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یک جاسوس ایرانی در هرات منشی و معاون منشی مجلس نمایندگان انتخاب شدند
به شانزده سال حبس محکوم شد

8صبح، کابل: در نتیجه ی دور دوم 
اعضای  گزینش  برای  انتخابات 
مجلس  اداری  هیات  باقی مانده ی 
خواصی  عبدالستار  نمایندگان، 
محمدفرهاد  و  منشی  عنوان  به 
منشی  معاون  به عنوان  عظیمی 
سوی  از  نمایندگان  مجلس 
اعضای مجلس نمایندگان انتخاب 

شدند.
مجلس  گذشته ی  روز  نشست  در 
معاون  پست های  برای  نمایندگان 
جعفر  و  بهزاد  احمد  هریک  دوم، 
مهدوی در دور دوم انتخابات با هم 

رقابت کردند.
و زهیر سعادت  عبدالستار خواصی 
به پست منشی مجلس نمایندگان و 
حسن  قیس  و  عظیمی  محمدفرهاد 
دور  در  منشی  معاون  پست  به  نیز 

دوم انتخابات شرکت کردند.
از  دوم  دور  رای  گیری  از  پس 
تنها  اداری  هیات  نامزدهای  میان 
رای   116 کسب  با  عظیمی  فرهاد 
مجلس  حاضر  عضو   217 کل  از 

نمایندگان توانست، پیروز شود.
در این میان نامزدهای معاونیت دوم 
عالوه ی  به   50 نتوانستند  منشی  و 
که  را  مجلس  حاضر  اعضای  یک 
و  بیاورند  دست  به  می شد   118
بار سوم برگزار  انتخابات شان برای 

شد.
سوم،  دور  انتخابات  نتیجه ی  در 
 108 گرفتن  با  خواصی  عبدالستار 
مجلس،  عضو   202 کل  از  رای 
 51 که  سعادت  زهیر  بر  توانست 
به  و  آید  فایق  بود،  گرفته  رای 

هرات،  شهر  در  دادگاه  یک 
فردی را به اتهام جاسوسی برای 
به 16 سال زندان محکوم  ایران 

کرده است.
رییس  نصر،  سراج الدین  قاضی 
عامه  امنیت  و  شهری  دادگاه 
شده  مطرح  اتهام های  هرات، 
علیه این فرد را جاسوسی برای 
به  خیانت  بیگانه،  کشور  یک 
و  استقالل  ارضی،  تمامیت 
عنوان  افغانستان  ملی  امنیت 

کرد.
از  متهم  که  گفت  نصر  آقای 
ویژه  به  و  ممنوعه  محالت 
داخلی  نیروهای  پایگاه های 
عکس  هرات  در  خارجی  و 
تلیفون های  شماره های  و  گرفته 
اطالعات  وزارت  مسووالن 
او ثبت  ایران در دفتر یادداشت 

بوده است.
امنیت  و  شهری  دادگاه  رییس 
افزود که مکالمات  عامه هرات 
ایرانی  منابع  با  فرد  این  تلیفونی 
از سوی اداره امنیت ملی هرات 
شنود شده و این مکالمان حاکی 
است که او به این منابع در باره 
می داده  اطالعات  پایگاه ها  این 

است.
در  هرات  ملی  امنیت  سارنوال 
متهم  فرد  که  گفت  دادگاه 
ایران  از  برگه هایی  خود  با 
آورده که بیانگر تالش او برای 

جاسوسی بوده است.
دادگاه  قضایی  مقام های 

نمایندگان  مجلس  منشی  عنوان 
انتخاب شود.

کسب  با  بهزاد  احمد  حال،  این  با 
رای   76 مهدوی  جعفر  و  رای   92
نتوانستند که پست معاونیت دوم را 

از آن خود کنند.
داخلی  وظایف  اصول  بنیاد  بر 
نامزد  دو  نمایندگان،  مجلس 
انتخابات  صحنه ی  از  یادشده 
برای  انتخابات  و  می روند  کنار 
میان  از  دوم  معاونیت  گزینش 
به  را  خود  که  نامزدهایی  سایر 
برگزار  کنند،  نامزد  یاد شده  پست 

می شود.
نمایندگان  مجلس  در  منابعی 
از  مشخصی  افراد  که  می گویند 
رای  کمپاین  با  مجلس  اعضای 
سفید تالش کردند تا مانع پیروزی 
کرسی  احراز  برای  نامزد  دو 

معاونت دوم گردند. 
در  گذشته  شب  رایزنی ها  هرچند 
منزل حاجی محمد محقق به منظور 
آدرس  از  واحد  کاندید  معرفی 

نظر  به  اما  داشت،  جریان  هزاره ها 
می رسد که باتوجه به آمادگی های 
این  نمایندگان،  از  تعدادی 
رایزنی ها هم به نتیجه نرسیده است.

بربنیاد معلومات، آقای سلجوقی از 
عنایت اهلل  رحمانی،  عارف  هرات، 
غفاری، شاه گل رضایی و علی اکبر 
برای  گذشته  روز  شام  تا  قاسمی 
کرده  آمادگی  ابراز  شدن  کاندیدا 

بودند. 
و  کاندیداها  تعدد  به  توجه  با  اما 
سیاسی،  و  قومی  کشمکش های 
کرسی  سرنوشت  نیست  معلوم 
معاونت دوم به کجا خواهد رسید.  
به همین گونه، در نتیجه ی انتخاباتی 
امور  کمیسیون  اعضای  میان  که 
مجلس  ارضی  تمامیت  و  دفاعی 
شد،  انجام  گذشته  روز  نمایندگان 
رییس،  عنوان  به  خان  همایون 
و  معاون  عنوان  به  آغا جان  حاجی 
منشی  عنوان  به  قاسمی  علی اکبر 

کمیسیون تعیین شدند.
ادامه در صفحه 2

مشخصی  افراد  که  گویند  می  نمایندگان  مجلس  در  منابعی 
مانع  تا  کردند  تالش  سفید  رای  کمپاین  با  مجلس  اعضای  از 

پیروزی دو نامزد برای احراز کرسی معاونت دوم گردند. 
هرچند رای زنی ها شب گذشته در منزل حاجی محمد محقق 
جریان  هزاره ها  آدرس  از  واحد  کاندید  معرفی  منظور  به 
داشت؛اما به نظر می رسد که باتوجه به آمادگی های تعدادی از 

نمایندگان، این رایزنی ها هم به نتیجه نرسیده است.
رحمانی،  عارف  هرات،  از  سلجوقی  آقای  معلومات،  بربنیاد 
عنایت اهلل غفاری، شاه گل رضایی، علی اکبر قاسمی تا شام روز 

گذشته برای کاندیدا شدن ابراز آمادگی کرده بودند. 

فرد  این  که  گفته اند  هرات 
اتهام های  خود  »اعترافات«  در 
مطرح شده علیه خود را پذیرفته 

است.
در  پرونده  متهم  همه،  این  با 
قبلی  اعترافات  دادگاه  جلسه 
دانست  اعتبار  فاقد  را  خود 
»شکنجه«  زیر  که  گفت  و 
به  مجبور  شتم«  و  »ضرب  و 

اعتراف شده بود.
در  افغانستان  شهروند  این 
هرات  والیت  ساکن  گذشته 
بود، اما سال ها در ایران زندگی 
کرده و در نخستین سفر خود به 
پیش  ماه  دو  حدود  زادگاهش 

دستگیر شد.
امنیت  و  شهری  دادگاه  قاضی 
عامه هرات گفته است که حکم 
نهایی  متهم  برای  شده  صادر 
درخواست  حق  او  و  نیست 
را  نظر و فرجام خواهی  تجدید 

دارد.
دادگاه  مسووالن  از  یکی 
این  که  است  گفته  هرات 
به  فردی  که  نیست  نخستین بار 
بیگانگان  برای  جاسوسی  اتهام 
زندان  تحمل  به  و  محاکمه 

محکوم می شود.
سال های  در  منبع،  این  گفته  به 
از  مواردی  هم  گذشته 
دادگاه  در  مشابه  پرونده های 
هرات بررسی شده و متهمان این 
پرونده ها به اتهام جاسوسی برای 

ایران محکوم به زندان شده اند.

اسارت پنجاه هزار کودک 
در داش های خشت پزی کابل

در صفحه 4

عناوين مطالب امروز:

ریيس جمهور کرزی 
به اروپا می رود

ریاست جمهوری با نشر اعالمیه ای گفته است که 
است  قرار  هیاتی  راس  در  رییس جمهور کرزی 
پنج شنبه به ترکمنستان سفر کند. آقای کرزی پس 
از دیدار با رییس جمهور ترکمنستان سفر پنج روزه 
اروپایی خود را آغاز می کند و در این سفر، قرار 
سند  فرانسه  و  ایتالیا  بریتانیا،  کشورهای  با  است 

همکاری های استراتژیک امضا کند.
داکتر  خارجه،  امور  وزیر  رسول،  زلمی  داکتر 
وحیداهلل  ملی،  امنیت  مشاور  سپنتا  دادفر  رنگین 
شهرانی وزیر معادن، عبدالکریم خرم رییس دفتر 
ریاست جمهوری و ایمل فیضی سخنگوی رییس 
جمهور، آقای کرزی را همراهی خواهند کرد.  

جمعه  روز  کرزی  رییس جمهور  است  قرار 
سند  و  برود  فرانسه،  پایتخت  پاریس،  به 
همکاری های استراتژیک را با مقامات این کشور 

امضا کند. 
قرار است رییس جمهور کرزی شام روز جمعه 
همکاری های  سند  و  برود  بریتانیا  به  فرانسه  از 
استراتژیک با این کشور را در لندن به امضا برساند. 
اعالمیه ریاست جمهوری گفته است آقای کرزی 
با نخست وزیر بریتانیا در یک کنفرانس مطبوعاتی 

نیز شرکت خواهد کرد.

مذاکرات و نقش  
فعال يا انفعالی دولت

دارد،  اهمیت  بسیار  مردم  برای  که  چیزی 
تن در دادن طالبان به  قانون  اساسی کشور 
داشته  اصرار  این  به   طالبان  اگر  می باشد. 
افغانستان  قانون  اساسی  باید  که  باشند 
نمی تواند  نه تنها  پروسه  این  دورزده شود، 
نفعی برای ثبات در افغانستان داشته باشد، 
بلکه سبب خواهد شد تا صفحه دیگری بر 
باربار و  تنش های کشور افزوده شود. زیرا 
به صورت موکد بسیاری از حلقه های سیاسی 
با طالبان  این تاکید کرده اند که مذاکره  بر 
معیارهای  که  پیش برود  به گونه ای  باید 
مندرج در قانون اساسی کشور نقض نگردد 
و دست آوردهای حقوقی و سیاسی ده سال 
اخیر با خطر مواجه شود.              در صفحه 4

شمار کشته و زخمی های 
برف باری در بدخشان به 

112  تن رسید
برف باری های  از  ناشی  تلفات  میزان 
در  برف کوچ ها  شدن  سرازیر  و  شدید 
بدخشان،  والیت  مختلف  ولسوالی های 
یک  رسید؛  زخمی  و  کشته  نفر   112 به 
هیلی کوپتر اردوی ملی که برای نجات زیر  
نیز،  برف ماندگان به این والیت رفته بود 
سقوط کرد. مقام ها در تماس با رسانه ها 
گفته اند که تا کنون 47 نفر در اثر طوفان 
آن  ولسوالی های  در  شدید  برف باری  و 
والیت هالک شده اند و هنوز از سرنوشت 
یک  سرنشین  هشت  و  محصل   14
مربوطات  در  گذشته  روز  که  چرخ بال 
شد،  سانحه  دچار  شغنان  ولسوالی 

اطالعی در دست نیست.    در صفحه 8

دارايی های 
مقامات وزارت داخله ثبت شد
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چوکی جنجال برانگیز معاونت دوم
مجلس نمایندگان، طی دو روز، موفق شدند معاون 
اداری  هیات  برای  را  منشی  نایب  و  منشی  اول، 
مانند  پارلمان،  دوم  معاون  چوکی  اما  کنند.  تعیین 
دور  در  است.  شده  جنجال برانگیز  پانزدهم  دور 
خالی  یک سال،  برای  حداقل  سمت،  این  پانزدهم، 
ماند و در تمام دوره، هزاره ها موفق به حضور در 
هیات اداری مجلس نمایندگان نشدند. در سال اول 
ریاست  برای چوکی  که  هرچند  دور شانزدهم،  از 
اما  یافت،  ادامه  پارلمان 40 روز جدال و کشمکش 
سایر چوکی ها بدون جنجال های سیاسی، موفق به 

تکمیل ترکیب هیات اداری شدند.
چهره های  قومی،  نظر  از  اداری،  هیات  ترکیب  در 

ازبک، پشتون، هزاره و تاجیک دیده می شدند.
در  را  خود  کاری  دوم  سال  نمایندگان،  مجلس 
بر  حالی شروع کرده است که صف بندی ها عمدتا 
شکل  حکومتی  و  اپوزیسیون  گروه های  محوریت 
و  حکومتی  نامزد های  میان  رقابت  است.  گرفته 
ایتالف حمایت از قانون، منجر به پیروزی کاندیدای 

ایتالف حمایت از قانون شد.
به  موفق  نیز  منشی  نایب  و  منشی  دوم،  روز  در 
فرهاد  و   خواصی  پیروزی  شدند.  رای  کسب 
عظیمی، در واقع، یک در مقابل یک، به نفع حکومت 

و ایتالف تمام شد.
با  دوم،  معاونت  چوکی  برای  هزاره  کاندیداهای 
به  موفق  اما  کردند،  رقابت  مرحله  سه  در  آن که 
کسب رای نشدند. دلیل اصلی این بود که حکومت 
تمام  با  و  نداشت  دلخوشی  ایتالف،  کاندیدای  از 
توان تالش کرد که مانع پیروزی احمد بهزاد شود. 
در مقابل کاندیدای اصالح طلبان به رغم این که در 
در  اگر  که  بود  کرده  تعهد  نمایندگان  برخی  برابر 
مرحله  در  مواجه شود،  کمتری  آرای  با  دوم  دور 
با حضور  آنها عمال  اما  سوم رقابت نخواهد کرد؛ 

در مرحله سوم، تعهد خود را زیر پا گذاشتند.
در این میان، تعدادی از نمایندگان که اکنون کاندیدا 
را  سفید  رای  کمپاین  قبل  روز  چند  از  می باشند، 
مطرح کرده بودند. به نظر می رسد که کمپاین رای 
معاونت   چوکی  برای  کاندیداها  ناکامی  در  سفید 
چهره های  اکنون  است.  داشته  اساسی  نقش  دوم 
اعالم  سمت،  این  برای  مختلف  اقوام  از  جدیدی 
کاهش  برای  رایزنی ها  هرچند  کرده اند.  آمادگی 
نامزد ها وجود دارد، اما معلوم نیست که این تالش 

چقدر می تواند کارساز باشد.
دور،  دو  هر  در  پارلمان  اداری  هیات  متاسفانه 
است.  گرفته  قومی شکل  و  نگاه سیاسی  با  بیشتر 
در  نیز  نمایندگان  تا  است  شده  سبب  مساله  این 
تصمیم گیری های شان دچار صف بندی ها بر اساس 
ترکیب  در  حضور  اکنون  شوند.  محور  دو  همین 
به  سیاسی  گروپ های  و  اقوام  برای  اداری  هیات 
یک هدف مهم بدل شده است. متاسفانه مردم نیز با 
این جدال ها، از فضای حاکم بر آن متاثر  تماشای 

می شوند.
این  نمایندگان  مجلس  از  جدی  و  اساسی  انتظار 
تمرکز  به جای  اداری،  هیات  ترکیب  در  که  است 
بیشتر  سیاسی،  و  حزبی  قومی،  محور های  روی 
پارلمان  کنند.  تمرکز  مدیریتی  توانایی های  بر 
رنج  خوب  رهبری  فقدان  از  متاسفانه  افغانستان 
نهاد  این  که  است  شده  سبب  امر  همین  و  می برد 

جایگاه خود را در میان سه قوه از دست دهد.
مجلس  امروز  که  می رود  انتظار  این همه،  با 
سیاسی،  و  قومی  تعلق های  از  فارغ  نمایندگان، 
مسایل  به  و  کند  تکمیل  را  اداری  هیات  ترکیب 
بپردازد  دارد،  پیش رو  در  که  بنیادینی  و  اساسی 
قبل،  سال های  خسته کننده   بازی های  تکرار  از  و 

جلوگیری کند.

زنگ اول


مسووليت امنيتي هفت ولسوالی 
و مرکز بدخشان به افغان ها سپرده شد

شش مخالف مسلح دولت در تخار تسليم شدند

تيم منتخب فوتبال تخار 
از مسابقات ننگرهار باز ماند

اداره های خدمات ملکی تخار تجهيز می شوند

امنيتي  مسووليت  بدخشان:  8صبح، 
فيض آباد  شهر  و  ولسوالي  هفت 
مراسمي  دیروز طي  بدخشان،  والیت 
امنيتي  ارشد  مقام هاي  حضور  با 
اشرف غني  و  افغانستان  دفاعي  و 
پروسه  كميسيون  ریيس  احمدزي، 
انتقال،  از نيروهاي آلماني به نيروهاي 

افغان واگذار شد.
مسووليت هاي  انتقال  مرحله  این  در 
بهارك،  ولسوالي هاي  امنيتي، 
كشم،  تيشكان،  ارگو،  ارغنجخواه، 
شهر  و  پایان  یفتل  بزرگ،  شهر 
نيروهاي  به  بدخشان  مركز  فيض آباد 

افغان واگذار شد.
اشرف غني احمدزي  از نقش نيروهاي 
و  كرد  قدرداني  بدخشان  در  آلماني 
زیادي  نيروهاي تالش هاي  این  گفت 
در بخش امنيت و انكشاف این والیت 

انجام داده اند.
در  كه  آلمان  كشور  سفير  معاون 
گفت  بود  كرده  شركت  مراسم  این 
سال  از  بعد  آلمان  كمك هاي  كه 
و  مي یابد  ادامه  همچنان   2014
به  متعهد  دوم  بن  كنفرانس  در  آلمان 
شده  افغانستان  با  بيشتر  همكاري هاي 

است. 
بدخشان  در  امنيتي  مسووليت هاي 
داخلي  نيروهاي  به  حالي  در 
در  امنيتي  وضع  كه  مي شود  واگذار 
نقطه  یك  عنوان  به  وردوج  ولسوالي 
استراتژیك، شدیدا قابل نگراني است 
شكل  به  ولسوالي  این  در  مخالفان  و 

گسترده نفوذ كرده اند. 
و  جرم  ولسوالي هاي  از  همچنان 
عمده  محالت  به  نيز  منجان  و  كران 

تهدیدكننده امنيتي یاد مي شود.
مسووليت هاي  واگذاري  مراسم  در 
بدخشان،  در  ملي  نيروهاي  به  امنيتي 
قوماندان  مراد،  مرادعلي  جنرال 
نيروهاي زميني اردوي ملي افغانستان،  

منشی و معاون منشی...                ادامه از صفحه 1
حيث  به  را  اميرخان یار  انتخابات شان،  در  نيز  بودجه  و  مالی  كميسيون  اعضای 
ریيس، محمد عظيم محسنی را به حيث معاون و  انجنير كمال صافی را به عنوان 

منشی  انتخاب كردند.
به همين ترتيب، در انتخاباتی كه ميان اعضای كميسيون اقتصاد ملی برگزار شد، 
مير رحمان رحمانی به عنوان ریيس، رمضان جمعه زاده به عنوان معاون و رنگينه 

كارگر، منشی این كميسيون تعيين شدند.
از جانبی دیگر، اعضای كميسيون امور زنان، جامعه مدنی و حقوق بشر مجلس 
به عنوان  دوم  بار  برای  را  كميسيون،  این  سابق  ریيس  كوفی،  فوزیه  نمایندگان، 

ریيس این كميسيون برگزیدند.
پيش از این، شریف اهلل كامه وال به عنوان ریيس كميسيون مصوونيت، حقوق و 

امتيازات مجلس نمایندگان انتخاب شده بودند.

امنيت  مقام ها در ریاست  8صبح، تخار: 
از  تن  تسليم شدن شش  از  تخار،  ملی 
مخالفان مسلح دولت به نيروهای امنيتی 

این والیت، خبر دادند. 
در خبرنامه ای كه از سوی اداره ی امنيت 
است  منتشر شد، گفته شده  تخار  ملی 
ولسوالی های  در  مسلح،  افراد  این  كه 
بهارك، چاه آب، ینگی قلعه و منطقه ی 
نهرچمن تالقان، بر ضد دولت دست به 
كه  می زدند  خراب كارانه  فعاليت های 
اداره ی  منسوبان  فعاليت  نتيجه ی  در 

فوتبال والیت  منتخب  تيم  تخار:  8صبح، 
از  مالی،  امكانات  نبود  دليل  به  تخار، 
زون  های  فوتبال  مسابقات  در  شركت 
افغانستان كه در والیت ننگرهار برگزار 

می شود، باز ماند. 
تخار  فوتبال  فدراسيون  مسووالن 
والیت  این  فوتبال   تيم  كه  می گویند 
فوتبال  تيم های  ميان  مسابقات  در  كه 
و  بدخشان  كندز،  بغالن،  والیت های 
توانست  امتياز،  بيشترین  كسب  با  تخار 
زون های  مسابقات  در  حضور  جواز 
كشور را به دست آورد، به دليل نداشتن 
بودجه و امكانات مالی، نتوانست در این 

8صبح، تخار: مقام ها در والیت تخار از 
تجهيز 17 اداره ملكی در مركز و شانزده 
و  چهار  هزینه  با  والیت،  این  ولسوالی 
كشور  كمك های  از  یورو  ميليون  نيم 
آلمان، خبر می دهند. محمدفرید ذكی، 
معاون والی تخار و ریيس گروه كاری 
ارتقای ظرفيت كاركنان خدمات ملكی 
به  كه  كنفرانس  یك  در  والیت،  این 
هدف تشریح برنامه ی تجهيز و ارتقای 
برگزار  تخار  ملكی  ادارات  ظرفيت 
شامل  برنامه  این  كه  گفت  بود،  شده 
و  ادارات  این  نيازمندی های  خریداری 
مدیریت،  و  اداره  مهارت های  آموزش 
كارمندان  به  انگليسی  زبان  و  كمپيوتر 

خدمات ملكی می باشد.
او افزود كه ارزش مجموعی تجهيزات 

هر  از  افغانستان  ملي  »اردوي  گفت: 
مسووليت هاي  پذیرش  آماده  لحاظ 
اطمينان  مردم  به  من  و  است  امنيتي 
تشویشي  ناحيه  این  از  كه  مي دهم 

نداشته باشند.«
آقاي مراد همچنان گفت كه نيروهاي 
تحت  را  امنيتي  مشترك  پالن  امنيتي 
»نوید« طرح كرده اند كه بدخشان  نام 
به  و  دارد  قرار  پالن در صدر  این  در 
این  نزدیك  آینده ای  در  وي،  گفته 
مسلح  مخالفان  حضور  از  را  والیت 

تصفيه مي كنند.
والي بدخشان واگذاري مسووليت هاي 
را  افغانستان  ملي  نيروهاي  به  امنيتي 
بدخشان  براي  تاریخي  روز  یك 
خواند و گفت كه مردم افغانستان باید 
و  امنيت  تامين  مسووليت  شان  خود 

دفاع از خود را داشته باشند. 
در بدخشان گمان اساسي بر این است 
مدیریت  و  محلي  ناسالم  اداره  كه 
ناامني  باعث  والیت  این  در  ضعيف 
دارند كه  مردم شكایت  و  است  شده 
دولت در برابر افراد زورگو بي تفاوت 
است و این بيانگر نبود مدیریت قوي 

حكومتي در بدخشان است.
كه  حالی  در  احمدزي،  اشرف  غني 
در  اگر  كه  گفت  نبرد،  نام  كسی  از 
و  افراد  برخی  امنيتي،  نيروهاي  كار 
سياسيون دخالت نكنند، این نيروها از 
قابليت باالي جنگي برخوردار هستند 
تامين  را  بدخشان  امنيت  مي توانند  و 

كنند. 

ميل  پنج  با  همراه  تخار،  ملی  امنيت 
سالح كالشينكوف و یك ميل راكت، 

خود را تسليم كردند.
گفتنی است كه ریاست امنيت ملی تخار 
عمليات های  در  نيز  هفته ی گذشته  در 
جداگانه ی خود، یك فابریكه ی توليد 
هرویين را در ولسوالی فرخار و 3 تن از 
افراد تروریست را همراه با مقدار زیادی 
فعاليت  های  قصد  به  كه  منفجره  مواد 
تروریستی در این والیت جا به جا شده 

بود، بازداشت كرد.

دور مسابقات شركت كند. 
مسووالن  زمينه  این  در  ورزش كاران 
ورزش والیت تخار و كميته ملی المپيك 

را مقصر می دانند. 
این در حالی است كه تيم فوتبال والیت 
تخار در سال های گذشته پنج بار قهرمانی 
زون شمال شرق و نایب قهرمانی مسابقات 
ميزبانی  به  كه  را  سرخ  گل  جام  فوتبال 
والیت بلخ و اشتراك زون های افغانستان 

برگزار شده بود، به دست آورد.
اخالق  كپ  تخار،  فوتبال  تيم  هم چنين 
در مسابقات انتخابی تيم ملی در كابل را 

برای تخار به ارمغان آورده است.

یورو  ميليون  نيم  و  چهار  اداره ها  این 
آلمان  كشور  كمك های  از  كه  است 

هزینه خواهد شد. 
ملكی  ادارات  كه  كرد  اضافه  ذكی 
و  نقليه  وسایط  اداری،  تعمير  به  تخار 
ملكی  ادارات  تمام  كارمندان  آموزش 
بر  كه  دارند  ضرورت  والیت  این 
اساس اولویت ضرورت، شامل برنامه ی 
خواهند  ظرفيت  ارتقای  و  تجهيز 
ارتقای  برنامه ی  كه  است  گفتنی  شد. 
 17 ملكی  خدمات  كارمندان  ظرفيت 
ولسوالی های  و  مركز  ملكی  اداره ی 
دفتر  كمك  به  تخار،  شانزده گانه ی 
بين المللی كشور جرمنی  همكاری های 
از طریق كميته ی انكشاف والیتی تخار 

تطبيق خواهد شد.

ACKU
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»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 بیات1143
ه و تنظیم:

تهی

دولت فرانسه روز سه شنبه اعالم کرد که این کشور تا 
سفر حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان، به پاریس 
کشیدن  بیرون  آیا  این که  مورد  در  جمعه،  روز  در 
بخشد،  سرعت  افغانستان  از  را  نظامی اش  نیروهای 

انتظار می کشد. 
فرانسوی  سرباز  چهار  آن که  از  پس  گذشته،  هفته 
کشته شدند، نیکوالسارکوزی رییس جمهور فرانسه، 
در  فرانسه  مشترک  نظامی  عملیات  که  کرد  اعالم 

تمام واقعات مربوط  تا  نظر دارند  نیروهای آیساف در 
بین المللی  و  داخلی  نیروهای  میان  مسلحانه  برخورد  به 
عوامل  تا  دهند  قرار  بررسی  مورد  جداگانه  به طور  را 

این گونه رویدادها روشن شود.
آیساف در حالی تصمیم برای تحقیقات این رویدادها 
را گرفته که به روز جمعه گذشته یک سرباز اردوی ملی 
فرانسوی  کاپیسا، همکاران  تگاب والیت  ولسوالی  در 
خود را مورد تیر اندازی قرارداد که در نتیجه آن چهار 

تن آنها کشته و 16 تن دیگرشان زخم برداشتند.
روز  آیساف،  سخنگوی  جاکوبسن،  کارستن  جنرال 
عقب  در  که  گفت  خبرنگاران  به  کابل  در  سه شنبه 
هر کدام از این رویدادها عوامل جداگانه وجود داشته  

است.
تایید کنند  نمی توانند  آنان  آقای جاکوبسن،  به گفته 
که علت اساسی این گونه واقعات نفوذ سیستماتیک 
او گفت:  است.  داخلی  نیروهای  در صفوف  طالبان 
مخالفان  سیستماتیک  نفوذ  از  نشانه ای  »هیچ گونه 
در  ندارد.  وجود  افغان  نیروهای  صفوف  در  مسلح 
حقیقت این چیزی است که ما هر روز آن را به طور 
در  که  جایی  تا  می دهیم.  قرار  بررسی  مورد  جدی 
را  تحقیقات  رویدادها  این گونه  مورد  در  ما  گذشته 
انجام داده ایم، عامل هر رویداد مختلف بوده است. 
کشتارها  این گونه  در  که  است  وقت  بسیار  تا اکنون 
بودن  مورد دخیل  اخیر، در  به طور خاص رویداد  و 

طالبان چیزی گفته شود.«

افغانستان به حالت تعلیق درآید. 
اما آلن ژوپه، وزیرخارجه فرانسه به تلویزیون فرانسه 
پاریس  در  روز جمعه  »رییس جمهور کرزی  گفت: 
خواهد بود و پس از آن ما تصمیم می گیریم که آیا 
افغانستان  از  بیرون کشیدن سربازان ما  به تسریع  نیاز 
است و یا نه.« او افزود که »رییس جمهور سارکوزی 
این مورد تصمیم  و نخست وزیر در جریان هفته در 

می گیرند.«

در  جذب  و  جلب  روند  جاکوبسن  جنرال  هرچند 
صفوف نیروهای پولیس و اردوی ملی افغانستان را موثر 
مرحله  هشت  روند  این  هم اکنون  که  گفت  و  خواند 
بهترشدن  به  هم  هنوز  روند  این  وی  باور  به  اما  دارد، 

نیاز دارد.
بود،  خواهد  چه  آیساف  بررسی های  نتایج  این که 
است که  دفاع گفته  اما وزارت  نیست،  تاکنون روشن 
در عقب بیشتر این گونه رویدادها بیماری های روانی و 

خصومت های شخصی وجود داشته است.
اما برخی از آگاهان امور امنیتی می گویند، علت اساسی 
این گونه رویدادها نفوذ مخالفان مسلح در بین نیروهای 

داخلی است.


خروج نیروهای فرانسوی به تعویق افتاد

آیساف علت برخوردهای سربازان افغان و خارجی را
بررسی می کند

وآتش«  دود  ورای  »از  امروز  گزارش  در 
با  برخورد  دراثر  که  داریم  خود  با  را  برادری 
معلول  یک پا  ناحیه  از  شده  کارگذاری  ماین 
او  خود  زبان  از  را  حادثه  شرح  است،  شده 
می خوانیم: »زندگی خوشی را سپری می کردیم 
می نمودیم،  استفاده  خداوند  نعمت های  از  و 
بزرگ ترین  که  نعمت  سالمتی،  به خصوص 
است.  انسان  برای  این جهان هستی  سعادت در 
اما انسان ها قدر آن را نمی دانند تا زمانی که دچار 
اوامر  از  خود  نافرمانی های  یاد  و  شوند  حادثه 
خداوند بیفتند. با آن هم باید انسان به هر حالتش 
شکر بکشد و از دربار خداوند شکوه و شکایت 
نداشته باشد. سرگذشت تلخ زندگی من، زمانی 
آغاز شد که تازه نیروهای مجاهدین، قدرت را 
از نیروهای دولت کمونیستی تسلیم گرفتند، در 
آن زمان ما در مزارشریف سکونت داشتیم و در 
چشمه  ساحه  در  کار  درجریان  روز ها  از  یکی  
پا  یک   ناحیه  از  و  کردم  برخورد  ماین  با   شفا 

به سختی  بسیار  من  زندگی  فعال  شدم.  معلول 
سپری می شود، زیرا برای شخص  معلول آن هم 
نیست.  غریبی  و  کار  باشد  بی سواد  کسی که 
ندارم،  هم  چاره ای  و  کنم  گدایی  که  مجبور 

چون  نمی توانم،  دیده  گرسنه  را  اوالد هایم  زیرا 
دارای پنج فرزند هستم که آن ها از من لباس، نان 
و سایر ضروریات شان را می خواهند. دولت هم به 
ما چندان توجه ندارد، مقدار معاشی که می دهد 

فقط کرایه رفت و آمد به بانک و وزارت  شهدا و 
معلولین می شود چه رسد که خرچ  خانه را از آن 
پوره کنم. کار دیگری از دست من ساخته نیست 
در روی  اگر  ندارم که کار کردم  چون سرمایه 
سرک چیزی را برای فروش بیاورم، عسکرها و 
ترافیک اجازه نمی دهند، من با پای معلول خود 
هر دقیقه و هر روز از دست آنها مال خود را گرفته 
به کجا فرار کنم، مجبورم که گدایی نمایم، زیرا 
کدام کارخانه و فابریکه نیست که برویم سرگرم 
کار و زندگی خود شوم. خواست من از دولت و 
تجار این است که زمینه کار را برای تمامی مردم 
نمایند، هم خرما و هم  به خصوص معلوالن مهیا 
صواب است. در خاتمه باید بگویم که از جنگ 
در کشور  نمی خواهم که جنگ  و  هستم  بی زار 
انسان های  جان  روز  هر  و  باشد  داشته  ما جریان 

بی گناه این کشور »به نام های مختلف بگیرند.«
خواننده گان محترم :-  جهت بهتر شدن این بخش 
ما به نظریات، انتقادات و پیشنهادات سالم شما به 
چنین  شریک ساختن  با  می نگریم  قدر  دیده ی 
گزارش های شما درنشانی ذیل منتظر می باشیم.  
Info_afg@solidarity for justice.org.af

فرزندانم نان می خواهند
چاره ای هم ندارم، زیرا اوالد هایم را گرسنه دیده نمی توانم، 

چون دارای پنج فرزند هستم که آن ها از من لباس، نان و سایر 
ضروریات شان را می خواهند. دولت هم به ما چندان توجه ندارد، 
مقدار معاشی که می دهد فقط کرایه رفت و آمد به بانک و وزارت  
شهدا و معلولین می شود چه رسد که خرچ  خانه را از آن پوره کنم. 
کار دیگری از دست من ساخته نیست چون سرمایه ندارم که کار 
کردم اگر در روی سرک چیزی را برای فروش بیاورم، عسکرها و 

ترافیک اجازه نمی دهند، من با پای معلول خود هر دقیقه و هر روز 
از دست آنها مال خود را گرفته به کجا فرار کنم.

ACKU
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با  مذاکرات  از  اتحادیه  اروپا  به حمایت  توجه  با 
طالبان و نقش  فعالی که دولت ایاالت  متحده  امریکا 
در این زمینه دارد و هم چنین با توجه به اعالم حمایت 
حزب   با  مذاکره  از  سیاسی خارجی  منابع  از  برخی 
حکمتیار،  گلبدین   رهبری  تحت  افغانستان  اسالمی 
هم اکنون  موضوع  این  که  می رسد  به نظر  چنین 
می باشد.  اما  مورد  نظر  راهکار جدی  به عنوان یک 
برای بسیاری ها قابل پرسش است، که نقش  دولت 
خورد.  خواهد  رقم  چگونه  میان  این   در  افغانستان 
دیده می شود که دولت افغانستان در عرصه  تبلیغاتی 
از نقش  محوری در این پروسه سخن می گوید،  اما 
نقش  نقش دولت، یک  در عمل دیده می شود که 
تبعیتی می باشد. زیرا دولت افغانستان حداقل بعد از 
روی دست گرفته  شدن پالن ایجاد دفترسیاسی برای 
طالبان در قطر، در نقش تعقیب کننده سیاست ایاالت 

متحده  امریکا عمل کرده است.
تاکید  همواره  تبلیغاتی  عرصه  در  افغانستان  دولت 
داشته است که در هر تالشی که در رابطه به مذاکره 
افغانستان  دولت  نقش  می گیرد،  صورت  طالبان  با 
باشد.  اما در عمل  فعال و محوری  باید، یک نقش  
و در تعامل با جامعه بین المللی و به خصوص ایاالت  
متحده  امریکا دولت از این استراتژی عبور کرده و 
نقش  تبعیتی را تعقیب کرده است. چیزی که باعث  
می گردد تا نقش  دولت در این عرصه، تبعیتی به نظر 
برسد این است که دولت افغانستان در ابتدا با ایجاد 
دفتری برای طالبان در قطر مخالف بود و یا حداقل 
موافقت نشان نداد و حتا سفیر خود را از آن کشور 
رییس جمهور،  کرزی،  حامد  بعدا  فراخواند،  اما 
موافق  قطر  در  طالبان  دفتر  ایجاد  با  که  کرد  اعالم 
دولت  را  گفتگوها  رهبری  که  شرطی  به  است  ـ 
 افغانستان به عهده داشته باشد.  اما دیده می شود که 
این شرط تا کنون در عمل، مورد  توجه قرار نگرفته 

است.
به نظر می رسد این سیاست دوگانه، در عمل و شعار، 
به این دلیل از سوی دولت افغانستان اعمال می گردد 
که دولت افغانستان رفتار دوگانه ای را نسبت به مردم 

و جامعه بین المللی در پیش گرفته است. دولت در 
رفتار با مردم، جنبه مانوری و تبلیغاتی را مدنظر قرار 
داده و کوشش می کند به گونه ای سیاست های خود 
در  باشد؛  مردم  خوشایند  که  کند  تبلیغ  و  اعالم  را 
این  میان در خصوص تعامل با جامعه بین المللی نیز 
از محوریت سخن می گوید تا مردم نسبت به جایگاه 
سویی  دیگر  در  اما  باشند.   مطمین  افغانستان  دولت 
دیده می شود که دولت در رابطه به جامعه بین المللی 
و در تعاملی که با دیگر کشورها دارد، نقش تعقیبی 

را در پیش گرفته است. 

بنیاد سیاسی »فریدریش ایبرت« آلمان و اتحادیه  ملی کارکنان 
شهرکابل  اطراف  در  که  می گویند  گزارشی  در  افغانستان، 
سن  نهادها  این  به گفته ی  که  کودک  پنجاه هزار  به  نزدیک 
داش های  در  نمی کند،  تجاوز  پنج سال  از  اکثریت شان 

خشت پزی مصروف کارهای شاقه و طاقت  فرسا هستند.
به  که  کودکان  این  می گویند  گزارش شان  در  نهادها  این 
خانواده های فقیر تعلق دارند، مجبورند که همه روزه از ساعت 
هفت  صبح الی هفت  شام در داش های خشت پزی، عمدتا در 

ساحه ولسوالی ده سبز کابل، کار کنند.
بنیاد فریدریس ایبرت در افغانستان،  فرانک هنتک، مسوول 
در  گزارشی  ارایه  با  خبری  کنفرانس  یک  در  گذشته  روز 
خشت پزی  داش های  در  کارگر  کودکان  وضعیت  مورد 
دولت   برای  کابل  در  را  کارگر  کودکان  وضعیت  کابل، 
آقای  کرد.  توصیف  »شرم آور«  جامعه جهانی  و  افغانستان 
 هنتک افزود که وضعیت نامناسب برخی از خانواده ها باعث  
شده است تا شماری از کودکان به کارهای شاقه و خارج از 
توان شان رو بیاورند. فرانک هنتک می گوید: »تنها در فاصله 
بیست کیلیومتری پایتخت که در آن هزاران تن از اشخاص  
می کنند،  کار  از حقوق  بشر  دفاع  به خاطر  بین المللی  و  ملی 
جای  شرم است که بیشتر از پنجاه هزار کودک در داش های 
خشت پزی تحت اسارت و غالمی قرار گرفته اند و کارهای 

شاقه انجام می دهند.«
تمام  آن که  با  کرد  تاکید  ایبرت  فریدریش  بنیاد  مسوول 
افغانستان  در  توسط کودکان  شاقه  کارهای  انجام  از  نهادها 
آگاهی دارند، اما تاکنون برای جلوگیری از کارهای شاقه و 
طاقت فرسا توسط کودکان، یک اقدام جدی و کارا صورت 

نگرفته است.
با این حال، تهیه کنندگان این گزارش می گویند که در اکثر 
داش های خشت  پزی در کابل، خانواده های فقیر به »اسارت« 
شان،  قرض  ادای  به خاطر  نیز  خانواده ها  این  و  شده  گرفته 
مجبور،  اسداهلل  گیرند.  کار  خود  کودکان  از  که  مجبورند 
اکثر  که  می گوید  گزارش  این  تهیه کنندگان  از  یک تن 
کودکانی که در داش های خشت پزی مصروف کاراند، پنج 
برای دوازده ساعت در روز کار  تا هفت سال سن دارند و 
می کنند. او گفت: »ما مدت چند روز در ساحات ولسوالی 
ده سبز، بگرامی و پای منار تحقیقاتی انجام دادیم که در این 
دارد.  وجود  خشت پزی  داش  پنج صد  به  نزدیک  ساحات 
ولسوالی  از  اکثرا  می کنند  کار  داش ها  این  در  کسانی که 
کردیم،  که  ارزیابی ای  هستند.  پغمان  و  ننگرهار  بتی کوت 
بیشتر کودکان از سن پنج تا نه ساله از ساعت هفت صبح تا 

هفت شام در آن جا کار می کنند.«
مسوولیت  کسانی که  می افزایند  گزارش  این  تهیه کنندگان 

این  رفتار دوگانه، نمی تواند نتایج خوبی درپی  داشته 
یک نوع  تا  می گردد  سبب  موضوع  این  زیرا  باشد. 
نزد  در  دولت  به  نسبت  بی اعتمادی  با  توآم  نگاه 
دولت  که  می کنند  گمان  مردم  بیاید.  به میان  مردم 
در  اموری  و  بین المللی  جامعه  با  خود  تعامالت  در  
که تاثیرات مستقیم بر زندگی مردم می توانند داشته 
باشد، چیزی یا چیزهایی  را از آنها پنهان می کند. از 
مردم  تا  می شود  باعث  رفتار  این گونه  سویی  دیگر 
اعتماد  نتوانند  نیز  مذاکره  پروسه  اصل  روی  حتا 
کنند. برخی از کارشناسان به  این باور می باشند که 
داده  نشان  مذاکره  پروسه  به  نسبت  حساسیت هایی 
از همین بی اعتمادی است که مردم  ناشی  می شود، 

نسبت به رفتارهای چندگانه دولت پیدا کرده اند.
به نظر می رسد در خصوص مذاکره با طالبان، چیزی 
که برای مردم بسیار اهمیت دارد، شفافیت نسبت به 
می توان گفت که  این رو،  از  می باشد.  پروسه  اصل 
اهمیت  درجه  دوم  در  دولت  انفعالی  یا  نقش  فعال 
قرار دارد. زیرا اگر دولت در محوریت قرار داشته 
از دست آوردهای  نتواند  پروسه  اصل  در  اما  باشد،  
نفعی  کند،  دفاع  اخیر  ده سال  حقوقی  و  سیاسی 
روی  اگر  اما  داشت؛   پی  نخواهد  در  مردم  برای 
دست آوردهای سیاسی و حقوقی ده سال اخیر تاکید 
صورت گیرد و این دست آوردها به عنوان خط  قرمز 
در مذاکرات به رسمیت شناخته شود و برای مخالفان 
تعریف گردد، چه  نیز همین وضعیت  مسلح دولت 
این که نقش محوری را دولت داشته باشد یا جامعه 

بین المللی، می تواند برای مردم قابل اعتماد باشد.
برای  ویژه  امریکا  نماینده  گروسمن،  مارک  اخیرا 
افغانستان و پاکستان که گمان برده می شود در آینده 
واگذار  به  وی  نیز  مذاکرات  هماهنگ کننده  نقش 
شود، گفته است که طالبان باید با انتشار یک اعالمیه  
گروه های  با  را  رابطه  شان  که  دهند  نشان  رسمی 
تاکید  امریکایی  مقام   این  قطع کرده اند.  تروریستی 
کرده است که برای افتتاح دفتر طالبان در قطر، نیاز 
به  یک اعالمیه روشن از طرف طالبان علیه تروریسم 
پایان  برای  صلح  روند  از  حمایت  در  و  بین المللی 
کشمکش های  به  دادن 
اگر  داریم.  مسلحانه 
متحده  امریکا  ایاالت 
بر  بین المللی  جامعه  و 
و  باشند  موضع  همین 
را  خویش  استواری 
می تواند  نشان  دهند، 
پروسه های  و  مذاکرات 
مربوط به  آن برای مردم 

نیز  امیدوار کننده باشد.
از سویی دیگر چیزی که 
اهمیت  بسیار  مردم  برای 
دارد، تن در دادن طالبان 
کشور  اساسی  به  قانون  
به   طالبان  اگر  می باشد. 
باشند  داشته  اصرار  این 
این  شود،  دورزده  افغانستان  قانون  اساسی  باید  که 
پروسه نه تنها نمی تواند نفعی برای ثبات در افغانستان 
داشته باشد، بلکه سبب خواهد شد تا صفحه دیگری 
و  باربار  زیرا  شود.  افزوده  کشور  تنش های  بر 
به صورت موکد بسیاری از حلقه های سیاسی بر این 
به گونه ای  باید  با طالبان  تاکید کرده اند که مذاکره 
اساسی  قانون  در  مندرج  معیارهای  که  پیش برود 
و  حقوقی  دست آوردهای  و  نگردد  نقض  کشور 

سیاسی ده سال اخیر با خطر مواجه شود.


اجاره  به  کابل  خشت پزی  داش های  در  را  خشت مالی 
گرفته اند، با خانواده های خود در این داش ها به سر می برند. 
به گفته ی آنان، هیچ نوع زمینه دسترسی به  خدمات  آموزشی 
و صحی در این ساحات برای کودکان کارگر مساعد نشده 

است.
کودکانیکهازخستگیخوابمیروند

کابل  خشت پزی  داش های  در  کارگر  کودکان  از  برخی 
انجام  به  تن  خانواده های شان،  فقر  به دلیل  که،  گفته اند 
کارهای شاقه داده اند. انیسه گل، دختر ده ساله ا ی که در یکی 
از داش های خشت پزی کابل کار می کند، گفته است که او 
روزانه یک هزار دانه خشت می زند و در بدل آن 380 افغانی 
»وقتی  است:  افزوده  کارگر  کودک  این  می آورد.  به دست 
ساعت چهارصبح پدرم مرا از خواب بیدار می کند تا به  کار 
بروم، واقعا ناراحت می شوم.« انیسه گل می گوید: »اوقات کار 
بسیار دراز است و اکثرا در حین کار مرا خواب می برد.« به 
کارهای  داش خشت پزی،  در  کارگر،  این کودک  گفته ی 
شاقه بدوش کودکان است. وی گفته است: »در هر داش از 
60 الی 120 نفر کار می کنند که در هر داش تخمینا 40 تا 45 
کودک مشغول کار هستند. البته اکثرا کارهای شاقه از قبیل 
لگد  کردن گل، انداختن گل در قالب خشت و خارج کردن 
من  می باشد.  خردسن  کودکان  بدوش  خشت  قالب  از  گل 
روزانه یک هزار خشت می زنم و پول مزد کارم 380 افغانی 
است که از آن جمله سی افغان را باشی )صاحب کار( از ما 
شام  هفت   تا  شروع  صبح  چهار  ساعت  از  ما  کار  می گیرد. 

ادامه پیدا می کند.«
او  است  گفته  دیگر،  کودک  یک  حضرت گل،  هم چنین 
می باشد  خسته  حدی  به  می شود  مرخص  کار  از  که  زمانی 
که حتا نمی تواند دست و روی خود را بشوید. او می گوید: 
»راضی نیستم به خاطر این که پدرم به زور باالیم کار می کند 
این  می مانیم.  گرسنه  ما  همه ی  نکنم  کار  اگر  می گوید  و 
حرف های پدرم مرا وادار می سازد تا از کارم رضایت داشته 
شروع  کارم  به  صبح،  نماز  اذان  وقت  از  هرروز،  من  باشم. 
می کنم و تا شام آن قدر مانده و خسته می شوم که حتا توان 
با آب، تازه  آن را نمی داشته باشم تا دست و روی خود را 

کنم.«
والدین شان  با  خشت پزی  داش های  در  کودکان  از  خیلی 
و  ایبرت  فریدریش  بنیاد  مسووالن  گفته ی  به  می کنند.  کار 
گرما  فصل  در  خانواده ها  این  افغانستان،  کارکنان  اتحادیه 
از  گرم سیر،  والیات  به  سرما  فصل  در  و  می آیند  کابل  به 
ننگرهار، می روند. بی بی شیرین، دختر خوردسالی که  جمله 
می گوید:  می کند،  کار  خشت پزی  داش های  از  یکی  در 
من  به  نسبت  که  دیگرم  خواهر  چهار  خشت  داش  این  »در 
با پدرم کار می کنند. کار ما بسیار  نیز، یکجا  خردتر هستند 
شاقه و سخت است. پدرم ضعیف و مریض است، از همین 
انجام  مادرم  با  را من و خواهرانم یک جا  اکثر کارها  خاطر 
گل  پدرم  با  شبانه  »مادرم  می افزاید:  بی بی شرین  می دهیم.« 
با  بعدا صبح وقت من،  قالب زدن می سازد،  تر و آماده ی   را  

خواهرانم، کار را شروع می کنم.«
نهادهای  و  افغانستان  دولت  از  فرانک  هنتک  این حال،  با 
وضعیت  به   تا  خواست  کودکان  حقوق  مدافع  بین المللی 
وی  کنند.  جدی  توجهی  کشور  این  در  کارگر  کودکان 
همچنین افزود کسانی  که کودکان را برای انجام کارهای شان 

استخدام می کنند، آینده یک نسل را خراب می سازند.
در  کودک  میلیون  یک و نیم  به  نزدیک  آمارها،  براساس 
حقوق  نهادهای  هستند.  شاقه  کارهای  مصروف  افغانستان 
 بشری و مدافع حقوق  کودکان گفته اند با آن که طی سال های 
افغانستان صورت گرفته است،  در  هنگفتی  اخیر کمک های 

اما وضعیت کودکان همچنان نگران کننده باقی مانده است.
افغانستان  دولت  که  می شود  منتشر  حالی  در  گزارش  این 
حقوق   از  حمایت  مورد  در  بین المللی  کنوانسیون های  تمام 

کودکان را امضا کرده است.
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و  »شهر  موترشویي ها  شهرنو،  فاضل آب  كانال 
كلينيك ها،  و  شفاخانه ها  قالين شویي ها،  پل«،  پشتون 
تيل،  توزیع  تانگ های  شهر،  دیگر  كشتارگاه هاي 
خانگي،  فاضل آب هاي  رستوران ها،  و  هوتل ها 
در  شهري  كسبه هاي  انواع  و  عمومي  تشناب هاي 

هرات اند.
غير  درصد   5 هرات  شهر  فاضل آب هاي  دفن  محل 
و  جوي ها  به  درصد   15 جذبي،  درصد   70 جذبي، 
كانال ها، 9 درصد مخلوط به آب هاي جاري و یك 
طبقات  موجودیت  بنابر  مي ریزد.  خندق ها  به  درصد 
آبي  سفره  تا  جاري  هرات، آب هاي  در  زیاد خاك 
آب هاي   سبب  این  از  مي كند،  انتقال  زیرزميني 

زیر زميني هرات زیاد تر آلوده مي شود.
ده  الي  چاه هاي  شهري :  آلوده  نوشيدني  آب هاي 
متر90 درصد آن ها آلوده است. آب  چاه هاي الي20 
متر 80 درصد آن آلوده است؛ چاه هاي آب باالتر از 
20 متر50 فيصد آلوده است؛ چاه هاي عميق شخصي 
خودسر 15 – 20 درصد آلوده است، چاه هاي عميق 
و  ندارد  محافظوي  تدابير  حال  تا  شهري)12حلقه( 

منرالي  آب ها عموما مقدار نمك های محلول، مواد 
دیگر  و  مزه  بو،  رنگ،  دارند؛  معدني  ذرات  و 
فزیکی  و  باكتریولوژیکی  و  كيمياوي  مشخصات 
آب از جمله عالیم صفات آب هاست. آب ها، بنا به 
محلول  امالح  زیاد  یا  كم  مقدار  به  مختلف،  شرایط 
از آب  نمونه ای  نمی توان  طبيعت  در  اصوال  و  دارند 
باشد.  محلول  مواد  فاقد  مطلقا  كه  یافت  زیرزمينی 
زیرزمينی  آب  های  در  محلول  نمك  های  نوع  مقدار 
حركت  سرعت  خاك،  جنس  عامل:  سه  به  بستگی 
زیرزمينی  آب  های  در  دارد.  زیرزمينی   آب  منشا  و 
پتاسيم،  و  سودیم  مگنيزیم،  كلسيم،  بيشتر  كاتيون ها 
انواع مواد كاربن دار، بی كرب، سلفات ها و كلورایدها 

به صورت محلول یافت می شود.
كلورایدها معموال در نقاطی كه نفوذ آب به دریاها، 
داشته  وجود  نمك دار  رسوبات  و  فاضل آب ها 
به طور طبيعی در  نایترات ها  بيشتر است. مقدار  باشد، 
كه  نقاطی  ولی  است،  كم  بسيار  زیرزمينی  آب  های 
نفوذ می كنند، مقدار آن  به داخل زمين  فاضل آب ها 
را  زیرزمينی  آب  های  در  محلول  مواد  می شود.  زیاد 
توسط نمونه گيری از آب و تجزیه البراتواري به دست 
آورده و مقدار آن ها را بر حسب »ميلی گرام در ليتر« 

بيان می كنند.
به دليل این كه آب نقش اساسی در بقای زندگی انسان 
زیادی  توانایی  بودن  آلوده  صورت  در  می كند،  ایفا 
برای انتقال انواع گوناگونی از امراض را نيز دارد. این 
امراض، به وسيله باكتریاها، ویروس ها، پروتوزویرها و 
انسان ایجاد می شوند. منابع و مخازن آب  كرم ها در 
انجيل، كارآباد  و كانال هاي  از جمله هریرود  هرات 
كانال ها،  در  آب  بندش  علت  به  نواست؛  جوي  و 
به  امراض  انتشار  برای  مناسب  محلی  مشکالت 

خصوص هواي گرم است.
عبارت  هرات  آب هاي  آلوده كنند گان  عمده  منابع   
كارآباد،  فاضل آب  كانال  هرات،  مسلخ  حمام ها،  از 

سيستم  طریق  از  جدیدا  نوین،  چاه  حلقه  ده  تدابير 
بایوگاز اتخاذ شده است.  

عناصري كه در آلودگي آب ها نقش دارد
سرب:  یکی از قدیمی ترین مسایل آلودگی كيمياوي 
در آب  های آشاميدنی، ناشی از به كارگيری مخازن و 

لوله  های سربی در لوله كشی شهری بوده است. 
از  بسياری  در  طبيعی  به طور  نایترات ها  نایترات: 
آب  های  اغلب  در  بنابراین  و  داشته  وجود  خاك ها 
خروجی  می شود.  یافت  سطحی  و  زیرزمينی 
نایروجن  توجهی  قابل  مقدار  هم  فاضل آب  های 
دارند كه قسمت عمده آن به صورت نایترات است. 
نایترات در آب  های  تاكنون مضرات حضور  اگرچه 
مشاهده  بزرگ ساالن،  و  كودكان  برای  آشاميدنی 
ماهگی  شش  سن  تا  نوزادان  برای  ولی  است،  نشده 

خطرناك است.
آبی  سازنده  های  از  نمونه های  فلویورید  فلویورید: 
است كه در غلظت  های كم، مفيد ولی در غلظت  های 
 5.1 از  بيشتر  فلورید  سطح  اگر  است.  مضر  باال 
دندان  لکه  های زردی روی  باشد،  ليتر  در  ميلی گرام 
ظاهر می شود و در مقادیر باال، ممکن است صدمات 

استخوانی ناشی از فلوروسيس رخ دهد.
افزایش  بين  می دهد  نشان  تحقيقات  آب:   سختی 
در  ميلی گرام   175 حوالی  تا  آشاميدنی  آب  سختی 
ليتر و كاهش احتمال وقوع برخی انواع امراض قلبی، 
موضوع  این  بيانگر  شواهد  این  دارد.  رابط  ای وجود 
است كه نرم سازی آن ها، اثرات نامطلوبی بر سالمتی 
افراد دارد. برخی روش های نرم سازی، مقدار سودیم 
آب را افزایش می دهند كه این موضوع می تواند برای 

افراد دارای مریضي قلبی و گرده، نامطلوب باشد.
فاضل آب  های شهری و مناطق مسکونی كه یا مستقيما 
وارد زمين شده یا پس از تخليه در مخازن فاضل آب 
دارای  فاضل آب ها  این  می شوند.  وارد  زمين  به 

آلودگی بيالوژیکی و كيمياوي هستند.
فاضل آب ها و زباله هاي صنایع، در چقري هاي ذخيره 
شده یا به داخل چاه ها تزریق می شود و قسمتی از آن  

به سفره آب وارد می شود.
از  ناخواسته  به طور  كه  آلوده ای  فاضل آب  های 
كارخانه ها و تاسيسات صنعتی نشت می  كنند، به طور 
صنعتي  )شهرك  می شوند.  رها  زمين  در  غير قانونی 

هرات آهسته  آهسته به آن طرف روان است.(

كه  شهری  جامد  زباله  های 
نقاطی ذخيره شده و  معموال در 
ممکن است توسط آب سطحی 
یا زیرزمينی، قسمت هایی از آنها 
وارد  به سفره آب  و  شسته شده 

شود.
نتيجه

- مساله نفوس، انکشاف شهري 
خود سر  وافر  ساختمان هاي  و 
كنترول  تحت  باید  شهري  

درآورده شود؛
- مشکالت آلودگی هوا، آب، 
نظر  نقطه  از  صوت  و  خاك 
مدیریت  و  اثرات  انواع،  منابع، 
صورت  به  آن ها  كنترول  و 
هماهنگ و تجهيزات البراتواري 

صورت گيرد؛
هر  اخير  در  تصفيه خانه  یك 

كانال احداث شود؛
آلوده كنندگان  عليه  تعزیرات 

آب ها شدت بخشيده شود؛
عوض  به  سپتيك  غير  چاه هاي 
چاه هاي جذبي در هر ساختمان 
به  فاضل آب ها  و  احداث 

حوض هاي فلتر انتقال شود؛
خودداري  جدا  جواز  بدون  عميق  چاه هاي  حفر  از 

شود؛
ساختمان هاي  در  آب  فلتر  كوچك  سيستم هاي 

بزرگ  ترویج گردد؛
منابع نشراتي و رسانه  اي براي صرفه جویي و استفاده 
به  اسالم  مقدس  دین  احکام  طبق  آب ها  از  معقول 
هرات  آن  غير  در  باشند.  داشته  آگاهي دهي  مردم 
و  خساره   بزرگ ترین  آب ها،  آلودگي  چالش  با 
آلودگي محيط زیستي را در پيش دارد.                                                           

 

به دلیل این که آب نقش 
اساسی در بقای زندگی 

انسان ایفا می کند، در صورت 
آلوده بودن توانایی زیادی 
برای انتقال انواع گوناگونی 
از امراض را نیز دارد. این 

امراض، به وسیله باکتریاها، 
ویروس ها، پروتوزویرها 
و کرم ها در انسان ایجاد 
می شوند. منابع و مخازن 

آب هرات از جمله هریرود و 
کانال هاي انجیل، کارآباد و 

جوي نواست؛ به علت بندش 
آب در کانال ها، مشكالت 

محلی مناسب برای انتشار 
امراض به خصوص هواي 

گرم است.

 
نویسنده: انجینیر وکیل احمد بارك

چالش هاي محيط زيستي آب هاي 
آلوده شهر هرات

محل دفن 
فاضل آب هاي شهر 

هرات 5 درصد غیر جذبي، 
70 درصد جذبي، 15 درصد به 

جوي ها و کانال ها، 9 درصد مخلوط به 
آب هاي جاري و یك درصد به خندق ها مي ریزد. 

بنابر موجودیت طبقات زیاد خاك در هرات، 
آب هاي جاري تا سفره آبي زیرزمیني 

انتقال مي کند، از این سبب 
آب هاي  زیر زمیني 

هرات زیاد تر آلوده 
مي شود.
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بحرانی  دوره های  در  موزیم  وضعیت  پرسش: 
فعالیت  طالبان  دوره  در  آیا  بود،  چگونه  افغانستان 

موزیم متوقف بود؟
آغاز  داخلی  جنگ های  که  وقتی  متاسفانه  پاسخ: 
شد، تعمیر موزیم حریق شد و آثارش به غارت رفت. 
موزیم در حالت بسیار بدی قرار داشت. اما با آن هم 
موزیم مسدود نبود- همیشه به روی بیننده ها باز بود. 

در زمان طالبان هم، تعداد محدود آثاری که به نمایش 
گذاشته شده بود، مردم از آن دیدن می کردند. ولی 
فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  طالبان،  سقوط  از  بعد 
افغانستان  ملی  موزیم  زودتر  تاهر چه  گرفت  تصمیم 
بازسازی شود. در دوران جنگ های داخلی افغانستان 
نه تنها موزیم ملی بلکه تمام ابعاد فرهنگی ما خسارات 
نتیجه جنگ ها  در  ما  آبدات  بیشترین  دیدند.  زیادی 
باستانی ما مورد چپاول قرار  تخریب شدند. ساحات 

گرفت.
می 2002  ماه   در  که  هستم  خوش حال  بسیار  من 
میالدی، وزارت اطالعات و فرهنگ یک ابتکار کرد 
که به همکاری مالی یونسکو یک کنفرانس بین المللی 
آثار  مشکالت  بررسی  منظور  به  روز  دو  برای  را 
بیش  کنفرانس  این  در  دایر کرد.  افغانستان  فرهنگی 
داشتند.  اشتراک  افغان  و  خارجی  متخصص  صد  از 
عمدتا تمام مشکالت بخش فرهنگی افغانستان در این 
سیمینار به مطالعه گرفته شد. شرکت کنندگان سیمینار 
دیدن  تخریب  شده،  موزیم  افغانستان،  موزیم ملی  از 
جدی  توجه  کارشناسان  این  خوش بختانه  و  کردند 
بازسازی  بازسازی تعمیر موزیم ملی نشان دادند و  به 
یونان،  دوست  کشور  مالی  کمک  به  ملی  موزیم 
سفارت ایاالت متحده امریکا و هم چنین یونسکو، در 
2003 آغاز شد و در ماه سپتامبر 2004 به پایان رسید.

ما همزمان کوشش کردیم که دیپارتمنت های موزیم 
دیپارتمنت  خصوصا  بگذاریم.   بنیاد  دوباره  را  ملی 
ترمیم، عکاسی و زولوجی و سایر چیزها مورد توجه 
بیشتر صدمه  از جنگ،  باقی مانده  آثار  بود؛ چون  ما 
دیده بودند و نیاز به وقایه ای جدی داشتند نیاز داشت 
تخریب  آثار  و  شوند  پاک کاری  و  وقایه  باید  که 
راستا  این  در  ما  گردند.  بازسازی  دوباره  باید   شده 
قدم های مثبتی برداشتیم و من بسیار خوش حال هستم 
احساس  با  خود،  قلب  قوت  با  موزیم  کارمندان  که 
دارند،  که  مسوولیت خطیری  و  مسوولیت وظیفوی 
در این راستا جدی کار کردند و کار می کنند. بیش 
به وقایه جدی داشت، تحت  نیاز  اثری که  از 3000 
ترمیم قرار گرفت و وقایه شد. از این میان، ما سه صد 
اثر را ترمیم کردیم و  به نمایش گذاشتیم و این روند 

کشور، پشتو و دری، به آنها توضیحات دهد. باوجود 
مشکالتی که وزارت های تحصیالت عالی و معارف 
شود  مساعد  زمینه  آینده  در  هستیم  امیدوار  دارند، 
که این وزارت ها، محصالن و شاگردان شان را برای 
را  ظرفیت  این  ملی  موزیم  بیاورند.  موزیم  از  دیدن 
را  بیننده  سه صد  الی  دوصد  بین  همزمان  که  دارد 

بپذیرد. 
چه زمان  موزیم  تاریخ  در  دشوار  لحظات  پرسش: 
موزیم  آینده   به  نسبت  را  خود  امید  گاهی  آیا  بود؟ 

از دست داده اید؟
پاسخ: متاسفانه در تاریخ افغانستان بعضا این واقعات 
چون  هستم  مایوس  بسیار  من  است.  شده  تکرار 
گاهی، مسایل فرهنگی تحت شعاع پالیسی بزرگ و 
یا متوسط سیاسی قرار می گیرد. شما می دانید که در 
دوره اغتشاش، موزیم ملی در کوتی باغچه بود و در 
سال 1380  صدمه دید. در بین جنگ های داخلی که 
که  فاجعه  یک   2001 در  هم چنان  و   95 تا   92 سال 

به وقوع پیوست، آثار موزیم تخریب شد. 
موزیم ملی افغانستان فراز و نشیب های زیادی را دیده 
است. شخصا خودم، با 33 سال خدمتی که در موزیم 
اما  بوده ام.  نشیب ها  و  فراز  این  شاهد  کرده ام،  ملی 
امیدواری می د هد؛  دین مقدس اسالم، همیشه برای ما 
و  کنند  تالش  باید  ما  مردم  باشد.  امیدوار  باید  آدم 
کنند.  نرم   پنجه  و  دست  مشکالت  هرنوع  مقابل  در 
است.  ما  زندگی  مهم  اساسات  جمله  از  امیدواری 
تخریبات  دیدیم.  را  موزیم  دشوار  بسیار  لحظات  ما 
همه  در  انسان  نبودیم.  ناامید  اما  دیدیم.  را  موزیم 
حاالت باید امیدوار باشد، با پشتوانه، با عزمی راسخ، 
باید قدم  بردارد. مشکالت  بزرگی که در پیش روی 
آهسته آهسته  امروز  تا  خوش بختانه  قرارداشت،  ما 
حل شده است. من بسیار خوش بین هستم که در آینده 

دروازه موزیم به روی تمام 
بیننده ها باز است. توقع من از 

وزارت  معارف و تحصیالت  عالی 
این است که شاگردان معارف و 
محصالن  پوهنتون را بیاروند تا 
از موزیم دیدن کنند. ما بدون 

تکت به آنها اجازه ورود می دهیم. 
برعالوه این، ما رهنمای خود را 

در خدمت شان قرار  می دهیم که 
به زبان های رسمی کشور، پشتو 
و دری، به آنها توضیحات دهد. 

باوجود مشکالتی که وزارت های 
تحصیالت عالی و معارف دارند، 
امیدوار هستیم در آینده زمینه 
مساعد شود که این وزارت ها، 

محصالن و شاگردان شان را برای 
دیدن از موزیم بیاورند.

یک صلح واقعی در کشور به وجود بیاید. 
اشتباهات نباید تکرار شوند و متوجه باشند که جنگ 
جز  جنگ،  است.  نشده  هیچ ملتی  خوشبختی  باعث 

بربادی، نتایج دیگری به بار نمی آورد. 
به علم، معارف و فرهنگ  این فضای صلح است که 
زمینه انکشاف را مساعد می سازد. من امیدوار هستم 
بزرگی  نقش  صلح،  ایجاد  در  بتواند  ما  فرهنگ  که 
بازی کند. وحدت ملی را دوباره بکند؛ چون بهترین 
نمونه های این کار را در موزیم ملی داریم. آثار موزیم 
خود، بازگوکننده تمام جهات مختلف زندگی مردم 
افغانستان، در ادوار مختلف، اعم از سیاسی، اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی بوده است. ما نمونه های بزرگی 
داریم که در این سرزمین، در زمان آریانای کبیر، در 
زمان خراسان که این سرزمین یک و نیم هزار سال به 
این  یاد می شد، بوده است. خوش بختانه  نام خراسان 
سرزمین هنرمندهایی را به جامعه عرضه کرده است. 
از تمام تاثیرات و تمدن های مختلف متاثر شده است. 
فرهنگ  با  مثبت  کرده و دوباره  استفاده ی  از آن  و 

خود مزج داده است. 
عصاره این امتزاج را وقتی که به جهان معرفی کرده 
آثار  این  و  دارد  قوت  بسیار  زیباست.  بسیار  است، 
موزیم ملی بازگوکننده تمام ابعاد زندگی اجتماعی، 
تاریخ  مختلف  ادوار  مذهبی  حتا  فرهنگی،  سیاسی، 
آینده  در  هستیم  امیدوار  می دهد.  نشان  را  افغانستان 
ملت ما چنگ بزند به فرهنگ گذشته خود، گذشته 
تا  کرده  پیش بینی  را  آینده  و  کند  جستجو  را  خود 
فرهنگ دیرپای افغانی دوباره در قسمت وحدت ملی 

افغانستان نقش به سزایی را بازی بکند. 
پرسش: پیام تان در آخر چیست؟

دوستان  به  و  افغانستان  ملت  به  پیام  من  پاسخ: 
افغانستان  بین المللی ما این است که فرهنگ گذشته 
را فراموش نکنند. و در قسمت احیای مجدد فرهنگ 
و تمام نامالیمت ها و مشکالتی را که ما به آن مواجه 
هستیم، با ما همکاری کنند. در بازسازی این آثار ما 
را کمک کنند. و از افغان ها می خواهم که آثارشان 
نوامیس ملی  به حیث  خود،  افتخارات ملی  به حیث  را 
نشوند؛ چون  آن  ویرانی  تخریب  باعث  کنند؛  حفظ 
تشکیل  آن  تاریخ  گذشته  را،  یک  کشور  هویت 
درپیش روی  بسیارکوچکی،  شعار  یک  ما  می دهد. 
برروی سنگ حک  شده است:  نوشته ایم که  موزیم 
و  تاریخ  بتواند  که  می ماند،  زنده  زمانی  ملت  یک 
یک  ظاهرا  این  نگه دارد.  زنده  را  فرهنگ  خویش 

جمله بسیارکوچک است، اما مفهوم بزرگی دارد.  
این مصاحبه، بخشی از سلسه مصاحبه های »قصه های 
افغانستان«  فرهنگی  میراث  شفاهی  تاریخ  ناگفته: 
است. این سلسه مصاحبه ها توسط جونی   می هاری و 
شهرزاد  اکبر اجرا شده و توسط مرکز  هالینگز برای 
این  است. هم چنین  تمویل شده  بین المللی  گفتگوی 
سلسه مصاحبه ها به شکل فلم در وب سایت »کابل  در 

کار« قابل دسترس است. لینک وب سایت:
http://www.kabulatwork.tv 

جریان دارد. 
پیش روی  در  بزرگی  مسوولیت های  هم  هنوز 
باقی مانده  جنگ  از  که  آثاری  همه  داریم. 
تداوی  و  پاک کاری  و  وقایه  به  نیاز  است، 
تالش های  است.  محدود  امکانات  اما  دارند، 
موزیم  امروز  خوش بختانه  و  دارد  جریان  ما 
توسعه  را  خود  نمایشگاه  تا  است  توانسته  ملی 
دهد. حاال موزیم همه روزه به روی عالقه مندان 
بیننده های  سال به سال  که  این  از  ما،  است.  باز 

موزیم زیاد می شود، بسیار خوشحال هستیم.
و  مکاتب  شاگردان  اکثرشان  بیننده ها،  این 
سال  در  تنها  می باشند.  پوهنتون ها   محصالن 
پارسال،  داشتیم.  بیننده  دوهزار  میالدی   2002
سال 1389، ما بیش از 24 هزار بیننده داشتیم و 
در سه ماه، شروع سال 1390، تعداد بیننده های 
ما بیش از نه هزار شده است، امید است تا آخر 

سال بیشتر از سی هزار بیننده داشته باشیم. 
است،  محدود  هم  ما  عرصه خدمات  آن که  با 
افغانستان  ملی  موزیم  که  هستیم  امیدوار  اما 
پیشرفته،  کشورهای  با  متناسب  زیاد،  بیننده ای  
که  مشکالت  می دانیم  ما  گرچه  باشد.  داشته 
مکاتب  شاگردان  است،  زیاد  ما  هموطنان 
اقتصادی  لحاظ  از  دارند.  زیادی  مشکالت 
دیدن  منظور  به  که  ندارند  را  مالی  توان  این 
از موزیم ملی به کابل بیایند. اما من خوش بین 

ما  داریم. جوانان  پیش رو  در  آینده روشنی  هستم که 
خانوده های شان   با  حتا  و  می گیرند  عالقه  موزیم  به 
به خاطر  ما،  بازدید می کنند.  ملی  موزیم  از  و  می آیند 
زیاد کنیم،  موزیم  به  را  مردم  بتوانیم عالقه ی  این که 
اجازه  مردم  به  رایگان  صورت  به  جمعه  روزهای  در 

می دهیم که از موزیم دیدن کنند. 
پرسش: آیا شما با وزارت  معارف قراردادی به امضا 
رسانده اید تا شاگردان تشویق شوند که از موزیم دیدن  

کنند؟
دروازه  کردم،  اشاره  پیشتر  که  همان طوری  پاسخ: 
از  من  توقع  است.  باز  بیننده ها  تمام  به روی  موزیم 
که  است  این  تحصیالت  عالی  و  معارف  وزارت  
تا  بیاروند  را  پوهنتون  محصالن   و  شاگردان معارف 
اجازه  آنها  به  تکت  بدون  ما  کنند.  دیدن  موزیم  از 
را  خود  رهنمای  ما  این،  برعالوه  می دهیم.  ورود 
زبان های رسمی  به  که  قرار  می دهیم  خدمت شان  در 

رییس موزیم ملی:

برای موزیم ساختمانی معیاری 
می سازیم

گفتگو با عمرخان مسعودی، رییس موزیم ملی افغانستان

قسمت دوم و پایانی

 جونی میهاری و شهرزاد اکبر
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  باره  در 
افغانستان

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به عنوان 
یک نهاد ملی حقوق بشر، به تاریخ 1381/3/16 
جمهور  رییس  فرمان  و  بن  توافقنامه  براساس 
قانون  تصویب  با  کرد.  کار  به  آغاز  افغانستان، 
اساسی و تسجیل ماده 58 در آن، در سال 1382 
به صورت رسمی  و  یافت  قانونی  مبنای محکم 

تاسیس شد.
شده  اذعان  اساسی  قانون  مقدمه  در  چنان که   
نابسامانی ها  »بی عدالتی ها،  گذشته  در  است، 
وارد  ما«  کشور  بر  بی شماری  مصایب  و 
اساسی  آزادی های  و  بشر  حقوق  است.  آمده 
هیچ گونه  و  نقض شده  مکرر  به طور  شهروندان 
است.  نگرفته  صورت  هم  تعقیبی  و  باز پرسی 
حقوق  تضمین  برای  که  بود  بنابر این، ضرورت 
بشری شهروندان کشور، نهادی به طور رسمی در 
قانون اساسی  پیشبینی می  شد. با درک این نکته 
قانون   58 ماده  اساسی،  قانون  لویه جرگه  مهم، 
اساسی را به تاسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر 
ماده،  این  مبنای  بر  دادند.  اختصاص  افغانستان 
بشر  حقوق  رعایت  بر  نظارت  به منظور  »دولت 
در افغانستان و بهبود و حمایت از آن، کمیسیون 
مستقل حقوق بشر افغانستان را تاسیس می نماید. 
حقوق  نقض  صورت  در  می تواند  هرشخص 
کند.  شکایت  کمیسیون  این  به  خود،  بشری 
بشری  حقوق  نقض  موارد  می تواند  کمیسیون 
افراد را به مراجع قانونی راجع سازد و در دفاع از 

سازمان دیده بان حقوق بشر روز یک شنبه، 2 دلو 
گفته  گزارشی  نشر  با   2012 جنوری   22  /1390
است که تمایل نیروهای بین المللی برای خروج از 
افغانستان، نگرانی ها در مورد آینده حقوق بشر در 
این کشور را »کامال تحت شعاع« قرار داده است. 

 
 2014 سال  پایان  تا  که  است  شده  برنامه ریزی 
از  بین المللی  جنگی  نیروهای  همه  میالدی، 
افغانستان خارج شوند. همزمان، گروه های حقوق 
بشری و زنان افغان نگران اند که با خروج نیروهای 
بخش  در  ده ساله  دست آوردهای  بین المللی، 
حقوق زنان و آزادی های اجتماعی از دست برود.

دیده بان حقوق بشر در این گزارش گفته است: 

حقوق آنها مساعدت نماید. تشکیل و طرز فعالیت 
این کمیسیون توسط قانون تنظمیم می گردد.« 

و  وظایف  »تشکیل،  قانون   1384 سال  در 
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  صالحیت های 
افغانستان« بر مبنای ماده 58 قانون اساسی، به توشیح 
رییس جمهور رسید و مبنای عمل، تشکیل، وظایف 
و صالحیت های کمیسیون در آن تعریف گردید. 
مستقل  »کمیسیون  قانون،  این  دوم  ماده  براساس 
دولت جمهوری  در چوکات  بشرافغانستان  حقوق 
فعالیت  مستقل  طور  و  تاسیس  افغانستان  اسالمی 
می کند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در 
انجام فعالیت های خویش احکام قانون اساسی، این 
قانون وسایر قوانین نافذه کشور را مالک عمل قرار 

می دهد.« 
که  می گردد  استنباط  متذکره  قانون  دوم  ماده  از 
نهاد  یک  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
جمهوری  دولت  چارچوب  در  که  است  ملی 
محدوده  در  و  مستقالنه  به طور  افغانستان،  اسالمی 
قوانین نافذه کشور فعالیت می کند.  همچنان از ماده 
5 قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون 
به طور کلی در  نهاد  این  نتیجه گرفت که  می توان 
سه حوزه  نظارت بر رعایت حقوق بشر و دسترسی 
و  توسعه  بشری،  آزادی های   و  حقوق  به   افراد 
تعمیم حقوق بشر و حمایت از حقوق بشر، فعالیت 
می نماید. این سه نکته اهداف اساسی کمیسیون را 

تشکیل می دهد. 
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون   1382 سال  در 
در  تازه تشکیل،  نهاد  یک  عنوان  به  افغانستان، 

نیروهای  اکثر  خروج  برای   2014 تاریخ  »تعیین 
بین المللی، این سوال جدی را به وجود می آورد که 
این سربازان بعد از خروج شان، چه گونه افغانستانی را 

از خود به جا می گذارند.«
اشاره  با  گزارش  این  در  بشر  حقوق  دیده بان 
امنیتی  نیروی  در  استخدام شده ها  بی سوادی  به 
همچنان  و  آنها  صفوف  در  طالبان  نفوذ  افغانستان، 
بی سوادی نیروهای امنیتی افغانستان، گفته است که 
تالش های ناتو برای آموزش حدود 134 هزار نیروی 
با »چالش جدی«  پولیس و حدود 171 هزار سرباز 

مواجه می باشد.
کرده  تاکید  گزارش  این  در  بشر  حقوق  دیده بان 
مانند  افغانستان در قضایایی  پولیس محلی  است که 

برنامه  یک  پیش گفته،  قانونی  موازین  چارچوب 
استراتژیک را تدوین کرد و تا سال 1388 براساس این 
برنامه فعالیت های کمیسیون تنظیم گردید. در اواخر سال 
1388 برنامه استراتژیک  جدید چهار ساله کمیسیون با 
تغییرات  و  گذشته  سال  هشت  تجارب  نظرداشت  در 
اجرای  کلی  چارچوب  که  گردید  تدوین  پیش آمده 
سال  ) از  سال  چهار  برای  را  کمیسیون  ماموریت های 
1389 تا 1392( تعیین می کند. جهت تدوین این برنامه 
استراتژیک روش مشارکتی و مشورتی اتخاذ گردید که 
طی آن با 500 نفر از دست اندرکاران از جمله مقامات 
رسانه ها،  نمایندگان  مدنی،  جامعه  سازمان های  دولتی، 
تمویل کنندگان  بین المللی،  سازمان های  دینی،  علمای 
برای  گرفت.  صورت  مشورت  کمیسیون  کارمندان  و 
و  منعکس کننده  کمیسیون  استراتژیک  برنامه  اینکه 
درعرصه  شهروندان  تمام  نیازمندی های  پاسخگوی 
جلسات  باشد،  کشور  مختلف  مناطق  در  بشر  حقوق 
کابل،  جالل آباد،  هرات،  بامیان،  والیات  در  مشورتی 
قندهار و مزار شریف برگزارگردید و دست اندرکاران 
از سراسر کشور در آن شرکت کردند. در این برنامه، 
پنج هدف استراتژیک و کلی برای کمیسیون شناسایی 
 .4 توانمند سازی     .3 آموزش    .2 رهبری    .1 شده اند: 
برنامه  این  تدوین  بررسی.  و  نظارت   .5 و  دادخواهی  
کردن  هدفمند  تنظیم،  راه  در  بزرگی  گام  استراتژیک 
مستقل  کمیسیون  فعالیت های  کردن  سیستماتیک  و 
حقوق بشر و یکی از دست آوردهای اساسی کمیسیون 

می باشد.
ادامه دارد

»قتل، آدم ربایی، حمالت غیرقانونی و لت و کوب« شامل 
نشده اند.  نیز  مجازات  قضایا  این  عامالن  اکثر  و  است 
را  روستاها  امنیت  تامین  که  است  نیرویی  محلی  پولیس 
این پولیس، تحت حمایت  ایجاد  برنامه  به عهده دارد و 

ایاالت متحده امریکا بوده است.
در  قدرت  ساختارهای  تغییر  که  است  افزوده  گزارش 
نقض حقوق  در  افراد دخیل  »مقرری  به  منجر  افغانستان 
این  نمونه،  برای  است.  شده  دولتی  پست های  به  بشر« 
گزارش از رییس پولیس والیت های قندهار و ارزگان 
این  گفته،  بشری  حقوق  سازمان  این  است.  برده  نام 
درحالی است که حکومت کابل جنگ ساالران، مقام ها 

و تاجران فاسد را »آزادی عمل« داده است.
جامعه  که  است  دریافته  همچنان  بشر  حقوق  دیده بان 
برای  زنان  توانمندی  و  »خود ارادیت  علیه  افغانستان 
همچنان  اجباری«،  ازدواج  مقابل  در  خود  از  محافظت 
استقامت می کند. براساس این گزارش، 87 درصد زنان 
انواع  از  یکی  زندگی شان  در  یک بار  حداقل  افغانستان 
خشونت های جنسی، فزیکی یا روانی و ازدواج اجباری 

را تجربه می کنند.
ترتیب کنندگان این گزارش دیده بان حقوق بشر همچنان 
از کاهش میزان کمک های خارجی در افغانستان در سال 
»تالش های  آنها،  گفته  به  کرده اند.  نگرانی  ابراز  روان 
بشر،  بخش حقوق  در  پیشرفت  برای  بین المللی  حمایتی 
حکومتداری  قانون،  حاکمیت  آموزش،  مدنی،  جامعه 
کمک های  کاهش  دلیل  به  بهداشت،  به  دسترسی  و 

بین المللی با خطر مواجه شده است.«  
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متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

گزارش پنجم، از ۱۳۸۸-۸۹ 

احترام به حقوق بشر؛ احترام به خویشتن بوده و مهم ترین ضمانت 
ایجاد خانواده و جامعه ی سالم محسوب می گردد.

٢. منابع بالفصل
درمورد منشا بالفصل اعالمیه 1789 ابتدا می توان به تاثیرات چندتن از 
متفکرین نامی  اشاره کرد. در صدر این افراد ژان ژاک روسو قرار دارد. 
تدوین  استقالل امریکا،  هنگام  که  است  اعالمیه هایی  آن،  دیگر  منشا 

شده اند.
3. اندیشمندان نامی 
تاثیرات ژان  ژاک  روسو

افکار  بر  را  تاثیرات  عمیق ترین  که  است  اندیشمندی  روسو   
که  اعالمیه  ماده  یک  مقایسه  است.  گذاشته  اعالمیه  تدوین کنند گان 
کتاب  جمله  اولین  و  می آیند«،  به دنیا  آزاد  »انسان ها  می شود:  متذکر 
امده  به دنیا   آزاد  »انسان  می دارد:  اعالم  که  روسو  اجتماعی  قرارداد 
مولفه  اجتماعی  قرارداد  کتاب  است.  اما  مرسوم  مقایسه ای  است.« 
بسیار پیچیده ای است و اعالمیه که محصول کار مجمعی  سیاسی است 
نمای کلی  تنها  نتیجتا  کند.  دنبال  را  آن  ظرافت های  همه  نمی توانسته 
ساده  شده و در سطح وسیع، تحریف شده ای  را از آن برگرفته است. 
را  روسو  تاثیرات  منتسکیو  دیگری خصوصا  افراد  تاثیر  براین،  عالوه 

تعدیل کرده و گاه نیز در مقابل  آن قرار گرفته   است.
نظریه قرارداد اجتماعی 

نیز  معتبرترین تحلیل گران  ما تحلیل عمیق تفکری که   دراین جا قصد 
برسر آن اتفاق نظر ندارند، نیست. معهذا برای فهم آنچه اعالمیه از آن 
بهره گرفته و آنچه کنارنهاده است، ارایه طرحی کلی از خطوط اساسی 

آن الزم به نظر می رسد.
نقطه حرکت روسو، فرض بنیادین مکتب حقوق طبیعت و انسان هاست:  
عقد  و  می برد  بسر  آزادی  در  آن  در  انسان  که  وضعیت طبیعی   یعنی 
قرارداد اجتماعی، که وضعیت اجتماعی را به وجود می آورد.  اما روسو 
استنباط الک از قرارداد را )قرارداد میثاقی است که انسان ها حقوقی 
به جامعه مخلوق خود  برای خود حفظ می کنند و حقوقی که  را که 
وامی گذارند، در آن مشخص می کنند( به دلیل معلول ساختن آزادی 
قرار  انتقاد  مورد  می بخشید،  طبیعی خصوصیت  به وضعیت  که  کاملی 
می دهد. بلندپروازی او در این بود که می خواست از پیمان بی حاصل 
میان قدرت اجتماعی و آزادی که الک به آن رضایت داده بود فراتر 
رفته و جامعه ای بسازد که انسان بتواند در آن، آزادی هایی را که در 
برای دست یافتن  و  باز یابد  کامل  به طور  است،  داشته  طبیعی  وضعیت 
حاکمه  قدرت  برای  اساسی  و  پایه  می بایست  او:  به نظر  هدف،  به این 
الینفک از جامعه بنیان گذارده شود که هر راهی به سمت خودکامگی 
میان  سنتی  تقابل  بر  می کند  روسو سعی  کند.  او سد  بر  را  استبداد  و 

قدرت حاکمه و آزادی، ترکیب آشتی  دهنده ای را جایگزین کند.
در نظر روسو گذر از تضاد میان قدرت حاکمه و آزادی، مستلزم این 
است که ابتدا انسان با قرارداد اجتماعی بدون آنکه چیزی برای خود 
واقع، درچنین شرایطی،  در  متعهد گرداند.  را کامال  حفظ کند خود 
انسان ها در صحن جامعه همان قدر خود را برابر می یابند که در وضعیت 
طبیعی برابر می یافتند. احدی نمی تواند اراده خود را بر دیگران تحمیل 
کند. بدین سان، برابری با ناممکن ساختن تبعیت انسانی از انسان دیگر، 

آزادی را بنیان می نهد.

آزادی های عمومی
 و حقوق بشر

قسمت هجدهم   

نویسنده: ژان ریورو-اوگ موتوه/ترجمه فارسی نیکی پارسا
http://www.iranrights.org :منبع

 روسو اندیشمندی است كه عمیق ترین تاثیرات 
را بر افکار تدوین كنند گان اعالمیه گذاشته است. 

مقایسه ماده  یك اعالمیه كه متذكر می شود: 
»انسان ها آزاد به دنیا می آیند«، و اولین جمله كتاب 
قرارداد اجتماعی روسو كه اعالم می دارد: »انسان 

آزاد به دنیا  امده است.« مقایسه ای مرسوم است.  اما 
كتاب قرارداد اجتماعی مولفه بسیار پیچیده ای است 

و اعالمیه كه محصول كار مجمعی  سیاسی است 
نمی توانسته همه ظرافت های آن را دنبال كند.
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 حکیمی

اداره عالی نظارت بر استراتژی مبارزه با فساد 
مقامات  دارایی های  ثبت  ادامه  در  اداری، 
گذشته  روز  افغانستان،  دولت  رتبه  عالی 
وزارت  مقامات  سایر  و  وزیر  دارایی های 
در  می گوید  اداره  این  کرد.  ثبت  را  داخله 
حدود  دارایی های  گذشته،  سال  دو  مدت 
کرده  ثبت  را  دولتی  مقامات  از  تن   2500
جلو غصب  می خواهد  کار،  این  با  و  است 
در  فساد  و  رشوه ستانی  دولتی،  ملکیت های 

ادارات دولتی گرفته شود. 
از  گذشته،  ده سال  در  افغانستان  حکومت 
راه های گوناگون، تالش کرد تا جلو فساد 
روبه گسترش در ادارات را بگیرد، اما مردم 
این  پایتخت و والیات می گویند  عادی در 

با  فساد  و  کارشکنی  و  است  نداده  ای  نتیجه  تالش ها 
گذشت هر روز بیشتر می شود. 

با این حال، عزیز اهلل لودین رییس اداره عالی مبارزه با فساد 
مقامات  دارایی های  ثبت  مراسم  در  گذشته  روز  اداری، 
جامعه جهانی  انتقاد  مهم ترین  که  گفت  داخله  وزارت 
جریان  ادارات  در  که  است  فسادی  افغانستان،  دولت  از 
نهادها و مقامات مختلف  دارد. او گفت در صورتی که 
دولتی با اداره عالی مبارزه با فساد اداری همکاری کنند، 
می تواند جلو فساد را بگیرد و میلیون ها دالر از سرمایه ها 
به  و ملکیت های دولتی را که غصب شده است، دوباره 

دولت برگرداند. 
به  تبدیل  اداری در حال حاضر  لودین گفت فساد  آقای 
ارزش های  حالی که  در  شده  افغانستان  دامن  به  لکه ای 

دینی و ملی مردم افغانستان چنین چیزی را نمی پذیرد. 
در حالی که شکایت ها در رابطه به طویل بودن پروسه اخذ 
پاسپورت و تذکره وجود دارد، اما آقای لودین گفت این 
ساده سازی  برای  را  میکانیزم هایی  تا  دارد  تصمیم  اداره 
بیشترین  مردم  که  اداراتی  در  مردم  برای  خدمات رسانی 

نیاز را به آنها دارد، در نظر گیرد. 
ارایه  بیشتری  جزییات  ساده سازی ها  این  از  لودین  آقای 
نکرد، اما در حال حاضر شکایت های زیادی وجود دارد 
که باید روزها منتظر گرفتن پاسپورت، تذکره و یا جواز 

رانندگی نشست. 
با فساد اداری،  اداره عالی مبارزه  در همین حال، مقامات 
بر مبارزه جدی با فساد تاکید کردند و از وزارت داخله 

خواستند تا در این راستا این اداره را همکاری کند. 
این  در  داخله،  وزارت  اداری  معین  یارمند،  میرزامحمد 
مراسم به اداره عالی مبارزه با فساد اداری وعده سپرد که 
پولیس آماده است تا در پایتخت و والیات، برای کاهش 

فساد و بازداشت عامالن آن با این اداره همکاری کند. 
پولیس  صفوف  در  فساد  که  پذیرفت  یارمند  آقای 
برای  را  جدی  اقدامات  وزارت  این  و  دارد  وجود  نیز 
بازداشت عامالن فساد، انجام داده است. او گفت که در 
به  متهم  وزارت که  این  افسران  از  تن  حال حاضر، چند 
فساد هستند، بازداشت شده اند و در زندان به سر می برند. 
بین المللی  کنفرانس های  در  بارها  افغانستان  حکومت 
اما  می کند  مبارزه  افغانستان  در  فساد  با  که  سپرده  وعده 
هنوز میکانیزم موثری که بتواند از فساد در ادارات دولتی 

جلوگیری کند، وجود ندارد. 
اخیرا  نیز  افغانستان  دولت  اپوزیسیون  و  سیاسی  احزاب 
برشدت انتقادهای شان از فساد موجود در ادارات دولتی 
افزوده اند. اخیرا احمدضیا مسعود، رییس جبهه ملی گفت 
که مقامات عالی رتبه در دولت افغانستان نه تنها نتوانسته 
جلو فساد را بگیرند بلکه خود در »چور و چپاول بانک ها« 

دست دارند. 
ملی،  ایتالف  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  داکتر  همین حال  در 
هفته پیش از فساد در حکومت افغانستان شدیدا انتقاد کرد 
نمی تواند  افغانستان  قضاییه  قوه  که  این  دلیل  به  گفت  و 

و  شدید  برف باری های  از  ناشی  تلفات  میزان 
سرازیر شدن برف کوچ ها در ولسوالی های مختلف 
والیت بدخشان، به 112 نفر کشته و زخمی رسید؛ 
زیر   نجات  برای  که  ملی  اردوی  هیلی کوپتر  یک 
سقوط  نیز،  بود  رفته  والیت  این  به  برف ماندگان 

کرد.
مقام ها در تماس با رسانه ها گفته اند که تا کنون 47 
نفر در اثر طوفان و برف باری شدید در ولسوالی های 
آن والیت هالک شده اند و هنوز از سرنوشت 14 
روز  که  چرخ بال  یک  سرنشین  هشت  و  محصل 
سانحه  دچار  شغنان  ولسوالی  مربوطات  در  گذشته 

شد، اطالعی در دست نیست.
مطبوعاتی  دفتر  مسوول  راسخ،  عبدالمعروف 
موجودیت  عدم  که  می گوید  بدخشان  والیت 
خطوط مخابراتی، قطع راه های مواصالتی و اوضاع 
ساخته  مشکل  را  نجات  کار  روند  جوی  نابه سامان 

است.
این حوادث  در  که  می گویند  هم چنین  مقام ها  این 

65 تن زخمی شده اند.
احمر  هالل  جمعیت  رییس  همت،  نادر  داکتر  اما 
این، آمار هایی است که در  در بدخشان، می گوید 

دسترس مقام ها قرار می گیرد. 
والیت  سخنگوی  راسخ،  عبدالمعروف  مولوی 
بدخشان به 8صبح گفت: »حوالی چاشت دیروز 5 
خانه در منطقه شیوه مربوط ولسوالی ارغنجخواه فرو 

ریخت که سه کشته بر جای گذاشت.«
در  کانکور  منتقاضیان  از  تن   15 پیش،  روز  سه 
به  شغنان  ولسوالی  از  بازگشت  حین  شیوه  منطقه 
برف  زیر  و  شده  مواجه  برف کوچ  با  خانه هایشان، 
آنها  تن   14 و  کشته  آنها  یک تن  که  ماندند  گیر 

زخمی شدند.
کمک  خواهان  بدخشان  محلی  مقام های 
شدند،  آنها  نجات  برای  ملی  اردوی  چرخبال های 
افرادگیرمانده  نجات  برای  که  چرخبال  دو  از  اما 
در برف کوچ به طرف شیوه پرواز کردند، یکی آن 
درجریان نشست، به دلیل بلند بودن ضخامت برف، 

سقوط کرد.
برای  تنها  نه  چرخبال  این  سقوط  دلیل  به  تاکنون 
نرفته  منطقه  آن  به  گروهی  هیچ  زخمی ها  نجات 
نیز  چرخ بال  سرنشینان  سرنوشت  از  بلکه  است، 

اطالعی در دست نیست.
به  موفق  هوایی  نیروهای  که  »حاال  گفت:  راسخ 
به مجرد  ناگزیریم که  ما  نجات زخمی ها نشده اند، 
تازه،  نیرو های  آمدن  و  هوا  وضع  شدن  خوب 

درصدد نجات زخمی ها براییم.«
وی می گوید که وضعیت هشت تن از زخمی ها در 
منطقه شیوه وخیم است و تاخیر هر روز در نجات 

زخمی ها، نگرانی مرگ آنها را بیشتر می سازد.
او گفت که تالش ها برای نجات 
مانده   گیر  برف  در  که  گروهی 
برف کوچ  زخمی های  و  است، 
بیش  ضخامت  اما  دارد،  ادامه 
برف کوچ ها  ادامه  برف،  حد  از 
و سرمای شدید، میزان تلفات را 

روزبه روز باال می برد.
مسووالن  معلومات  براساس 
تازه ترین  در  بدخشان  در  محلی 
برف کوچ  رویدادها،  این 
»بلنددره«ی  قریه  در  دیگری 
نفر  چهار  پایان،  یفتل  ولسوالی 
زخمی و دو کشته به جا گذاشته 

است.

خدمات حقوقی و قضایی سریع را برای مردم افغانستان مهیا 
کند مردم مجبورند برای حل قضایای شان به رهبران طالبان 

مراجعه کنند. 
والیت  باشندگان  که  دارد  جود  و  مواردی  گفت  عبداهلل 
به  مراجعه  به جای  حقوقی شان،  دعوای  حل  برای  قندهار 
محکمه این والیت، به کویته رفته اند و دعوای شان را نزد 
فرماندهان طالبان حل و فصل کرده اند. او گفت ادامه چنین 

وضعیت مردم را نسبت به حکومت بدبین تر می کند. 
نیز  اداری  فساد  با  مبارزه  عالی  اداره  رییس  همین حال  در 
از  را  مردم  و  کرده  بدنام  را  افغانستان  فساد  که  می پذیرد 

حکومت دور ساخته است. 
او گفت: »یکی از مهم ترین مسایل فساد که پیش من وجود 
در  می سازد  دور  حکومت  از  را  ملت  که  است  این  دارد 
حکومت  به  ملت  که  است  این  ما  همه  آرزوی  حالی که 

نزدیک تر شود.« 
افغانستان  در  فساد  به  را  همواره  ها  افغانستان  اما حکومت 
متهم کرده و گفته است حکومت های سایه ای که توسط 
سبب  آمده اند  وجود  به  افغانستان  در  خارجی  کشورهای 

افزایش فساد شده است. 
تاکنون  را  انتقادهایش  تند ترین  کرزی  رییس جمهور 
متوجه قراردادهایی کرده که کشورها و موسسات مربوط 
در  قراردادی ها  از  برخی  با  کمک کننده  کشورهای  به 
خصوصی  شرکت های  کرزی  آقای  می بندند.  افغانستان 
امنیتی را متهم به هدردادن میلیون ها دالر کرده و گفته است 
برای این که از فساد کالن که در سطح میلیون ها دالر در 
افغانستان صورت می گیرد جلوگیری شود باید کمک های 

جامعه جهانی به دولت افغانستان داده شوند.

عزیز اهلل لودین رییس اداره عالی 
مبارزه با فساد اداری، روز گذشته 
در مراسم ثبت دارایی های مقامات 
وزارت داخله گفت که مهم ترین 

انتقاد جامعه جهانی از دولت 
افغانستان، فسادی است که در 
ادارات جریان دارد. او گفت در 

صورتی که نهادها و مقامات مختلف 
دولتی با اداره عالی مبارزه با فساد 
اداری همکاری کنند، می تواند جلو 
فساد را بگیرد و میلیون ها دالر از 

سرمایه ها و ملکیت های دولتی را که 
غصب شده است، دوباره به دولت 

برگرداند.

هم چنین گفته می شود که شش نفر، مشمول یک زن 
ولسوالی های  بین  هوتلی  در  که  زمانی  نوزاد،  دو  و 
درایم و ارگو بودند، در نتیجه برف کوچ جان باختند.

بنیاد گفته های  انسانی در والیت بدخشان، بر  تلفات 
مقامات محلی این والیت، روزبه روز افزایش می یابد 
و ضخامت بلند برف در نقاط مختلف، نگرانی بروز 

حوادث احتمالی را بیشتر ساخته است.
و  تلفات  بیشترین  بدخشان  والیت  در  برف کوچ ها 
بزرگ،  شهر  راغستان،  ولسوالی های  در  را  آسیب 

خواهان، اشکاشم و یفتل به جای گذاشته است.
آقای راسخ گفت که راه های مواصالتی ولسوالی ها 
سردسیری چون راغ ها، دروازها، اشکاشم و واخان، 
کامال مسدود است و امکان رفتن به این ولسوالی ها، 

از طریق زمین، وجود ندارد.
هفته گذشته، قریه »زیچ« در ولسوالی اشکاشم با بیش 
از 500 باشنده اش زیر برف کوچ شده بود، اما به گفته 
موسسه  و  فوکس  موسسه  تالش های  اثر  به  راسخ 
گوگل تاجیکستان، این باشندگان نجات یافتند و تنها 

یک نفر جان باخت.
او ادامه داد که برای 20 خانواده ای که در قریه زیچ 
ولسوالی اشکاشم بیشترین آسیب را دیده بودند، مواد 

غذایی و لباس های زمستانی کمک شده است.
راسخ هم چنین گفت که موسسه گوگل تاجیکستان 
به مقام های محلی بدخشان وعده سپرده است که در 
فصل سرما، به باشندگان ولسوالی های مرزی کمک 

می کند.
سردسیر  ولسوالی های  در  آسیب دیده  افراد  اما 
و  می کنند  نگرانی  ابراز  انسانی  تلفات  افزایش  از 
آنها  به  مالحظه ای  قابل  کمک های  که  می گویند 

نرسیده است و آمار تلفات هر روز افزایش می یابد.
ارغنجخواه،  ولسوالی  باشنده  یک  محمدعظیم، 
روز  سه  »مدت  گفت:  8صبح  به  تلیفونی  تماس  در 
می شود که چندین خانه در این ولسوالی کامال زیر 
برف کوچ شده است، اما تا حال هیچ توجهی به حال 

آنانی که زیر برف گیر مانده اند، نشده است.«
به گفته وی، آنها امیدوارند که به مجرد اطالع یافتن 
نجات  برای  حداقل  باید  حادثه ها،  چنین  از  مقام ها 
افراد گیرمانده در برف تالش کنند، در غیر آن بعد 
افراد  و  باختند  اثر سرما جان  از  این که زخمی ها  از 
گیر مانده جان دادند، آن زمان کمک دیگر مفهومی 

ندارد.
برف باری های  و  بدخشان  دشوارگذر  جغرافیای 
آن  باشندگان  از  همه روزه  والیت،  این  در  سنگین 
قربانی می گیرد و احتمال بروز حوادث خطرناک تر 
موجود  نیز  دیگر  ولسوالی های  برخی  در  این،  از 
به  نتوانسته اند  دولتی  مسووالن  هنوز  تا  اما  است، 
و  برف باری ها  این  آسیب دیدگان  و  زخمی ها  داد 

برفکوچ ها برسند. 

داراییهای
مقاماتوزارتداخله

ثبتشد

شمارکشتهوزخمیهای
برفباریدربدخشانبه
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انتخاباتی که  در ماه حوت برگزار شود، مرتبط باشد. 
دوباره  چالشی  به  تبديل  ندارد  ای  عالقه  حاکميت 

شود.«
است  آمده  بشر  حقوق  ديدبان  ساالنه  گزارش  در 
ايران،  در  بشر  نقض حقوق  متعدد  موارد  کنار  در  که 
متحد،  ملل  سازمان  بشر  حقوق  عالی  کميساريای 
که  گزارشگری  کرد.  تعيين  ايران  برای  گزارشگری 
و  نشده  مواجه  ايرانی  مقام های  استقبال  با  او  انتخاب 
گفته اند که با او همکاری نخواهند کرد و اجازه ورود 

او به ايران را هم صادر نخواهند کرد.
ايران،  برای  احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل 
ايران  اولين گزارش خود درباره  ماه ميزان 1390، در 
حقوق  نقض  از  سيستماتيک  روندی  که  بود  نوشته 
بشر در ايران مشاهده کرده و بارديگر از دولت ايران 

خواست تا به او اجازه دهد تا به ايران برود.

و  اقتصادی  نظامی،  ترکيه همکاری های  دولت  فرانسه، 
سياسی خود با فرانسه را به حالت تعليق در آورده و ماه 
پاريس  از  را  مدتی، سفير خود  برای کوتاه  نيز  گذشته 

فراخواند.
خود،  شنبه  سه  روز  بيانيه  در  ترکيه  خارجه  وزارت 
از  »نمونه ای  را  فرانسه  پارلمان  در  طرح  اين  تصويب 
است  گفته  و  کرده  توصيف  غيرمسووالنه«  اقدام  يک 

که اين مصوبه نبايد به قانون تبديل شود.
اين مصوبه،  امضای  است در صورت  افزوده  بيانيه  اين 
سياسی،  اشتباهات  از  يکی  عنوان  به  جديد  »قانون 

حقوقی و اخالقی فرانسه در تاريخ ثبت خواهد شد.«
»الزم  که:  است  کرده  اخطار  ترکيه  خارجه  وزارت 
در  که  کنيم  اعالم  ذيربط  طرف های  همه  به  است 
به  در  ترکيه  دولت  مصوبه،  اين  شدن  قانونی  صورت 
و  کرده  پيش بينی  که  اقداماتی  تمامی  گذاشتن  اجرا 
نخواهد  راه  خود  به  تعللی  می دهد  تشخيص  مناسب 

داد.«
کشور  اين  دولت  ترکيه،  خارجه  وزارت  گفته  به 
امکاناتی  تمامی  از  جديت  با  دارد  نظر  در  همچنين 
چنين  برابر  در  خود  از  دفاع  برای  دارد  اختيار  در  که 

»اتهامات بی پايه و اساسی« استفاده کند.

حدودا هفت صفحه ای را در بر می گيرد. در اين بخش 
ايران  با اشاره به رخدادهای دلو و حوت سال 89 در 
و حبس خانگی مير حسين موسوی و مهدی کروبی، 
به مواردی چون نقض حق آزادی تجمع، آزادی بيان، 
آمار  اقليت ها،  حقوق  همچنين  و  مطبوعات  آزادی 
اجتماعی و  فعاالن مدنی و  بازداشت  اعدام ها و  باالی 

وکالی سارنوالی اشاره شده است.
اين  در  ايران  وضعيت  درباره ی  ميخالسکی  ونزل 
»به وضوح  به ساير کشورها می گويد:  نسبت  گزارش 
دنيا  نقاط  بدترين  از  يکی  به  تبديل  ايران  که  می بينيم 
در  ايران  می شود.  نقض  آن  در  بشر  حقوق  که  شده 
آستانه تبديل شدن به يکی از منفورترين کشورهاست. 
ما هيچ پيشرفتی در زمينه رعايت حقوق بشر در ايران 
است  ممکن  و  می شود  بدتر  وضعيت  که  نمی بينيم، 
است  قرار  که  کشور  آن  در  مجلس  انتخابات  با  که 

در حالی که منابع ارمنی بر کشته شدن يک و نيم ميليون 
عثمانی  وقت  دولت  مقامات  مستقيم  دستور  با  ارمنی 
تاکيد می نهند، مقامات ترکيه شمار کشته شدگان را به 
را  نسل کشی  اصطالح  کاربرد  و  می دانند  کمتر  مراتب 

اغراق آميز و دارای انگيزه های سياسی می دانند.
حکومت  ارمنی  اتباع  نسل کشی  اتهام  ترکيه  دولت 
عثمانی را توهينی به سابقه تاريخی و حيثيت بين المللی 
اين کشور می داند و به شدت با کاربرد چنين اصطالحی 

مخالفت کرده است.
از  پيش  در دوران  تاريخی که  واقعه ای  ترتيب،  اين  به 
تاسيس جمهوری ترکيه روی داده، به مساله ای حساس 
در روابط خارجی ترکيه و کشورهای ديگر مبدل شده 

است.
در واکنش به بررسی طرح نسل کشی ارامنه در پارلمان 

خود  ساالنه  گزارش  در  بشر  حقوق  ديده بان  سازمان 
خواسته  غربی  قدرت های  از  شد،  منتشر  هفته  اين  که 
و  بردارند  عرب  مستبد  حاکمان  حمايت  از  دست  تا 
نيروهای دموکراسی خواه عرب و  از  بيشتری  ثبات  با 
صفحه ای   690 گزارش  کنند.  حمايت  کشورها  ساير 
به بررسی اوضاع حقوق  ديده بان حقوق بشر همچنين 
اوليه انسان ها در بيش از 80 کشور دنيا پرداخته است.

اين سازمان مدافع حقوق بشر که مقر آن در امريکاست 
در گزارش ساالنه خود از قدرت های جهان خواسته تا 
بتوانند  آنها  تا  کنند  حمايت  عربی  بهار  معترضان  از 
دموکراسی  خود،  مستبد  رهبران  برکناری  از  پس 
ديده بان  اجرايی  مدير  راث«  »کنث  کنند.  برپا  واقعی 
حقوق بشر در مقدمه گزارش ساالنه در اين باره نوشته 
است »هم اکنون زمان پشت کردن به حاکمان مستبد 

و در آغوش کشيدن حقوق است.«
صفحه   692 که  بشر  حقوق  ديدبان  امسال  گزارش 
است، به بررسی روند رعايت حقوق بشر در دور دنيا 
پرداخته و به طور خالصه اين روند را در بيش از 80 
ثقل  نقطه   بهار عربی،  اگرچه  است.  کشور مرور کرده 
کشورهای  در  بشر  حقوق  وضعيت  اما  است  گزارش 
عربستان  اندونزيا،  ايران،  چين،  اريتره،  افغانستان، 
اين  در  شده  طرح  موارد  از  نيز  پاکستان  و  سعودی 

گزارش است.
حقوق  ديدبان  آلمان  دفتر  مدير  ميخالسکی،  ونِزل 
به  ساالنه  گزارش  اين  انتشار  اهميت  درباره ی  بشر 
گزارشی،  چنين  انتشار  با  »ما  می گويد:  فردا  راديو 
موارد نقض حقوق بشر را که همچنان ادامه دارد، بار 
ديگر به دنيا يادآوری می کنيم و دليل اين که مراسم 
کنفرانس خبری و انتشار رسمی آن را امسال در قاهره 
برگزار کرديم هم برای اين بود که پيام روشنی به دنيا 
بدهيم، که حمايت از بهار عربی امری ضروری است 
و بايد از جنبش های دموکراسی خواهی بسيار بيشتر از 

آنچه تا امروز شاهد آن بوديم حمايت شود.«
گزارش ديدبان حقوق بشر همچنين به تحوالت مثبت 

حقوق بشری در سال 2011 نيز می پردازد.
ايران يک بخش  اين گزارش،  بررسی موردی  اما در 

مصوبه  است  خواسته  فرانسه  جمهور  رييس  از  ترکيه 
در  ارامنه«  کشی  »نسل  مورد  در  کشور  اين  پارلمان 

حکومت عثمانی را امضا نکند.
صدور  با  ترکيه  خارجه  امور  وزارت  شنبه،  سه  روز 
نمايندگان  اقدام  دانستن  محکوم  ضمن  اطالعيه ای، 
الزامی بودن توصيف  پارلمان فرانسه در تصويب طرح 
»نسل  عنوان  با  عثمانی  حکومت  در  ارامنه  شدن  کشته 
فرانسه، در  نيکال سارکوزی، رييس جمهور  به  کشی«، 

مورد امضای اين مصوبه هشدار داد.
اين طرح در ماه دسامبر سال گذشته به تصويب مجمع 
و  بود  رسيده   - فرانسه  پارلمان  سفالی  مجلس   - ملی 
رای   127 با  فرانسه  سنای  نمايندگان  نيز  دوشنبه  روز 
را  ملی  86 رای مخالف، مصوبه مجمع  برابر  در  موافق 

تصويب کردند.
تبديل  مصوبه  اين  جمهور،  رييس  امضای  صورت  در 
مقيم  ارامنه  کشتار  واقعه  آن،  طبق  و  می شود  قانون  به 
ترکيه در جريان جنگ اول جهانی در سال های 1915 
و 1916 »نسل کشی« توصيف می شود و کسانی که اين 
»نسل کشی« را انکار کنند، تحت پيگرد قرار می گيرند.

در مورد ماجرای »کشتار ارامنه« در جريان جنگ دوم 
جهانی نظرات متفاوتی ابراز شده است.

ديده بان حقوق بشر:

هانا کاویانی حمايت از بهار عربی، ضروری است 

پانزده ماهی گیر فیلیپینی کشته شدند

با  کشور  اين  جنوب  در  ماهی گير  پانزده  که  کرد  اعالم  فيليپين  ارتش 
شليک گلوله مردان مسلح کشته شده اند.

سيباگو  نزديکی جزيره  در  قايق کوچک چوبی  سه  در  ماهی گيران  اين 
بودند.

گروه های  کار  افراد  اين  کشتن  که  گفته  فيليپين  ارتش  سخنگوی  يک 
اسالم گرای تندرو نبوده است.

او گفته که به احتمال زياد اين کشتار کار گروهی از ماهی گيران رقيب 
بوده که اين پانزده نفر به محدوده آنها وارد شده بودند.

نیروی نظامی بیشتر به خلیج فارس
اعزام می شود 

فيليپ هاموند، وزير دفاع بريتانيا گفته است که اين کشور برای مقابله با 
هرگونه اقدام احتمالی ايران برای بستن تنگه هرمز، نيروی نظامی بيشتری 

به اين منطقه اعزام می کند.
هواپيمابر  کشتی  ورود  سه شنبه،  روز  در  سخنانی  در  بريتانيا  وزيردفاع 
جمله  از  ديگر  جنگی  شناور  پنج  همراهی  با  لينکلن،  آبراهام  امريکايی 
يک کشتی کوچک بريتانيايی و کشتی فرانسوی به خليج فارس در روز 

يک شنبه را »حاوی پيامی روشن« توصيف کرد.
آقای هاموند گفت :»بريتانيا توانايی آن را دارد تا در شرايط اضطراری، 

واکنشی را که مناسب و الزم می داند از خود بروز دهد.«
اين  نفتی  تحريم  صورت  در  که  کرده اند  تهديد  ايرانی  مقامات  برخی 

کشور،جمهوری اسالمی اجازه نخواهد داد نفت صادراتی ديگر 
کشورهای منطقه از تنگه هرمز عبور کند.

 بررسی دو اتهام بهره برداری جنسی از
کودکان در هايیتی

بررسی  را  از کارکنانش  نفر  دو  به  مربوط  اتهام های  متحد،  ملل  سازمان 
می کند که متهم به بهره برداری جنسی از کودکان در هاييتی هستند.

از اين موارد مربوط به يکی  يک سخنگوی سازمان ملل گفته که يکی 
پورتو  هاييتی،  پايتخت  در  که  است  ملل  سازمان  پوليس  نيروهای  از 
پرنس، خدمت می کرده و ديگری مربوط است به کارمندی که در شهر 

گونايوس در شمال هاييتی مشغول به کار بوده است.
اين سخنگوی سازمان ملل از مليت پوليس سازمان ملل چيزی نگفت.

اتهام های مربوط به اين دو نفر، چهار ماه بعد از آن مطرح شد که تعدادی 
از صلح بانان سازمان ملل که از اوروگويه بودند، به دليل اتهام تجاوز به 
يک مرد در مقر سازمان ملل در جنوب هاييتی از محل فراخوانده شدند.

از  بعد  و  ميالدی   2004 سال  در  بار  اولين  برای  ملل  سازمان  نيروهای 
اين  وارد  شد،  هاييتی  رييس جمهور  سقوط  به  منجر  که  درگيری هايی 

کشور شدند.
موفقیت در استقاده از سلول بنیادی

جنین در درمان کوری 

پيشرفته  آوری  فن  موسسه  پژوهشگران  توسط  شده  انجام  آزمايش های 
سلولی در امريکا نشان داده است که می توان از سلول بينادی )بن ياخته( 
جنينی برای درمان برخی بيماری های چشمی استفاده کرد بی آنکه اين 

روش درمانی آثار جانبی نامطلوبی داشته باشد.
سلول  از  آمده  دست  به  شبکه ای  سلول های  پيوند  موسسه،  اين  گفته  به 
تاحدودی  را  بينايی  توانست  بينايی،  فاقد  زن  دو  به  انسان  جنين  بنيادی 
با  بيماران  عمل،  اين  از  پس  ماه  چهار  طی  آنکه  بی  بازگرداند  آنان  به 

مشکالتی مواجه شوند.
اطمينان  بتوان  اينکه  از  پيش  که  داده اند  هشدار  کارشناسان  همه،  اين  با 
يافت که اين نوع درمان کامال بدون خطر است به چندين سال آزمايش 
که  انسان،  جنين  بنيادی  سلول  از  استفاده  حالی که  در  است  نياز  ديگر 

مستلزم نابود کردن جنين است، سواالتی اخالقی را نيز مطرح می کند.

هشدار ترکیه به فرانسه در باره قانون نسل  کشی ارامنه
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اوباما ازتحریم بانک تجارت خبر داد  پنتاگون ادعای پاکستان را درمورد 
اشتباه جدی ناتو رد کرد 

افزود:  متحده  ایاالت  رییس جمهور 
قانونی  من  دسامبر،   ۳۱ روز  »در  
آن  موجب   به  که  کردم  امضا  را 
مجموعه  تازه ای از تحریم ها بر بانک 
نفتی  درآمدهای  و  ایران  مرکزی 

ایران وضع می شود.«
کرد  اعالم  همچنین  اوباما  باراک 
وزارت مالیه این کشور بانک تجارت 

ایران را نیز تحریم کرده است.
فشارهای  بر  »ما  اوباما گفت:  باراک 
ایران  که  این  مگر  می افزاییم  خود 
تعهدات  به  و  دهد  تغییر  را  راه خود 

بین المللی اش عمل کند.«
وزارت مالیه امریکا  نیز با صدور بیانیه ای از تحریم بانک 

تجارت ایران خبر داد.
راه های  آخرین  از  یکی  »امریکا  است:  آمده  بیانیه  این  در 
دسترسی ایران را به نظام مالی جهان نشانه گرفت.  وزارت 
بانک  یعنی  ایران  مهم  بانک  سومین  امروز  امریکا  مالیه 
مالی  انتقال  و  نقل  تسهیالت  آوردن  فراهم  در  را  تجارت 
راستای  در  به کمک رسانی  که  و شرکت هایی  افراد  برای 
فعالیت های هسته ای جمهوری اسالمی ایران مظنون هستند 
مسوول  دارند  قرار  المللی  بین  تحریم های  فهرست  در  و 

دانست.« 
بانک  شدن  افزوده  با  امریکا،  مالیه  وزارت  بیانیه  بر  بنا 
تجارت به فهرست تحریم ها، هم اکنون ۲۳ نهاد مالی ایران 
از سوی واشینگتن  ایران  بانک های دولتی  از جمله همه  و 

تحریم شده اند.

باراک اوباما، رییس جمهور ایاالت متحده،  اتحادیه اروپا 
را به خاطر  وضع تحریم های سنگین علیه ایران ستود و آن 

را نشانه وحدت جامعه جهانی در برابر تهران دانست.
تجارت  مرکزی،  بانک  نفت،  دوشنبه  روز  اروپا  اتحادیه 
الماس، طال و دیگر فلزات گران بها با ایران را  تحریم کرد.

تحریم ها  این  از  تمجید  در  که  بیانیه ای  در  اوباما  باراک 
صادر کرده، می گوید: »من اقدامات روز دوشنبه شرکایمان 
در اتحادیه اروپا، برای اعمال تحریم های اضافی بر ایران را  
تحسین می کنم که در پاسخ به عمل نکردن رژیم ایران به 

تعهدات برنامه  هسته ای اش صورت گرفته است.«
باراک اوباما می افزاید: »این تحریم ها یک بار دیگر نمایانگر 
وحدت جامعه جهانی در مواجهه با  تهدید جدی ای است 

که از برنامه اتومی ایران نشات می گیرد.«
باراک اوباما در ادامه تاکید کرد: »ایاالت متحده همچنان 
تحریم های تازه ای برای افزایش فشار بر ایران وضع خواهد 

کرد.«

دریافت های هیات تحقیق امریکایی در این زمینه که در 
ماه گذشته انتشار یافت، حمایت می کند.

برخی  که  حالی  در  امریکایی  هیات  تحقیقات  این 
مسوولیت ها در مورد بمباردمان یک یا دو پوسته نظامی 
نیروهای  پاکستان در مرز را می پذیرد، مدعی است که 
هم  آن  و  کرده اند  شلیک  خود«  از  »دفاع  برای  ناتو 
»با سالح های سنگین و هاوان«  هنگامی که مورد حمله 

قرارگرفتند.
کپیتن کربی از این که اسالم آباد نخواست در تحقیقاتی 
بود  افتاده  راه  به  قسمت  این  در  امریکاییان  ازجانب  که 
پاکستان  از  او  است.  کرده  تاسف  ابراز  کند،  شرکت 
در  ناتو  سربازان  برای  اکماالتی  راه  تا  کرد  تقاضا 
افغانستان را بازگشایی کند. این راه بعد از حمله هوایی 

ناتو بر پوسته مرزی پاکستانی بسته شده است.

هیات  دریافت های  امریکا 
مورد  در  را  پاکستانی  تحقیق 
ماه  در  که  ناتو  هوایی  حمله 
موجب  گذشته  سال  نوامبر 
پاکستانی  کشته شدن ۲4 سرباز 
این  که  گفت  و  کرد  رد  شد، 
تحقیقات این حقیقت را نادیده 
مرتکب  گرفته که هردو جانب 

»اشتباه« شده اند.
وزارت  سخنگوی  کربی،  جان 
در  امریکا،  متحده  ایاالت  دفاع 
گفت:  خبری  کنفرانس  یک 

به  را  گزارش  یک  نقل  هفته  اخیر  در  رسما  »اسالم آباد 
مقامات امریکایی فرستاده است که دریافت های پاکستان 
مرزی  پسته  یک  بر  ناتو  نوامبر   ۲6 هوایی  حمله  از  را 

پاکستانی ارایه می کند.«
همچنان  امریکا  متحده  ایاالت  دفاع  وزارت  سخنگوی 
بدون  امریکایی  نیروهای  حمله  که  اظهار  »این  گفت: 
پاکستان صورت گرفته است،  از جانب  کدام تحریکی 
از هر  »اشتباهاتی  افزود:  کامال غلط است.« آقای کربی 

دو جانب صورت گرفته بود.«
نظامیان پاکستانی در حالی که بر انتقادشان از ناتو تاکید 
رد  را  امریکا  متحده  ایاالت  تالش های  اما   می کنند، 

کردند که برخی از برداشت های پاکستان را 
»غیرموجه وغیرقابل قبول« خوانده است.

از  »صد درصد«  پنتاگون  که  گفت  کربی  آقای 
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