
موسسه بین المللی ورلدویژن خدمات انترنتی ضرورت دارد
تاریخ: 27- قوس -1390

در والیات  و  بوده  المللی  بین  افغانستان یک موسسه خیریه  دفتر ورلدویژن  مناقصه:  به  دعوت 
هرات، بادغیس، و غور در پروگرامهای زراعتی، انکشاف و توسعه مکاتب، تامین غذائی، صحت، 

ساختمانی و وترنری فعالیتهای ارزنده ای را ارائه میدارد. 
این دفتر برای فعالیت های روزانه  خویش به انترنت ضرورت دارد بدین منظور از تمام شرکت های 
مخابراتی که خدمات انترنتی را ارائه می نمایند دعوت بعمل میاید تا از تاریخ نشراعالن الی چهار یوم 

نرخنامه خویش را طبق مشخصات ذیل به دفتر ورلد ویژن هرات به آدرس زیر تحویل نمایند. 
آدرس: هرات، چهار راهی آمریت، مقابل ریاست زراعت، داخل کوچه لیسه خصوصی اقبال، دفتر 

ورلدویژن افغانستان.

عالقمندان به این مناقصه  باید با معیار های ذیل مطابقت داشته باشند.
1. باید ثبت و راجستر وزارت مربوطه دولتی  و جواز فعالیت داشته باشند.

2. دارای حداقل 2 سال سابقه کاری در این خصوص باشند.
دفتر ورلدویژن حق انتخاب و یا رد ارزانترین و یا گرانترین نرخ را برای خود محفوظ میدارد. 

فورمه نرخنامه همراه با نرخ پیشنهاد شده شامل مالیه، همچنین فتوکاپی جواز تجارت را در یک 
پاکت الک و مهر کرده و به عنوانی آدرس این دفتر ارائه دهند.

برای معلومات بیشتر با شماره تلفون 0799433325 و یا ایمل آدرس 
Dawood_Habibi@wvi.org در تماس شوید. 

نوت: آنعده شرکت های انترنتی که نمایندگی خاصی در شهر هرات ندارند میتوانند نرخنامه خود 
انترنتی که مستقر در شهر  بدارند. وآنعده شرکت های  الکترونیکی فوق ارسال  را عنوانی پست 
هرات هستند میتوانند نرخنامه خود را عنوانی دفتر بین اللملی ورلدویژن بیاورند و تحویل بخش 

لوژستیک نمایند.

روايت ديروز، آيينه امروز، نويد فردا
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هویت یک بازی
در حاشیه مسابقات تیم ملی فوتبال

و کرکت افغانستان
8

کودکان خطاب به مسووالن: 

به مشکل های  ما 
رسیدگی کنید!

در صفحه 3

 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 

تاکید نماینده خاص 
امریکا بر رفع مشکالت 

اقتصادی افغانستان 
توسط افغان ها

حکومت  ارشد  نماینده  گروسمن  مارک 
ایاالت متحده امریکا برای افغانستان و پاکستان 
مشکالت  رفع  در  باید  افغان ها  که  می گوید 
نقش  خود   ،2014 سال  از  بعد  اقتصادی 

ارزنده ای داشته باشند.
صدای  آشنای  تلویزیون  به  گروسمن  آقای 
افغانستان  کنونی  اقتصاد  که  است  گفته  امریکا 
وابسته به مصارف نیروهای نظامی خارجی مستقر 

در این کشور می باشد.
آقای گروسمن افزود، پس از خروج این نیروها، 
با  جهانی،  بانک  گفته ی  طبق  افغانستان  اقتصاد 

مشکالتی مواجه خواهد شد.
خالی  که  نیستم  باور  بدین  »من  گفت:  وی 
به وجود آمده ی اقتصادی در افغانستان، ذریعه ی 
پر  جهان  دیگر  کشورهای  مالیه دهندگان  پول 
بیشتر آنها از را  شود. برخی از این خالها، بلکه 
باید عواید سکتور خصوصی، سرمایه گذاری های 
مستقیم خارجی و منابع خود افغانستان پر سازد و 
از همین رو، ما بیشتر به توسعه ی ابتکار راه جدید 

ابریشم عالقمند هستیم.«

طالبان:

شوراي کویته 
یا دفتر قطر 

تا حال پیشرفت و گزارشی در دست 
واشنگتن  و  کابل  واقعا  که  نیست 
با طالبان  گفتگو  امر  در  دست آوردی 
داشته باشند. حمله به سفارت امریکا 
خوبی  به  ربانی  برهان الدین  قتل  و 
سه  دو  سیاسی  تالش های  نتیجه ی 
کابل  و  واشنگتن  برای  را  اخیر  سال 

به نمایش گذاشت.
در صفحه 4

یک شفاخانه 20 بستر 
و 180 هزار معتاد

در  اجتماعی،  نهاد های  مسووالن 
 60 از  بیش  افزایش  از  بلخ،  والیت 
درصدی آمار معتادان به مواد مخدر در 
والیت بلخ خبر می دهند و می گویند که 
شمار معتادان در این  والیت، در حال 
حاضر، به 180 هزار تن رسیده است، 
به  آمار  این  گذشته،  سال  درحالی که 

110 هزار تن می رسید.
در صفحه 5
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حاکمیت پنج ساله طالبان را 
ثبت تاریخ کنید!

مورد  در  آوازه هایی  و  خبرها  اخیر،  هفته های  در 
به  طالبان  کنترول  زیر  مناطق  در  مکاتب  بازگشایی 
نمایندگان  از  تن  یک  ارتباط،  همین  در  رسید.  نشر 
پارلمان از والیت زابل به بی بی سی گفت: »طالبان در 
صورتی به مکاتب اجازه فعالیت می دهند که حاکمیت 
تاریخ  مضامین  در  تعلیمی  نصاب  وارد  گروه  این 
شرط،  این  طرح  با  طالبان،  که  نیست  معلوم  شود.« 
این  کارنامه ی   در  زیرا  دنبال می کنند.  را  اهدافی  چه 
گروه، هیچ کارکرد مثبتی به چشم نمی  خورد تا از آن 
به عنوان افتخارات  تاریخی یاد و ثبت تاریخ کرد. به 
سوی  از  باید  طالبان،  پیشنهاد  این  که  می رسد  نظر 
معارف  وزارت  در  به خصوص  ـ  افغانستان  حکومت 
حافظه ی  یک  از  مردم  متاسفانه  شود.  گرفته  جدی  ـ 
سبب  امر  همین  و  نیستند  برخوردار  خوب  تاریخی 
طالبان،  سقوط  از  دهه  یک  گذشت  با  که  است  شده 
عده ای ترس از بازگشت این گروه را فراموش کنند و 

به  تمجید از آنان بپردازند. 
بخشی از حلقات دیگر که در دهه های گذشته بر مردم 
این سرزمین ظلم و ستم روا داشتند و در قتل،  تاراج 
شرکت  بشریت  علیه  سازمان یافته  غارت گری های  و 
کردند، آنان نیز امروز با استفاده از فقدان  حافظه ی 
از   دفاع  پیشگامان  به عنوان  اکنون،  مردم،  تاریخی 
در  این که  به  توجه  با  می کنند.  مطرح  را  خود  مردم، 
نبود حافظه ی تاریخی شهروندان، همه چیز از ذهن ها 
پاک و زدوده می شود، خوب است که تمام رویدادهای 
گذشته، منصفانه، روایت و مستندسازی شوند. با این 
مستندسازی و روایت های دقیق نسل های آینده درک 
قبل، شاهد  دهه ی  در چند  افغانستان،  که  کرد  خواهد 

چه نوع رژیم ها و حاکمان بوده است. 
بدون تردید، اگر دوره ی حاکمیت طالبان وارد نصاب 
تعلیمی شود، به مسایلی چون سیاست زمین سوختن، 
اعمال  افغانستان،  از  اقوام  فزیکی  بودا، حذف  انفجار 
فضای  ایجاد  زنان،  علیه  محدودیت  و  خشونت 

تک صدایی و تحقیر شهروندان اشاره خواهد شد. 
و  یکاولنگ  مزارشریف،  در  مردم  قتل عام های 
زمینه سازی برای تسلط پاکستان، از دیگر بخش هایی 

است که باید به آن، به صورت واضح، اشاره شود. 
زمینه سازی  خانه بدوشی،  و  آوارگی  دربدری،  فقر، 
جهان  کنار  و  گوشه  از  تروریستان  حضور  برای 
بوده  طالبان  حاکمیت  دوران  فصل های  دیگر  از 
قتل های  صحرایی،  و  محاکمه  بدون  اعدام های  است. 
دسته جمعی، فروش دختران این سرزمین به بازارهای 
پاکستان، تاراج و غارت آثار تاریخی و باستانی، رکود 
اقتصادی و نابودی زیرساخت ها از دیگر کارنامه های 

این گروه به شمار می رود. 
هم  از  امنیتی  نیروهای  شیرازه ی  دوره،  این  در 
پاشید و تمام داروندار دستگاه های امنیتی در اختیار 

آی اس آی قرار گرفت. 
زراعت،  معارف،  رکود  فصل  طالبان،  حاکمیت  فصل 
تحصیالت عالی، هنر و ادب به شمار می رود. در این 
عصر زبان ها بسته، قلم ها شکسته و اندیشه ها تعطیل 
که   عصری  بود؛  حجر  عصر،  عصر  این  بود.  شده 
بدل شده  جهان  در  منزوی  جزیره  یک  به  افغانستان 
به گوش  این سرزمین هیچ صدا و سرودی  از  بود و 

نمی رسید. 
در این عصر، حاکمان با منطق دره و کیبل، به مردم 
توهین،  و  تحقیر  با  و  می دادند  یاد  زندگی  و  دین 
نسل های این سرزمین را به یک نسل سرخورده بدل 

کرده بودند. 
پای  صدای  فقط  بود.  تعطیل  همه چیز  عصر،  این  در 

استبداد، کیبل و دره به گوش می رسید. 
تعلیمی  نصاب  وارد  همه،  این  که  است  خوب  حاال 
طالبان،  کارنامه ی  مورد  در  آینده  نسل های  تا  شود 
با آگاهی، قضاوت  کنند و درک کنند که نیاکان شان، 
در این فصل ها، چه ستم هایی را نصیب شدند و تحمل 

کردند. 

زنگ اول


در  آنها  گفته ی  به  نظرشود.  تجدید 
طرف  یک  منافع  بیشتر  داد  قرار  این 

مدنظر گرفته شده بود.
نشان دهنده  پاکستان  اخیر  اقدامات 
روابط  در  که  می باشد  تشنجی 
ایجاد  غرب  و  امریکا  با  پاکستان 
گذشته  چهارشنبه  روز  است.  شده 
شرایط  گفت،  پاکستان  صدراعظم 
خواهد  جدی تر  ناتو  با  همکاری 
به  بیشتر  احترام  از آن  شد که هدف 

تمامیت ارضی پاکستان می باشد.
اکماالت  درصد   80 قبل  سال  چهار 
طریق  از  افغانستان  در  ناتو  قوای 

مکتب  هفتم  صنف  دانش آموز  که 
مرکز  در  واقع  شهید،  حسین  سید 
تالقان والیت تخار است، روز جمعه 
و  شد  ربوده  خانه  به  برگشت  هنگام 
پس از این که پولیس از این موضوع 
چنگ  از  را  او  یافت،  آگاهی 

ربایندگان نجات داد.
به  همراهانم  با  »من  می گوید:  میالد 
نفر  خانه می رفتیم، در مسیر راه چند 
تفنگ دار ما را قطار ایستاد کردند و 
پس از تالشی پول و تلفن های مان را 
گرفتند، دیگران را رها کردند و مرا 

به  را  عملیات ها  برخی  که  توانسته اند 
شکل مستقل نیز انجام بدهند.

قوماندان  یفتلی،  جالل الدین  دگروال 
این  بیان  با  قطعه خاص،  این  محاربوی 
گفته  پژواک  آژانس خبری  به  مطالب 
است بعد از آنکه تلفات غیرنظامیان در 
عملیات نیروهای آیساف سر و صداها را 

پاکستان  غیرنظامی  و  نظامی  مقامات 
کشور  این  حکومت  که  گفته اند 
ناتو  کانتینرهای  هر  بر  که  می خواهد 
افغانستان  به  این کشور  از خاک  که 
داخل می شوند، 1500 دالر مالیه تعین 
کند و این مالیه عالوه بر پولی می باشد 
که ناتو برای انتقال تانکرهای نفت از 

خاک پاکستان به افغانستان می دهد.
اسالم آباد بعد از حمله هلیکوپترهای 
پاکستان  سرحدی  پوسته های  بر  ناتو 
که در آن 24 سرباز پاکستانی کشته 
بروی  را  ترانزیت  راه های  شدند، 
افغانستان  در  ناتو  قوای  اکماالت 
حادثه  این  از  بعد  کرد.  مسدود 
پاکستان استفاده از قرارگاه کوچک 
این  در  امریکا  توسط  را  شمسی 
اشتراک  از  و  ساخته  متوقف  کشور 
هم  بن  المللی  بین  کنفرانس  در 

خودداری کرد.
پاکستان  ترانزیتی  راه های  از  استفاده 
بر اساس قراردادی که در سال 2002 
بود، صورت می گرفت.  ترتیب شده 
پاکستان  مقامات حکومت  اکنون  اما 
این  که  گفته اند  گاردین  روزنامه  به 
در  حاکم  دیکتاتور  توسط  قرارداد 
به  مشرف  پرویز  جنرال  وقت،  آن 
باید در مورد آن  و  بود  امضا رسیده 

پولیس  فرماندهی  کندز:  8صبح، 
کندز در پی اقدامی، پس از چاشت 
روز جمعه یک کودک دوازده ساله 
را از  چنگ ربایندگان رها و دو تن 

از ربایندگان را بازداشت کرد.
پولیس کندز  فرمانده  سمیع اهلل قطره، 
در این باره گفت که آنان پس از 2 
ساعت تالش، کودک ربوده شده و 
روستای  از  را  ربایندگان  از  تن  دو 
خان آباد  ولسوالی  چهارتوت 

بازداشت کرده  اند.
میالد، کودک 15 ساله  فرزند اسداهلل  

جریان  در  داخلی  خاص  نیروهای 
عملیات   2500 از  بیش  سال جاری  
مستقل و مشترک انجام داده و قرار است 
تا دو ماه آینده، این عملیات ها را به شکل 

مستقل انجام بدهند.
دو  از  افغانستان،  خاص  نیروهای  قطعه 
ستر  چوکات  در  طرف  این  به  سال 
و  گردیده  ایجاد  ملی   اردوی  درستیز 
متشکل از پولیس، اردوی و امنیت ملی 

می باشد.
این نیروها که تعدادشان به بیش از 1200 
تن مي رسد، بیشتر در عملیات های شبانه 
و عملیات های مغلق و پیچیده، باحمایت 
و  می کنند  شرکت  آیساف  نیروهای 

ولی  می گرفت،  صورت  پاکستان 
امریکا و اروپا یک راه مناسب دیگر 
میانه  آسیای  طریق  از  را  اکماالت 
ایجاد کرده اند که به گفته ناتو اکنون 
یک سوم اکماالت از این راه صورت 

می گیرد.
اکماالتی  کانتینر  هزار  چهار  ماهانه 
 1300 که  می رسد  افغانستان  به  ناتو 
پاکستان  طریق  از  آن  کانتینر 
ماهانه  آن  بر  عالوه  می گذرد. 
به  پاکستان  از  تیل  تانکر  هزار  یک 
برای  عمل  این  می آید.  افغانستان 
پاکستان  ترانسپورتی  شرکت های 

با خود بردند.«
ثروتمند  شده  ربوده  کودک  پدر  
این  ربودن  دلیل  هنوز  تا  و  نیست 

کودک مشخص نشده است.
بازداشت شده  ربایندگان  از  تن  دو 
سیدمحمد  و  نواب  فرزند  )شربت 
باشندگان  عالم(  محمد  ولد 
خان آباد  ولسوالی  نوآباد  روستای 
که  دیگر  رباینده ی  یک  و  هستند  
فرار کرده است و بر بنیاد گفته های 
خواهد  بازداشت  زودی  به  پولیس، 

شد.

ایجاد کرد، ضرورت احساس می شد که 
همچو نیروی ایجاد شود. 

این  ایجاد  مبرم  »ضرورت  گفت:  وی 
قطعه، این بود که نیروهای آیساف قبال 
وظایف وعملیات ها را به شکل مستقل 
ملکی  تلفات  باعث  مي دادند که  انجام 
مي گردید؛ اما بعد از ایجاد قطعه نیروهای 
و  مشترک  شکل  به  عملیات ها  ویژه، 

مستقل انجام شده است.«
به گفته   ی آقای یفتلی، از زماني که این 
قطعه خاص ایجاد شده و عملیات ها به 
شده،  انجام  مستقل  و  مشترک  شکل 
در تلفات ملکی کاهش چشمگیری به 

وجودآمده است.

و در حدود  منبع خوب درآمد شده 
به کار مشغول کرده  را  نفر  40 هزار 

است.
انتقال  که  می گوید  پاکستان 
این  سرک های  سنگین  کانتینرهای 
دگروال  می کند.  خراب  را  کشور 
سخنگوی  یک  کولب،  گاری 
در  امنیت  به  کمک  نیروهای 
مورد  این  در  می گوید،  افغانستان 
و  دارد  دوام  صحبت ها  پاکستان  با 
نمی توان فعال در باره آن توضیحات 

بیشتر داد.
این  گذشتن  برای  پاکستان 
محافظ  کدام  اکماالتی  کاروان های 
سال  چند  در  و  نمی دهد  امنیتی 
ناتو  اکماالتی  کاروان  ده ها  گذشته 

مورد حمله قرار گرفته اند.
ندیم خان، رییس یکی از شرکت های 
تعین  می گوید،  پاکستان  مواصالتی 
می باشد  همه  نفع  به  ترانزیت  مالیات 
زیاد  مفاد  هم  پاکستان  تجارت  به  و 
امنیت  پاکستان  اینکه  به شرطی  دارد 
کار  و  کند  ضمانت  را  کاروان ها 
به  کراچی  بندر  از  را  اموال  انتقال 
او  گفته  به  بسازد.  سریع تر  افغانستان 
همه  شود،  فراهم  شرایط  این  اگر 

برنده خواهند بود.

اعالم حمایت 
روسیه و هند 
از افغانستان

جهت  تالش ها  به  روسیه  و  هند 
همکاری با افغانستان ادامه خواهند داد. 
موهن  من  دیدار  از  پس  موضوع  این 
دیمیتری  با  هند  صدراعظم  سنگهـ 
ابراز  روسیه  جمهور  رییس  مدویدف 

شده است.
از دیدار هردو  اعالمیه ای که پس  در 
و  هند  است،  آمده  شده  منتشر  رهبر 
افغانستان  یک  تشکیل  برای  روسیه 
عاری  مستقل،  دموکرات،  صلح آمیز، 
و  مخدر  مواد  جرایم  و  تروریزم  از 
تقویت  جهت  خارجی  مداخله  بدون 
اقتصاد این کشور، به تالش های خود 

ادامه خواهند داد.
در  سنگهـ  موهن  من  و  مدویدف 
سند  جمعه  روز  به  دیدارشان  پایان 
همکاری های استراتژیک میان روسیه 
به  آن  در  که  کردند  امضا  را  هند  و 

افغانستان هم اشاره شده است.
را  نگرانی شان  همچنان  رهبر  دو  هر 
در  بنیادگرایان  فعالیت های  تشدید  از 
افغانستان به خصوص در والیات امن 

ابراز کرده اند.
آمده  جانب  دو  هر  اعالمیه  ادامه  در 
انتقال مسوولیت های  از روند  که آنها 
حمایت  داخلی  نیروهای  به  امنیتی 
نیروهای  ظرفیت های  باید  و  می کنند 

داخلی تقویت شود.
وارد  پنجشنبه  شام  سنگهـ  موهن  من 
مسکو شد و پس از دیدار با دیمیتری 
روسیه،  جمهور  رییس  میدویدیف 
بخش های  در  را  نامه هایی  تفاهم 
تکنالوژی  و  صحی  انرژی،  دفاعی، 

امضا کرد.
آقایان  افغانستان،  مورد  در  هم  باز  اما 
که  می گویند  مدویدف  و  سنگهـ 
حضور نظامی بین المللی در افغانستان 
باید مطابق وضیعت امنیتی این کشور 

صورت گیرد.
خبرگزاری ایترتاس روسیه می نویسد، 
تالش های  از  همچنان  رهبر  هردو 
مذاکرات  در  افغانستان  حکومت 
صلح با مخالفین مسلح، تحت رهبری 

حکومت افغانستان حمایت می کنند.
رییس  و  هند  صدراعظم  گفته  به 
جمهور روسیه، هر نوع روند صلح باید 
توسط حکومت افغانستان رهبری شود 
و شورشیان باید شرایطی را بپذیرند که 
شده  مطرح  بین المللی  جامعه  توسط 

است.

وضع مالیات سنگین از سوی پاکستان بر کاروان های اکماالتی ناتو

پولیس کندز یک  گروه آدم ربا را بازداشت کرد

کمک قطعه نیروهای وی ژه بر کاهش تلفات غیرنظامیان

ACKU
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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 بیات1117
ه و تنظیم:

تهی

کودکان خطاب به مسووالن: 

به مشکل های  ما رسیدگی کنید!
120 نماینده ی کودکان افغانستان، مشکل های شان را 
و  حکومتی  مقام های  با  رو  در  رو  برنامه ی  یک  در 

مجلس نمایندگان، مطرح کردند.
به نمایندگی از شوراهای کودکان  این کودکان که 
غور،  بامیان،  ننگرهار،  هرات،  کابل،  والیت های 
کمپ های مهاجران بغالن و تگاب در بگرامی کابل، 
مرکز اجتماع معلوالن و مرکز حمایه ی اطفال معلول 
و مرکز اطفال کارگر در روی سرک یا )آشیانه( روز 
گذشته  برای نخستین بار در نشست مشترک مقام های 
حقوق  و  مدنی  جامعه  زنان،  کمیسیون  و  حکومتی 
بودند،  کرده  شرکت  نمایندگان  مجلس  در  بشر 

مشکل های شان را بیان داشتند.
در کنار ناامنی، سهیم بودن کودکان در کارهای شاقه 
آموزش  به  دسترسی  عدم  جاده ها،  روی  کارهای  و 
و پروش، آب آشامیدنی صحی، کمبود مکتب های 
نبود  درسی، خشونت و لت و کوب زمان آموزش، 
پارک های  نبود  و  مهاجر  کودکان  برای  سرپناه 
مشکل های  عمده ترین  از  کودکان  برای  تفریحی 
مسووالن  و  مجلس  نمایندگان  به  که  بود  کودکان 

حکومتی بیان شد.
کابل،  کودکان  نمایندگان  از  تن  یک  نوری،  پری 
داشت:  بیان  چنین   را  کشور  کودکان  مشکل  های 
»کار شاقه، یکی از مشکل های عمده ی اطفال است و 
اکثریت اطفال در روی سرک ها و جاده ها مصروف 
اسپندی،  موترشویی،  مانند  هستند؛  شاقه  کار های 
قالین بافی، آهنگری و غیره. قسمی که اطفال شورای 
استخراج  مصروف  زیادی  اطفال  که  گفته اند  بامیان 
معدن زغال سنگ هستند که این کارها از توان  آن ها 

بلند است و نمی توانند این کارها را انجام دهند.« 
نمایندگان  از  تن  یک  فرید  احمد  گونه،  همین  به 
ـ  ـ در منطقه ی بگرامی کابل  کمپ مهاجران تگاب 

نیز از مشکل های شان سخن گفت.

که  کند  باز  کسی  را  صندوق ها  این  و  بکنند،  حل 
حقوق دان باشد و حقوق طفل را مدنظر بگیرد.«

زنان،  کمیسیون  رییس  کوفی  فوزیه  این  حال،  با 
جامعه ی مدنی و حقوق بشر مجلس نمایندگان، مبارز 
رییس  فرهنگ،  و  اطالعات  وزارت  معین  راشدی 
همچنین  و  کابل  مهاجرین  رییس  کابل،  معارف 
ضمن  اقتصاد،  وزارت  غیردولتی  نهاد های  رییس 
پاسخ به نگرانی های کودکان کشور از آمادگی های 
اداره های شان برای بهبود وضعیت کودکان در کشور 

اطمینان دادند.
در  را  افغان  کودک  دها  حضور  یادشده  مقام های 
و  مجلس  نمایندگان  با  پاسخ  و  پرسش  نشست 

را  آشامیدنی  به  آب  دسترسی  عدم  کودک،  این 
و خانواده های شان خواند که  عمده ترین مشکل خود 
رسیدگی  آن  به  پیهم، حکومت  باوجود شکایت های 

نکرده است.
می آید  تانکر  یک  ما  »درکمپ  گفت:  فرید  احمد 
که  می باشد  گرم  آنقدر  آن  آ ب  وقت ها  بعضی  که 
از خوردن نمی باشد و بعضی وقت ها بسیار یخ و  آب 
افغانی  ده  تا  پنج  به  را  بشکه  یک  است.  ترش  آن هم 
هم  ما  کمپ  در  مردم  بعضی  و  می کنیم.  خریداری 

هستند که توان پنج افغانی و ده افغانی را هم ندارند.«
از کودکان کشور که  از دیگر  فریحه شمسی شفیقی 
به نمایندگی از کل کودکان کشور مشکل های شان را 
ارایه کرد، نبود پارک های تفریحی و کمبود مکتب ها 

»عمده ترین مشکل های کودکان دانست.
فریحه گفت: »در کابل و سایر والیت های افغانستان، 
پارک های تفریحی وجود ندارد و اگرهم وجود دارد 
تنها به بزرگان است و برای کودکان اجازه نمی دهند. 
باید  بروند،  پارک ها  به  بخواهند  اطفال  که  زمانی  هر 
اول پول بپردازند و پس از آن به آن جا بروند و اطفالی 

که پول نداشته باشند، نمی توانند به پارک بروند.«
در  از کودکان  سواستفاده  و  خانوادگی  خشونت های 
شاقه  کارهای  به  آن ها  ساختن  وادار  و  جاده ها  روی 
از دیگر مشکل هایی بود که توسط برخی از کودکان 

مطرح شد.
والیت  کودکان  از  نمایندگی  به  کاظمی  عالم  سید 
از  حمایت  مرکزهای  ایجاد  خواهان  همچنین  هرات 
به  رسیدگی  برای  شکایات  صندوق های  و  کودکان 

مشکل های کودکان در والیت ها شد.
سرک ها  سر  به  که  »اطفالی  گفت:  کاظمی  سیدعالم 
می شود  انجام  کارشاقه  آن ها  باالی  و  می کنند  کار 
فروش  به  و  نرسیده اند  بلوغ  سن  به  که  دخترانی  و 
خودرا  مشکالت  بتوانند  نامه  توسط  آن ها  می رسند، 

مقام های حکومتی موثر خواندند و از زمینه سازی بیشتر 
چنین نشست های به کودکان سخن گفتند.

از  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  معین  راشدی،  مبارز   
همگانی  رسانه های  در  کودکانه  برنامه های  افزایش 
والیت  معارف  رییس  و  داد  خبر  و خصوصی  دولتی 
در  کودکان  برای  شکایت  صندوق  پیشنهاد  از  کابل 

مکتب های کابل اطمینان داد.
از  کابل  والیت  مهاجران  رییس  همین گونه،  به 
کودکان  وضعیت  بهبود  برای  سرپناه  فراهم سازی 
موسسات  رییس  و  گفت  سخن   کابل  در  مهاجر 
هماهنگی  و  تشویق  از  اقتصاد  وزارت  غیردولتی  
به کودکان  بیشتر  برای کمک  غیردولتی  سازمان های 

در کابل و والیت ها خبر داد.
 از جانب دیگر، فوزیه کوفی عضو مجلس نمایندگان 
نمایندگان  مجلس  اعضای  فعالیت های  توضیح  ضمن 
عملکرد  از  نظارت  قانونگذاری،  بخش های  در 
کرد  امیدواری  ابراز  مردم،  از  نمایندگی  و  حکومت 
مستقیم  پاسخ  و  پرسش  برنامه های  راه اندازی  با  که 
کودکان با نمایندگان مجلس و حکومت بتوانند نقش 

کودکان را در جامعه برجسته بسازند.

در گزارش امروز »از ورای دود و آتش« برادری 
جنگ های  زمان  در  پدرش  که  داریم  خود  با  را 
را  حادثه  آن  و  است  شده  الدرک  میان گروهی 
چنین بیان می دارد: »روزهای زندگی ما، به خوبی، 
خوش  زندگی  هم،  کنار  در  و  می شد  سپری 
و  متدین  خانواده ی  یک  ما  داشتیم.  خندانی  و 
روشنفکر بودیم و هرآن چه در محیط و ماحول ما 
در حال جریان بود ما را سخت می رنجانید. ما از 
روند حکومت کمونیستی و نظام فاسدشان به ستوه 
آمده بودیم، اما چاره ای نداشتیم. در قلمرو تحت 
کنترول آن زندگی می کردیم. زمان می گذشت و 
هر روز شاهد حادثه ای بودیم که اصال قابل تصور 
دولتی  نیروهای  سوی  از  شخصی  گاهی  نبود. 
مجاهدین،  نیروهای  هم  زمانی  و  می شد  دستگیر 
ترور می کرد. در اثر راکت هایی که از بیرون شهر 
توسط نیروهای مجاهدین فیر می شد، انسان ها جان 
شان را از دست می دادند. و این بسیار دردآور بود. 
ما همیشه دعا می کردیم که کشور ما آرام شود و 
هم  مجاهدین  و  بروند  کشورشان  به  هم  روس ها 

دست از جنگ بردارند و هرکس در کنار فامیلش 
زندگی عاری از خشونت را سپری کند. زمان به 
سرعت می گذشت و ما شاهد تحول عظیم بودیم؛ 
زیرا نیروهای روسی شکست را قبول کرده بودند 
و از کشور تمام عساکر خود را بیرون می کردند. 
وارد شهر  نیروهای مجاهدین  بود که  سال 1371 
کمونیستی  حکومت  مانع،  کدام  بدون  و  شدند 

جایگاهش را به حکومت مجاهدین داد و مردم هم 
افسوس  اما  استقبال کردند.  برنامه  این  از  به گرمی 
که بعد از مدتی همان هایی که می گفتند برای خدا 
درگیری های  و  جنگ  قدرت  برسر  می جنگند، 
میدان  را  کابل  و شهر  راه اندازی کردند  را  خونین 
مدت  در  و  دادند  قرار  خونین  جنگ های  کارزار 
تبدیل  ویرانه  به  کابل،  شهر  نقاط  اکثر  زود،  بسیار 

سال 1371 بود که نیروهای مجاهدین وارد شهر شدند و بدون 
کدام مانع، حکومت کمونیستی جایگاهش را به حکومت مجاهدین 

داد و مردم هم به گرمی از این برنامه استقبال کردند. اما 
افسوس که بعد از مدتی همان هایی که می گفتند برای خدا 

می جنگند، برسر قدرت جنگ و درگیری های خونین را راه اندازی 
کردند و شهر کابل را میدان کارزار جنگ های خونین قرار دادند 
و در مدت بسیار زود، اکثر نقاط شهر کابل، به ویرانه تبدیل شد. 

مردم مجبور بودند که به زندگی شان ادامه دهند.

ادامه  زندگی شان  به  که  بودند  مجبور  مردم  شد. 
رییس  سمت  به  تازه   1373 سال  در  پدرم  دهند. 
اما  کرد،  وظیفه  اشغال  کشور  عالی  دادگاه  اداری 
بسیار  کاری  ساحه  به  رفتن  و  جبهه  خط  از  عبور 
مردم  مقابل  در  این که  عنوان  به  پدرم  بود.  سخت 
باال  باغ  مسیر  از  همه روزه  دارد،  مسوولیت  خود 
روزهای  همان  از  یکی  در  می کرد.  آمد  و  رفت 
ملیت  فالن  جرم  به  گروه،  دو  افراد  را  او   1373
از  بعد  به  روز  آن  از  و  می کنند.  دستگیر  ناحق  به 
و  شد  الدرک  او  و  نکردیم  دریافت  خبری  وی 
من  خواست  کرد.  رها  تنها  غم  از  دنیایی  با  را  ما 
نهادهای مدافعه حقوق  از جامعه جهانی، دولت و 
میز  پای  به  باید  جنایت کاران  که  است  این  بشر 
پاسخگو  مردم  مقابل  در  و  شوند  کشانیده  عدالت 
داده  آنها  برای  مردم  حقوق  که  زمانی  تا  باشند. 
نشود و عدالت درباره مظلوم و ظالم تحقق نیابد، ما 
هیچ گاهی به یک جامعه انسانی، عاری از خشونت 

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

گزارش های شما در نشانی ذیل منتظر می باشیم.
      Info_afg@solidarityforjustice.org.af

پدرم ما را با دنیایی از غم تنها رها کرد

ACKU
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آغاز  از  قطر  در  طالبان  برای  سیاسی  نمایندگی  گشایش 
به یک موضوع اختالف برانگیز میان حکومت افغانستان و 
اعتقادی  دلیل  به  تبدیل شده است. حکومت،  متحدانش 
که بر نقش و موثریت سیاسی و مذهبی عربستان در امر 
این  می خواهد که  دارد،  طالبان  با  میانجی گری  و  تماس 
دفتر در آن جا باز شود؛ اما امریکا به خاطر بی اعتمادی به 

این کشور، قطر را ترجیح می دهد.
دفتر  یک  را  آن  حکومت  که  قطر  دفتر  گشایش 
از  یکی  سیاسی،  دفتر  نه  و  می خواند  »تسهیل کننده« 
بوده  طالبان  با  تماس  برای  کرزی  آقای  خواسته های 
یک  دست  به  ربانی،  برهان الدین  که  هنگامی  است. 
هنگامی  تا  گفت  کرزی  شد،  کشته  انتحاری  بمب گذار 
که یک آدرس مشخص برای طالبان وجود نداشته باشد، 
فرستاده می شوند،  آنها  از سوی  نمایندگانی که ظاهرا  با 

گفتگو نمی کند.
جالب این جاست که رییس جمهور و امریکا، خود برای 
طالبان  مشخص  نشانی  را  آن  و  می سازند  دفتر  طالبان 
دفتر  این  ارزش  زمانی  که  حالی  در  می کنند.  توصیف 
این  از  گونه ای،  به  طالبان،  که  می رفت  باال  نمایندگی 
دفتر حمایت می کردند. آن چیزی که ما می دانیم تماس 
گروه-  این  به  وابسته  سابق  افرادی  با  امریکایی  مقامات 
مانند طیب آغا و مال ضعیف- است که هم اکنون کدام 

سمت نظامی و سیاسی در بین طالبان ندارند. 
از این رو بیشتر از هر چیزی سوال این است که آیا دفتر 
نمایندگی قطر به حکومت افغانستان کمکی می کند و یا 

خیر؟
چیزی که در نگاه نخست تصور می توان کرد، این است 
که اگر واقعا در درون گروه هایی از طالبان میل به صلح 

وجود داشته باشد، می توانند از دفتر قطر جهت تماس با 
امریکایی ها و گفتگو کنندگان حکومت افغانستان استفاده 
کنند. نه ترس دستگیری وجود دارد و نه هم سایه چوب 

پاکستان بر سر شان است.
افغانستان کمک  برای حکومت  این دفتر  از سوی دیگر 
جریان  وارد  قطر-  -مانند  عربی  کشور های  که  می کند 
منطقه ای  مشروعیت  نوعی  به  و  شوند  گفتگو  و  تماس 
برای  دیگر  ارزشمند  گام  آید.  دست  به  پروسه  این  به 
وارد  نیز  سعودی  عربستان  عمال  که  است  این  حکومت 

این روند شود.
نا گفته پیداست که دفتر قطر به طالبان مشروعیت سیاسی 
روز  قدرت گیری  نشانه ای  را  آن  بازشدن  و  می بخشد 
افزون سیاسی خود به حساب آورده می توانند؛ با این که 
به هیچ رو حاضر نیستند با تایید رسمی آن، خود را موافق 

یک راه حل سیاسی برای منازعه ی جاری نشان دهند.
با این حال،  روشن نیست که این دفتر چه گشایشی برای 
تالش های سیاسی حکومت کرزی و اوباما در ارتباط به 
گروه،  این  که  حالی  در  دارد.  پی  در  طالبان  با  گفتگو 
به رسمیت نمی شناسد،  را  این دفتر و کل روند مصالحه 
به  دستیابی  جهت  واشنگتن  و  کابل  به  قطر  دفتر  چگونه 
یک راه سیاسی جهت پایان جنگ جاری، کمک کرده 

می تواند؟
تا حال پیشرفت و گزارشی در دست نیست که واقعا کابل 

خبر ایجا دفتری برای طالبان در کشور قطر که سه روز 
شد،  نشر  خبری  رسانه های  از  برخی  توسط  پیش 
این  در  داشت.  دنبال  به  را  گوناگونی  واکنش های 
و  داشته  اعتراض  رنگ  افغانستان  دولت  واکنش  میان 
که  می دهد  نشان  دوحه  از  افغانستان  سفیر  فراخوانی 
دولت کابل رضایتی از این مساله ندارد. این درحالی 
است که موافقت نسبت به نفس گفتگو با طالبان و حتا 
ایجاد دفتر سیاسی برای این گروه باربار از سوی دولت 
تایید شده است؛ اما واکنش های متفاوت در برابر خبر 
ایجاد دفتر سیاسی برای طالبان در قطر نشان می دهد که 
دولت حامد کرزی به دلیل دو نگرانی عمده می خواهد 

در برابر این تصمیم ایستادگی کند.
است  این  افغانستان  دولت  عمده  نگرانی های  از  یکی 
که ایجاد دفتر سیاسی برای طالبان در قطر، به خصوص 
را  کابل  دولت  افغانستان،  دولت  با  مشورت  بدون 
افغانستان  به  مربوط  تصمیم گیری های  محوریت  از 
و  طالبان  برای  دفتر  این  ایجاد  با  و حتا  خارج می کند 
هویت دهی سیاسی برای آن ها، دولت افغانستان در نوع 
رقابت با این گروه قرار می گیرد. طبیعی است که چنین 

وضعیتی به میل سران دولت کابل نمی باشد.
دفتر  ایجاد  که  است  این  کابل  دولت  دوم  نگرانی 
دولت  خوش  خیاالت  قطر،  در  طالبان  برای  سیاسی 
کابل در سایه وعده ها و تعهدات کنفرانس بن دوم را 
به هم می زند. حتا ممکن است دولت کابل این نگرانی 
را داشته باشد که ایجاد دفتر طالبان در قطر و سیاسی 
انگاری این گروه از سوی جامعه ی بین المللی یا حداقل 
برخی از اعضای جامعه ی بین المللی سبب خواهد شد 
افغانستان  به دیپلماتیزه شدن حل جنجال ها در  تا توجه 
متمرکز شود و تعهدات صورت گرفته در کنفرانس بن 

دوم ضرب صفر گردد.
چیزی که در نخستین ارزیابی از این خبر می توان گفت 
دولت  دید  از  خارج  و  پنهان  معامالت  که  است  این 
افغانستان بین جامعه ی بین المللی یا دست کم برخی از 
اعضای این جامعه که عالقمند و ذی نفع نسبت به مسایل 
افغانستان می باشد، با طالبان جریان داشته و ایجاد دفتر 
پنهان  تعامالت  این  نتیجه ی  قطر،  در  گروه  این  برای 
این خبر نشان می دهد که در  از سوی دیگر  می باشد. 
رابطه به برخورد با طالبان هماهنگی الزم بین جامعه ی 

بین المللی و دولت افغانستان وجود ندارد.
این مساله  به  افغانستان  به نظر می رسد، واکنش دولت 
نیز ناشی از همین عدم هماهنگی می باشد. زیرا دولت 
این  است.  داشته  تاکید  اصل  دو  با  همواره  افغانستان 
ایجاد  دوم  و  طالبان  با  گفتگو  و  مصالحه  یکی  اصول 
دفتر سیاسی برای این گروه می باشد. به نظر می رسد، 
خارج  واداشته  واکنش  به  را  افغانستان  دولت  آنچه 
محوریت  از  بین المللی  جامعه ی  سوی  از  آن  ساختن 
با  برخورد  به  نسبت  برنامه ریزی ها  یا  تصمیم گیری ها 
طالبان بوده است. بنا بر این اگر در خبرها از برنامه ی 
ریاض  یا  و  ترکیه  در  طالبان  برای  سیاسی  دفتر  ایجاد 
نیز گزارش می شد، نیز سبب واکنش دولت افغانستان 
می گردید، زیرا اعتراض افغانستان بر خارج شدنش از 

محوریت این تصمیم گیری هاست.

داشته  طالبان  با  گفتگو  امر  در  واشنگتن دست آوردی  و 
باشند. حمله به سفارت امریکا و قتل برهان الدین ربانی به 
خوبی نتیجه ی تالش های سیاسی دو سه سال اخیر را برای 

واشنگتن و کابل به نمایش گذاشت.
هر دو کشور به خوبی آگاه اند که دفتر قطر یک معادل 
و  پاکستان  زدن  دور  است.  کویته  شورای  برای  سیاسی 
طالبان،  با  تماس  در  کشور  این  از  کردن  عمل  مستقل 
پیچیدگی  بر  قطر است. همین خود  دفتر  هدف هویدای 
می افزاید.  اسالم آباد  و  کابل  روابط  ویژه  به  و  موضوع، 
با  مستقل  تماس های  چنین  مخالف  اسالم آباد  زیرا، 
عنوان  به  کویته  شورای  سبب  همین  از  است.  گروه  این 
دارد  فعالیت  بلوچستان  ایالت  در  طالبان  مقر  اصلی ترین 
شهرهای  در  خانواده های شان  با  گروه  این  فرماندهان  و 
مختلف پاکستان زندگی می کنند. این خود به این کشور 
اجازه می دهد که نظارت کامل سیاسی و انسانی بر طالبان 

داشته باشد.
حکومت افغانستان با ایجاد دفتر قطر و یا ریاض می خواهد 
به  و  بخشیده  خاتمه  طالبان  بر  پاکستان  حاکمیت  به  که 
این گروه اجازه بدهد که در یک کشور دیگر مطالبات 
سیاسی خود را پیگیری کنند. اما سواالتی نیز در برابر این 

ابتکار وجود دارد.
را  آن  پاسخ  باید  واشنگتن  و  کابل  که  پرسش جدی ای 
پیدا کنند، این است که آیا بدون رضایت پاکستان تماس 

و گفتگو با طالبان ممکن است؟
شرایط کنونی پاسخ مثبتی به این پرسش فراهم نمی سازد. 
اسالم آباد نسبت به حضور امریکایی ها در ده سال دیگر 
در قالب همکاری های استراتژی نا خشنود است. از سوی 
دیگر، می توان حدس زد که اسالم آباد نسبت به پیروزی 
گمان  و  بوده  خوشبین  افغانستان  خود  دست پروده های 

طالبان  امریکایی  نیروهای  خروج  فردای  در  که  می برد 
سایر  است.  افغانستان  کنترول  برای  نیرو  مطمین ترین 
را حساب کرده  دانه های شطرنج خود  نیز  ما  همسایگان 

و برای بازی آینده پس و پیش می کنند.
با این که رییس جمهور با اطمینان می گوید که در نبود 
به  قادر  افغان  مسلح  قوای  و  حکومت  خارجی  نیروهای 
منتقد  رسانه های  و  می باشند  افغانستان  مستقالنه  کنترول 
راستا  این  در  منفی  تبلیغات  و  سیاه نمایی  به  متهم  را 
می کند؛ اما او باید در عمل نشان دهد که تا چه اندازه این 
اطمینان قابل اعتماد و واقعی است و مانند سایر وعده ها و 

اظهاراتش ریاکارانه و تبلیغاتی نیست.
کسری  چگونه  آینده  ده سال  در  که  دهد  نشان  باید  او 
بودجه ای که در اثر کاهش کمک های خارجی به وجود 
فقیرانه ی  درآمد  با  چگونه  می کند؟  جبران  را  خواهد، 
اقتصادی ملی خود می تواند قوای مسلح 300 هزار نفری 

را تامین کند؟
بهبود  کنونی  منازعه ی  حل  راه  که  بدهد  نشان  باید  او 
است  قانون  حاکمیت  تقویت  و  خوب  حکومتداری 
نظامی؛  نیروهای  بر  دولت  هزینه های  کل  صرف  نه  و 
هزینه هایی که باید برای رفاه این کشور به مصرف برسد. 
باید نشان دهد که در برابر طالبان، در داخل، چگونه  او 
این  تا  می سازد  را  اجتماعی  و  سیاسی  واحد  جبهه  یک 

گروه را در افغانستان ضعیف سازد.

امور  وزارت  سیاسی  معین  لودین،  جاوید  آن که  با 
خاجه کشور به رسانه ها گفته است که فراخوانی سفیر 
افغانستان از قطر، به رسم اعتراض نبوده؛ بلکه سفیر به 
کابل فرا خوانده شده است تا با او در مورد ایجاد یک 
دفتر تسهیل کننده ی گفتگو با طالبان در قطر و پیامدها 
و تاثیرات آن، مشورت شود؛ اما این فراخوانی را اکثر 

تحلیلگران نوعی اعتراض نرم تفسیر کرده اند.
چیزی که ثابت می کند دولت با اصل گفتگو و ایجاد 
دفتر سیاسی برای طالبان مشکل ندارد، این است که در 
رسانه ها گزارش شده که در جلسه ی مشورتی  رییس 
جمهور حامد کرزی با  رهبران جهادی که به تاریخ 24 
یا دفتر  قوس دایر شده، روی مساله ایجاد یک نشانی 
به هدف پیشبرد  مشخص برای مخالفان مسلح دولت، 

گفتگوها توافق شده است.
نکته ی مهمی که می تواند قابل توجه باشد، این است 
دولت  از  جهانی  جامعه ی  حمایت  اعالم  علیرغم  که 
از  برخی  چرا  دوم،  بن  کنفرانس  جریان  در  افغانستان 
با  که  گرفته اند  تصمیم  بین المللی  جامعه ی  اعضای 
طالبان وارد گفتگو شوند. به نظر می رسد، عمده ترین 
دلیلی که برخی از اعضای جامعه ی بین المللی را وادار 
کرده تا با طالبان به عنوان یک گزینه سیاسی تاثیرگذار 
یا قابل تاثیرگذاری بر آینده افغانستان نگاه کنند، این 
صورت  به  است  نتوانسته  افغانستان  دولت  که  است 
و  اداری  فساد  کند.  جلب  را  بین المللی  اعتماد  بایسته 
عدم تامین رضایت مردم از دولت، چالش جدی است 
که حیثیت دولت افغانستان را در ارزیابی های بین المللی 

نیز با ابهام روبه رو کرده است.
گروه های  ثبات  عدم  که  کرد  اعتراف  باید  البته 
برخی  توجه  عطف  در  نیز  دولت  با  مخالف  سیاسی 
این  به  نگرش  و  طالبان  به  جامعه ی جهانی  اعضای  از 
گروه به عنوان یک پدیده سیاسی کمک کرده است. 
واقعیت این است که در ده سال گذشته، تحرکاتی که 
نشان دهنده ی شکل گیری تحرکات  و احزاب سیاسی 
با مبناها و معیار سیاسی در جامعه باشد، چندان جدی 
ثبت  احزاب  از  زیادی  شمار  است.  نیامده  چشم  به 
نفع  برای  انتخابات آن هم  تنها در زمان  شده سیاسی، 
مبادرت  انتخاباتی  رقابت های  از  برخی  از  پولی  بردن 
به اعالم موضع و اعالم وجود کرده اند. این مساله نیز 
سبب بی اعتمادی جامعه ی بین المللی نسبت به وضعیت 
تحرکات  اخیرا  اگرچه  است.  شده  افغانستان  سیاسی 
گذشته  دوماه  یکی  در  جامعه  و  شده  تر  بارز  سیاسی 
تحرکات  و  ایتالف ها  از  برخی  گیری  شکل  شاهد 
سیاسی بوده است، اما این تحرکات دست کم تاکنون 
بین المللی  اعتماد در جامعه  ایجاد  نتوانسته است سبب 

گردد. 
نظر  این  به  بین المللی  جامعه ی  اکنون  می رسد  نظر  به 
در  بحران  پایان  برای  راهی  باید  که  است  رسیده 
افغانستان جستجو شود. مراجعه به طالبان می تواند یک 
پایان کاذب برای بحران افغانستان باشد. از این رو باید 
با وادار ساختن دولت  فعاالن سیاسی کوشش کنند تا 
خارجی اش،  و  داخلی  تعهدات  اجرای  به  افغانستان 
بتواند نه تنها خود را از مدار بی اعتمادی خارج سازد؛ 

بلکه از رانده شدنش به حاشیه نیز جلوگیری کند.
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کارمان با پارلمان خواهد بود.«  
مولوی محمداهلل ورسجی، رییس شورای والیتی تخار نیز 
در  مدنی  جامعه ی  نقش  درکنفرانس  سخنرانان  جمله  از 

تخار بود.
پشت  در  که  طوری  »همان  گفت:  والیتی  شورای  رییس 
میز خطابه راست می گوییم، باید در خانه، در وظیفه و در 

اجتماع نیز راست گو باشیم.« 
رییس شورای والیتی تخار، دخالت قوای سه گانه ی کشور 
در کار یکدیگر را یکی از عوامل مهم ناتوانی حکومت در 

حکومت داری عنوان کرد.
کار  در  سردرگمی  وجود  از  تخار  والیتی  شورای  رییس 
»وکالی  گفت:  و  کرد  انتقاد  نیز  والیتی  شورای  وکالی 
معاش شان  و  معاش گرفتن، می روند  شورای والیتی، وقت 

تداوی معتادان نیز کار بنیادی صورت نگرفته است و تنها به 
تداوی کوتاه مدت و توزیع سرنج خالصه می شود که از نظر 
اجتماعی، فرهنگی و آموزشی، کاری برای آنان انجام نیافته 
است و همین امر باعث شده است که اکثر معتادان، دوباره 

به اعتیاد رو بیاورند.«
وی بی کاری، درست عمل نکردن دولت به خاطر محو این 
پدیده، مهاجرت ها، حمایت نکردن از زارعان و ندادن بدیل 
به جای کشت خشخاش را عمده ترین عوامل ازدیاد معتادان 

در کشور می داند. 
در همین حال، محمد ظاهر وحدت معاون مقام والیت بلخ 
نیز، دولت را به درست عمل نکردن در راستای از بین بردن 

مواد مخدر متهم می کند.
در  را  مبارزه  بلخ  والیت  مقام  زمانی که  »در  می گوید:  او 
کشت  شد،  برده  بین  از  مزارع  و  کرد  شروع  بلخ  والیت 
کوکنار در والیت بلخ به صفر تقرب کرد؛ ولی دولت حتا 
مصرف روغنیاتی را که مصرف کرده بودیم، هم پرداخت 

نکرد.«
داکتر افضل حدید، رییس شورای والیتی بلخ نیز می گوید 
که بارها به او اطالع داده شده است که پولیس در قسمت 
به دست آوردن مواد آن عده از معتادانی که در اطراف روضه 

بودند، همکاری کرده است.
اما مقام های ریاست مبارزه با مواد مخدر، کمک پولیس به 

معتادان برای به دست آوردن مواد مخدر را رد می کنند.

را می گیرند، اما دیگر هیچ کارشان معلوم نیست.« 
اما شماری از فعاالن جامعه ی مدنی و دانشجویان در تخار 
به این باوراند که مقام ها در این گونه محافل، از درد مردم 
از  و  آید  درمی  گوش  یک  از  سخنان  این  اما  می گویند، 
براین  مردم  مختلف  اقشار  می رود.  بیرون  دیگر  گوش 
این  مردم،  دل  آوردن  به دست  برای  مسووالن  باورند که 

سخن ها را بر زبان می آوردند.
»والی  می گوید:  تخار  در  مدنی  جامعه ی  فعال  عبدالبصیر، 
باید از  نابرابری ها شکایت دارد، یا  والیت که از این همه 
صالحیت هایش در مبارزه با این بی عدالتی ها استفاده کند 
و مظالم موجود در والیت را نابود کند و یا اگر قادر به این 

کار نیست، از مقامش استعفا دهد.«
»این  گفت:  تخار  دانشگاه  دانشجویان  از  تن  یک  نجیبه 
که  ستمی  و  ظلم  بازگویی  به  مجالس  چنین  در  مقام ها 
پرداخته  می دارند،  روا  مردم  بر  امرشان  تحت  ادارت 
همنوا  مردم  با  که  کنند  وانمود  طور  این  می خواهند  و 
می باشند، در صورتی که در عمل هیچ کاری برای نابودی 

عوامل فساد نکرده اند.«
آگاهان امور، نهادهای جامعه ی مدنی در این والیت را نیز 

متهم به انحراف از مسیر اصلی خود شان می کنند.
سخنرانان  دیگر  از  نیز  ابن سینا  دانشگاه  استاد  امیری،  علی 
خوب«  درحکومت داری  مدنی  جامعه ی  »نقش  کنفرانس 

بود که از کابل به تخار آمده بود.
او علت مشکالت موجود بر سر راه حکومت داری خوب 
در  را  خود  وظیفه ی  تنها  مردم  که  دانست  این  در  را 

اشتراک شان در پروسه های انتخابات می دانند و بس.
آقای امیری گفت: »اگر جامعه ی مدنی می خواهد ساختار 
تمرکززدایی  راستای  در  باید  شود،  ترمیم  حکومت 
حکومت تالش کند، زیرا نباید قدرت اداری در افغانستان، 

در یک جای باشد، چون ساختار اداری ارزش زا می باشد.«
استاد امیری افزود: »ارزش های پیچیده در کاغذ، درد مردم 
را دوا نمی کند. ما ارزش هایی را در ساختار حکومت داریم، 
این  نداریم،  کار  این  برای  مناسبی  ساختارهای  وقتی  اما 

ارزش ها تطبیق نمی شود.«
ناتوان  را در10 سال گذشته،  امیری، جامعه ی مدنی  آقای 
مدنی  جهت گیری  در  مدنی  »جامعه ی  گفت:  و  خواند 
ناموفق بوده، به این معنا که جامعه ی مدنی پیشاپیش ماهیت 
خود را درک نکرده و ندانسته که در چه راستا باید فعالیت 

کند.«
امیری ادامه داد: »اگر جامعه ی مدنی، کار10 ساله خود را 
نیاید،  بر  نقاط ضعف خود  نکند و در صدد اصالح  مرور 
هرگز موفق نخواهد شد که در توسعه ی افغانستان و گذار 

از وضعیت کنونی، نقش بازی کند.«

به خاطر  را،  معتادان  با  کمک  هرنوع  قریشی،  حسیب 
می گوید:  و  می کند  رد  مخدر،  مواد  به دست آوردن 

»همه روزه، مبارزه ی پولیس با مواد مخدر جریان دارد.«
در همین حال، شماری از معتادان مواد مخدر در بلخ، از نبود 
مراکز صحی برای تداوی شان شکایت می کنند و می گویند 
که اگر دولت به آنان توجه نکند، عالوه بر استفاده از مواد 

مخدر به قاچاق آن نیز مبادرت خواهند ورزید.
محمد داوود معتادی است که از اعتیاد خود پشیمان است و 
قصد ترک آن  را دارد. به همین منظور، به شفاخانه 20 بستر 
پذیرفته  اما  کرده،  مراجعه  شریف  مزار  در  معتادان  تداوی 

نشده است.
را ترک  اعتیاد  »من می خواهم  به روزنامه 8صبح گفت:  او 

کنم، اما در شفاخانه پذیرفته نمی شوم.«
وی می گوید که داکتران به او گفته اند که در حال حاضر، 

در شفاخانه جای ندارند تا او را تحت تداوی قرار دهند.
می رسید،  نظر  به  پشیمان  اعتیادش  از  که  حالی  در  داوود، 
به حال من و هم قطارانم توجه صورت نگیرد،  گفت: »اگر 
دست  نیز  آن  قاچاق  به  مخدر  مواد  از  استفاده  بر  عالوه  ما 

خواهیم زد.«
به  تداوی،  جهت  را،  خود  اقارب  از  یک تن  که  میرویس 
ما  مشکل  چه  »به  می گوید:  است،  آورده  معتادان  شفاخانه 
به تداوی شود، ولی  معتاد خود را راضی کردیم که آماده 
بدبختانه که در شفاخانه نوبت نیست و ما مجبور هستیم منتظر 

بمانیم.«
ظرفیت  بردن  بلند  زمینه ی  در  که  می خواهد  دولت  از  وی 

شفاخانه معتادان، توجه جدی کند.
بلخ،  بستر تداوی معتادان  داکتر راطب، رییس شفاخانه 20 
برای  بستر،  بیست  شفاخانه  این  که  است  موافق  نظر  این  با 
معتادان در این والیت بسنده نمی باشد و شمار مراجعان بیشتر 

از گنجایش این مرکز  صحی می باشد. 

آنان،  اذیت  و  وآزار  مردم  به جیب  دوختن  که جز چشم 
کار دیگری ندارد.«

والی تخار با اشاره به فساد موجود در حکومت، حلقه های 
نزدیک به رییس جمهور و وکالی پارلمان را به دخالت در 
»امروز  نموده گفت:  متهم  محلی،  مقامات  به  مربوط  امور 
قوماندان امنیه ی ما نمی تواند یک خردضابط را تبدیل کند. 
اگراین کار را بکند، باید با پارلمان درگیر شود و در نهایت 

باید خانه نشین شود.«
پروژه های  در  فساد  وجود  عوامل  از  یکی  تخار،  والی 
انکشافی را  احتمال دست داشتن تمویل کننده های خارجی 

در این اختالس ها دانست.
تقوا گفت: »کمک های بی حد و حصر ملل دوست، ما را 
او  نیست.«  کار  در  محاسبه ای  هیچ  و  ساخته  خراب  بسیار 
به  شش اتاقه  مکتب  یک  ساختمان  تخار  »در  کرد:  اضافه 
مبلغ سه صد هزار دالر قرارداد می شود؛ یعنی هر اتاق به مبلغ 

پنجاه هزار دالر.« 
نیست  برابر  مهندسی  منطق  هیچ  با  »این مصرف  او گفت: 
ناراحت  پروژه،  تمویل کننده ی  کنیم،  اعتراض  ما  اگر  و 

می شود و می گوید ما را به کار نمی مانند.« 
تقوا در این مورد گفت: »شکی وجود دارد که از کمک های 
بازگشت  دوباره  مبالغی  افغانستان،  به  خارجی  کشورهای 
قرار  کشورها  همان  خارجه ی  وزرای  میز  سر  بر  و  نموده 
گیرد. او از یوناما خواست در این رابطه توجه جدی کند.« 
دستگاه  در  موجود  فساد  از  کنفرانس  این  در  تخار  والی 
عدلی و قضایی نیز شکایت کرد که در زندان تخار، کسانی 
اما مدت پنج تا شش  هستند که قطعا هیچ گناهی ندارند، 
سال می شود که زندانی اند. عبدالجبار تقوا، با اشاره به فساد 
انتقاد  باد  به  را  جوانان  تخار،  دولتی  ادارات  در  موجود 
در  کار  دنبال  به  دولتی،  وظیفه ی  گرفتن  برای  که  گرفت 
اداراتی استند که سر و کار شان با مردم بوده و دوسیه های 

آنان نزدشان باشد.
آقای تقوا اضافه کرد: »برخی از ماموران دولتی را می شناسم 
که دو یا سه سال از ماموریتش می گذرد اما در این مدت 
او پرسان کنیم، سر و  از  تعمیر دو منزله آباد کرده و اگر 

سروی دیگر صورت نگرفته است و شاید ]آمار معتادان[ در 
همان حدود باشد.«

مسووالن خط نو به این باور اند که برای مبارزه با مواد مخدر، 
میکانیزم های اجتماعی در نظر گرفته نشده است.

مخدر،  مواد  با  مبارزه  راهبرد  در  که  گفت  مصباح  آقای 
و  دولت  است.  نشده  گرفته  نظر  در  اجتماعی  میکانیزم های 
جامعه ی جهانی تاکنون تنها راهبرد و تاکتیک های مبارزاتی 
خود علیه مواد مخدر را، موازی با راهبرد های نظامی و امنیتی 
به  رو  معتادان، روز به روز،  این رو شمار  از  تدوین کرده اند، 

افزایش است.
مبارزات  تمام  و جامعه ی جهانی  »دولت  تصریح کرد:  وی 
مزارع  تخریب   -1 است:  کرده  عیار  فکتور  سه  به  را  خود 
به  توسل   -3 کوکنار؛  زارعان  دستگیری   -2 کوکنار؛ 
درحالی که  کوکنار،  مزارع  تخریب  در  زور  یا  قهریه  قوه 
برای  زارعین  منطقی  توجیه  همه  این  به جای  می توانست 
کشت  از  حمایت  برنامه  ارایه  کوکنار،  کشت  از  اجتناب 
خریداری  و  زارعین   به  سبسایدی  پرداخت  جایگزین، 
نظر  در  را  زارعین  مالی  بنیه  تقویه  به منظور  محصوالت 

می گرفت.«
با  نیز،  جوانان  مدنی  جامعه ی  نهاد  عضو  واثق،  عبدالکبیر 
و  جلوگیری  امر  »در  می گوید:  مصباح  آقای  سخنان  تایید 

نقش جامعه ی مدنی در روند حکومت داری خوب، عنوان 
کنفرانسی بود که موسسه ی صلح و انکشاف بشری تخار، 
گذشته،  هفته  شمال شرق،  زون  در  یوناما  دفتر  کمک  به 

برگزار کرد. 
در این کنفرانس، قرار بود شماری از آگاهان از کابل نیز 
نیافتند و  به نسبت مشکالتی آنها حضور  اما  یابند،  حضور 
این عدم حضور مهمانان در کنفرانسی که باید نقش جامعه 
در  اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی،  مختلف  ابعاد  از  مدنی 
روند حکومت داری خوب، به بررسی گرفته می شد، گرچه 
عصبانی  را  اشتراک کنندگان  و  کاست  مجلس  رونق  از 
اعترافات  بیان  مجلس  به  را  کنفرانس  این  اما  ساخت، 

نمایندگان حکومت و جامعه ی مدنی مبدل کرد. 
نماینده ی دفتر یوناما در زون شمال شرق که اولین سخنران 
به  کمک هایش  ادامه ی  بر  تاکید  با  بود،  کنفرانس  این 
نهادهای جامعه ی مدنی در تخار، تاکید کرد که این نهاد ها 
در بین خود هماهنگ نیستند. او گفت این نهاد ها خودکفا 

نیستند.
 نماینده ی یوناما هم چنان با برجسته ساختن نقش نظارتی و 
را  زمینه ها  خواست  دولت  از  مدنی،  نهادهای  مشوره دهی 

برای عملی شدن این نقش، فراهم سازد.
مقام های حکومت محلی در این کنفرانس، به ناتوانی های 
خود در10 سال گذشته اعتراف کردند و عملکرد دولت را 
نه تنها ضعیف بلکه  در مرهم گذاشتن بر زخم های مردم، 

برعکس اهداف معینه عنوان کردند.
ابتدای  در  مردم  آرزوهای  از  تخار  والی  تقوا،  عبدالجبار 
ایجاد حکومت موقت یادآوری کرد و گفت: »اگر شرایط 
خود را با 10 سال پیش مقایسه کنیم، زمانی که حکومت 
موقت ایجاد شد، مردم با شور و شوق زیادی از نظام شان 
استقبال می کردند. آنان فکر می کردند که یک نظام کامال 
افغانستان  مردم  نیازهای  و  خواست ها  مطابق  و  ایده آل 
یک  حیث  به  حکومت  اداره ی  اما  می کند.  عرض اندام 
اداره ی باج بگیر و استخوان تراش مردم تبدیل شد. اداره ای 

مسووالن نهاد های اجتماعی، در والیت بلخ، از افزایش بیش 
بلخ  مواد مخدر در والیت  به  معتادان  از 60 درصدی آمار 
خبر می دهند و می گویند که شمار معتادان در این  والیت، 
درحالی که  است،  رسیده  تن  هزار   180 به  حال حاضر،  در 

سال گذشته، این آمار به 110 هزار تن می رسید.
در  این طرف،  به  چندسال  از  مخدر،  مواد  کشت  این که  با 
مواد  به  معتادان  آمار  اما  کرده،  تقرب  صفر  به  بلخ  والیت 

مخدر رو به افزایش  است.
به خاطر  که  محفلی  در  نو«  »خط  اجتماعی  نهاد  مسووالن 
آگاهی از اضرار مواد مخدر برگزار شده بود، گفتند براساس 
یک نظرسنجی نهاد خط نو که به همکاری ریاست صحت 
و  تریاک  معتادان  شمار  شد،  راه اندازی  بلخ  والیت  عامه 
هیرویین در این والیت، به یک صد و هشتاد هزار تن رسیده 

است.
آقای مصباح، مسوول نهاد اجتماعی خط نو گفت: »بر عالوه 
معتادان پودر و تریاک بیش از 24 درصد از معتادان، معتاد 
به انواع مواد نشه آور دیگر مانند چرس، ادویه های نشه آور 

و الکل می باشند.«
با این حال، مسووالن ریاست مبارزه با مواد مخدر و شفاخانه 
تداوی معتادان بلخ با آن که آماری ارایه نمی دهند  این آمار 

را نیز را رد می کنند.
در  مخدر،  مواد  جرایم  با  مبارزه  رییس  قریشی،  حسیب 
حالی که آمار ارایه شده از سوی نهاد اجتماعی خط نو را رد 

می کند، هیچ ارقام از خود ارایه نمی دهد.
در همین حال، داکتر راطب رییس شفاخانه 20 بستر معتادان 
رد  را  نو  خط  نهاد  سوی  از  معتادان  ارایه شده  ارقام  بلخ، 

می کند، اما او نیز هیچ ارقامی ارایه نمی کند.
 ،2009 سال  در  یونسکو  دفتر  به سروی   »نظر  می گوید:  او 
تا حال  و ده هزار می رسید، ولی  به یک صد  معتادان  شمار 

فساد در ادارات وجود دارد

یک شفاخانه 20 بستر و 180 هزار معتاد

  جان محمد نبی زاده ـ تالقان

  جمشید رادفر ـ مزارشریف
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رییس  تا  که  است  رفته  پیر  دعای  چه  نمی دانم  روزها،  این 
به  را  تازه   دسته دسته، گل های  می گشاید،  به سخن  لب  جمهور 
آب می دهد. بعد ما انبوه کودکان بی خبر از همه جا و همه چیز، 
اما دست  برسیم؛  به دسته گلی  باشد  تا  به آب می زنیم  بی گدار 
نیزه،  یک  روزگار،  بی آبی  که آب  می بینیم  نرسیده  گلی  به  ما 
و  می روند  روی آب  دسته دسته،  است. گل ها،  سرما گذشته  از 
رییس  می زنیم.  پا  و  دست  زیرآب  در  اندرزناشنو،  کودکان  ما 
گوش های  در  همچنان،  خویش،  حکیمانه ی  سخنان  با  جمهور 
آن  حقیقت  تبلور  گویی  خود  و  می کند  پف  اندرز  و  پند  ما، 
حکیم گمشده ی مدینه ی فاضله ی ابونصرفارابی است که پس از 
سده های دراز برگشته تا ما را به سوی »مدینه ی فاضله ی بلندمنزل 

فساد« رهبری کند!
به  را  او  تا  بود  حکیمی  جستجوی  در  ابونصرفارابی  دیروز 
رهبری مدینه ی فاضله ی خویش برگزیند، چنان بود که چراغی 
برافروخت و روزان و شبان درازی گرداگرد شهر گشت؛ اما از 
چنان حکیمی نشانی نیافت بی چاره ناامید شد و چهره در نقاب 
امروز آن حکیم  می دید که  و  می بود  زنده  خاک کشید کاش 
این جاست! خداوند می داند که روح آن بزرگوار چقدر پریشان 
است که چرا این همه در برپایی مدینه ی خویش شتاب داشت 
و نتوانست تا کنفرانس »بن« صبر کند، اما حکیم ما را با حکیم 
آرمانی ابونصر فرق ها بسیار است. ابونصر می اندیشید که مدینه ی 
او بدون حکمت و رهبری حکیم نمی تواند سعادت و  فاضله ی 
خیر کامل باشد. اما حکیم ما می اندیشد که بدون بلندمنزل فساد، 

نمی توان به خوشبختی دست یافت!
حکیم  رهبری  در  و  همگانی  امر  یک  را  خوشبختی  ابونصر 
بلندمنزل های می داند  را در  ما خوشبختی  اما حکیم  می دانست؛ 
از  خوشبختی  این جا  افرازد.  قامت  می تواند  فساد  رهبری  با  که 
پندناشنو رفته  از آن کودکان  نه  بلندمنزل دارند  آنانی است که 

در زیر آب.
روزگار  فاضله ی  مدینه ی  حکیم  که  آن گاه  نیست،  چنین  اگر 
ما، ارشاد فرمودند که: بلندمنزل بسازید از هرجایی که می کنید! 
بیدار  خستگی  خواب  از  فساد،  بلندمنزل   جماعت  چگونه 
با  و  کردند  بدل  شاد  خنده های  به  را  کسالت  فاژه های  شدند، 
کف زدن های پرشور شایسته ساالری، بیان داشتند که: ای مرشد 
و پیشوای عدالت و برابری! به بلندمنزل های ما به این سنگرهای 
هم  تا  که  است  سوگند  دیورند،  سوی  آن  انتحاری های  استوار 
نیافریده  اکنون خداوند رهبر حکیمی به حکمت و کاردانی تو 
است. از ابونصر همه اش یک پندار بود و رویا، اما از تو همه اش 
سامان  به  تو  حکمت  از  ما  کارساز.  و  عملی  است  حکمتی 
رسیده ایم نه از آن مرده ریگ فراموش شده ای فارابی که دیگر 

مصرفی ندارد.
من نیز همین گونه می اندیشم؛ اما نه بر فراز بام »بلندمنزل«، بلکه 
بر فرازبام  باشم و چه  در زیر آب. برای آن که چه در زیر آب 
بلندمنزل، حکیم را بر من نظری خواهد بود، چون من سخنان او 
او  باد که سخنان  شنوم و فهم کنم! گوش حسودان سیاسی کر 
می شنوند و فهم نمی کنند و یا نمی خواهند که سخنان او بشنوند، 
چنین است که در گمراهی، روزگار به سرمی برند. در حالی که 
چنان  است  سخنانی  را،  فساد  بلندمنزل  فاضله ی  مدینه ی  حکیم 
و  سبز  همه اش  ضرب المثل  و  حکمت  اندرز،  و  پند  تخمه های 
را  ما  او  هرسخن  باشد،  خردی  سرسوزن  را  ما  اگر  که  روشن 
کبوتران  پرواز  می توانیم  جا  آن  از  که  می رساند  بلندمنزلی  به 
خوشبختی را در آسمان شفاف دموکراسی تماشا کنیم و بدانیم 

که آسمان بلندمنزل داران چه رنگی دارد.
روزگاری که شاگرد مکتب بودیم، استادان در علم بیان برای مان 
)کثیرالرماد  است،  زیاد  را خاکستر  فالن کس  که  می دادند  یاد 
و  را که خرد  ما  است.  بند شمشیر فالن کس دراز  یا  و  است!( 
ترا  سخنان  این  از  استاد!  ای  که  می پرسیدیم  بود،  اندک  فهم 
هدف چیست؟ استاد می گفت سخن به کنایه می گویم. آن را که 
خاکستر زیاد است، یعنی مردی است سخاوت پیشه و آن را که 
بند شمشیر دراز است، مردی است بلندقامت. استادانم می گفتند 
که هرکسی را خداوند این حکمت نداده است تا این گونه سخن 
گوید. این کار بزرگان و نخبگان حکمت و ادب است. حاال این 
گفته ها را می بینیم که در برابر گفته های حکیم ما چقدر بی رنگ 
به نظر می آید. حکیم می گوید: از هر جایی که می کنی بلندمنزل 
بساز! به زبان دیگر فساد کن و بلندمنزل بساز! یعنی فالن کس که 
بلند منزل دارد، فسادپیشه است. یا فالن کس را که بلندمنزل زیاد 
است، فسادش زیاد است. یعنی فساد مفهوم دیگر بلندمنزل است. 
من فکر می کنم که دیگر زمان آن گذشته است که استادان در 
است«،  کثیرالرماد  »حامد  که:  بگوید  شاگردان  به  کنایه  بحث 
این  دیگر  نه  است.  زیاد  است، پس سخاوتش  زیاد  او  خاکستر 
باید  بلکه  نیست،  ما  در روزگار  کنایه  بیان  برای  نمونه ی خوبی 

بیشتر از یک هزار معلم آموزش دیده و مسلکی، 
فارغ  بدخشان  معلم  تربیت  ریاست  از  حالی  در 
مسلکی،  آموزگاران  نبود  دلیل  به  که  می شوند 
علمی  سویه  بدخشان،  مناطق  از  بسیاری  در 
نیز  پایان است و مقام های معارف  دانش آموزان 

بارها از این مشکل ابراز نگرانی کرده اند.
مرکز  فیض آباد،  معلم  تربیت  اداره  مسووالن 
فراغت  دور  پنجمین  در  بدخشان،  والیت 
به  محفلی،  طی  موسسه،  این  دانشجویان 
دانشجویانی که امسال از رشته های مختلف فارغ 
شده اند، روز پنج شنبه هفته گذشته، سند فراغت 

توزیع کردند.
فیض آباد،  معلم  تربیت  اداره  مسووالن  گفته  به 
از  بخشی  دانشجویان،  تعداد  این  فراغت  با 
نبود  ناحیه  از  بدخشان  معارف  کمبودی های 

آموزگاران مسلکی، برطرف خواهد شد.
تربیت  سرپرست  مظلوم،  قادری  محمدصابر 
معلم فیض آباد به 8صبح گفت که با فراغت این 
افراد می توانند به بخشی از نیاز کمبود آموزگار 

مسلکی در بدخشان کمک کنند.
این دور  به گفته وی، در مجموع 1095 تن در 
سند فراغت به دست آوردند که از این میان 562 
نفر از طبقه ذکور و 533 نفر از طبقه اناث استند. 
این آموزگارن از رشته های مختلفی چون علوم 
دینی، علوم اجتماعی، ادبیات، ساینس، ریاضی و 

زبان های پشتو و انگلیسی فارغ شده اند.
از  تازه  »دانشجویانی که  می گوید:  مظلوم  آقای 
این موسسه  فارغ شده اند، در رشته های مختلف 
با روش های تدریس جدید، آموزش دیده اند که 
می توانند در رشته هایی که فارغ شده اند، خوب 
نسل  برای  خوب  آموزگاران  و  کنند  تدریس 

جوان در معارف بدخشان باشند.«
و  معارف  مقام های  اگر  مظلوم،  آقای  باور  به 
اساسی  تحقیق  یک  دولتی  ارگان های  سایر 
درصد   35 می توانند  دهند،  انجام  راستا  این  در 
مشکل بدخشان را با بکارگیری نیروی بشری که 
ناحیه کمبود  از  نهاد فارغ می شوند،  این  از  تازه 

آموزگاران مسلکی مرفوع سازند.
تحصیلی  مدرک  که  دانشجویانی  این حال،  با 
شغلی  فرصت های  نبود  از  آورده اند،  به دست 
تعداد  همه ساله  که  می گویند  داشته  شکایت 
سراسر  از  معلم  تربیت  دانشجویان  بی شماری 
کار  زمینه  این که  از  و  می شوند  فارغ  افغانستان 
برای شان مساعد نیست، برخالف رشته تحصیلی 
یا به صفوف اردو و پولیس جذب می شوند و یا 
از سرناچاری به کشورهای همسایه راه مهاجرت 

را در پیش می گیرند.
تربیت  عالی  موسسه  فارغان  از  یک تن  صفی اهلل 
فراغت  از  »بعد  به 8صبح گفت:  معلم فیض آباد 
چون  است،  بی کاری  ما  نگرانی  عمده ترین 
هنوز کار  تا  فارغ شدند،  ما  از  پیش  آنهایی که 

پیدا نکرده اند.«
به گفته وی، هرچند هدف تربیت معلم آموزش 
آموزگاران مسلکی برای رفع کمبود آموزگاران 
وجودی که  با  برعکس  ولی  می باشد،  مسلکی 
آموزگاران غیرمسلکی در بسیاری از مکتب های 
عالی  موسسات  فارغان  دارد،  وجود  بدخشان 

تربیت معلم در هیچ یک از این مکتب ها جای پا 
ندارند.

از  دانشجو  همه ساله، صدها  که  اضافه کرد  وی 
موسسه های عالی و نیمه عالی در عرصه آموزش 
متاسفانه ظرفیت  ولی  می شوند،  فارغ  پرورش  و 
استفاده از این نیروی بشری، در معارف بدخشان 

به چشم نمی خورد.
او گفت: »در بسیاری مکتب ها، در ولسوالی های 
بدخشان، آموزگاران مسلکی وجود ندارد، ولی 
هرگاهی که ما برای انجام وظیفه در یکی از این 
پاسخ  کنیم،  مراجعه  معارف  ریاست  به  مکاتب 
»بست  این که  جز  به  معارف  ریاست  در  مقام ها 

نیست«، چیزی دیگری نخواهد بود.«
معلمان  که  داشت  وجود  شکایاتی  گذشته  در 
دوردست  مناطق  در  وظیفه  اجرای  از  مسلکی 
بدخشان خودداری می کنند، اما فارغان پنجمین 
که  می گویند  معلم  تربیت  اداره  فراغت  دور 
آماده اند تا در هر گوشه ی این والیت کار کنند.

عاصمه یک تن از این فارغان می گوید: »ما آماده 
هستیم که در هر گوشه ی بدخشان کار کنیم، در 
جهت تربیت اوالد وطن  مصدر خدمت به مردم 
خود شویم و داشته ها ی خود را در خدمت آنها 

قرار دهیم، اگر زمینه کار مساعد شود.«
دشوارگذر  جغرافیای  هرچند  وی  گفته  به 
بدخشان زمینه اجرای وظیفه را برای آموزگاران 
از  آنها  آنهم  با  است،  ساخته  دشوار  اناث  طبقه 
هر  به  ولو  بدخشان  معارف  در  وظیفه  اجرای 

قیمتی باشد، دریغ نخواهند کرد.
ابراز  نیز  بدخشان  معارف  مسووالن  حال  این  با 
می دارند که به نسبت نبود بست نمی توانند تمام 

فارغان این دور را بپذیرند.
والیت  معارف  رییس  ودودی  عبدالمعبود 
بدخشان در یک تماس تلیفونی به 8صبح گفت: 
مانند،  بدخشان  دست  دور  ولسوالی های  در  »ما 
دیگر  ولسوالی  چند  و  درواز ها  منجان،  و  کران 
جذب  می توانیم  را  فارغان  این  از  تعداد  یک 
کنیم، اما برای تمام این فارغان، ما بست کمبود 

نداریم.«
وزارت  که  می شود  ابراز  حالی  در  گفته ها  این 
معارف افغانستان در میان نزدیک به دوصدهزار 
در   60 حدود  اکنون  همین  خویش  آموزگار 
این  مقام های  و  دارد  غیرمسلکی  آموزگار  صد 
با  که  کرده اند  امیدواری  ابراز  بار ها  وزارت 
را  کاستی  این  دارالمعلمین ها  فارغان  افزایش 

مهار سازند.

صفی اهلل یک تن از فارغان موسسه عالی تربیت معلم فیض آباد به 
8صبح گفت: »بعد از فراغت عمده ترین نگرانی ما بی کاری است، چون 
آنهایی که پیش از ما فارغ شدند، تا هنوز کار پیدا نکرده اند.« به گفته 
وی، هرچند هدف تربیت معلم آموزش آموزگاران مسلکی برای رفع 
کمبود آموزگاران مسلکی می باشد، ولی برعکس با وجودی که آموزگاران 
غیرمسلکی در بسیاری از مکتب های بدخشان وجود دارد، فارغان 
موسسات عالی تربیت معلم در هیچ یک از این مکتب ها جای پا ندارند.

بگوییم که: »قسیم را بلندمنزل زیاد است!« یعنی فسادش زیاد است.
داده  یاد  برای مان  استادان  همین  بازهم  می آورم،  دیگری  مثال 
بودند که ضرب المثل ها، سخنان فشرده و حکمیانه ای است که به 
وسیله ی حکیمی و دانشمندی گفته شده و بعد در درازای زمانه ها 
در ذهن و زبان مردم برجای مانده است. مردم می گویند: »خانه ی 
ما یکی  اگر توجه کنیم، حکیم  نیست!« حاال  بی استخوان  گرگ 
باید  بیان داشته است که  را  زیباترین ضرب المثل های روزگار  از 
بی فساد  »بلندمنزل  یعنی:  شود،  ثبت  بیان  کتاب های  در  نامش  به 
نیست.« یا »آن جا که بلندمنزل است، فساد است.« یا »اگر بلند منزل 
می خواهی فساد کن.« حاال که رییس جمهور می گوید، در کابل 
بلندمنزل بسازید! یعنی در کابل فساد کنید! چون بلندمنزل بی فساد 

و خانه ی گرگ بی استخوان نمی باشد.
بسیار  جمهور  رییس  بر  روزها  این  بگذریم،  که  بحث ها  این  از 
بودم:  گفته  پیش  سال ها  من  است.  گفته  چنین  چرا  که  می تازند 
می تواند  چه  بیچاره   / است  شده  استخوان  چهار  جمهور  »رییس 
چنین  می گذارند!«  سرش  بر  تازه ای  قره قلی  ساله  همه  بکند/ 
بامداد  هر  که  می شود  بیرون  آنانی  زبان  از  بیشتر  تاختن هایی 
دهن شان را با کوکا کوالی آزادی بیان چند بار غرغره می کنند. 
جانم، تو که حق داری یک شبه، ره صد ساله بزنی و در این یا آن 
دل  چه  هر  بعد  و  بین المللی  مسایل  ناشناس  کار  شوی  تلویزیون 
تا روزی  ندارد  رییس جمهور حق  مگر  بگویی؛  تنگت خواست 
اسب گفته های سرکش خود را در عقب گاری آزادی بیان ببندد. 
به پندار من، او نیز حق دارد تا هرگونه که دل تنگش می خواهد 
این گاری شکسته را در این جاده ی خاک آلود براند. بگذار که 
صدای گاری حکمت، سیاست و کیاست او غلغله در گنبد افالک 

اندازد.
من در سخنان رییس جمهور، حکمت بزرگی می بینم. او می داند 
افسد  با  را  فساد  که  می خواهد  او  دارد.«  بد  دوای  بد،  »درد  که 
این  و  را همگانی ساخت  آن  باید  نشد،  اگر چنین  و  ببرد  بین  از 
و  می رسیم  بلندمنزل  به  همگان  ما  است، چون  عدالت  نوع  خود 
فرهنگ ها  در  روز  آن  و  می دهد  دست  از  را  خود  مفهوم  فساد 
می نویسند که فساد به روایت حکیم ابوالبیان، همان بلندمنزل است 
و بلندمنزل نشانه ای همت بلند است. چون آن را که همت نباشد، 
نتواند دست به فساد زند. راه دیگر هم، بستن خانه ی گرگ است 
و یا هم فروشکستن آن. این جاست که حمکت عملی او، قامت 
بلند می کند و هزار ارسطو، فارابی و ابن سینا را در آوردگاه جدال 
فلسفی بر زمین می کوبد. شما به حکمت سخنان او توجه کنید که 
ما از قدیم از پیشوای دهکده شنیده ایم که اگر سراالغ که از آن 
در فرهنگ حمکت عملی به بخت و اقبال و حکومت داری تعبیر 
گیر  است  آزمندی  و  فساد  نشانه ی  که  در خم  است، چون  شده 
آید، نخست باید سراالغ را برید و بعد خم را شکست؛ اما حکیم 
ابوالبیان می گوید که برداران من! روزگار شالق گذشته است و 
کارد دموکراسی نرم تر از آن است که بتواند گلوی زنده جانی را 
دیگری  گونه ی  به  کارها  که  آن  جز  نیست،  چاره ای  پس  ببرد، 
ساخته آید که نخست خم را شکنیم و بعد سر االغ را در چارچوب 
تا  برنامه ی درازمدت »ظرفیت پروری«، آموزش مدنی دهیم  یک 

دیگر در هوای آن نشود که سری در خمی فرو برد! 
وقتی روزگار را این همه بی مروت و پیش پا بین می بینم با خود 
روزی  اگر  میان  در  سیاه  هفت کوه  که  می اندیشم  سوگمندانه 
خداوند سایه ی این حکیم دوراندیش، این ابوالبیان آخر زمان را 
از ما بگیرد، ما انبوه پریشان بی تدبیر چه خاکی برسرخود خواهیم 

ریخت و چگونه کبوتر را از سنگ پشت تمیز خواهیم داد؟

حکمت عملی
حکیم ابوالبیان حامد کرزی

فارغان تربیت معلم بدخشان:

عمده ترین نگرانی ما 
بی کاری است

ACKU



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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وضعيت حقوق بشر 

در افغانستان
مجازات اعدام، شدیدترین کيفر

دوکالم از یک جوان پرافتخار کشور ما 
)الهه احرار(

 قسمت سی و سوم

 م. ع. بشارت

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

قسمت اول
تهیه شده توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

»سال 1389ه. ش«

نویسنده: عفو بین الملل/ترجمه بنیاد عبدالرحمن برومند
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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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هویت یک بازی
در حاشیه مسابقات تیم ملی فوتبال

و کرکت افغانستان

بهار عربی تبدیل به پاییز و 
زمستان خونین می شود

 سید روح اهلل رضوانی

 محمد ناطقی
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ورزش  برای  پرخبری  هفته ی  گذشته،  هفته ی 
کشور بود. تیم فوتبال افغانستان در مقابل رقبایش 
فینال  به مرحله ی  به خوبی ظاهر شود و  توانست 
اسیر  اگر  نیز،  هند  با  فینال  مسابقه ی  در  برسد. 
نمی شدیم،  خود  احساسی  واکنش  و   ناداوری 
نایب  مقام  و  می بردیم  را  بازی  قوی،  احتمال  به 
این  با  می کردیم.  تبدیل  قهرمانی  به  را  قهرمانی 
از  هیچ چیزی  نتیجه  این  معروف،  قول  به  وجود، 
در  نمی کند.  کم  ما  فوتبال  تیم  شایستگی های 
در  قهرمانی  مقام  کسب  نیز،  کرکت  مسابقات 
بود که  نتیجه ممکنی  بهترین  منطقه جنوب آسیا 

می شد به دست آورد. 
فوتبال، موضوعی است که هر فردی، به دلیلی، با 
آن آشناست. شاید کم تر کسی باشد که این بازی 
برای  ورزش  و  بازی  این  است.  نکرده  تجربه  را 
بسیاری از مردم، نوعی تقدس پیدا کرده است و 
احساس  و  نمادها و شاخص های قدرت  از  یکی 
می شود.  محسوب  مردم  از  بسیاری  ارزشمندی 
بسیار  بازی  این  از  که  هستند  زیادی  کشورهای 
جذاب، بهره برداری های کالن اقتصادی، فرهنگی 
و اجتماعی و حتا سیاسی کرده اند. کشورهایی که 
توانستند با این ورزش به اعتبارهای بین المللی و به 
تبع آن، به اعتبار اقتصادی و سیاسی رسیده اند. چین 
همواره بازی های المپیک را یکی از آوردگاه های 
این  در  البته  و  می داند  قدرت نمایی خویش  مهم 
زمینه موفق نیز بوده است. شاید کم تر کسی، زمانی 
با  کامرون  می شناخت. کشور  را  کامرون  کشور 
درخشش در مسابقات جهانی فوتبال توانست خود 
و مردمش را به جهانیان بشناساند و به همین اعتبار، 
رشد  جانبی هم داشته باشد. هرچند بسیاری، این 
برای سرگرم کردن مردم توسط  ابزاری  را  بازی 
قبول آن چندان  حکومت ها می دانند؛ چیزی که 
هم غیرمنطقی نیست، اما این نکته، حداقل در مورد 
کشور ما صادق نیست. کشورهای توسعه یافته و یا 
افریقای  ارجنتاین،  برازیل،  مانند  توسعه   حال  در 
به خوبی  ـ  جنوبی  کوریای  جاپان،  جنوبی، 
توانسته اند تا حدی از ظرفیت های این ورزش ـ در 
ایجاد انسجام و هویت ملی کشور شان بهره برداری 
کنند، نگاه و عالقه مردم جهان را به سمت خود 
جلب کنند و به اعتبار های حاشیه ای ورزش دست 
یابند. حداقل برازیل و ارجنتاین کشورهایی هستند 
که ما آنها را تنها به اعتبار فوتبال و فوتبالیست هایی 
مانند پلی و مارادونا می شناسیم و نه چیز دیگری. 

مانند  مسایلی  با  انسان،  برای  ورزش  موضوع 
تحرک، انرژی، سالمت، سرگرمی و نشاط و از 
همه مهمتر وحدت و هماهنگی روح و بدن معنا 
پیدا می کند. اگر این مقوله در ابعاد کالن خود، در 
یک کشور، مطرح شود، دقیقا نقش الهام بخش و 
ایجادکننده همین مولفه ها را در سطح ملی خواهد 
نشاط بخش  و  سرگرم کننده  تحرک  داشت. 
شغلی،  و  کاری  رسمی  قواعد  از  خارج  جامعه، 
در موضوع ورزش معنا پیدا می کند.  پرداختن به 
ورزش می تواند تمامی این مولفه ها را در سطوح 

روانی و عینی اش در جامعه ایجاد کند.
مردم با پرداختن و یا حتا تماشا و صحبت کردن در 
مورد بازی پرتحرک، هیجان انگیز و جذابی مانند 

جنبش بی نظیر و تاریخی بهار عرب که در ابتدا ی سال 2011 
در تونس، مصر و لیبیا آغاز شد و کشورهای شمال افریقا را در 
برگرفت و در یمن، سوریه و بحرین ممالک خاورمیانه ادامه 
فرستاده  تاریخ  به  را  دیکتاتوری  رژیم  چهار  تاکنون  یافت، 
داشت.  انسانی  مسیر  حقیقتا  مردم  انقالب  تونس  در  است. 
انقالب تونس تبدیل به گل یاس گردید و بهترین دست آورد 
متولد  انقالب  این  است  تونس  انقالب  عرب  بهاری  جنبش 
اکنون  و  گرفت  صورت  آن  در  خون ریزی  کم ترین  و  شد 
برداشته  مردم ساالر  نظام  تحقق  در  را  بلندی  بسیار  گام های 
مجلس  دایر شد  تقلب  بدون  انتخابات  این کشور  در  است. 
موسسان تشکیل گردید ارکان حکومت انقالبی یکی پس از 

دیگری شکل می گیرد. 
رژیم  آمد  به صحنه  تونس  انقالب  از  انقالب مصر که پس 
شد  ساقط  روز،  هجده  کوتاه  مدت زمان  در  حسنی مبارک 
طنطاوی  حسین  محمد  مارشان  رهبری  به  نظامی  شورای  و 
از  گذار  به مثابه  نظامی  شورای  گرفت.  به دست  را  قدرت 
دیکتاتوری به دموکراسی، گام های ارزشمندی را برداشته اما 
زیبایی انقالب تونس در آن دیده نمی شود. هنوز جامعه مصر 
با چالش های جدی روبرو است گرچه این بسیار مهم است 
باشکوه  انتخابات  نماییم  قبول  انتخابات آزاد را در مصر  که 
مثبت  از دست آوردهای  مرحله،  سه  در  تقلب  با کم ترین  و 
پروسه  که  نکنیم  فراموش  و  است  مصر  در  بهاری  جنبش 
دموکراسی را در مصر شورای نظامی هدایت می کند و این 
را  دموکراسی  جریان  ارتش  که  است  مهم  سوم  جهان  در 
رهبری نماید و متعهد به استقرار نظام مردم ساالر در کشورش 
باشد. شورای نظامی مصر در همین مسیر گام برداشته که در 

ذات خود قابل تقدیر است. 
سلطان  اقدامات  ولی  است  پابرجا  شاهی  نظام  مغرب  در 
درک  را  جامعه اش  واقعیت های  که  می دهد  نشان  مغرب 
کرده تا آزادی های قابل پذیرش را برای مردم خود پیش کش 
عبداهلل  ملک  کارهای  همانند  مغرب  سلطان  اقدامات  نماید 
مردم  و  گرفته  قرار  مردم  رضایت  مورد  حدی  تا  اردن،  در 
آزادی های  به  سلطنتی  ساختار  و  نظام  با حفظ  این کشورها 
مورد نظرشان دست پیدا می کنند. هدف در یک اصالحات 
و  خواسته ها  هدف  نیست  زیاد  خون های  ریزش  تنها  عمیق 
امری  نمایند  قبول  آن را،  حاکمان  که  است  جامعه  مطالبات 
نحوی  یک  به  مردم  می شود  انجام  اردن  و  مغرب  در  که 
اما  می آورند.  به دست  بدون خون ریزی  را  خواست های شان 
ساختار نظام تغییر نکرده ولی زمامداران به جنبش اجتماعی 
مردم تا حدی احترام گذاشته و به مطالبات شان پاسخ مثبت 
جمهور  رییس  اسد  بشار  به  خطاب  عبداهلل  ملک  داده اند. 
سوریه به طعنه گفت که خواست مردم سوریه برای بشاراسد 
مهم نیست درحالی که اگر از من چنین درخواست می شد من 

آن را قبول می کردم از قدرت کنار می رفتم. 
در یمن جنبش بهاری عرب توام با خون ریزی هایی بود ولی 
متاسفانه  لیبیا  تمام شد زیرا در  لیبیا  از  بهتر  سرانجام کار آن 
امنیت محول  به اجرای فیصله های شورای  فرمول تغییر نظام 
ممنوع  پرواز  لیبیا  فضای   1973 قطعنامه  صدور  با  و  گردید 
اعالم شد. در لیبیا با مداخله نظامی و بمباران های ناتو، رژیم 
نشان  آمار  گردید  سرنگون  بسیار  خونریزی های  با  توام 
ماه  لیبیا در جریان 9  انسان در  از سی هزار  بیش  می دهد که 
رژیم  و  ویران  به کلی  نیز  زیربنایی  تاسیسات  و  شدند  کشته 
قذافی  رفت.  بین  از  ممکن  وجه  خونین ترین  با  قذافی  معمر 
اسیر و به گونه ای غیرانسانی کشته شد که زیبایی انقالب لیبیا 
را در حد بسیار زیادی، زیر سوال برد. انقالبیون نباید با اسرای 
جنگی خود چنین معامله رسوا و مفتضحانه را می کردند آنها 
مهمی،  اسرای  نداشتند  کنترول  عقالنیت خود  و  اعصاب  بر 
چون قذافی و معتصم و ابوبکر جابر یونس را در شهر سرت 
با وضع فجیع و ضدانسانی به قتل رساندند. انقالب خونبار لیبیا 
چالش های خود را به خوبی تاکنون برطرف نکرده و جنبش 

بهاری در لیبیا تبدیل به خونین ترین پاییز خود گردید. 
در مورد سوریه صحبت کردن کمی سخت است زیرا شرایط 
شده  بررسی  عربی  کشور  هر  از  متفاوت  بسیار  کشور  این 
است. تاکنون می توان سه سناریوی حل بحران و اعتراضات 
داخلی  سناریوی  همان  اول  فرمول  کرد  شناسایی  را  سوریه 
که  است  مدعی  رژیم  دارد.  تکیه  آن  به  رژیم  که  است 
می تواند بدون مداخالت خارجی در سوریه انتخابات برگزار 
نماید که در هفته گذشته این کار را کرد و انتخابات در سطح 
حکومت  نظر  زیر  سوریه  در  شاروالی ها  و  محلی  شوراهای 

برگزار شد. حکومت دمشق سخن از گفتمان ملی می زند و 
می خواهد اجتماعات سیاسی در داخل سوریه برگزار شود و 
احزاب  اساسی آورده شود.  قانون  در  و اصالحات  تغییرات 
ولی  باشند.  آزاد  رسانه ها  گردد،  تاسیس  سوریه  در  سیاسی 
در عمل این اقدامات چندان تاثیری نداشته است. خانم ناوی 
پالر گزارشگر سازمان ملل، متنی را از نقض حقوق بشر که 
وی  است.  کرده  تهیه  است،  زجر آور  و  تکان دهنده  بسیار 
براساس یافته های خود، می گ وید که دوسیه رژیم بشاراسد 
ابعاد  که  زیرا  ارجاع شود  ملل  سازمان  بخش جنایی  به  باید 
اوضاع  تکان دهنده و سنگین است.  بسیار  جنایت در سوریه 
سوریه نشان می دهد که فرمول رژیم برای راه حل، چاره ساز 
نفر در سوریه کشته شده و  از پنج هزار  تاکنون بیش  نیست. 
هر روز تعداد تلفات بیشتر می شود، هزاران نفر نیز زندانی و 
این خواست جامعه عرب  به  مفقوداالثر هستند رژیم سوریه 
بین المللی  و  منطقه ای  و  عربی  ناظران  که  نداده  مثبت  پاسخ 
داشته  سوریه  اوضاع  از  حقیقت یابی  و  شوند  سوریه  وارد 

باشند. 
در  که  کاری  است؛  عربی  و  منطقه ای  راه حل  دوم،  فرمول 
مورد یمن به تجربه گرفته شد. راه حل یمن یک فرمول عربی 
بود که سرانجام به اجرا گذاشته شد و رژیم علی عبداهلل صالح 
از قدرت کنار رفته گرچه دیرهنگام و توام با خونریزی هایی 
بود اما به هرحال یک چاره ی نسبتا خوبی بود که به تدریج به 
اجرا گذاشته شده و کم کم بقایا و آثار رژیم به تاریخ سپرده 
می شود. فرمول سوم در حل بحران سوریه می تواند سناریوی 
بود.  بسیار خشن خواهد  فرمول  این  باشد که  امنیت  شورای 
صدور  از  پس  اما  شد  تطبیق  لیبیا  در  امنیت  شورای  فرمول 
فتوا و مصوبه اتحادیه عرب. شورای امنیت در واقع، فرمولی 
موافقه  بدون  مورد کشورهای عربی  را کشف کرده که در 
با موافقه  لیبیا دیدیم که  اقدام نکند. در مورد  اتحادیه عرب 
جامعه عرب، قوای بین المللی وارد عمل شد و قطعنامه 1973 

مبنی بر بمباران لیبیا صادر گردید. 
با جامعه عرب  متاسفانه حکومت دمشق، در شرایط حاضر، 
ارتش  برگرداندن  را که  اتحادیه  درگیر شده و خواسته های 
شهرها  از  آنها  بیرون کردن  و  پایگاه ها  به  امنیتی  نیروهای  و 
باشد را، قبول نکرده و همین طور آزادی زندانیان سیاسی و 
نپذیرفته  سوریه  دولت  نیز  را  مخالفین  با  صلح  گفتگو های 
است. اتحادیه عرب سخت ترین تحریم ها را در مورد سوریه 
مقامات  بانکی  حساب های  مسدودشدن  است.  کرده  وضع 
سوریه، لغو پروازها و سفرها در ممالک عربی، تحریم هایی 
در مورد تجارت  و تحریم های بانکی از جمله اقداماتی است 
که در کنار تحریم های چون خرید نفت و گاز از سوریه که 
شده  گرفته  دست  در  کرده،  تصویب  را  آن  امنیت  شورای 
شامل  را،  سوریه  مقامات  از  هم  باالیی  بلند  لیست  یک  و 
نشان می دهند که جامعه عرب  اینها،  تحریم ها ساخته است. 
با حکومت سوریه درگیر شده و این مساله برای این کشور 
جاده صاف کن  عرب  اتحادیه  زیرا  است  خطرناک  بسیار 

شورای امنیت در اقدامات بعدی است. 
مورد  را  سوریه  بحران  حل  سه گانه ی  سناریوهای  اگر 
بهتر  اسالمی  و  عربی  حل  فرمول  به نظر  دهیم  قرار  مطالعه 
است  سوریه  خود  فرمول  و  امنیت  شورای  فرمول های  از 
ندارد طرح هایی که مطرح  زیرا دولت سوریه خود راه حلی 
بسیار  بین المللی  فرمول  نیست.  مخالفینش  قبول  مورد  کرده 
آن  شاهد  لیبیا  مورد  در  که  امری  است  بی رحمانه  و  خشن 
نیز  اسالمی  کنفرانس  سازمان  که  عربی  فرمول  پس  بودیم. 
مناسب ترین  و  بهترین  مورد سوریه  در  تایید می کند،  را  آن 
راه حل است. تجربه یمن در مورد سوریه بهتر از تجربه لیبیا 
است. سوریه اگر چنانچه به راه حل های منطقه ای تسلیم نشود، 
اوضاع این کشور به مراتب بدتر از آنچه که هست، می شود 
زیرا رد فرمول منطقه ای در واقع کشیده شدن سوریه به تصمیم 
شورای امنیت است گرچه روسیه در شورای امنیت از سوریه 
تاکنون حمایت کرده است. اما در دوام آن چندان اعتباری 
نیست. مسکو معمر قذافی را تنها گذاشت از کجا معلوم که 
لیبیا، در  بنغازی  نیمه راه بشاراسد نشود. در نظر گرفتن  رفیق 
مورد سوریه بسیار خطرناک است امری که که زمزمه شده تا 
یک منطقه فراغ در سوریه جستجو شود و فضای آن پرواز 
ممنوع و همه مخالفان و فراری های ارتش درآن گردهم آیند 
خود  زمستان  خونین ترین  به  تبدیل  سوریه  در  عرب  بهار  و 

شود. 

نشاط  و  تازگی  هیجان،  احساس  فوتبال، 
می کنند. این نشاط و هیجان می تواند در 
را  خود  جامعه،  عملی  یا  و  روانی  سطح 
کنترول نشده  هیجان های  البته  دهد.  نشان 
هم می تواند باعث شکل گیری نوع خاصی 
از طرفداری و تعصب نوین شود که طبعا 
پرخاشگری های خاص خود را هم شکل 

خواهد داد.
بیشتر  این نوشتار  ویژگی ای که من می خواهم در 
بین  وحدت  و  هماهنگی  احساس  بپردازم،  آن  به 
این  است.  ورزش  به  پرداختن  در  بدن  و  روح 
تمامی  در  می تواند  وحدت بخشی  مشخصه ی 
مراحل یک فعالیت ورزشی ـ از شکل گیری یک 
تیم تا تماشاگران ـ را شامل شود. زمانی که مردم 
ما پای تماشای مسابقه فوتبال کشورشان می نشینند، 
بر  تمرکز  با  به راحتی می توانند در کنار یکدیگر، 
یک موضوع کامال ملی و هماهنگ، بر روی یک 
خواست کامال مشترک، متمرکز شوند. مهم ترین 
موضوع در آن زمان برای یک بیننده افغانی، فارغ از 
همه نوع دسته بندی قومی و مذهبی، یک چیز است؛ 
برد تیمی به نام تیم ملی افغانستان. همه، به خوبی، 

می دانند که معنای تیم چیست و کوچک ترین عدم 
انحصاری  امتیازخواهی  برتری طلبی،  هماهنگی، 
معنا  چه  ورزشی  تیم  یک  در  کاذب  ادعای  و 
این  به  آگاهی  باشد.  داشته  می تواند  نتیجه ای  و 
موضوع و داشتن یک خواست و آرزوی مشترک، 
نوعی وحدت ذهنی و روانی بین بینندگان و متقابال 
ایجاد خواهد کرد؛  تیم ورزشی  اعضای  تمامی  با 
چیزی که در کشور ما در حد یک رویا مانده است. 
اما مسابقات فوتبال تیم کشور ما نشان داد که این 
به  رویا کامال دست یافتنی و عملی است. مشروط 
این که از شکست های قبلی نترسیم. اسیر اشتباهات 
رهبران  از  استفاده  با  و  نشویم  خود  گذشتگان 
و  مشترک  هدف  بر  تمرکز  حرفه ای،  مربیان  و 

حرفه ای با برنامه و تالش، عمل کنیم. 
ما،  فوتبال  تیم  مسووالن  و  مربیان  و  بازیکنان  اگر 
تیم  سابق  بازیکنان  بزرگ  اشتباهات  تاثیر  تحت 
می کردند،  نظر  صرف  جدید  آغازی  از  فوتبال، 
یک  می آمد؟  به دست  فعلی  موفقیت های  آیا 
انسان توانمند همیشه این اصل و واقعیت را در نظر 
می گیرد که اشتباهات گذشتگان، رفتار و تصمیم 
که  کسی  آن  اگر  حتا  داد.  نخواهد  شکل  را  من 
باشم. مربیان  اشتباه کرده است، خودم  در گذشته 
به خوبی،  افغانستان،  فوتبال  ملی  تیم  بازیکنان  و 
بر  متکی  و  بگیرند  فاصله  این گذشته  از  توانستند 
امکانات،  حداقل  با  خود  قابلیت های  و  توانایی ها 

موفقیت های جدیدی را به دست آورند.
ادامه در صفحه 9
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از سياست خارجی خود در  امريکا  اوباما، رييس جمهور  باراک 
رابطه با اسراييل و ايران به شدت دفاع کرده است.

در  اصالح گرا  يهوديان  گردهمايی  در  سخنانی  در  اوباما  آقای 
واشنگتن گفت هيچ کدام از دولت های پيشين در اياالت متحده 
به اندازه دولت او برای تضمين امنيت اسراييل تالش نکرده است.

به  امريکا  در  دولتی  هيچ  که  بگويم  »مفتخرم  اوباما گفت:  آقای 
اندازه دولت ما برای حمايت از امنيت اسراييل تالش نکرده است. 

هيچ کدام. اجازه ندهيد غير از اين را به شما بگويند.«
و  اسراييل  موشکی  سپر  به  مالی  کمک  به  اشاره  با  اوباما  آقای 
حيفا  شمال  جنگل های  در  وسيع  آتش سوزی  اطفای  به  کمک 

گفت تعهدش به اسراييل خدشه ناپذير است.

کاخ  گفت  ايران  اتومی  برنامه  به  اشاره  با  همچنين  اوباما  باراک 
سفيد و متحدانش تالش زيادی کرده اند تا مانع از دستيابی ايران 

به سالح هسته ای شوند.
آقای اوباما گفت: »ما فقط درباره آن صحبت نکرده ايم بلکه عمل 

کرده ايم. ما به افزايش فشار )بر ايران( ادامه خواهيم داد.«
و  »جامع ترين  عنوان  به  ايران  عليه  امريکا  تازه  تحريم های  به  او 
وضع  کشور  اين  بر  تاکنون  که  برد  نام  تحريم هايی  شديدترين« 

شده است.
باراک اوباما همچنين بار ديگر بر در نظر گرفتن »همه گزينه ها« در 

برخورد با برنامه اتومی ايران تاکيد کرد.
و  می شود  برگزار  ديگر  سال  امريکا  رياست جمهوری  انتخابات 
هفته های  در  رياست جمهوری  نامزدی  جمهوری خواه  داوطلبان 
و  ايران  برابر  در  نرمش  به  مکرر  طور  به  را  اوباما  آقای  گذشته 

ضعف در حمايت از اسراييل متهم کرده اند.
نامزدهای دموکرات رای  به  به طور سنتی  امريکا  جامعه يهوديان 
نارضايتی  از  بتوانند  اميدوارند  جمهوری خواهان  ولی  داده اند، 

يهودی ها برای جذب رای آنها استفاده کنند.
جمهوری خواهان برای جلب توجه يهوديان امريکا، عالوه بر انتقاد 
از برخورد دولت اياالت متحده با برنامه اتومی ايران، بر روابط سرد 
آقای اوباما با بنيامين نتانياهو، نخست وزير اسراييل و تالش های او 

برای احيای روند صلح خاورميانه انگشت گذاشته اند.

شورای امنيت سازمان ملل متحد، تحريم های اعمال شده 
سرمايه گذاری  بانک های  و  ليبيا  مرکزی  بانک  بر 

خارجی اين کشور را لغو کرده است.
با  اقدام  اين  نيويارک،  مقيم  ديپلومات های  گفته  به 
نقدينگی  به بحران کمبود  پايان دادن  به  هدف کمک 

در ليبيا صورت گرفته است.
در  گرفت  تصميم  گذشته،  جمعه  امنيت،  شورای 
صورت عدم وصول هيچ شکايتی تا جمعه 16 دسامبر، 
بانک سرمايه گذاری  و  ليبيا  مرکزی  بانک  دارايی های 

خارجی اين کشور را آزاد کند.
نشد،  ابراز  موضوع  اين  با  مخالفتی  که  اين  به  توجه  با 
ليبيا را  اين شورا اعالم کرد دارايی های بانک مرکزی 

آزاد می کند.
تحريم های  بيشتر  امنيت،  شورای  اقدام  اين  پی  در  هم  امريکا 

وضع شده عليه ليبيا را لغو کرد.
دولت موقت ليبيا در هفته های اخير خواهان آزاد شدن 150 ميليارد 
دالر از دارايی های مسدود شده خود در کشورهای ديگر شده بود 
تامين  را  هزينه های جاری  و  پرداخت  را  تا دست مزد کارکنانش 

کند.
دارايی های بانک های ليبيا در خارج از اين کشور در پی سرکوب 
معترضان به وسيله حکومت قذافی در اوايل امسال و اقدام نظامی 

عليه اين کشور مسدود شده بود.

بخشی از تحريم های ليبيا پس از سقوط حکومت معمر قذافی لغو 
تاخير  با  فنی  و  مسايل حقوقی  به خاطر  آنها  لغو کامل  ولی  شد، 

مواجه شده است.
در پی اعالم تصميم شورای امنيت، دولت اياالت متحده نيز بيشتر 

تحريم های وضع شده عليه ليبيا را لغو کرد.
از  دالر  ميليارد   30 کشور  اين  کرد  اعالم  امريکا  ماليه  وزارت 
را  ليبيا  بانک عربی  و  ليبيا  بانک مرکزی  دارايی های مسدودشده 
اموال مسدودشده  از  دالر  ميليارد  ده  نيز  بريتانيا  است.  آزاد کرده 

ليبيا را آزاد کرده است.
دارايی های  از  مسدوديت  رفع  بريتانيا  وزير خارجه  ويليام هيگ، 

ليبيا را لحظه مهمی در روند گذار در اين کشور دانست.

روز  درگيری های  کشته شدگان  به  قزاقستان  در  مخالف  فعاالن 
جمعه ميان پوليس و کارگران اعتصابی صنعت نفت، ادای احترام 

کردند.
قبلی  پايتخت  آلماتی،  در شهر  استقالل  بنای  بر روی  فعاالن  اين 
قزاقستان، گل گذاشتند و خواستار انجام تحقيق در مورد درگيری 

در شهر نفت خيز جانايوزن در غرب اين کشور شدند.
ديگری پوليس با کارگرانی که از بيش از شش ماه قبل در تقاضا 
برای باالرفتن دست مزدشان ميدان اصلی شهر نفت خيز جانايوزن 

را اشغال کرده بودند، ده کشته و ده ها مجروح بر جای گذاشتند.

به گفته شاهدان، نيروهای امنيتی به سوی چند هزار کارگر نفتی 
که در اعتراض به اخراج و کمبود دست مزد در ميدان مرکزی شهر 
اجتماع کرده بودند، آتش گشودند، اما مقامات دولتی تيراندازی 

به سوی معترضان را تکذيب کرده اند.
به آتش کشيده  ميدان  اطراف  براساس گزارش ها، ساختمان های 
شد و دولت قزاقستان نيروهای ويژه را برای مقابله با نا آرامی به 

اين شهر اعزام کرد.
ميدان های  پروازهای  لغو شدن  پی  در  اما  است  آرام  اکنون  شهر 

هوايی نزديک آن، همچنان به روی جهان خارج بسته است.

و  نيک پا  مانند  افرادی  وجود  با  ما،  چند  هر 
تاکنون  نيز  رزمی  ورزش های  در  بهاوی، 
که  داشت  نظر  در  بايد  اما  درخشيده ايم؛  خوش 
ويژگی های  و  دشواری ها  از  تيمی  ورزش های 
خاصی برخوردار است. ما معموال در وزش های 
بهتر  ديگر  فردی  فعاليت های  بيشتر  مانند  فردی 
کار  مهارت  در  دقيقا  مشکل  می کنيم.  عمل 
گروهی است. تيم های فوتبال و کرکت ما نشان 
فعاليت های  در  نتوانيم  تا  ندارد  وجود  دليلی  داد 
گروهی نيز موفق و حرفه ای عمل کنيم. هر چند 
اما  اين زمينه، هنوز ضعف های جدی داريم،  در 

قابليت رفع آن کامال در بين مردم ما وجود دارد.
تيم فوتبال يک  بايد توجه کنيم که  اين نکته  به 
کشور به عنوان يک نماد شناخته می شود. اصوال 
همان  نماينده ی  و  نماد  کشوری  هر  تيم های 
کشوراند. تيم های المپيادهای علمی هر کشوری، 
و  ملی  عزم  و  توجه  ميزان  شاخص های  از  يکی 
مردمی آن کشور در زمينه علم می باشد. تيم های 
اقصادی و تجاری هر کشوری نيز قدرت اقتصادی 
می دهند.  نشان  را  کشور  آن  توليدکنندگی  و 
جذاب ترين  و  برجسته ترين  عنوان  به  فوتبال، 
ورزش گروهی و تيمی جهان، می تواند نمايندگی 
قدرت نفوذ، هماهنگی تيمی، تابعيت سازمانی و 
مديريت تخصصی آن کشور را داشته باشد. تيم 
ملی فوتبال و کرکت افغانستان، هر چند توانستند 
با تکيه بر توانايی های فردی بازيکنان خود، خوب 
بدرخشند، اما مسلما مديريت و مربيان اين تيم ها 
اين  داشته اند.  موفقيت ها  اين  در  مهمی  نقش  نيز 
تحليل من، بيشتر متکی بر اين اصل است که کار 
هيچ وجه  به  حداقلی  مديريت  يک  بدون  تيمی 
نتيجه ی مطلوبی نخواهد داد. اما، همه ی ما به خوبی 
کارهای  در  هماهنگی  و  مديريت  که  می دانيم 
تيمی از بزرگ ترين ضعف های اين کشور است. 
تيم های فوتبال و کرکت ما می توانند حداقل برای 
مردم کشور منبع الهام بخش و الگويی برای شروع 

کارهای گروهی در سطح ملی باشند. 
گروهی  هماهنگی  به  نگاه  با  ما  مردم  که  زمانی 
می بينند،  را  نتيجه  مربيان شان  و  تيم  اعضای  بين 
بين  هماهنگی  و  وحدت  اثر  وجه،  عينی ترين  به 
افراد جامعه را درک می کنند. در آن زمان شايد 
بيشترين چيزی که می تواند بيننده بازی فوتبال را 
و  بازيکنان  بين  اين است که چرا  عصبانی کند، 
يا مسووالن تيم هماهنگی وجود ندارد. عملکرد 
از  يکی  ورزشی  تيم های  نتيجه بخش  و  خوب 
بهترين راه های آموزش غيرمستقيم اثرات وحدت 

و هماهنگی در جامعه می باشد. 
نکته آخری که بايد به آن توجه داشت، نقش مهم 
هويت  ايجاد  در  ورزشکاران  افتخارآفرينی های 
برای  کشوری  هر  مردم  است.  کشور  مردم  ملی 

ارزشمند  چيزی  داشتن  نيازمند  خود  از  تعريف 
برای بيان کردن آن، به خود و ديگران، می باشند. 
برای خود مشخصه های  هر کشوری هم معموال 
ارزشمند تاريخی دارد که می تواند به موضوعات 
مبارزاتی و حتا  مختلف علمی،  مکانی، طبيعی، 
اين  چقدر  هر  حال،  اين  با  برگردد.  حکومتی 
مشخصه ها به گذشته بيشتری برگردند اثرگذاری 
و باورمندی ما نسبت به آن ها کم تر خواهد بود. 
افتخار  خود  گذشته  به  هميشه  نمی تواند  انسان 
کند و خودش را با افتخارات گذشتگان بشناسد. 
افتخارات  در  ما  که  است  همين  هم  واقعيت 
گذشتگان هيچ نقشی نداشته ايم و ادعا و احساس 
نفس  عزت  يک  آنان  از  وام گرفته  ارزشمندی 
مردم  می کند.  ايجاد  ما  در  را  کاذب  هويت  و 
متعلق  که  هستند  افتخاراتی  نيازمند  هرکشوری، 
به زمان و دوره خودشان باشد. کسب افتخارات 
مهم ترين  از  ورزشی  و  فرهنگی  علمی،  سياسی، 
منابع »احساس هويت ملی« برای مردم يک کشور 
است. ورزشکاران ما با کسب افتخارات ملی در 
واقع نياز بسيار حياتی مردم کشورشان را، به داشتن 
شناساندن  و  شناختن  برای  ارزشمندی  چيزهای 
خويش، در سطح يک ملت، فراهم می کنند. شايد 
خود ورزشکاران تيم های ملی ورزشی به اهميت 
و حساسيت اين نقش خود به خوبی واقف نباشند، 
اما بايد بدانند که آنها می توانند يکی از نقش های 
افغانستان  کشور  در  را  ملت سازی  فرايند  اصلی 
ايفا کنند. مردم کشور ما نياز دارند در هر زمانی 
برتری  توانمندی و  برای احساس قدرت،  چيزی 
در مقايسه با مردم ديگر کشور را داشته باشند و 
موفقيت های علمی، ورزشی، اقتصادی و سياسی 

اين نياز را برآورده می کند.
با وجود تمامی آنچه به آن اشاره شد، ما هنوز نياز 
به تمرين های بسيار جدی تر در انجام فعاليت های 
تيمی و گروهی در عرصه های ملی داريم. ما هنوز 
هيجانی رفتار می کنيم و از همين نقطه نيز آسيب 
حاصل  نتيجه  در  می توان  را  نکته  اين  می بينيم. 
هند  با  بازی  در  کشورمان  فوتبال  تيم  مسابقه  از 
و  حرفه ای تر  کار  نيازمند  هنوز  ما  کرد.  مشاهده 
مديريت منسجم تر و علمی تری هستيم. نبايد خود 
مقياس های  در  يا  و  کوچک  موفقيت های  به  را 
قابليت  ورزشی  مسابقات  کنيم.  محدود  خرد، 
ملی،  انسجام  احساس  ايجاد  برای  بااليی  بسيار 
انتقال غيرمستقيم و موثرتر تجربه ی هماهنگی های 
اجتماعی در بين مردم، ضرورت درک و پذيرش 
روحيه تابعيت سازمانی و حرفه ای و ايجاد احساس 
عزت و هويت ملی در کشور دارد. يادمان باشد 
آفت موفقيت، تنبلی است و ما حق و فرصت تنبلی 

و کم کاری را نداريم.

اوباما از رويکرد کاخ سفید به اسرايیل و ايران دفاع کرد

تحريم بانک مرکزی لیبیا لغو شد

عزاداری برای کشته شدگان درگیری های روز جمعه قزاقستان

هویت یک بازی
در حاشیه مسابقات تیم ملی فوتبال و 

کرکت افغانستان
ادامه از صفحه 8
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وقوع سیل و طوفان گرمسیر شدیدی در جنوب 
فیلیپین، حدود 213 کشته و نزدیک به ۴۰۰ مفقود 
رقم  که  می رود  احتمال  است.  گذاشته  جای  بر 

آسیب دیدگان این طوفان افزایش یابد.
گرمسیر  طوفان  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
حرکت  در  جمعه،  شب  نیمه  حدود  »واشی« 
سمت  به  مینداناو  جنوبی  جزیره  شرق  از  خود 
موجب  منطقه،  این  منازل  تخرب  ضمن  غرب، 
سرازیرشدن رودخانه ها و روان شدن سیل و گل 
و الی شده و ساکنین منطقه را که اکثرا در آن 
ساعت از شب در حال استراحت بودند، غافلگیر 

کرده است.
 12 از  بیش  منطقه  این  در  مداوم  طوفان  و  باران 
ساعت به طول انجامیده و به گزارش خبرگزاری ها 
تا حدود 213 کشته برجای گذاشته است. شبکه 
تعداد  سرخ،  صلیب  از  نقل  به  الجزیره  خبری 

کشته شدگان را 213 تن اعالم کرده است.
مقامات حدود  گفته  به  حال حاضر  در  همچنین 
و  هستند  مفقود  منطقه  این  در  همچنان  تن   ۴۰۰
حدود 2۰ هزار سرباز برای انجام عملیات نجات 

در منطقه مستقر شده اند.
روان  منطقه  این  سمت  به  که  بادهایی  سرعت 
شده اند، در شدیدترین زمان حدود ۷۵ کیلومتر در 
ساعت بوده است که در مواردی با تندبادهایی با 
سرعت ۹۰ کیلومتر در ساعت نیز همراه می شدند.

غیرمترقبه ای  امر  فیلیپین  در  طوفان  وقوع  اگرچه 
دست  این  با  مجمع الجزایر  این  جنوب  نیست، 

طوفان ها ناآشنا است.
طوفان  این  اثر  بر  به شدت  که  مناطقی  جمله  از 

آسیب دیده، شهر ایلیگان با جمعیتی حدود صد 
این  ایلیگان،  شهردار  گفته  به  است.  نفر  هزار 
بدترین سیلی بود که تا به امروز در این شهر روان 

شده است.
اگرچه پیشتر در فیلیپین اعالم شده بود که مناطق 
طوفان  این  معرض  در  مجمع الجزایر  این  جنوبی 
قرار دارد، بِنیتو راموس، مدیر شورای ملی کاهش 
است  مستقر  مانیل  در  که  خسارات  مدیریت  و 
از  خارج  منطقه  این  که  آن جایی  از  می گوید 
کمربند گردباد و طوفان در فیلیپین قرار دارد، به 
نظر می رسد که ساکنان این ناحیه خطر طوفان را 

چندان جدی نگرفته  بودند.
اساس  بر  که  است  کرده  تاکید  راموس  آقای 
گزارش های رسیده به مقامات، احتمال آن می رود 

که شمار آسیب دیدگان این حادثه افزایش یابد.

مخالفان حکومت بشار اسد، برای برگزاری 
در  سوریه،  ملی  شورای  کنگره  نخستین 

تونس گردهم آمده اند.
ملی  شورای  اعضای  از  نفر   2۰۰ حدود 
سوریه در نزدیکی شهر تونس جمع شده اند 

تا مواضع خود را به هم نزدیک کنند.
حکومت  مخالفان  می گویند  خبرنگاران 
یک  جایگاه  شورا  این  امیدوارند  سوریه 

دولت در تبعید را پیدا کند.
ملی  شورای  رییس  غلیون،  برهان  گفته  به 
سوریه، مخالفان باید »متحد شوند تا قوی تر 

شوند.«
آقای غلیون گفت: »ما باید پس از برگزاری 
کنیم،  پیدا  بهتری  سازمان دهی  کنگره  این 
با توان  اهداف مشخص تری داشته باشیم و 

بیشتری به پیش برویم.«

این در حالی است که ناآرامی ها در سوریه 
از  از مخالفان پس  نفر  ادامه دارد و هزاران 
برگزاری نماز جمعه در جاده های شهرهای 

مختلف سوریه تظاهرات کرده اند.
از  نفر  شش  حداقل  می گویند  معترضان 
شهر  در  جمعه  روز  در  تظاهرکنندگان 
امنیتی  نیروهای  دست  به  حمص  مرکزی 

کشته شدند.
ملی سوریه عصر جمعه در  کنگره شورای 
شمال تونس آغاز به کار کرد و قرار است تا 

یک شنبه ادامه داشته باشد.
به  استانبول  در  پیش تر  سوریه  ملی  شورای 
نخبه  افراد  از  آنها  بیشتر  وسیله گروهی که 

خارج از سوریه بودند، تشکیل شد.
سوریه  داخل  معترضان  با  افراد  این  بیشتر 

ارتباط ندارند.

نخستین کنگره مخالفان اسد در تونس تشکیل شدکشته و مفقود شدن بیش از ۶۰۰ تن در اثر طوفان در فیلیپین 

این طوفان همچنان به سمت شمال غرب در حال 
حرکت است.

در  که  است  طوفانی  نوزدهمین  »واشی«،  طوفان 
میان،  این  از  می دهد.  فیلیپین رخ  در  سال 2۰11 
ماه سپتامبر سال جاری، وقوع دو گردباد شدید به 
فاصله کوتاهی از یکدیگر، بیش از صد کشته بر 

جای گذاشت.
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