار  استفاده  مورد  را  سنگین  و 
روزها پدرم به طرف کار رفت و بعد از چند ساعت 
احوال برای ما رسید که پدرم شهید شده و او را برای 
ما می آورند، زمانی که جسد او را آوردند دنیا باالی 
ما قیامت شد زیرا بدن او پر از خون بود و بسیار زخم 
برداشته بود،  پارچه هایی در قسمت های شکم و سایر 
نیز  انگشتان یک دستش  و  بود  نموده  اصابت  بدنش 
قطع شده بود، جنازه او را دفن نمودند و ما بعد از چند 
روز کرتی او که در گوشه حویلی بود، می خواستیم 
که اسناد و اشیایی که در جیب اوست بیرون نماییم، اما 
با صحنه دلخراش روبرو شدیم، چون در زمان حادثه 
دست پدرم در جیبش بود و ما انگشتان قطع شده اش 
را بعد از چند روز از جیبش پیدا نمودیم که یک بار 
دیگر صحنه دلخراش آن حادثه در مقابل چشمان مان 
ظاهر شد. پدرم در آن زمان حدود 45 ساله بود و من 
در آن زمان طفل یازده سال بودم اما آن خاطرات تلخ 
هنوز هم در ذهنم باقی است و مرا می آزارد و کسانی 
بخشش  امید  هیچ گاهی  من گرفته اند  از  را  پدرم  که 
را از ما نداشته باشند ما خواهان محاکمه عامالن قتل 
پدرم هستیم و نمی خواهیم، جنایت کار قسی القلبی که 

پدرم را به آن حال و روز رسانید، معاف شود.«


به عهده  بین المللی  نیروهای  از  را  مسوولیت ها  تمام 
گیرد و به گفته ی این کارشناسان، سه سال آینده برای 
ایجاد  روی  تا  است  کوتاه  فرصت  یک  رییس جمهور 

یک کابینه کارا و شایسته تالش کند.
کابینه  ایجاد یک  به منظور  که  می گوید  محمود  نجیب 
و  است  نمانده  باقی  رییس جمهور  برای  فرصتی  موثر، 
آقای کرزی وارد بازیی شده  است که نمی تواند به عقب 
افغانستان  دولت  برای  من  نظر  »به  گفت:  وی  برگردد. 
بسیار دیر شده است؛ چرا که رییس جمهور وارد بازیی 
را  راه  یا  و  برگردد  عقب  به  نمی تواند  که  است  شده 
عوض بکند. معموال عادت و فرهنگ شده است کسانی  
وزارت خانه ها  در  به خصوص  دولتی  پست های  به  که 
باید مربوط یک تنظیم و یا یک گروه  نصب می شوند 
قومی باشد تا پشتوانه داشته باشد و به یک وزارت خانه 

راه پیدا بکند.«
رییس جمهور  اگر  که  می کند  تاکید  محمود  آقای 
و  مدیریت  آینده  سال  سه  طی  افغانستان  می خواهد 
تیم  باید  گیرد،  عهده  به  را  کشور  مسایل  تمام  رهبری 
از  را  تمام مدیران ضعیف  باشد و  کاری شایسته داشته 
و  مسلکی  افراد  آنان  به جای  و  کند  دور  ادارات  راس 

شایسته  را به کار گمارد.
با نزدیک  همچنین میراحمد جوینده تاکید می کند که 
تشکیل  را  کابینه ای  باید  جمهور  رییس   ،2014 شدن 
بدهد که اعضای آنان از تمام گرایش های قومی، لسانی 
توانایی  زمانی  مقطع  این  در  و  باشند  دور  گروهی  و 
بین المللی کشور  نبود جامعه  باشند که در  آن را داشته 
حال  عین  در  جوینده  آقای  بکنند.  الزم  مدیریت  را 
می افزاید که تاهنوز عالیمی به نظر نمی رسد که چنین 
گفت  او  گیرد.  شکل  افغانستان  در  آینده  در  کابینه ای 
زیادی  فرصت های  ده سال گذشته  رییس جمهور طی 
را از دست داد، اما حاال وقت آن رسیده است که آقای 
کرزی تیم کاری و مسلکی ای را ایجاد کند تا جامعه ی 

جهانی و مردم افغانستان را بیشتر از این دلسرد نسازد. 
با این حال، هنوز روشن نیست که رییس جمهور بتواند 
و  قومی  گرایش های  از  خارج  که  کند  ایجاد  را  تیمی 

تنظیمی باشد.

پس از چند روز انگشتانش
پیدا شد

در یکی از روزها پدرم به طرف کار رفت و بعد از چند ساعت 
احوال برای ما رسید که پدرم شهید شده و او را برای ما 

می آورند، زمانی که جسد او را آوردند دنیا باالی ما قیامت شد 
زیرا بدن او پر از خون بود و بسیار زخم برداشته بود،  پارچه هایی 
در قسمت های شکم و سایر بدنش اصابت نموده بود و انگشتان 

یک دستش نیز قطع شده بود

ري
حرا

 . ا
س از وراي دود و آتش

»از وراي دود و آتش« سلسله گزارش هايي است که بر اساس گفته هاي  قربانيان 
جنگ هاي سه دهه اخير افغانستان تهيه شده است. اين گزارشها که  بدون 

درنظرداشت جنبه هاي قومي، مذهبي، سمتي و زباني تهيه گرديده اند، بازتاب دهنده 
روايت هاي 23 سال جنگ در کشور مي باشند. 

محمد عارف بیات1085
ه و تنظیم:

تهی ACKU
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کشته شدن معمر قذافی رهبر سابق لیبیا توسط نیروهای 
پایان  تا  شد  باعث  انتقالی،  ملی  شورای  خشمگین 
کشور  این  در  طوالنی  تقریبا  دیکتاتوری  یک  رسمی 
به خاطر  را  لیبیا  مردم  می توان  درحالی که  بخورد.  رقم 
از  که  همان گونه  کرد،  تصور  خوشحال  رویداد  این 
به  نیز  رسانه ای  شبکه های  در  منتشرشده  تصویرهای 
در  دغدغه ها  تا  نمی شود  باعث  این  اما  می آید؛  چشم 

مورد آینده ی این کشور وجود نداشته باشد.
انتقالی  شورای  رهبر  عبدالجلیل  مصطفی  پیش  چندی 
ملی،  شورای  نیروهای  که  زمانی  فاصله  در  بود  گفته 
می کنند،  تعقیب  سرت  شهر  در  را  قذافی  طرفداران 
رهبران این کشور در تالش هستند تا یک دولت موقت 
ایجاد  قذافی  رهبری  تحت  حکومت  جایگزینی  برای 
کنند. با این گفته های عبدالجلیل، برخی از کارشناسان 
با آن که خسته کننده  طوالنی شدن جنگ در سرت را، 
زیرا  تلقی می کردند.  انتقالی  نفع شورای  به  می دیدند، 
این موضوع سبب می شد تا رهبران جدید لیبیا با احساس 
قذافی، در چانه زنی های  از موجودیت طرفداران  فشار 
مربوط به مشارکت در قدرت، کوتاه بیایند و این سبب 

شکل گیری یک دولت ملی و پایدار در لیبیا شود.
تعقیب  مورد  هدف  اصلی ترین  به عنوان  قذافی  اکنون 
نظر  به  است.  رسیده  قتل  به  ملی،  شورای  نیروهای 
شده  شکسته  نیز  قذافی  طرفداران  مقاومت  می رسد، 
است. زیرا آنچه در دوروبر قذافی به عنوان مقاومت در 
برابر نیروهای شورای ملی به چشم می آمد، تالش های 
فردمحورانه ای بود که به صورت داوطلبانه یا جبری از 
سوی طرفداران قذافی صورت می گرفت و بعید به نظر 
می رسد که بدون محوریت، این مقاومت همچنان ادامه 

یابد.
پایان  شاهد  هم اکنون  لیبیا  که  گفت  می توان  واقع  در 
تشویش  با  توام  و  جدیدی  مرحله  و  دیکتاتوری  یک 
لیبیایی ها  برای  قذافی  معمر  دیکتاتوری  پایان  می باشد. 
طعم خوشی داشته است. در تصویرهایی که در رسانه ها 
از  با خوشحالی  مردم  است،  منتشر شده  ویبسایت ها  و 
به  کشته شدن معمر قذافی استقبال کرده و در واکنش 
و سرور  احساسات  ابراز  به  انتشار خبر کشته شدن وی 

پرداخته اند. 
خودمحور  و  ناالیق  رهبران  برای  عبرتی  می تواند  این 
نفع  و  به خود  تنها  که  رهبرانی  باشد؛  جهان  در سطح 
خواسته ها  به  نسبت  حساسیتی  و  می اندیشند  خویش 
ندارند.  خویش  رهبری  تحت  جامعه  ضرورت های  و 
برای  شخص محور  رهبران  برابر  در  جامعه  احساسات 
زیرا  است.  درک  قابل  ملتی  هر  از  بیشتر  افغان ها 
را  رهبری  گونه  این  نارسایی های  گران  بار  افغانستان 

به سختی احساس کرده اند. 
این  سو  به  سال  چهل  از  افغانستان  سیاسی  جامعه ی 
بوده  خسته کننده ای  نابسامانی های  و  درگیری ها  شاهد 
جامعه  این  رهبران  طوالنی،  سال های  این  در  است. 

هیات  که  گفت  8صبح  روزنامه  ی  به  موثق  منبع  یک 
خانم  قانونی  پیگرد  دستور  نمایندگان  مجلس  اداری 
وی  غیرمسووالنه ی  اظهارات  دلیل  به  ـ  را  سلطانی  هما 
در نشست روز گذ شته ی مجلس نمایندگان ـ به وزارت 

دولت در امور پارلمانی سپرده است.
هما سلطانی در نشست روز گذشته ی مجلس نمایندگان 
یک بار دیگر از حضور مال عمر در خانه اش سخن گفت 
مانع عمده در  و رییس جمهور کرزی را متهم کرد که 

برابر گفتگو های صلح با طالبان است.
کرزی  رییس جمهور  که  گفت  همچنین  سلطانی  خانم 
پاکستان  با  در تالش  گفتگو  ربانی  استاد  ترور  از  پس 
است و از آن جایی که مشکل افغانستان داخلی می باشد، 
صلح  گفتگوهای  در  همسایه  کشورهای  تا  نیست  نیاز 

سهم داشته باشند.
خانم سلطانی که  چندین بار ادعا کرده است مال عمر 
در خانه ی او است و با شرایطی خواهان گفتگو با دولت 
افغانستان است، روز گذشته بار دیگر گفت که مال عمر 
آماده ی  کرزی  رییس جمهور  و  می باشد  خانه اش  در 

مصالحه با مال  عمر نیست.
به  چهارماه  از  پارلمان  میز  همین  »از  گفت:  سلطانی 
این سو به تمام جهان این موضوع را رسانده ام که خانه ی 
من آدرس مال عمر است. هرکس می خواهد به مال عمر 
برسد، خانه ی من آدرس مال عمر است. گپ فکاهی  هم 
نیست و گپ من جدی است. اما متاسفانه آقای کرزی 

می گوید که من با پاکستان مذاکره می کنم.«
با مال  بود که  بارها گفته  نیز  این  از  پیش  هما سلطانی   
عمر دیدار کرده است و مال عمر برای گفتگو با دولت 

افغانستان شرایطی را باخود دارد.
خانم  گفته های  همواره  افغانستان  دولت  مقام های  اما 
اعضای  از  تعدادی  همچنین  کرده اند.  رد  را  سلطانی 
به  نیز گفته بودند که خانم سلطانی  شورای ملی کشور 
را  اظهاراتی  پاکستان، چنین  استخبارات  دستور سازمان 

بیان می کند.
با این حال، خانم سلطانی رییس جمهور را متهم می کند 
که به واسطه ی معاون اول ریاست جمهوری تالش دارد 
زمینه ی  موتر رشوت  و  خانه  دالر،  میلیون  بدل یک  در 
فراهم  را  عمر  مال  با  رودررو  و  خصوصی  گفتگوی 
با  گذشته  در  که  شرایطی  تحت  عمر  مال  ولی  سازد 

رییس جمهور مطرح شد، آماده ی مذاکره است.
پیش شرط های مال عمر  مورد  در  تاکنون  خانم سلطانی 
آماده ی  وی  که  دارد  تاکید  ولی  است؛  نگفته  چیزی 

مصالحه می باشد.
خانم سلطانی گفت: »برای من، مارشال فهیم را واسطه 
اکبرخان  وزیر  در  خانه ای  که  می گوید  می  کند،  روان 
برایت می دهم، می گوید که چهارتا موتر زرهی برایت 
می دهم، فقط مال عمر را کوشش کن که همرای خود 
با  برو  که  گفته ام  را  عمر  مال  من  بار  ده ها  بنشیند.  من 
است،  افغانستان  مساله ی  است  خیر  بیبین،  آقای کرزی 

)مال عمر( قبول نمی کند، می گوید که آقای کرزی برای 
کی عزت مانده؟ برای پارلمان عزت مانده؟ برای قوه ی 
قضاییه عزت مانده؟ برای خانم بارکزی عزت مانده؟ که 
حال من  هم بروم سرنوشت خود را بدهم که 50 هزار نفر 

دیگر را هم بی عزت کند.«
خانم سلطانی تاکید کرد که برای ادعاهایش ثبوت هم 

دارد.
گذشته ی  روز  نشست  در  سلطانی  خانم  اظهارات  اما، 
این  اعضای  جدی  واکنش های  با  نمایندگان  مجلس 

مجلس روبرو شد.
هیات  جدی  برخورد  خواهان  نمایندگان  از  تعدادی 
اداری مجلس نمایندگان در برابر گفته های خانم سلطانی 

شدند.
مجلس  در  کابل  مردم  نماینده ی  کروخیل،  شینکی   
همسایه  کشورهای  استخبارات  که  گفت  نمایندگان 
در تالش مصروف ساختن آنان در پارلمان و حکومت 

هستند.
غیرواقعی  را  سلطانی  خانم  اظهارات  درحالی که  وی 
نمایندگان  مجلس  از  هیاتی  فرستادن  خواهان  خواند، 
وی  خانه ی  در  عمر  مال  حضور  ثبوت  چگونگی  برای 

شد.
و  دارد  فعالیت   »آی اس آی  گفت:  کروخیل  خانم 
و  می کنند  مصرف  پول  دارد،  فعالیت  ایران  همچنان 
قضیه های جعلی را روی کار می آورند تا مردم افغانستان 
»یک  افزود:  کروخیل  خانم  بسازند.«  آن  مصروف  را  
تعداد دشمنان افغانستان در تالش هستند که ما را درگیر 
باشد،  نداشته  واقعیت  که  بسازند  چیزی  به  مصروف  و 
عضو  زنان  از  گروهی  مساله  همین  بسته شدن  به خاطر 
مجلس به خانه ی خانم سلطانی تشریف ببرند و ببینند.«   

گذشته ی  روز  نشست  در  بسیاری  تنش های  از  پس 
سلطانی،  خانم  گفته های  به  نسبت  نمایندگان  مجلس 
رییس مجلس نمایندگان گفته های وی را غیرمسووالنه 

دانست.
عبدالرووف ابراهیمی می گوید که استخبارات پاکستان 
همواره در امور افغانستان مداخله کرده است و گفته های 

خانم سلطانی دور از عقل می باشد.
)هما  به وی  نسبت  و شما  ما  »هر یک  ابراهیمی گفت: 
کامال  اظهارات شان  داریم،  کامل  آشنایی  سلطانی( 
غیرمسووالنه است، موقف پاکستان، مداخالت پاکستان 
برای طفل خردسال افغانستان معلوم است که آشکارا در 

امور افغانستان مداخله ی خود را دارد.« 
 در همین حال، یک منبع موثق به 8صبح گفت که هیات 
اداری مجلس نمایندگان در نامه ی رسمی که به وسیله ی 
فرستاده  حکومت  به  پارلمانی  امور  در  دولت  وزارت 
شده است، خواهان پیگرد قانونی هما سلطانی از سوی 
مورد مال عمر  مورد گفته هایش در  امنیتی در  نیروهای 

شده است.


هیچ گاهی موفق به ایجاد وفاق ملی نشده اند. از این رو 
این پرسش در رابطه به افغانستان بی جواب مانده است 
پیروان خویش  خواسته های  تعقیب  در  رهبران  آیا  که 
موفق به دستیابی به وفاق نشده اند، یا این که در راستای 
دست رسی به اهداف شخصی خود، وفاق را مصلحت 
ندیده و پیروان خویش را از دستیابی به وفاق ملی دور 

نگهداشته اند.
خاطره نگاری های  و  موضع گیری ها  اظهارات،  به  اگر 
به  القا  این  بیشتر  شود،  توجه  افغانستان  سیاسی  رهبران 
تفاهم رهبران سیاسی کشور،  چشم می خورد که عدم 
رهبران  این  پیروان  دیدگاه های  در  تفاوت  به خاطر 
بوده اند. یعنی تحلیل و ارزیابی و دیدگاه های متفاوت 
متفاوت  حلقه های  یا  افغانستان  سیاسی  رهبران  پیروان 
جامعه، باعث شده است، تا رهبران نتوانند به وفاق ملی 
دست یابند. اگر در عمل و به میزان سهمی که پیروان 
رهبران و خود رهبران در منافع و مضرات ناشی از عدم 
غیر  حقیقتی  به  بیاندازم،  نگاهی  داشته اند،  ملی  وفاق 
این واقعیت را  پیدا می کنیم. زیرا  القاات دست  این  از 
و  رهبران  بین  ضرر  و  نفع  وفاق،  عدم  در  که  می بینیم 

پیروان همخوانی نداشته است.
گفت  می توان  دیگر،  منظر  یک  از  لیبیا  به  نگاه  در 
از  بسیاری  برای  پایان دیکتاتوری قذافی  همانگونه که 
دوره  یک  شروع  می باشد،  خوشحال کننده  لیبیایی ها 
سیاسی جدید با رهبری افراد جدید و با خط و مشی ها 
و شعارهای جدید نیز می تواند نگران کننده باشد. شکی 
الزمی  مایه های  نفت،  داشتن  به خاطر  لیبیا  که  نیست 
برای مقابله با نارسایی های مالی جامعه را دارا می باشد، 
اما پرسش اصلی این است که سیاستمدارانی که اکنون 
به دور مصطفی عبدالجلیل گرد هم آمده اند، می توانند 
در تقسیم قدرت، به توافق برسند و این کشور صحرایی 
و قبیله ای را بر محوریت یک وفاق ملی جدید همبسته 

نگهدارند.
جالب این است که این نگرانی به نحوی در واکنش های 
مورد  نیز  قذافی  معمر  کشته شدن  به  نسبت  بین المللی 
اشاره قرار گرفته است، سخنگوی وزارت خارجه چین 
تاریخ  در  فصل جدیدی  منزله  به  را  قذافی  کشته شدن 
لیبیا خوانده و از دولت انتقالی آن کشور خواسته است 
تا روندهای سیاسی فراگیری را به جریان اندازد. دولت 
مصر ابراز امیدواری کرده است که با کشته شدن معمر 
کشورهای  و  شود  آغاز  لیبیا  در  خوبی  دوران  قذافی، 
غربی و اتحادیه ی اروپا کشته شدن معمر قذافی را پایان 
نسبت  و  خوانده  لیبیا  در  دیکتاتوری  حکومت  رسمی 
به آینده ای دموکراتیک برای مردم لیبیا ابراز امیدواری 
در  مثبت  تغییر  به  نسبت  امیدوارها  ابراز  این  کرده اند. 
لیبیا در کنار این که نشاندهنده تبارز حسن نیت جامعه 
جهانی نسبت به لیبیا می باشد، بیانگر نگرانی این جامعه 

نسبت به آینده این کشور نیز تلقی می شود.
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  محمد هاشم قیام

 فرزاد

ACKU



5سال پنجم   شماره مسلسل 1265    یک شنبه 1 عقرب 1390   

برنامه توزیع مواد غذایی از سوی وزارت زراعت و آبیاری 
و  آبیاری  زراعت،  وزارت  معین  با حضورداشت  در حالی 
که  یافت  گشایش  بدخشان  محلی  مقام های  و  مالداری 
سایر  با  والیات  این  مقایسه  به  بدخشان  والیت  در  مقام ها 

والیات نظر موافق ندارند.
سلیم خان کندزی، معین وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 
»به  گفت:  بود،  شده  دایر  پنج شنبه  روز  که  برنامه  این  در 
خشک سالی های  از  وزارت  این  که  سروی هایی  اساس 
نیز  به شمول بدخشان چهارده والیت دیگر  امسال داشت، 
از این ناحیه آسیب دیده اند که این وزارت در نظر دارد تا 
به آسیب دیدگان خشک سالی های امسال برنامه امدادرسانی 

را روی دست گیرد.«
رسیده  خودکفایی  به  افغانستان  پیش  سال  دو  وی  گفته  به 
بود، چرا که کشاورزان عالوه بر رفع نیازمندی های غذایی 
سیلوها  ایجاد  برای  را  محصوالت شان  بسیاری  خویش 
اما  می رساندند،  فروش  به  دولت  به  استراتژیک  ذخایر  و 
خشک سالی های امسال سبب شد تا کشاورزان نتوانند آذوقه 

خود را تامین کنند.
این مقام وزارت زراعت بیان داشت که در والیت بدخشان 
ناحیه  از  که  کشاورز  خانواده  ده هزار  برای  اول  دور  در 
بذری  تخم  غذایی،  مواد  دیده اند،  آسیب  خشک سالی 
بعد  دورهای  در  که  می شود  توزیع  حیوانی  علوفه ی  و 
کشاورزانی که از این امتیاز بهره مند نشده اند نیز شامل این 

برنامه خواهند شد.
وی خاطرنشان ساخت که این کمک ها تا 9 ماه آینده ادامه 
می یابد و برای هر خانواده ی متضرر در این دور )دور اول( 
بذری، یک  بوری گندم  بوری گندم خوراکه، یک  چهار 
بوری برنج و چهار بوری علوفه ی حیوانی توزیع می شود تا 

مشکالت کشاورزان در فصل سرما به حداقل برسد.

کابل،   - شیرخان  بندر  راه   مسیر  در  امنیت  بهتر  تامین  با 
تورید مواد نفتی مانند گاز و تیل باعث شده  است که میزان 
درآمد ریاست مواد نفتی و گاز مایع بندر شیرخان، نزدیک 

به هشت برابر افزایش پیدا کند.
بندر شیرخان  مایع  و گاز  نفتی  مواد  رییس  نورآغا صابر، 
می گوید: »روزانه ده ها موتر که مواد نفتی و گاز مایع را از 
کشور تاجیکستان به افغانستان وارد می کند، از این ریاست 
طی مراحل می شود و با بهتر شدن وضعیت امنیتی در مسیر 
راه های کابل – بندر شیرخان، این شمار، افزایش یافته است 
و روزانه حتا به صد موتر نیز می رسد که درآمد این ریاست 

را هشت برابر افزایش داده  است.«
به گفته ی رییس مواد نفتی و گاز مایع بندر شیرخان، در 
شش ماه پایانی سال پار، این ریاست تنها سه میلیون افغانی 
درآمد داشته، در حالی که این درآمد، در شش ماه نخست 
امسال، به 28 میلیون افغانی افزایش یافته است که نزدیک 

به هشت برابر افزایش را نشان می دهد.
یکی دیگر از عامل های افزایش درآمد در این ریاست را 
بازرگانان  تشویق  امنیت،  شدن  بهتر  کنار  در  صابر  آقای 
آنان،  تشویق  با  که  می گوید  و  می داند  اداره  این  توسط 
نشان  بندر  این  به  بیشتر  عالقمندی  تیل،  واردکنندگان 

حاصالت کشاورزان در اثر خشک سالی از بین رفته است 
مشکالت  که  است  این  بر  تالش  مواد  این  توزیع  با  که 

کشاورزان را به حداقل برسد.«
سال  سه  از  که  موادی  تن  سه هزار  عالمی  آقای  گفته  به 
پیش به این طرف در گدام سازمان غذایی جهان نگهداری 
از  ناشی  کشاورزان  مشکالت  به  توجه  با  اکنون  بود،  شده 

خشک سالی توزیع می شود.
توزیع این مواد در شهر فیض آباد مرکز والیت بدخشان در 

تیل از این بندر، به 8صبح گفت که در نرخ هر تن تیل، 
میان  به  کاهش  دالر   100 تا   80 آخر،  هفته ی  همین  در 

آمده است.
بندر شیرخان،  مایع  و گاز  نفتی  مواد  ریاست  همین گونه، 
این  در  کار  وضعیت  تا  دارند  برنامه  آنان  که  می گوید 

ریاست را هرچه بهتر بسازند. 
در  که  شیرخان گفت  بندر  مایع  گاز  و  نفتی  مواد  رییس 
آینده برنامه دارد تا بازهم، بازرگانان واردکننده را بیشتر از 
این تشویق به تورید تیل از این بندر کند، قیمت ها را پایین 

بیاورد و از نرخ ها، بررسی داشته باشد.
مسووالن این ریاست می گویند که آنان تانک های تیل و 

نرخ های بازار را بررسی خواهند کرد.
یکی از مشکل های دیگر در وارد کردن تیل، تورید تیل 

بی کیفیت به کشور خوانده شده است. 
اما مسووالن ریاست مواد نفتی و گاز مایع شیرخان بندر، 
می گویند که آنان، البراتواری برای بررسی تیل دارند و از 
این ریاست تیل بی کیفیت، تا اینک وارد نشده و نمی شود.

ریاست مواد نفتی و گاز مایع بندر شیرخان، همین اکنون، 
تنها یک ترازوی کهنه همراه با 8 دستگاه ذخیره تیل برای 
واردات مواد نفتی از کشور تاجیکستان در اختیار خویش 

دارد.
از  خبر  ریاست،  این  مسووالن  که  است  حالی   در  این 
که  می گویند  و  می دهند  بلند  تناژ  ترازوی  یک  ساخت 
باشد و  نگران کننده  نیست که  آنان در حدی  مشکل های 

مانع کار آنان بشود.
مسووالن این ریاست، خبر از دگرگونی هایی می دهند که 

با این حال مقام های محلی بدخشان این کمک ها را ناچیز 
را  بیشتر  کمک های  تقاضای  مسووالن  از  و  می خوانند 

می کنند.
مراسم  در  که  بدخشان  والی  ادیب،  شاه ولی اهلل  داکتر 
گشایش این برنامه گفت: »از این که اقتصاد مردم بدخشان 
خشک سالی های  می باشد،  مالداری  و  کشاورزی  به  متکی 
امسال باشندگان این والیت را به مشکالت فراوانی در زمینه 
تهیه مواد غذایی برای خود و مواشی شان مواجه ساخته است 
که توزیع این مواد نسبت گستردگی مشکالت مردم بسیار 

ناچیز است.«
به گفته والی بدخشان، این مواد در 13 ولسوالی برای ده هزار 
به  بدخشان  توزیع می شود که در جغرافیای وسیع  خانواده 

جایی نمی رسد.
دیگر  با  بدخشان  سهم  باید  که  کرد  اضافه  ادیب  آقای 
از لحاظ مساحت،  نشود، چرا که بدخشان  مقایسه  والیات 
نفوس و جغرافیا یکی از بزرگترین والیات افغانستان است 
تا  است  شده  سبب  والیت  این  دشوارگذر  جغرافیای  که 

باشندگان آن بیشتر آسیب پذیر باشند.
این مقام محلی در بدخشان یادآور شد که سطح خشک سالی 
اندک  تفاوت های  با  والیت  این  مختلف  ولسوالی های  در 
از50 تا 80 درصد تخمین زده شده است که اگر کمک ها 
فروانی  به مشکالت  نرسد  مناطق  آن  باشندگان  به  موقع  به 

روبرو خواهند شد.
امور  رییس  عالمی،  عالم  محمد  انجینر  حال  همین  در 
برای  مواد  این  که  مطلب  این  بیان  با  بدخشان  کشاورزی 
توزیع  دیده اند،  آسیب  خشک سالی ها  از  که  کشاورزانی 
اداره کشاورزی  اساس سروی هایی که  »به  می شود گفت: 
درصد  حدود50  است،  داشته  خشک سالی ها  از  بدخشان 

داده اند.
و  بازرگانان  برای  »ما  افزود:  ادامه  در  صابر  آقای   
را  اداری  سهولت  مایع،  گاز  و  نفتی  مواد  واردکنندگان 
مشکل های  و  سهل انگاری  با  هیچ گاه  که  کرده ایم  فراهم 
اداری بر نمی خورند و روزانه، به هراندازه موتر که حامل 

مواد نفتی باشد، به زودی کارهایش تمام می شود.«
حوالی پس از چاشت روز که ما از تاسیسات این ریاست 
تیل  انتقال  برای  ریاست  این  به  موتری  می کردیم،  دیدار 
رفت و برگشت نمی کرد، ولی شماری از بازرگانان تیل که 
در این ریاست برای تکمیل  کارهای شان حضور داشتند، از 
ابراز  برخورد نیک کارکنان این ریاست خشنودی شان را 

کردند.
اداری  کارو بار  در  آنان  که  بازرگانان گفت  این  از  یکی 
انتقال تیل در این اداره به مشکلی بر نمی خورند و این  و 
باعث شده است که آنان تیل بیشتر را از این بندر وارد کنند.

مواد  ریاست  اداری  کارهای  در  سهولت  و  بهتر  امنیت 
باعث  از مسایلی است که  بندر  نفتی و گاز مایع شیرخان 
شده است که نرخ تیل نیز تا اندازه ای، به گفته ی بازرگانان 

وارد کننده ی تیل، کاهش پیدا کند.
محمد احسان، نماینده ی یکی از شرکت های واردکننده ی 

حالی آغاز می شود که گزارش منتشره هفته گذشته روزنامه 
8صبح زیر عنوان »احتمال بروز فاجعه انسانی در بدخشان«، 
انتقاد نمایندگان مردم در شورای والیتی را علیه اداره امور 
و  بود  انگیخته  بر  مواد  این  توزیع  عدم  بر  مبنی  کشاورزی 
صالحیت  از  را  مواد  این  توزیع  بدخشان  زراعت  ریاست 

خود باال خوانده بود.
مولوی ذبیح اهلل عتیق، رییس شورای والیتی بدخشان گفت: 
چندین  مواصالتی  راه های  دیگر  یک ماه  تا  است  »قرار 
ولسوالی سرحدی مسدود شود و تا هنوز برنامه انتقال مواد 

به آن ولسوالی ها روی دست گرفته نشده است.«
سه  که  سابقه  مواد  این  توزیع  با  نباید  مقام ها  گفته وی،  به 
تمام  به  توجه  با  جهان  غذایی  سازمان  گدام  در  تمام  سال 
را  ما  مردم  بود،  نگهداری شده  داشت  مردم  مشکالت که 

فریب دهند.
باور او اگر قرار باشد به مشکالت کشاورزان رسیدگی  به 
صورت گیرد، باید تمام ولسوالی های بدخشان در دور اول 
تحت پوشش قرار می گرفت، چون تا چند روز دیگر رفتن 

به چندین ولسوالی دشوار خواهد شد.
آن  از  باالتر  را  خشک سالی  سطح  کشاورزان  این حال  با 

می دانند که مقام ها احصاییه گیری کرده اند.
عبدالغیاث یک تن از کشاورزان در ولسوالی جرم می گوید: 
»ما مردم همگی للمه کار هستیم و زمین های آبی نداریم و 
امسال در اثر خشک سالی، کشت و زراعت ما حاصل نداد، 
حاصل   هم  سیر   30 کشت شده  گندم  سیر  از50  که  چرا 

به دست نیاوردیم.«
به گفته وی با توجه به این سطح محصول، خسارات ناشی 
کشاورزان  تمام  و  می رسد  درصد   80 به  خشک سالی  از 

ولسوالی جرم با این مشکل روبرواند.
گندم  سیر   60 که  زمینی  در  آنها  که  کرد  اضافه  وی 
مصارف  تمام  تحمل  وجود  با  که  نتوانسته اند  کاشته اند، 

نصف آن را به دست بیاورند.
وی اضافه کرد که از طرف دولت تا هنوز هیچ گونه کمکی 
به آنها صورت نگرفته است و با فروش مواشی مواد غذایی 
اما نگران فصل  برای فصل خزان خود را آماده ساخته اند، 

سرما استند.
این  ادامه  از  مالداری  و  آبیاری  زراعت،  وزارت  معین  اما 
این  آینده  ماه   9 تا  که  می گوید  و  می دهد  خبر  کمک ها 
آن شروع  بعدی  دورهای  و  داشت  ادامه خواهد  کمک ها 
خواهد شد، ولی او زمان مشخصی را برای شروع دور دوم 

بیان نکرد.

چهره ی کار و دست آورد این ریاست را متفاوت خواهد 
کرد.

نورآغا صابر، رییس مواد نفتی و گاز مایع بندر شیرخان، 
سال  از  ریاست  این  در  که  تغییراتی  چگونگی  مورد  در 
عمده ای  »تغییرات  می گوید:  است،  آمده   میان  به  گذشته 
جمله  از  چشمگیر است،  آمده است،  ریاست  این  در  که 
ساخت یک ترازوی تناژ بلند که به نزدیکی به بهره برداری 
برای  ما  که  سهولت هایی  همین گونه  می شود،  سپرده 
برای  بازرگانان  تشویق  باعث  گرفته ایم،  نظر  در  مراجعان 
تورید مواد نفتی و گاز بیشتر شده است و بازرگانان با دل 
آرام و تصور هیچ گونه مشکل مواد نفتی و گاز مایع شان 

را وارد می کنند.«
که  بوده است  کارهایی  از  دیگر  بخش  تاسیسات،  ترمیم 
ریاست مواد نفتی و گاز مایع بندر شیرخان از آن به عنوان 

دگرگونی های مثبت یاد کرد.
شیرخان  بندر  مایع  گاز  و  نفتی  مواد  ریاست  همین گونه، 
ذخیره ی  دو  تنها  که  نفتی است  مواد  ذخیره گاه   8 دارای 
آن فعال است و شش ذخیره گاه دیگر به ترمیم نیاز دارد و 
رییس این بندر می گوید برای ترمیم این ذخیره ها به مرکز 

کشور پیشنهاد شده  است.
مجموع،  در  همین اکنون  ریاست  این  فعال  ذخیره گاه های 
ظرفیت ذخیره کردن 100 هزار تن مواد نفتی را دارند که 
آن که  با  و  می شود  گرفته  کار  خوب،  گونه ی  به  آن،  از 
تا هنوز در قسمت ترمیم شش ذخیره غیرفعال آن اقدامی 
روی دست گرفته نشده است، هجوم بازرگانان تیل به این 

بندر همه روزه رو به افزایش است.

 نورالعین - کندز 

 سمیع اهلل سیحون- فیض آباد

عوایدشیرخانبندر
هشتبرابرافزایشیافتهاست

سهمبدخشاندرتوزیعموادغذایی
بادیگروالیاتمقایسهنشود

والی بدخشان:

نورآغا صابر، رییس مواد نفتی و گاز مایع بندر شیرخان، در مورد چگونگی تغییراتی 
که در این ریاست از سال گذشته به میان آمده  است، می گوید: »تغییرات عمده ای 
که در این ریاست آمده است، چشمگیر است، از جمله ساخت یک ترازوی تناژ بلند 
که به نزدیکی به بهره برداری سپرده می شود، همین گونه سهولت هایی که ما برای 

مراجعان در نظر گرفته ایم، باعث تشویق بازرگانان برای تورید مواد نفتی و گاز 
بیشتر شده است و بازرگانان با دل آرام و تصور هیچ گونه مشکل مواد نفتی و گاز 

مایع شان را وارد می کنند.«

ACKU



۶ سال پنجم    شماره مسلسل 12۶5    یک شنبه 1 عقرب 1390

تاريخ هنر، در وجه غالبش، تاريخي ست مارپيچ. يعني 
همواره بازگشتي هست به گذشته اما نه به قصد تکرار 
به  يا  امکاناتي که  از  بهره برداري  براي جستجو و  بلکه 
غفلت سپرده شده اند يا به صورت نطفه باقي مانده اند. 
واقع گرايي که در آغاز بزرگترين کارت برنده ي هنرها 
بود، با ظهور سينما تبديل شد به غل و زنجيري بر پاها؛ 
نشان دادن  برای  سينما  اندازه ي  به  هنري  هيچ  چون 
بيش  تاريخ  در  قابليت  اين  ندارد.  قابليت  واقعيت ها، 
بازگويی  به  چشمگيری  صورت  به  سينما  قرن  يک  از 
واقعيت ها و اتفاقات گذشته پرداخته است. بدون شبهه 
سينما در بدو پيدايشش دو وجهه مشترک داشته است. 
سرگرمي  يک  فراهم کردن  و  رسانه اي  نقش  ايفاي 
آموزش  بايد  اينجا  در  اما  فراغت.  اوقات  براي  دلپذير 
اين دو  به عنوان يک وجهه مشخص در پهلوی  نيز  را 

قرار دهيم. 
مختلفی،  دوره های  طی  افغانستان  سينمای 
فرودوفرازهايی را تجربه کرد و در آخر يک دهه سياه 
جان  که  است  ساليانی  اينک  و  گذراند  را  خاموشی 
تازه ای يافته است و برخی کارکردهای فلم سازان افغان، 
تا فرش های سرخ جشنواره های معتبر بين المللی، راه باز 
کردند. اين ساليان اخير برخی فلم سازان کشور ما از مرز 
پرداخت های  به  رسيدند  و  گذشتند  تخيلی  تجربه های 
از گذشته  واقعه هايی  بازگويی  و  رياليستيک  ارزشمند 
به صورت  بودند.  افتاده  اجمال  بوته ی  در  مدتی  که 
يادآوری  سروصدا  پر  فلم  دو  از  می خواهم  مشخص 
کنم که واقعيت های تلخ مهاجرت افغان ها را در کشور 
همسايه ی ما ايران به نمايش می گذارد و باعث می شود 
ترفندهای  با  ايران  اسالمی  جمهوری  مقام های  که 
گوناگونی جلو نشروپخش اين دو فلم را در افغانستان 
فلم  و  فرغند  زبير  با کارگردانی  »همسايه«  فلم  بگيرند. 
غضب  مورد  که  فلم هايی اند  سکندر،  اسد  »مدرسه«ی 
را  آنها  و  گرفته اند  قرار  افغانستان  در  ايرانی  مقام های 
فلم ها  اين  نمايش  مانع  گوناگونی  طرق  از  تا  واداشت 

شوند. 
حوادثی  محور  بر   2009 سال  توليد  »همسايه«  فلم 
در  خورشيدی  هفتاد  دهه  اواخر  در  که  می چرخد 
به وقوع  ايران  »سفيد سنگ«  مهاجرين  مرزی  اردوگاه 
اين  ساکن  افغان  ده ها  کشته شدن  به  منجر  و  پيوست 
اردوگاه شد. مقام های ايرانی از هرنوع پاسخگويی در 
اين زمينه طفره رفتند و در رابطه با رويدادهای به وقوع 

پاکستان  بر  آوردن  فشار  بحث  اين سو  به  روز  چند  از 
و  فرهنگی  اجتماعی،  سياسی،  خبری،  محافل  نقل 
دانشگاه  از  است.  شده  غيره  و  غيره  و  غيرفرهنگی 
فشار  لزوم  آوردن  مورد  در  همه  کودکستان  تا  شروع 
بر پاکستان سخن می زنند. حتا خيلی ها قبل از خوردن 
غذا يک بار فشار شان را بر پاکستان تست می کنند و بعد 
زمان صدای  و  زمين  از  می روند غذا خوردن. خالصه 
محترمه  بانوی  هم  به تازگی  می آيد.  فشار  بده  فشار 
هيالری کلينتون که خود از طرفداران فشار بر پاکستان 
است در سفر خود به اين طرف ها خواستار بيشتر کردن 

فشار بر پاکستان شد. 
کردن  وارد  زمان  و  فشار  شناخت  که  آنجايی  از 
راستای  در  نيز  ما  است،  حياتی  و  مهم  مسايل  از  فشار 
را  فشاری  انواع  تا  آن شديم  بر  شفاف سازی چالش ها 
تا  بگيريم  معرفی  به  وارد کرد  پاکستان  بر  که می توان 
به  که  کنيم  استفاده  فشاری  از  خدای نخواسته  يک بار 
را  پاکستان  باشد،  داشته  سود  ما  برای  اين که  عوض 

بيشتر بپنداند. 
در قدم اول بايد گفت که فشار ها دو رقم است فشار های 
فزيکی و فشار های روانی. يا بهتر بگوييم فشار هايی که 
به عقيده  نمی شود.  ديده می شود و فشار های که ديده 
فشارشناسان، فشار هايی که ديده نمی شود خطرناک تر 
از فشار هايی است که ديده می شود چون معلوم نيست 
از کدام طرف فشار داده می شود و پيامد های اين فشار 

چه خواهد بود. 
که  است  باال  از  فشار  فشار،  انواع  مهم ترين  از  يکی 
از  هرکس  باشيد  ديده  شما  دارد.  فوق العاده  تاثير 
جناب  مثال  به طور  است.  بوده  موفق  تر  داده  فشار  باال 

پيوسته در اردوگاه سفيد سنگ  هيچ گونه بررسيی انجام 
ندادند. براساس گفته های آقای داوود وهاب، توليدکننده 
اين فلم، از منابع گسترده ای برای تهيه فلمنامه ی مستند و 
رياليستيک استفاده شده است؛ از چشمديدهای شاهدان 
سربی«  لحظه های   « کتاب  از  استفاده  تا  اردوگاه  در 
زندانيان  از  يک تن  حيدری  يونس  خاطره های  گزينه ی 
اردوگاه سفيد سنگ. اين فلم باری در جشنواره فلم هايی 
در تبعيد در سويدن به نمايش گذاشته شد و به تعقيب آن 
آکنده  نقد  بی بی سی  سايت  فلم  منتقد  نجفی  علی امينی 
رژيم  ناراضيان  حتا  نوشت.  آن  بر  عداوت  و  بغض  از 
نارضايتی کردند  ابراز  فلم  اين  ديدن  از  ايران  آخوندی 
و از مظالم اعمال شده در اين اردوگاه چشم پوشی. اوايل 
حقوق  فلم  پاييزی  جشنواره  در  فلم  اين  امسال  پاييز 
ايرانی در  نمايش درآمد. نخست مقام های  به  بشر کابل 
اين جشنواره را در شهر مزار  تا  افغانستان تالش کردند 
مقام های  خواست  در  به  بنا  سپس  کنند.  مختل  شريف 
ديپلوماتيک جمهوری آخوندی ايران، وزارت اطالعات 
و فرهنگ دستور توقف نمايش فلم »همسايه« را در کابل 
صادر کرد. اما تالش های مجريان جشنواره باعث شد تا 

از نمايش اين فلم جلوگيری نشود. 
فلم هايی  قبال  که  »مدرسه«  فلم  کارگردان  سکندر  اسد 
بار  اين  می ساخت،  هند  تجارتی  سينمای  از  تقليد  با 
مطرح  رياليستيک  اثر  يک  با  را  خودش  است  خواسته 
مهاجرت  سهمگين  دردهای  نمايانگر  که  فلمی  سازد. 
افغان سخن  از محروميت های کودکان  فلمی که  است. 
آنها  زبان  هم  و  هم آيين  همسايه ی  چگونه  که  می زند 
از  تعليم،  آرزومند  کودکان  می راند.  مدرسه ها  از  را 
آنهم  می مانند.  باز  انسانی  نيازمندی های  ابتدايی ترين 
به خاطر تعصب و خودبزرگ بينی همسايه ی نامهربان ما. 
اين فلم قرار بود به روز پنج شنبه 21 ميزان سال جاری در 

کرزی صاحب از باال پارلمان را فشار داد. با يک فشار 
بيرون ريخت و کرزی  پارلمان  بغول های  بغل  از  نفر  نه 
پارلمان  از آشنايان خود و فاميل را داخل  تا  نه  صاحب 
استفاده  پاکستان  بر  باال  از  فشار  نوع  از  ما  اگر  بنا  کرد. 
کنيم بسيار تاثيرگذار خواهد. خوب اين جا يک مشکل 
ايجاد می شود که ما ابزار فشار از باال را نداريم. مجبور 
هستيم همچنانی که برای هر چيزی دست به دامن جامعه 
می شويم، برای اين کار هم از جامعه جهانی بايد کمک 
بگيريم تا از فشار از باال به نحو احسن استفاده کنند و ما 
باال خطر های خود را هم  از  البته فشار  برسيم.  به مقصد 
در  مثال  طور  به  بود.  اين خطر ها  مواظب  بايد  که  دارد 
وقت وارد کردن فشار از باال امکان دارد بعضی چيز ها از 
زير خطا برود و به کدام طرف اصابت کند. بنا نبايد فشار 
از باال را آن قدر زياد کنيم که چيزی از زير خطا بخورد. 
امکان  بياوريم  فشار  زياد  پاکستان  بر  مثال وقتی  به طور 
دارد طالبان پاکستانی و گروه های ديگر تروريستی از زير 
دست و پا خطا خورده به طرف خود ما برگردند بنا بايد 

در اين رابطه زياد مواظب باشيم. 
تاثير آنچنانی  پايين است که معموال  از  نوع ديگر فشار 
چيز های  بر  نمی توانند  کوچک  چيز های  زيرا  ندارد. 
بزرگ فشار بياورند. به طور مثال اعتصاب خانم بارکزی 

البته فشار از باال خطر های خود را هم دارد که باید مواظب این 
خطر ها بود. به طور مثال در وقت وارد کردن فشار از باال امکان دارد 
بعضی چیز ها از زیر خطا برود و به کدام طرف اصابت کند. بنا نباید 

فشار از باال را آن قدر زیاد کنیم که چیزی از زیر خطا بخورد.

ضیا افضلی

مقام های جمهوری اسالمی ایران اخیرا با درخواست های مکرر 
مانع نمایش دو فلم »همسایه« و »مدرسه« در افغانستان شدند

فریدون آژند طنز





 

مرکز انستيتيوت فرانسه برای افغانستان به نمايش گذاشته 
شود. اما مردمانی که به غرض ديدن اين فلم به آن محل 
آمده بودند، با درهای بسته مواجه شدند. کارگردان فلم، 
وزارت اطالعات و فرهنگ و نهاد افغان فلم را مسوول 
منع نمايش اين فلم خواند که بنا بر درخواست مقام های 
ايرانی در افغانستان، نمايش اين فلم را مختل کردند. اما 
در  فرهنگ،  و  اطالعات  وزير  رهين  اخيرا سيد مخدوم 
ادعا را  اين  افغانستان،  پارلمان  جريان يک سخنرانی در 

رد کرد. 
تلويزيون  ايامی که شبکه سه  به ساليان قبل،  برمی گردم 
صدا و سيما سريال مضحکی را به نام »چارخونه« به نشر 
می رساند. در سريال مضحک چارخونه، يک شخصيت 
با استفاده از  نام »نذير شنبه« ظاهرا قصد داشت  به  افغان 
کند.  سواستفاده  آنها  از  ايرانی،  خانواده  يک  سادگی 
البته در ادامه سريال مشخص می شود که نذير شنبه، در 
حقيقت يک ايرانی است که با تقليد - نه چندان نزديک 
– لهجه ی افغان ها، خود را افغان معرفی کرده است. در 
با  افغانستان،  مردم  به  اهانت آميز  سريال  اين  هنگام  آن 
عکس العمل شديد افغان ها در سراسر جهان مواجه شد. 

هيچ  کرزی  آقای  بر  که  است  پايين  از  فشار  نوع  از 
تاثيری نکرد. هرچند اين گونه فشار ها بر پاکستان تاثيری 
نخواهد داشت ولی ما که از اين گونه فشار ها داريم بايد 
از آن استفاده کنيم. مثال اگر پاکستانی ها ده هزار راکت 
به طرف افغانستان پرتاب کردند حداقل ما هم ده راکت 
پرتاب کنيم تا معلوم شود ما هم بلديم فشار از پايين وارد 
کنيم. يا اگر پاکستانی ها کندک کندک انتحاری به جان 
ما روان می کنند ما هم يکی دو دانه از جان تيرشده پيدا 

کنيم و به جان شان بزنيم. 
از  فشار  است  هم  تاثيرگذار  که  فشار  ديگر  نوع  يک 
طرفين  فشار ها  گونه  اين  در  اين که  يعنی  است.  طرفين 
فشار  تماشاچی  فقط  شما  و  می اورند  فشار  همديگر  بر 
پاکستان در سال های گذشته کاری  مثال  به طور  هستيد. 
می کرد که طرفين در افغانستان بر همديگر فشار بياورند 
گليم  باالخره  طرفين  که  شد  زياد  چنان  فشار  اين  و 
همديگر را جمع کردند و آن وقت يک نوع فشار ديگر 
و گليم همه  آمد  پاکستان  از طرف  طالبانی  فشار  نام  به 
بايد  ما  وضعيت  اين  در  حاال  کرد.  جمع  يک بارگی  را 
که  همان طور  و  کنيم  استفاده  پاکستان  سياست خود  از 
پاکستان هنوز به جان ما طالب روان می کند و از طرفين 
فشار می دهد ما هم طالب پيدا کنيم که خوشبختانه زياد 
هم داريم ـ در همين خود ارگ يک عالم است ـ و آنان 
فشار  از طرفين  نيز  آنان  تا  بياندازيم  پاکستان  به جان  را 

بدهند. 
فشار  اين  و  ياد می شود  ميکانيکی  فشار  به نام  نوع ديگر 
طور  به  دارد.  تخنيکی  و  ميکانيکی  ابزار  به  ضرورت 
فشار  طريق  از  که  است  زيادی  سال های  پاکستان  مثال 

وزارت اطالعات و فرهنگ با اعتراض به اين سريال، از 
افغانستان، خواهان  ايران در  مقام های جمهوری اسالمی 
توضيحات شدند که اين اعتراض بی پاسخ ماند. همچنين 
اين عملکرد  اعتراض شديدی  با  وزارت خارجه کشور 
صدا و سيمای جمهوری اسالمی ايران را محکوم کرد و 
تالش ورزيد تا در زمينه با مقام های آن کشور در تماس 
نداشت.  پی  در  را  نتيجه ای  نيز  تماس ها  اين  که  شود 
واکنش های  گسترده  صورت  به  سريال  اين  پخش 
حلقات  برخی  و  داشت  دنبال  به  نيز  را  افغان  فرهنگيان 
فرهنگی ايرانی ها نيز بر اين سريال که چهره ی منفيی از 
افغان ها در ايران را به نمايش می گذاشت، متعرض شدند. 
مقام های صدا و سيمای جمهوری اسالمی بی آنکه به اين 
اعتراض ها و واکنش ها وقعی بگذارند، نشر اين سريال را 

با ورود کرکترهای مضحک ديگری دنبال کردند. 
مقام های  تعصب آميز  ديد  نشان دهنده ی  باال،  موارد 
است.  افغانستان  مقابل  در  ايران  اسالمی  جمهوری 
ايران ستم  افغان در  بر مهاجرين  سال های دشوار غربت 
خاطره های  ايران  ساکن  افغان  هر  و  است  رفته  فراوانی 
پای  وقتی  دارد.  خود  با  مهاجرت  دوره  از  ناگواری 
صحبت هر يکی از اين مهاجرين می نشينی حکايت های 
سوی  يک  اين  دارند.  ذهنشان  در  دوره  اين  از  تلخی 
اسالمی  جمهوری  مداخله  ديگر  طرف  از  اما  موضوع، 
به  امداد  و  تجهيز  افغانستان،  داخلی  مسايل  در  ايران 
نهادها  گماشتن  و  طالبان  به  وابسته  شورشی  گروه های 
داخل  در  نهاد ها  و  افراد  برای  مالی  زمينه های  تهيه  و 
در  دولتی  حاکميت  عليه  سو  تبليغ  غرض  به  افغانستان 
افغانستان و حاميان استراتژيک افغانستان غيرقابل تحمل 
در  طالبان  هيات  از  ميزبانی  مانند  اخير  حوادث  است. 
مهاجرين  ارعاب  و  کشتار  تهران،  در  اسالمی  همايش 
گرفتاری  افغانستان،  و  ايران  سرحدی  مناطق  در  افغان 
مقدار زيادی اسلحه و مهمات ساخت ايران در افغانستان، 
در  اسالمی  جمهوری  مقام های  دامنه دار  دست درازی 
اخالل  خاطر  به  تالش  باالخره  و  افغانستان  داخلی  امور 
همايش های فرهنگی در افغانستان نشاندهنده ی سو نيت 
ما  کشور  عليه  ايران  اسالمی  جمهوری  دولت مداران 
افغانستان است و هيچ گونه عاليق فرهنگی و زبانی باعث 
نشده است جمهوری اسالمی ايران اين گونه برخورد های 
عداوت آميز را عليه مردم افغانستان، کاهش دهد و يا به 

آن مبادرت نورزد. 


را  ما  موتر های  روز  می دهد. يک  آزار  را  ما  ميکانيکی 
را  قيد می کند يک روز جاده ها  بين المللی  بندر های  در 
را عوض می کند.  ترانزيت  قوانين  و روز ديگر  می بندد 
ميکانيکی  فشار های  هم  ما  کشور  خود  همين  در  حتا 
موتر  يک  اين که  محض  به  مثال  طور  به  دارد.  وجود 
تمام  می گذرد  جاده  از  خارجی  و  کشوری  رجال  از 
فشار  زير  مردم  و  می شود  بسته  ديگران  بروی  جاده ها 
قرار می گيرند و در نتيجه خيلی فشار می بينند. ما بايد از 
نوعيت  نگارنده  البته  استفاده کنيم.  فشار ها هم  اين گونه 
وارد کردن اين گونه فشار ها را نمی داند و بايد وزارت 

تجارت در اين مورد معلومات بدهد. 
آخرين نوع فشار که استفاده ی زيادی در سياست دارد 
فشار از تاريکی است. يعنی در اين نوع فشار کسی که 
مورد فشار قرار می گيرد نمی داند که از کدام سو فشار 
و  دارد  استفاده  موارد  زياد  فشار  اين گونه  داده می شود. 
بيشتر سياست مداران از اين گونه فشار ها استفاده می کنند. 
در  تاريکی  از  فشار  کنيد  نگاه  خوب  اگر  مثال  به طور 
در  تا  کرزی  آقای  بر  فشار  مثال  است.  زياد  افغانستان 
می آيد.  از کجا  نيست  معلوم  کند  طالب جمع  اطرافش 
نمونه ای فشار از تاريکی است و همچنين طالبان خودشان 
ناشناخته  هم  زياد  البته  هستند.  ناشناخته  فشار  نوع  يک 

نيستند خود را به بی عقلی می زنند. 
ما هم از اين گونه فشار ها بايد استفاده کنيم تا پاکستان 

نفهمد که از کجا خورده است. 
پاکستان  بر  بايد  که  فشار ها  از  تعدادی  بود  اين  خالصه 
وارد شود. البته انواع فشار های ديگر هم است که کمی 
خاص است و خواص آنها را می شناسند و نوعيت استفاده 
از آن را نيز می دانند. ديگه خدا کند که اين فشار ها باد 

پاکستان را بيرون کند و ما کمی احساس راحتی کنيم. 

دست نگهدار همسایه!

ACKUزنده باد فشار وارد کردن بر پاکستان



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

ناظران  سوي  از  انجام شده  مصاحبه هاي 
درسال  نفر   7503 با  کميسيون  ساحوي 
1389 نشان مي دهد که براي 18.2 درصد 
اطفال   تعليم  زمينه  مصاحبه  شوندگان،  از 
آن ها تا صنف ششم در قريه خودشان فراهم 
اين  درصد(   97.7( اکثريت  و  مي باشد 
اطفال در خانواده هايي که با آن ها مصاحبه 
و  دولتي  مکتب  هاي  از  گرفت   صورت 
خصوصي،  بخش  مکتب هاي  از  مابقي 
مي کنند.  استفاده  و مکتب خانگي  مدرسه 
اين نظارت آشکار مي کند که 77.1  آمار 
شکل  به  خانواده ها  اين  اطفال  از  درصد 
مکتب ها  در  خواندن  درس  مشغول  منظم 
مي باشند و ده درصد اطفالي اند که به شکل 

منظم به مکتب نمي روند. 
مستقل  کميسيون  ساحوي  نظارت  در 
حقوق بشر 13.7 درصد از پاسخ دهندگان 
قريه  در  نوع خدمات صحي  هيچ  گفته اند 
بيش  اين که  نمي باشد، ضمن  موجود  آنان 
از 25 درصد نيز براي دستيابي به خدمات 
 5 از  بيش  طوالني  مسافت  بايد  صحي 

من  به  حمله  هم  ديروز  گفت  گل  ضيا 
دست داد و ادامه داد هنگام درس خواندن 
لرزه می کنم و بعدش می افتم و ديگر خبر 

نمی شوم.
ضياء گل شاگرد صنف يازدهم ليسه نسوان 
واليت  مالستان  ولسوالی  مرکز  ميردادينه، 
از  بيش  با  پيش  ماه  دو  او  می باشد،  غزنی 
يک  به  مکتب  اين  شاگردان  از  تن  پنجاه 

بيماری ناشناخته مبتال شد.
شروع  سرگيجه  با  بيماری  اين  عالمت   
دست ها  عضالت  بيمار  آن  از  بعد  و  شده 
يا  رعشه  حالت  به  شده  محکم  پاهايش  و 
غش منتهی می شود که در اين حالت بيمار 
به  شروع  يا  می ريزد  اشک  يا  می زند  جيغ 
عادی  حالت  از  بيمار  و  می کند  خنديدن 
با  الی دو ساعت  نيم  از  بعد  خارج می شود 
تزريق سرم يا پيچکاری آرام بخش دوباره 

به هوش می آيد.
نشده  تشخيص  تاکنون  بيماری  اين  علت 
است گرچه نمونه های هوا و آب مکتب و 
نيز خون شاگردان مبتال به اين بيماری گرفته 

شد اما هنوز نتيجه آن اعالم نشده است.
برخی صاحب نظران صحت اين بيماری را 
روحی  استرس های  يا  تشويش ها  از  ناشی 

می دانند.
ولسوالی  به  درمان  برای  می گويد  ضيا گل 
امکانات  از  که  جاغوری  يعنی  همجوار 
درمانی بهتری برخوردار هست نيز رفته اما 
روز  چند  گفت  او  است  نگرفته  ای  نتيجه 
پيش متوسل به تعويض مال هم شده که اين 

تعويض هم اثر نکرده است.
او در ادامه گفت در ابتدا اين حمالت کم 
بوده است اما اکنون به روزی دو تا سه بار 

رسيده است.
او  است  گل  ضياء  صنفی  هم  نيز  الجورد 
هم از جمله شاگردانی هست که با گذشت 

کيلومتر راه را بپيمايند که دوري بيش از حد 
صحي  خدمات  به  دسترسي  امکان  خود  راه 
را محدود مي سازد. خصوصاً در مناطقي که 

سرك هاي موتررو وجود ندارد. 
نقض  مورد   852 مجموع  از   1389 سال  در 
 6.2 کميسيون  به  راجع  شده  بشري  حقوق 
درصد آن مربوط نقض حق ازدواج و تشکيل 
خانواده بوده است که از آن جمله 20 مورد 
 13 و  زنان  مربوط  مورد   40 اطفال،  مربوط 
بيشترين  بوده اند.   مردان  به  مربوط  مورد 
تخطي ها در مورد حق ازدواج از واليت هاي 
فارياب، غور، ننگرهار و تخار گزارش شده 

است. 
روش جمع آوري معلومات

اساس  بر  گزارش،  اين  در  اصلي  معلومات 
قضاياي ثبت شده در دفاتر ساحوي و واليتي 
و  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کميسيون 
بر  کميسيون  نظارت  از  حاصل  ارقام  و  آمار 
وضعيت حقوق بشر طي سال 1389 مي باشد 
که طي اين نظارت با 7503 نفر )49.1 درصد 
و  بيست  در   مردان(  درصد   50.9 و  زنان 

است،  نيافته  بهبود  هنوز  ماه  دو 
مکتب  اين  مسوولين  گفته  به 
حدود 15 تن از شاگردان هنوز 
هم دچار اين حمالت می شوند 
درمان  کامل  طور  به  نيز  بقيه  و 

نشده اند.
خانه  در  اگر  می گويد  الجورد 
يا مکتب سروصدا باشد و جگر 
حالت  اين  دچار  شده  خون 
می شوم او گفت آخرين بار دو 
هفته پيش دچار اين حمله شدم.

سيد حسين شاه مدير اداری مديريت معارف 
مند  گاليه  شاگردان  اين  درمان  عدم  از  نيز 
اين مکتب،  است، کتايون شاگرد صنف نهم 
دختر وی می باشد، کتايون نيز از جمله آن 15 
شاگرد است که وضع صحی شان هنوز بهبود 

نيافته است.
او می گويد دخترم تحليل رفته است، مدت 10 
ام  به مکتب شده  او  مانع رفتن  روز است که 
اين  دچار  مکتب  يا  راه  در  است  ممکن  زيرا 
حالت شود و کسی نيست که او را به کلينيک 

يا خانه برساند.
او گفت دو ماه پيش دخترش را برای درمان به 
کابل برده است و سه بار به معاينه خانه داکتر 
افغانی   500 دفعه  هر  که  اعصاب  متخصص 
فيس می گرفت مراجعه کرده، در آخر داکتر 
مرور  به  است  خورده  چيز  کدام  گفته  او  به 

گرفت  صورت  مستقيم  مصاحبه  واليت  هشت 
نيمروز،  فراه،  هلمند،  زابل،  واليت  فقط شش  و 
امنيتي  شديد  مشکالت  به  بنا  سرپل  و  نورستان 
تحت نظارت قرار نگرفتند. در قسمت تحليل اين 
برده شده  نام  ذياًل  که  منابعي  ديگر  از  معلومات 

است نيز استفاده صورت گرفته است. 
و  تحقيقات  ساير  در  موجود  معلومات   -

گزارش هاي کميسيون. 
- ارقام و آمار رسمي ساير مراجع و نهادها. 

- کتب و اخبار مرتبط با موضوع حقوق بشر. 
کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان تخطي هاي 
نقض  موارد  تعداد  اساس  بر  را  بشري  حقوق 
در  ثبت شده  قضيه  هر  که  مي کند  تحليل  حقوق 
کميسيون، مي تواند شامل يک يا چند مورد نقض 
حقوق بشري گردد. قابل يادآوري است که ارقام 
به  اين گزارش  در  ارائه شده  بشري  نقض حقوق 
در  بشري  حقوق  نقض  قضاياي  تمام  هيچ وجه 
ممکن  چنان چه  نمي کند،  منعکس  را  افغانستان 
مورد  در  شکايت نامه ها  موارد  بسياري  در  است 
نقض حقوق بشري، نظر به عدم آگاهي عمومي 
کميسيون  صالحيت هاي  و  وظايف  نقش،  از 
در  کميسيون،  دفاتر  به  آنان  دسترسي  عدم  يا 
سنت  ممانعت ها،  يا  ناامني  چون  مشکالتي  اثر 
حاکم بر بسياري مناطق يا مشکالت حمل و نقل 
باشد.  نشده  سپرده  کميسيون  دفاتر  به  )ارتباطي( 
تعداد  که  است  باور  اين  بر  کميسيون  بنابراين، 
آن چه  از  بيش  بشر  حقوق  نقض  موارد  و  قضايا 
اين رو  از  اين گزارش آمده است، مي باشد.  در 
متعدد  مراجع  و  منابع  گزارش  اين  در  که  است 
داراي اطالعات و معلومات در اين زمينه ها، مورد 

استفاده قرار گرفته است. 
ادامه دارد

زمان جور خواهد شد.
دخترش  با  خانه  در  می گويد  شاه  حسين  سيد 
بار   3-2 می گويد  او  بزند  گپ  سخت  نمی تواند 
کاش  شد  خالص  دخترم  که  کرده  ناله  مادرش 
عالج می شد او می گويد والدين يکی از دختران، 
تداوی  برای  پاکستان  پيشاور  شهر  به  را  دخترش 

برده اما نتيجه نگرفته است.
داکتر  که  است  اين  ما  خواسته  گفت  گل  ضياء 
روان کنيد تا بيماری ما را تشخيص دهد و الجورد 
هم می گويد اين درد و رنج ما را جدی بگيريد او 
باور نمی کنند آنها  را  ما  اکثر داکتران درد  افزود 

می گويند ما مکر و حيله می کنيم!!
در ختم اين گفتگو بودم که يک دفعه ضياء گل 
دستش را روی سرش گذاشت و ناگهان دچار اين 
حمله شد و نزديک بود بيفتد که دوستش وی را 
نگهداشت، بالفاصله بعد از آن، شاگرد کناری اش 

به اين حالت دچار شد و بعد يک شاگرد ديگر.
ادامه دارد

امنيت فرد در برابر هرگونه تهديدی 
رهايی  و  جسمانی اش  تماميت  به 
خودسرانه ای  اقدام  هرنوع  از  او 
تعرض  مورد  را  وی  آزادی  که 
شخصی  امنيتی  و  آزادی  قراردهد، 
به  شخصی  امنيت  و  آزادی  است. 
برگيرنده ی  در  آن  وسيع  معنای 
حفظ  زندگی،  برای  هرکس  حق 
از  برخورداری  خصوصی،  حريم 
يک دادرسی منصفانه، آزادی برای 
ايمنی  مسکن،  اختيار  و  رفت و آمد 
در برابر اعمال مغاير کرامت انسانی 
همچون: اسارت، تملک، بهره کشی، 
نسبت  امنيت  نيز  شکنجه  و  بردگی 
غيرقانونی  و  خودسرانه  توقيف  به 
است. اين برداشت گسترده از مفهوم 
در  شخصی  امنيت  و  آزادی  حق 
جهانی  اعالميه ی   3 ماده ی  با  پيوند 
ماده  اين  در  دارد.  قرار  بشر  حقوق 
به گونه ای کلی به حق هرکس برای 
شخصی  امنيت  و  آزادی  و  زندگی 
و  آزادی  بنابراين  است.  شده  اشاره 
ماده ی  نظر در  امنيت شخصی مورد 
يادشده می توان گستره ی وسيعی را 
که پيش از اين بيان شد در برگيرد. 
يک  شخصی  امنيت  و  آزادی  اما 
معنای شکلی نيز دارد که در ماده ی 
و  مدنی  حقوق  بين المللی  ميثاق   9
سياسی مورد توجه قرار گرفته است 
و آن حقوق ناظر بر آزادی های متهم 
از  آزادی  سلب  مبنا  اين  بر  است. 
آيين  براساس  تنها  بايستی  هرکس 
اصولی  رعايت  با  و  قانونی  دادرسی 
و  فرد  آزادی  به  احترام  برپايه ی  که 
استثنايی بودن سلب آزادی وی قرار 
دارد، صورت بگيرد. پذيرش معنای 
خاص حق آزادی و امنيت شخصی 
شدن  شناخته  رسميت  به  منزله ی  به 
آزادی های  زمينه ی  در  افراد  حقوق 
اولين  موضوع  اين  است.  فيزيکی 
شرط اساسی و الزم در راستای نيل 
انسان به همه ی آزادی ها و حقوقش 
و  جسم  تا  زيرا  می رود.  شمار  به 
وی  امنيت  و  نبوده  آزاد  انسان  تن 
و  روحی  تهديدهای  معرض  در 
او  بهره گرفتن  امکان  باشد،  جسمی 
بين  از  آزادی ها  و  حقوق  ساير  از 
و   آزادی  حق  اين رو  از  می رود. 
آن  خاص  معنای  به  شخصی  امنيت 
نيز که در ماده ی 9 ميثاق بين المللی 
شده  تشريح  سياسی  و  مدنی  حقوق 
راستای  در  اساسی  اهميتی  است 
حق  دارد.  بشر  حقوق  از  بهره مندی 
به ويژه  شخصی  امنيت  و  آزادی 
دادرسی  يک  از  برخورداری  برای 
عادالنه و منصفانه و در کنار حقوق 
در  است.  اهميت  حايز  متهم  دفاعی 
در  فردی  که  هنگامی  در  حقيقت 
اتهام  مورد  کيفری  دادرسی  يک 
امنيت  و  آزادی  حق  می گيرد،  قرار 
در  می آيد.  به حمايت وی  شخصی 

چنين وضعيتی فرد از طيفی از حقوق 
امنيت شخصی  و  از حق آزادی  که 
ريشه می گيرد، بهره مند می شود. اين 
طيف از حقوق از سلب خودسرانه ی 
عمل  به  جلوگيری  فرد  آزادی 
آورده، امنيت او را در برابر هرگونه 
انسانی اش حفظ  تجاوز به شخصيت 
کرده و يکی از شرايط الزم را برای 
به اجرای عدالت منجر  دادرسی که 

گردد فراهم می  آورد. 

و  آزادی  حق  مبانی  اول:  مبحث 
امنيت شخصی

دنيا آمده و حق دارد  به  انسان آزاد 
از  يکی  عنوان  به  آزادی  از  که 
مهمترين ضرورت های يک زندگی 
با کرامت بهره مند گردد. بر اين مبنا 
از طيف گسترده ای  می تواند  هرفرد 
از آزادی ها و حقوق تمتع يابد. يکی 
آزادی ها  پايه ای ترين  و  مهمترين  از 
و حقوق که بدون آن مکان استفاده 
حق  ندارد  وجود  آزادی ها  ساير  از 
در  است.  شخصی  امنيت  و  آزادی 
کنار اصل آزادی، پذيرش بی گناهی 
اتهام  مظان  افراد در هنگامی که در 
قرار می گيرند نيز يکی از مبانی حق 
شمار  به  شخصی  امنيت  و  آزادی 
می رود. بر اين مبنا آزادی افراد تنها 
با حکم قطعی قضايی سلب می گردد 
که  حکمی  چنين  صدور  از  پيش  و 
آزادی  سلب  مجازات  برگيرنده  در 
همچون: حبس باشد، امکان از ميان 
فرد  آزادی  کردن  محدود  يا  بردن 
ديگر  موارد  يا  بازداشت  عنوان  به 
وجود ندارد مگر آنکه ضرورت نيل 
به عدالت در يک دادرسی کيفری، 
بازداشت موقت را به عنوان يک امر 
باتوجه  سازد.  توجيه پذير  استثنايی 
اصل  بايد  شد  بيان  که  مواردی  به 
مبانی  از  را  برايت  فرض  و  آزادی 
حق آزادی و امنيت شخصی دانست. 
به  جداگانه  دوگفتار  در  مبحث  اين 
موارد يادشده می پردازد. گفتار اول 
اين که  داد.  اختصاص  آزادی  به 
برخوردار  معنايی  چه  از  آزادی 
درباره ی  ديدگاه هايی  چه  و  بوده 
آن وجود دارد. آزادی های عمومی 
اينکه  سرانجام  و  چيست  فردی  و 
امنيت  و  آزادی  حق  از  تعريفی  چه 
چه  حق  اين  داشته،  وجود  شخصی 
گسترده ای را دربرمی گيرد و با کدام 
سازوکارها حاصل می آيد، مواردی 
بررسی  اول  گفتار  در  که  است 
درباره ی  نيز  دوم  گفتار  می گردد. 
فرض برائت است. تعريف از فرض 
اين  پيرامون  نقدهای  مطالعه  برايت، 
فرض و آثاری که از آن در حقوق 
جمله  از  می آيد  حاصل  کيفری 
دوم  گفتار  در  که  هستند  مواردی 

مورد تجزيه و تحليل قرار می گيرد.
ادامه دارد
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وضعيت حقوق بشر 

مبانی و سير تحول حق آزادیدر افغانستان
 و امنيت شخصی

مکر و حيله نيست
 درد ما را جدی بگيرید 

 قسمت ششم

 ممحمد ظاهر نظری؛ مسوول مطبوعات کمیسیون مستقل حقوق بشر بامیان
 قسمت اول

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

محمد علی بهمنی             /        قسمت اول

تهیه شده توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
»سال 1389ه. ش«

تمام انسان ها حق زندگی، آزادی
 و امنيت شخصی را دارند.

ماده سوم اعالمیه جهانی حقوق بشر

ACKU
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بیستم اکتوبر 2011 پایان عمر معمر قذافی، رهبر شصت و 
نه ساله ی لیبیا، فرزندش معتصم و آقای ابوبکر یونس وزیر 
دفاع لیبیا بود. در این روز هوادارانی وابسته به مجلس شورای 
در  را  قذافی  معمر  زادگاه  سرت  شهر  ابتدا  انتقالی،  ملی 
کنترول خود گرفتند و سپس اعالم شد که آنها رهبر لیبیا را 
درحالی که از ناحیه پاها و سر زخمی شده بود، زنده بازداشت 
کردند. پس از ساعاتی اعالم شد که معمر قذافی کشته شده 
توسط  بازداشت  از  پس  نیز  قذافی  فرزند  معتصم  است. 
انقالبیون لیبیا به قتل رسید. آقای ابوبکر یونس وزیر دفاع 
لیبیا و یکی از وفادارترین یاران قذافی نیز کشته شد. اگر خبر 
بازداشت و سپس کشته شدن رهبر لیبیا و فرزندش معتصم 
با  انتقالی  ملی  شورای  رهبران  تردید  بدون  باشد،  درست 
چالش های نقض حقوق بشری روبرو خواهند شد زیرا وقتی 
که دیکتاتور لیبیا زنده دستگیر شد، مرحله بعدی سرنوشت 
وی تیرباران صحرایی نیست بلکه محاکمه و دادگاه، مسوول 

بررسی اعمال وی است. 
نشان می داد که آقای  به خوبی  از جنگ سرت  گزارش ها 
نیروهای  به دست  زخمی  و  زنده  ابتدا  فرزندش  و  قذافی 

وابسته به شورای ملی انتقالی افتادند و پس از ساعاتی تصاویر 
کشته شدن شان را خبرگزار ی ها گزارش کردند. فرزند دیگر 
یکی  و  است  وی  جانشین  که  سیف االسالم،  قذافی،  آقای 
در  می شود  شمرده  قذافی  آقای  فرزندان  جنجالی ترین  از 
جنگ های بن ولید در هفته گذشته از میدان جنگ جان به 
سالمت برد و در صحراهای لیبیا متواری است. با این که گفته 
می شود وی به همکاری برادرش ساعدی وارد نیجر شده است 
ولی قراین نشان می دهد که سیف االسالم هم چنان در خاک 
لیبیا به سر می برد و احتمال دارد قبایل لیبیا و دوستان معمر قذافی 
را برای مقاومت و انتقام گیری پدر و برادرش سازماندهی کند 
اما اخبار تازه حکایت از دستگیری سیف االسالم دارد در این 
صورت هستی و بساط این خانواده به پایان خود رسیده است. 
صفیه فرکاش خانم آقای قذافی و عایشه دخترش و همین طور 
فرزندانش  محمد قذافی و هنیبال به الجزایر پناه برده اند. فرزند 
دیگری آقای قذافی به نام خمیس که مسوول فرقه 32 نظامی 
لیبیا و گارد معمر قذافی بود، در ماه اگست در شهر ترهونه 
کشته شد و گفته می شود که عبداهلل سونسی وزیر استخبارات 
لیبیا نیز همراه خمیس کشته شده است. برخی گزارش های 

تاییدنشده نشان می دهد که عبداهلل سونسی همراه معمر قذافی 
یک جا بود و در این صورت سرنوشتش معلوم نیست. 

میان  در  نیز  قذافی  معمر  سخنگوی  ابراهیم  موسی 
دستگیرشدگان است. 

مرگ قذافی شور و هیجان  زیادی را در تمام شهرهای لیبیا 
پرداخته اند  شادمانی  و  سرور  به  مردم  و  است  کرده  ایجاد 
البته  گرفته اند  را جشن  نه ساله  و  دیکتاتور شصت  مرگ  و 
شادمانی مردم قابل درک است، زیرا آقای قذافی چهل و دو 
سال با مشت آهنین حکومت کرد و مجال تنفس و زندگی 
را از مردم گرفته بود. وی دیکتاتوری بود که رژیم توتالیتر 
خود را به همه جا حاکم ساخته بود. رهبران کشورهای جهان 
نیز پایان عمر قذافی را روز تاریخی برای مردم لیبیا دانسته اند 
اما نسبت به آینده لیبیا و راه های دشواری که رهبران سیاسی 
پایان  قذافی  مرگ  کرده اند.  نگرانی  ابراز  دارند،  پیش  در 
بشارت  لیبیا  مردم  برای  را  دموکراسی  آغاز  و  دیکتاتوری 
را  لیبیا  کامل  آزادی  انتقالی  ملی  شورای  رهبران  می دهد. 
اعالم می کنند و آقای برلوسکونی صدر اعظم ایتالیا یکیـ  از 
کشورهای مهم اروپا در جنگ لیبیا ـ مرگ قذافی را به معنی 

پایان جنگ در لیبیا دانست. 
سوال اساسی که اذهان انسان های جستجوگر را به خود مشغول 
می کند این است که رهبران سیاسی لیبیا پس از قذافی چه 
خواهند کرد. لیبیا جامعه بسیار پیچیده ای از لحاظ بافت قومی 
است. از طرفی دیگر شورای ملی انتقالی تاکنون موفق به ایجاد 
اداره موقت نشده است، سه گروه عمده سیاسی، اسالم گراها، 
لیبرا ل ها، و چپ ها در مجلس ملی انتقالی گرد هم آمده اند و 
در جدال قدرت و گرفتن امتیاز از هم دیگر هستند. مصطفی 
عبدالجلیل رهبر شورای که چتر مناسب برای اتفاق طیف های 
تاکی  نیست  معلوم  است،  بوده  تاکنون  سیاسی  گوناگون 
می تواند این پوشش را در کشاکش رهبران سیاسی نگهدارد. 
گروه محمود جبرییل رییس شورای اجرایی و علی ترهونه 

با گروه اسالم گرای علی الصالبی و سلیمان  لیبیا  وزیر نفت 
عبداهلل بغطوس، به شدت مخالف است. 

در  مهمی  بسیار  نقش  که  اسالم گرا  نظامی  رهبران  احتماال 
آزادی لیبیا داشته اند، از حامیان بالقوه علی الصالبی و رفقایش 
موقف  لیبیا  داخلی  سطح  در  این صورت  در  بود؛  خواهد 
محمود جبرییل تضعیف می شود از جانب دیگر گروه جبرییل 
در سطح بین المللی به عنوان یک شخصیت لیبرال، موقعیت 
باالیی دارد. در این میان گروه های چپ نیز می توانند در ایجاد 

چالش سیاسی نقش خاصی خود را داشته باشند. 
یک  در  را  اساسی  قانون  پیش نویس  عبدالجلیل  مصطفی 
و  پارلمانی  انتخابات  وعده  وی  می گذارد  ملی  ریفراندوم 
ریاست جمهوری را داده است. البته پیش از این شورای ملی 
انتقالی باید جایش را به یک اداره موقت انتقالی بسپارد که از 

هم اکنون کشمکش در ترکیب اداره آغاز شده است. 
ولی با تمام این مسایل شورای ملی انتقالی تاکنون بسیار موفق 
عمل کرد و توانست با مهارت و احساس ملی نیروهایش را در 
برابر حکومت قذافی به خوبی سازمان دهی کند و از نیروهای 
بین المللی و منطقه ای به خوبی در امر انقالب شان بهره گیرند؛ 
کاری که افغانستان در جنگ با تروریزم نتوانست از جامعه 
جهانی به خوبی سود ببرد. اما شورای ملی لیبیا بسیار موفقانه 
مردم خود  نفع  به  خارجی  قوای  از  قذافی،  نظام  با  نبرد  در 
استفاده کرد. اگر به همین رویه و وجدان ملی عمل کند، فکر 
می کنم چالش های پیش روی شان را با حمایت جامعه جهانی 
کنار زده و یک نظام مبتنی بر ارزش های انسانی، دموکراسی، 
حقوق بشر، رعایت حقوق اقلیت های قومی را در چهارچوب 
جامعه  و  لیبیا  مردم  البته  دهند.  سامان  خود  دینی  اعتقادات 
جهانی همین انتظار را از حاکمان جدید لیبیا دارند و این وعده 
را سیاست مداران لیبیا به مردم نگران از تجربه بد افغانستان و 
عراق، سپرده اند. حال ببینیم که آنها در گذر زمان چه خواهند 

کرد. 
اکنون قذافی و نظام سیاسی وی به تاریخ سپرده شد. 

 محمد ناطقی

لیبیا پس از یک دیکتاتور
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اعالم آمادگی اتحاديه اروپا 
برای ازسرگیری مذاکرات 

هسته ای با ايران 

 
کاترين اشتون، مسوول سياست خارجی اتحاديه 
از  برای  جهانی  قدرت های  تمايل  از  اروپا، 
با ايران در صورت  سرگيری مذاکرات هسته ای 
مناقشه   فصل  حل  برای  تهران  »جدی«  عزم 

اتومی اش خبر داد.
اشتون،  کاترين  رويترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
مسوول سياست خارجی اتحاديه اروپا، در نامه ای 
که به سعيد جليلی، دبير شورای عالی امنيت ملی 
فرستاده، تاکيد کرده اگر تهران به صورت جدی 
آماده  ورود به » مذاکرات مفيد« هسته ای است، 
به  قدرت های جهانی آماده اند، ظرف چند هفته 

پای ميز مذاکره بيايند.
مذاکره کننده  نامه  به  پاسخ  اشتون،  کاترين  نامه 
پيش  ماه  يک  از  بيش  که  است  ايران  هسته ای 
خطاب به مسوول سياست خارجی  اتحاديه اروپا 
تمايل  ابراز  ايران  نامه   اين  در  بود.  شده  نوشته 
گرفته  سر  از  هسته ای  مذاکرات  که  بود  کرده 

شود.
به گزارش رويترز، در نامه کاترين اشتون به سعيد 
جليلی، تاکيد شده است که گفتگوهای تازه نبايد 
تکرار دور قبلی مذاکرات در ماه جنوری باشد؛ 
مذاکراتی که به نتيجه ای نرسيد و اشتون  نسبت 
به آن ابراز نااميدی کرده بود. کاترين اشتون به 
گفتگوهای   در   5+1 به  موسوم  گروه  نمايندگی 

هسته ای با ايران شرکت کرده است.
دايم شورای  پنج عضو  گروه 1+5  دربرگيرنده 
رويترز  که  آنگونه  است.   آلمان  بعالوه  امنيت 
ايران  اگر  آمده  اشتون  نامه  در  داده،  گزارش 
بدون  موجود،  نگرانی های  درباره  است  آماده 
با  »ما  بنشيند،  مذاکرات  ميز  پای  به  قيدوشرط 
نشستی در هفته های آتی در محلی که برای دو 

طرف مناسب باشد، موافق هستيم.«
کاترين اشتون تصريح می کند: »وقتی گفتگوهای 
نتايج  به  رسيدن  برای  جستجو  يافت،  تدوام  ما 

ملموس ضروری است.«
اروپا می افزايد:  اتحاديه  مسوول سياست خارجه 
»بايد اطمينان يابيم وقتی ما دوباره ديدار کرديم 
بتوانيم  پيشرفت واقعی در مورد موضوع هسته ای 
هدف  که  می کند  تاکيد  اشتون  باشيم.«  داشته 
که  است  مدتی  بلند  »راه حل  مذاکرات،  اين  از 
اعتماد بين المللی را به ماهيت منحصرا صلح آميز« 

برنامه هسته ای ايران بازگرداند.
تصريح  اروپا  اتحاديه  خارجی  سياست  مسوول 
کنيم،  آغاز  را  روند  اين  اين که  »برای  می کند: 
منظور  به  اعتمادسازی  تمرين  ما  نخست  هدف 
برپايه عمل متقابل  و  تسهيل گفتگويی سازنده، 

رويکردی گام به گام است.«

غرور شکسته دیکتاتور
پیش از سقوط ديکتاتوری 

رضا تقی زاده

تاخیر در دفن جسد قذافیولیعهد عربستان به اثر سرطان روده درگذشت
انتقاد شورای حقوق بشر از نحوه قتل رهبر سابق لیبیا 

آخرين  فروريختن  از  پيش  قذافی،  معمر 
لحظه  از  ليبيا،  ساله   42 ديکتاتوری  ستون 
سقوط طرابلس در 22 ماه اگست و گريختن 
به شهر سرت، تا سقوط سرت در 21 اکتوبر 
در  انقالبيون  دست  به  باختن  جان  دقايق  و 
محله »بوهادی«، شکستن خود را در درون 
خود شاهد بود و طعم تلخ تحقير را در فرار 

روزانه می چشيد.
شکسته  چهره  در  را  تحقير  رنگ  پيشتر  او 
حفره  از  کشيدن  بيرون  از  پس  صدام، 
را،  مبارک  و  تکريت  در  پنهانگاهش 
ديده  مصر،  انقالبيون  دادگاه  در  خوابيده 
بود، اما خود را تافته ای می ديد جدابافته از 

آنها.
اين حديث مکرر برای ديکتاتور های مانده 
زمان  رسيدن  تا  ولی  می شود،  تکرار  نيز 
در گوش  چاپلوس،  ميراث خواران  سقوط، 
دروغينی  حديث  همان  زورگو    حاکمان 
دارند:  را  شنيدنش  رغبت  می خوانند که  را 
شکستن  دولت،  ماندگاری  ملت،  عاشقی 

توطيه بيگانگان و تنبيه مخالفان خيانتکار.
فروپاشی،  نهايی  لحظه  رسيدن  از  پيش  اما 
ترک  را  حکومت  شکسته  کشتی  موش ها 
زود تر  زيرک ترند  که  آن ها  می کنند. 
می روند. و ديکتاتور هر روز تنها تر می شود 

و ناتوان تر.
و  و خوش خيال  ابله اند  يا  می مانند  که  آنها 
يا بستگی دم شان به دم خدای کوچک شان 
را  رهايی  که  است  تنگ  قدر  آن 
ديکتاتور  وجود  اين  با  می بينند.  نا ممکن 

درهم شکسته، تنها می ميرد.
ديکتاتور بزرگ، ديکتاتور کوچک

ديکتاتور های کوچک، برخالف خدايگان 
به  نه  که  استالين  و  هيتلر  مانند  بزرگ تر، 
پايبند  نه  و  بودند  مشروعيت  کسب  دنبال 
داشتن محبوبيت، در طول حکومت نمايش 
حمايت مردمی را تدارک می بينند، انتخابات 
تقلبی برگزار می کنند و برای حکومت خود 
مشروعيت قراردادی می خرند، با اعمال زور 

و پراکندن ترس.
بر  کامل  تسلط  کوچک  ديکتاتور های 
حق  و  وظيفه  را  مطلق  حکومت  و  اوضاع 

شاهزاده سلطان بن عبدالعزيز، وليعهد عربستان 
نيويارک  در  سالگی   86 سن  در  سعودی 
درگذشته است. شاهزاده سلطان يکی از پسران 
ملک عبدالعزيز، بنيانگذار عربستان سعودی و 
برادر ناتنی ملک عبداهلل، پادشاه اين کشور بود. 
دهه  پنج  به  نزديک  سعودی  عربستان  وليعهد 
وزير دفاع و هوانوردی اين کشور بود. داکتران 
در سال 2004 ميالدی تشخيص داده بودند که 
سرطان  به  مبتال  عبدالعزيز  بن  سلطان  شاهزاده 

معمر  خاک سپاری  می گويند  ليبيا  مقام های 
قذافی، رهبر پيشين اين کشور، به دليل تحقيق 
نيز   و  وی  مرگ  چگونگی  مورد  در  بيشتر 
مشخص کردن مکانی برای دفن وی به تعويق 

افتاده است.
پنج شنبه،  روز  ليبيا،  پيشين  رهبر  قذافی،  معمر 
به  انتقالی،  نيروهای  توسط  دستگيری  از  پس 
ضرب گلوله کشته شد. در حالی که محمود 

بعد  توام خود می دانند. تعجب بزرگ آنها 
از شکستن اين حريم است و خطای بزرگ 
خاموش  قدرت  گرفتن  دست کم  آنها 
مردمی که سال ها حلقه به گوشان سرسپرده 

و عاشقان واليت خود می خواندند.
بيرق  به  باد  دايمی  دميدن  آنها  باطل  خيال 
حکومت زور و ترس و ادامه نمايش نقش 
شير بر بيرق، به جای اصل آن که مردم اند و 
ماندگاری ترس در دل مردمی است که از 

حکومت آنها رنج می برند.
سرنوشت  ديکتاتوری،  رسيدن  پايان  به 
جبر  ديکتاتور  سقوط  زمان  و  است  محتوم 
تاريخ است که از پيش تعيين شده. سياست ها 

و مردم، تنها روش ها و ابزار تغيير اند.
خدايگان  قبيله  از  نمونه  تازه ترين  قذافی 
کوچکی بود که جبر تاريخ را تحمل کرد و 
تکرار حديث سقوط را با حقارت پذيرفت. 
باور  خود  قدرت  به  ناباوری  با  نيز  مردم 

آوردند.

روده بزرگ است. وی برای انجام آزمايش های 
طبی در امريکا به سر می برد و در ماه جوالی 
خبرگزاری  بود.  کرده  جراحی  نيويارک  در 
صدور  با  اسپا،  سعودی،  عربستان  رسمی 
تاييد  را  کشور  اين  وليعهد  مرگ  اطالعيه ای 
کرد: »با کمال تاسف و اندوه، ملک عبداهلل بن 
عبدالعزيز، خادم حرمين شريفين، عزادار برادر 
و وليعهدش، سلطان است که بامداد شنبه در پی 
يک بيماری در خارج از عربستان درگذشت.«

جبرييل، رييس اجرايی شورای انتقالی ليبيا گفته 
است که مشخص نيست قذافی به ضرب گلوله 
کشته  سابق  حکومت  هواداران  يا  انقالبيون 
به  انتقالی«  شورای  بلندپايه  مقام  »يک  شده، 
خبرگزاری رويترز گفته است که وی به دست 
نيروهای شورای انتقالی پس از دستگيری کشته 

شده است.

زمين  بر  حقارت  با  که  دقايقی  در  قذافی 
زنده  خواستار  التماس  با  می شد،  کشيده 
نگاه  در  را  ساکت  التماس  اين  بود.  ماندن 
بی فروغ صدام نيز، سر در دست سربازی که 
ديده ايم.  می کشيد،  بيرون  سوراخ  از  را  او 
بزرگ نمايی  کوچک  ديکتاتور های 
زير  به  از  بعد  را  آن ها  کوچکی  می کنند. 

کشيدن شان آسان تر می توان اندازه زد.
مفهوم اختناق

نفی  مدرن،  ديکتاتوری های  يکسان  ميراث 
آزادی،  کشيدن  بند  به  شهروندی،  حقوق 
و  حزب ها  تعطيل  مخالفت،  حق  انکار 
برنامه  و  مردمی  اجتماعات  منع  و  رسانه ها 

روزانه آنها انتشار ترس از حکومت است.
است.  ديکتاتوری  عملکرد  خالصه  اختناق 
و  موجود  آزادی  تنها  اختناق،  وضعيت  در 
ممکن، محدود و منحصر به چاپلوسی است 

از حاکم زورگو.
توماس  که  قالبی  ديکتاتور،  تعريف  در 

مولف  و  پيشين  جمهور  رييس  جفرسون، 
بيانيه استقالل امريکا، در اواخر قرن هجدهم 
همچنان  يکم  و  بيست  قرن  در  ساخته، 

کارساز است.
بنا بر قول جفرسون، ديکتاتور قدرت را در 
تمام زمينه ها منحصر به  خود می داند: قدرت 
در  حکومتی،  حکم  )صدور  قانون گذاری، 
قانون گذاران  به  خطاب  ضرورت،  صورت 
برگزيده و مطيع رهبر(، قدرت اجرايی، قوه 
و  زندگی  اختيار  داشتن  همچنين  و  قضاييه 

مرگ و دارايی مردم.
شايد تنها تفاوت حاکمان خودکامه زمان ما 
با ديکتاتورهای گذشته، تغيير شيوه استفاده 
مطلقه  حکومت  حفظ  در  ترس  و  ترور  از 
را  مخالفان  گذشته،  ديکتاتور های  است. 
ميان  از  جمعی  انهدام  و  ترور  به  توسل  با 
را  ترور  تازه،  ديکتاتوری های  و  می بردند، 
در راه اعمال ترس ميان شهروندان، و حفظ 

اطاعت آنها به کار می گيرند.
نماد  بين  جنگ  فرسايشی  روند  اين  در 
ديکتاتور،  آن،  واقعی  صاحبان  و  قدرت 
مردم مطيع نمای ساکت را ضعيف می بيند و 

قدرت خود را ماندگار.
به  مردم  همزمان،  و  پنهان  روند  يک  در 
جدايی  عين  در  مطيع،  و  پراکنده  ظاهر 
صف هايشان، همسو می شوند و آماده، حال 
گسستی  روز  هر  حاکم  قدرت  پل  که  آن 

تازه برمی دارد.
پيوند ترک های پل قدرت حاکم، و  لحظه 
به هم پيوستن دل های شکسته، روز شکستن 
پل و سقوط حکومت ترس و زور، و رهايی 

مردم از بند را تعيين می کند.
با شکستن هر بت، بت ديگری در صف قرار 
می گيرد. در بسياری از ديکتاتوری های عصر 
نو، آن چه اجتناب ناپذير می نمايد، شکستن 
کشيدن  زير  به  از  پيش  بت ها،  حرمت 
آنهاست. تاريخ مصرف ديکتاتوری ها به سر 
تنها نکته مبهم تقدم و تاخر  آمده و اکنون 
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بدین وسیله مراتب تسلیت و همدردی خویش را به مناسبت 
درگذشت مرحوم مردان خان حیدری برای محترم جنرال محمد 
جمعه عدیل و اعضای خانواده داغدار تقدیم نموده خودرا با غم 

ایشان شریک می دانیم
ازخدای بزرگ برای روح آن مرحومی آمرزش و برای فامیل 

محترم شان صبر و شکیبای آرزومندیم
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