
AFG 1141

TENDER; CALL FOR BIDS 
Tenders are invited from reliable, established and competent companies 

for the supply of shelter materials
Lot 1: Prepared Timber, Lot 2: Steel Beams,  Lot 3: Construction 

Materials & Tools
Conditions are stated in the tender documents

Tender documents are available as download under: 
http://www.welthungerhilfe.de/tender.html 

as hardcopy at the following address:
Welthungerhilfe (German Agro Action) House 9, Street 3, Q – e 

Fathullah / Taimani Road, Kabul – Afghanistan or can be requested by 
email at the following address:

rb.afg.kbl.logistics@welthungerhilfe.de 
The deadline for receiving bids is:

Sunday 08 January 2012, 10:00 a.m. Kabul local time

روايت ديروز، آيينه امروز، نويد فردا

1297

توزيع همزمان چاپ همزمان 

کابل

بلخ

کندزهرات

غزني ننگرهار

بدخشانبغالن

جوزجان

تخار بامیان

سال پنجم    شماره مسلسل 1297   شنبه 26 قوس 1390    قيمت 5 افغاني

رییس جمهوری
 جدی نمی گیرد

4

وزارت معارف:

هیچ قراردادی 
با طالبان نداریم

در صفحه 5

 آگهی بورسیه تحصیلی
لیسانس  الی درجه  افرادیکه  تحصیالت عالی شانرا  از  آنعده  به آگاهی 
الی  تحصیل  ادامه  زمینه  که  گردد  می  ابالغ  باشند   رسانیده   اکمال  به 
تعلیماتی(  مشاوره  و  متداوم  )انکشاف  های  رشتهء  در  ماستری  درجه 

Sustainable Development Practice and Education Counseling

برای مدت دوسال در دانشگاه  تیری مستقر در دهلی جدید و دانشگاه 
تاتا مستقر در ممبیی  کشور هندوستان مساعد شده است.عالقمندان می 

توانند جهت معلومات بیشتر واخذ فورمه به ایمیل آدرس
yusufm@osafg.org      -      m.yusufjan@gmail.com

و یا به شماره متذکره  0784609868  در تماس شوند. 
تاریخ ختم پذیرش برگه های درخواستی  5 جنوری سال 2012 میالدی 

می باشد.
نشانی: موسسه جامعه باز افغانستان OSA  خانه شماره 53، چهارراهی 

شهید،  شهر نو، کابل، افغانستان 

AFG 1141
اعالن مناقصه

اوراق مزایده ازشرکت های معتبر، باصالحیت برای تهیه لوازم پناهگاه دعوت میگردد:
چوب دستک، گادر، مواد ولوازم ساختمانی

شرایط مناقصه و اشتراک آنرا ازشرطنامه ایکه به دسترس شما قرارداده میشود حاصل نمایید.
اوراق مناقصه درسایت انترنتی ذیل نیزقابل دسترس میباشد

http://www.welthungerhilfe.de/tender.html
برای بدست آوردن شرطنامه به آدرس ذیل مراجعه نمایید:

موسسه جرمن اگرواکشن، خانه شماره9، سرک سوم، قلعه فتح اهلل/تایمنی، کابل افغانستان
ویا از طریق ایمل مذکور درخواست گردد.

rb.afg.kbl.logistics@welthungerhilfe.de
آخرین محلت برای جمع آوری قیمت ها الی تاریخ ذیل میباشد:

الی تاریخ روز یکشنبه 8 جنوری 2012، ساعت 10:00 قبل ازظهربه وقت کابل

رحیم غمزده آوازخوان 
و آهنگ ساز کشور 

درگذشت

آهنگ ساز  و  آوازخوان  غمزده،  رحیم  استاد 
پنج سالگی  و  هفتاد  سن  در  افغانستان  سابقه دار 

درگذشت.
شانزده سالگی  سن  در  را  آوازخوانی  غمزده 
خورشیدی  پنجاه  دهه  اواخر  در  و  کرد  آغاز 
آغاز  تازه  افغانستان  در  تلویزیون  که  زمانی  ـ 
او  تلویزیونی  آهنگ های  ـ  بود  کرده  کار  به 

شهرت یافت.
ملی  تلویزیون  در  آهنگ  ده ها  غمزده،  رحیم 
کشور ثبت کرد و حاال هواداران او خاطره های 

زیادی از آهنگ های او دارند.
روز  بامداد  و  می برد  رنج  سرطان  بیماری  از  او 
شرق  در  جالل آباد،  شهر  در  قوس   ۲۵ جمعه، 

افغانستان درگذشت.
و  آوازخوانی  کنار  در  کشور  هنرمند  این 
هم  شاعری  و  نوازندگی  به  آهنگ سازی، 

دسترسی داشت.
رحیم غمزده را یکی از نخستین کسانی می دانند 
با موسیقی غربی  که آهنگ های محلی پشتو را 
با ترکیب موسیقی  را  درآمیخت و آهنگ هایی 

محلی و غربی ساخت.

مشروعیت بخشیدن 
به تروریزم

 و ایجاد حکومت سایه
که  داخله  پیشین  وزیر  اتمر،  حنیف 
حزب  رهبری  شورای  عضو  اکنون 
حق و عدالت می باشد، می گوید که 
مخالفان  با  صلح  مذاکره  مورد  در 
همیشه  افغانستان،  دولت  مسلح 
پروسه  این  که  است  شده  موافقه 
باید تحت حاکمیت ملی افغانستان 
تنظیم  افغانستان  دولت  رهبری  و 
می گوید  او  آن.  از  خارج  نه  شود 
یا هر دولت دیگر  و  امریکا  اگر  که 
مساله  است،  شامل  امر  این  در 
رهبری  و  افغانستان  ملی  حاکمیت 
حتمی  شرط  افغانستان  دولت 

می باشد. 
بدون  موضوع  »اگر  کرد:  اظهار  او 
انجام  افغانستان  دولت  آگاهی 
شده باشد، موضع دولت افغانستان 
نمی تواند  و هیچ کس  درست است 
در مورد سرنوشت آینده ی ما بدون 
بگیرد؛  تصمیم  افغان ها  ما  آگاهی 

حتا اگر مساله صلح باشد.«
در صفحه 4

می افزاید  معارف  وزارت  سخنگوی 
که این وزارت، طی سه سال اخیر، 
در  چشمگیری  دست آوردهای 
در  مسدودشده  مکاتب  بازگشایی 
است،  داشته  کشور  جنوبی  مناطق 
کدام  نتیجه ی  دست آوردها،  اما 
طالبان  شورشیان  با  قراردادی 
طی  وزارت،  این  گفته ی  به  نیست. 
از  مردم  حمایت  اخیر،  سال  چند 
مساله  این  و  شده  بیشتر  مکاتب 
که طی سه سال  است  باعث شده 
از شش صد مکتبی که  بیشتر  اخیر، 
شده  مسدود  شورشیان  سوی  از 

بود، بازگشایی شود.
به گفته ی مسووالن وزارت معارف، 
به  نزدیک  اخیر،  سال های  طی 
کشور   سراسر  در  شورا  شش هزار 
ایجاد شده است که این شوراها از 

مکاتب حفاظت و حمایت می کنند.

ACKU



AFG 1141

TENDER; CALL FOR BIDS 
Tenders are invited from reliable, established and competent companies 

for the supply of shelter materials
Lot 1: Prepared Timber, Lot 2: Steel Beams,  Lot 3: Construction 

Materials & Tools
Conditions are stated in the tender documents

Tender documents are available as download under: 
http://www.welthungerhilfe.de/tender.html 

as hardcopy at the following address:
Welthungerhilfe (German Agro Action) House 9, Street 3, Q – e 

Fathullah / Taimani Road, Kabul – Afghanistan or can be requested by 
email at the following address:

rb.afg.kbl.logistics@welthungerhilfe.de 
The deadline for receiving bids is:

Sunday 08 January 2012, 10:00 a.m. Kabul local time

روايت ديروز، آيينه امروز، نويد فردا

1297

توزيع همزمان چاپ همزمان 

کابل

بلخ

کندزهرات

غزني ننگرهار

بدخشانبغالن

جوزجان

تخار بامیان

سال پنجم    شماره مسلسل 1297   شنبه 26 قوس 1390    قيمت 5 افغاني
5

سخنگوی وزارت معارف:

هیچ قراردادی 
با طالبان نداریم

در صفحه 5

 آگهی بورسیه تحصیلی
لیسانس  الی درجه  افرادیکه  تحصیالت عالی شانرا  از  آنعده  به آگاهی 
الی  تحصیل  ادامه  زمینه  که  گردد  می  ابالغ  باشند   رسانیده   اکمال  به 
تعلیماتی(  مشاوره  و  متداوم  )انکشاف  های  رشتهء  در  ماستری  درجه 

Sustainable Development Practice and Education Counseling

برای مدت دوسال در دانشگاه  تیری مستقر در دهلی جدید و دانشگاه 
تاتا مستقر در ممبیی  کشور هندوستان مساعد شده است.عالقمندان می 

توانند جهت معلومات بیشتر واخذ فورمه به ایمیل آدرس
yusufm@osafg.org      -      m.yusufjan@gmail.com

و یا به شماره متذکره  0784609868  در تماس شوند. 
تاریخ ختم پذیرش برگه های درخواستی  5 جنوری سال 2012 میالدی 

می باشد.
نشانی: موسسه جامعه باز افغانستان OSA  خانه شماره 53، چهارراهی 

شهید،  شهر نو، کابل، افغانستان 

AFG 1141
اعالن مناقصه

اوراق مزایده ازشرکت های معتبر، باصالحیت برای تهیه لوازم پناهگاه دعوت میگردد:
چوب دستک، گادر، مواد ولوازم ساختمانی

شرایط مناقصه و اشتراک آنرا ازشرطنامه ایکه به دسترس شما قرارداده میشود حاصل نمایید.
اوراق مناقصه درسایت انترنتی ذیل نیزقابل دسترس میباشد

http://www.welthungerhilfe.de/tender.html
برای بدست آوردن شرطنامه به آدرس ذیل مراجعه نمایید:

موسسه جرمن اگرواکشن، خانه شماره9، سرک سوم، قلعه فتح اهلل/تایمنی، کابل افغانستان
ویا از طریق ایمل مذکور درخواست گردد.

rb.afg.kbl.logistics@welthungerhilfe.de
آخرین محلت برای جمع آوری قیمت ها الی تاریخ ذیل میباشد:

الی تاریخ روز یکشنبه 8 جنوری 2012، ساعت 10:00 قبل ازظهربه وقت کابل

رحیم غمزده، 
آوازخوان و آهنگساز 

کشور درگذشت

آهنگساز  و  آوازخوان  غمزده  رحیم  استاد 
سالگی  پنج  و  هفتاد  سن  در  افغانستان  سابقه دار 

درگذشت.
سالگی  شانزده  سن  در  را  آوازخوانی  غمزده 
ـ  خورشیدی  پنجاه  دهه  اواخر  در  و  کرد  آغاز 
به  آغاز  تازه  افغانستان  در  تلویزیون  که  زمانی 
کار کرده بود ـ آهنگ های تلویزیونی او شهرت 

یافت.
تلویزیون  در  آهنگ  ده ها  غمزده  رحیم 
او  هواداران  حاال  و  کرد  ثبت  افغانستان  دولتی 

خاطره های زیادی از این آهنگ های او دارند.
روز  بامداد  و  می برد  رنج  سرطان  بیماری  از  او 
شرق  در  جالل آباد،  شهر  در  قوس   ۲۵ جمعه، 

افغانستان درگذشت.
و  آوازخوانی  کنار  در  کشور  هنرمند  این 
دست  هم  شاعری  و  نوازندگی  به  آهنگسازی، 

داشت.
رحیم غمزده را یکی از نخستین کسانی می دانند 
با موسیقی غربی  که آهنگ های محلی پشتو را 
با ترکیب موسیقی  را  درآمیخت و آهنگ هایی 

ACKUمحلی و غربی ساخت.



3 سال پنجم   شماره مسلسل 1297      شنبه 26 قوس 1390    

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 بیات1116
ه و تنظیم:

تهی

توحیدی:

وابستگی رسانه  ها
به کشورهای همسایه خطرناک است

با گذشت ده سال از کار رسانه ای و آزادی بیان در 
می گویند  رسانه ای  نهادهای  و  مسووالن  افغانستان، 
و  بیان  آزادی  از  جهانی  حمایت  که  صورتی  در 
تعداد  نیابد،  ادامه  ـ   2014 سال  از  پس  ـ  مطبوعات 
زیادی از رسانه هایی که در حال حاضر در کابل و 
والیات فعالیت دارند، سقوط خواهند کرد. سانسور 
و خودسانسوری، محدود شدن منابع مالی رسانه ها، 
و  همسایه  با کشورهای  رسانه ها  از  برخی  وابستگی 
که  می شود  خوانده  مشکالتی  از  جهادی  رهبران 
رسانه های افغانستان در حال حاضر با آن مواجه اند. 

بنیاد آرمان شهر که هفته گذشته چندین برنامه را در 
رابطه به دست آوردهای حقوق بشری برگزار کرد، 
روز پنج شنبه گذشته برنامه ای را به بررسی حق آزادی 
بیان اختصاص داد. شاه حسین مرتضوی، معاون مدیر 
بود،  سخنرانان  از  یکی  که  8صبح  روزنامه  مسوول 
گفت شماری از فرماندهان جهادی که در دهه 70 
هرکدام در کابل سنگر داشتند، حاال این سنگرها به 
رسانه ها تبدیل شده است و تقریبا همه فرماندهان از 
دلیل  به  مرتضوی،  آقای  باور  به  دارند.  رسانه  خود 
فرماندهان جهادی در راس  به  افراد مربوط  این که 
حقوق  ارزش های  به  باور  دارند،  قرار  رسانه ها  این 
است،  محدود  تنها  نه  رسانه هایی  چنین  در  بشری 
به  باوری  رسانه ها  این  از گردانندگان  بلکه شماری 

ارزش های حقوق بشری ندارند. 
مرتضوی گفت: »کسانی که تا دیروز دیدگاه های  شان 
این  حاال  می کردند،  بیان  تفنگ  میله های  از  را 

دیدگاه ها را از طریق رسانه های  شان بیان می کنند.«
حال  در  مرتضوی  آقای  باور  به  که  دیگری  چالش 
دارد،  قرار  افغانستان  رسانه های  برابر  در  حاضر 
از  از کشورهای همسایه و فراتر  تاثیرپذیری رسانه ها 
برای  مالی  امکانات  نبود  مرتضوی  نظر  به  است.  آن 
رسانه ها، سبب می شود تا برخی از رسانه ها برای ادامه 
کار  شان به کشورهای همسایه روی آورند: »امروز ما 
مستقیم کشورهای  سیاسی  و  فرهنگی  تاثیرات  شاهد 
افغانستان  رسانه های  از  که  تصویری  هستیم.  همسایه 
دیده می شود، در واقع یک باغ وحش رسانه ای است.«

سخنرانان این کنفرانس تاکید کردند که پس از سال 
جدی تری  مشکالت  با  افغانستان  رسانه های   2014
مواجه خواهند شد؛ زیرا با خروج نیروهای بین المللی، 
کمک ها در عرصه های دیگر نیز کاهش خواهد یافت 
و در صورتی که تا دوسال باقی مانده برای خودکفایی 
طریق  از  که  آنها  از  بسیاری  نشود،  توجه  رسانه ها 
فعالیت شان  می کنند،  فعالیت  بین المللی  کمک های 

متوقف خواهد شد. 
ادامه درصفحه 8

 آگهی بورسیه تحصیلی
به آگاهی آنعده از افرادیکه  تحصیالت عالی شانرا الی درجه 
ابالغ می گردد که زمینه  باشند  اکمال رسانیده   به  لیسانس 
بشر(   )حقوق  رشتهء  در  ماستری  درجه  الی  تحصیل  ادامه 
برای   )MATERS DEGREE IN HUMAN RIGHTS(
مساعد  انگلستان  اسیکس کشور  دانشگاه  در  یک سال  مدت 
شده است. عالقمندان می توانند جهت معلومات بیشتر و اخذ 

فورمه به ایمیل آدرس:
 yusufm@osafg.org    -   york.cambridge.s@gmail.com

و یا به شماره متذکره  0784609868  در تماس شوند. 
سال  جنوری   16 درخواستی  های  برگه  پذیرش  ختم  تاریخ 

2012 میالدی می باشد.
نشانی: موسسه جامعه باز افغانستان OSA خانه شماره 53، 

چهارراهی شهید،  شهر نو، کابل، افغانستان 

در گزارش امروز »از ورای دود و آتش« برادر 
آغازین  در  که  داریم  خود  با  را  دردمندی 
از  را  برادرش  مجاهدین،  حکومت  روزهای 
می دارد:  بیان  چنین  را  حادثه  آن  و  داده  دست 
سرای شهزاده  ساحه  در  زمان  آن  در  »من 
مصروف صرافی بودم چون سرمایه زیاد نداشتم 
را  این شغل  به صورت دست فروشی  بیرون  در 
والیت مان  در  که  بزرگم  برادر  می بردم.  پیش 
بود از جمله بزرگان قوم به شمار می رفت. مردم 
رییس  حیث  به  برادرم  داشتند.  احترام   او  به 
وظیفه  ایفای  ما  والیت  در  صنفی  اتحادیه های 
می کرد و از این طریق خدماتی برای هموطنانش 
سپری  خوبی  با  بسیار  ما  زندگی  می داد.  انجام 
متاسفانه  اما  بودیم.  راضی  از خداوند  و  می شد 
نمود  سقوط  کمونیستی  حکومت  که  زمانی 
کشور  داخل  در  جهادی  احزاب  نیروهای  و 
جابجا شدند، ما بسیار خوش بودیم که برادران 
اما  برگشته اند،  کاشانه شان  و  خانه  به  دوباره  ما 

از دست آنها متوجه ما شد  اولین صدمه ای که 
برای  برادرم که  از روزها  بود که در یکی  این 
مسلح  افراد  سوی  از  می رفت،  نماز صبح  ادای 
بی رحمانه  کالشینکوف  گلوله های  ضرب  به 
کردند؛  فرار  مذکور  افراد  و  رسید  شهادت  به 
شخصی  خصومت  هیچ کسی  با  ما  درحالی که 
وقتی  بودم.  کابل  در  من  زمان  آن  در  نداشتیم. 

خود  والیت  به  عاجل  من  رسید،  احوال  برایم 
از  اما  دفن کردم.  را  شهیدم  برادر  جنازه  و  رفتم 
عامالن  از  ولی  می گذرد  درازی  سالیان  روز  آن 
است.  نرسیده  ما  به دست  اثری  هیچ  رویداد  این 
به  زیرا  نداریم  ظن  و  شک  کسی  باالی  هم  ما 
گفته عامیانه شب تاریک او را خورد و ما کی را 
محکم بگیریم. با کمال تاسف این موضوع مورد 

در یکی از روزها برادرم که برای ادای نماز صبح می رفت، از سوی افراد 
مسلح به ضرب گلوله های کالشینکوف بی رحمانه به شهادت رسید و افراد 

مذکور فرار کردند؛ درحالی که ما با هیچ کسی خصومت شخصی نداشتیم. در 
آن زمان من در کابل بودم. وقتی برایم احوال رسید، من عاجل به والیت 

خود رفتم و جنازه برادر شهیدم را دفن کردم. اما از آن روز سالیان درازی 
می گذرد ولی از عامالن این رویداد هیچ اثری به دست ما نرسیده است. ما 

هم باالی کسی شک و ظن نداریم زیرا به گفته عامیانه شب تاریک او را خورد 
و ما کی را محکم بگیریم. با کمال تاسف این موضوع مورد پیگرد قرار نگرفت 

و مانند برادرم هزاران انسان دیگر به شهادت رسیدند.

انسان  برادرم هزاران  پیگرد قرار نگرفت و مانند 
دیگر به شهادت رسیدند و کسی از آنها پرسان 
نکرد. خواست من از دولت و جامعه جهانی این 
است که باید، ناقضین حقوق بشر و جنایت کاران 
که بر حق حیات انسان رحم نکرده اند و زندگی 
بهترین انسان ها را از آنها گرفته اند، به پنجه قانون 
سپرده شوند و به میز عدالت کشانده شوند. باید 
نهاد های  و  جهانی  جامعه  یعنی  ارگان ها،  تمامی 
مدنی باالی دولت فشار بیاورند تا تمامی کسانی  
که آشکارا و یا پنهان جنایت کرده اند به محکمه 
آنها  از  مردم  حقوق  و  شوند  کشانیده  هاگ 
نکرده  توجه  قربانیان  به  کسی  زیرا  شود.  گرفته 
نداده  گوش  ایشان  عدالت خواهانه  صدای  به  و 
است. به امید این که روزی ظالم مورد پیگرد قرار 
از خشونت  و عاری  انسانی  تا یک جامعه  گیرد 
ناحق  به  باشیم و خون مردم  را داشته  بدبختی  و 

ریختانده نشود.«
خوانندگان محترم:-  جهت بهترشدن این بخش 
شما  سالم  پیشنهادات  و  انتقادات  نظریات،  به  ما 
با شریک ساختن چنین  به دیده ی قدر می نگریم 

گزارش های شما در نشانی ذیل منتظر می باشیم.
       Info_afg@solidarity for justice.org.af

برادرم را در راه مسجد کشتند
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دلش  که  فسادی  هر  دارد،  خارجی  پاسپورت  که  »کسی 
خود  پناهنگاه  به  و  دارد  پناهگاهی  بعد  می کند،  خواست 
می گریزد. همان طوری که طالبان پناهگاه دارند، این فاسدان 
لندن،  واشنگتن،  به  می گریزند  دارند.  پناهگاه  خارج  در  هم 
معاف  دارد،  زور  که  کسی  دیگر....امروز  جاهای  و  پاریس 

است.« 
اگر شما گوینده جمله های باال را نشناسید احتماال آن را به مردم 
عادی این کشور  نسبت می دهید که معموال در تلویزیون ها 
فساد  گسترش  از  چون  می کنند  شکایت  حکومت  دست  از 
اما شاید  به تنگ آمده اند؛  قانون در کشور  نبود حاکمیت  و 
افزایش یابد که بدانید گوینده این جمله ها  تعجب تان زمانی 
مملکت  اول  شخص  که  افغانستان  عادی  شهروند  یک  نه 
و  فساد  از دست  ما  همانند  نیز  او  است.  جناب حامد کرزی 
بی قانونی در کشور شکایت دارد و می گوید زور هیچ کسی به 
زورداران و وزیران و مقامات پایینی دو تابعیتی نمی رسد؛ حتا 

زور خود او نیز به این زورمندان نمی رسد.
و  فساد  با  مبارزه  در  را  خود  ناتوانی  حالی  در  کرزی  آقای 
ابراز داشت که  فساد«  با  مبارزه  قانون شکنی در »روز جهانی 
چندی پیش در کنفرانس بن دوم وعده داد که با این پدیده در 
درون حکومتش مبارزه می کند. اما حاال می گوید که این کار 
او در حالی چنین می گوید که در  بیرون است.  از عهده اش 
کنفرانس بن دوم تعهدات بلندمدت جامعه ی جهانی مشروط 
رییس  سوی  از  حکومت  در  اساسی  اصالحات  اعمال  به 
جمهور گشت. حاال به خوبی درجه ی پایبندی رییس جمهور 

و حکومت زیر امرش را به این تعهد می دانیم.
این سخنان از منظر های گوناگون قابل بررسی است. در محتوا 
جنجال برانگیز اند؛ اما جالب است که به لحاظ سیاسی برای 
در  به گونه ای  او  است.  نداشته  ای  هزینه  کدام  کرزی  آقای 
باره ی فساد مقامات ارشد حکومت خود صحبت می کرد که 
جالب  موضوعات  باره ی  در  خود  »اندیواالن«  با  دارد  انگار 
مقامات  چهره ی  و  می گفت  جمهور  رییس  می کند.  شوخی 
به عنوان  بود. رییس جمهور  نیکتایی دارش بشاش و خندان 
عالی ترین مقام کشور مقاماتی را که در همانجا نشسته بودند 
به فساد کالن مالی و اداری متهم می کرد و آنها نیز با لبخند 
این  چه کسی  می دادند.  نشان  واکنش  او  اتهامات  به  ملیحی 

کمیدی سیاسی را باید جدی بگیرد؟
او دیگر  افسرده کننده است.  کمیدی سیاسی رییس جمهور 
هر مرزی را پس می زند و هر اصولی را می شکند تا با شعبده 
و کمیدی با موجی از فشارها و انتقادات مبارزه کند؛ فشارها 
ندارد؛ ولی در عین حال  برای آن  و مشکالتی که راه حلی 
از  را  خود  می خواهد  بی مزه  سیاسی  کمیدی  یک  اجرای  با 
شر شان رها نماید. شگرد رییس جمهور عالی است: آن قدر 
به خود و حکومتت بخند تا مسایل غیر جدی گردند و همه از 

اصرار و اشاره به آن خسته شوند. 
خیلی  فساد  با  مبارزه  روز  در  کرزی  آقای  سیاسی  کمیدی 
بی مزه و شکنجه آور بود. کدام رییس جمهوری در دنیا در 
سخن  صراحت  به  خود  حکومت  فساد  از  رسمی  روز  یک 
می گوید و بعد به خود و وزیرانش می خندد؟ برای من سخت 
است که این نوع برخورد را درک و تحلیل کنم. باید با کمال 
تعجب نگاه کرد. شاید به گفته ی شکسپیر »در این دیوانگی 
حکمتی نهفته است«؛ نوعی رندی برای گفتن حقایقی. اما این 
در  انداختن  شوخی  و  تمسخر  کوچه ی  به  را  خود  و  رندی 
کشوری که فساد و بی قانونی آن را از پای در آورده سخت 

دردناک و غم انگیز است.
وقتی رییس جمهور به آن سادگی و صراحت در باره ی فساد 
مقامات حکومت خویش سخن می گفت باید مردم عادی این 
کشور را به یاد آورد که مجبور اند بخشی از در آمد خود را 
به عنوان رشوه به مقامات حکومتی بدهند؛ چه زمانی که برای 
رفتن به هند و ایران جهت درمان نیاز به پاسپورت دارند و باید 
برای به دست آوردنش رشوه بپردازند و چه زمانی که برای 
حل یک معضل حقوقی خویش در قضا پول  به ده ها مامور 
و قاضی پول بدهند. آیا خندیدن به درد و خسارت این مردم 
رندی و هوشیاری است؟ یا تمسخر حکومتی که حتا خودش 

نیز خودش را جدی نمی گیرد؟
از یک زوایه دیگر نیز باید به این صراحت رییس جمهور نگاه 
کرد. ارزش این صداقت غیر منتظره چیست؟ شفافیت است؟ 
صریح بودن با ملت است؟ جسارت یک رییس جمهور شجاع 

است؟ 
به تمام معناست؛  انگاری  این جسارت یک ساده  نظر من  به 
به بالهت سیاسی  با یک موی فاصله  انگاریی که  یک ساده 

پیشبرد  برای  قطر  در  دفتری  ایجاد  مورد  در  گفتگو 
از  مذاکرات صلح، در حالی جان می گیرد که شماری 
اشاره  با  افغانستان،  در  مدنی  نهاد های  و  سیاسی  احزاب 
مذاکره  یک  خواهان  گذشته،  در  مخفی  مذاکرات  با 

شفاف با مخالفان دولت هستند.
به دنبال نشر خبر ایجاد یک دفتر سیاسی برای طالبان در 
کشور قطر که گفته می شود به حمایت امریکا و آلمان 
در حال شکل گیری است، دولت افغانستان سفیرش را از 

قطر فرا خوانده است.
از   افغانستان  سفیر  فراخوانی  که  بود  براین  تصور  قبال، 
کشور  آن  مقام های  عملکردهای  به  اعتراض  در  قطر، 
خارجه  وزارت  در  مقام ها  اما  است،  گرفته  صورت 
مشورت  به خاطر  فراخوانی  این  که  می گویند  افغانستان 

بیشتر است.
گفت:  خارجه،  وزارت  سخنگوی  موسی زی،  جانان 
»فراخوانی سفیر افغانستان از قطر، به رسم اعتراض نبوده 
مورد  در  معلوماتی  مشورت های  به خاطر  بلکه  است، 
ایجاد یک دفتر تسهیل کننده مذاکره با طالبان در قطر با 

مقام های بلندرتبه ی حکومت کابل است.«
با این حال، جاوید لودین معاون وزارت خارجه می گوید 
که مقام های قطر در مورد ایجاد دفتری که تسهیل کننده 
مذاکرات میان دولت افغانستان و طالبان باشد، با جانب 

افغانستان مشورت کافی نکرده اند.
افغانستان از  شماری از آگاهان سیاسی، فراخوانی سفیر 
افغانستان مشورت کافی  با دولت  در حالتی که  را  قطر 

نشده باشد، گام درستی می دانند.
حنیف اتمر، وزیر پیشین داخله که اکنون عضو شورای 
در  می گوید که  می باشد،  عدالت  و  رهبری حزب حق 
افغانستان،  دولت  مسلح  مخالفان  با  صلح  مذاکره  مورد 
تحت  باید  پروسه  این  که  است  شده  موافقه  همیشه 
حاکمیت ملی افغانستان و رهبری دولت افغانستان تنظیم 
شود نه خارج از آن. او می گوید که اگر امریکا و یا هر 
دولت دیگر در این امر شامل است، مساله حاکمیت ملی 
افغانستان و رهبری دولت افغانستان شرط حتمی می باشد. 
دولت  آگاهی  بدون،  موضوع  »اگر  کرد:  اظهار  او 
افغانستان  دولت  موضع  باشد،  شده  انجام  افغانستان 
سرنوشت  مورد  در  نمی تواند  هیچ کس  و  است  درست 
بگیرد؛ حتا  افغان ها تصمیم  ما  بدون آگاهی  ما  آینده ی 

اگر مساله صلح باشد.«
که  باور اند  این  به  افغانستان  در  سیاسی  مسایل  آگاهان 
مشکل باز کردن دفتر برای طالبان در قطر این است که 
دفتر  این  در  گروهی  چه  و  چه کسی  که  نمی دانیم  »ما 
حضور خواهد یافت.« زیرا طالبان یک گروه مسنجم و 

هماهنگ نیستند. 
این آگاهان، باز کردن دفتر برای طالبان و نشستن با آنان 
بر سر میز مذاکره با پذیرفتن شرط های نا شناخته آنان را 
مشروعیت بخشیدن به تروریزم، ایجاد حکومت سایه و 

اهداف طالبان می دانند. 
برخی از آگاهان اظهار می دارند که حکومت افغانستان، 
اثر  تحت  از  باید  را  افغانی  طالبان  که  می کند  تصور 
نادرست  تصور  این  در حالی که  کند،  پاکستان خالص 
ظرفیت  نیز  افغانی  طالبان  بدون  پاکستان  دولت  و  است 
دست پرورده  گروه های  وسیله  به  را،  جنگ  این  ادامه 

خودش، دارد.
در گذشته نیز چندبار نماینده هایی به صورت غیررسمی 
عربستان  کشور  در  طالبان  با  افغانستان  دولت  جانب  از 
سعودی و برخی کشور های دیگر مذاکره های کرده اند 
در  سیاسی  نیرو های  انتقاد  مورد  بار ها  موضوع  این  که 

داخل افغانستان واقع شده است.
اتمر انتقاد کرد که دولت افغانستان همیشه، یک روش را 
در روند صلح و مذاکره، بکار گرفته است که این روش 
می گوید  اتمر  ندارد.  همخوانی  افغانستان   ملی  منافع  با 
که نگرانی شدیدی وجود دارد و سوال هایی که در این 

مورد مطرح می شود، باید دولت جواب بدهد. 
سیاسی  نیرو های  همه  را  سوال  این  که   داد  ادامه  او 
گذشته  در  افغانستان  دولت  چرا  که  دارند  افغانستان 
مذاکرات مخفی با طالبان داشته و اکنون چرا نمی خواهند 
که آنان در قطر دفتر سیاسی داشته باشند و همه می پرسند 
سطح  باید  دولت  لذا  است،  چه  موضع  این  منطق  که 

پهلو می زند. زیرا نخستین اصل قانونی و سیاسی این است که 
رییس جمهور به عنوان مسوول مملکت مسوولیت برخورد با 
جرایم و مشکالتی که در حکومت اتفاق می افتد را به عهده 
دارد؛ اما آقای کرزی این اصل را به فرق ایستاد نموده است. 
او به ما می گوید که مسوولیتی به عهده نمی گیرد چون زوری 

ندارد.
ریا  این  است؛  ریاکاری  یک  معنا  تمام  به  این  شک  بدون 
را  عمومی  انتقاد  تا  می  کند  کمک  جمهور  رییس  به  کاری 
بیرون کند.  بار مسوولیت شانه  از زیر  نماید و  بر خود آسان 
آقای کرزی تکنوکرات های دو تابعیتی خود را متهم به فساد 
می کند و از سوی دیگر می گوید که زورش به آنها نمی رسد. 
چون پاسپورت خارجی دارند و از دست قانون فرار می کنند. 
این در حالی است که رییس جمهور آنها را انتخاب کرده و 
قدرت عزل و یا محاکمه ی شان را نیز دارد. آیا یک وزیری 
که به دعوت آقای رییس جمهور از امریکا و یا بریتانیا برای 
احراز سمتش به کابل می آید چه زوری در پشت خود دارد 

که رییس جمهور او را عزل و محاکمه کرده نمی تواند؟ 
برابر  در  فساد  با  مبارزه  عالی  کمیسون  رییس  لودین  آقای 
رییس جمهور می گوید که اراده ی سیاسی برای مبارزه با فساد 
در کشور وجود ندارد. او نیز همانند رییس جمهور می گوید 
که در هیچ محاکمه ای در افغانستان تا حال اختالس گران و 
مجرمان بزرگ محاکمه و مجازات نشده اند. در حقیقت آقای 
عزیزاهلل لودین به ما ریاکاری رییس جمهور را آشکار می  کند. 
به گفته ی او درست است که رییس جمهور از فساد در کشور 
شکایت می کند؛ اما این خود او است که برای مبارزه با این 
باید  که  است  کرزی  آقای  این  اکنون  ندارد.  تمایلی  پدیده 
وقتی  چرا  بگوید  مردم  به  باید  بدهد.  را  پرسش  این  پاسخ 
و  قاطعیت  از  می کند  سخنرانی  بین المللی  کنفرانس های  در 

تعهداتش نسبت به مبارزه با فساد اداری و مالی در افغانستان 
که  می گوید  می آید  کابل  در  وقتی  ولی  می کند؛  صحبت 
مقامات عالی رتبه اش در فساد گسترده که میلیون ها افغانی به 
کشور ضربه می رساند, دست دارند و کاری نیز از دستش در 

برابر این زورمندان بر نمی آید.
ما نمی توانیم این فریبکاری سیاسی را قبول کنیم. تعدادی از 
و  فساد  با  تا  دادند  رای  انتخابات  در  رییس جمهور  به  مردم 
قانون شکنی که کشور ما را به سوی هرج و مرج برده است 
رییس  همین  اما  کند؛  مقابله  کالن  جرایم  با  و  کند  مبارزه 
جمهور از فساد مقاماتی که خود برگزیده و گماشته است به 
بهانه های واهی و مبتذل چشم می پوشد و ابایی نیز در پوشاندن 

و توجیه اش ندارد. 
برای آینده ی حاکمیت  برخورد  نوع  این  پیامد  از همه  بیشتر 
قانون در افغانستان خطرناک است. آقای کرزی با این نطق و 
یا نطق های مشابه قباحت فساد و جرایم کالن را از بین می برد 
می تواند  حکومت  یک  یعنی  می دهد.  جلوه  عادی  را  آن  و 
این گونه جرایم را قبول کند و آن را به بخش عادی کار خود 
تبدیل کند. یعنی رییس جمهور یک کشور می تواند در انظار 
بگوید و در عین  مقامات خود  فساد و جرایم کالن  از  عامه 
نتیجه ی  ندهد.  نشان  برابر شان  در  واکنشی  و  تعهد  هیچ  حال 
برای  معافیت  است؛  معافیت  فرهنگ  کردن  نهادینه  کار  این 
مقامات ارشد حکومتی که از مجازات هر نوع جرم در امان اند 
و  شوخی  با  ببرد  آنها  فساد  به  پی  نیز  جمهور  رییس  اگر  و 

بالهت از آن چشم می پوشد.

شفافیت الزم را حفظ کند تا چنین سوال های بروز نکند.
افغانستان،  مردم  باید  افغانستان  »دولت  افزود:  اتمر 
نماینده ها، احزاب سیاسی و مخالفین خود را در جریان 

این مذاکره قرار دهد تا سوتفاهمی را ایجاد نکند.«
متحدان  و  افغانستان  دولت  گذشته،  سال  دو  در 
مذاکره  طالبان  با  تا  کرده اند  تالش هایی  بین المللی اش 
اسبق  رییس  ربانی،  برهان الدین  ترور  از  پس  اما  کنند، 
شورای عالی صلح، رییس جمهور اعالم کرد که دیگر 
با طالبان ـ که آدرس و محل مشخصی ندارند ـ مذاکره 

نخواهد کرد.
به دنبال چنین اظهاراتی بود که شماری از کشور ها ـ از 
جمله ترکیه ـ به صورت ضمنی تمایل نشان دادند که اگر 
دولت افغانستان و ناتو موافق باشد، آنها در خاک خود، 

به طالبان اجازه داشتن دفتری را خواهند داد.
اخیر،  روزهای  در  که  است  قطر  کشور ها  این  از  یکی 
موضوع باز شدن دفتر سیاسی طالبان در این کشور بیشتر 

مطرح شده است.
اما در آستانه سر و صدا ها در مورد گشایش دفتر سیاسی 
آن  از  افغانستان  سفیر  فراخوانی  و  قطر  در  طالبان  برای 
نهاد های  افغانستان، نگرانی هایی را  کشور توسط دولت 

جامعه مدنی مطرح می کنند.
عزیز  رفیعی، رییس مجتمع جامعه مدنی افغانستان گفته 
است که اگر مساله مذاکره با طالبان مطرح گردد، پس 

مساله عدالت و قربانیان جنگ چه خواهد شد.
حقوق  نهادهای  و  جنگ  قربانیان  از  شماری  همچنان 
بشری در جریان یک راهپیمایی در کابل که به مناسب 
جهانی  اعالمیه  تصویب  سالگرد  چهارمین  و  شصت 
انتقالی،  عدالت  هماهنگی  گروه  سوی  از  بشر،  حقوق 
انجمن اجتماعی دادخواهان و گروهی از قربانیان جنگ، 
اوایل هفته گذشته راه اندازی شده بود، خواستار شفافیت 

در مذاکره با طالبان شدند.
اعالمیه ای  صدور  با  انتقالی  عدالت  هماهنگی  گروه 
باید  افغانستان  دولت  که  است  گفته  مناسبت  همین  به 
مصالحه،  برای  شورشیان  با  گفتگوها  که  دهد  اطمینان 
به صورت شفاف صورت می گیرد و از هر گونه »معامله 

سیاسی ناقض حقوق بشر« خودداری می شود.
این گروه که بیست نهاد مدنی افغانستان را زیر پوشش 
خود دارد، از جامعه بین المللی خواسته که »از مذاکرات 
در  و  نکند«  حمایت  شورشی  گروه های  با  غیرشفاف 
حقوق  بین المللی  معیارهای  باید  گفتگوها  این  جریان 

بشری رعایت شود.
که  می گوید  افغانستان  عالی صلح  شورای  حال،  این  با 
در  افغانستان،  تایید حکومت  و  مشوره  به  دفتر  این  اگر 
یکی از کشور های اسالمی ایجاد شود، می تواند در تامین 

صلح در افغانستان موثر تمام شود.
عبدالحکیم مجاهد، معاون شورای عالی صلح افغانستان، 
را  موقف  این  اول،  روز  از  »من  است:  گفته  رسانه ها  به 
به  آدرسی  دولت  مسلح  مخالفان  برای  باید  که  داشتم 
و  منطقه  کشور های  می کردیم  کوشش  و  آید  وجود 
کشور های اسالمی را متقاعد سازیم تا در این راستا با ما 
کمک کنند. حاال اگر کشوری با مشوره دولت افغانستان 
آن  از  ما  می کند،  اقدامی  همچو  بین المللی  جامعه  و 
خرسند می شویم و آن را خیر مقدم می گوییم، و این کار 

را در راستای صلح در افغانستان ممد تصور می کنیم.« 
از رهبران  پنج شنبه شماری  این حال، در نشست روز  با 
جهادی و شخصیت های ملی و سیاسی با رییس جمهور 
مخالفان  برای  سیاسی  دفتر  یک  ایجاد  روی  کرزی، 

دولت افغانستان  توافق صورت گرفت.
در یک خبرنامه ی ریاست جمهوری افغانستان گفته شده 
و  مخالفان  با  گفتگو  برای  صرف  دفتر،  این  که  است 

پیشبرد روند صلح، ایجاد خواهد شد.
در  اگر  که  است  شده  گفته  همچنان  خبرنامه  این  در 
نباشد،  مساعد  دفتر  این  ایجاد  برای  شرایط  افغانستان 
ترجیح داده می شود تا این دفتر در ترکیه و یا عربستان 

سعودی ایجاد شود. 
بر مبنای این خبرنامه، در جلسه رییس جمهور با رهبران 
و  اساسی  قانون  پذیرش  که  است  شده  تاکید  جهادی 
برای  اساسی  شرایط  از  اخیر  ده سال  دست آورد های 
مذاکرات با طالبان می باشد؛ چیزی که طالبان تا اکنون به 

پذیرش آن روی خوش نشان نداده اند.
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  صدیق ذلیق واصف کبریت

رییس جمهوری
مشروعیت بخشیدن به تروریزم جدی نمی گیرد

 و ایجاد  حکومت سایه

گشایش دفتر طالبان در قطر؛ 
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معارف، خود را مطرح کنند. آقای ایمان افزود: »یک 
را  معارف  می خواهند  خود،  کردن  مطرح  با  تعداد، 
ضربه بزنند. این معمول شده کسی که می خواهد خود 
را مطرح بسازد، از معارف به حیث حربه استفاده می کند 
تاکید  وی  می سازد.«  دخیل  سیاست  در  را  معارف  و 

در  مانع تراشی  که  دارد  نیز وجود  احتمال  و  امکان  این 
برابر مداخله ی دولت در این عرصه از سوی خود دولت 

شروع شود و این برنامه از تحقق باز ماند.
و  ثروت  و  قدرت  میان  تنگاتنگ  و  موجود  رابطه ی 
سرمایه در افغانستان از آن جا به دست می آید که وقتی از 
کمپنی های امنیتی و ممانعت از فعالیت های این کمپنی ها 
آشکار  نکته هایی  می شود،  گفته  سخن  دولت  توسط 
می شود که نشان می دهد برخی از مهم ترین کمپنی های 
قدرت  در  یا  که  اشخاصی اند  و  افراد  به  متعلق  امنیتی 
حضور دارند و یا با حاضران و تاثیرگذاران در تصمیم 

گیری های قدرت مرتبط هستند.
همین موضوع در مساله کابل بانک نیز به صورت بسیار 
کابل بانک  مالی  مشکالت  وقتی  شد.  دیده  آشکارا  

کرد: »وزارت معارف این موضوع )توافق با طالبان( را 
نه  این موضوع خبر داریم و  از  نه  کامال رد می کند و 
در معارف کدام جناحی به نام این و آن  را به رسمیت 
برسانیم  امضا   به  قراردادی  همرای شان  می شناسیم که 
که شما این کار را نکنید و ما آن کار را نمی کنم و در 

نتیجه مکاتب ما باز باشد.«
سخنگوی وزارت معارف می  گوید که افزایش مضامین 
خواست  مطابق  وزارت،  این  تعلیمی  نصاب  در  دینی 
طالبان نیست بلکه به گفته ی او، براساس قانون اساسی 
کشور، وزارت معارف مکلفیت دارد که نصاب تعلیمی 
واحد و براساس ارزش های دینی تهیه کند. امان اهلل ایمان 
و  اسالمی  ارزش های  به  مزیین  جدید،  »نصاب  گفت: 
مزیین به آخرین انکشافات عصر ساخته شده که علمای 
دین در تهیه این نصاب نقش بسزای داشته اند. در این جا 
گنجایش و ظرفیت برای این نیست که چندین نصاب 
نه رخ  و  نداده  پیاده شود. چنین چیزی رخ  در کشور 
با معارف همکاری می کند و  البته اگر کسی  می دهد. 
موافق  و چه  باشد  مخالف  باشد، چه  موقفی که  هر  در 
باشد، ما از همکاری شان استقبال می کنیم. آرزوی ما 
هم این است که از معارف یک حربه ی سیاسی برای 

منافع شخصی و یا سیاسی خود نسازند.«
با این حال، سخنگوی وزارت معارف می افزاید که این 
وزارت، طی سه سال اخیر، دست آوردهای چشمگیری 
جنوبی  مناطق  در  مسدودشده  مکاتب  بازگشایی  در 
کدام  نتیجه ی  دست آوردها،  اما  است،  داشته  کشور 
این  گفته ی  به  نیست.  طالبان  شورشیان  با  قراردادی 
از مکاتب  وزارت، طی چند سال اخیر، حمایت مردم 
بیشتر شده و این مساله باعث شده است که طی سه سال 
از سوی شورشیان  از شش صد مکتبی که  بیشتر  اخیر، 

مسدود شده بود، بازگشایی شود.
سال های  طی  معارف،  وزارت  مسووالن  گفته ی  به 
کشور   سراسر  در  شورا  شش هزار  به  نزدیک  اخیر، 
ایجاد شده است که این شوراها از مکاتب حفاظت و 
حمایت می کنند. آقای ایمان می گوید که این شوراها 
برای بازگشایی مکاتب در کشور، با گروه های مخالف 
ایجاد  تعلیم دانش آموزان محدودیت  ادامه ی  برای  که 

می کنند، افهام و تفهیم می کنند.

روشن شد و گفته شد که پول های 
کالنی از این بانک خارج شده، در 
تنها  نه  که  شد  گفته  حال ها  شرح 
پول ها توسط  این  بیشتر  بلکه  برخی 
صورت  به  بانک  این  از  کسانی 
خارج  دیگر  هر حساب  یا  و  قرض 
بوده اند  یا در قدرت  شده است که 
در  اند.  داشته  ارتباط  قدرت  با  یا  و 
از  ناشی  تاوان  که  شد  دیده  عمل 
شکست کابل بانک را مردم متحمل 
شدند، زیرا تعلیقات و تاخیراتی که 
این  از  بین المللی  کمک های  در 
متضرر  را  مردم  آمد  میان  به  ناحیه 
پولی  خالیگاه  نیز  انجام  سر  و  کرد 
از حساب  بانک  این  ایجاد شده در 
بودجه عمومی متعلق به مردم جبران 

گردید و یا قرار است جبران شود.
تا  این وضعیت سبب گردیده است 
تجارت  وزارت  به وسیله ی  تدابیر جدیدی که  به  نسبت 
اعالم شده است نیز به دیده تردید نگریسته شود. اکنون 
انوارالحق احدی، وزیر تجارت و صنایع گفته است که 
برای به دست گرفتن کنترول بازار مواد نفتی و به ویژه 
این  تامین  حال  است.  نیاز  دالر  میلیون   50 به  مایع  گاز 
مبلغ شاید با توجه به هزینه های کالنی که در افغانستان 
این  اجرای  اما  نباشد؛  سختی  کار  می گیرد،  صورت 
در  شود  دیده  که  است  امکان پذیر  صورتی  در  پروسه 
دست  نفتی  مواد  احتکار  بر  مبتنی  انحصارات  عرصه ی 
افراد شریک در  با  مرتبط  یا  و  افراد شریک در قدرت 
قدرت وجود نداشته باشد و به عنوان سپر در برابر تدابیر 

اتخاذ شده از سوی دولت کار نکند.

وی همچنین افزود: »آنچه ما از فرماندهان 
که  است  این  شنیده ایم،  محل  در  طالبان 
در  مکاتب  گشایش  زمینه ی  در  آنها 
و  والیات  معارف  ادارات  با  محلی  سطح 
می کنند.«  مذاکره  مقامات  با  ولسوالی ها 
اواخر  »در  که  گفت  جیوستوزی  آنتونیو 
تغییراتی   ۲0۱۱ سال  اوایل  و   ۲0۱0 سال 
سطح  در  آنهم  و  است  آمده  وجود  به 
که  هستند  باور  این  بر  )طالبان(  آنها  باال. 
وزیر  وردک،  فاروق  توسط،  ابتکار  این 

معارف، روی دست گرفته شده است.«
نویسندگان این گزارش می گویند تماس ها 
و مذاکرات میان دولت و طالبان، در مورد 
پیش  سال  چهار  حدود  مکاتب،  فعالیت 
آغاز شده است، اما پس از مدت کوتاهی، 
این  امریکا،  مخالفت های  دلیل  به  ظاهرا 

تماس ها قطع شده است.
خواندن  مغرضانه  با  معارف،  وزارت  اما 
در  طالبان  با  توافق  موضوع  گزارش،  این 
مورد برداشتن محدودیت ها در مکاتب از 
سوی اعضای این گروه شورشی را کامال 
وزارت،  این  که  می گوید  و  می کند  رد 
حاضر نیست که با هیچ گروهی در مورد 

تغییر نصاب تعلیمی معامله ای انجام دهد. امان اهلل ایمان، 
روزنامه  با  گفتگویی  در  معارف  وزارت  سخنگوی 
تحلیلگران  شبکه ی  سوی  از  گزارشی  انتشار  8صبح، 
توصیف کرد  معارف  به  زدن  برای ضربه  را  افغانستان 
ساختن  سیاسی  با  که  می خواهند  تعدادی  که  و گفت 

اعالم ناشده تبدیل کنند.
مواد  بازار  کنترول  برای  تصمیم 
از  بعد  دولت،  به وسیله ی  نفتی 
افزایش شدید بهای مواد سوخت، 
افغانستان  در  نفتی  مواد  جمله  از 
گرفته شده است. با توجه به روند 
رو به صعود قیمت مواد نفتی و به 
موفق  دولت  مایع،  گاز  خصوص 
به تنظیم قیمت آن نشده و این امر 
برابر  در  را  مردم  زیاد  انتقادهای 
وزارت  جمله  از  دولتی  نهادهای 

تجارت برانگیخته است. 
شکی نیست که اگر دولت کنترول 
بازار مواد نفتی را در دست گیرد، 
مواد  قیمت  کاهش  به  می تواند 
این  اما  کند؛  کمک  گاز  و  نفتی 

کار در کنار این که نیاز به سرمایه گذاری از سوی دولت 
برابر  بتواند در  نیز دارد که دولت  امر  این  به  نیاز  دارد، 
عرصه ی  در  موجود  تجارتی  اقتصاد  تباین  و  انحصار 
عرضه ی مواد نفتی و گاز مایع مقاومت کرده و برتری و 
یا قدرت رقابت خود را در برابر باندهای همبسته ای که 

در این عرصه وجود دارند، تثبیت کند.
تردید  با  دولت  توانمندی  تا  می گردد  سبب  که  چیزی 
فساد  افغانستان  در  اکنون  که  است  این  شود،  رو به رو 
از تصمیم های  بسیاری  را می زند.  نخست  اداری حرف 
و  گم  اداری  فساد  تاریکناهای  و  سایه ها  در  دولت 
بسیار  رابطه ی  به  توجه  با  دیگر  از سوی  ناپیدا می شود. 
شده،  ایجاد  داری  سرمایه  و  قدرت  بین  که  پیچیده ای 

است که گروه  تازه حاکی  در حالی که یک گزارش 
طالبان با دولت توافق کرده  است که در ازای افزایش 
به  مالها  افزایش  تعلیمی،  نصاب  در  دینی  مضامین 
عنوان آموزگار در مکاتب و گنجانیدن دوره حاکمیت 
پنج ساله ی این گروه در مضامین تاریخی مکاتب، زمینه 
بازگشایی مکاتب را مهیا می سازد، اما مسووالن وزارت 
معارف این موضوع را به شدت رد می کنند و می گویند 
رسمیت  به  را  جناحی  و  گروه  هیچ  وزارت  این  که 
نمی شناسد که برای برداشتن محدودیت ها در مکاتب 

با آن معامله ای کند.
در گزارشی که از سوی شبکه ی تحلیلگران افغانستان 
منتشر شد، آمده است که شورشیان طالبان  هفته پیش 
به مکاتب را  تا حمالت خود  توافق کرده اند  با دولت 
در ازای پذیرش پیش شرط های این گروه متوقف کنند.

در گزارش شبکه ی تحلیلگران افغانستان آمده است که 
طالبان، طی دو سال اخیر، به طور فزاینده ای به مکاتبی 
داده اند،  فعالیت  اجازه  خود  کنترول  تحت  مناطق  در 
برنامه  افزایش مضامین دینی در  ازای  اقدام در  این  اما 
درسی مکاتب و استخدام مالها به عنوان آموزگار بوده 

است.
این گزارش،  نویسندگان  از  آنتونیو جیوستوزی، یکی 
ملی  سطح  در  توافق  این  که  است  گفته  بی بی سی  به 
سوی  از  محلی  سطح  در  و  معارف  وزارت  سوی  از 
بزرگان محلی انجام شده است. آقای جیوستوزی گفته 
آنها  می گویند  که  هستند  طالبان  این  واقع،  »در  است: 
اما وزارت معارف نخواهد  یافته اند.  به توافقاتی دست 
توافق  باال  سطح  در  طالبان  و  آنها  میان  که  پذیرفت 

صورت گرفته است.«

مواد  بازار  تا  دارد  نظر  در  که  است  اعالم کرده  دولت 
نفتی را کنترول کند. این که اعالم دولت چقدر می تواند 
بر بازارگانان و جریان رو به صعود قیمت ها تاثیر بگذارد، 
مهم  بسیار  نکته ای که  اما  آینده روشن خواهد شد.  در 
است این که آیا دولت توانمندی کنترول بازار مواد نفتی 
را دارد، یا این که گفته های آقای احدی وزیر تجارت به 
نوشته  مقام های دولتی حکم  از شعارهای  بسیاری  مانند 

روی یخ را پیدا می کند.
وزارت  که  است  شده  گزارش  خبری  رسانه های  در 
مواد  بازار  درازمدت  کنترول  که  کرده  اعالم  تجارت 
کار  این  برای  و  می گیرد  دست  به  را  کشور  نفتی 
یکی  برای  بتواند  دولت  این که  می کند.  سرمایه گذاری 
کند،  پیدا  راه حلی  جامعه  در  موجود  حاد  مشکالت  از 
نظر  به  اما  گردد؛  واقع  مردم  استقبال  مورد  می تواند 
رابطه ای  و  در سیاست  موجود  بافت  و  می رسد ساخت 
اقتصادی  فعاالن  با  قدرت  خصوص  به  و  سیاست  که 
ساخت  این که  یعنی  می کند.  بعید  را  امکان  این  دارد، 
اقتصادی  فعالیت  و  قدرت  روابط  در  موجود  بافت  و 
با مداخله  از آن خواهد شد که دولت  مانع  و تجارتی، 
در عرصه ی تورید، توزیع و قیمت گذاری مواد نفتی و 
بازرگانی  بر منفعت  بتواند احتیاج عمومی را  گاز مایع، 

ترجیح دهد.
که  باوراند  این  بر  تحلیلگران  حتا  و  مردم  از  برخی 
خصوص  به  و  بازرگانی  فعالیت های  عرصه ی  در 
که  می باشند  ذی نفع  افرادی  کالن،  سرمایه گذاری های 
حالت های  با  مواجهه  در  و  کرده  قایم  رابطه  دولت  با 
به  اعتنا  با  می بینند.  دولت  حمایت  در  را  خود  سخت، 
همین حمایت ها و یا احساس حمایت ها است که برخی 
از بازارگانان در برخی از عرصه های تجارتی می توانند، 
دست به تباین های اعالم ناشده بزنند و امکان رقابت در 
برخی از عرصه های تجارتی را به یک انحصار مشترک 

هیچ قراردادی با طالبان نداریم 

توانمندی دولت بر کنترول بازار مواد نفتی 

  ظفرشاه رویی

  محمد هاشم قیام

وزارت معارف: }ادامه از صفحه 1{
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نهایت  رهبران  و  صاحبان  وزیر  جنابان،  عالی 
عالی قدر، مهمانان محترم، خانم ها و آقایان! 

این امتیاز بزرگی است که در حضور مهمانان نهایت 
معزز، روی معضلی که از نقش بسزایی برای آینده 
می کنیم.  صحبت  می باشد،  برخوردار  افغانستان 
همچنین از جناب محترم داکتر صاحب لودین، برای 
تشکر  ایشان  گرم  استقبال  و  مهمان نوازی  دعوت، 
می کنم. قبل از آغاز سخنانم، مراتب تسلیت عمیق 
و همدردی خویش را به خاطر حادثه خشونت آمیز 
تروریستی که روز قبل منجر به شهادت و جراحت 
و  خانواده ها  خدمت  شد،  بی گناه  افراد  تعدادی 
است  تذکر  شایان  می کنم.  ابراز  مجلس  حاضران 
غم انگیز  حوادث  و  حمالت  همچون  طراحی  که 
اتحاد  به  نیازمندی  قاتل،  و  شریر  دشمنان  سوی  از 
نیروهای  و  افغانستان  نجیب  مردم  میان  را  اتفاق  و 
ابهام  فضای  ایجاد  می بخشد.  تقویت  بیشتر  ایتالف 
افغانستان  میان مردم و تضعیف ساختن  بی اتفاقی  و 
و همچنین دشمنی با قشرهای متمدن، محور اساسی 

وظایف این دشمنان قاتل را تشکیل می  دهد. 
فراتر  و  مردم  توسط  اتفاق  و  اتحاد  حفظ  لهذا 
و  مشترک مان  تعهدات  و  قاطعیت  حفظ  آن  از 
گسترش هرچه بیشتر این تعهدات در برابر آنها، از 
موفقانه  تحقق  راستای  در  موضوعات  کلیدی ترین 
نیروهای شجاع ملی،  به   انتقال مسوولیت  پروسه ی 
و  غیره(  و  ملی  اردوی  ملی،   )پولیس  افغان  امنیتی 
پایدار  آزادی  و  ثبات  عدالت،  صلح،  تامین  روند 

می باشد. 
به گونه ی  افغانستان  باشیم که  باید اطمینان داشته  ما 
جز  ما،  دشمنان  اما  می گردد،  نیرومندتر  روزافزون 
افغانستان به  ایجاد خشونت، دیگر برنامه ای ندارند. 
ترقی و آسایش در زندگی مردم و سایر پیشرفت های 
زیربناها،  اعما  امنیت،  تامین  قبیل  از  مالحظه  قابل 
شهروندی،  اساسی  آزادی های  و  حقوق  تامین 
پروسه  ارتقای  و  صحی  خدمات  ارایه  یا  پوشش 
است.  فایق شده  ده سال گذشته  در  تربیه  و   تعلیم 
با چالش های زیادی روبه رو  افغانستان هنوزهم  اما، 
است. پدیده فساد اداری و جرایم سازمان دهی شده 
می شود.  محسوب  چالش ها  مهم ترین  جمله ی  از 
افغانستان  عایدات  سرقت   به  دست  جنایت کاران 
ساختن  تضعیف  از  غیر  معضل  این  که   می زنند 
اعتماد  و  ملی  نهادهای  موثریت  قانون،  حاکمیت 
قبال  در  پیامدی  دیگر  ناگوار،  اثرات  سایر  و  مردم 

ندارد. 
تامین شفافیت در  از مدت یک سال بدین سو، دفتر 
چوکات قوماندانی آیساف همواراه با رهبران نهایت 
بزرگوار افغان که عده ی آنها قبل از من ایراد سخن 
نمودند، روی کاهش خطرات ناشی از پدیده فساد 
اداری و جرایم سازمان یافته در برابر ملت و موثریت 
اثر  در  که  نموده ایم.  کار  ا.«  ا.  »ج.  ملی  نهادهای 
تفاهم نامه  یک  مذکور  رشته های  متخصصان  کار 
همه جانبه تحت عنوان رهبری مشترک برای تحقق 

اصالحات را انکشاف و یا ترتیب دادیم. 
همه جانبه  پشتیبانی  و  حمایت  از  ما  خوشبختانه، 
برخوردار  اکنون،  الی  افغان،  شجاع  نهایت  رهبران 
بوده ایم که نقش سازنده را در عرصه فهم و دریافت 
راه های حل معضالت مذکور ایفا کرده اند. افغان ها 
استادان ما هستند. آنها ما را کمک  نموده اند تا روند 
افغانستان  در  ثبات مان  و  صلح  تامین  تالش های  
باعث بیرون رفت از مشکالت و چالش های موجود 
گردد، نه این که بخشی از ایجاد مشکالت ما باشند. 
به  منحصر  یا  و  بی سابقه  پدیده  یک  اداری  فساد 
بلکه سایر کشورهای  جهان  نیست،  افغان  جمعیت 
و  مساعی  اثر  در  که  شده اند  مواجه  چالش  این  به 
غرض  را  امکانات  و  وسایل  توانسته اند  هماهنگی 
به  که  آن جایی  تا  کنند.  ایجاد  آن  برطرف سازی 

از  تجلیل  خاطر  به  که  بن  کنفرانس  در  کرزی 
دهمین سالگرد تعهدات مشترک برگزار شده بود،  
عنوان خطر ی  به  را  اداری  فساد  در سخنرانی خود 
بر  خواند.  دولتی  و  ملی  حاکمیت  برابر  در  جدی 
تامین فرهنگ شفافیت و پاسخ  گویی در ادارت ملی 
و تقویت یا تنفیذ حاکمیت قانون به گونه گسترده 
که باعث تضعیف نیرومندی و اعتبار نهادهای ملی 
جناب شان  سخنان  نمود.  صحبت  نیز  است،  شده 
خیلی ها  امروز  صبح  همچنان  و  بن  نشست  در 
در  جناب شان  رهبری  بود.  حیاتی  و  امیدوارکننده 
برخوردار  بسزایی  نقش  از  این معضل  راستای حل 
نیز ضروری  و حمایت شما  مشارکت  اما  می باشد، 

است. 
نیرومندی و موثریت نهادهای ملی افغان نقش ارزنده 
را در خصوص تامین امنیت، مصوونیت و  حراست 
از افغانستان بازی می کنند. نیروهای ملی امنیتی باید 
از شبکه های جناحی داخلی مجزا گردند. هیچ گاه 
به شبکه های تخریبی فرصت داده نشود تا نهادهای 
افغانستان را  ملی که مسوولیت حفاظت و حراست 
در برابر  دشمنان که خارج از مرز ها به این خاک 
می آیند، تضعیف  نمایند. خالصه، کاهش خطرات 
قاچاق  از فساد، جرایم سازمان یافته و  ناشی  داخلی 
مصوونیت  برای  ضروری  امر  یک  مخدر  مواد 
افغانستان در برابر خطرات بیرونی پنداشته می شود. 

عدلی  نهادهای  راه های  در  را  موانع  جنایت کاران 
ایشان  غارت  و  سرقت  زمینه  تا  می نمایند  ایجاد 
عدلی  سکتور  در  اصالحات  تامین  گردد.  مساعد 
معافیت  می باشد. مشکل  موارد حیاتی  از  قضایی  و 
غیرقانونی  فعالیت های  گسترش  به  منجر  قانون  از 
نتیجه  در  و  گردیده  سازمان یافته  جرایم  شبکه های 
را  تسلط چشمگیری  و  کنترول  شبکه های مذکور،  
باالی نهادهای قضایی و تحقیقاتی کسب کرده اند. 
جنایت کاران، پول هایی را که از راه های غیرقانونی 
دست  به  شبکه ها  و  مخدر  مواد  قاچاق  چون 
آورده اند، به مامورین رشوت می دهند تا  تسلط آنها 
باالی نهادهای عدلی و قضایی حفظ باشد و کسی 
لهذا  نکنند.  ممانعت  ایجاد  ایشان  اعمال  برابر  در 
سکتورهای  در  اصالحات  تحقق  که  است  معلوم 
عدلی و قضایی نیز از کلیدی ترین موارد برای تامین 

یک آینده مملو از امید در افغانستان می باشد. 
همگرایی  شد،  اشاره  اخیر  کنفرانس  در  قسمی که 
موضوعات  کلیدی ترین  از  منطقه ای  همیاری  و 

فساد  پدیده  چشمگیر  میزان  و  سطح  می رسد،  نظر 
خصوصی  سکتورهای  و  ملی  نهادهای  در  اداری 
نتیجه  در  که  است  ناگواری  پیامدهای  همان  افغان، 
سه دهه جنگ، شروع از سالیان 1980 و 2001، در 
این جامعه رنج دیده ترویج شده است. بیشتر از این، 
روی  افغانی مان  همتایان  با  مشترک  کارهای  نتایج 
این موضوع نشان می دهد که فساد اداری ثمر جرایم 
هدف  به  شبکه ها  سوی  از  که  است  سازمان یافته  
اعمال  و  باندها  حیات  مصوونیت  تامین  و  حفاظت 
و  افغانستان  ملت  میان  تفرقه  ایجاد  با  جناحی شان 
همچنان به وسیله ایجاد اختالفات میان جامعه جهانی 

و ج. ا. ا. عرض اندام کرده و می کند. 
انکشافی  کمک های  بر  کافی  نظارت  عدم  همچنان 
گذشته  دهه  یک  در  افغانستان  به  جهانی  جامعه ی 
شده است. این منابع، در بعضی موارد، باعث تقویت 
شبکه های جرایم سازمان یافته شده اند که اکنون دست 
ناسالم   معامالت  سایر  و  بی ثباتی،  خشونت  اعمال  به 
چالش هایی  از  بخش  یک  این  می زنند.  اقتصادی 
می باشد که جاللتماب رییس جمهور  کرزی بر آن 
استند.  بجا  ایشان  جناب  و  نمود  اشاره  صبح  امروز 
نیرومند را برای  این موارد، گام های  از دریافت  بعد 
چگونگی  ما  برداشتیم؛  معضالت  این  به  رسیدگی 
معامالت پولی را در معراق خاص توجه قرار دادیم 
تنها  تنها در دست آنانی که  این معامالت  تا منفعت 
می کنند،  خدمت  افغانستان  مردم  ملی  منافع  به خاطر 
فرمانده  الن،  سترجنرال  هدایت  طبق  گیرد.  قرار 
تا  برماست  افغانستان،  در  آیساف  نیروهای  عمومی 
سوی  از  که  امکاناتی  و  منابع  ورزیم  تالش  و  سعی 
ایاالت متحده امریکا و جامعه جهانی وارد افغانستان 
ا.  ا.  ملی ج.  برنامه های  نیازمندی   براساس  می گردد، 
و  ثبات  صلح،  عدالت،  تامین  راهبردهای  تحقق  و 
آزادی پایدار به گونه سالم به مصرف رسد. با آن که 
آن  از  بیشتر  برده ایم،  کار  به  را  زیاد  تالش  و  سعی 
تفاوت های  تا  می نماییم  استفاده  امکانات  نوع  هر  از 

موجود را برطرف کنیم. 
حل دایمی مشکالت وابسته به فساد، سزاوار اراده ی 
ارشد  مامورین  جانب  از  نیرومندی  اقدام  و  متین 
و  با خواهران  مشترکا  ما  می باشد.  ا.  ا.  شایسته ج.  و 
برادران افغانی این را به خوبی درک می نماییم که در 
فساد  مشکالت  که  ندارد  وجود  مثالی  تاریخ،  طول 
توسط  دولتی  حاکمیت  صاحب  کشور  یک  اداری 
باشد. جناب رییس جمهور  خارجی ها برطرف شده 

محسوب  افغانستان  اقتصاد  رشد  ادامه  حفظ  برای 
خود  جایگاه  می خواهد  افغانستان  هرگاه  می شود. 
منطقه  در  تجارت  و  ترانزیت  پل  و  بستر  منحیث  را 
اعاده کند، پس رسیدگی به حضور فساد و  جنایت 
و  هوایی  سرحدات،  میدان های  در  سازمان دهی شده 
دیپوهای گمرکات یک امر ضروری می باشد. امروز 
در  افغانستان  سرحدات  جهانی،  بانک  گزارش  قرار 
دنیا  در  صعب العبور  سرحدات  چهارمین  ردیف 
می شود. سرحدات  محسوب  تجارتی   اهداف  برای 
منبع خطرات  و  مرکز  افغانستان  هوایی  میدان های  و 
این  در  فساد  می باشند.  کشور  این  در  فرامرزی 
محالت  حکم فرما بوده که زمینه را برای قاچاق مواد 
مساعد  شورشیان  فعالیت های  سایر  و  اسلحه  مخدر، 
می سازد. همچنان شبکه های جرایم سازمان دهی شده، 
می زنند،  افغان ها  ملی  عایدات  سرقت  به  دست 
عایداتی که جذب سالم آن اتکای مردم افغانستان را 

به کمک های جامعه جهانی کاهش می بخشد. 
نمودند،  اشاره  قبال  کرزی  جاللتماب  که  قسمی 
ارتباط  در  فرامرزی  شبکه های  با  داخلی  شبکه های 
نهفته  مقدس  اهداف  بر  گردیدن  فایق  پس  هستند، 
در ایجاد روابط و اعتماد نهایت نیرومند میان ج. ا. ا 
و جامعه جهانی می باشد. طبق هدایت رییس جمهور 
با  همکاری  از  سرشار  فضای  یک  در  ما  کرزی، 
که  موانع  برطرف سازی  روی  خود،  افغانی  رهبران 
زمینه را برای تضعیف قانون و حاکمیت دولتی به نفع 
افغانستان  آینده  و  ساخته  مساعد  تخریبی  شبکه های 
نیز در معرض خطر قرار داده، از هر نوع سعی و  را 

تالش دریغ نخواهیم ورزید. 
افغانستان، یک  فساد در  علیه  مبارزه  و  روند مجادله 
امر نهایت دشوار به نظر می رسد که تا حدی حقیقت 
نیز  همین است. اما افغانستان، یگانه کشوری نیست 
که همچون پدیده ها دامن گیرش شده باشد. به طور 
به  وابسته  مشقات  و  مشکالت  با  نیز  کولمبیا  مثال  
فساد و جرایم سازمان دهی شده و قاچاق مواد مخدر 
نهاد  موثریت  پدیده  این  که  بود  گردیده  مواجه 
کشور  این  قضایی  و  عدلی  سکتورهای  و  سیاسی 
اما حضور  بود،  نموده  پیش تضعیف   از  بیشتر  به  را 
متحده  ایاالت  تعهدات  و  عالی  دیدگاه  با  رهبران 
امریکا و جامعه ی جهانی در برطرف و مرفوع سازی 
چالش ها که همواره غیرقابل پوشش پنداشته می شد، 
به موفقیت انجامید و در نتیجه به دست آوردهای قابل 
مالحظه در عرصه تقویت حکومت داری نایل شدند. 
در کنار این که تصامیم رهبران افغان براساس تجارب 
دارد  این جا،  از  فراتر  می باشد،  مهم  کشورها  دیگر 
عبارت  که  افغانی  ارزش های  بر  را  تصامیم شان 
عدالت،  و  امانت داری  وقار،  و  عزت  فخر،  از  است 
که   نسازید  مساعد  را  زمینه  هیچ گاه  نمایند.  اتخاذ 
هیچ گاه  نمایند.  ایجاد  تفرقه  شما  میان  جنایت کاران 
شما  میان  جنایت کاران  که  نسازید  مساعد  را  زمینه 
تفرقه ایجاد نمایند. دشمنان با ایجاد مسایل نژادی و 
توسط سیاست تفرقه  گرایی  ایشان می خواهند ضربات 
را  اتفاق مردم و کارکرد و مشکالت  و  اتحاد  بر  را 
اطمینان  نمایند.  ایجاد  این کشور  پیشرفت  فراراه  در 
دارم، تعهدات وسیع و تالش رهبران نهایت ورزیده 
پا در عرصه وجود  آنانی که در آینده  اکنون و  که 
می گذارند، مشترکا با همتایان بین المللی که همواره 
داشته اند،  را  مرفه  و  مترقی  افغانستان  برای یک  امید 
این  ثبات  و  صلح  تامین  روند  در  خارق العاده  نقش 
کشور خواهد داشت. سرانجام خطرات و چالش های 
و  برطرف  سازمان دهی شده  جرایم  و  فساد  از  ناشی 
مرفوع گردیده، شکست نصیب دشمنان می گردد و 
و  عالی  آینده  صاحب  کشور  این  مردم  و  افغانستان 

اتحاد و اتفاق خواهند شد. 
تشکر 

پدیده فساد اداری از مهم ترین چالش ها است
   متن سخنرانی بریدجنرال مک ماستر، رییس بخش شفافیت در آ یساف /

ناتو به مناسبت همایش روز جهانی مبارزه علیه فساد اداری
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

نتیجه گیري
موارد ثبت  شده در کميسيون مستقل حقوق 
بشر افغانستان در سال 1389، 14.2 درصد 
مراحل  طي  حق  نقض  موارد  افزايش 
 1388 سال  به  نظر  را،  قانوني  رسيدگي 
بازداشت شدگان  و  متهمان  مي دهد.  نشان 
وارده  اتهامات  از  موارد  از  بسياري  در 
شکايات  به  ندارند،  آگاهي  خويش  عليه 
نمي شود،  توجه  قربانيان  و  زيان ديدگان 
در  غيرقانوني  شکل  به  افراد  از  بسياري 
به سر مي برند که  توقيف گاه ها  و  محابس 
مسووالن  سهل انگاري  و  توجه  عدم  همه 

ذي ربط را نشان مي دهد. 
به خصوص  حق،  اين  نقض  موارد  شمار 
تخطي ها،  اين  شدن  واقع  روش  و  طريقه 
موارد جدي نگراني  ها را تشکيل مي دهد. 
و  عدلي  مراجع  به  مردم  اعتماد  عدم 
به  نهادها  اين  کم توجهي  علت  به  قضايي 
رشوت ستاني،  و  عدالت  و  قانون  تطبيق 
مراجعه  جاي  به  مردم  که  مي شود  باعث 
به  بيشتر  قضايي  رسمي  دستگاه هاي  به 
که  منازعه،  حل  غيررسمي  سيستم هاي 
قوانين  مغاير  فيصله هاي شان  اکثر  متاسفانه 
بين المللي حقوق بشر مي باشد ولي  ملي و 
مراجعه  نهادها،  اين  عمل  علت سرعت  به 
قانون  تطبيق  نتيجه حاکميت و  کنند و در 

در افغانستان با چالش روبه رو شود. 
6 - حق مالکیت 

نسبت  انسان  مالکيت، حقي است که  حق 
تصرفي  هرگونه  مي تواند  و  دارد  اشيا  به 

تقريبا يک ماه قبل وب سايت دری، صدای 
»ابتکارات  عنوان  با  را  گزارشی  امريکا، 
فرهنگی دختر جوان افغان« از فعاليت های 
دانشگاه  در  که  افغان  دختران  از  يکی 
مريلند در واشنگتن درس می خواند به نشر 
رساند که در جای خود افتخاريست برای 
دختران  خصوص  به  کشور  جوانان  تمام 

جامعه ی ما.
اين  بر  مبتنی  و  است  احرار  الهه  او  نام   
علوم  رشته ی  در  حاضر  حال  در  گزارش 
شرق ميانه درس می خواند. الهه در رشته ی 
تحصيل  نيز  سياسی  علوم  و  بشر  حقوق 

کرده و ديپلوم دارد. 
در  ما  کشور  فعال  جوانان  از  يکی  او 
و  زن  حقوق  بشر،  حقوق  زمينه های 
به خصوص فعاليت های فرهنگی در اياالت 
متحده امريکا است. او چندی قبل از طرف 
دانشگاهی که در آن درس می خواند برای 
صلح(  )جايزه ی  مهم  جايزه  يک  گرفتن 

حقوق  جمله  از  و  باشد  داشته  آن ها  در 
ادامه حيات،  براي  که  است  انسان  هر  مسلم 
استفاده  از آن  قانون  براساس  و رشد،  کمال 
حق  اين  از  استفاده  اشکال  و  شيوه  مي کند. 
جامعه  و  هرکشور  حقوقي  چارچوب  در 
اسناد  مفادات  و  مدارک  درنظرداشت  با 
برنامه ريزي  و  تنظيم  بشر  حقوق  بين المللي 
ملي  قوانين  و  بين المللي  قوانين  مي شود. 
واضح  به  صورت  را  مالکيت  حق  افغانستان 
حق  مي شناسد.  رسميت  به  آن را  و  تعريف 
مالکيت در افغانستان بر پايه شکايات مطرح 
واليتي  و  ساحوي  دفاتر  در  ثبت شده  و 
کميسيون مستقل حقوق بشر، بررسي مي شود 
پيش رفت  و  نقض  از  دقيقي  ارقام  هرسال  و 
به  از آن  اين حق و حراست  تامين  در زمينه 
نشر مي رسد. چنان که ارقام موجود در بانک 
نشان  اطالعات کميسيون مستقل حقوق بشر 
 852 مجموع  از   1389 سال  در  که  مي دهد 
کميسيون،  دفاتر  در  ثبت شده  قضاياي  مورد 
حق  نقض  آن را  درصد(   2  .8( مورد   70

گزارش  از  بخشی  در  بود.  شده  کانديد 
بود،  الهه مصاحبه شده  با  امريکا که  صدای 
اين  که  می گويد  احرار  »الهه  است:  آمده 
در  آنان  که  شود  می  داده  کسانی  به  جايزه 
کارنامه هايی  انسانی  و  فرهنگی  زمينه های 

داشته باشند.
مختلف  از کشورهای  کانديدان  درميان  من 
کانديد  جايزه  اين  دريافت  برای  جهان، 
هستم، بسيار اطمينان هم دارم که يک دختر 
جوان افغان شايستگی دريافت اين جايزه را 
سهم  فرهنگی  زمينه های  در  که  من  و  دارد 
را  جايزه  اين  هستم  اميدوار  داشته ام،  جدی 

در يافت کنم.«
فرهنگی  بخش  در  جدی  فعاليت های  الهه 
او  است.  داشته  امريکا  متحده  اياالت  در 
صفحات متعددی را در انترنت ايجاد نموده 
مردم  زندگی  و  فرهنگ  طريق  اين  از  تا 
تصميم  کند.  معرفی  دنيا  به  را  کشورش 
مصاحبه  در  و  بوده  مردمش  به  خدمت  او 

مالکيت تشکيل مي دهد که از آن جمله 5 مورد 
نشان   1389 سال  ارقام  مي باشد.  زنان  به  مربوط 
مي دهد که نقض حق مالکيت به  صورت کل در 
مقايسه با گزارش پيشين، 75 درصد کمتر اتفاق 
است که در گزارش  اين در حالي  است.  افتاده 
نسبت  زنان  مالکيت  حق  نقض  مورد   15 حاضر 
به سال 1388، کمتر ثبت شده است. نمودار زير 
جزييات نقض حق مالکيت را بر اساس دو متغير 

جنسيت و واليت نشان مي دهد:
مستقل  کميسيون  ساحوي  نظارت  يافته هاي 
درصد   1.3 مي دهد،  نشان  افغانستان  بشر  حقوق 
رابطه  در  که  گفته اند  مصاحبه شوندگان  کل  از 
درصد   0.7 دارند.  مشکل  خانه شان  و  زمين  به 
از مجموع مصاحبه شوندگان گفته اند که خانه يا 
از  زمين  شان غصب شده، همين طور 1.3 درصد 
آن ها در رابطه به زمين و خانه شان منازعه دارند 
و 4. 4 درصد آن ها اظهار داشته اند که با تخليه يا 

اخراج از خانه  شان مواجه اند. 
زمين  نداشتن  و  مالکيت  حق  از  محروميت 
و  بيجاشدن  اساسي  داليل  از  يکي  سرپناه،  و 
تشکيل  را  سکونت  اصلي  محالت  از  مهاجرت 
بيجاشدگان  مجموع  از  که  طوري   مي دهد. 
کار،  نبود  علت  به  42.7 درصد  داخلي، حداقل 
 8.5 و  خانه  نداشتن  دليل  به  مردم  درصد   19.5
اصلي  محالت  از  زمين  نداشتن  دليل  به  درصد 

سکونت  شان، بيجا شده اند. 
واليتي  و  ساحوي  دفاتر  نظارت هاي  نتيجه   
پيرامون  زيادي  قضاياي  و  معلومات  کميسيون، 
دست  به  موارد  از  يکي  ملکيت،  سر  بر  دعوي 
آمده است که در »گزارش هاي وضعيت حقوق 
يافته  بازتاب  افغانستان«  در  اجتماعي  و  اقتصادي 

است. 
و جابه جايي  به 33سال  جنگ هاي طوالني  بالغ   
شده  باعث  ديگر،  محلي  به  محل  يک  از  افراد 
است ملکيت هاي افراد و اشخاص از يک فرد به  
فردي ديگر با به کارگيري اسناد بي اعتبار و جعلي 
به فروش برسد البته منازعه بر سر ملکيت از آن 
دسته قضايا به شمار مي رود که ارکان حکومتي 
بلندپايه دولت طي سال هاي گذشته  و مسووالن 

در نقض آن دست داشته اند. 
ادامه دارد

از  پس  که  است  داده  وعده  امريکا  صدای  با 
برای  و  برگشته  کشورش  به  تحصيالتش  ختم 
مردمی خدمت کند که او را دوست داشته و به 
به  افتخار می کند. او  افتخارات و موفقيت هايش 
کشورش بازخواهد گشت و برای کشورش کار 

خواهد نمود.
الهه در بخشی از مصاحبه خود می گويد:

نموده ام  ايجاد  فيس بوک  در  مختلف  »صفحات 
نموده  جلب  خود  به  را  نفر  هزاران   توجه  که 
است مانند صفحه »حمايت از حقوق انسانی زنان 
افغان«، »شاعر جوان افغان الهه احرار«، »اتحاديه 
کتاب های افغان« و »آموزش لسان های افغانستان 
اين  از  هريکی  در  که  مختلف«   ممالک  و 
برای شان  را  هدفم  مردم  عالقه  به  نظر  صفحات 
و  عزيز  افغانستان  معرفی  منظورم  که  می رسانم 

مردم غيورش می باشد.«
با  خود  مصاحبه ی  در  و  می سرايد  نيز  شعر  الهه 
تمام  در   که  است  نموده  تاکيد  امريکا  صدای 
رنج  و  درد  نحوی  به  می کند  تالش  اشعارش 
مردمش را سروده و به گوش مردم جهان برساند.

زندانيان، از زن و مرد و حتا کودکان، هر روزه در معرض اعدام اند. هر جرمی که 
مرتکب شده باشند، چه مقصر بوده باشند و چه بی گناه، دستگاه قضايی به جای 
انتقام جويی را برمی گزيند، و زندگی را از آنان  بازگرداندن آنان به جامعه، راه 

سلب می کند.
را  است. حق حيات  کيفر  توهين آميزترين  و  غيرانسانی ترين  اعدام، خشن ترين، 
الکتريکی،  باشد، صندلی  که  هر شکلی  به  اعدام  نحوه  می کند.  سلب  انسان  از 
دار زدن، خفه کردن با گاز، گردن زدن، سنگسار، تيرباران يا تزريق مرگبار، در 
همه حال، مجازات خشونت باری است که جايی در نظام قضايی مدرن ندارد. اما 

با وجود اين، همچنان به اجرا گذاشته می شود.
بسياری از دولت ها اعدام را با اين استدالل توجيه می کنند که اين مجازات، در 
برابر جرم و جنايت، تاثيری بازدارنده دارد. اما هرگز اثبات نشده است که برای 

مبارزه با جرم و جنايت، از مجازات های سنگين ديگر موثرتر باشد.
مجازات مرگ به صورت تبعيض آميزی به اجرا گذاشته می شود، و غالبا به شکل 
نژادی،  گروه های  برخی  اعضای  و  اقليت ها  آسيب پذير،  اقشار  شامل  نامتناسبی 
قومی و دينی می شود. حکم اعدام، خودسرانه صادر می شود و به اجرا در می آيد. 
ساختن  خاموش  برای  سريع  و  خشن  سرکوب  ابزار  کشورها،  برخی  در  اعدام 

مخالفان سياسی است.
مجازات مرگ بازگشت ناپذير است: با توجه به اينکه نظام قضايی در معرض خطا 
و پيش داوری است، امکان اعدام يک بی گناه همواره وجود دارد. چنين خطايی 

جبران پذير نيست.
عفو بين الملل در هر شرايطی با مجازات اعدام مخالف است و برای لغو آن در 

همه کشورها فعاليت می کند.
مجازات اعدام، نقض حقوق بشر است

اعالميه جهانی حقوق بشر که در دسامبر سال 1948 از سوی مجمع عمومی ملل 
متحد به تصويب رسيد، حق حيات برای هر فرد را به رسميت شناخته است )ماده 
يا  يا مجازات  نمی توان تحت شکنجه  را  »احدی  اعالم می دارد  سوم( و صريحا 
رفتاری قرار داد که ظالمانه و يا بر خالف انسانيت و شوون بشری يا موهن باشد.« 

)ماده پنج(
بار  قطعنامه ،  با تصويب يک  سازمان ملل متحد در دسامبر سال 2007، همزمان 
ديگر بر اين مخالفت تاکيد کرد و بر آن پای فشرد. در اين قطعنامه، از کشورهای 
لغو  »تا  بود که  را حفظ کرده اند خواسته شده  اعدام  عضوی که هنوز مجازات 

مجازات مرگ«، اجرای احکام اعدام را به حالت تعليق درآورند.
اعدام عارضه است، نه راه حل 

برای پايان دادن به مجازات مرگ، بايد دانست که اين روشی ويرانگر است و 
با ارزش هايی که وسيعا در ميان آدميان مشترک است، سازگار نيست و گسست 
ايجاد می کند. اين مجازات، پاسخی ساده انگارانه به مسايل پيچيده انسانی است 
و از متمرکز شدن برسر يافتن راه های موثر مبارزه عليه جرم و جنايت جلوگيری 
اين درد  اينکه  قربانی می دهد، ضمن  به رنج خانواده  پاسخی ظاهری  و  می کند 
و رنج را به نزديکان محکوم نيز گسترش می دهد. مجازات مرگ افزون براين، 
منابعی را که می توانست برای مبارزه موثرتر با جنايات خشن به کار گرفته شوند، 
و به قربانيان اين جنايت ها ياری برسانند، به خود اختصاص می دهد. اين مجازات، 
نشانه فرهنگی خشونت زده است، و نه درمانی برای اين بيماری و برخالف شوون 

بشری است و بايد لغو شود.
اعدام قضايی در جهان به تدريج کنار گذاشته می شود. از سال 1979، مجازات 
اعدام در هفتاد کشور برای کليه جرايم، يا تنها برای جرايم عادی لغو شده است. 
130 کشور اين مجازات را قانونا و يا در عمل از ميان برده اند، و تنها معدودی از 

کشورها هستند که هر ساله دست به اعدام می زنند.
ادامه دارد
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 م. ع. بشارت
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سازمان ملل متحد در دسامبر سال ٢٠٠٧، 
همزمان با تصویب یک قطعنامه ، بار دیگر بر این 

مخالفت تاکید کرد و بر آن پای فشرد. در این 
قطعنامه، از کشورهای عضوی که هنوز مجازات 
اعدام را حفظ کرده اند خواسته شده بود که »تا 
لغو مجازات مرگ«، اجرای احکام اعدام را به 

حالت تعلیق درآورند.
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از هنگامی که به یاد دارم، آموزشم، سرگرمی ام، 
دنیای  با  ناخوشی ام  و  خوشی  خشمم،  و  قهر 
داستان ها گره خورده است. در بدترین و بهترین 
و  بود  و  برده ام  پناه  قصه ها  و  رمان  ها  به  لحظه ها 
اندوهگین  شاد،  تنها،  شخصیت های  با  را  نبودم 
و  ساخته ام  شریک  داستان ها  این  ناامید  و 
بیشترین  نیستم.  و  نبوده ام  تنها  که  هست  این طور 
قصه های زندگیم را در مسیر رسیدن به دانشگاه و 
کالس های بیرون از دانشگاه خوانده ام و بیشترینه 
می گرفتند  قرار  همه  ساعاتی که  در  را  دیگرشان 
از حادثه شهر کسی سراغ کسی  پر  و زیر پوسته 
ضعف  به خاطر  روزها  این  اما  نمی گرفت؛  را 
به  آمدم  و  رفت  مسیر  در  نمی توانم  چشمانم 
کودکستان ها و پرورشگاه های شهر رمان بخوانم. 
حتا اگر تمام سرک های شهر یک دست قیرریزی 
را  زنده  قصه های  چشمانم  روزها  این  می بود. 
و  بلند  کوه های  بر  که  قصه هایی  می کنند.  تماشا 
داستان های  شده اند.  چیده  رنجور  کابل  نامهربان 
شده اند.  خلق  ژانری  چه  در  نمی دانم  که  ریالی 
داستان هایی که بر کف دستان سرگردان پیرمردان 
روزها  این  شده اند.  بسته  نقش  ناچار،  فالگیر 
افغانستان در گوشه و کنار  شخصیت های قصه ی 
این سرزمین پهناور به هر سو می روند و می آیند 

و شاید نمی دانند ماجرایی ترین قصه دنیا شده اند.
هم  گاه گاهی  و  خواندم  که  سال هایی  تمام  در 
نامراد  که  بود  دخترکانی  قصه ی  قصه ام  نوشته ام، 
نداشته های شان.  حسرت زده  و  هستند  جوانی شان 
دخترکانی  شبانه ی  هق هق  تصرف  در  کلمه هایم 
می اندیشیدند  کمتر  ماندن شان  چگونه  به  که  بود 
تا چگونه رفتن شان. که رفتن شان با مفهوم مرگ 
یکی می زد و یکی می ماند. ستاره هایی را توصیف 
سر  سر های  سیاه  سیاه  تقدیر  نام  به  که  می کردم 
زمینم در جایی دور می شکستند و پروای خوشی 
دلبرکان دیارم را نداشتند. بازی قصه هایم بازی بابه 
زنجیربافی بود که تقدیرهای نامیمونی را یک تار 
از زیر و یک تار از رو می بافت. که بابه زنجیرباف 
که  لیال،  که  شیرین،  که  نمی دانست  قصه  این 
نامیمون  تقدیر های  و  هستند  کسانی  چه  نرگس، 
چه بر سر چشمان نازنین این دلبرکان می آورد. که 
این  برای گل های  نداشت  باف عادت  بابه زنجیر 
دیار خوب ببافد به جز از »نقش شکار آهو«. که 
نوشتم غصه ام غصه ی قصه ی گوشواره هایی  اگر 
بود که بر خاک افتادند و »انیس« شان جایی دور به 
خواب نه، که به خاک رفت و هر روز را هزار روز 
بی داستان.  دستان  هزار  گلویش  ته  ماند  و  شمرد 
از  سراسر  روسری  که  مردی  زمخت  دستان  که 
پیچانده  را محکم دور گلوی دستان  یاسمن  گل 
بود و دستان با بال های رنگی کبود شد و کبود و 
بی نفس، و هر روز برای دخترک کوچکم خواندم 
که »عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد.« که 

ندیده بودم زنده شدن ققنوس را. 
آوردم  باال  قصه هایم  روی  از  سر  که  روزها  این 
و  نقش  تمام  با  را  باف  زنجیر  بابه  کردم  رها  و 
حنا  رنگ  دستانش  هست  هر جا  که  نگارهایش، 
آب های  از  شفاف تر  موترم  شیشه های  نگیرد، 
و  روزها  این  هستند.  دنیا  کجای  هر  ندیده  پارو 
افتاد که بی رمق و  به گوسفندانی  دیروز چشمانم 
بی حال کنار گل آلود ه ترین آب های زمین بیهوده 
می چریدند؛ اما هر چه چشمانم را ریز کردم سر و 
ته گوسفندان را نتوانستم تشخیص دهم. به خیالم 
آمد که گوسفندان در این هوای سرد خودشان را 
الی پتو پیچیده اند. خنده ام گرفت از فکرم و هنوز 
نگاهم مسیر از کنار آب های گل آلود جدا نکرده 
بود که گوسفندی بر پای ایستاد. و باز گوسفندی 
دیگر. نفسم بریده شد از ترس. جوانکی دستانش 

برای  عار  و  ننگ  جز  امروز  که  کرسی هایی  به 
خوبان نیست، دلیلی دیگر است برای این بازوی 

بریده. 
امروز یک میلیون جوان ما در گوشه و کنار این 
سرزمین پرستو های مهاجری به شمار می آیند که 
نه توان النه ساختن دارند و نه گوشه خانه ای برای 
النه ساختن. یک میلیون جوان معتاد و بیچاره ما 
آیا همان بازوی بریده ما نیست؟ آیا کسی هست 
که تعداد بیچاره شدگان به مواد مخدر را در روز 
به حساب بیاورد؟ آیا ما فقط باید روزهایی ماتم 
بگیریم که بمبی منفجر شود و خونی به صورت مان 
پرتاب؟ راستی آیا بین بد و بدتر، مرگ در یکی 
از این انتحاری ها بهتر نیست. اعتقاد داریم کسانی 
در  مرگ  و  می شوند  شهید  می شوند  کشته  که 
ما  بگویم روزانه جوانان  جا و راحت. می خواهم 
بریده  سر  پنبه  با  مملکت  این  کنار  و  گوشه  در 
می شوند و تا به خود آییم این آمار افزایش خواهد 
به صورت مان  این درست که مشتی خون  یافت. 
پرتاب نشده؛ اما لحظه ای درنگ کنید؛ کنار همین 
آیا  ببینید،  و  ببینید  و  نام  آشنا ترین  سوخته،  پل 
تمام وجودتان فشرده نمی شود؟ تعداد روز افزون 
معتادان ما مانند زلزله های ثقیل و خفیفی است که 
در الیه های پنهان زمین این کشور اتفاق می افتد. 
باید یادمان باشد دیوارهای خانه های ما ضد زلزله 
نیست و نباید آن قدر منتظر بمانیم تا خانه های مان 
بر سرمان آوار شوند؛ که اگر حاال هم زیر آوار 

نباشیم.
اینطور بی توجه پیش رفتن و ندیدن و گذر کردن 
بازوی بریده عاقبت چندان خوشی ندارد.  این  از 
شوید.  خیر  به  عاقبت  می کند  دعا  همیشه  مادرم 
همانقدر  می کند  خوشم  که  همانقدر  جمله  این 
که  نشدیم  خیر  به  عاقبت  که  ما  می ترساندم.  هم 
تقسیمی هستیم و زمین گیر سرزمینی  لعنت شده 
که مرزهایش را در غرب و جنوبی بس ناخوشایند 
تعریف کردند. که ای کاش می توانستیم دست ایل 
که  بکشیم.  دامن  و  بگیریم  را  خاکمان  و  تبار  و 
گفته اند که اگر که بال از تو دور نمی شود خود از 
بال دور شو. که نمی توانیم و نمی توانیم. ای کاش 
به سنت قدیم می شد چهار طرف خاک مان را بارو 
بکشم و برج بسازیم و دیده بانان از دلسوزترین ها 
باشند، که قوام طایفه به بزرگان است و به باروهای 

سرزمین. 

نگرانند  نیز  آزاد  رسانه های  از  حمایت  نهادهای 
دارد که پس از سال 2014 تنها رسانه های وابسته به 
کشورهای همسایه و فرماندهان پیشین به فعالیت  شان 
هستند  مستقل  که  رسانه هایی  اما  داد،  خواهند  ادامه 
نیز  مطرح  رسانه های  جمله  از  حاضر  حال  در  و 
از  را  مالی  شان  حمایت  که  صورتی  در  می باشند، 

دست دهند، از فعالیت باز خواهند ماند. 
شنیداری  دیداری،  رسانه  ده سال گذشته، صدها  در 
مسووالن  کرد.  کار  به  آغاز  کشور  در  نوشتاری  و 
رسانه ها به این باورند که تاکنون اعالن های تجارتی 
این  پول  با  بتوانند  رسانه ها  که  نیست  اندازه ای  به 

اعالن ها، به فعالیت  شان ادامه دهند. 
این در حالی است که پیش از این نیز گزارش هایی 
در رابطه به وابستگی برخی از رسانه ها به کشورهای 
تحلیلگران  باور  به  است.  نشر شده   و همسایه  منطقه 
و  زبان  از  را  رسانه ها  این  تمویل  منبع  می توان  حتا 
به  لهجه گفتاری آنها فهمید، زیرا رسانه های وابسته 
که  را  خاصی  شیوه های  و  لحن  همسایه  کشورهای 
نزدیک و حتا مشابه به زبان این کشورهاست، به کار 

می برند. 
در  رسانه ها  دیده بان  مسوول  توحیدی  صدیق اهلل 
موسسه نی نیز از این مساله ابراز نگرانی کرد و گفت 
برای  شان  هرکدام،  سیاسی،  برجسته  رجال  تنها  نه 
آن،  از  خطرناک تر  بلکه  کرده اند،  ایجاد  رسانه 
رسانه های وابسته به کشورهای منطقه می باشد: »بیشتر 
دقیقا توسط کشورهای  رسانه هایی خطرناک اند که 
موجود  روند  برضد  و  می شوند  تمویل  منطقه 
دموکراسی، آزادی و ارزش های حقوق بشری قرار 

دارند.« 
به  دقت  کمی  با  گاهی  گفت  توحیدی  آقای 
به آسانی می توان تشخیص داد  افغانستان  رسانه های 
او  است.  ارتباط  در  کشور  کدام  با  رسانه  این  که 
می کنند  فکر  تلویزیون ها  از  برخی  مخاطبان  گفت 
خواننده  و  می کنند  تماشا  تهران  در  را  تلویزیونی 
برخی از روزنامه ها شاید فکر کنند که روزنامه ای را 

در پشاور می خوانند. 
افغانستان  در  خبرنگاران  برای  فضا  دیگر،  سوی  از 
سوی  از  شرقی  و  جنوبی  والیات  در  خصوص  به 
توحیدی  آقای  شد.  توصیف  خطرناک  خبرنگاران 
با خودسانسوری  از یک سو  افغان  گفت خبرنگاران 
مواجه اند و از سوی دیگر، تهدیدهایی هم از سوی 
طالبان مسلح و هم از سوی حکومت در برابر آنها و 
خبرهای  نمی توانند  تهدیدها  براین  بنا  و  دارند  جود 

واقعی را برای مردم برسانند. 
 300 از  بیش  گذشته  سال  ده  در  گفت  توحیدی 
واقعه خشونت علیه خبرنگاران توسط این نهاد ثبت 
به دست آوردن  در  او گفت خبرنگاران  است.  شده 
موانع  با  دولتی  اداره های  از  معلومات  و  اطالعات 

بسیار عمده مواجه هستند. 
زن  حقوق  فعاالن  از  شماری  حال،  همین  در 
تعداد  گذشته  ده سال  در  که  وجودی  با  می گویند 
زیادی از زنان نیز به عنوان خبرنگار در رسانه ها کار 
می کنند، اما هنوز برای زنان این فرصت داده نشده تا 
در رهبری رسانه ها قرار گیرند. صبرینا ثاقب نماینده 
پیشین پارلمان در این کنفرانس گفت نبود زنان در 
پست های تصمیم گیرنده رسانه ها، سبب شده است تا 
خواست ها و نیازهای زنان افغانستان در این رسانه ها 

بازتاب گسترده نیابد. 
قابل یادآوری است که ملک شفیعی، یک سینماگر 
مستقل  ارشد کمیسیون  مشاور  روحانی،  علی رضا  و 

حقوق بشر از دیگر سخنرانان این نشست بودند. 

را با پتو روی شکمش جمع کرده بود و سرش الی 
شانه هایش فرو رفته بود. 

نه اینکه در این سال ها نگفته باشم از داغ های ناسوری 
که بر دل این جوانکان ماند و پر سیاوشان رویید. 
نه که ندانسته نوشته باشم که به دیداری از دلبری 
می دانستم  که  خرسند.  پیغامی  به  و  بودند  خوش 
را  مهاجرت  آوار  آوار  تالش شان  و  صبرشان  از 
تحمل کردند و دم نزدند که آخر ما هم مردمی 
زیر  شنوا.  گوش  نیست  بودند  دانسته  که  هستیم. 
سایه ی درخت بیگانه کفش رنگ زدند و رنگ حیا 
را تفسیر کردند که زمستان رفتنی است. که پایان 
شب سیه سپید است. دیوار همسایه های نامهربان را 
خشت خشت محکم ساختند که حق خدا حق 
زیباترین  ماست.  فرهنگ  صداقت  که  همسایه. 
رنگ دنیا بر تنشان تلخ شد، چرا که نارنجی پوشان 
همسایه ای نامرد بودند و هر نیمه شب و شب کمر 
پیر و جوانشان خمید که افغان غیرت دارد و گدایی 
نمی کند، و نه که ندیده باشم هر صبح جلو دانشگاه 
معتبری در جایی نه چندان دور، صف بسته بودند 
تعمیر کنند و خاک  را  لوله های چاه فاضالب  که 
این  نشان عظمت  ا که  ر  فردوسی  بزرگ  مجسمه 
که  بسترند.  می شد،  خوانده  بیگانه  زبانان  فارسی 
بدبختی جوانان من قدمتی به قدمت فردوسی دارد 
فعولن  فعولن  فعولن  وزن  بر  غیرتشان  حماسه ی  و 

فعل سراییده شده است.
اما همین دیروز دردی عمیق تر از این به جانم نیش 
دستی  که  نبود  هوشمان  و  ندیدیم  خدا  که ای  زد 
در جایی نه چندان دور آب ها را گل آلود کرده و 
امروز جوانان ما که هر کدام فانوس یک عشق و 
امید هستند همین جا کنار خودمان زیر پل سوخته به 
خاموشی می گرایند و ما نمی بینیم که گوسفندند یا 
آدم. که از کجا آمده اند که چرا رفته بودند و چرا 
این طور بی کس و کار برگشته اند و کجا شد فعولن 
فعلشان. که نمی دانیم روزهای خوش شان چه رنگی 
داشته و این روزها به چه رنگی دستان شان را گرم 
می کنند و با چه جراتی دست دراز می کنند. مگر 
که  افسوس  بودند!  حیا  رنگ  مفسر  خود  اینکه  نه 
جوانان  کار  دریوزگی  که  نخوانده اند  بیگانگان 
ناگواری ها  از  به جا مانده  افغان نیست، که میراث 
مردمانی  شاید  یا  و  دیگر  و حقارت های سرزمینی 
دیگر باشد. که البته منکر نباشیم و فراموش نکنیم 
بی قراری های بزرگان و پدران مان را برای رسیدن 

امروز یک میلیون جوان ما در گوشه و کنار این سرزمین پرستو های مهاجری 
به شمار می آیند که نه توان النه ساختن دارند و نه گوشه خانه ای برای النه 

ساختن. یک میلیون جوان معتاد و بیچاره ما آیا همان بازوی بریده ما نیست؟ 
آیا کسی هست که تعداد بیچاره شدگان به مواد مخدر را در روز به حساب 

بیاورد؟ آیا ما فقط باید روزهایی ماتم بگیریم که بمبی منفجر شود و خونی به 
صورت مان پرتاب؟ راستی آیا بین بد و بدتر، مرگ در یکی از این انتحاری ها 

بهتر نیست.

ACKU
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حجازی  ولی  افغان بيسيم،  مخابراتی  شرکت  کابل:  8صبح، 
تبليغاتی  به عنوان سفير  يک تن از آوازخوانان جوان کشور را 

خود برگزيده است.
روز  بيسيم،  افغان  مخابراتی  شرکت  رييس  رامين،  امين 
چهارشنبه، بيست و سوم قوس، در مراسمی که به مناسب معرفی 
ولی حجازی به عنوان سفير تبليغاتی اين شرکت برگزار شده 
بود، گفت که اين اقدام شرکت مخابراتی افغان بيسيم به منظور 

کشور  جوان  هنرمندان  و  هنر  از  حمايت 
گفت:  رامين  آقای  است.  گرفته  صورت 
افغان بيسيم  خوشی  و  افتخار  مايه  »اين 
تبليغاتی  سفير  عنوان  به  ولی  که  است 
می کند.  وظيفه  ايفای  شرکت  اين  جديد 
غرور  احساس  و  ولی  شهرت  افغان بيسيم 
ملی که اجراها و آهنگ های او برای ملت 
در  و  کشور  خارج  و  داخل  در  افغانستان 
سراسر جهان به ارمغان می آورد را درک 
می کند. افغان بيسيم با اتکا به دسترسی خود 
در سراسر کشور در جهت شريک ساختن 
افغانستان  نقاط  تمام  در  ولی  استعدادهای 

خواهد کوشيد.«
مخابراتی  شرکت  رييس  همچنين 
از  مکالمه   نرخ  پايين آوردن  از  افغان بيسيم 
طريق تليفون افغان بيسيم خبر داد و گفت که پس از اين مردم 
افغان بيسيم صرف  از سيم کارت  استفاده  با  می توانند  افغانستان 

در بدل 2.99 افغانی در تمام شبکه ها زنگ بزنند.
اميرزی سنگين سرپرست وزارت مخابرات  اين مراسم که  در 
نيز حضور داشت، از اقدام شرکت مخابراتی افغان بيسيم برای 
از ديگر شرکت های  و  استقبال کرد  نرخ مکالمه  پايين آوردن 

مخابراتی نيز خواست که نرخ مکالمه را پايين بياروند.

ليون  که  بغداد  در  مراسمی  در  قوس،   24 پنج شنبه،  روز 
داشت،  شرکت  آن  در  نيز  امريکا،  دفاع  وزير  پانه تا، 
حضور نظامی امريکا در عراق پس از حدود نه سال رسما 

به پايان رسيد.
سال  تابستان  امريکا  ارتش  عملياتی  واحدهای  آخرين 
باقی مانده  جاری خاک عراق را ترک کردند و نظاميان 
پايگاه های  بستن  و  تجهيزات  جمع آوری  مسوول  عمدتا 

نظامی امريکايی بوده اند.
در  امريکا  نظامی  حضور  پايان  رسمی  مراسم  آغاز  در 
عراق، پرچم واحدهای اعزامی ارتش امريکا با تشريفات 

نظامی پايين آورده و جمع شد.
ليون پانه تا در سخنانی در اين مراسم از نظاميان امريکايی 

اين  در   2003 سال  اپريل  در  عراق  با  زمان جنگ  از  که 
کشور خدمت کرده اند، قدردانی به عمل آورد.

وزير دفاع امريکا گفت »نمی توان کلماتی را يافت که بتواند بيانگر 
فداکاری نظاميان امريکايی در طول اين مدت باشد.«

آقای پانه تا با اشاره به نظاميان امريکايی که در طول نه سال جنگ در 
يا زخمی شده اند، گفت: »شايد  از دست داده و  عراق جان خود را 
جهانيان به آنچه که ما در اين مراسم می گوييم توجه چندانی نکنند و 
آن را به فراموشی بسپرند، اما هرگز آنچه را که آنان کرده اند فراموش 

نمی کنم.«
وزير دفاع امريکا گفت که نظاميانی که در طول حدود اين نه سال 
در عراق خدمت کرده اند بايد بدانند که فداکاری آنان به مردم عراق 

کمک کرده است تا بر استبداد غلبه کنند.
ليون پانه تا اظهارات رييس جمهور امريکا را خاطر نشان کرد که گفته 
است اياالت متحده همچنان »حضور ديپلوماتيک نيرومندی در عراق« 

خواهد داشت.
جيمز جفری، سفير امريکا در بغداد نيز از ديگر سخنرانان اين مراسم 
جنگ  طول  در  امريکاييان«  »فداکاری های  يادآوری  ضمن  که  بود 
عراق گفت که »بايد به آينده عراق به عنوان يک کشور مستقل نگاه 
کرد که برخوردار از حق حاکميت، امن و متکی به ملت عراق است.«

نمايندگی  هيات  برنامه های  پيشرفت  با  »همزمان  افزود:  آقای جفری 
امريکا در عراق، همه ما بايد همواره دين خود نسبت به کسانی را به 
خاطر داشته باشيم که در طول سال های گذشته، با از خود گذشتگی 

در اين کشور خدمت کرده اند.«
نظاميان  ماموريت  پايان  مناسبت  به  پنج شنبه  روز  مراسم  اگرچه 
امريکايی در عراق برگزار شد، اما خروج تمامی نيروهای امريکايی 

از خاک عراق تا چند روز ديگر تکميل نخواهد شد.
عملياتی  حضور  پايان  معنای  به  عراق  از  امريکايی  نيروهای  خروج 
امريکايی  نظامی  تعدادی  همچنان  اما  است  عراق  در  امريکا  ارتش 
ارايه خدمات  به  پايگاه در عراق مستقر خواهند بود و عمدتا  در دو 

آموزشی و مشاوره ادامه خواهند داد.
سابق  رييس جمهور  بوش،  تصميم جورج  از  پس  و   2007 سال  در 
امريکا به افزايش واحدهای ارتش اين کشور در عراق، شمار نظاميان 
امريکايی در اين کشور به حدود يک صد و هفتاد هزار نفر می رسيد 

که در حدود پنج صد پايگاه بودند.
و  امريکا چهارهزار  ارتش  عراق،  در  سال جنگ  نه  در طول حدود 
پنج صد تن از نفرات خود را از دست داد و شمار نظاميان امريکايی 
از سی و دو هزار  به بيش  اين سال ها در عراق زخمی شدند  که در 

نفر می رسد.
حاصل  آمد،  وارد  عراق  در  امريکايی  نيروهای  به  که  تلفاتی  اکثر 
عمليات گروه های مسلح شورشی در اين کشور بود که پس از سقوط 

صدام حسين فعاليت خود را آغاز کرده بودند.
با وجود خاتمه ماموريت نظامی امريکاييان در عراق، دولت های هر 
دو کشور بر ادامه روابط نزديک و همکاری دو جانبه تاکيد نهاده اند.

با  را  قطعنامه جديد  پيش نويس يک  روسيه 
سوريه  در  خشونت ها  به  دادن  پايان  هدف 
تقديم  متحد  ملل  سازمان  امنيت  شورای  به 

کرده است.
به  اعمال شده  خشونت  پيشنهادی،  قطعنامه 
را  آن  مخالفان  و  سوريه  حکومت  وسيله 
اقدام  هرگونه  فاقد  ولی  می کند  محکوم 

تنبيهی مانند تحريم های بين المللی است.
قطعنامه  می گويند  غربی  دولت های 

پيشنهادی روسيه به اندازی کافی قوی نيست؛ ولی 
آمادگی خود را برای بررسی آن اعالم کرده اند.

کشورهای غربی در ماه های گذشته بارها خواهان 
ولی  شده اند  سوريه  عليه  امنيت  شورای  اقدام 

روسيه و چين از اين کار ممانعت کرده اند.
به گفته ويتالی چورکين، سفير روسيه در سازمان 
توقف  خواهان  پيشنهادی  قطعنامه  متحد،  ملل 

خشونت ها از سوی همه طرف های درگير است.
قدرت«  اندازه  از  بيش  »اعمال  به  پيش نويس  اين 
به وسيله نيروهای امنيتی سوريه اشاره می کند که 
به گفته بعضی از تحليلگران بيانگر تشديد موضع 

کرملين عليه دمشق است.
سوريه  »حکومت  از  همچنين  پيشنهادی  قطعنامه 
آزادی  پی  در  که  به سرکوب کسانی  می خواهد 

بيان و تجمع مسالمت آميز هستند، پايان دهد.«
پيشنهادی  قطعنامه  غربی،  ديپلومات های  گفته  به 
در  اوضاع  وخامت  از  را  کاملی  تصوير  روسيه 

سوريه ارايه نمی دهد.

هيالری کلينتون، وزير خارجه امريکا گفته است 
نمی تواند از بعضی از موضوع های مطرح شده در 

قطعنامه پيشنهادی روسيه حمايت کند.
خانم کلينتون گفت: »به نظر می رسد که متاسفانه 
بين قوای حکومتی و تظاهرکنندگان مسالمت آميز 
از خود  دفاع  برای  و ديگر شهروندان سوريه که 

تالش می کنند، يک برابری ديده می شود.«
امريکا  اميدواری کرد که  ابراز  کلينتون  اما خانم 

بتواند با روسيه همکاری کند.
پيشنهادی  قطعنامه  اکتوبر  ماه  در  چين  و  روسيه 
خشونت های  محکوميت  در  اروپايی  کشورهای 
سوريه را به خاطر در نظر گرفتن اقدام های تنبيهی 

مانند تحريم وتو کردند.
طی  در  که  است  باور  اين  بر  متحد  ملل  سازمان 
در  نفر  هزار  پنج  از  بيشتر  گذشته  ماه  هفت 
خشونت های سوريه جان خود را از دست داده اند 
غيرنظامی  معترضان  از  کشته شدگان  بيشتر  و 

بوده اند.

زينب خواجه، وبالگ نويس و فعال سياسی سرشناس 
بازداشت شده  اين کشور  پوليس  به وسيله  بحرينی 

است.
گروهی  به  پوليس  حمله  جريان  در  خواجه،  خانم 
از مخالفان حکومت بحرين در يک بزرگ راه در 

نزديکی پايتخت، منامه بازداشت شدند.
پوليس برای متفرق کردن صدها نفر از معترضان از 
گاز اشک آور و نارنجک های صوتی استفاده کرد.

اکثريت شيعه بحرين در ده ماه گذشته اعتراض هايی 
را عليه خاندان حاکم اين کشور برگزار کرده است.

حمد بن عيسی آل خليفه، پادشاه بحرين وعده داده 
است اصالحات سياسی را به اجرا بگذارد.

مايکل  سفر  با  تظاهرکنندگان  با  پوليس  برخورد 
امور  در  امريکا  امورخارجه  وزير  معاون  پاسنر، 

دموکراسی و حقوق بشر به بحرين همزمان بود.

پادشاه  تالش های  از  خود  ديدار  در  پاسنر  آقای 
بحرين برای اجرای اصالحات تقدير کرد.

او در اين حال هشدار داد که امريکا از کاربرد بيش 
از اندازه قدرت عليه تظاهرکنندگان نگران است.

از مخالفان سرشناس  زينب خواجه که دختر يکی 
بازداشت شد که  حکومت بحرين است، در حالی 

از ترک محل تحصن امتناع می کرد.
پوليس او و يک زن ديگر را در حالی که دستنبد به 

دست داشتند، سوار موتر کرد.
خانم خواجه پيش از بازداشت در توييتر اين پيام را 
منتشر کرد: »در يک ميدان در جاده  البديع نشسته ايم 
من  به  دختر  چند  حمد.  بر  مرگ  می زنيم  فرياد  و 

پيوسته اند.«
را  خانم خواجه  بازداشت  خبر  هنوز  بحرين  دولت 

تاييد نکرده است.

لوييس مورنو اکامپو، سارنوال کل ديوان بين المللی 
معمر  شدن  کشته  نحوه  می گويد،  الهه  کيفری 
جنايت  يک  می تواند  ليبيا،  پيشين  رهبر  قذافی، 
جنگی باشد. سارنوال کل ديوان بين المللی کيفری 
که روز پنج شنبه، پس از شرکت در جلسه شورای 
امنيت سازمان ملل در نيويارک سخن می گفت، 
ملی  شورای  رييس  از  وی،  دفتر  کرد،  تصريح 
دولت  برنامه  جزييات  است  خواسته  ليبيا  انتقالی 
موقت ليبيا در خصوص انجام تحقيقات در مورد 
احتمال ارتکاب جنايت جنگی از سوی دو طرف 
مناقشه، از جمله رفتار مخالفان با قذافی را به اين 

دادگاه ارايه دهد.

ديوان بين المللی کيفری که مقر آن در هالند است، 
اين قدرت را دارد که در صورت عدم تمايل و يا 
پرونده های  بررسی  به  متبوع  دولت های  توانايی 
مرتبط با جنايات جنگی، به اين اتهامات رسيدگی 

کرده حکم قابل اجرا صادر کند.
لحظات  از  ضبط شده  فلم های  و  شواهد  وجود 
مخالفانش،  توسط  قذافی،  معمر  دستگيری 
ليبيا،  از آن دارد که رهبر سرنگون شده  حکايت 
قبل از کشته شدن، مورد ضرب و شتم و آزار قرار 

گرفته است.
ليبيا گفته است قذافی در جريان  انتقالی  شورای 

تيراندازی های دو طرف کشته شده است.

افغان بیسیم يک آوازخوان را به عنوان سفیر تبلیغاتی خود برگزيد

حضور نظامی امريکا در عراق پايان يافت

روسیه در تالش پايان خشونت های سوريه

يک وبالگ نويس سرشناس بحرينی بازداشت شد

نحوه کشته شدن معمر قذافی 
می تواند جنايت جنگی تلقی شود ACKU
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:
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:

.

rb.afg.kbl.logistics@welthungerhilfe.de .

or can be requested by email at the following address:
rb.afg.kbl.logistics@welthungerhilfe.de

as hardcopy at the following address:

 TENDER; CALL FOR BIDS

House 9, Street 3,
Q – e Fathullah / Taimani Road, Kabul - Afghanistan

The deadline for receiving bids is:

Monday 02 January 2012, 10:00 a.m. Kabul local time

Blankets & Children's Clothing (Shoes, Socks, Jackets/Sweaters)

AFG 1141

Tenders are invited from reliable, established and competent

Welthungerhilfe (German Agro Action)

companies for the supply of Winter NFIs:

Conditions are stated in the tender documents
Tender documents are available as download under:
http://www.welthungerhilfe.de/tender.html

:

.

rb.afg.kbl.logistics@welthungerhilfe.de .

http://www.welthungerhilfe.de/tender.html
:

:
2012، ساعت 10:00 8

/ 9

or can be requested by email at the following address:
rb.afg.kbl.logistics@welthungerhilfe.de
The deadline for receiving bids is:

Sunday 08 January 2012, 10:00 a.m. Kabul local time

Lot 1: Tent Materials, Lot 2: Tools

AFG 1141

Tenders are invited from reliable, established and competent

Welthungerhilfe (German Agro Action)

companies for the supply of tent materials:

Conditions are stated in the tender documents
Tender documents are available as download under:
http://www.welthungerhilfe.de/tender.html
as hardcopy at the following address:

 TENDER; CALL FOR BIDS

House 9, Street 3,
Q – e Fathullah / Taimani Road, Kabul - Afghanistan

ACKU
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