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خطوط قرمز حکومت 
در مذاکره با طالبان

پس از نشر خبر هایی در مورد ایجاد دفتر سیاسی 
برای طالبان در قطر، اکنون بحث بر سر خطوط قرمز 
افغانستان  حکومت  و  طالبان  از سوی  مذکرات  این 
اعالم می شود. گروه طالبان در اعالمیه ای گفته است: 
»این تفاهم به معنای خاتمه جهاد نیست و هم چنین 
دولت  اساسی  قانون  ما  که  نیست  معنا  این  به 

دست نشانده ی کابل را بپذیریم.«
حکومت افغانستان نیز پیش شرط  های  محوری خود 
کریم  است.  کرده  مطرح  طالبان  با  مذاکره  در  را 
خلیلی، معاون دوم رییس جمهور کرزی، روز گذشته 
با صراحت گفت: »عصر کیبل به پایان رسیده و در 
مذاکره با مخالفان نباید از خطوط قرمز عبور کرد.« 
آقای خلیلی بر حفظ دست آورد های ده ساله نیز تاکید 
کرده است. اکنون به نظر می رسد که برای راه اندازی 
دیوار  طالبان  و  افغانستان  حکومت  میان  گفتگوها 

بلندی وجود دارد.
از نظر طالبان، حکومت کابل یک اداره دست نشانده به 
شمار رفته و حتا به عنوان طرف مذاکره در گفتگوها 

قبول نشده است.
فکری  باور های  با  افغانستان  حکومت  مقابل،  در 
حاکمیت شان  زمان  در  که  روش هایی  و  طالبان 
داشته اند، به شدت مخالف می باشد. قبال نیز حکومت 
پیش شرط های  امریکا  متحده ی  ایاالت  و  افغانستان 
اصلی در گفتگو با طالبان را مطرح کرده بودند. این 

پیش شرط ها عبارت بود از: 
1- جدایی طالبان از القاعده؛

2- پذیرش قانون اساسی؛
3- دست برداشتن از جنگ.

در  امریکا  متحده  ایاالت  که  نیست  معلوم  اکنون 
گفتگو های قطر بر این پیش شرط ها تاکید کرده است 

و یا آن که همه ی آنها را نادیده گرفته است.
اظهارات روز گذشته ی کریم  خلیلی، سیاست حکومت 
کشور  داخل  و  قطر  در  اخیر  فعالیت های  برابر  در 
اساسی  محور های  و  خطوط  و  ساخت  روشن  را 

حکومت را در مذاکره با طالبان بیان کرد.
مهم  و  اساسی  اصل  چند  بر  جمهور  رییس  معاون 
در گفتگوها تاکید کرد؛ نخست این که این مذاکره به 
رهبری افغان ها باشد و کشورهای متحد و دوست، 
در حمایت ملت و دولت افغانستان در نقش مثبت و 

همکار به فعالیت های شان ادامه دهند.
مساله ی اساسی و مهم تری که از سوی معاون رییس 
جمهور بیان شد، تاکید بر خطوط قرمز و عدم پذیرش 

امارات اسالمی از سوی مردم افغانستان بود.
این شرایط هرچند فاصله ها را برای گفتگو ها زیادتر 
می کند، اما می تواند دیدگاه طرف ها را در مسایل مذاکره 
از حالت ابهام، سردرگمی و فقدان استراتژی بیرون کند.

آقای کرزی  گفته های معاون دوم  که  دید  باید  حال 
دستگاه  های  دیگر  و  صلح  عالی  شورای  می تواند 
قرار  گفتگو ها  در  واقعی شان  بستر  در  را  حکومت 
 دهد و یا آن که حکومت، همانند گذشته، در فضایی 
از  تاثیر پذیری  با  فاقد راهکار های روشن و  مبهم و 
به نظاره  با طالبان، روند گفتگو ها را  حلقات هم سو 
می نشیند. به هر حال انتظار مردم این است که دیگر 
مجالی برای عصر طالبانی داده نشود و ارزش های 
قانون اساسی و دست آورد های ده ساله، به پیشواز 

طالبان فدا نشود.

زنگ اول


ادامه ی  می گوید  خوانده  اهمیت 
فساد سازمان یافته و گسترده  در نظام 
موجود، بی عدالتی و عدم حسابدهی 
را  مردم  ناظر،  نهادهای  به  حکومت 
نگران  مملکت  آینده ی  به  نسبت 

مواد مخدر شد که  قیمت  افزایش 
آوردن  عوامل روی  از  یکی  خود 
بوده  خشخاش  کشت  به  دهقانان 

است.
حاکی  متحد  ملل  سازمان  آمار 
است که قیمت مواد مخدر نسبت 
به سال 2010 میالدی، 133 درصد 
ملل  گفته  به  است.  داشته  افزایش 
مخدر  مواد  باالی  قیمت  متحد، 
به  دهقانان  است که  مفهوم  این  به 
خواهند  ادامه  مخدر  مواد  کشت 
داد. همچنان در سال گذشته عاید 
حاصله از مواد مخدر برای دهقانان 
کشت  عاید  برابر   11 افغانستان 

گندم بوده است.
ده سال  که  است  حالی  در  این 
در  مخدر  مواد  با  مبارزه  می شود 
بخشی  شورشیان،  با  جنگ  کنار 
و  افغانستان  دولت  تالش های  از 
می دهد.  تشکیل  را  جهانی  جامعه 
که  می کنند  انتقاد  امور  آگاهان 
مخدر،  مواد  افزایش  اصلی  دلیل 
نبود یک اراده سیاسی برای مبارزه 

با آن است.
تعهد  که  است  افزوده  فیتیدوف 
و  ملی  وسیع  سطح  در  قوی تر 
تا  است  نیاز  بین المللی  شرکای 
تولید  و  کشت  افزایش  از  بتوان 
مواد مخدر در افغانستان جلوگیری 

کرد.

اجرایی  رییس  فیدوتوف،  یوری 
دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر 
»براین  گفت:  متحد  ملل  سازمان 
بخش  یک  مخدر  مواد  اساس، 
منبع  است،  افغانستان  اقتصاد  مهم 
برای  مالحظه ای  قابل  تمویلی 
را  فساد  و  می باشد  شورشیان 

شعله ور می سازد.«
مواد  درصد   90 حدود  افغانستان 
می کند.  تولید  را  جهان  مخدر 
متحد،  ملل  سازمان  آمار  براساس 
هزار   131 حدود   2011 سال  در 
مواد  کشور  این  در  زمین  هکتار 
مخدر کاشته شده بود که نسبت به 
سال قبلش، افزایش هفت درصدی 

را نشان می دهد.
دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر 
است  افزوده  متحد  ملل  سازمان 
مخدر  مواد  تولید  مجموع،  در  که 
 61 گذشته  سال  در  افغانستان  در 
 5800 به  و  داشته  افزایش  درصد 
متریک تن رسیده است، در حالی 
که این رقم در سال2010 میالدی 

3600 متریک تن بوده است.
دلیل  به  میالدی   2010 سال  در 
از  وسیعی  بخش  نباتی،  آفات 
کشتزارهای مواد مخدر آسیب دید 
و در پی آن، تولید مواد مخدر در 
بنابراین،  یافت.  کاهش  افغانستان 
به  کاهش تولید مواد مخدر، منتج 

اصالح طلبان  جریان  کابل:  8صبح، 
در  فعال  جوانان  از  مجموعی  که 
در  است،  فرهنگی  عرصه های 
اداری  فساد  با  مبارزه  اعالمیه ای 
با  تروریزم  علیه  جنگ  مثابه  به  را 

ساخته است.
تالش های  اصالح طلبان  جریان 
را که در راستای  متعددی  نهادهای 
فعالیت  بردن فساد در کشور  بین  از 
می گوید  خوانده  بی نتیجه  می کنند، 
که تداوم فساد گسترده در نهادهای 
که  می رساند  بین المللی،  و  دولتی 
دولت افغانستان اراده ای برای مبارزه 

با فساد ندارد.
خود  اعالمیه  در  اصالح طلبان 
هستیم  نگران  شدیدا  »ما  می گویند: 
اداری  فساد  تداوم  صورت  در  که 
بی توجهی دولت مردان  و  در دولت 
به اصالحات و خواست های معقول 
بحران  به  را  جامعه  مدنی،  نهادهای 

جدی خواهد کشاند.«
این جریان پیشنهاد کرده که به جای 
است  بهتر  ناکارا،  و  متعدد  نهادهای 
که حکومت افغانستان برای مبارزه با 
فساد یک واحد مستقل ملی را که از 
دور  به  زورمندان حکومتی  سلطه ی 

باشد، ایجاد کند.
این جریان اصالح طلب تاکید کرده 
گذشته  ده سال  تجربه  که  است 
بزرگ ترین  که  می دهد  نشان 
دولت  از  مردم  نارضایتی  عامل 
مسلح،  مخالفان  قوت گیری  و 
تمام  در  اداری  فساد  موجودیت 

نهادهای دولتی است.
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به  و همچنین  نیست  معنای خاتمه جهاد  به  تفاهم  این  »اما  است:  افزوده  اعالمیه 

این معنا نیست که ما قانون اساسی اداره )دولت( دست نشانده کابل را بپذیریم.«
پذیرفتن ارزش های مندرج در قانون اساسی در مورد مشارکت اجتماعی و سیاسی 
زنان، آزادی بیان و آزادی های فردی، از شرط های اصلی دولت و جامعه جهانی 

برای مصالحه با طالبان بوده است.
باید  صلح،  به  پیوستن  و  آشتی  برای  طالبان  که  است  کرده  تاکید  بارها  دولت 

دست آوردهای ده سال اخیر این کشور را بپذیرند.
هدف  با  جهانی،  جامعه  با  تفاهم  ایجاد  به  آنها  تصمیم  که  می گویند  طالبان  اما 

»برآورده کردن اهداف ملی و اسالمی مردم افغانستان« اتخاذ شده است.
ارشد  نماینده  زودی یک  به  است  قرار  که  گفته اند  امریکایی  مقامات  همزمان، 
با حکومت  طالبان  با  تا در مورد چگونگی گفتگو  اعزام کنند  به کابل  را  خود 

افغانستان صحبت کند.
هیالری کلنتون، وزیر خارجه امریکا، گفته است که برای این هدف، قرار است 
مارک گروسمن، فرستاده ویژه امریکا به منطقه، به کابل بیاید و با حامد کرزی 

دیدار کند.
طالبان  با  گفتگو  آغاز  برای  گذشته،  سال  امریکا  که  است  حاکی  گزارش ها 
یک طرح ابتدایی ریخته بود که براساس آن، باید پنج نفر از زندانیان طالبان از 

گوانتانامو رها شده و به قطر منتقل می شدند.
این  با  از مخالفت حامد کرزی، رییس جمهور کشور  تفاهم ظاهرا پس  این  اما 

طرح، به هم ریخت.

ضرورت اجماع 
نخبگان سیاسی 
در پروسه صلح

مظفر خاوری، استاد دانشگاه
سیاست مداری،  و  سیاست  عرصه 
در  همه  که  نمی باشد  عمومی  پارک 
مشغول  نظر  اظهار  یا  زدن  قدم  به  آن 
میدان  در  نظر  اظهار  و  عملکرد  باشند. 
سیاست مانند خریدن از بقالی سرکوچه 
چالش ها  بحران ها،  این  بلکه  نیست؛ 
نخبگان  که  است  مهم  رویدادهای  و 
و  برجسته  سیاست مداران  و  سیاسی 
کرده  متمایز  سایرین  از  را  تاریخ ساز 
عنوان  به  را  آنان  عملکرد   و  اقدام  و 

مرجع، بر دیگران مستولی می نماید.
لحاظ  به  افغانستان،  که  شرایطی  در 
شتاب گرفتن تحوالت سیاسی در عرصه 
پروسه صلح، حساس ترین لحظات خود 
را سپری می کند، نحوه عملکرد و میزان 
نخبگان  و  سیاست مداران  همسبتگی 
چگونگی  در  می تواند  کشور  سیاسی 
اساسی  نقش  وضعیت  این  از  عبور 
داشته باشد. تجربه تاریخی افغانستان در 
دوران معاصر- کمونیست ها، مجاهدین 
و طالبان- بیانگر نقش حیاتی و حساس 
سیاست مداران و نخبگان سیاسی کشور 

در تعیین سرنوشت کشور می باشد. 
کارکرد  مهم ترین  حاضر،  حال  در 
سیاسی،  نخبگان  و  سیاست مداران 
شبه اپوزیسیون،  و  حکومتی  از  اعم 
فشار  آوردن  جهت  در  تالش  باید 
صلح  پروسه  گفتگوهای  حرکت  برای 
براساس قانون اساسی و دست آوردهای 
ملت افغانستان در طی یک دهه گذشته 
گذشته،  در  که  همان گونه  زیرا  باشد. 
به  امت  و  طبقه  قومیت،  سیاسی شدن 
که شکل گیری  شد  باعث  دولت  جای 
برای  نهاد  یک  عنوان  به  مدرن  دولت 
بخشی  قدرت  ابزار  و  امنیت  تامین 
شود،  مواجه  مشکل  با  شهروندان  به 
اصلی  مسیر  از  پروسه  این  خارج شدن 
بازگشت  باعث  است  ممکن  نیز  آن 
طبیعی  وضع  به  کشور  این  همیشگی 

هابزگونه گذشته شود. 
امکان  این  از  رهایی  برای  حال،  هر  به 
نخبگان  و  سیاست مداران  خطرناک، 
باید  اپوزیسیون  و شبه  حاکم  سیاسی 
جایگاه  نیز  و  قدرت  داشتن  مسوولیت 
»غیرمهم«  و  مهم«  »مسایل  رده بندی  و 
اهمیت  به  توجه  با  کرده  درک  را 
آینده  تعیین سرنوشت  در  پروسه صلح 
کشور، مسووالنه در این جهت کمک 
که  است  جهت  همین  به  شاید  کنند. 
کشور  منزلت  و  قدرت  سطح  بهبود 
سیاست مداری  چالش  پیچیده ترین 
لحاظ  به  که  است  سیاست  عرصه  و 
پیچیدگی حتا قابل مقایسه با انجنیری و 

طب نمی باشد. 

جریان اصالح طلبان: 
مبارزه با فساد مانند جنگ در برابر تروریزم مهم است

ACKU



3 سال پنجم   شماره مسلسل 1317      شنبه 24 جدی 1390    

احتمال افزایش اختالفات میان ادارات دولتی امریکا 
در مورد جنگ افغانستان

یک تن از قاچاقبران بزرگ بازداشت شد

جبهه ملی:
خواهان نظام فدرالی در افغانستان 

نیستم

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 بیات1135
ه و تنظیم:

تهی

اداره های استخباراتی امریکا در یک گزارش 
محرم هشدار می دهند که جنگ افغانستان در 
حالت رکود قرار گرفته و در صورت خروج 
شاید  افغانستان  حکومت  خارجی  قوای 

سقوط کند.
اخیر  گزارش  در  که  ارزیابی هایی  اساس  به 
نهادهای استخباراتی امریکا درج شده است، 
افغانستان  در یک سالی  وضیعت جنگ در 
آغاز شده  امریکا  در  انتخاباتی  مبارزات  که 
یک موضوع اساسی خواهد بود و اختالفات 
را در مورد جنگ افغانستان بین قصر سفید، 
دفاع  وزارت  و  امریکا  استخباراتی  ادارات 

این کشور بیشتر خواهد ساخت.
تایمز،  آنجلس  الس  روزنامه  از  نقل  به 
دیگر  و  سی آی ای  توسط  که  گزارشی 
شده،  ترتیب  امریکا  استخباراتی  اداره های 
این  شد.  داده  سفید  قصر  به  گذشته  هفته 
بین  را  شدید  اختالف نظر  یک  گزارش 
در  امریکا  و  ناتو  قوای  عمومی  فرماندهان 
ایاالت  سفیر  و  آلن  جان  جنرال  افغانستان، 

متحده در کابل راین کراکر نشان می دهد.

یک شبکه ی بزرگ قاچاق مواد مخدر، در 
حوزه جنوب غرب از سوی پولیس مبارزه 

با مواد مخدر بازداشت شده است.
بازمحمد  افغانستان،  بخیر  صبح  از  نقل  به 
احمدی معین مبارزه با مواد مخدر وزارت 
امور داخله، در یک نشست خبری در کابل 
اصلی  باشنده ی  عیسی  حاجی  که  گفت 
بزرگ  قاچاقبران  از  یکی  و  هلمند  والیت 
مواد مخدر طی یک عملیات ویژه از سوی 
والیت  در  موادمخدر  با  مبارزه  پولیس 

نیمروز بازداشت شده است. 
آقای احمدی افزود حاجی عیسی که خود 

که   می کند  رد  را  گزارش هایی  ملی  جبهه 
در  فدرالی  نظام  برقراری  تالش  در  گویا 

کشور است.
به گزارش رادیو آزادی، رییس جبهه ملی 
تاکید می کند که در نشست برلین آنان در 
مورد ایجاد نظام فدرالی بحث نکردند و در 
حال حاضر شرایط برای این نظام در کشور 

مساعد نمی باشد.
از  بازگشت  از  پس  که  مسعود  ضیا  احمد 
میدان  در  جمعه  روز  صبح  برلین  نشست 
هوایی کابل با خبرنگاران صحبت می کرد، 
گفت که آنان خواهان ایجاد نظام پارلمانی 

به جای نظام ریاستی هستند.
اهداف  از  یکی  مسعود  آقای  گفته  به 
برلین حفظ  عمده شرکت آنان در نشست 

دست آوردهای 10 ساله افغانستان بود.
وی گفت: »به خاطر این که بتوانیم از همه 
سال   10 طول  در  که  پدیده هایی  و  کارها 
وقوع  به  و  داده  رخ  افغانستان  در  گذشته 
پیوسته دفاع کرده باشیم، و همچنان به این 
تحمیل  و  آوردن  وجود  به  از  که  منظور 
یک مفکوره افراطی بر سر مردم جلوگیری 
کنیم، ما سفری داشتیم با برخی از دوستان 
امریکا  برازنده  افغانستان که شخصیت های 
بودند،  آلمان  پارلمان  اعضای  و  بودند 

مذاکرات و تبادل نظر کردیم.«
در  بحث  هدف  به  برلین  نشست 
افغانستان  سیاسی  وضعیت  مورد 
با حضور شماری از سران احزاب 
و  حکومت  سیاسی  مخالف 
اعضای کانگرس امریکا در اوایل 
برلین آلمان  هفته گذشته در شهر 

برگزار شد.
وزارت خارجه با پخش اعالمیه ای 
با  مغایرت  در  را  نشست  این 
و  افغان ها  میان  ملی  وحدت 

ایتالف  قوای  که  می شود  گفته  گزارش  در 
مناطق  بسیار  از  طالبان  عقب راندن  در 
پیشرفت حاصل نموده و سال گذشته مناطق 
آزاد  مخالفان  تصرف  از  را  استراتژیک 
کرده است، اما این پیشرفت ها سبب تقویت 
حکومت افغانستان نشده و خواست طالبان را 

برای ادامه جنگ کاهش نداده است.
در گزارش گفته شده است که در صورت 
بیرون رفتن کامل قوای خارجی از افغانستان، 
با در نظر داشت شرایط کنونی، حکومت این 
بقای خود  برای  چانس ضعیف  کشور یک 
و  به ضعف  این گزارش  در  داشت.  خواهد 

ناراسایی های اردو و پولیس ملی افغانستان نیز 
اشاره شده است.

بعضی از مقامات امریکا به این عقیده اند که 
باز نمودن راه مذاکره با طالبان یگانه راه ختم 

جنگ در افغانستان می باشد.
خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول تحلیلگران 
حلقه های  بعضی  هرچند  که  داده  گزارش 
نشان  آمادگی  مذاکرات  برای  هم  طالبان 
به  اما جناح نظامی طالبان هنوزهم  می دهند، 

پایان جنگ راضی نیست.
ذبیح اهلل مجاهد سخنگوی طالبان گفته است 
برای  طرف  این  به  سال   15 از  گروه  این 
افغانستان  در  اسالمی  دولت  یک  تشکیل 
به  رسیدن  راه  یگانه  او  گفته  به  و  می جنگد 

صلح هم رسیدن به این هدف می باشد.
عالوه بر آن به نظر تحلیلگران بین جناح های 
اواخر  این  در  طالبان  نظامی  و  سیاسی 
حتمی  این  و  می شود  مشاهده  اختالفات 
به  رسیدن  یا  و  مذاکره  آغاز  که  نیست 
موافقت سیاسی، مفهوم ختم کامل جنگ را 

داشته باشد.

را متنفذ قوم معرفی کرده است، نزدیک به 
به  را  مخدر  مواد  تـن  ده  از  بیشتر  سال  دو 
کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان 

قاچاق نموده است.
همچنان  مخدر  مواد  با  مبارزه  معین 
سوی  از  بزرگ  قاچاقبر  این  که  می گوید 
مواد  با  مبارزه  پولیس  و  کشفی  کارمندان 
مخدر تحت تعقیب قرار داشته و در اواخر 
ماه قوس سال روان خورشیدی با ده تن از 
والیت  ولسوالی چخانسور  در  همکارانش 

نیمروز بازداشت شدند. 
گروه های  هنوزهم  افزود،  احمدی  آقای 

سراسر  در  مخدر  مواد  قاچاقبران  بزرگ 
کشور  امن  نا  مناطق  در  ویژه  به  افغانستان 
پیگرد  مورد  نیز  آنان  که  دارند  حضور 
نهادهای  و  مخدر  مواد  با  مبارزه  پولیس 

کشفی ملی و بین المللی قرار دارند.
با مواد مخدر وزارت  مبارزه  معیین  گرچه 
امور داخله این موضوع را رد کرد که گویا 
افغانستان  در  مستقر  بین المللی  نیروهای 
قرار  مخدر  مواد  قاچاقبران  از  حمایت  در 
دارند، اما گفت که قاچاقبران بزرگ مواد 
مخدر افغان، از حمایت کشورهای همسایه 

بدور نیستند.

اما  خواند.  کشور  داخلی  امور  در  مداخله 
حکومت  می گویند،  ملی  جبهه  اعضای 
با  را  نشست ها  این گونه  بارها  نیز  افغانستان 

خارجی ها راه اندازی کرده است.
نشست برلین در حالی راه اندازی می گردد 
ایجاد  برسر  طالبان  گروه  تازگی  به  که 
قطر  در  گروه  این  برای  سیاسی  دفتر  یک 
ابتدایی  توافق  به  امریکا  متحده  ایاالت  با 
محقق  محمد  حاجی  اما  است.  رسیده 
یکی از سران دیگر جبهه ملی از این روند 
انتقاد کرده می گوید که طرف های اصلی 
جنگ در جریان این گفتگوهای صلح قرار 
از  یکی  آنان  که  کرد  تاکید  وی  ندارند. 
طرف های جنگ در کشور بودند و هستند.

طالبان  اراده  به  نسبت  محقق  آقای  هرچند 
در زمینه صلح ابراز شک و تردید کرد اما 
خواهان  واقعیت  به  طالبان  اگر  که  گفت 
به  را  صلح  دست  نیز  آنان  هستند،  صلح 
سوی طالبان دراز می کنند. وی گفت: »ما 
یک بخش کالنی از مردم افغانستان هستیم، 
باید در مذاکرات باشیم و بفهمیم که چی 
می شود. اگر فرضا طالبان حاضر به مذاکره 
ندارند  باور  بسیاری  گرچه  شوند،  صلح  و 
بگذرند.  خشونت  حالت  این  از  آنان  که 
اگر پذیرفتن ما دست دوستی و صلح دراز 

می کنیم.«

آتش«  و  دود  وراي  »از  امروز  گزارش  در 
خواهری را با خود داریم که در زمان جنگ 
میان طالبان و گروه هاي مجاهدین معلول شده 
و در مورد آن حادثه چنین مي گوید: »روزهاي 
اما  مي کردم  سپري  زندگي  در  را  خوشي 
زمانی که در اثر حادثه ای معلول شدم زندگي ام 
به یک بارگي تغییر کرد. در آن روز ها من از 
بازي هاي طفالنه ی خود لذت مي بردم و از این 
بابت بسیار خوشحال بودم. ما در آن زمان در 

منطقه شمالي کابل زندگي مي کردیم و به دور 
از درد و رنج روزهاي ما سپري مي شد. اما با 
خراب  اوضاع  میان گروهي  جنگ هاي  آغاز 
شد و هر روز جز صداي فیر و اصابت راکت 
نمي رسید.  گوش  به  دیگر  چیزي  مرمي  و 
میان گروهی  جنگ های  مصیبت هاي  هنوز 
تمام نشده بود که گروه سیاه دل و جنایت کار 
دیگری به نام طالبان وارد کارزار شد و هر روز 
طیاره های  مي گرفت.  بیشتر  شدت  جنگ ها 

جت بمب افکن پاکستاني مناطق تحت کنترول 
جبهه مقاومت را بمباران مي کردند. در یکي از 
همین روزها ناگهان بمبی در خانه ما اصابت کرد 
و در نتیجه آن من بدبخت شدم. زیرا از ناحیه 
یک دست معلول شدم و یک خواهر کوچکم 
نیز در این حادثه معلول شد. دراین حادثه خانه 
درازی  سالیان  روز  آن  از  حال  شد،  ویرانه  ما 
فراموش  نمي توانم  را  غم  آن  من  اما  مي گذرد 
کنیم و در کنار آن از دولت مي خواهم که براي 
ما زمینه کار و سایر مسایل را مهیا بسازد تا ما هم 
زندگي  از  این کشور  در  دیگران  مانند  بتوانیم 
لذت ببریم و در کنار آن مصدر خدمت به وطن 
به  را  ما  ملت  که  کسانی  همچنان  شویم.  خود 
قرار  بازپرس  مورد  باید  رسانده اند  حالت  این 
گیرند و محاکمه شوند چرا که آنها انسان هاي 

بي شماري را به شهادت رساندند.«
خوانندگان محترم:-  جهت بهترشدن این بخش 
ما به نظریات، انتقادات و پیشنهادات سالم شما 
به دیده ی قدر می نگریم با شریک ساختن چنین 
گزارش های شما در نشانی ذیل منتظر می باشیم.
                                                                                          Info_afg@solidarityforjustice.org.af

ما در آن زمان در منطقه شمالي كابل زندگي مي كرديم و 
به دور از درد و رنج روزهاي ما سپري مي شد. اما با آغاز 

جنگ هاي ميان گروهي اوضاع خراب شد و هر روز جز صداي 
فير و اصابت راكت و مرمي چيزي ديگر به گوش نمي رسيد. 
هنوز مصيبت هاي جنگ های ميان گروهی تمام نشده بود كه 
گروه سياه دل و جنايت كار ديگری به نام طالبان وارد كارزار 

شد و هر روز جنگ ها شدت بيشتر مي گرفت.

تنها
صدای راکت 

به گوش 
می رسید

ACKU
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سه  تا  که  است  کرده  اعالم  معارف کشور  وزارت 
و  آموزش  به  دسترسی  از حق  کودکی  هیچ  آینده 

پرورش در افغانستان محروم نخواهد ماند.
حین  کشور  معارف  وزیر  وردک،  فاروق  غالم 
امضای قرارداد تعهد 25 میلیون دالری کمک کشور 
جاپان برای اعمار یک هزار و دوصد صنف درسی 
در سه والیت توسعه نیافته ی افغانستان گفت که این 
وزارت در برنامه ی توسعه ای »آموزش برای همه« ، 
70 مکتب را در والیت های بامیان، دایکندی و غور 

تا سه سال آینده، اعمار خواهد کرد.
وزیر معارف گفت در حال حاضر 1430 مکتب در 
سه والیت یادشده موجود است، اما به دالیل اقلیمی 
هنوزهم بسیاری از شاگردان  بدون صنف درسی در 

این والیات مصروف آموزش می باشند.
به گفته ی وزیر معارف، کار عملی اعمار 70 مکتب 
سفارت  یونسیف،  سازمان  همکاری  به  یادشده 
جاپان در کابل و موسسه ی جایکا سر از اول حمل 
به  آینده  سه سال  تا  و  آغاز  خورشیدی  آینده  سال 

بهره برداری سپرده می شود.
اعمار  با  می گویند  معارف  وزارت  مقام های 
در  شاگرد  هزار   50 از  بیش  یادشده،  مکتب های 

والیت های بامیان، دایکندی و غور مستفید خواهند 
شد.

از  پیش  جاپان  کشور  که  می گوید  معارف  وزیر 
این هم 25 میلیون دالر دیگر را به معارف افغانستان 
هزار  از یک  بیش  وزارت  این  و  بود  کمک کرده 
و دوصد صنف درسی را برای ساخت مکتب ها در 

کابل، به مصرف رسانده بودند.
در  جاپان  سفیر  تکهاشی  ریچیرو  حال،  همین  در 
کشور  این  کمک های  برشمردن  ضمن  کابل، 
کشور  این  که  گفت  افغانستان  معارف  بخش  در 
اولویت های  از  را  افغانستان  در  معارف  گسترش 

کمک های  خود به افغانستان می داند.
برای  آموزشی  بهتر  »افزایش  گفت:  تکهاشی 
کاری  اولویت های  جمله ی  از  افغانستان  کودکان 
حکومت جاپان است. فراهم کردن فضای آموزشی 
مصوون برای کودکان افغان و آموزش برای استادان 
این پروژه است. حکومت جاپان  از اهداف بزرگ 
در  معارف  وزارت  با  که  تعهد کرد  دیگر  بار  یک 
کار  افغانستان  کودکان  پرورش  و  آموزش  بخش 
کند و زمینه ی تحصیل مناسب و متوازن را برای همه 

آماده سازد.«
عمده ی  کشورهای  از  یکی  جاپان  کشور 
 134 تاکنون  که  است  افغانستان  به  کمک کننده 
به  پرورش  و  آموزش  بخش  در  را  دالر  میلیون 

حکومت افغانستان کمک کرده است.

تالش برای توسعه  معارف
 14 اکنون  هم  که  می گوید  کشور  معارف  وزیر 
والیت کشور در بخش معارف کم ترتوسعه یافته اند 
و  آموزش  بهبود  برای  وزارت  این  تالش های  و 

پرورش در این والیت ها ادامه دارد.
وردک می پذیرد که نتوانسته اند، آموزش و پرورش 
می کند  تاکید  ولی  سازند،  متوازن  کشور  در  را 
تالش های آن ها به هدف گسترش  آموزش و پروش 

از والیت کم تر توسعه یافته آغاز شده است.
وردک می گوید که هم اکنون 4 میلیون و 200 هزار 
کودک آماده ی مکتب از حق دسترسی آموزش و 
پروش در کشور محروم هستند و بر بنیاد برنامه های 
میالدی   2014 سال  پایان  تا  وزارت  این  توسعه ای 
می توانند  مکتب،  به  رفتن  آماده ی  کودکان  تمام 

شامل مکتب  شوند.
حاضر  درحال  افغانستان  تمام  »در  گفت:  وردک 
به  رفتن  برای  سن شان  که  کودکی  میلیون   4.2
مکتب آماده است و 60 درصد آن دختران هستند، 
مکتب  هزار   6 اکنون  ندارند.  مکتب  به  دسترسی 
داریم که تعمیر ندارد.« وردک افزود: »در سه سال 
دسترسی  مکتب  به  که  میلیون کودکی   4.2 آینده، 

ندارند، آن ها را به مکتب شامل می کنیم.«
 وزیر معارف کشور همچنین گفت که تا سال 2020 
پایان  به  را  ابتدایی  دوره ی  افغانستان  کودکان  تمام 

خواهند رساند.
کتاب های  کمبود  و  آموزگاران  نبود  چند  هر 
عمده  مشکل های  از  کشور  مکتب های  در  درسی 
وزیر  ولی  است،  شده  خوانده  معارف  وزارت 
به  افغانستان  مردم  عالقه مندی  که  می گوید  معارف 
از  بسیاری  که  است  پرورش سبب شده  و  آموزش 
کارمندان ارشد دولتی برای آموزش کودکان افغان 

به والیت های افغانستان بروند.
به همین گونه وزیر معارف گفت که باوجود کمبود 
کتاب های درسی، مکان های آموزشی و آموزگاران 
مسلکی ذهنیت  مردم به هدف آموزش کودکان شان 

توسعه یافته است.
وزیر معارف کشور همچنین گفت که در سه سال 
برای  را  درسی  کتاب  جلد  هزار  صد   3 گذشته 
از کشور چاپ کرده اند،  بیرون  در  افغان  شاگردان 
که شمار از این کتاب ها به دسترس آنان قرار گرفته 
و تعداد دیگر آن در بندر کراچی متوقف شده است.
تعلیمی  سال جدید  آغاز  تا  که  تاکید کرد  وردک 

هیچ کودک افغان بدون کتاب نخواهند ماند.
وردک گفت: »ما به خدا امیدوار هستیم از روز اول 
متعلم  هیچ  طفلی،  هیچ   1391 تعلیمی  جدید  سال 

افغانستان بدون یک سیت مکمل کتاب نمی ماند.«
از  پیش  که  می شود  مطرح  حالی  در  اظهارات  این 
فرا  از عمده ترین چالش   افغانستان  ناامنی ها در  این، 
راه آموزش و پرورش در افغانستان به شمار می رفت.

زندان های  مسوولیت  حکومت  اخیر  تصمیم  براساس 
داخله سپرده شد.  به وزارت  از وزارت عدلیه  کشور 
زندان ها  مسوولیت  تصمیم  این  براساس  چنان که 
و  بلخ  هرات،  قندهار،  چون  والیت ها  از  شماری  در 
به وزارت داخله واگذار شده است. هرچند  ننگرهار 
و  امنیتی  میکانیزم  بهترسازی  تصمیم،  این  هدف 
نظر  به  اما  شده،  عنوان  زندان ها  در  موجود  نظارتی 
می رسد این مساله از چند جهت قابل بررسی می باشد.

چالش های حقوقی:
در بند سوم ماده دوم قانون محابس و توقیف خانه های 
و  حبس  اجرای  که  است  شده  تصریح  افغانستان 
صورت  افغانستان  عدلیه  وزارت  توسط  توقیف 
چهاردهم   و  سیزدهم  ماده های  در  همچنین  می گیرد. 
است  زندان ها سخن گفته شده  از شورای  قانون  این 
همچنین  و  دارد  قرار  عدلیه  وزیر  آن  راس  در  که 
پولیس زندان ها تحت رهبری  تصریح شده است که 
به  پیوند  در  اکنون  می کند.  فعالیت  عدلیه  وزارت 
می آید که  پیش  پرسش  این  محابس،  مدیریت  تغییر 
قانون محابس  این مواد  تغییر مدیریت زندان ها  با  آیا 
و توقیف خانه ها که در سال 1386 تصویب و توشیح 
شده است، نقض نمی گردد. به نظر می رسد بسیاری ها 
در انتظاراند که توجیه حقوقی حکومت در این زمینه، 

چه خواهد بود.
تخنیکی  بیشتر  را  انفعاالت  و  فعل  این  مقامات  البته 
دانسته اند. در گزار ش های منتشر شده در این خصوص 
آمده است که حبیب اهلل غالب وزیر عدلیه در نشستی 
بود،  شده  برگزار  پروسه  این  اعالم  مناسبت  به  که 
عدلیه  وزارت  را  زندان ها  مسوولیت  که  است  گفته 
داخله در  بود که وزارت  برعهده گرفته  دلیل  این  به 
گذشته با وجود داشتن توانایی الزم، آگاهی الزم را 
با زندانیان نداشت. اگر  از چگونگی سلوک و رفتار 
مبنای انتقال این باشد که اکنون وزارت داخله آگاهی 
الزم در رابطه به سلوک با زندانیان را پیدا کرده است، 
کارمندان  سوی  از  آینده  در  که  داشت  انتظار  باید 
برخوردی  زندانیان  با  داخله  وزارت  رهبری  تحت 
خوی  و  زندانیان  اصالح  باعث  که  گیرد  صورت 

پذیری آنان از جامعه گردد.
اذهان  در  را  تصور  این  گفته ها  این  دیگر،  سوی  از 
قبل  از  در دولت  ذهنیت  این  ایجاد می کند که گویا 
وجود داشته است که با برخورداری وزارت داخله از 
با زندانیان این مسوولیت به  آگاهی نسبت به سلوک 
آن وزارت واگذار خواهد شد. اگر چنین ذهنیتی در 
داشته  لزومی  است، پس چه  داشته  نزد دولت وجود 
است که قانون محابس و توقیف خانه ها با تمرکز بر 
مدیریت وزارت عدلیه بر محابس و توقیف خانه ها در 
سال 1386 به تصویب برسد که فقط در یک چوکات 
داشته  حاکمیت  بتواند  چهارساله  کوتاه  بسیار  زمانی 

باشد.  
البته در این که باید با زندانیان سلوک انسانی و رفتار 
بر مبنای اخالق انسانی صورت گیرد، شک و تردیدی 
خانه های  توقیف  و  محابس  قانون  در  ندارد.  وجود 
افغانستان نیز بر سلوک نیک با زندانیان تصریح شده 
است. رفتار نیک با زندانیان به این جهت اکنون مورد 
توجه قرار گرفته که در تمامی نظام های حقوقی اکنون 
به پدیده ی تعقیب عدلی و قضایی به عنوان یک امر 
که  انفعاالتی  و  فعل  به  بلکه  نمی شود؛  دیده  انتقامی 
در عرصه ی تعقیب و تحقیق عدلی و قضایی صورت 
این  و  می شود  نگریسته  اصالحی  نگاه  با  می گیرد، 
اولویت در این عرصه مورد توجه قرار دارد که باید 
در زندان فضایی وجود داشته باشد و رفتاری صورت 
حبسش  دوره ی  در  مجرم  اصالح  سبب  که  گیرد 
گردد، نه این که حس انتقام از جامعه را در نزد کسی 

که در حبس نگهداری می شود تقویت کند.
جنبه های تبلیغاتی:

بعد از آن که چندی پیش رییس جمهور کرزی اعالم 
زندان  مسوولیت  شدن  دار  عهده  خواستار  که  کرد 
به  انتقادها  این  است،  داخلی  نهادهای  توسط  بگرام 
مسیر  در  اعدامی  یک  فرار  به  توجه  با  که  آمد  میان 
فرار  و  گذشته  سال های  جریان  در  اعدام  اجرای 
به  با توجه  از قندهار و در کنار آن  گروهی زندانیان 
نفوذ پذیری عرصه های مبارزه با فساد از سیاستمداران 
شدن  عهده دار  برای  الزم  ظرفیت  بانفوذ،  افراد  و 
وجود  دولت  در  است  ممکن  بگرام  زندان  مدیریت 

نداشته باشد.
دولت  تصمیم  به  نسبت  که  تحلیل هایی  از  برخی  در 
این  گرفته  صورت  بگرام  زندان  مسوولیت  انتقال  بر 
به  زندان  این  مسوولیت  اگر  که  شده  ابراز  نگرانی 
دولت افغانستان تعلق گیرد، ممکن است شمار زیادی 
از کسانی که با اتهامات امنیت شکنی روبه رو می باشند، 
ولسوال ها،  چون  دولتی  مقامات  پادرمیانی  اساس  بر 
ملی،  شورای  و  والیتی  شوراهای  اعضاهای  والی ها، 
وزرا و سایر شخصیت های ذی نفوذ در عرصه سیاسی 
افغانستان بدون تحقیق و بررسی دوسیه های شان رهایی 

حاصل کرده و به جایگاه گذشته شان برگردند.
انتقاد،  با همین  تبلیغاتی  به نظر می رسد برای مقابله ی 
مسوولیت  تا  است  گرفته  تصمیم  حکومت  اکنون 
زندان ها را به وزارت داخله بسپارد تا از نظر تبلیغاتی 
با انتقادها در مورد کمبودهای موجود در جهت تامین 
و  فعل  این  آیا  این که  اما  کند؛  مقابله  زندان ها  امنیت 
باعث  توانست  خواهد  و  بوده  بخش  نتیجه  انفعاالت 
در  یا خیر  زندان ها گردد،  امنیتی  بهتر شدن وضعیت 

آینده روشن خواهد گردید. 
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بهزاد در هشتاد درجه حرارتی سانتی گرید و فشار سی تن 
وزن حك شده است. استاد محمد صابر یاقوت حسینی 
خدری، از سال 1383 تا سال 1388 با نه تن از شاگردان 

خود باالی این نسخه كار كرده  است.
از  نسخه ای  چنین  دست نویسی  نادری،  منصور  سید 
قرآن كریم را یكی از آرمان های دیرینه دینی و معنوی 
به  قبل  مدت ها  از  او  كه  می گوید  كرده  توصیف  خود 
بوده  شریف  قرآن  از  نسخه ای  چنین  دست نویسی  فكر 
قرآن كریم  این  رونمایی  محفل  در  نادری  آقای  است. 
بنیانگذاری  و  تاسیس  سال های  نخستین  »از  گفت: 

می گوید:  هرات،  شهر  در  حقوق  دانشجوی  قدرت اهلل، 
»دولت، به همراه جامعه جهانی، ده سال با طالبان جنگید و 
آنان را به نام تروریست و دشمن مردم افغانستان و دشمن 
معرفی  افغان ها  برای  دموكراتیك  و  انسانی  ارزش های 
وجود  به  طالبان  دیدگاه های  در  تغییری  چه  حاال  كرد، 
آمده كه مذاكره و مفاهمه با آنان را الزامی ساخته و باید 
زندانیان آنان را از گونتانامو كه مسلما خطرناک ترین شان 

هم در آنجا اند، آزاد سازند.«
مردم  نزد  در  گزینه  تنها یك  این وضعیت،  »با  افزود:  او 
به  خوش خدمتی  برای  دولت  این كه  آن  و  دارد  وجود 
دست آورد های  تمام  از  نیت،  حسن  نشان دادن  و  طالبان 
در  و  پوشید  خواهد  روی  افغانستان  در  گذشته  ده سال 
نخستین قدم زنان افغانستان را در پیش پای طالبان قربانی 

خواهد كرد.«
در  را  طالبان  بخواهد  دولت  اگر  كه  داد  ادامه  قدرت اهلل 
مسلط  كشور  در  را  طالبانی  تفكر  و  سازد  سهیم  قدرت 
و  روبه رو خواهد شد  مردم  مخالفت  سیل  با  مسلما  كند، 

آن گاه پیامد های آن بر عهده دولت خواهد بود. 
این در حالی است كه تعداد دیگری از هراتیان، رهاسازی 

جهان،  در  قرآن كریم  دست نویس  نسخه  بزرگ ترین 
روز پنج شنبه، بیست و دوم جدی، در كابل طی محفل 
و  دولتی  مقام های  از  تن  صدها  حضور  با  باشكوهی 

شهروندان رونمایی شد. 
شخصی  بودجه  و  ابتكار  به  كه  قرآن كریم  نسخه  این 
سیدمنصور نادری، رهبر اسماعیلیان افغانستان و نماینده 
شده  دست نویس  نمایندگان  مجلس  در  بغالن  والیت 
به طول  كه  است  و هجده صفحه  دوصد  دارای  است، 
دو متر و بیست هشت سانتی متر، عرض یك متر و پنجاه 
و پنج سانتی متر و ضخامت هجده سانتی متر روی تكه 
انگلیسی خوشنویسی  اكرلیك  قلم نی و رنگ  با  خطی 
شده است. در این نسخه خوشنویسی شده سی پاره قرآن 
شریف به سی دیزاین مختلف توسط استاد صابر یاقوت 
میناتوری شده كه هر طرح  حسینی خدری، خطاطی و 
كلمات  و  تعداد  به  مطابق  صفحات  حواشی  میناتوری 
مقدس و فلسفه دینی نقاشی شده است. رنگ صفحات 
آن آبی و یاسمنی و همچنین رنگ  خطوط آن متمایل 

به زرد است.
قرآن كریم  جلد  آن  روی  از   شریف  قرآن  نسخه  این 
خطاط  طه،  عثمان  محمد  كه  است  شده  خوشنویسی 
توسط  و  نوشت  را  آن  صفحه   205 در  عرب  معروف 
به  پادشاه عربستان سعودی، در مكه مكرمه  ملك فهد، 

چاپ رسید.
یاقوت  صابر  محمد  استاد  توسط  كه  قرآن كریم  نسخه 
كشور  معروف  خوشنویسان  از  تن  یك  خدری، 
دست نویس شده و از بزرگ ترین نسخه های قرآن كریم 
در جهان به شمار می رود، پنج صد كیلوگرام وزن دارد. 
از پارچه های بیست و یك  پشتی این نسخه قرآن كریم 
عدد پوست بز با رنگ طبیعی نسواری رنگ آمیزی شده 
سبك  به  طال  آب  با  آن  میناتوری  و  رنگ آمیزی  كه 

زندان  از  طالبان  رهبران  رهاسازی  مورد  در  واكنش ها 
گوانتانامو، در میان باشندگان هرات به شكل های مختلفی 

تبارز كرده است.
از  تعداد  یك  است  قرار  رسانه ها،  گزارش های  براساس 
سران طالبان كه از چندسال به این سو در زندان گونتانامو 
زندانی اند، از این زندان رها شوند، تا در پیشبرد روند صلح 

در افغانستان سهم بگیرند. 
روند  از  بخشی  طالبان   رهبران   رهاسازی  می شود  گفته 
افغانستان است و  پروسه صلح در  تقویت  برای  فعالیت ها 
ـ  ایجاد می گردد  به قطر ـ جایی كه دفتر طالبان  افراد  این 

انتقال داده می شوند.
باشندگان هرات در رابطه به رهاسازی این افراد و تاثیر آن 

به روند صلح، نظرات مختلفی دارند. 
هما عظیمی، استاد در لیسه محجوبه هروی و فعال مدنی، 
برای  تمایلی  هیچ گونه  امروز  تا  طالبان  »اوال  می گوید: 
مذاكره و مفاهمه با دولت افغانستان از خود نشان نداده اند 
و همچنان بر طبل جنگیدن با دولت می كوبند و به تازگی 
هم توافقاتی میان طالبان افغانی و طالبان پاكستانی به وجود 
آمده است كه براساس آن تمام توجه طالبان هر دو كشور 

به سوی تشدید جنگ در افغانستان خواهد بود.«
افغانستان چه اطمینانی دارد  این كه دولت  افزود: »دوم  او 
طالبان  صف  به  دوباره  آزادی  محض  به  افراد  این  كه 
این  با  رابطه ای  هیچ گونه  حال  تا  دولت  چون  نپیوندند؛ 
افراد نداشته است و تنها امریكایی ها می توانستند این افراد 
را ببینند، لذا رهاسازی این افراد مشكلی را حل نمی كند.«

عنوان  به  طالبان  سوم  قدم  »در  افزود:  عظیمی  خانم 
همچنانی  منفور اند،  مردم  نزد  در  جنگی  جنایت كاران 
كه خیلی از جنگ ساالران در نزد مردم منفور اند و مردم 
قدرت  اریكه  در  را  افراد  این  دوباره  تا  ندارند  دوست 
گردند  محاكمه  صالحه  محاكم  در  باید  افراد  این  ببینند؛ 
و اگر جنایت شان مشخص شد باید سزای اعمال خود را 

ببینند.«
باشندگان هرات می پرسند كه چه تغییر  از  شمار دیگری 
در دیدگاه طالبان آمده است كه باید به آزاد سازی شان از 

زندان ها اقدام شود.

كتابخانه عامه كانون فرهنگی حكیم ناصر خسرو بلخی، 
اندیشه  این  به  كتابخانه  برای  كتاب  جمع آوری  هنگام 
كه  فرماید  عطا  توفیق  برایم  كریم  خداوند  كه  بودم 
آرشیف  در  را  الهی  كالم  نسخه ی  بزرگ ترین  روزی 
كتابخانه داشته باشیم. این احساس زنده در دلم باالخره 
به یك آرمان تبدیل شد كه همواره ذهنم را وامی داشت 
كه باید به خاطر برآورده شدن چنین آرمان بزرگ دست 

به كار شوم.«
در همین حال، محمد صابر یاقوت حسینی خدری، خطاط 
این نسخه بزرگ قرآن كریم می گوید، دست نویسی این 

طالبان از گوانتانامو را بیهوده می دانند و آن را تنها برای 
تقویت دیدگاه تندرو طالبانی مفید می دانند. 

اسماعیل درمان، دانشجوی درجه ماستری روانشناسی در 
به سر  هرات  در  رخصتی  برای  را  روزها  این  كه  امریكا 
می برد، می گوید: »افراد بلندرتبه ی طالبان اگر از گوانتانامو 
آزاد شوند، به دو دلیل، هیچ گونه تضمین مشخصی وجود 
امنیت و صلح  بهبود  به  نشان دهد، رهایی آنها  ندارد كه 

خواهد انجامید.« 
او افزود: »اول این كه این افراد لزوما نمایندگی عام و تام 
از  بخشی  فقط  مذاكرات  نتیجه  در  و  نمی كنند  طالبان  از 
دوم  را.  اكثریت شان  یا  تمام  نه  می شود،  شامل  را  طالبان 
تغییر نداده اند و شاید  افراد، لزوما جهان بینی خود را  این 
كامال  خارجی ها  حضور  است  كه  این  به  باورمندی شان 

غیرمشروع است.«
آقای درمان اظهار می دارد: »روند صلحی كه حاال روی 
دست گرفته شده، فقط فرصتی است كه در اول به طالبان 
داخل  رسمی  به صورت  را  آنها  و  بخشیده  مشروعیت 
به  دوم،  قدم  در  و  كند  دولتی  قدرت  مختلف  الیه های 
آنها فرصت كافی می دهد تا دوباره منسجم شده و بطور 

زندگی اش  در  آزمون  سنگین ترین  قرآن كریم  نسخه 
عرض  مخلصانه  و  »عاجزانه  گفت:  وی  است.  بوده 
می كنم كه افتخار این دست آورد بزرگ دینی نه به من 
و نه به جناب محترم سید منصور نادری تعلق دارد، بلكه 

به كافه ی ملت مسلمان افغانستان و جهان تعلق دارد.«
دوم  معاون  خلیلی،  محمدكریم  همچنین 
از  رونمایی  مناسبت  به  پیامی  در  ریاست جمهوری، 
بزرگ ترین نسخه دست نویس شده قرآن كریم در كابل، 
افغانستان  مردم  كه  می دهد  نشان  اثر  این  كه  می گوید 
انگیزه و دغدغه های دینی زیادی دارند. به گفته ی آقای 
خلیلی، خلق چنین اثری در افغانستان نشان دهنده خالق 
بودن مردم این كشور است. معاون دوم ریاست جمهوری 
در  فرصتی  امروز  »خوش بختانه  می گوید:  پیام خود  در 
این  مستعد  فرزندان  آن  در  كه  آمده  به وجود  كشور 
سرزمین می توانند استعداد، توانایی و ظرفیت خود را با 
اثرهای هنری و فكری به نمایش بگذارند. امیدوارم كه 

این فضا بیش از پیش تحكیم و توسعه یابد.«
این نسخه بزرگ قرآن كریم در كانون فرهنگی حكیم 
تاسیس  نادری  توسط سیدمنصور  بلخی كه  ناصرخسرو 

شده است، نگهداری می شود.
ناصر  حكیم  مركز  عامه  كتابخانه  گذشته  روز  همچنین 
سفرنامه  آن  در  كه  نقاشی  نمایشگاه  و  بلخی  خسرو 
افتتاح شد. این  نیز  ناصر خسرو بلخی به تصویر كشیده 
نمایشگاه نیز از سوی مركز فرهنگی ناصر خسرو بلخی 
خسرو  ناصر  سفرهای  آن  در  و  است  شده  راه اندازی 
نقاش  جوانان  از  تن  یك  دانش،  صدیق  توسط  بلخی 
آثار  از  یكی  سفرنامه  است.  كشیده  تصویر  به  كشور، 
می شود  گفته  كه  است  بلخی  خسرو  ناصر  حكیم  مهم 

بهترین سفرنامه در دنیاست.


فزاینده ای جهان بینی تك محور و خشك اندیش خود را 
گستره ی  غیرمشروع  و  مشروع  منابع  از  استفاده  با  این بار 

بیشتر بدهند.« 
تاثیرگذار  احتمال  كه  هستند  هم  تعدادی  این میان  در  اما 
بر روند صلح  از زندان گوانتانامو  بودن رهاسازی طالبان 

را، رد نمی كنند. 
رهاسازی  اگر  می گویند  هرات  شهروندان  از  یك تعداد 
مشكلی  بیاورد،  افغانستان  به  را  صلح  بتواند  طالبان  سران 
آن كه  شرط  به  ندارد،  وجود  آنان  رهاكردن  برای 
نهادینه  همچنان  كشور  در  دموكراتیك  دست آورد های 

باشد. 
جاوید نورزاد، روزنامه نگار در هرات، می گوید: »جنگ 
در ده سال گذشته مردم را به شدت فرتوت و ناامید ساخته 
از  بیرون شدن  برای  تالش  و  آینده  از  مردم  یاس  است. 
افغانستان  آینده  برای  مردم  كه  است  این  نشان گر  كشور 
نیستند و به همین خاطر از هرگونه تالشی  زیاد خوش بین 

برای صلح در افغانستان استقبال می كنند.«
این تضمین را  به مردم  بتواند  ادامه داد كه دولت اگر  او 
بدهد كه مفاهمه با طالبان و وارد كردن آنان در سیاست 
نظیر حقوق بشر، حقوق زنان،  و قدرت، دست آورد های 
آزادی و دموكراسی را كه به عنوان ارزش های انسانی در 
جامعه افغانی مطرح شده از بین نخواهد برد، مردم با این 
مساله مشكلی ندارند، زیرا مردم می خواهند تا آرامش را 

به هر شكل ممكن به دست بیاورند. 
»در  می گوید:  نیز  هراتی  شهروند  دیگر  عبدالمجید، 
كه  است  قدرت  سر  بر  جنایت كار  آن قدر  افغانستان 
وجود  به  را  تغییری  هیچ  دیگر  چندتای  اضافه شدن 
را  جنایت كاران  كه  است  قرار  اگر  دولت  نمی آورد. 
قرار  اگر  ولی  كند،  شروع  خود  داخل  از  كند  محاكمه 
است كه جنایت كاران همچنان بر اریكه قدرت باشند، چه 

طالب و چه غیرطالب، چه فرقی می كند.«
او گفت با این كه حكومت افغانستان مذاكره و مفاهمه با 
طالبان را تنها راه وصول صلح در افغانستان می داند، ولی 
مردم هنوز دغدغه این را دارند كه هزینه مفاهمه با طالبان 

خیلی بیشتر از آن چیزی باشد كه حكومت نشان می دهد.

ظفرشاه رویی

آژند ـ  هرات 

رونماییازبزرگتریننسخهقرآنكریم

هراتیان:مردمازجنایتکارانمنفورند
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تصمیم ایاالت متحده امریکا مبنی بر رهایی سران طالبان 
خوشبینی ها  و  اعتراض ها  از  موج  گوانتانامو،  زندان  از 
را در اکثر والیات کشور، از جمله بدخشان، برانگیخته 

است.
مدنی،  جامعه  نمایندگان  سیاسی،  آگاهان  از  شماری 
فعاالن حقوق بشر و نمایندگان مردم در شورای والیتی 
والیت بدخشان با ابراز نگرانی از رهایی سران طالبان از 
زندان گوانتانامو؛ هشدار می دهند که اگر این کار عملی 

شود، نتایج بدی در قبال خواهد داشت.
در  افغانستان  از  نیابت  به  خارجی ها  اگر  آنها  گفته  به 
دولت  به  ارزشی  هیچ  و  باشند  پیش قدم  منازعات  حل 
سوخت  هیزم  که  مردمی  و  سیاسی  احزاب  افغانستان، 
جنگ چندساله ی طالبان شده اند، داده نشود و مجرمان 
تنها  نه  نشوند،  کشانده  محاکمه  میز  به  جنگی  جنایات 
در  اخیر  سال  چند  از دست دادن دست آوردهای  خطر 
حضور  و  طالبان  رهایی  با  بلکه  دارد،  وجود  کشور 
میزبان  دیگر  سال  چند  مردم  سیاسی،  قدرت  در  آنها 

جنگ های خونین خواهند بود.
بدخشان،  والیتی  شورای  رییس  عتیق،  ذبیح اهلل  مولوی 
زندان  از  طالبان  سران  آزادسازی  »مساله  می گوید: 
است  معمایی  همان  مشکل ساختن  واقع  در  گوانتانامو 
که کلید حل آن در اختیار سازمان استخباراتی پاکستان 
امریکا »آی اس آی«  استخباراتی  »سی آی ای« و سازمان 

قرار دارد.«
به گفته وی، جامعه جهانی در طی حضور چندساله اش 
در افغانستان برای استقرار صلح و ثبات صادقانه تالش 
جبهه  می خواهد  طالبان  سران  رهایی  با  حاال  اما  نکرد، 
افغانستان،  دولت  تضعیف  با  و   کرده  تقویت  را  آنها 
قدرت سیاسی آینده کشور را در اختیار آنها قرار دهد.

مجازات  باید  رهایی  به جای  »طالبان  می گوید:  وی 
می شدند، تا هیچ جنایت کاری جرات جنایت کردن در 

این کشور را نمی داشت.«

خوب  را  ترس  ادبیات  نمی داند،  سیاست  اگر  که 
می فهمد. که این ادبیات زندگی او است. روزهایش. نه، 
ثانیه هایش. که قدمت این ترس به درازای کودکی اش 
به  ترس  این  قدمت  جوانی اش.  نوجوانی اش.  می رسد، 
روزهای نبودنش می رسد. این ترس از مادرش بزرگتر 
است. از مادر کالنش هم؛ اما او این ترس را در روزهای 
بهتر شناخت. روزهایی که چین های  زندگی اش  پنهان 
قد  و  بود  عمرش  روزهای  تعداد  از  بیشتر  چادری اش، 
چادری چون هیوالیی بزرگتر از خودش، ماند بزرگتر 
رسیدند.  طالبان  فهمید،  را  کتاب  معنی  تا  ابد.  تا  او  از 
سال ها،  تا  رسیدن،  این  نفهمید  که  بود  جوان  آنقدر 
تا  بودند  آمده  زد.  خواهد  رقم  برایش  را  نرسیدن 
تا پشت دیوارهای خانه شان. حتما  دیوارهای خانه شان. 
دست شان به شاخه های درخت توت هم رسیده بود و...

روزها.  تا  نشد  باورش  شهر.  تاریکی  در  شب هنگام. 
و  کرد  شماره  را  روز  هر  که  بی شمار.  روزهایی  تا 
شماره  سال  هفت  که  شد.  زندگی اش  شماره کردن، 
کرد. هر روز را نه که هر ثانیه را. شماره دوزی قصه ی 
جان  پارچه ای  هر  روی  که  بود  مرده ای  گل های 
شماره  را  کوک ها  می گرفت.  را  جانش  و  می گرفت 
کرد. روزها را. برگ ها را نفس ها را. شب ها ر ا اشک ها 
را. به دوره ی عاشقی رسید و به عشق نرسید؛ که عشق 
با حکایت گل های مرده رنگ نمی گرفت. به شهر ملخ 
زده سلیمان گذر نداشت، که ملکه ی بلقیس جایی دور 
چین های  در  سرک  به  شانه  و  می شمرد  را  کوک ها 
چادری شهر به اسارت برده شده بود. که شهر از پشت 
خانه های چادری زندان بود و زندان. آمده بودند برای 
 . لیدا  گور  بلند  قد  سنگ  شدند  ابد.  تا  ماندند  ماندن. 
کبوتر های  برایش  واژه ها  که  شهر  ذوق  خوش  شاعر 
پا داشتند. و  به  بودند و زنگلوله های عشق  دست آموز 
افسوس ملخ ها که رسیدند؛ آسمان آبی جایی دور پرواز 
کرد. حاال روزهاست که لیدا با کبوترهایش اسیر خاک 
است و خاک تنها واژه ای است که دخترک شاعر شهر 
شعرش می کند. که زندگی و جوانی، که بودن و نبودن، 
که قصه و شعر در پشت کوه هایی از چادری اش بلند تر 

که برای برقراری صلح دوام دار و مرهم گذاری به این 
زخم ها، مجرمان جنایات جنگی را محاکمه کنند.

در  مدني  جامعه  اعضاي  از  یک تن  وثیق،  عبدالبصیر 
تغییر  به معناي  بدخشان مي گوید: »رهایي سران طالبان 
سیاست امریکا و سازش با طالبان است، نه آوردن صلح 

و ثبات در افغانستان.«
رهایي  و  قراردادن  بخشش  مورد  وي،  گفته  به 
جنایت کاران، بدون این که مورد بازپرس قرار بگیرند، 
آستانه  در  جهاني  جامعه  که  است  بزرگ  اشتباه  یک 
خروجش از افغانستان مرتکب مي شود و این کار عواقب 
بدي را به دنبال خواهد داشت؛ یکی از آن پیامدها این 
است که  بزرگ ترین تهدید متوجه امریکایي ها خواهد 

شد.
این که  بدون  طالبان  سران  رهایي  که  گفت  موصوف 
رسیدگي  آنها  پرونده  به  و  قرارگیرند  بازپرس  مورد 
سیاه  دوران  روزهاي  به  را  افغانستان  بگیرد،  صورت 
حاکمیت طالبان خواهد برد و دست آوردهاي یک دهه 
اخیر در بخش هاي حکومت داري، دموکراسي، حقوق 

بشر و آزادي بیان، از بین خواهد رفت.
با  نیز  سیاسي  مسایل  آگاهان  از  فرزاد حافظي، یک تن 
رهایي سران طالبان مخالفت مي کند و مي گوید: »مردم 

طرب رنگارنگ بودن و دوست داشتن و زیبایی است.
 شهر ملخ زده هر چه بود هنوز به یاد داشت که زندگی 
بار  صد  روزی  که  است  برگی  صد  گل  آیه اش  آیه 
ی  قصه  زندگی  بخورد.  ُدره  اگر  حتا  که  بشکفد  باید 
پولک دوزی است. زندگی قصه ی زیبای ماندن است. 
شهر ماند با شعرهایش که حتا اگر اندکی. ده ماند که 
تا ریشه ی درختانش را جویده بود. که  حتا اگر آفت 
که  است.  یونس  امید  و  ماهی  شکم  ی  قصه  زندگی 
مانده ی شاه دخت های گیسو  به راه  زندگی دو چشم 
بلند است. که زندگی گوشواره ی آلوبالو گیالس است 
آویز  شهر  دختر  زیباترین  برگوش  می نماید  بایسته  که 

شود.
 در پس ملخ مرگی و دور رفتن سیاهی )من که سیاست 
پَر  پَر  را  رنگ ها  دستان  هزار  و  زد  سبزه سر  نمی دانم( 
طرب  بی قرار،  و  مست  ُزهره،  و  کشاندند  پرواز  به 
آغاز کرد. باد بوی خوش نارنج را خانه به خانه برد و 
زمزمه های دل انگیز را تا آسمان. دیگر حاال کلکین ها 
چشمان به قاب گرفته نیستند که رویایی دیدن را چهار 
بیتی بسازند که سخن از غزل و غزال است و صحرا و 

چمیدن...

و  نشده اند  آزاد  طالبان  شکنجه  از  هنوز  تا  افغانستان 
روز هاي سیاه آن دوران را از یاد نبرده اند، در یک چنین 
گوانتانامو،  زندان  از  طالبان  سران  آزاد سازي  حالت، 
نشان مي دهد که امریکا براي رسیدن به منافع خودش، 

نه دشمن دوامدار دارد و نه دوست دوامدار.«
وي اضافه کرد که آزادساختن سران طالبان از گوانتانامو 
در حقیقت تیز کردن لبه خنجر به طرف مردم افغانستان 

است.
به باور او در کشوري که هنوزهم مشکل های مختلف 
وجود  اجتماعي  عمیق  شگاف هاي  و  است  حاکم 
نشده  به صورت درست جمع  مردم  این  هنوز  تا  دارد، 
آزادساختن  است،  نیامده  به وجود  کامل  یک رنگي  و 
بحران  ادامه  به  جنگ افروز  نیروهاي  و  طالبان  سران 

موجود مي افزاید.
افغانستان  براي آمدن صلح در  باور است که  این  به  او 
براي  کار  زمینه  گردد،  قوي  اقتصادي  بنیه هاي  باید 
منظور  به  جنایات جنگي  مجرمان  و  مساعد شود  مردم 
جلوگیري از تکرار جنایات، در حضور مردم محاکمه 
شوند، درغیر آن آزادسازي نیروهاي جنگ افروز، بدون 
این که مورد بازپرس قرارگیرند، در واقع خنجر زدن از 

پشت بر مردم افغانستان است.

 و البته نه که شهر از یاد برده باشد سنگ های تمام قد 
را  نفس  سوختگی  بوی  هنوز  .که  را  گورستان هایش 
رنگ ها،  هجرت  و  می سوزاند.  را  سینه  و  می کند  قید 
و  نمی رسد.  دیاری  هیچ  به  که  است  ناتمامی  حکایت 
شهر  تراژدی  آبله زده  بال های  و  بلند  کوه های  ی  قصه 
یاد  از  نه شهر  نزد.  و دم  ُدره خورد  ملخ زده است که 
داغ  مانده  بر جگرش  که  را.  ناسورش  داغ  است  نبرده 
بیداری  داغ. هنوز هم سمفونی مرگ داستان خواب و 
بر  بی وقت،  و  وقت  می شود،  نواخته  که  است  شهر 
پی  در  که  را  کبوترانی  می ترساند  و  بارویش  و  برج 
زنگوله های شان الی شاخ و برگ ها می گردند. و باد هر 
بار می زداید این سمفونی را از نارنجی نارنج هایش، که 
نسبش به شمالی ترین شهر می رسد. اما شهر به یاد دارد 
که زندگی دو چشم به راه مانده دخترکان گیسو بلندی 

است که هنوز نفس می کشند و نقش. 
حاال او بازمانده ی دوره ملخ زدگی شهر است. با هیچ 
شعله ی آتشی نرقصیده است. تنها داشته اش واژه هایش 
هستند که آنها را به پاس ارمغان نارنج به باد می سپارد 
فرهاد  و  شیرین  حکایت  دوزی،  شماره  جای  به  و 
بام  بر  و  می کشد  با جام صبح سر  را  و شب  می خواند 
بر گیسوان شرقی ترین دختر آسمان  کاه گلی خانه اش 
تا  است  مانده  او  می آویزد.  گیالس  آلبالو  گوشواره ی 
تا  که  باشد  قد  تمام  گور های  سنگ  نمای  تمام  آیینه 
سرخ  الله های  از  تا  است  مانده  او  قیامند.  در  قیامت، 
ُدره  بازوان  بر  بسازد  مرهمی  سرزمینش  نرگس های  و 
خورده خودش و بال های آبله زده کبوتران. مانده است 
تا کتاب هایش را ورق ورق بفهمد و برای قفل ها قصه 

کلید بگوید...
دیگر  که  ملخ هایی  است.  ملخ  قصه ی  قصه  باز  اما   
نمی آیند. ملخ هایی که دیوان و دفتر  به حساب  دشمن 
نر  گاو  هفتاد  که  می شنود  شب  هر  حاال  او  می سازند. 
می رسند و هفت گاو ماده را می خورند. او حاال هر شب 
است.  َچپ  زن  خواب  می نویسد  خاطراتش  دفتر  در 
لکن صدای زوزه ی ملخ ها شب هایش را مواج کرده. 
انداخته. که  به دلش  صدای سم کوبیدن گاو ها هراس 
شهر هنوز عزیز ندارد. مُعبر نه. پیامبر نه. باز خداوند از 

این شهر کوچ نکند...
 او که حاال زنگوله عشق به پا دارد و با هیچ شعله آتشی 
نرقصیده، هیاهو ترین غزل عاشقانه را بر لب و بر برج و 
باروی شهرش گرد عشق می افشاند. اما خواب هایش... 
هفتاد گاو نر... ای ی ی ی این شهر عزیز ندارد؟ ای عزیز 

شهر...!

و  مجرم  برای  اسالمی  شریعت  در  که  داد  ادامه  او 
با اجرای آن، عدالت  تا  جنایت کار مجازات تعیین شده 
در زمین تطبیق شود، چرا که اجرای مجازات و محاکمه 
و  گذشته  اشتباهات  تکرار  از  جلوگیری  جنایت کاران، 

رفتن به سوی یک آینده باثبات است.
با سابقه کشتار جمعی  وی اضافه کرد که رهایی طالبان 
به آتش کشیدن  مردم، نقض حقوق بشر، بسته کردن و 
ارزش های  با  مخالفت  انتحار،  و  انفجار  مکتب ها، 
دموکراسی، حقوق بشر و آزادی بیان که مبنای مبارزات 
بازگشت  ایدیولوژیک آنها را تشکیل می دهد، در واقع 
به دهه حاکمیت آن گروه  که سیاه ترین دوره در تاریخ 

افغانستان است، می باشد.
موصوف گفت که موضوع آزادسازی طالبان از چندی 
از  باال تر  سیاسی  معادالت  در  را  آنها  این سو، حضور  به 
حکومت افغانستان به تصویر کشیده است، به حدی که 
مذاکره شان  جانب  به عنوان  را  افغانستان  دولت  طالبان 
ایاالت  با  مذاکره  آماده  فقط  و  نمی شناسند  رسمیت  به 

متحده امریکا هستند.
او، رهایی سران طالبان از زندان گوانتانامو را نمک پاشیدن 
به زخم های هزاران کودک یتیم و صدها زن بیوه خواند 
داشتند  را  انتظار  این  جهانی  جامعه  از  آنها  که  گفت  و 

معامله شده بودند و کبوترهای زنگلوله به پا، بال های شان 
آبله زد؛ که عشق را قاصد شدن، که پیامبر عشق بودن، 
را  تهاجم  ملخ ها  که  بود.  زندگی شان  پرواز  بیهوده ترین 
زوزه می کشیدند و شهر به شهر و ده به ده کبوتر به دندان 
می کشیدند. شاخه های درختان شهر پر بود از زنگوله های 
نمی رساند؛ که  به جایی  ا  ر  باد هم آوازشان  خونین که 
بود و  پنهان شده  باد الی شاخه های لخت درختان شهر 
ترسیده بود از شعله های آتشی که بی شرمانه با هویت او 
به جان دخترکان شهر، قصه ی مرگ می رقصاند. که باد 
حکایتش لطیف تر از رقص مرگ بود که نسبش به صبا 
در  که  دنیا.  شهر  شمالی ترین  شمالک های  و  می رسید 
بکرترین  زمزمه ی  و  داشت.  نارنج  هدیه ی  بارش  کوله 
لحظات خوش جوانی. کتاب را که فهمید، طالبان درها 
را قفل های زنگ زده ای معنی کردند که با هیچ کلیدی 
تا  دیوارها  فهمید  که  را  کتاب  نداشتند.  آشنایی  ندای 
اسیر  فهمید چشمانش  را که  کتاب  قد کشیدند.  آسمان 
شماره  کوک های  اسیر  چشمانش  شد.  چادرش  زندان 
شب،  به  را  شبش  شب،  به  را  روزش  که  شد  ناشده ای 
وصله می کرد. به خواب هم ندیده بود که هفت گاو نر 
می رسند و هفت گاو ماده را می خورند. که شهر بی پیامبر 
بود. بی عزیز. که خدا خیال اتراق در شهر بی مُعبر نداشت. 
می شد  اشک  قطره قطره  که  بود  غمزده ای  گلوی  شهر 
شال  پناه  در  که  بود  تنهایی  دخترک  شهر،  نه.  فریاد  و 
بی گل و ریحانش اشک می ریخت و آسمان در سوگ 
که  بخواند.  مرثیه  نداشت  َزهره  موسیقی اش  خدای 
مثنوی  غزل ها  و  بود.  گرفته  نام  ستاره  نفرین ترین  ُزهره 
و  نامرادی  دفن کردند. حکایت  سینه  در  را  جدایی شان 
نامرادی، بهار و خزان شهر شد. که اگر سبزه سر می زد 
ملخی جهیدن می گرفت. که هستی بر هیچ دیوار خانه ای 
و  بود.  بودنی ها  مجرم ترین  رنگ  که  نمی شد  قاب  هم 
سفیدی، قصه هزار رنگ بال هزاردستان. که هزار دست 
خوش رنگ، بی رنگ ترین روزها را شماره کرد. هزاران 
من  که  بی نفسی.  جرم  به  شد  بریده  سر  دار  نفس  رنگ 
بارویی که  و  برج  از  نمی کردم  بودم گذر  اگر خدا  هم 
بی رنگ است و ستاره های آسمانش بی ُزهره. که زندگی 
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

فعالیت هاي  سیاسي،  مشارکت  حق   -16
اجتماعي، فرهنگي و صنفي

اجتماعي،  سياسي،  فعاليت هاي  مشارکت  حق 
حق  اساسي ترين  جمله  از  صنفي  و   فرهنگي 
واقع  در  حق  اين  مي شود.  شمرده  انسان  بشري 
را  انسان ها  جمعي  زندگي  از  سيعي  و  حوزه 
کيفيت،  بهبود  به  مستقيم  رابطه  که  مي گيرد  فرا 
دارد  انسان ها  اجتماعي  زندگي  وآسايش   رفا 
بهبود  موجب  مستقيما  آن  بهبود  نهايت  در  و 
سياسي،  مشارکت  مي شود. حق  انسان ها  زندگي 
مباني  وصنفي  فرهنگي  اجتماعي،   فعاليت هاي 
هم  داخلي  درقوانين  هم  نيرومند  و  گسترده 
به  حق  اين  دارد.  بين المللي  ومدارك  دراسناد 
شكل کل دربرگيرنده  حق آزادي مشارکت در 
انتخابات عادالنه و آزاد، همه پرسي و نظرخواهي 
و سهم گيري در دولت، مشارکت در اتحاديه هاي 
ايجاد  هم چنين  مدني  جامعه  نهادهاي  و  صنفي 
چنين نهادها و اتحاديه هايي، بدون در نظر داشت 
جنس،  رنگ،  نژاد،  مبناي  بر  تبعيضي  هرنوع 
موقف  يا  نسب  ملكيت،  سياسي،  عقيده  زبان، 
تصريح  افغانستان  اساسي  قانون  مي باشد.  ديگر 
انتخاب کردن و  افغانستان حق  »اتباع  است  کرده 

انتخاب شدن را دارا مي باشند.« 
همين طور در ماده 35 قانون اساسي کشور آمده 
تامين  به منظور  دارند  حق  افغانستان  »اتباع  است: 
قانون،  احكام  به  مطابق  معنوي،  يا  مادي  مقاصد 
حق  افغانستان  اتباع  نمايند.  تاسيس  جميعت ها 
سياسي  احزاب  قانون،  احكام  به  مطابق  دارند، 

تشكيل دهند.« 
بانك  در  ثبت شده  و  جمع آوري  معلومات 
نشان  بشر  حقوق  مستقل  کميسيون  اطالعات 
مي دهد که طي سال 1389 ه. ش. حداقل 4 مورد 
است.  افتاده  اتفاق  افغانستان  در  حق  اين  نقض 
پارلماني،  انتخابات  کردن  سپري  به  توجه  با 
حفظ  در  امنيت  نبود  و  مردم  مشتاقانه  مشارکت 

و  اقوام  تعدد  می دانيم  که  همان گونه  سوال: 
تحقق  چالش های  مهم ترين  از  يكی  باورها  تعدد 
حاکميت فرهنگ تحمل در يك جامعه محسوب 
آن  در  که  ما  جامعه ی  مثل  جامعه ای  می گردد. 
باورهای  و  برداشت ها  با  مختلف  مذاهب  و  اقوام 
به  نسبت  ترديد  بدون  دارند  وجود  سنتی  نسبتا 
کمتری  ايده آلی  و  انتيكی  تعدد  از  که  جوامعی 
را  جدی تری  مشكالتی  و  چالش ها  برخوردارند 
برای رسيدن به فرهنگ تحمل دارند. به نظر شما 
چه کارهايی بايد انجام شود تا جوامعی که با تعدد 
به حاکميت  بتوانند  روبه رويند  ايده آلی  و  اتنيكی 

فرهنگ تحمل دست يابند؟
مثل  جواب: من هم فكر می کنم که در جوامعی 
با  اسالمی  و  سنتی  جامعه ی  يك  که  ما  جامعه ی 
است  نياز  زيادی  زمان  مذاهب،  و  اقوام  تعدد 
به  به نحوی  بتوانند  جامعه  اين  افراد  و  مردم  تا 
مرحله ای دست يابند که بتوانند همديگر را با تمام 
تفاوت هايی که دارند، بپذيرند. ولی باز هم به نظر 

بود،  متصور  بيشتري  حق،  نقض  اين  از  حراست  و 
اما رقم يادشده، صرفا بر اساس شكايت هاي قربانيان 
اين  اين حق صورت گرفته است. موارد نقض شده 
تخار  و  فارياب،  هرات  چون  واليت هايي  در  حق 

اتفاق افتاده است. 
موارد نقضي که در باال تذکر يافت، قضاياي مفصلي 
مي خوانيد:  را  آن  از  نمونه اي  ادامه،  در  که  دارد 
از  يكي  اهالي  طرف  از  را  خويش  شكايت  مدعي 
است.  کرده  ارايه  چنين  بادغيس  واليت  قريه هاي 
»فردي که وکيل برحال ولسي جرگه بود و برای دور 
دوم نيز نامزد مي باشد، به افراد تحت امرش به تعداد 
بيست ميل اسلحه و موترسايكل توزيع کرده و آن ها 
با تهديد و ارعاب، مردم را وادار مي کند تا از نامزد 
مذکور حمايت کرده و رای دهند. به ادامه تهديدها 
و فشار اين افراد بر مردم، من )عارض( زماني که از 
طرف قريه اي به طرف منزل ام روان بودم، در مسير 
راه بااليم فير کردند و از ناحيه پا مجروحم کردند. 
ساکن  که  ديگري  فردي  منزل  باالي  اين،  برعالوه 
مردم  مقاومت  با  اما  کردند  حمله  است  داالن  قريه 
مواجه  مي کردند  دفاع  چوب وسنگ  با  که  قريه 
اين که محل  از  بعد  شدند و محل را ترك کردند. 
را ترك کردند تصميم به قتل فردي ديگري از افراد 
متنفذ همان منطقه گرفتند  و آن جاهم موفق نشدند و 

سرانجام خرمن وي را به آتش کشيدند.« 
نتیجه گیري 

اجتماعي،  سياسي،  فعاليت هاي  مشارکت  حق 
تضمينات  سايه  در  افغانستان  در  صنفي  و  فرهنگي 
نبود  اما  مي رسد.  نظر  به   اميدوارکننده  قانوني 
حق،  اين  بقاي  و  دوام  برای   پايدار  ثبات  و  امنيت 
نگراني هاي فراواني را به وجود آورده است. هرچند 
انتخابات  دو  اخير  دوسال  طي  افغانستان  شهروندان 
هردوي  در  و  گذرانده  پشت سر  را  تاريخي  و  مهم 
مالحظه  قابل  امنيت،  مشارکت  نبود  وجود  با  آن 
داشته، با آن چه که يادآوري شد، تامين اين حق و 
حراست از آن در کشور آن گونه که انتظار مي رود، 

من در همين جوامع عناصر زيادی وجود دارند تا با 
تكيه بر آن ها بتوانيم فرهنگ تحمل را تقويت و نظام 

مردمی و دموکراتيك را ايجاد کنيم.
اسالم  ما  جامعه ی  در  عناصر  اين  مهم ترين  از  يكی 
اسالم  مقدس  دين  می دانيم  که  همان گونه  است. 
ادعا می گردد دين محبت،  بعضا  برخالف آنچه که 
از  يكی  است.  همديگرپذيری  و  مدارا  گذشت، 
برنامه های دين مقدس اسالم توسعه ی اين دين مبتنی 
بر منطق و استدالل بدون اکراه و جبر است. حتا گفته 
به دين مقدس  اکراه و جبر  با  اگر کسی  شده است 
اسالم وارد می شود، بدون ترديد مسلمان نيست. تنها 
رضايت  با  که  می گردند  محسوب  مسلمان  کسانی 
ايمان  و  شده  مسلمان  خودشان،  اراده ی  و  درك  و 

آورده باشند.
و  اسالم  به  ما  اگر  که  می توانيم  گفته  بنابراين 
می توانيم  کنيم،  تكيه  مقدس  دين  اين  دستورات 
مواردی را دريافت کنيم که تاکيد بر رعايت فرهنگ 

تحمل دارد. 

چنان چه  نمي رسد.  نظر  به  مطلوب  و  رضايت بخش 
سال  انتخابات  در  که  وکال،  نامزد  از  تعدادي  شكايات 
بحران  بودند،  نشده  اعالن  برنده  ولسي جرگه،   1389

سياسي را در کشور ايجاد کرده است.
17 - حق آزادي اجتماعات

آزادي اجتماعات مسالمت آميز حق هر شهروند افغانستان 
به شمار مي رود. اين حق در قانون اساسي و قوانين عادي 
قرار  ضمانت  و  تاييد  مورد  گسترده اي  به طور  کشور 
گرفته است. اما گونه استفاده از حق آزادي اجتماعات 
منوط به شرايط و زمينه هايي است که مي بايد آن را حين 
از  اجتماعات  مراعات کرد. حق آزادي  استفاده  اجرا و 
مجاري اجتماعات، تظاهرات و حرکت هاي مدني عاري 
در  اصوال  که  مي گيرد  قرار  استفاده  مورد  خشونت  از 
رفتارهاي خشن  و  از خشونت  نشانه اي  هيچ  آن  اجرای 
نبايد دخيل باشد. همان گونه که همه واقف اند، اعتراض 
ابزاري است تا  مدني و آزادي اجتماعات مسالمت آميز 
شهروندان يك کشور، نارضايتي، نگراني و خواست هاي 
خويش را از طريق آن برای دولت، ارگان ها، يا مقامات 
حق خود  اين  از  استفاده  رو،  اين  از  کنند.  بيان  مسوول 
تقويت  و  پايداري  دموکراسي،  تحكيم  زمينه ساز 
و  اعتراض  با  است.  حكومت داري  و  دولت  نهادهاي 
و  کاستي ها  مي توان  به روشني  مسالمت آميز  تجمعات 
ناراستي رفتاري و برنامه اي دولت ها و ارگان هاي مسوول 
را نشان داد و از اين طريق به اصالح و تقويت اين نهادها 

پرداخت.
کميسيون  اطالعات  بانك  در  جمع آوري شده  ارقام 
مي دهد  نشان   ،1389 سال  طول  در  بشر  حقوق  مستقل 
که هيچ موردي از نقض اين حق ثبت نشده است. اين 
امر هيچ گاهي به مفهوم عدم وقوع مورد يا موارد نقض 
اقارب  و  قربانيان  که  است  اين  از  حاکي  بلكه  نيست، 
آن ها مورد خاص از نقض اين حق را در طي اين سال 
به دفاتر ساحوي يا مرکزي کميسيون مستقل حقوق بشر 

ثبت و گزارش نكرده اند. 
نتیجه گیري

ابراز  برای  است  نيرومندي  ابزار  اجتماعات  آزادي 
انتقال  يا  مسوول  ارگان هاي  ناتواني هاي  و  کاستي ها 
خواست هاي مشروع شهروندان يك کشور. در افغانستان 
سال 1389،  در طي  داده شد  نشان  باال  در  که  آن گونه 
مورد خاصي از نقض حق آزادي اجتماعات ثبت نشده 
است. اما اين امر که گويا هيچ تخلف در مورد استفاده و 
تامين اين حق از جانب ارگان هاي مسوول اتفاق نيفتاده 
در  که  آن چه  اما  است،  ناممكن  و  محال  امري  باشد، 
اين جا گزارش شده است صرف نشان دهنده ثبت نشدن 
مورد خاص نقض اين حق در بانك معلومات کميسيون 

مستقل حقوق بشر مي باشد. 
ادامه دارد

به  می تواند  جامعه ی  ما  در  که  عناصری  از  ديگر  يكی 
و  آمده  به حساب  تحمل  فرهنگ  تقويت  عنوان طرفيت 
فرهنگ  واقع گردد، دريافت حقايقی است که در  موثر 
به  را  افغانی  جامعه ی  ما  اگر  دارد.  وجود  ما  اجتماعی 
روبه رو  مذاهب  و  اقوام  تعدد  با  عنوان يك جامعه ی که 
قرار  ظرفيت  عين  در  که  ديگری  جوامع  با  است  بوده 
خوشبختانه  که  شد  خواهيم  متوجه  کنيم،  مقايسه  دارد 
با مشكالت و چالش های  ما  در سال های آخير جامعه ی 

کمتری در اين خصوص روبه رو بوده است.  
مشكالت که امروز در کشورهای همسايه ما بين مذاهب و 
اقوام وجود دارد خوشبختانه در جامعه ی ما وجود نداشته 
باور کرده اند که بدون تحمل  افغانستان  به نحوی مردم  و 
يكديگر نمی توانند فرصت زندگی بهتری را داشته باشند.

دانش  و  سواد  رشد  و  آموزشی  برنامه های  تقويت 
اجتماعی، يكی از مهم ترين مواردی است که بر تقويت 

فرهنگ تحمل در جامعه تاثير دارد.
فراهم آوری زمينه های تماس  ايجاد فرصت های شغلی و 
در  بتوانند  که  ظرفيت های  تقويت  و  همديگر  با  مردم 
از همديگر،  مردم کشور  ميزان شناخت آحاد  بردن  بلند 
که  شهرنشينی  فرهنگ  توسعه ی  مثل  گردد،  واقع  موثر 
کنار  در  مختلف  مذاهب  و  اقوام  زندگی  برای  را  زمينه 
در  است که  ديگری  موارد  فراهم می کند،  همديگر شان 

تقويت فرهنگ تحمل در کشور بی تاثير نخواهد بود.
ادامه دارد
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وضعيت حقوق بشر 

در افغانستان

فرهنگ تحمل

 قسمت پنجاهم و یکم

 م. ع. بشارت                                  قسمت دوم

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

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

تبعيض در توزیع و تخصيص بودجه ی ملی و انکشاف متوازن، خالف 
عدالت بوده و نقض قانون اساسی محسوب می گردد.

امضای کنوانسيون اروپايی حمايت از حقوق بشر و آزادی های بنيادين )19٧4(
در  نيز  دانست،  عنصر  مهمترين  را  آن  بتوان  شايد  که  عنصر،  آخرين  اين 
چهارچوب حمايت مشدد قرار دارد. کشور فرانسه طبق ماده 55 قانون اساسی 
شناخته،  رسميت  به  قوانين«  به  نسبت  گسترده تری  »اقتدار  معاهده ها  برای  که 
کنوانسيون  را در قوانين ملی وارد کرده است. بدين ترتيب موازين حمايتی که 
به  نيز می شود.  بنيادين«  برنامه ريزی شده شامل »آزادی های  توسط کنوانسيون 
يعنی  ديگر،  حقوقی  سند  موضوع  که  اجتماعی«  و  اقتصادی  »حقوق  استثنای 
عمومی  آزادی های  حقوقی  موقعيت  بنابراين  است.  اروپايی  اجتماعی  منشور 
محاکم  توسط  وچه  داخلی  قضايی  محاکم  توسط  چه  کنوانسيون  اجرای  با 

استراسبورگ، عنصرحمايتی  مخصوص به خود کسب می کند.
تعريف پيشنهادی برای آزادی های عمومی - با گرد هم آوردن همه عناصری 
که از آن ها سخن رفت به تعريف زير می رسيم: آزادی ها ی عمومی از جمله 
مختلف  زمينه های  در  سلوك  و  رفتار  انتخاب  در  را  انسان  که  بشر اند  حقوق 
و  تنظيم  موضوعه  توسط حقوق  اختيار  اين  می کنند،  مختار  اجتماعی  زندگی 
مورد حمايت مشدد قرار گرفته و در چهارچوب قوانين داخلی به درجه حقوق 
اساسی و در چهارچوب حقوق اروپايی، به درجه فرا قانون گذاری، ارتقا يافته 

است.
٢. کدام آزادی ها، آزادی عمومی  خوانده می شوند؟

از آزادی به آزادی ها-  می توان فايده تهيه فهرستی از آزادی های عمومی را 
مورد سوال قرار داد. چنانچه بتوان اصلی برای کل آزادی ها مقرر کرد که در 
بايد فهرستی از  به استثنای ممنوعيات قانونی قابل اجرا باشد، چرا  همه زمينه ها 
آزادی ها به طور منفرد تنظيم شود؟ با وجود اين، گذار از مفرد به جمع: يعنی از 

آزادی به آزادی ها، به دو دليل ضرورت می يابد.
از طرفی همه زمينه هايی که آزادی در آن قابل اجراست، اهميت يكسانی در 
اساسی  کاربردهای  با  مقايسه  در  آنها  از  بعضی  ندارند.  بشر  پيشرفت  و  رشد 
آزادی از اهميت کمتری برخوردارند. کاربردهای اساسی  به دليل اهميت شان 

اين قابليت را دارند که برای برخورداری از حمايت ويژه، فرديت يابند.
از طرف ديگر تجربه ثابت کرده است که حوزه  هايی وجود دارد که آزادی در 
آن بيش از هر مكان ديگر مورد تعرض و تهديد است، به ويژه توسط حاکميت. 
صحن  در  ترتيب  اين  به  می يابد.  ضرورت  مشدد  حمايت  يك  نيز  اينجا  در 
به  آن را  قانون  که  آزادی ها  از  بعضی  به  بخشيدن  فرديت  به طور کلی،  آزادی 

رسميت شناخته و آن ها را با روش خاص انتظام می دهد، قابل توجيه است. 
آزادی ها،  شناختن  رسميت  به  که  شود  تصور  است  ممكن  اول  مرحله  در 
امكان می دهد بتوان به آسانی فهرستی از آن تهيه کرد. ابدا چنين نيست، زيرا 
اسناد قانونی تنظيم کننده اين حقوق، آنها را صريحا تحت عنوان »آزادی های 
عمومی« قرار نداده اند. از سوی ديگر استفاده از معيارهايی که استخراج شد، 
هميشه قانع کننده نيستند. بدين ترتيب که رويه قضايی مربوط به تخلف سنگين 
و شورای  نمی کند.  قطعی عرضه  قانون، شاخص های  از  اداری  نهاد  مشهود  و 

قانون اساسی تنها زمانی ابراز عقيده می کند که به او ارجاع شود.
بشر، چه  فهرست حقوق  و  قانونی  مقررات  مقايسه  و  بررسی  با  اين،  با وجود 
آن هايی که توسط اسناد قانون اساسی فرانسه - اعالميه 1٧89 و مقدمه194٦ - 
اعالم وچه آن هايی که توسط اسناد بين المللی، تصريح شده اند، می توان فهرستی 
استخراج کرد که بر مبنای آن به طور نظری، به تفاهمی تا حدودی کلی اما با 
تفاوتهايی در تنظيم و عرضه آن ، دست يافت. در اينجا فهرستی ارايه می شود تا 
بتوان درکی ملموس تر از موضوع  داشت و گوناگونی و اهميت مشكالتی را که 

در جامعه معاصر از مطالعه آزادی های عمومی ناشی می شود، سنجيد.
3. طبقه بندی آزادی های عمومی

می توان آزادی های عمومی را از جنبه های مختلف چون خصوصيت بخشيدن 
يا برحسب  به آن برحسب موضوع )آزادی رفت و آمد، آزادی مطبوعات( و 
بر  کرد.  طبقه  بندی  جمعی(  آزادی های  فردی،  )آزادی های  آن  اجرای  روش 
اينجا  در  که  طبقه بندی ای  است.  امكان پذير  مختلفی  طبقه بندی های  مبنا  اين 
پذيرفته ايم، در کل با اکثر طبقه بندی هايی که ديگران تنظيم کرده اند، در تقاطع 

قرار می گيرد.
نسبت  انسان  اختيار  باشند،  که  هرچه  آزادی ها،  همه  در  مادی-  انسان  آزادی 
نمی يابد  موجوديت  اختياری  چنين  يك  است.  مستتر  خود،  مادی  وجود  به 
ميان،  اين  در  فرد.  هر  برای  اساسی  تضمينات  شناختن  رسميت  به  با  مگر 
ضمانت های خاصی به دليل اينكه حمايت های واقعی و عمومی را بنا می نهند، 

از سايرضمانت ها متمايز می شوند.
فعاليت های  مختلف  جنبه های  استثنا  بدون  حمايت ها  اين  عام-  حمايت های 
طور  به  فرد  جسمی  آزادی های  از  هم  بدين سان  و  می گيرند  بر  در  را  انسان 
از سويی شامل  اين حمايت ها  از ساير آزادی ها.  گسترده دفاع می کنند و هم 

احترام به شخص انسان و از سوی ديگر تامين امنيت يا آزادی فردی اوست.
ادامه دارد

آزادی های عمومی
 و حقوق بشر

قسمت دهم   

نویسنده:ژان ریورو-اوگ موتوه/ترجمه فارسی نیکی پارسا
/http://www.iranrights.org :منبع
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عامالن هتک حرمت 
مجازات شوند ناشناخته های موسیقی امروز افغانستان
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 1343 متولد  فقیری،  احمد  منیر  استاد  اشاره: 
است  چهره هایی  از  مزارشریف،  در  خورشیدی 
که در پرورش اهل موسیقی سال های زیاد زحمت 
در  بانوان  پرورش  و  معرفی  در  او  است.  کشیده 
داشته  پرثمری  تالش های  نیز  افغانستان  موسیقی 

است.
شگوفایی  در  آهنگ هایی  ساختن  با  فقیری  استاد 
فتح علی  ولی  چون:  جوانی  چهره های  باروری  و 
نقش  و...  قاسمی  شاه رسول  و  سحرآفرین  خان، 
موسیقی  انجمن  بنیان گذار  او  دارد.  انکارناپذیری 
از  بیش  زمان  آن  در  که  است،  پاکستان  در  فارابی 
صد هنرمند پناهنده عضو آن بود، این انجمن پس از 

1384 خورشیدی به کابل منتقل شد.
مزارشریف  به  کابل  از  استاد،  است که  دیری  حاال 
کوچیده و در یکی از گوشه های این شهر سکوت 

اختیار کرده است و فعالیت چشمگیری ندارد.
او را در خانه اش، در مزارشریف یافتم.  علی رغم این 
اندوهگین  مادرش  درگذشت  سوگ  از  هنوز  که 

بود، این گفتگو را پذیرفت.
در  را  درخشانی  چهره های  شما  استاد،  پرسش: 
معرفی  و  همکاری  مطرح،  افغانستان  موسیقی 
کرده  اید، به ویژه بانوان را، چرا امروز همان حرکت 
در  انزوای تان  و  خاموشی  دلیل  نمی دهید؟  ادامه  را 

چیست؟
آموزش  در  مشکالت  بروز  اصلی،  عامل  پاسخ: 
در  وجودی که   با  بود،  بانوان  برای  موسیقی 
پذیرش  اصلی  شرط  والدین،  موافقت  آموزشگاه، 
چهره  یک  مطرح شدن  و  معرفی  گاهی  اما  بود؛ 
قوم  به  توهین  بانوان در عرصه ی موسیقی  از  جدید 
چنین  در   مخالفت هایی  و  می شد  تلقی  او  مربوطه 
با دسیسه های اشخاص کنیه جو و رقابت های  موارد 
ناسالم، به تهدیدهای نوشتاری و تلیفونی و باالخره 
به لت و کوب شدنم توسط چند فرد ناشناس انجامید 
مخالفت های  عمیق  ریشه های  به  مشکالت  واین 
موسیقی  آموزش  چون  برمی گردد.  ایدیولوژیکی 
برای بانوان صرفا در آموزشگاه فارابی منحصر نبود، 

نهاد های دیگری هم در این عرصه فعالیت دارد.
اواخر سال 1388 خورشیدی عرصه ی  زمانی که در 
بانوان در کابل تنگ تر شد.  برای  آموزش موسیقی 
من با مشکالت و تهدید های فراوانی روبه رو شدم، 
ناگزیر شدم به شهر مزارشریف بیایم و فعالیت های 
تنظیم  و  آهنگ سازی  ضبط،  با  خود   حرفه ای 

موسیقی برای آواز خوانان دنبال کنم.
در  دیگری  برنامه های  و  طرح ها  پرسش: حاال چه 

زمینه موسیقی در دست دارید؟
نوشت،  خواهم  رساله ای  دهند  مجال  اگر  پاسخ: 
و  نامریی  عنکبوتی  جال های  و  موسیقی  عرصه  در 
دسایس  و  مکارانه  کرکترهای  و  تاریک  پندار های 
و توطیه های یک گروه  کوچک و مشخص مقتدر 
که زمانی بر دهل افغانی، ریتم روسی می گرفتند و 
امروز بز طبل و درم خیراتی جامعه ی جهانی با تال 
برتر می دانند و  از همه  طالبانی می کوبند و خود را 
برای سبوتاژ مخالفان ایدیولوژیک شان از دست زدن 
و  کهنه  عقاید  با  و  نمی کنند  دریغ  حیله ای  هیچ  به 

افراطی، تبعیض را دامن  می زنند. 
وضعیت  کلی،  نگاه  در  خوب...،  بسیار  پرسش: 
افغانستان چگونه است، به خصوص  موسیقی امروز 

موسیقی جوان و نسل تازه؟
مزایای تکنولوژی ضبط  از  استفاده  منظر  از  پاسخ: 
در کشورهای همسایه ایرادی نیست؛ ولی از نظرگاه 
محتوای موسیقایی، موسیقی با وجود این که مرز را 
مرزی  درون  ساختار خاص  و   فورم ها  نمی شناسد، 
موزیک  اجرای  نمونه  به گونه  دارد.  را  خویش 
پشاوری  نوازند ه گان  توسط  قطغنی  فولکلوریک 
آهنگ های  هم  یا  و  قرصک  ویا  هندی  و  پنجابی 
پشتو و هزار گی توسط نوازند گان تاجیکی و ایرانی 
الزم  همخوانی  ما  سنتی  موسیقی  جوهر  و  شیره  با 
آن  اجرای  و چگونگی  فورم  نتیجه  در  و  نداشته  را 
نوازند گان  به  ما  تا   است  نیاز   . می گردد  دگرگون 
را  نوازندگان  عملکرد  این  با  و  کنیم  اتکا  افغانی 

موسیقی صورت گیرد الزم است تا یک اتحادیه ی 
شود  ساخته  موسیقی  هنرمندان  واحد  و  سراسری 
بین  دوامدار  و  گسترده  ارتباطات  و  هماهنگی  تا 
هنرمندان تامین گردد. استادانی که به نسبت کهولت 
سن فعالیت فزیکی موسیقی ندارند. حمایت و تعاون 
گسترش  فرهنگی  کانون های  گردند،  قدردانی  و 
یافته و از حمایت همه جانبی دولت برخوردار باشند 
و مهم به نظر می رسد تا زمینه چاپ و نشر کتاب های 
با کمبود شدید آن  موسیقی - که در سطح کشور 
مواجه هستیم - فراهم گردد و متاسفانه در این زمینه 
امکانات  با وجود  »انستیتوت ملی موزیک« هم  حتا 

فراوان توجه نکرده است.
و  جوان  آوازخوانان  شمار  از  شما  نظر  به  پرسش: 
از چند هنرمند  بهتر کار می کنند.   میان سال، کی ها 
اندکی  هم  را  کارشان  ویژ گی های   و  بگیرید  نام 

توضیح دهید؟
از  خان  علی  فتح  ولی  جوانان،  میان  در  پاسخ: 
است  افغانستان  موسیقی کالسیک  ممتاز  چهره های 
پیش می رود  به  استقامت  و  ریاضت  و  با تالش  که 
و اخیرا آهنگ های زیبایی را اجرا کرده است. یعنی 
یک  با  کالسیک  بندش های  از  بعضی  کردن  اجرا 
شکل تازه، کار چشمگیریست که کمتر مثال آن در 

موسیقی افغانستان وجود داشته است.
جمشید سحری، برادر ولی فتح علی خان در زمینه ی 

نواختن طبله جایگاه خویشتن را تثبیت کرده است.
در  میان سال،  هنرمندان  از  باختری،  ظاهر  استاد 
سبک  در  ناب  غزل های  ارایه  و  کمپوز  زمینه 
و  ایجاد کرده  تحولی  افغانستان  غزل خوانی  جدید 
دست آوردهای بزرگ دارد، او در نواختن هارمونیه، 
رباب، ستار و دنبوره از جمله هنرمندان منحصربه فرد 
است که شاگردان زیادی را تربیه و چهره های جدید 

را مطرح و معرفی کرده است.
نوت های  حدود  توسعه  زمینه ی  در  آرمان،  خالد 
در  متاسفانه  که  داده  انجام  خالقانه ای  کار  رباب، 
افغانستان از این ابتکار او به گونه ی بایسته، استقبال 

نشده است. 
محمد نصیر عزیزی، سه تار نواز و محمد منیر عزیزی، 
طبله نواز که با آموزش های مسلکی در هندوستان به 
یافته اند.  دست  اعجاب انگیری  مهارت  و  پخته گی 

امید بزرگ موسیقی افغانستان محسوب می شوند.
محدودیت ها،  وجود  با  که  سحرآفرین،  باالخره  و 
افغانستان،  موسیقی  و کم مهری مسووالن  مشکالت 

فعالیت کمتری دارد.
موسیقی  تابناک  ستاره های  می توانند  این ها  تمام 
ده ها  همچنان  و  باشند  ما  کشور  فردای  و  امروز 
هنرمند با استعداد و خالق دیگر نیز وجود دارد که 

باید تشویق و حمایت شوند.
پرسش: برای حرف آخر چه دارید؟

اندیشی  تاریک  با  مصالحه  از  آخر...بعد  حرف 
دوباره دانستم که:

اگر صلح است اگر جنگ است
همه رنگ است و نیرنگ است
و آیینه اسیر قاب پر زنگ است

شکست شیشه از خاصیت سنگ است

باید توجه بیشتر  در زمینه سازی بهتر برای رشد هنر موسیقی صورت گیرد 
الزم است تا یک اتحادیه ی سراسری و واحد هنرمندان موسیقی ساخته 

شود تا هماهنگی و ارتباطات گسترده و دوامدار بین هنرمندان تامین گردد. 
استادانی که به نسبت کهولت سن فعالیت فزیکی موسیقی ندارند. حمایت و 
تعاون و قدردانی گردند، کانون های فرهنگی گسترش یافته و از حمایت همه 

جانبی دولت برخوردار باشند و مهم به نظر می رسد تا زمینه چاپ و نشر 
کتاب های موسیقی - که در سطح کشور با کمبود شدید آن مواجه هستیم 
- فراهم گردد و متاسفانه در این زمینه حتا »انستیتوت ملی موزیک« هم با 

وجود امکانات فراوان توجه نکرده است.



پس از انتشار ویدیویی در سایت یوتیوب که در آن چهار تن از سربازان 
مقام های  کرده،  بی حرمتی  طالبان  افراد  از  تن  سه  اجساد  به  امریکایی 
نشان  تندی  واکنش  بریتانیا  و  امریکا  متحده  ایاالت  افغانستان،  دولت 

داده اند.
این ویدیو که در انترنت منتشر شده است، منبع آن هنوز معلوم نیست. 
ایاالت  ارتش  یونیفورم  با  تن  نشان می دهد که چهار  نشرشده  ویدیوی 
متحده امریکا بر سه جسد آلوده به خون ادرار می کنند. ظاهرا چنین به 
نظر می رسد که این افراد آگاه اند که از این کار شان فلم گرفته می شود. 
در این ویدیو، یکی از این سربازان در حالی که باالی جسدی ایستاده 

است، خنده کنان می گوید: »روز خوبی داشته باشی، رفیق.«
بی بی سی گفته که  به  امریکا  تفنگداران دریایی  مقام  این حال، یک  با 

حداقل دو نفر از این سربازان شناسایی شده اند. 
سربازان  از  شماری  رفتار  از  امریکا،  خارجه  وزیر  کلینتون،  هیالری 
است.  کرده  تاسف  اظهار  عمیقا  طالبان  اجساد  از  تعدادی  با  امریکایی 
خانم کلینتون این گونه رفتارها را به دور از ارزش ها و معیارهایی دانسته 
است که از سربازان امریکایی انتظار می رود. خانم کلینتون گفته است 
اکثریت نیروهای نظامی امریکایی به این گونه ارزش های اخالقی پایبند 

هستند.
پیشتر نیروی تفنگداران دریایی امریکا اعالم کرد که در حال تحقیق در 
باره ویدیویی است که در آن چهار نفر از نیروهای شان بر اجساد کسانی 

که گمان می رود از طالبان هستند، ادرار می کنند.
از آن جا این حدس مطرح شده که اجساد متعلق به اعضای طالبان است 
که آنها پوست قهوه ای دارند، لباس های گشاد بر تن دارند و پابرهنه هم 

هستند و به نظر می رسد لباس یکی از آنها خونین است.
همزمان، ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، به بی بی سی گفته است: »باید 
باعث  این  مانند  رفتاری  اما هرگونه  باشیم  تحقیقات  نتیجه  اعالم  منتظر 

انزجار است و چنین رفتاری نباید اتفاق بیافتد.«
این  به  فوری  رسیدگی  دستور  امریکا،  دفاع  وزیر  پانه تا،  لیون  نیز  قبال 
مساله را داد و گفت که با اشخاص خاطی برخورد خواهد شد. وزارت 
دفاع امریکا نیز در بیانیه ای ضمن ابراز ناراحتی از محتوای این ویدیو، 

گفته »این رفتار برای اعضای ارتش غیرقابل قبول است.«
دفتر فرماندهی تفنگداران دریایی امریکا در واکنش به این ویدیو گفته 
آنهاست.  ارزش های  خالف  بر  می شود،  دیده  فلم  این  در  که  اعمالی 
اگر  گفته  ویدیو  این  به  واکنشی  در  مسلمانان  و  امریکا  روابط  انجمن 
محتوای این ویدیو مورد تایید قرار گیرد، رفتاری دور از ارتش امریکا را 
به تصویر می کشد. در نامه ای که این گروه به وزیر دفاع امریکا فرستاده 
است، آمده: »ما هتک حرمت این افراد به مردگان را مغایر قوانین نظامی 
کشور خود )امریکا( و همچنین قوانین بین المللی جنگ می دانیم که این 
آقای  از  نامه  این  در  می کند.«  تلقی  غیراخالقی  و  مشمیزکننده  را  کار 
پانه تا خواسته شده که افراد مسوول برابر با قوانین ارتش و کشور امریکا 

مجازات شوند.
غیرانسانی

سربازان  عمل  این  افغانستان،  ریاست جمهوری  دفتر  حال،  همین  در 
عامالن  مجازات  خواهان  و  کرده  توصیف  »غیرانسانی«  را  امریکایی 
دفتر ریاست جمهوری  از سوی  اعالمیه ای که  این عمل شده است. در 
انسانی  غیر  واقعا  امریکایی  عساکر  عمل  »این  است:  آمده  شده،  منتشر 
دفتر  همچنین  می باشد.«  محکومیت  قابل  الفاظ  شدیدترین  به  و  بوده 
ریاست جمهوری تاکید می کند: »جمهوری اسالمی افغانستان صریحا از 
حکومت ایاالت متحده امریکا خواستار بررسی و تحقیق هر چه عاجل 
در مورد ویدیویی نشرشده می باشد و خواهان مجازات شدید آنانی است 

که در این جرم مقصر شناخته می شوند.«
سربازان  عمل  این  که  می گویند  کارشناسان  از  برخی  حال،  این  با 
و  است  بشری  ارزش های حقوق  نقض صریح  افغانستان،  در  امریکایی 
این مساله می تواند منجر به افزایش بدبینی ها نسبت به سربازان امریکایی 
در کشور شود. میراحمد جوینده، یک عضو پیشین مجلس نمایندگان 
و یکی از فعاالن مدنی، در این مورد می گوید: »هتک حرمت، توهین 
به مقام انسانیت و عدم احترام به وقار انسانی از هر جا و از هر طرفی که 
صورت بگیرد، نقض صریح حقوق بشری و حقوق انسانی است.« وی 
همچنین افزود: »عملی که امریکایی ها انجام داده اند، در حقیقت باعث 
بی باور  امریکایی ها  به  نسبت  جهان  و  افغانستان  مردم  که  می شود  این 
حیثیت  به  احترام  و  بشر  حقوق  منادی  را  خود  که  امریکایی ها  شوند. 
خواهد  سوال  زیر  را  چیزهای شان  این  تمام  عمل  این  می دانند،  انسانی 

برد.«
این ویدیو در حالی منتشر می شود که دولت افغانستان در تالش است با 
طالبان وارد گفتگو شود. طالبان نیز برای انجام گفتگوها با امریکا در قطر 

از خود تمایل نشان داده اند.
توسط  طالبان  اجساد  به  حرمت  هتک  که  معتقدند  برخی ها  گرچند 
منفی  تاثیر  طالبان  با  مذاکره  روند  باالی  می تواند  امریکایی،  سربازان 
روند  به  نمی کند  فکر  او  که  می گوید  جوینده  احمد  میر  اما  بگذارد، 
و  برنامه  خود  از  طالبان  او،  گفته ی  به  زیرا،  بگذارد.  تاثیر  گفتگوها 

اجندای دیگری دارند.

بالند گی  به  را  هنررنوازند گی  و  کنیم  حمایت 
برسانیم.

ناپذیر  پایان  جوانان  نهفته  استعدادهای  همه  این  با 
است و چهره های موفق در میان آنها فراوانند.

هم  محلی  موسیقی  مورد  در  کمی  ...و  پرسش: 
بگویید؟

حفظ  برای  باید  ما  که  گفتیم  این  از  پیش  پاسخ: 
فورم های موسیقی سنتی ما که همچون موزاییک در 
می دهد،  تشکیل  را  عالی  و  زیبا  مینیاتور  هم،  کنار 
توجه کنیم. هنرمندان محلی ما باید دانش موسیقایی 
پارچه های  محالت  در  و  دهند  افزایش  خویشرا 
مانده اند،  میراث  اینسو  به  نسل ها  از  که  را  قدیمیی 
سپرده  فراموشی  بوته  به  نگذارند  کرده  محافظت 

شوند. 
قاسمی  وحید  آقای  ما  توانای  هنرمند  خوشبختانه 
آهنگ های  ضبط  و  گردآوری  شناسایی،  زمینه  در 
کار  و  کشیده اند  فراوان  زحمات  فولکلوریک 
محلی  موسیقی  عرصه ی  در  ماندگاری  و  ارزنده 

انجام داده اند.
پرسش: با این همه، جای چه کارهایی در موسیقی 

امروز افغانستان خالیست؟
آوردن  وجود  به  کنونی  حاد  ضرورت  پاسخ: 
است  تصویری  و  صوتی  معیاری،  استدیوی  چند 
در  عالی  کیفیت  با  را  آثار شان  ما  هنرمندان  تا 
از مصارف گزاف  تا هم  داخل کشور ضبط کنند. 
و  استقالل  افغانی  موسیقی  هم  و  شود  جلوگیری 
و  دولت  نیز  و  کند  حفظ  را  خویش  سنتی  شگرد 
تجار ملی و سرمایه گذاران در این عرصه که منفعت 

زیاد نیز دارد  توجه کنند.
هنرمندان  قبال  در  دولت  عملکرد  آیا  پرسش: 
موسیقی و آوازخوانان کافی و رضایت بخش است 
موسیقی  وضعیت  شدن  بهتر  برای  اقداماتی  چه  و 

افغانستان از سوی دولت نیاز است؟
موسیقی  زمینه ی  در  اقداماتی  دولت  البته  پاسخ: 
انجام داده است، که کافی نیست و موثریت الزم را 
ندارد. دولت بیشتر متوجه جنجال های سیاسی است 

تا فرهنگ و هنر.
باید توجه بیشتر  در زمینه سازی بهتر برای رشد هنر 

 گفتگو: سهراب سیرت

از صفحه 1

ACKU



9سال پنجم   شماره مسلسل 1317    شنبه 24 جدی 1390
منینگ در دادگاه نظامی باید 

محاکمه شود

تحلیلگر  منینگ  بردلی  می گوید،  امریکا  نظامی  دادگاه  یک 
ارتش امریکا که به انتشار اطالعات محرمانه ارتش در سایت 

ویکی لیکس متهم است، باید در دادگاه نظامی محاکمه شود.
مدرک  هزاران  انتشار  به  ارتش،  تحلیلگر  منینگ،  بردلی 
دسامبر  ماه  در  او  است.  متهم  دشمن  به  کمک  و  محرمانه 
به دادگاه رفت و در آن جا سارنوال  ها، خواستار  سال گذشته 
ماه می  منینگ در  آقای  نظامی شدند.  دادگاه  او در  محاکمه 

سال ۲۰۱۰ )حدود یک سال و نیم پیش( دستگیر شد.
دادگاه  رییس  المانزا،  پال  می گوید  بیانیه ای  در  امریکا  ارتش 
به  متهم  که  دارد  وجود  موجهی  »دالیل  است  گفته  نظامی، 
مقام های  به  المانزا  آقای  توصیه  است.«  شده  مرتکب  گناه 
باالتر نظامی گزارش خواهد شد و سرلشکر مایکل لینینگتون، 
فرمانده حوزه ارتش واشنگتن دی سی، تصمیم نهایی را در این 
زمینه خواهد گرفت. یک ماه پیش در دسامبر ۲۰۱۱ میالدی، 
دادگاهی مقدماتی برای آقای منینگ برگزار شد. آن دادگاه 
باید تصمیم می گرفت که متهم در دادگاه نظامی محاکمه شود 
یا نه. در محاکمه ماه دسامبر که به دادگاه بند ۲۳ مشهور است، 
داشته  موکلشان مشکالت شخصی  گفتند که  منینگ  وکالی 

است، از جمله با هویت جنسیتی خود.
مانع  باید  منینگ  آقای  روسای  که  می گویند  همچنین  آنها 

دسترسی او به اطالعات محرمانه می شدند.
اما سارنوال ها می گویند، آقای منینگ مستقیما با جولین آسانژ 
گفته  نیز  کمپیوتری  جرایم  محقق  یک  است.  بوده  رابطه  در 
است که او هزاران مدرک محرمانه در کامپیوتر آقای منینگ 
پیدا کرده است. مدارکی که در ویکی لیکس منتشر شده است، 
بزرگترین افشای مدارک محرمانه در تاریخ امریکا محسوب 
هلیکوپتر  یک  حمله  از  ویدیویی  مدارک،  این  در  می شود. 
امریکایی در عراق به خبرنگاران و غیر نظامیان وجود دارد که 

کشته شدن آنها را نشان می دهد.
بیش از ۲۵۰ هزار مکاتبه محرمانه دیپلومات های امریکایی نیز 

در این مدارک دیده می شود.
آقای منینگ متهم است که نزدیک به ۴۰ هزار مدرک مربوط 

به جنگ عراق را به ویکی لیکس فرستاده است.
این مدارک نشان می دهد که شکنجه افراد توسط ارتش نادیده 
گرفته شده و جزییات مرگ هزاران غیر نظامی عراقی در آنها 

ثبت شده است.
دریایی  نیروی  زندان  در  منینگ  آقای  دستگیری،  از  پس 
در  او  وضیعت  شد.  نگهداری  ویرجینیا  ایالت  در  کوانتیکو 

زندان توجه جامعه بین الملل را به خود جلب کرد.
ساعته   ۲۴ نظارت  تحت  منینگ  بردلی  می گویند،  او  وکالی 
بدنی  با  لباس هایش را در آورد و  بوده شب ها  بوده و مجبور 

عریان در صف حضور و غیاب بایستد.
پی جی کراولی، یک سخنگوی ارشد وزارت خارجه امریکا، 
رفتار با آقای منینگ را »مضحک و غیر سازنده خواند« و بعد 

از این اظهار نظر از سمت خود کناره گیری کرد.
در ماه اپریل سال ۲۰۱۱، آقای منینگ به زندان ارتشی فورت 

لیون ورت در کانزاس فرستاده شد.

دلیل  به  را  خارجی  شرکت  چند  امریکا  حالی که  در 
داده، روسیه  قرار  تحریم  ایران مشمول  با  نفتی  ارتباط 
تجاری  و  اقتصادی  تحریم های  تشدید  است که  گفته 
علیه ایران می تواند به اقدام برای تغییر رژیم تعبیر شود.

روز جمعه، خبرگزاری روسی انترفاکس گزارش کرد 
که گنادی گاتیلوف، معاون وزیر خارجه روسیه، گفته 
علیه  جدید  تحریم های  وضع  جهانی  جامعه  که  است 
ایران را صرفا به منزله اقدامی علیه برنامه های هسته ای 
برای  اقدام  منزله  به  را  تلقی نمی کند و آن  این کشور 

ایجاد تغییرات سیاسی در داخل ایران تلقی کند.
علیه  تحریم ها  »گسترش  است:  گفته  گاتیلوف  آقای 
این  علیه  احتمالی  نظامی  حمالت  همچنین  و  ایران 
کشور بی تردید از نظر جامعه جهانی اقدامی محسوب 
در  رژیم  تغییر  برای  تالش  آن  از  هدف  که  می شود 
که  است  داده  هشدار  روسی  مقام  این  است.«  ایران 
»وضع تحریم های جدید علیه ایران تنها می تواند مانعی 
را بر سر راه تالش جامعه جهانی برای یافتن راه حلی 
اتومی  برنامه های  از  ناشی  بحران  برای  مسالمت آمیز 
به عنوان عضو دایم و  این کشور ایجاد کند.« روسیه، 

مرز،  بدون  نامه ای سرگشاده، سازمان گزارشگران  در 
از ناوی پیالی، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل 
خواسته که درباره »تشدید سرکوب« روزنامه نگاران و 

وب نگاران ایرانی تذکر دهد.
این سازمان گسترش سانسور انترنت و رسانه ها و همین 
را  وب نگاران«  و  روزنامه نگاران  علیه  »سرکوب  طور 

»فاجعه بار« توصیف کرده است.
که  شده  خواسته  پیالی  خانم  از  نامه  این  در  همچنین 
اکثریت  که  ملی  انترنت  راه اندازی  »خطر  درباره 
شهروندان را از اتصال به شبکه جهانی انترنت محروم 

می کند« به مقام های ایران تذکر دهد.
سازمان  افغانستان  و  ایران  دفتر  مسوول  معینی،  رضا 
گزارشگران بدون مرز، در گفتگویی با بی بی سی گفته 
شکل  به  باید  ایران  وضعیت  مجموعه  به  توجه  »با  که 

فعال تری درباره ایران صحبت  کرد و برخورد کرد.«
قبال کنوانسیون هایی  در  »ایران  معینی گفت که  آقای 

که پذیرفته باید پاسخگو باشد.«

پوشیدن  چادر  سر  بر  سیاسی  جنجال های  هالند  ملکه 
خود هنگام سفر به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس 

را رد کرد و این انتقادها را »کامال بی معنا« خواند.
پارلمان این کشور از چادر بر  حزب آزادی هالند در 
سر کردن ملکه بیاتریکس انتقاد کرده و گفته است که 
او با این کار »ظلم به زنان را مشروعیت بخشیده است.«
ابوظبی و عمان  به  بیاتریکس در سفر اخیر خود  ملکه 
را  خود  موهای  و  داشت  تن  به  سیاه  و  بلند  جامه ای 
را  او  پوشش  هالند شیوه  دربار  مقام های  بود.  پوشانده 

نشانه احترام به سنت های اسالمی خوانده اند.
در دیدار ملکه بیاتریکس از مسجد اعظم سلطان قابوس 
در مسقط، پایتخت عمان، او شالی سرخ روی کالهش 
همراهی  را  او  ماکسیما هم که  پرنسس  و  بود  انداخته 

می کرد، حجاب بر سر داشت.
تلویزیون هالند در گزارش سفر ملکه بیاتریکس گفت 
ابوظبی  زنان  از  بیشتر  حتا  دستکش،  پوشیدن  با  او  که 

خود را پوشانده بود.

او گفت که دلیل ارسال این نامه سرگشاده به کمیشنر 
عالی حقوق بشر این است که به ایران در این زمینه ها 

»تذکر دهد.« 
به  مرز،  بدون  گزارشگران  سازمان  نامه  از  بخشی  در 
به  جمله  از  است.  شده   اشاره  جدید  بازداشت های 
روزنامه نگارش،  همسر  که  خردمند  فاطمه  بازداشت 

مسعود لواسانی، به تازگی از زندان آغاز شده است.
در این نامه و از قول آقای لواسانی آمده که ماموران 
با  »ارتباط  دلیل  به  را  خردمند  خانم  اطالعات  وزارت 

خانواده های زندانیان سیاسی« بازداشت کرده اند.

است،  اسالمی  ضد  حزبی  که  هالند  آزادی  حزب 
غم انگیز«  »نمایشی  را  ملکه  گذاشتن  سر  بر  حجاب 
بر  ویلدرز  را خیرت  این حزب  رهبری  است.  خوانده 
و  اظهارات  دلیل  به  بارها  این  از  پیش  که  دارد  عهده 
اقدامات جنجالی اش علیه اسالم و قرآن خبرساز شده 
مسقط  در  را  سلطنتی  خاندان  که  خبرنگارانی  است. 
گفتند  جنوری(   ۱۲( پنج شنبه  روز  می کنند،  همراهی 
و  جار  این  از  که  گفته  بلند  آهی  با کشیدن  ملکه  که 

جنجال ها متعجب نشده است.
هم  ماکسیما  پرنسس  هالند،  رسانه های  گزارش  به 
واکنش نشان داده و با اشاره به انتقادها از تحت فشار 
بودن زنان در کشورهای اسالمی گفته که دو سوم از 

دانشجویان ابوظبی را دختران و زنان تشکیل می دهند.
سفرهای خود  پایان  در  هموراه  هالند  ملکه  که  این  با 
بار  این  اما  می کند،  صحبت  کشور  این  رسانه های  با 
هالند  سیاسی  حزب  یک  درباره  او  صریح  اظهارات 

بی سابقه ارزیابی شده است.

کرده اند؛  اشاره  مدنی  سعید  بازداشت  به  همچنین 
می نوشته  مطلب  هم  مطبوعات  در  که  جامعه شناسی 

است.
در این نامه به »اعمال فشار« به خانواده روزنامه نگاران 

زندانی هم اشاره شده است.
پیالی  ناوی  به  خود  نامه  در  مرز،  بدون  گزارشگران 
نسبت به سرنوشت دو وب نگاری که به اعدام محکوم 

شده اند نیز ابراز نگرانی کرده است.
وحید اصغری و سعید ملک پور دو نفری هستند که در 
و  پورنوگرافی  سایت های  »راه اندازی  اتهام  به  دادگاه 

ضد اسالمی« به اعدام محکوم شده اند.
خانواده آقای اصغری می گوید که او »بر اثر شکنجه« 
هم  او  اعدام  حکم  و  است  شده  »روان پریشی«  دچار 

اکنون برای بررسی در دیوان عالی کشور است.
بود  این وکیلش گفته  از  پیش  سعید ملک پور هم که 
است،  لغو شده  اعدامش  ایران، حکم  عالی  دیوان  در 

دوباره در دادگاه به اعدام محکوم شده است.

دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل، تا کنون 
ایران  اتومی  برنامه های  علیه  شورا  این  قطعنامه های  از 
حمایت کرده و به این قطعنامه ها رای مثبت داده است.

و  بیانیه ها  صدور  با  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
ایران  از  گذشته،  سال  شش  حدود  طی  قطعنامه هایی 
اتومی  فعالیت های  برای شفاف سازی  تا  است  خواسته 

خود با نهادهای بین المللی همکاری کامل داشته باشد 
این  بودن  صلح آمیز  از  جهانی  جامعه  که  زمانی  تا  و 
اتومی  برنامه های  از  بخشی  نیافته،  اطمینان  فعالیت ها 
به  را،  یورانیم  به خصوص در زمینه غنی سازی  خود، 

حالت تعلیق در آورد.

روسیه: تشدید تحریم ایران به منزله تالش برای تغییر رژیم است

گزارشگران بدون مرز: سرکوب روزنامه نگاران در ایران تشدید شده است

حجاب ملکه هالند، جنجالی شد

• کابل: کوچه شماره ۵، پل سرخ، کارته سه.	
• رادفر 	 جمشید  مزار،  سراي  مهمان  اول  منزل  بلخي  محمد  الدین  جالل  موالنا  جاده  بلخ،  مزارشریف:دروازه 

تیلفون: ۰7۰۵96۲7۴۱ - چاپ مزار: جاده بیهقي، نصیري مارکت، مطبعه دوستان.
• 	
• هرات: سه راه باد مرغان، مجتمع فرهنگي حرمت، طبقه دوم، فریدون آژند، تیلفون: ۰797۴۱6۰6۲	
• غزني: محمد سنایي، تیلفون: ۰799۰۰۰۲6۲	
• بامیان: بازار بامیان، مصطفي پالزا، احمدپور، تیلفون: ۰77۲۱98۵8۲	
• کندز: نورالعین، تیلفون: ۰79۳۴۰۵۵99، چاپ: مطبعه یعقوبي، جاده والیت. 	
• تخار: جان محمد نبی زاده، تیلفون: ۰77۲۵۰۱77۰	
• بدخشان: سیحون، تیلفون: ۰7۰۵۵۳8۰8۴ 	
• بغالن: ابراهیم زمانی، تیلفون: ۰77۴۵9۵۲8۳	
• جوزجان: فیاض، تیلفون: ۰7۰۵۵۵8۵۱۰	
• 	 Afghanistan_8am@yahoo.com :ایمیل
• آدرس پستي: پسته خانه مرکزي صندوق پستي ۱9۱۱، کابل، افغانستان	
• 8صبح در ویرایش و پیرایش مطالب وارده دست باز دارد. 	
• مقاالت وارده مسترد نمي گردد.	
• به جز سرمقاله، آراي مطرح شده در مقاالت 	

به نویسندگان آنها بر مي گردد.

• 	sanjarsohail@yahoo.com صاحب امتیاز: سنجر سهیل  
• مدیر مسوول: قسیم اخگر     	
• معاون: شاه حسین مرتضوي  ۰799۰۳7۰8۳- ۰7۰۵۱۵9۲7۱	
• دبیر روابط عامه: پرویز کاوه    ۰7۰۰۲۲8988	
• خبرنگاران:  جمشید رادفر، سید سمیع اهلل سعیدي، قدرت اهلل جاوید، فریدون آژند، نازنین شفایي	
• ویراستار: سید مجتبی هاشمی	
• هماهنگي خبر: ظفر شاه رویي ۰799۳۱9۵۳۴	
• هماهنگی والیات: میرمحمدصدیق ذلیق ۰778۴7۰۰6۱	
• توزیع و اشتراک: ۰7۰8۱۴۴۰۴7	
• پذیرش اعالن: وحیداهلل آرین ۰779۲6۲۴۵8   	
• صفحه آرایي: حبیب بهزاد -ابراهیم ـ مصطفی سروری- احمدضیا 	

8

www.8am.af :وب سایت

۰7776۲۵۲6۲

ACKU



5th Year    No: 1317   Saturday  14 January, 2012    Price: 5 Afghani

subh
8

ACKU


	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10



