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زنان معترض: 

قانون منع خشونت
 علیه زن را بدون تعدیل 

تصویب کنید

خودسری های 
مقام زاده ها

میل   ۶۷ مختلف النوع، 
میل   ۷ خفیفه،  سالح 
مقداری  و  سنگین  سالح 
مهمات را کشف و به دست 

آورده اند.
این جنگ افزارها به تازگی 
به  شورشیان  سوی  از 
تروریستی  حمالت  منظور 
مربوطات  در  تخریبی  و 
فاریاب،  کنر،  والیت های 
و  پکتیکا  سرپل،  سمنگان، 
هلمند جاسازی شده بودند.

دیگر،  اعالمیه  یک  در 
کرده  اعالم  ملی  امنیت 
اطالعات  از  استفاده  با  که 
دست داشته و در همکاری 
طی  مردم،  با  نزدیک 
از  خاص  عملیات های 
لشکرگاه  شهر  مربوطات 
عراده  دو  هلمند  والیت 

موتر  اولی،  انفجار  از  بعد 
مقدار  را که  سایکل دومی 
در  انفجاری  مواد  زیادی 
در  بود،  شد  جابجا  آن 
داخل شهر لشکرگاه منفجر 

نمایند.
که  افزوده  ملی  امنیت 
خنثا سازی  و  کشف  با 
از  مملو  موتر سایکل های 
و  کشته  از  انفجاری  مواد 
زیادی  تعداد  شدن  زخمی 
آنها  اکثریت  که  مردم  از 
ورزش  عالقمند  و  جوانان 
بودند جلوگیری شده است. 

وزارت  کابل:  8صبح، 
می گوید  داخله  امور 
پولیس  استخبارات  که 
گذشته۹  هفته  درجریان 
به حمالت  پیوند  در  را  تن 
و  دزدی  تروریستی،  
کرده  بازاداشت  آدم ربایی 

است.
انتشار  با  وزارت  این 
که  است  گفته  اعالمیه ای 
مربوطات  از  افراد  این 
خوست،  والیت های 
بدخشان، فاریاب، سمنگان، 
بازداشت  هلمند  و  کندز 

شده اند.
پولیس  منسوبان  همچنین 
ریاست عمومی استخبارات 
در  داخله  امور  وزارت 
عملیات  چندین  جریان 
ماین  حلقه   ۱۳ گانه،  جدا 

مواد  از  مملو  موترسایکل 
وخنثا  کشف  را  انفجاری 

کردند.
دفتر مطبوعاتی امنیت ملی با 
انتشار اعالمیه ای گفته است 
تروریستی  گروه های  که 
یک  تا  داشتند  تصمیم 
عراده موتر سایکل مملو از 
کلپ  در  را  انفجاری  مواد 
پارک  به  متصل  ورزشی 
مسابقه  انجام  هنگام  ماللی 

فوتبال انفجار بدهند.
این  ملی،  امنیت  گفته ی  به 
تا  داشتند  قصد  گروه ها 

استخبارات پوليس 9 تن را بازداشت کرد

سال هفتم    شماره مسلسل 1657  سه   شنبه 7 جوزا 1392    قيمت 20 افغاني

در صفحه5

در صفحه4

در صفحه7

دانشجويان دانشگاه فارياب 
خوابگاه مناسب ندارند 

پاکستان و مخالفت هميشگی 
با ثبات در افغانستان

 رقابت در فضای سانسور

که می خواست موتر پسر رییس 
برای  را  ملی  اردوی  ستاد 
بررسی های امنیتی متوقف کند، 
این  کریمی  محمد  شیر  پسر 
خواست او را نپذیرفت و پس از 
رنجر  موتر  دو  لفظی،  درگیری 
اردوی ملی را به محل خواست 
و با بیش از ده سرباز اردو او را 

لت و کوب کردند.
این سرباز هنگام گفتگو با طلوع 
لت  نشانه های  در شفاخانه،  نیوز 

و کوب را نشان داد.
یک  در  کریمی  محمد  شیر  اما 
نیوز  طلوع  با  تلیفونی  تماس 

والیت  مقام های  آمده اند. 
مناطقی اند  امنیت  نگران  قندهار 
آنجاها  از  خارجی  نیروهای  که 

بیرون شده اند.
فضل  دویچه و له،  گزارش  به 
ولسوال  اسحاق زی،  محمد 
روز  قندهار  والیت  پنجوایی 
یک  در  جوزا،   ۶ دوشنبه 
در  که  گفت  خبری  کنفرانس 

با  پسرش  درگیری  هرگونه 
کرده  رد  را  پولیس  سربازان 

است.
داخله  وزارت  حال  درهمین 
بررسی  برای  که  است  گفته 
به  رویداد  این  بیشتر  هرچه 
داده  دستور  ذیصالح  مقام های 
بررسی  را  رویداد  این  تا  است 

کنند.

ولسوالی  این  وسعت  با  مقایسه 
است  کم  امنیتی  نیروهای  شمار 
و نمی توانند که به طور کامل از 

همه قریه ها حفاظت کنند.
پنجوایی  افزود: »در ولسوالی  او 
رخصت  مدارس  از  که  طالبانی 
با  را  مردم  و زندگی  شده  آمده 

مشکالت مواجه ساخته اند.
ادامه در صفحه 2

روز  شام  پولیس  سرباز  یک 
محمود  پل  منطقه  در  یکشنبه 
پسر  توسط  کابل،  شهر  خان 
ستاد  رییس  کریمی  محمد  شیر 
و  لت  شدت  به  ملی  اردوی 
کوب شده و در حال حاضر در 

شفاخانه به سر می برد.
این  نیوز،  طلوع  گزارش  به 
سرباز پولیس که اسمش محمد 
پسر  که  دارد  ادعا  است  کبیر 
لت  هنگامی  اورا  کریمی  آقای 
مصروف  وی  که  کرد  و کوب 

تامین امنیت در شهر بود.
این سرباز پولیس گفته هنگامی 

قندهار  والیت  محلی  مقام های 
از  زیادی  شمار  که  می گویند 
در  مدرسه های  شان  از  طالبان 
شده  رخصت  پاکستانی  مناطق 
افغانستان  به  جنگ  برای  و 

پسر رييس ستاد اردوی ملی يک سرباز پوليس 
را لت و کوب کرد

ورود طالبان پاکستانی به قندهار
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پیروزی یک حرکت مدنی
اجتماعی  علوم  دانشکده  دانشجویان  مدنی  حرکت 
دولتی  بلندپایه  مقام های  داد.  نتیجه  کابل،  دانشگاه 
دیروز به محل اعتصاب دانشجویان آمدند و به آنان 
رسما اعالم کردند که حکومت، خواست های آنان را 
پذیرفته است. این اولین حرکت مدنی در سطح کشور 
دانشجویان  پایداری  البته  می دهد.  نتیجه  که  است 
فرهنگیان  و  مدنی  جامعه  حمایت  و  اعتصاب کننده 
نقش  مدنی  حرکت  این  پیروزی  در  آنان،  از  کشور 
نام  که  می توانیم  گفته  کامل  یقین  به  داشت.  عمده 
کابل،  دانشگاه  اجتماعی  علوم  دانشکده  دانشجویان 

در تاریخ مبارزات مدنی کشور درج خواهد شد. 
دانشکده  دانشجویان  مدنی  این حرکت  که  است  امید 
علوم اجتماعی دانشگاه کابل، سرآغاز مبارزات مدنی 
در کشور باشد. مدیریت اعتصاب غذایی دانشجویان 
سزاوار  نیز  کابل  دانشگاه  اجتماعی  علوم  دانشکده 
ممکن  که  می کردند  فکر  بسیاری ها  است.  ستایش 
نفوذ  حرکت  این  در  سیاست مداران  از  برخی  است 
دست  سیاسی  معامله  یک  به  وسیله  این  به  و  کنند 
ندادند  اجازه  اعتصاب کننده  دانشجویان  اما  بزنند. 
پی گیری  را  صنفی  اهداف  که  مدنی شان  حرکت  تا 
از  برخی  سیاسی  بازی های  دست خوش  می کرد، 

شود.  سیاست مداران 
و  مشروع  خواست های  که  بگیرند  یاد  باید  همه 
قانونی صنفی و جمعی شان را به روش های مدنی و 
مسالمت آمیز پی گیری کنند. قانون اساسی کشور نیز 
تضمین  را  مدنی  فعالیت های  اجتماعات  تشکیل  حق 
حرکت های  احتمالی  آسیب های  باید  اما  است.  کرده 
قومی  مثال  به طور  شود.  خنثا  و  شناسایی  مدنی 
آسیب  یک  مدنی،  حرکت های  و  اعتصاب ها  شدن 
حرکت های  که  شود  داده  اجازه  نباید  است.  جدی 
شهروندان  دموکراسی ها،  در  شود.  قومی  مدنی 
نباید  کس  هیچ  می کنند.  راه اندازی  مدنی  حرکت های 
بعد  و  بیندازد  به راه  را  حرکتی  قوم،  یک  نشانی  از 

اسم آن را فعالیت مدنی بگذارد. 
نباید  مدنی،  حرکت های  سازمان دهندگان  هم چنین 
را  حرکت شان  سیاست مداران،  که  دهند  اجازه 
دانشجویان  اعتصاب  تجربه  همه  باید  کنند.  مصادره 
این  در  را  کابل  دانشگاه  اجتماعی  علوم  دانشکده 
ندادند که  اجازه  این دانشجویان  بگیرند.  مورد جدی 
مصادره  سیاست مداران  توسط  مدنی شان،  حرکت 

شود. 
روش  به  را  مشروع  خواست های  پی گیری  قانون، 
مسالمت آمیز، تضمین کرده است. نباید از حرکت های 
برای  ندارد  حق  کسی  شود.  سوءاستفاده  مدنی 
حرکت های  از  نامشروع،  خواست های  به  رسیدن 
که  دانشجویی  مثال  به طور  کند.  سوءاستفاده  مدنی 
ندارد که  به هیچ وجه حق  ناکام می شود،  امتحان  در 
خواستار  و  کند  سوءاستفاده  مدنی  حرکت های  از 
دانشجویان  اعتصاب  این ها،  کنار  در  شود.  کامیابی 
که  داد  نشان  کابل  دانشگاه  اجتماعی  علوم  دانشکده 
جدی  کشور،  تحصیلی  نظام  در  اصالحات  به  نیاز 
است. باید همه رییس های دانشگاه ها و دانشکده های 

انتخابی شود.  کشور 
تحصیالت  موسسات  مدیریت  بهبود  به  امر  این 
اعمال  برای  باید  هم چنین  می کند.  کمک  کشور  عالی 
جوانان  کشور،  تحصیلی  نظام  در  بیشتر  اصالحات 
به  آشنا  و  جدید  تکنالوژی  و  مدرن  دانش  به  مجهز 
زبان های بین المللی، در کدر علمی دانشگاه ها به ویژه 
هستند  بسیاری  جوانان  شوند.  جذب  کابل  دانشگاه 
کرده اند،  تحصیل  جهان  معتبر  دانشگاه های  در  که 
زبان خارجی می فهمند و با علم مدرن آشنایی دارند. 
این  جذب  از  دلیل  هزارویک  به  بنا  حاضر  حال  در 
می شود.  امتناع  دانشگاه ها  علمی  کدر  در  جوانان، 
به  است  قرار  که  عالی  تحصیالت  جدید  قانون  در 
تصویب پارلمان برسد، باید به این نکات توجه شود. 
قانون جدید تحصیالت عالی  پارلمان،  نمایندگان  باید 
برای اصالحات  کنند که زمینه  به گونه ای تصویب  را 
فراهم شود.  دانشگاه ها  در مدیریت و نصاب درسی 
این قانون باید موانع جذب استادان جوان و تحصیل 

کرده در کدر علمی دانشگاه ها را بردارد.

زنگ اول


تفنگچه  توسط  روزگذشته 
متره  چهل  سرک  در  بدون صدا 
امنیتی  چهارم  حوزه  مربوط 
پولیس شهر غزنی زخمی شدند 
خوب  آنان  صحی  وضعیت  که 

می باشد.«
این درحالی است که پیش از این 
تروریستی  حمله  چندین  در  نیز 
پولیس  چندین  غزنی  شهر  در 

کشته و زخمی شدنده اند.

کشت و کار و زراعت و باغ های 
رفته اند.  بین  از  ساله شان  صد 
ماین هایی  اثر  بر  او  گفته  به  بنا 
جاسازی  افراد  این  توسط  که 
روستایی  بی گناه  مردم  شده اند، 

کشته و زخمی می  شوند.
را  گفته  این  پنجوایی  ولسوال 
تایید می کند که طالبان از ماین ها 
استفاده می کنند، اما می افزاید که 
در  شده  جاسازی  ماین  صدها 
کنار جاده ها توسط منسوبان این 
ولسوالی و نیروهای بین المللی در 

سال گذشته از بین برده شده اند.
می کند  عالوه  پنجوایی  ولسوال 
این ولسوالی  به کمک مردم  که 
تا  نقاط  برخی  در  است  توانسته 
را که مسدود  از ده مکتب  بیش 
و  کنند  باز  دوباره  بودند،  شده 
برای  را  محلی  پولیس  تربیت 
شروع  نیز  منطقه  امنیت  تامین 

نمایند.
ولسوالی های  از  یکی  پنجوایی 
که  است  قندهار  والیت  مهم 
قندهار  شهر  از  کیلومتر   25
رهبران  بسیاری  دارد.  فاصله 
کویته  شورای  اعضای  و  طالبان 
ولسوالی  همین  باشندگان  از 

می باشند.

کمک های  دریافت  برای  که 
بشردوستانه سفارت فرانسه آمده 
بود، گفت: »کمکی که دریافت 
خواهیم کرد، شاید دو ماه ما را 

کفایت کند.«
سرپرستی  خانم  یک  همچنین 
دوش  به  را  خود  خانواده ی 
کمک های  که  می گوید  دارد، 
برای  می تواند  بیشردوستانه 
بی بضاعت  خانواده های 
کمک ها  این  اما  کند،  کمک 
این  اقتصادی  مشکل  نمی تواند 
که  او  نماید.  رفع  را  خانواده ها 
سرپرستی  خود  کودک  پنج  از 
مساعد  که  گفت  می نماید، 
توسط  کار  زمینه های  ساختن 
مردان،  و  زنان  برای  دولت 
مشکالت  رفع  به  می تواند 
کند.  کمک  مردم  اقتصادی 
نامش  گرفتن  از  که  خانم  این 
»این  افزود:  خودداری  کرد، 
روز  چند  برای  فقط  کمک ها 
آن  از  بعد  اما  می کند  کفایت 
چه کار کنیم؟ دولت باید زمینه 
کار را برای مرد و زن ایجاد کند 
تا مردم از دست دراز کردن به 
خودداری  کنندگان  کمک  

نمایند.«

8صبح، غزنی: مقام های محلی 
نقیب  حاجی  می گویند  غزنی، 
مسوول خیزش های مردمی علیه 
طالبان و دوسرباز پولیس محلی 
ولسوالی مقر روزگذشته ازسوی 
شهر  در  ناشناس  مسلح  افراد 

غزنی زخمی شدند.
محمد علی احمدی، معاون والی 
گفت:  خبر  این  تایید  با  غزنی 
چاشت  از  پیش  تن  سه  »این 

آمده اند  هنگامی  طالبان  این   
مناطق  از  آیساف  نیروهای  که 
تا  و  برآمده اند  تلوکان  و  موشان 
اندازه ای دشوار است که با چهار 
و نیم صد پولیس ملی، سه و نیم 
پولیس محلی و دو کندک  صد 
ولسوالی کالن  این  ملی،  اردوی 

را نگهداری نمود.«
بنا به گفته او در این اواخر بیشتر 
پاکستانی  مسلح  طالب  پنجاه  از 
و جنگ های  عملیات  در جریان 
که  شده اند،  دستگیر  رویاروی 
زبان  به  دری  و  پشتو  بر  عالوه 
انگلیسی هم روان صحبت کرده 

می توانند.
مناطق  مردم  پیش  چندی 
قندهار  سپیروان  و  زنگاوات 
مردمی  کردند.  قیام  طالبان  علیه 
خاستند  پا  به  طالبان  علیه  که 
را  آنها  گروه  این  که  می گویند 
هیچ کس  به  دیگر  و  داده  آزار 
طالب  نام  به  که  نمی دهند  اجازه 
نیروهای  برضد  منطقه  این  در 
آنها  به  و  کنند  فعالیت  مشترک 

آسیب برسانند.
عبدالقیوم، یکی از قیام کنندگان 
این منطقه می گوید که در این ده 
زدوخورد،  و  اثر جنگ  در  سال 

سفارت فرانسه  8صبح، کابل: 
موسسات  توسط  کابل  در 
»باغچه  و  فردا«  »افغانستان 
اطفال«، 135 تن مواد غذایی را 
برای نه صد خانواده بی بضاعت 
توزیع  کابل  شهر  چهلستون  در 

کرد.
آرد،  شامل  که  کمک ها  این 
لوبیا، روغن، برنج و شکر است، 
روز دوشنبه، ششم جوزا، به هر 
پانزده  آرد،  بوجی  دو  خانواده 
روغن،  پیپ  یک  لوبیا،  کیلو 
کیلو  پنج  و  برنج  بوجی  یک 

شکر توزیع شد.
رییس  شریفی  رضا  محمد 
می گوید  اطفال  باغچه  موسسه 
به  بیشتر  کمک ها  این  که 
کارگر  کودکان  خانواده های 
شده  توزیع  سرک ها  روی  در 
شریفی،  آقای  گفته ی  به  است. 
این  از  نفر  صد  پنج  و  هزار  سه 

کمک  ها مستفید می شوند.
سیزده  کودک  یک  عبدالناصر 
ساله ای است که پدر خود را از 
بزرگ تر  برادر  با  و  داده  دست 
از طریق دستفروشی  از خودش 
نفری  هشت  خانواده  مصارف 
او  می  کنند.  تامین  را  خود 

فرمانده قیام کنندگان در ولسوالی مقر غزنی 
زخمی شد

}ادامه از صفحه 1{

ورود طالبان پاکستانی به...

توزیع کمک به 900 خانواده 
بی بضاعت در چهلستون

پولیس ملی را تعقیب کرده و در مسیر راه 
منطقه ی  در  سنگی  رباط  هرات-کشک 
آن  از  پس  و  پایین  موتر  از  را  او  دوغی 

کشتند.«
بررسی های  احمدی  آقای  گفته ی  به 
زمینه  این  در  امنیتی  نیروهای  گسترده ی 

آغاز شده است.
با  تماس  در  طالبان  گروه  این حال  با 
رسانه ها، مسوولیت این رویداد را برعهده 

گرفته است.
ضد  فعالیت های  این سو،  به  چندی  از 
دولتی طالبان در برخی نقاط والیت هرات 

افزایش یافته است.

پیشبرد  برای  را  مختلفی  پروژه های  و 
کارشان، سفارش کردند.

رییس شورای دفاع قرغزستان همچنان 
اولین بار  برای  اجالس  این  در  گفت، 
نمایندگان ادارات سرحدی قرغزستان، 
فرماندهان  شورای  تاجیکستان، 
کنترول  ادارات  روسای  و  سرحدی 
روسیه،  فدرال  امنیت  و  مخدر  مواد 

اشتراک کرده بودند.
امنیت  اداره  معاون  حال،  همین  در 
سرحدی  امور  در  روسیه  فدرال 
می گوید، تهدیدها و چالش های بالقوه 
خارجی  نیروهای  خروج  از  بعد  که 
میالدی   2014 سال  در  افغانستان  از 
امنیت  به  می تواند  کرد،  خواهد  بروز 
متوجه  را  خطراتی  روسیه  سرحدات 

سازد.
گفت:  ریبالکین  نیکوالی  جنرال 
مخدر  مواد  قاچاق  مانند،  »تهدیدهایی 
و خطر انتقال سازمان های دهشت افگن 
کشورهای  به  بین المللی  تروریستی  و 
که  روسیه  به  طبعا  و  مرکزی  آسیای 
نگرانی  متوجه اند،  افغانستان  سوی  از 

بزرگ ما را تشکیل می دهد.«
معاون رییس اداره امنیت فدرال روسیه 
در امور سرحدی اضافه کرد که اداره 
این  کاهش  برای  روسیه  سرحدی 
این  با  همزمان  می کند.  کار  تهدیدها 
یکی  افغانستان  که  می گوید  کرملین 
غیر رسمی  اجالس  کلیدی  مسایل  از 
رهبران کشورهای عضو سازمان امنیت 

دسته جمعی را تشکیل می دهد.

فرماندهی  مسووالن  هرات:  8صبح، 
طالبان  می گویند  هرات  والیت  پولیس 
ولسوالی  در  را  ملی  پولیس  افسر  یک 
هرات  والیت  سنگی  رباط  کشک 

سربریدند.
آقاخان معاون ماموریت سمت چهاردهم 
»بندر تورغندی« دو روز پیش هنگامی که 
رباط  کشک  ولسوالی  طرف  به  شهر  از 
از  راه  مسیر  در  بود،  حرکت  در  سنگی 
سوی مخالفان مسلح اسیر و سپس به قتل 

رسیده است.
سخنگوی  احمدی،  عبدالرووف 
فرماندهی پولیس والیت هرات به 8صبح 
افسر  این  دولت  مسلح  »مخالفان  گفت: 

امنیت  و  دفاع  شورای  اعضای 
امنیت  سازمان  عضو  کشورهای 
در  او«  تی  اس  »سی  یا  دسته جمعی 
در  ثبات  و  امنیت  روی  اجالسی 
آسیای مرکزی بعد از خروج نیروهای 
 2014 سال  در  افغانستان  از  بین المللی 

میالدی، بحث و گفتگو کردند.
شورای  رییس  تبالدیف،  بسورمنقل 
در  دوشنبه  روز  قرغزستان،  دفاع 
بشکیک پایتخت این کشور، با خروج 
در  افغانستان  از  بین المللی  نیروهای 
نگرانی  ابراز  کشور  این  امنیت  مورد 

کرد.
آقای  آزادی،  رادیو  گزارش  به 
سال  از  »بعد  است:  گفته  تبالدیف 
نیروها  خروج  از  پس  میالدی   2014
امنیتی  وضعیت  ممکن  افغانستان،  از 
به وخامت بگراید و این کشور دارای 

صلح و ثبات نباشد.«
اضافه  قرغزستان  دفاع  شورای  رییس 
نیروهای  خروج  از  پس  که  کرد 
با  کشور  این  افغانستان،  از  خارجی 
تهدیدهای مختلفی روبرو خواهد بود. 
به گفته وی این تهدید ها شامل تروریزم 
ایجاب می کند که  تندروی است و  و 
سازمان  عضو  کشورهای  از  برخی  در 
امنیت دسته جمعی تدابیری در برابر آن 

اتخاذ شود.
گفت،  ادامه  در  تبالدیف  منقل  بسور 
جزییات  اجالس  کنندگان  اشتراک 
وقایعی  و  افغانستان  وضعیت  تحلیل 
نیروهای  خروج  از  بعد  ممکن  که  را 

خارجی اتفاق بیفتند، بررسی کردند.
اجالس  معاون 
کشورهای  شورای 
امنیت  سازمان  عضو 
این  از  بعد  دسته جمعی 
خبرنگاران  به  اجالس 
اشتراک  گفت، 
پیشنهادهای  کنندگان 
کرده  ارایه  متعددی 

یک افسر پولیس توسط طالبان سربریده شد

سازمان امنیت دسته  جمعی در مورد امنیت 
افغانستان بحث کرد

نیروهای خارجی حمله انتحاری را انجام 
داده است.«

نیروهای  به  رویداد  این  »در  افزود:  وی 
نرسید  آسیبی  خارجی  و  افغان  امنیتی 
آن  از  که  ملکی  افراد  از  تن  دو  بلکه 
ساحه در حال عبور بودند زخمی شدند.«
در  آیساف  نیروهای  مقام  یک  اما 
خودداری  نامش  افشای  از  که  هرات 
کرد گفت که در این رویداد دو سرباز 

ایتالیایی زخمی شدند.
با این حال طالبان ادعا کردند که 5 سرباز 
ایتالیایی را در این رویداد به قتل رساندند 
که اجساد شان توسط چرخبال از ساحه 

انتقال داده شده است.

نیروهای  کاروان  هرات:  8صبح، 
ولسوالی  در  خارجی  و  افغان  امنیتی 
حمله ی  هدف  فراه  والیت  باالبلوک 
اثر آن دو  قرار گرفت که در  انتحاری 
ایتالیایی زخمی  ملکی و دو سرباز  فرد 

شدند.
می گویند  فراه  والیت  امنیتی  مقام های 
قریه  در  گذشته  روز  رویداد  این 
»کنسک« ولسوالی باالبلوک این والیت 

صورت گرفته است.
ملی  امنیت  رییس  عبدالصمد،  جنرال 
تبعه  انتحاری  کننده  »حمله  فراه گفت: 
پاکستان بوده که توسط یک عراده موتر 
نوع کروال باالی موترهای ارتش ملی و 

حمله انتحاری در فراه چهار زخمی به جا گذاشت

ACKU



 ظفرشاه رویی

قانون منع خشونت علیه زن را
بدون تعدیل تصویب کنید

زنان معترض:
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صحنۀ سوم
مکان: بیرونی

احمد: )با پریشانی(
ـ دیدی خلیل چی شد؟

خلیل:
ـ چی شده دیگه؟

احمد:
ـ مه نگفتم که کسی ما ره خواد دید.

خلیل: )با بی خیالی(
ـ اوو ده فکرش هم نباش؛ مه کل کارا ره جور 

می کنم.
احمد: )با ناراحتی(

ـ چی ره جور می کنی؟

با  دانشجویان  و  مدنی  جامعه  فعاالن  از  تن  ده ها 
ملی  شورای  اعضای  از  تظاهراتی،  راه اندازی 
خواستند تا قانون منع خشونت علیه زن را بدون هیچ 

تغییر و تعدیلی تصویب کنند. 
 1388 سال  در  که  زن  علیه  خشونت  منع  قانون 
در  ملی  شورای  اعضای  که  زمانی  خورشیدی، 
تقنینی  فرمان  یک  طی  می بردند،  سر  به  تعطیالت 
نافذ شدن،  از  پس  شد.  نافذ  رییس جمهور  توسط 
نمایندگان  مجلس  به  تصویب  جهت  قانون  این 
فرستاده شد و مجلس نیز تا دو هفته پیش بحث در 

باره ی این قانون را از دستور کار خارج کرد.
خشونت  منع  قانون  سال،  چهار  به  نزدیک  از  پس 
نمایندگان  ثور، در مجلس  علیه زن روز شنبه، 28 
مورد بحث قرار گرفت، اما اختالف ها میان اعضای 
این  تا  شد  باعث  ماده ها،  از  برخی  سر  بر  مجلس 
سن  نرسد.  نمایندگان  مجلس  تصویب  به  قانون 
ازدواج دختران، چند همسری، اجازه والدین در امر 
خانه های  فعالیت   جنسی،  تجاوز  مجازات  ازدواج، 
موارد  جمله  از  زنان  علیه  فزیکی  خشونت  امن، 
است.  نمایندگان  مجلس  اعضای  میان  اختالفی 
در  تعدیالتی  که  دارند  تاکید  نمایندگان  از  برخی 

سایت های انترنتی دری و پشتوی دویچه وله:
 www.dw.de/dari

www.dw.de/pashto

مطالب دویچه وله را در فیسبوک بخوانید:
http://www.facebook.com/dw.dari

http://www.facebook.com/dw.pashto

به ما ایمیل بفرستید:
dari@dw.de

 Pashto@dw.de

برنامه های بشنو بیاموز را می توانید روی امواج 90.5 اف ام و 93.5 اف ام بشنوید

شماره پیام گیر ما: 0049228429164806

خلیل:
ـ مه خو گفتم که فکرشه نکو. تو از همو خوارک 
اگه  که  بگو  برش  خانه  برو  می ترسی؟  ُخردت 

بگویی می زنمت.
احمد:

ـ چی می گی؟ مه خو تا حالی هیچ او ره نزدیم.
خلیل:

ـ مه خو نگفتم بزنیش، بترسانیش.
احمد:

ـ نمی شه.
خلیل:

ـ خی امروز خانه نرو.
)خلیل و احمد حرکت می کنند.(

احمد:

قانون وارد و بعد تصویب شود.
دانشجویان،  و  مدنی  جامعه  فعاالن  از  شماری  اما، 
تظاهراتی  راه اندازی  با  جوزا،  ششم  دوشنبه،  روز 
منع  قانون  از  پارلمان،  ورودی  دروازه  مقابل  در 
خشونت علیه زن حمایت کرده و از اعضای شورای 
ملی خواستند تا این قانون را بدون آوردن تغییراتی، 
تصویب کنند. اسالم با خشونت مخالفت دارد نه به 
منع آن، قانون منع خشونت علیه زن را بدون تعدیل 
تصویب کنید، عدالت حق ماست، زنان نباید قربانی 
مساوات  ما  است،  بس  نابرابری  و  خشونت  شوند، 
نکنید،  معامله  زنان  انسانی  حقوق  با  می خواهیم، 
عدالت، انسانیت و برابری از جمله شعارهای اصلی 
منع  قانون  از  حمایت  در  دیروزی  تظاهرکنندگان 

خشونت علیه زنان بود.
تظاهرات  این  سازماندهندگان  از  ثاقب  دیانا 
می گوید در صورتی که قانون منع خشونت علیه زن 
بدون آوردن تغییراتی به تصویب نرسد، اعتراضات 
ثاقب گفت: »ما  زنان گسترش خواهد یافت. خانم 
وظیفه داریم که از این قانون حمایت بکنیم. من فکر 
می کنم که این قانون هیچ مغایرتی با اسالم و قانون 
اساسی کشور ما ندارد.« او تاکید کرد: »این قانون 

هیچ جایی برای تعدیل ندارد. این قانون کامل است 
و هنوزهم جای داشت که ماده های دیگری به آن 
اضافه شود... ما اصال اجازه نمی دهیم که این قانون 
تعدیل شود و یا تغییری در آن ایجاد شود. این قانون 

به همین شکلی که هست باید تصویب شود.«
از  یکی  به  اکنون  زن،  علیه  خشونت  منع  قانون 

مدنی  نهادهای  میان  جنجالی  و  مهم  موضوعات 
شده  مبدل  نمایندگان  مجلس  اعضای  از  برخی  و 
مجلس،  محافظه کار  اعضای  از  شماری  است. 
برخی از مواد این قانون را خالف ارزش های دینی 
توصیف کرده و خواستار تعدیل این ماده ها هستند. 
اما تعدادی از اعضای مجلس نمایندگان و نهادهای 
حامی حقوق زنان و جامعه مدنی، از تصویب بدون 

تغییر و تعدیل این قانون حمایت می کنند.
از  بین المللی  مهم  نهادهای  از  برخی  این،  از  پیش 
جمله سازمان ملل متحد و دیده بان حقوق بشر نیز از 
تصویب قانون منع خشونت علیه زن حمایت کرده 
اما هشدار داده بودند در صورتی که تغییراتی در این 
قانون وارد شود، کمک های بین المللی به افغانستان 

کاهش خواهد یافت.
هید بار، پژوهشگر دیده بان حقوق بشر، هفته گذشته 
آوردن  که  کابل گفت  در  خبری  نشست  یک  در 
پیامد  زن،  علیه  خشونت  منع  قانون  در  تغییراتی 
ناگواری برای دولت افغانستان در پی خواهد داشت. 
به  بار گفت که کشورهای کمک کننده  خانم هید 
دولتی  که در آن دختران به سن نه سالگی به ازدواج 

داده شوند، دیگر کمک نخواهند کرد.
سرمنشی  خاص  فرستاده  کوبیش  یان  آن،  از  پیش 
مجلس  از  نیز  افغانستان  در  متحد  ملل  سازمان 
علیه  خشونت  منع  قانون  تا  بود  خواسته  نمایندگان 
تصویب  تغییراتی  آوردن  و  تعدیل  بدون  را  زنان 

کند.
با این حال، نهادهای حامی حقوق زنان و حقوق بشر 
می گویند که نافذ شدن قانون منع خشونت علیه زن 
به کاهش خشونت ها در کشور کمک کرده است. 
آنان می گویند که با گذشت چهار سال از تنفیذ این 
آن  مورد  در  باره  دو  بحث  به  نیازی  اکنون  قانون، 
تغییراتی تصویب  بدون آوردن  بهتر است  نیست و 

شود.

ـ ای دیگه بد، بتر
خلیل:

ـ خو، برو کمی دیرتر برو، یک بانه کو.
احمد:

ـ چی بانه کنم؟
خلیل: )با لحن مرموز(

ـ راستی بچیش ایطو مالوم می شه که تو ده خانه 
هیچ صالحیت نداری.

ـ مه می فامم که چرا صالیت نداری؟ تو یک کار 
دگه هم می تانی.

)احمد و خلیل از باغ وحش خارج شده اند و در 
پیاده رو با هم راه می روند.(

احمد:
ـ چی کار؟

خلیل:
پیدا کو! وقتی که کار کنی و  ـ هیچ، یک کار 
خوب  همرایت  کلگی  باز  ببری،  خانه  به  پیسه 

می شن.
احمد:

ی پیدا می شه؟ ـ چی کار؟ کار َکَ
خلیل:

ـ خو تو حالی برو، باز یک فکر می کنیم.
احمد:

ـ خو برو خداحافظ!
خلیل:

ـ خداحافظ
)خلیل و احمد از هم جدا می شوند و هر یک به 

سمت خانۀ خود می روند.(

نمایش نامه
232

آگهی

منت منایش نامه های رادیویی از دویچه وله

بیاموز و  بشنو 
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دولتمرادی

فریدونایرج

خارجه ی  وزارت  در  مقام ها  گزارش ها،  براساس 
گروه  پاکستان  کشور  که  کرده اند  اعالم  کشور 
ابزار سیاسی خود قرار داده است. آقای  طالبان را 
خارجه  وزارت  سیاسی  معین  احمدی،  ارشاد 
النه های  موجودیت  که  است  گفته  افغانستان 
تروریزم در آن سوی خط دیورند، امنیت افغانستان 
است.  کرده  مواجه  جدی  چالش  با  را  منطقه  و 
طالبان  گروه  از  پاکستان  احمدی،  آقای  به گفته 
کار  این  و  می کند  استفاده  سیاسی  ابزار  به عنوان 

پاکستان، امنیت منطقه را برهم زده است.
غیررسمی  و  رسمی  حمایت  با  پاکستان  این که 
دولت  مخالف  مسلح  گروه های  سایر  و  طالبان  از 
به خصوص  و  منطقه  امنیت  افتادن  خطر  به  باعث 
بوده  موضوعاتی  از  یکی  است،  شده  افغانستان 
باید  اما  تاکید شده است.  بر آن  است که همواره 
دید که آیا راهی برای قطع رابطه پاکستان با طالبان 
وجود دارد یا خیر. پیدا کردن چنین راهی می تواند 

به تامین امنیت در افغانستان و منطقه کمک کند.
افغانستان  بین  به تاریخ و نحوه روابط موجود  اگر 
پاکستان  که  می شود  دیده  کنیم،  نگاه  پاکستان  و 
دولت  مخالفان  پناهگاه  و  حامی  نقش  همواره 
سیاست  اگرچه  است.  کرده  ایفا  را  افغانستان 
پاکستان مبتنی بر حمایت از مخالفان دولت کابل 
قابل  روس ها  توسط  افغانستان  اشغال  دوره  در 
استقرار  از  پس  سیاست  عین  ادامه  اما  بود،  توجیه 
نظام سیاسی مشروع و قانونی که از سوی اسالم آباد 

ادامه یافته است، نمی تواند توجیه پذیر باشد.
توسط  افغانستان  اشغال  دوره  در  پاکستان  سیاست 
در  که  بود  توجیهی  قابل  دلیل  این  به  روس ها 
افغانستان نظام سیاسی روی کار شده بود که مورد 
پذیرش مردم این سرزمین قرار نداشت و قریب به 
کل مردم این سرزمین در برابر آن نظام به مخالفت 
برخاسته بودند. در چنان حالتی حمایت اسالم آباد 
از مخالفان دولت کابل می توانست حمایت از اراده 
سیاسی اکثریت قاطع از مردم افغانستان تلقی شود.

دولت  مسلح  مخالفان  از  حمایت  اکنون  اما 
افغانستان نمی تواند توجیه پذیر باشد. در کابل یک 
حاکمیت  مردم  اراده  از  منبعث  و  مشروع  دولت 
سیاست های  اجرای  در  دولت  این  اگرچه  دارد. 
داخلی و بین المللی خود بسیار ضعیف عمل کرده 
است و اگرچه این دولت در چنگ یک هیوالی 
اما  است،  اداری گرفتار شده  فساد  به نام  بازدارنده 
مشکالت  تمامی  با  دولت  این  این که  مسلم  چیز 
مردم  اراده  و  است  برخوردار  مشروعیت  از  خود 

افغانستان را تمثیل می کند.
در چنین حالتی وقتی پاکستان از مخالفان مسلح 
است  معنا  این  به  می کند،  حمایت  دولتی  چنین 
خطر  در  دارد،  اهمیت  پاکستان  برای  آن چه  که 

پسر جنرال شیرمحمد کریمی، رییس ستاد ارتش کشور، 
یک افسر پولیس را مورد ضرب و شتم قرار داده است. 
شیرمحمد  جنرال  پسر  افسر،  این  گفته های  مبنای  بر 
کریمی، همراه با شماری از سربازان اردوی ملی، او را 
مورد لت وکوب قرار داده است. ظاهرا این افسر پولیس 
پسر شیرمحمد  موتر  است  اجرای وظیفه، خواسته  حین 
پسر جناب جنرال کریمی،  اما  بازرسی کند،  کریمی را 
به او می گوید به دلیل این که پسر جنرال کریمی است، 
هیچ افسر و سربازی حق ندارد موتر او را متوقف کند. 
پسر جنرال کریمی حین گفتگو با افسر پولیس، شماری 
و  می گیرد  به خدمت  را  ملی کشور  ارتش  سربازان  از 
این افسر پولیس را خیلی وقیحانه لت و کوب می کند. 
مقام های  فرزندان  ما،  سرزمین  در  که  می رسد  نظر  به 
از  پیش  می دانند.  قانون  فوق  را  خود  دولتی،  بلندپایه 
کابل  پولیس  فرمانده  سالنگی  ایوب  محمد  جنرال  این 
قانون شکنی  به  8صبح  با  اختصاصی  گفتگوی  در  نیز، 
اذعان  دولتی  عالی رتبه  مقام های  فرزندان  خودسری  و 
کرد. چنین می نماید که فرزندان مقام های ارشد دولتی 
فکر می کنند که مانند شهزادگان قدیمی، حق خودسری 
دارند و می توانند باعزت و جان مردم و کارمندان دولتی 
قانون شکنی  شاهد  روز  هر  کابل  جاده های  کنند.  بازی 
در  است.  دولتی  عالی رتبه  مقام های  بستگان  و  فرزندان 
غول پیکر  موتر های  که  می شوند  دیده  نوجوانانی  شهر، 
زره را می رانند. چه کسی، غیر از مقام های دولتی چنین 
موتری در اختیار دارد؟ این آقا زاده ها چنان با بی پروایی 
هیچ  می افتند.  وحشت  به  مردم  که  می کنند  رانندگی 
با  نمی دهد  به خود جرات  هم  ترافیکی  و  پولیس  افسر 
به  افسری  هم  اگر  کند.  قانونی  برخورد  آقازاده ها  این 
تان  چشم  باالی  که  بگوید  امروزی  شهزاده های  این 
به  که  می شود  روبه رو  افسری  سرنوشت  به  ابروست، 
شده  وکوب  کریمی  لت  شیرمحمد  جنرال  پسر  وسیله 
کارآدم های  و خودسری  بی پروایی  بدمعاشرتی،  است. 
ساده و بی پشتوانه نیست. اکثر قریب به اتفاق این رفتارها، 
توسط پسران مقام های بلندپایه دولتی، صورت می گیرد. 
نواحی  از  بسیاری  مقام های دولتی، در  از  برخی  پسران 
خودسری  و  کرده اند  ایجاد  ولگرد  دسته های  کابل، 
این  که  است  شده  دیده  موارد،  بسیاری  در  می کنند. 
دسته ها در کنار مکتب های دختران، دانش آموزان دختر 
از  نه  این آقا زاده ها که  قلدرانه  اذیت می کنند. رفتار  را 
سوی پولیس کنترول می شود و نه مردم جرات می کنند 
برخی  یاد  به  را  مقاومت کنند، گاهی آدم  برابر آن  در 
صحنه هایی  می اندازد.  هندی  فلم های  صحنه های  از 
جان  به  تمام  وحشت  با  فلم،  منفی  کرکتر  آن  در  که 
پسران  متاسفانه  نمی شود.  مانعش  مردم می افتد و کسی 
همان  مانند  تا  می دهند  حق  خود  به  دولتی  مقام های 
کرکترهای منفی فلم های هندی با مردم و اطرافیان خود 
و چه وضعیتی  نیست که چه کسی  رفتار کنند. روشن 

قرار دادن ثبات و امنیت این کشور می باشد و در 
این مسیر فرقی نمی کند که چه گروهی و با چه 
هویت و راهکار و رویکردی می تواند این هدف 
پاکستان  برای  آن چه  سازد.  برآورده  را  پاکستان 
در  ثبات  و  امنیت  که  است  این  دارد  اهمیت 
افغانستان وجود نداشته باشد و هر گروهی که در 
مسیر تخریب امنیت و ثبات افغانستان کار کند، از 

سوی پاکستان حمایت خواهد شد.
در طول سال های اخیر تنها حکومت موجود در 
شده،  حمایت  پاکستان  سوی  از  که  افغانستان 
دوره  در  است.  بوده  طالبان  گروه  حکومت 
استقرار حکومت طالبان در کابل، اسالم آباد این 
افغانستان  سفارت  و  شناخت  به رسمیت  را  گروه 
در اسالم آباد را در اختیار این گروه قرار داد. به 
از  پاکستان  که  دالیلی  از  یکی  کارشناسان  باور 
طالبان حمایت کرد، این بود که طالبان به صورت 
مستقیم در فرمانبرداری از آی اس آی قرار داشتند 
و در تصمیم گیری های سیاسی خود نیز با مشوره  

آی اس آی کار می کردند.
نظام  استقرار  و  طالبان  حکومت  سقوط  از  پس 
افغانستان در اواخر سال 2001  سیاسی جدید در 
حمایت  سیاست  همان  دوباره  پاکستان  میالدی، 
و  گرفت  سر  از  را  افغانستان  بی ثبات سازی  از 
رهبری  تحت  اسالمی  حزب  چون  گروه هایی 
گلبدین  حکمیتار و طالبان را که در برابر دولت 
تحت  را  بودند  برخاسته  مخالفت  به  افغانستان 
حمایت قرار داد. حمایت  آی اس آی از طالبان و 
بتوانند  این گروه ها  باعث شد که  حزب اسالمی 
خود را بازسازی کرده و تحرکات خود در برابر 
دولت و نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان را 

ادامه بدهند.
که  کرد  پیدا  پاسخ  پرسش  این  برای  باید  حال 
سمت وسو  این  به  را  پاکستان  می تواند  چگونه 
گروه های  از  حمایت  به جای  که  داد  سوق 
مخالف دولت کابل، از دولت افغانستان حمایت 
راهکاری  مهم ترین  از  یکی  می رسد  به نظر  کند. 
رویکرد  تغییر  در  و  زمینه  این  در  می تواند  که 
پاکستان نسبت به افغانستان مفید واقع شود، ایجاد 
اگرچه  می باشد.  اسالم آباد  و  کابل  بین  اعتماد 
اختالفات سیاسی و مرزی که در طول تاریخ بین 
باعث  است،  داشته  وجود  پاکستان  و  افغانستان 
و  کابل  که  بیاید  به وجود  باور  این  تا  است  شده 
نیت  حسن  بر  مبتنی  روابط  نمی توانند  اسالم آباد 
و همکاری را ایجاد کنند، اما برای این که مردم 
ساکن در این دو سرزمین از نعمت امنیت بهره مند 
بکوشند  باید  کشور  دو  این  دولت مردان  باشند، 
پیدا  خوب  روابط  تامین  برای  را  راهکارهایی  تا 

کنند. 

پاکستان و مخالفت همیشگی
با ثبات در افغانستان

خودسری های 
مقام زاده ها

است  داده  ذهنیت  دولتی  عالی رتبه  مقام های  پسران  به 
که حق خودسری دارند. نه افسر پولیس ازدست این ها 
راحت است نه افسر ترافیک، نه دانش آموز و نه سرباز. 
امکانات دولتی و  مقام های عالی رتبه دولتی حتا  پسران 
عمومی  اداره هایی را که پدران شان در آن وظیفه اجرا 
خدمت  به  خودسری های شان  و  قلدری  در  می کنند، 
سربازان  کریمی،  شیرمحمد  آقای  پسر  مثال  می گیرند. 
اردوی ملی را برای لت وکوب یک افسر پولیس کابل، 
به خدمت گرفته است. سوال این است که چرا امکانات 
عمومی در اختیار این آقازاده ها قرار می گیرد. چه کسی 
امکانات و منابع عمومی  را در اختیار این آقازاده ها قرار 
و  سربازان  عسکری،  نظم  اصول  مبنای  بر  است؟  داده 
قرارگاه شان  از  مافوق  آمر  فرمان  به  نظامی،  واحد های 
سپرده  برای شان  که  وظیفه ای  وبه  می شوند  بیرون 
در  که  سربازانی  به  کسی  چه  حاال  می روند.  می شود، 
پولیس، پسر شیرمحمد کریمی  افسر  لت و کوب یک 
 را یاری کردند، دستور داده بود تا از قرارگاه شان بیرون 
شماری  ملی،  دفاع  محترم  وزارت  مقام های  آیا  شوند. 
شان  فرزندان  خدمت  به  را  ملی  اردوی  سربازان  از 
گماشته اند؟ آیا سیستم تحقیرآمیز »نفر خدمتی« به شکل 
دیگری بازتولید شده است؟ کدام بند قانون به مقام های 
عمومی  را  منابع  و  امکانات  تا  است  داده  اجازه  دولتی 
در خدمت پسران شان بگذارند؟ شاید در هیچ گوشه ای 
نباشد.  پیمانه  این  به  قانون شکنی  از جهان، خودسری و 
سوال دیگر این است که چرا مقام های عالی رتبه دولتی 
ندارند؟ آیا رفتار  بر رفتار فرزنداِن»برومند«شان نظارت 
خانوادگی  تربیت  از  نمایندگی  مقام ها،  این  فرزندان 
آن ها نمی کند. آیا واقعا این مقام ها از کنترول فرزندان 
این که  فکر می کنند، پسران شان  یا  خود عاجز هستند 
و  کرزی  رییس جمهور  کنند؟   خودسری  دارند  حق 
پسر  باید  بگیرند.  جدی  را  مشکل  این  باید  معاونانش 
شیرمحمد کریمی  به دلیل لت و کوب تحقیرآمیز یک 
در  نباید  داخله  وزارت  شود.  مجازات  پولیس،  افسر 
باید  پولیس  سربازان  و  افسران  کند.  درنگ  مورد  این 
حس کنند که وزارت داخله در برابر فرزندان خودسر 
رهبری  می کند.  حمایت  آنان،  از  حکومتی  مقام های 
وزارت دفاع ملی باید به خدمت گرفتن سربازان اردوی 
ملی را درلت و کوب یک افسر پولیس، بررسی کند و 
عامالن آن را به پنجه قانون بسپارد. اردوی ملی در حال 
حاضر بیش از هروقت دیگر، به حمایت مردم افغانستان 
نیاز دارد. اگر سربازان اردو، در خدمت خودسری ها و 
هوس های آقازاد گان قرار گیرد، چنین چیزی بعید است. 
قانون شکنی ها  برابر  در  باید  نیز  کابل  پولیس  ضمن  در 
و خودسری های پسران مقام های ارشد دولتی، برخورد 
قاطع کند. پولیس کابل می تواند قانون شکنی های پسران 
این مقام ها را رسانه ای بسازد و از این طریق، با آن مبارزه 

کند. 
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پایان
پیروزمندانه

دانشجویان دانشگاه فاریاب
خوابگاه مناسب ندارند

 شکوهمند- مزارشریف

 حکیمی

دانشکده  رییس  عبداهلل  فاروق  از آن که حکومت،  پس 
علوم اجتماعی دانشگاه کابل، و فیصل امین یکی دیگر 
به  دانشجویان  کرد،  برکنار  را  دانشکده  این  استادان  از 
دانشجویان  از  از 60 تن  بیش  دادند.  پایان  اعتصاب شان 
و  عدالت  خواستار  کابل،  دانشگاه  اجتماعی  علوم 
اصالحات در این دانشکده شدند و در اعتراض به توهین 
و تحقیر، در برابر دروازه پارلمان برای 8 روز دست به 

اعتصاب غذا زدند. 
از  شماری  گذشته،  روز  ظهر  از  پیش  حال،  همین  در 
دانشجویان علوم اجتماعی دانشگاه کابل، به طرفداری از 
فاروق عبداهلل، رییس دانشکده علوم اجتماعی، تظاهرات 
امین  فیصل  و  عبداهلل  فاروق  که  گفتند  آن ها  کردند. 

نبود  از  فاریاب  دانشگاه  دانشجویان  از  شماری 
خوابگاه مناسب و معیاری برای دانشجویان شکایت 
دارند و می گویند که مسووالن این دانشگاه در برابر 

آنان برخورد نادرست می کنند.
این دانشجویان می گویند اتاقی که ظرفیت ده نفر را 

دارد، در آن تا بیش از سی نفر زندگی می کنند.
می کنند  شکایت  نیز  حمام  و  تشناب  نبود  از  آنان 
دو  تنها  دانشجو  از 500  بیش  برای  و مدعی اند که 
تا یک ساعت هم  می باشد که حتا  موجود  تشناب 

پشت در تشناب معطل می مانند.
فوالد دانشجویی که از لغمان به فاریاب آمده است، 
به 8صبح گفت: »ما از نگاه غذا و آب و برق هیچ 
جای  کمبود  ما  مشکل  تنها  ولی  نداریم،  مشکلی 

است که خیلی برای ما نگران کننده است.«
او افزود: »در یک اتاق به طور مثال تا بیش از 36 نفر 
دانشجو هم بودوباش دارند که برای مطالعه و فضای 

آرام خیلی بد است.«
 400 از  بیش  برای  که  می گویند  هم چنین  آنان 
برای  دانشجویان  و  دارد  وجود  حمام  تنها  دانشجو 

غسل کردن ساعت ها انتظار می کشند.
حسیب اهلل دانشجوی دیگری که از کندز به دانشگاه 
فاریاب کامیاب شده است، می گوید: »در یک اتاق 
28 نفر هستیم و هیچ درس خوانده نمی شود حتا از 
طرف شب هم سروصدای محصالن برای هم دیگر 

مشکل می آفریند.«
عبدالحمید، از دانشجویان این دانشگاه نیز می گوید 
در خوابگاه این دانشگاه حدود 500 محصل زندگی 
اختیار  در  امکانات  اندک ترین  آنان  اما  می کنند، 

اشخاص پاک هستند. 
دولت  ملی  امنیت  مشاور  سپنتا،  دادفر  رنگین  داکتر 
مشاور  شهرانی،  نعمت اهلل  افغانستان،  اسالمی  جمهوری 
عبید،  عبیداهلل  و  دینی  امور  در  کرزی  رییس جمهور 
به  گذشته  روز  ظهر  از  بعد  عالی،  تحصیالت  وزیر 
سوی  از  حکومتی  مقام های  این  آمدند.  اعتصاب  محل 

اعتصاب کننده ها به گرمی استقبال شدند. 
نعمت اهلل شهرانی خطاب به اعتصاب کنندگان گفت که 
پذیرفته شده  از سوی حکومت  آنان  همه خواست های 
شما  خواسته های  »تمامی  گفت:  شهرانی  آقای  است. 
قبول شد. سر از فردا )روز سه شنبه(، خواسته های شما که 
پذیرفته شده، عملی می شود و در این هیچ کدام خالف 

ندارند. 
این دانشجو گفت: »برای رییس گفته ایم، ولی توجه 

نکرد. هیچ کس صدای ما را نمی شنود.«
فاریاب  دانشگاه  در همین حال، مسووالن خوابگاه 
می گویند که آنان همین قدر توان دارند و بیش از 

این نمی توانند کاری کنند.
مشکل عمومی

در  خوابگاه  مشکالت  که  می گویند  مسووالن  این 
مشکل  این  از  نیز  فاریاب  و  است  افغانستان  تمام 

مستثنا نمی باشد.
فاریاب  دانشگاه  خوابگاه  عمومی  مدیر  امیرمحمد، 
»ما  گفت:  خوابگاه  دانشجویان  گفته های  تایید  با 
مشکل جای داریم و بدون شک یک مشکل کالن 
سطح  در  مشکل  این  است.  چه  چاره  ولی  است 
آن  شامل  هم  فاریاب  والیت  و  است  افغانستان 

می شود.«
خوابگاه  در  که  است  این  خوشی  »جای  افزود:  او 
نه  نگاه جای مشکل داریم  از  تنها  فاریاب  دانشگاه 
از نگاه مدیریت و دیگر تسهیالت در حالی که در 

دیگر خوابگاه ها حتا نان درست نیست.«
تالش  فاریاب  دانشگاه  مسووالن  او،  به گفته ی 
می کنند تا با در نظرداشت امکانات موجود مشکل 

دانشجویان را حل کنند.
او گفت: »درست است که مشکل جای است، ولی 
ما نهایت کوشش خود را می کنیم تا برطرف شود. 
ما سه باب حمام نو ساخته ایم ولی بیش از آن،  جایی 
ریاست  به  را  مشکل  ما  نیست.  حمام  ساختن  برای 
سوی  از  حال  تا  ولی  کرده ایم  نهاد  پیش  دانشگاه 

و چیزی وجود ندارد.«
اعتصاب شان  تا  خواست  دانشجویان  از  شهرانی  آقای 
این است که همین دقیقه  ما  را بشکنند: »حاال خواهش 
چیزی  یک  کرده اند،  اعتصاب  که  ما  عزیز  شاگردان 
به  فردا  از  سر  و  می کنند  جان  نوش  خوبی  و  خیر  به 

درس های شان حاضر شوند.« 
نعمت اهلل  و  سپنتا  داکتر  خلیلی،  کریم  می شود  گفته 
دانشجویان  خواست های  تحقق  راستای  در  شهرانی، 
تا  شد  سبب  تالش ها  این  کرده اند.  پافشاری  کابینه  در 
خواست های  به  روز،  هشت  از  پس  سرانجام  حکومت 

دانشجویان تن دهد.
احزاب  برخی  مدنی،  نهادهای  گذشته  روز  هشت  در 
خواست های  از  بشری،  حقوق  نهادهای  و  سیاسی 
کنار  در  روزها  برخی ها  و  کردند  حمایت  دانشجویان 

آن ها ماندند. 
اعتصاب کننده ها براساس همین سخنان، به اعتصاب شان 
از  تن  صدها  اعتصاب،  روز  آخرین  در  دادند.  پایان 
دانشجویان دانشگاه های دیگر کابل، به حمایت از آن ها 

در محل حضور یافتند. 
دانشجویان شعارهای »تبعیض نه«، »اصالحات بلی« را در 
دست داشتند و پس از پایان سخنان آقای شهرانی، کف 

زدند و گفتند که عدالت و اصالحات پیروز شد. 
همه اعتصاب کنندگان کاله هایی را به سر داشتند که در 
آن بر کلمه های »تبعیض«، »استبداد« و »بی کفایتی« چلیپا 

زده شده بود. 
دانشگاه  اجتماعی  علوم  دانشجویان  غذای  اعتصاب 
روزهای  در  رسید.  پایان  به  روز  هشت  از  پس  کابل، 
نبود.  خوب  دانشجویان  بسیاری  حال  اعتصاب  پایانی 
آن ها گفتند که نه به خاطر مسایل قومی، سمتی و زبانی 
بلکه برای اصالحات دست به این اقدامات مدنی زدند. 

دانشجویان در پایان قطع نامه ای صادر کردند که در آن 
اعتصاب  برابری  و  برای عدالت  دانشجویان  است  آمده 
و  به جهل  را  دانشگاه  دارند که  »افرادی وجود  کردند: 
راستای  در  مقدس  مکان  این  از  و  نمود  آلوده  تبعیض 

خواست های شخصی خود استفاده می کنند.« 
انواع  استادان  از  شماری  که  گفتند  دانشجویان  این 
کار  به  دانشجویان  حق  در  را  تبعیض  و  تحقیر  توهین، 

ریاست جوابی برای ما داده نشده است.«
دانشگاه  رییس  حبیبی،  فیض اهلل  هم،  سویی  از 
صنف  نگاه  از  دانشگاه  این  که  می گوید  فاریاب، 
درسی به مشکل مواجه است چی برسد به خوابگاه: 
حل  دانشجویان  مشکالت  که  می کوشیم  ما  »ولی 
درس  راحت  فضای  یک  در  بتوانند  آنان  و  شود 

بخوانند و زندگی کنند.«
را  مشکل  این  »ما  افزود:  فاریاب  دانشگاه  رییس 
و  کرده ایم  نهاد  پیش  هم  فاریاب  والیت  مقام  به 
برای  جدید  ساختمان  یک  والیت  مقام  سوی  از 
دانشجویان کرایه گرفته شده است که به زودی در 

می برند و دانشگاه را به محلی برای تعصب و کینه توزی 
تبدیل کرده اند. 

است،  پاک  مکان  »دانشگاه  است:  آمده  قطع نامه  در 
به عنوان  ما  می گیرد.  نشات  دانشگاه ها  از  جوامع  تقدیر 
تبعیض  از  نگهداشتن آگاهی  پاک  به هدف  و  دانشجو 

و جهالت، به اعتصاب غذایی دست زدیم.«
دانشجویان گفتند که اعتراض در برابر بدی ها حق طبیعی 
هر انسان است، اما برخی ها تالش کردند تا این خواست 
را جنبه قومی دهند. دانشجویان اعتصاب کننده وضعیت 
گفتند:  و  خواندند  اسفبار  را  اجتماعی  علوم  دانشکده 
»دانشجو در این مکان نه تنها هیچ دانایی کسب نمی کند، 
و  اخالقی  شخصیت  به  توهین  شاهد  اول  قدم  در  بلکه 

وجدان انسانی خود است.«

اختیار ما قرار می گیرد و تعدادی از دانشجویان را به 
آن جا منتقل خواهیم کرد.«

به گفته ی حبیبی، وزارت تحصیالت عالی نیز وعده 
سپرده که یک خوابگاه بزرگ به زودی در فاریاب 

می سازد.
رییس  ترکستانی،  رحمت اهلل  حال،  همین  در 
شورای والیتی والیت فاریاب، می گوید: مشکالت 
به  آنان  از  تعدادی  و  است  زیاد  بسیار  دانشجویان 

شورای والیتی هم شکایت کرده اند.
شورای  اعضای  که  می افزاید  ترکستانی  آقای 
خوابگاه  در  تسهیالت  و  جای  کمبود  از  والیتی، 
جریان  در  را  مسوول  مقام های  فاریاب،  دانشگاه 

گذاشته اند.
او گفت: »تا حال نمی دانم چرا به مشکل محصالن 
رسیدگی نشده است ولی این مساله از سوی شورای 
حل  آنان  مشکل  تا  شد  خواهد  پی گیری  والیتی 

شود.«
و  نبود  از  حالی  در  فاریاب  دانشگاه  دانشجویان 
کمبود جای بودوباش شان در خوابگاه این دانشگاه 
شکایت دارند که دانشجویان اکثر دانشگاه دولتی با 

این مشکل روبه رو اند.
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بدون شک جنگ، پدیده شوم و تباه کن  است 
را  صدمه ها  جبران ناپذیر ترین  و  بزرگ ترین  که 
در  جنگ ها  می کند.  وارد  اجتماع  افراد  ذهن  به 
سراسر دنیا در قدم نخست با ذهن افراد سر و کار 
داشته و طبعا سرچشمه هر جنگ و نابه سامانی یک 
اندیشه و یک ذهن بشری بوده است که هزاران 
ذهن دیگر را به طرف خود جذب کرده تا باالخره 
به یک نابه سامانی عظیم در حد جنگ های جهانی 
آدمی،  ذهن  و  اندیشه  فوران  این  است.  رسیده 
دایره  یک  در  همواره  را  خود  تکامل  مسیر 
نقطه آغاز که همانا  به  پیموده و دوباره  مشخص 
یعنی در طول  بشر است ختم شده است.  اندیشه 
افکار  نابودکننده  و  فکر  یک  زاده  جنگ  تاریخ 
بوده است. به همین گونه هر جنگ و نابه سامانی 
در سطح دنیا توانسته است مسیر افکار یک نسل 

را تغییر دهد.
مانند دیگر کشور های جهان سوم،  افغانستان هم 
بقایای  آخرین  تباه کن  پدیده  همین  اعماق  در 

فرهنگ و اندیشه اش را به خاک سپرده است. 
شهروندان این سرزمین که در چهل سال گذشته، 
سطح  در  چه  را  بحران  واقعی  و  خالص  طعم 
فکری و چه در سطح فزیکی، چشیده اند، مسلما 
حق دارند تا به دختران شان اجازه تحصیل و تعلیم 
ندهند، زندگی قبیلوی داشته باشند، خشونت علیه 
و در یک چنین جامعه ای  برسانند  اوج  به  را  زن 
قرار  حیوانات  بدلی  زنان  که  نیست  بعید  هیچ 
قبیله  دو  آشتی  سبب  زن  یک  خون  یا  و  بگیرند 
قرار  صدر  در  مخدر  مواد  تولید  و  کشت  شود، 
بگیرد، مکاتب به آتش کشیده شود و دانشگاه ها 
نه  و  باشند  شنیدن  و  بودن  خاموش  مکان  تنها 
برای  مدنی  جامعه  فعاالن  و  خبرنگاران  گفتن، 
استفاده از حق آزادی بیان، مورد لت و کوب قرار 

بگیرند و صد ها نابه سامانی دیگر.
اما، نسل جدید افغانستان که ده سال گذشته را در 
یک آرامش نسبی به سر برده اند، دیگر باید آماده 
تغییر باشند. حداقل جوانان و نوجوانان دانش آموز 
عرصه های  در  که  جوانانی  دیگر  و  دانشجو  و 
اقتصادی  و  اجتماعی  سیاسی،  فرهنگی،  مختلف 
اندیشه های  باید  تردید  بدون  دارند،  فعالیت 
نوجویانه و تغییرپذیرانه را در خود نهادینه بسازند.

است،  بشر  ذهن  فرآیند  جنگ  که  همان گونه 
اندیشه های صلح جویانه و انسانی نیز از ذهن افراد 
موجودیت  صورت  در  و  می کند  تراوش  بشر 
تبدیل  عمل  به  کافی  اراده  و  مناسب  فضای 
هر  آغاز  برای  پس  می شود.  فراگیر  و  می گردد 
اما  است؛  افراد  ذهن  شستشوی  به  نیاز  تغییری 

چگونه؟
هر  در  هم  شاید  و  افغانستان  کنونی  وضعیت  در 
ایجاد  بر  مبنی  توقع  بیشترین  دیگری  سرزمین 
انسانیت  فرهنگ  و  اندیشه ها  بازسازی  و  تحول 
را، از جوانان و نوجوانان می توان داشت؛ جوانان 
چالش  هزار  هزاران  تحمل  با  که  نوجوانانی  و 
در  همه  و  می شتابند  دانشگاه  و  مکتب  به سوی 
پس  استند.  خود  آرامان شهر  به  رسیدن  تالش 
باید از این نیروی جوان و شتابان برای ایجاد یک 
نخست  در  آن چه  اما  جست.  سود  واقعی  تحول 
این  ذهن  و  نهاد  در  تحول  آوردن  است،  الزم 
جوانان است تا آن ها بتوانند با اندیشه نوین برای 
تالش  سیاسی  و  اجتماعی  دگرگونی های  ایجاد 

کنند.

برای فراگیر شدن این روش در میان دانش آموزان 
باشد. به طور مثال یک معلم می تواند در طی یک 
ماه، شاگردانش را مجبور به خوانش حداقل یک 
به  و  سازد  مکتب  درسی  کتب  از  جدا  کتاب 
این گونه به تقویت فرهنگ کتاب خوانی در میان 
تاکنون  که  کاری  بپردازد؛  دانش آموز  نوجوانان 
نگرفته  صورت  افغانستان  مکاتب  در  هیچ گاهی 

است.
یعنی به هر ترتیبی، فرهنگ مطالعه در این کشور 
را  خود  مشخص  جایگاه  است  نتوانسته  هنوز  تا 
حداقل در میان اجتماع روشن فکر به دست آورد، 
چه برسد به بیش از هفتاد درصد نفوسی که حتا 

از نعمت سواد بی بهره استند.
کتاب خوانی  و  مطالعه  به  بی اعتنایی  شک  بدون 
مغز های  و  اندیشه های جوانان  رفتن  بین  از  سبب 
و  پوچ اندیشی  زمینه  و  می شود  رشد  حال  در 
این  اما  می سازد؛  فراهم  را  بی اندیشه گی  اکثرا 
هم  دیگری  دالیل  است  ممکن  بی اندیشه گی ها 

داشته باشند:
ناهنجار اجتماعی و سیاسی کشور را شاید  وضع 
زیرا  دانست.  بدبختی ها  همه  اصلی  مقصر  بتوان 
و  سیاسی  نابه سامانی های  و  جنگ  شرایط  در 
کردن  پیدا  فکر  به  تنها  خانواده ای  هر  اجتماعی، 
لقمه ای نان برای فرزندان شان بوده و هیچ پدر و 
با فرزندان شان در  تا  نیافته اند  مادری زمان آن را 
زندگی شان صحبت  برنامه های  و  اندیشه ها  مورد 
هیچ  افغانستان  شرایط  در  شک  بدون  کنند. 
خانواده ای نتوانسته به افکار یک کودک به درستی 
گوش دهد و یا به اندیشه های یک جوان ارزش 
افغانستان  فعلی  نسل  سبب  همین  به  شود.  قایل 
و  تشویق  عدم  نسبت  هستند،  فرزندان جنگ  که 
فطری شان، دست  اندیشه های  از  حتا  عالقه مندی 
به سر  هدفی  بی هیچ  تقریبا  کدام  هر  و  کشیده اند 
می شوند،  غربت  دیار  راهی  عده ای  می برند. 
عده ای به مواد مخدر رو می آورند، عده ای هم در 
کنار جاده ها دست فروشی می کنند و شماری هم 
تقریبا  اما  می شوند،  سرازیر  دانشگاه  و  مکتب  به 
هیچ کدام این ها اندیشه مشخص در سر ندارند و 
آن هایی که به چیزی می اندیشند نیز، نسبت نبود 
گوشی برای شنیدن و مغزی برای پذیرش، مجبور 

به سکوت می شوند.
ارزش  می رسد،  به نظر  که  راه حلی  تنها  این جا  و 
نوجوانان  به خصوص  و  جوانان  وجود  به  دادن 

می باشد. 
زیرا جوانان افغان همواره به گوشی برای شنیدن 
محیط  در  چه  آن ها  به  دادن  ارزش  و  نیازمندند 
خانواده و چه در محیط های رسمی می تواند سبب 
آنان  فروخفته ی  اندیشه های  نوسازی  و  بازسازی 

گردد.

قانون شکن
 باید مجازات شود

حقبین

شیرمحمد  پسر  که  شده  گزارش  رسانه ها  از  برخی  در 
سرباز  یک  افغانستان،  مسلح  قوای  لوی درستیز  کریمی، 
دیده  این که  است.  کرده  کوب  و  لت  را  ملی  پولیس 
می شود یک سرباز پولیس در زمان اجرای وظیفه از سوی 
از مقامات ارشد دولتی مورد لت و کوب قرار  پسر یکی 
می گیرد، نشان می دهد که دست اندرکاران حکومتی، خود 
را ملزم به احترام گذاری به قانون نمی بینند. آنان و اعضای 
می دانند.  فراقانونی  موجودات  را  خود  شان،  خانواده های 
برخی  و خویشان  فرزندان  تا  می شود  باالنگری سبب  این 
از قدرتمندان، سربازان پولیس را در هنگام اجرای وظیفه 

مورد حمله قرار دهند.
دست اندرکاران  سوی  از  قانون  که  دلیل هایی  از  یکی 
نقض  مرتکبان  که  است  این  می گردد،  نقض  حکومتی 
قرار  پی گرد  مورد  عدالت  مجریان  سوی  از  قانون، 
گسترش  به  قدرتمند،  ناقضان  پی گری  عدم  نمی گیرند. 

روحیه قانون شکنی کمک کرده است.
اول  نایب  چندی پیش محافظان ظاهر قدیر، که آن زمان 
مجلس نمایندگان بود، سربازان پولیس را در وزیر اکبرخان 
مورد لت و کوب قرار دادند. اما در پی واکنش های جمعی 
از  یکی  پدرام  لطیف  سوی  از  و  غیرمستقیم  صورت  به 
اعضای دیگر این مجلس، معذرت خواهی صورت گرفت.

ترافیک  پولیس  یک  زورمند  افراد  دیگر،  مورد  یک  در 
یک  با  قضیه  که  کردند  کوب  و  لت  کابل  شهر  در  را 
معذرت خواهی پایان یافت. این گونه قانون شکنی از سوی 
سوی  از  قانون  شکنندگان  تعقیِب  عدم  و  زورمند  افراد 
روحیه  تا  است  شده  باعث  دولتی،  مسوول  دستگاه های 

قانون شکنی در نزد افراد قدرتمند عمومیت پیدا کند.  
جنرال  پسر  سوی  از  پولیس  سرباز  یک  کوب  و  لت 
افغانستان،  مسلح  قوای  کریمی،  لوی درستیز  شیرمحمد 
سومین موردی است که در آن سربازان پولیس مورد لت و 

کوب قرار می گیرند.
اگر به این مورد رسیدگی نگردد و با عامل یا عامالن ضرب 
نگیرد،  صورت  قانونی  برخورد  پولیس  سرباز  این  شتم  و 
از  قانون شکنانه  رفتارهای  این گونه  گسترده تر شدن  شاهد 

سوی قدرتمندان در آینده خواهیم بود.
از  جلوگیری  و  قانون شکنی  نوع  این  با  مقابله  برای 
گسترده تر شدن آن، تنها یک راه وجود دارد و آن این که 
به معذرت خواهی این افراد بسنده نشود، بلکه با این افراد با 
به کارگیری احوال مشدده برخورد صورت گیرد تا روحیه 
قانون شکنی که در نزد مرتبطین با قدرتمندان در حال رشد 

می باشد، پایان یابد. 
در نظام حقوقی افغانستان بر این اصل که قانون شکنی افراد 
زورمند و به کارگیری عنوان دولتی در ارتکاب جرم احوال 
این  باید  و  است  گردیده  تصریح  شود،  محسوب  مشدده 
اصل در دوسیه های ارتکاب جرم مرتبطین با مقامات مورد 

تطبیق قرار گیرد. 

یکی از بهترین راه هایی که در قدم نخست به نظر 
است.  کتاب خوانی  ساده  روش  همان  می رسد 
کناری  و  گوشه  هر  در  افغانستان  در  امروزه 
به چاپ می رسد، کتاب خانه های  نشریه و کتاب 
گوناگون ایجاد می شوند، کتاب فروشی ها به کنار 
اما کجاست خواننده ای که در  جاده ها می ریزند 
چشم  همه  بزند.  پرسه ای  حداقل  آن ها  اطراف 
رد  روزنامه ها  و  کتاب ها  کنار  از  بسته  گوش  و 
می شوند، بدون این که هیچ نگاهی به آن بیندازند 
و روزنامه ها بیشتر به درد برگرفروشی های اطراف 

شهر می خورند تا دانش آموزان و دانشجویان.
از  بجز  افغانستان  دانشگاه های  در  دانشجویان 
هیچ گاهی  درسی،  مشخص  لکچرنوت های 
و  نمی شوند  دیگر  کتب  مطالعه  به  مکلف 
کتاب خانه  فاقد  اکثرا  کشور  این  در  دانشگاه ها 
اگر  هم  هرازگاهی  و  استند  اساسی  و  مجهز 
دانشجویان توقع دادن منابع مشخص مطالعاتی را 
از استادان دانشگاه بکنند، به چند کتابی رهنمایی 
می شوند که اکثرا مدت ها برای یافتن آن صرف 
شهر  کتاب های  قیمتی ترین  از  هم  یا  و  می شود 
اتفاق  به همین گونه در مکاتب هیچ گاهی  استند. 
نیفتاده که معلمی شاگردانش را به مطالعه تشویق 
خوبی  آغاز  می تواند  کار  این  حالی که  در  کند. 

در وضعیت کنونی
 افغانستان و شاید هم در هر 

سرزمین دیگری بیشترین توقع 
مبنی بر ایجاد تحول و بازسازی 
اندیشه ها و فرهنگ انسانیت 

را، از جوانان و نوجوانان می توان 
داشت؛ جوانان و نوجوانانی که 
با تحمل هزاران هزار چالش 

به سوی مکتب و دانشگاه 
می شتابند و همه در تالش 
رسیدن به آرامان شهر خود 

استند. پس باید از این نیروی 
جوان و شتابان برای ایجاد یک 
تحول واقعی سود جست. اما 
آن چه در نخست الزم است، 

آوردن تحول در نهاد و ذهن این 
جوانان است تا آن ها بتوانند 
با اندیشه نوین برای ایجاد 

دگرگونی های اجتماعی و سیاسی 
تالش کنند.

نیلوفرلنگر

ACKU
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• احمدضيا محمدي	 وب سايت: 
• مارکيت هاشم  برات، تليفون: 0795367967	 مزارشريف:  
• چهارراهي آمريت، جنب کميساري سابقه، تليفون: 0797416062	 هــرات:  
• پسته خانه مرکزي صندوق پستي 1911، کابل، افغانستان	 آدرس پستي:  
• آدرس دفتر مرکزي: کوچه شماره 5،  کارته سه، کابل 	
• پذيرش اعالن و اشتراک:  0708144047	
• 8صبح در ويرايش و پيرايش مطالب وارده دست باز دارد. 	
• مقاالت وارده مسترد نمي گردد.	
• به جز سرمقاله، آراي مطرح شده در مقاالت به نويسندگان آنها بر مي گردد.	
• 	Afghanistan_8am@yahoo.com :ايميل

• 	sanjarsohail@yahoo.com  سنجر سهيل صاحب امتياز:  
• 	 parwiz_kawa@yahoo.com  0700228988  پرويز کاوه مدير مسوول:  
• شاه حسين مرتضوي  0799037083	 ســردبير:  
• اکبر رستمي،  قدرت اهلل جاويد، فريدون آژند، شجاع الحق نوري، ظاهر شکوهمند، مختار	 خبرنگاران:  
• سيد مجتبي هاشمي و فردوس کاوش	 ويراستاران:  
• ظفر شاه رويي  0799319534	 هماهنگي خبر:  
• حبيب بهزاد - رضا مرادي ـ مصطفي سروري	 وب سايت: www.8am.afصفحه آرايي:  

سال هفتم   شماره مسلسل 1657  سه شنبه 7 جوزا 1392     

رقابت 8 نامزد انتخاباتی ايران رسما 
شروع شده است. تلويزيون دولتی 
کانديداها  همه  برای  کشور  اين 
است.  کرده  فراهم  برابر  فرصت 
پاسخ  مصاحبه،  تبليغاتی،  فلم  نشر 
کشور  از  خارج  ايرانيان  سوال  به 
از  تخصصی  مصاحبه های  و 
برای  که  است  برنامه هايی  جمله 
کانديداها در نظر گرفته شده است.

جدول زمانی نشر برنامه ها براساس 
است.  گرفته  صورت  قرعه کشی 
تبليغات،  روزهای  نخستين  در 
ثبت شده ی  برنامه  ايران  تلويزيون 
و  سانسور  را  رضايی  محسن 
بعد  را  عارف  محمدرضا  مصاحبه 

از 15 دقيقه نشر، قطع کرد.
مسووالن تلويزيون ايران علت قطع 
برنامه تبليغاتی عارف را، مشکالت 
نوع  اين  اما  کرده اند،  ذکر  فنی 
ايران  دولتی  رسانه  کار  در  مشکل 
صحبت های  است.  کم سابقه 
کليشه ای تعداد زيادی از کانديداها 
با لحن حکومتی، سبب شده است 
و  شور  بدون  ايران  انتخابات  که 
هيجان باشد. نشست های کانديداها 
محدود  جمعيت  با  نيز  مردم  با 

برگزار می شود.
رفسنجانی  هاشمی  صالحيت  رد 
نگهبان سبب شد  از سوی شورای 
در  ديگر  بار  ايران يک  که جامعه 
در  و  گرفته  قرار  سياسی  شوک 

سکوت فرو رود.
فاقد  ايران  سياسی  فضای  اکنون 
رقابت های  از  ناشی  هيجان و شور 
درامه های  است.  انتخاباتی 
فاقد  ايران  حکومتی  کانديداهای 
ايران  رهبر  است.  شده  تماشاچی 
سخنرانی  در  جاری  سال  آغاز  در 
سال  انتخابات  در  گفت:  خود 

دولت کلمبيا و گروه چپگرای شورشی فارک بعد 
از بيش از شش ماه گفتگو بر سر اصالحات ارضی 
مذاکرات  در  مهمی  گام  که  رسيده اند  توافق  به 

برای پايان جنگ داخلی توصيف می شود.
به نقل از بی بی سی، در بيانيه مشترک دو طرف 
آمده است: »اين موافقتنامه شروع يک دگرگونی 

بنيادين در بخش های روستايی کلمبياست.«
سياسی  و  اقتصادی  توسعه  خواستار  توافق  اين 

موسسه بین المللی ورلدويژن به اجناس ذيل ضرورت دارد:
در  غور  و  بادغيس،  هرات،  در واليات  و  بوده  المللی  بين  موسسه خيريه  افغانستان يک  ورلدويژن  دفتر  مناقصه:  به  دعوت 

پروگرامهای زراعتی، انکشاف و توسعه مکاتب، تامين غذائی و صحت فعاليتهای ارزنده ای را ارائه ميدارد. 
انکشاف و توسعهء مکاتب خويش در واليات غور و  برای پروگرام  افغانستان تصميم دارد اجناس ذيل را  دفتر ورلدويژن 

بادغيس خريداری نمايد:
مواد ساختمانیفارنيچر 

بدين منظور از تمام فروشندگان مربوط دعوت بعمل ميايد تا از تاريخ نشراعالن الی روز سه شنبه   مورخ 14 جوزا 1392 ساعت 
12:00 بعد از ظهر نرخنامه خويش را به دفتر ورلد ويژن هرات به آدرس زير تحويل نمايند. 

ازعالقمندان به اين مناقصه تقاضا ميشود، جهت معلومات و اخذ فورمه درباره نوعيت، کيفيت،  مشخصات وتحويل دهی اقالم 
فوق الذکر به آدرس اين دفتر مراجعه و يا به ايميل آدرسهای زيرمکاتبه فرمايند.
فروشنده های عالقمند به اين مناقصه  بايد با معيار های ذيل مطابقت داشته باشند.
بايد ثبت و راجستر رياست، وزارت مربوطه دولتی به حيث تاجر باشند.  .1

دارای حداقل 2 سال سابقه کاری در اين خصوص باشند.  .2
دارای قابليت توليد و يا وارد نمودن اقالم ذکر شده باشند.  .3

آدرس: هرات، چهار راهی آمريت، مقابل رياست زراعت، داخل کوچه ليسه خصوصی اقبال، دفتر ورلدويژن افغانستان.
  Shakib_taaha@wvi.org  :نمبر تماس: 0795 50 51 56  ايميل آدرس

                84 70 47 0793                          Mostafa_obide@wvi.org          
       040224568              

واحدتعدادشرح جنس شمارهواحدتعداد شرح جنسشماره
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فرش ایرانی مترانه 4 عرض موکت یزد 4
بدون چسب و نصب
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چهارم سیاه سفید
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متر1000پایپ دو انچ پالستیکی ایرانی پلی اتلین استاندارد3وسایل ورزشی

عدد36کلیب 2 انچ برای پایب 4عدد474توپ والیبال فیفا1

عدد6دهن شیر1 انچ ایرانی پیچی 5عدد233جال والیبال )جیردار(2

سیت مکمل 5چاه پمپه دستی - اندس کوثر، مکمل السباب - پاکستانی 6جوره 12پایه برای والیبال )پیپ فلزی 3انچ (3

عدد83تانکر 4000لیتر پالستیکی ایرانی7جوره 1020کفش ورزشی - پاوا سایز 444

وسایل ساختمانیجوره 1000لباس ورزشی )سیت گرم کن (5

عدد125زنبر- ورق کانتینر ساخت هرات افغانستان1عدد450توپ فوتبال6

عدد218بیل سفید  الماس همرای دسته  بنوش 2درب و پنچره

دروازه چوبی خاربدون رنگ 1/2.5 همراه با 1
قفل )هر دروازه مجموع 2.5 مترمربع (

عدد18کلنگ همرای دسته 3متر مربع121

    مترمربع 154پنجره چوبی خاربدون رنگ 22/2

شود.  خلق  سياسی  حماسه   1392
اما اکنون در فضايی راکد سياسی 
امکان  حماسه  خلق  ديگر  ايران 
در حالی  فضا  اين  داشت.  نخواهد 
اصالح طلبان  تيوريسن  که  است 
احتمال  از  تاجزاده  مصطفی  آقای 
تحريم انتخابات سخن گفته است.

با توجه به جايگاه سياسی و پايگاه 
اصالح طلبان  که  اجتماعی  قوی 
رفسنجانی  هاشمی  اکبر  و 
می تواند  انتخابات  تحريم  دارند، 
زير  را  ايران  انتخابات  مشروعيت 
سوال قرار دهد. هرچند که بر مبنای 
مشروعيت  فقيه  واليت  تيوری 
رای  و  است  آسمانی  ايران  نظام 
می بخشد.  مقبوليت  صرفا  مردم 
شرايط  يک  در  هم اکنون  ايران 
دارد.  قرار  استثنايی  و  حساس 
شکاف های  داخلی  عرصه ی  در 
می شود.  عميق تر  روز  هر  سياسی 
جريان های  و  مردم  بی اعتمادی 
انحصاری  نظام،  به  نسبت  سياسی 
و  تورم  وضعيت  قدرت،  شدن 
از  تک صدايی  و  سانسور  فضای 
می رود.  شمار  به  جدی  مشکالت 
در عرصه ای بين المللی جدال بر سر 
دستيابی ايران به فناوری هسته ای و 
سبب  منطقه،  در  ايران  مداخالت 
شده تا اين کشور با انزوا و تحريم 
آزاردهنده همراه شود. بدون ترديد 
اگر شورای نگهبان ايران فرصت را 
ايران  اصالح طلب  چهره های  برای 
می توانست  ايران  می کرد،  فراهم 
وضعيت  اين  از  بهتر،  مديريت  با 
اعتبار  و  جايگاه  به  و  کرده  عبور 
اکنون  يابد.  دست  خود  بين المللی 
گزينه های  با  که  می رسد  به نظر 
عقب  به  هم  باز  ايران  موجود 

برمی گردد.

نواحی روستايی و تهيه زمين برای کشاورزان فقير 
می شود.

اصالحات ارضی يکی از جنجالی ترين موضوع ها 
در  مناقشه  دهه  پنج  به  که  بود  گفتگوهايی  در 

کلمبيا پايان می دهد.
تيم مذاکره کننده دولت  اومبرتو دال کال رييس 
برای  واقعی  فرصتی  ما  »امروز  گفت:  کلمبيا 

دستيابی به صلح از طريق گفتگو داريم.«

کوبا  پايتخت  هاوانا  در  گفتگوها  پايان  در  او 
ايمان داشتن  اين فرآيند يعنی  از  گفت: »حمايت 

به کلمبيا.«
فارک، بزرگ ترين گروه شورشی کلمبيا، از ماه 
نوامبر گذشته در کوبا با نمايندگان دولت کلمبيا 

درحال گفتگو بوده است.
اين چهارمين تالش دو طرف برای رسيدن به يک 
اين کشور  مناقشه  برای  بر مذاکره  مبتنی  راه حل 
است که طوالنی ترين جنگ داخلی در امريکای 

التين بوده است.

 حامد

ACKUنزديکی دولت کلمبیا و فارک به صلح 
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خدمات خبرهاي کوتاه به وسيله تيلفون هاي موبايل
از روزنامه 8صبح

اگر مي خواهيد همه روزه خبرهاي کوتاه را از 8صبح
به دست بياوريد، به رهنمود زير عمل کنيد:

شماره 8 را در پيامخانه موبايل تان بنويسيد
و به شماره 824 بفرستيد.

Dailyتنها دارندگان سيم کارت هاي اتصاالت مي توانند از اين خدمات مستفيد شوند.
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