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جاری  و  باران  شدید  بارش 
فراه،  والیت  در  سیالب  شدن 
کشته  را  نفر  هشت  دست کم 
متضرر  را  خانواده  صدها  و 
کرده است. همچنین از والیت 
دایکندی گزارش شده است که 
چهار تن به شمول دو کودک به این والیت جان های شان 
را از دست داده اند.                                ادامه در صفحه 2

تعویق گفتگوهای 
سه جانبه توسط واشنگتن

دیپلوماتیک  تنش  گرفتن  باال  پی  در 
کارمند  یک  ساختن  زندانی  سر  بر 
ایاالت  پاکستان،  در  امریکا  سفارت 
افغانستان  با  متحده گفتگوی سه جانبه 
روان  ماه  برای  که  را  پاکستان  و 
تعویق  به  بود،  شده  برنامه ریزی 

انداخت.
آن  در  که  ساالنه  جانبه  سه  گفتگوی   
پیشرفت  مورد  در  کشور  سه  مقام های 
اوضاع و مسایلی چون جنگ افغانستان 
می کنند،  صحبت  تروریزم  با  مبارزه  و 
برای روزهای 23 و 24 فبروری برنامه 

ریزی شده بود. 
وزارت  سخنگوی  کراولی،  فیلیپ 
»با  است:  گفته  امریکا  خارجه 
در  سیاسی  تغییرات  درنظرگیری 
مقام های  با  گفتگو  از  بعد  و  پاکستان 
واشنگتن،  در  پاکستان  و  افغانستان 
سه  گفتگوی  که  است  شده  موافقت 

جانبه را به تعویق بیاندازیم.«
سخنگوی وزارت خارجه امریکا تاریخ 
جانبه  سه  گفتگوهای  برای  مشخصی 
داریم  انتظار  »ما  افزود:  او  نکرد.  تعیین 
که در زودترین فرصت یک گفتگوی 

سه جانبه بسیار سازنده داشته باشیم.«

سيالب و برف باری در فراه و 
دایکندی 12 تن کشته شدند

 ريیس موقت مجلس نمايندگان 
خطاب به وکیل  ها:

از دست شما 
ديوانه شدم!

روز  بي نتيجه  بحث هاي 
نمايندگان  مجلس  گذشته ي 
توسط  كه  بي نظمي هايی  با 
بود،  شده  همراه  نمايندگان 
مجلس  موقت  رييس  واكنش  
نمايندگان را به دنبال داشت.

موقت  رييس  عثماني،  سرور 
كنار  در  نمايندگان  مجلس 
آن كه بيزاري خود را از سخنان 
خشونت  با  همراه  و  تكراري 
كرد،  بيان  نمايندگان  برخي 
كه  كرد  متهم  را  نمايندگان 
زده اند  صدمه  را  وي  اعصاب 
ديوانه شده  آن ها  از دست  و 

است.

اعالن کاریابی
پشتو  ادیتور  یک  به  باستان  بست  خبرگزاری 

ضرورت دارد.
ذیل  شرایط  واجد  باید  کننده  درخواست  شخص 

باشد:
ـ تسلط به  زبان پشتو و دری و توانایی برگردان 

متن از هر دو زبان 
ـ سابقه کار در رسانه ها

ـ تحصیالت عالی 
ـ  مهارت کاربرد کمپیوتر 

سوانح   خالصه  می توانند  شرایط  واجد  اشخاص 
خویش را به این آدرس ارسال دارند:

 bostbastannews@gmail.com
یا به این شماره تماس بگیرند:  0793042475

آدرس: کابل ـ سرک پنج قلعه فتح اهلل ـ خانه نمبر 
562 ـ خبرگزاری بست باستان 

عناوین 
مطالب امروز:

کاهش صادرات قالین از افغانستان
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ایجاد پایگاه نظامی...

خصلت افغانی
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آگاهی برنامهء آموزشی موضوعات حقوقی رسانه ها 

موسسهء نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان و دفتر شبکهء انترنیوز با همکاری مرکز 
منظور  به  آمریکا  پنسلوانیای  دانشگاه  اننبرگ  ارتباطات  دانشکدهء  جهانی  ارتباطات  مطالعات 
آشنائی هرچه بیشتر حقوقدانان به حقوق رسانه ها با معیارها  و پرنسیب های ملی و بین المللی و 
ترویج فرهنگ تخصص گرائی در عرصهء  موضوعات حقوقی رسانه ها   ، در نظر دارد تا برنامه 

های آموزشی موضوعات حقوقی رسانه ها را  برگذار نماید.
 این برنامه های آموزش حقوق رسانه ها سه هفته را در بر می گیرد که در هر ماه شامل یک کورس آموزشی یک هفته یی خواهد 

بود.
تاریخ برگذاری  برنامه های آموزشی:

o هفتهء اول:   موضوعات  حقوقی رسانه ها ، قانون رسانه ها ...  17 الی 21 اپریل 2011 
o هفتهء دوم : موضوعات مربوط  به مدیرت رسانه ها ...22 الی 26  می  2011 

o هفتهء سوم :  موضوعات حقوقی  مربوط به  مخابرات/ارتباطات  ... 26  الی 30 جون -  2011
شرایط پذیرش:

1. داشتن دیپلوم لیسانس از دانشکده  های حقوق و یا شرعیات
2. داشتن جواز وکالت دفاع 

3. سه سال تجربه کاری در قضایای جزائی ، مدنی در محاکم
4. آشنائی کامل از نظام حقوقی و قضائی افغانستان

5. آشنائی مسلکی در بخش قانونگذاری و تقنین
6. توانائی تحلیل قوانین مربوط کار رسانه یی

7. عالقمند رسانه ها  و دادخواهی برای آزادی رسانه ها
8. توانائی مساعدت حقوقی برای رسانه ها و خبرنگاران در وقت ضرورت

9. داشتن مهارت عالی در فن نویسندگی و برقراری ارتباطات
10.   برای کسانیکه عمأل در رسانه ها  به حیث مشاور حقوقی و یا و کیل مدافع کار میکنند  اولویت داده می شود.

تاریخ ختم  پذیرش درخواست متقاضیان :  25 فیبروری 2011
متقاضیان محترم می توانند خلص سوانح خویش را به  ایمل  m.qasim@nai.org.af ارسال نمایند  و یا کاپی اسناد خود را در 

دفاتر ساحوی موسسه نی   در مزار و جالل آباد  که نشانی آن در پائین این ورق است تسلیم نمایند.
 برای معلومات بیشتر لطفا به این شماره تماس بگیرید: 0799830905 

یاداشت: سه نفر اشتراک کننده گان ممتاز بعد از ختم  هفتهء سوم این برنامه  جهت اشتراک در کورس تابستانی رسانه ها و پالیسی 
رسانه  به دانشگاه  اکسفورد لندن کشور انگلستان  فرستاده خواهند شد.

ACKU



8صبح، بامیان: در اثربارندگی های 
اکثریت  شدید  طوفان  و  اخیر 
بامیان  والیت  مواصالتی  راه های 
بعضی  در  است.  شده  مسدود 
چندین  والیت  این  مناطق  از 
و  می بارد  برف  که  می شود  روز 
مسدود  شان  مواصالتی  راه های 
هوا  و  آب  وضعیت  فعال  است. 
سرداست،  بامیان  مرتفع  مناطق  در 

ادامه  شدید  طوفان های  و  بارندگی  اما 
که  شده  باعث  بارندگی ها  این  دارد. 
روی  به  مواصالتی  راه های  اکثریت 
عبدالرحمن  شود.  مسدود  ترافیک 
احمدی سخنگوی والی بامیان می گوید: 
از  و کهمرد  سیغان  ولسوالی  راه  فقط   «
باز است ولی متباقی  مسیر دره شکاری 

فراه  والی  معاون  رسولی،  یونس 
در  حادثه  یک  در  که  می گوید 
والیت،  این  باالبلوک  ولسوالی 
شش عضو یک خانواده زمانی کشته 
شدند که موتر حامل شان در سیالب 

واژگون شد.
حادثه  این  رسولی،  آقای  گفته  به 
از  و  است  داده  روی  شنبه  روز  شام 
آن  راننده  تنها  موتر  این  سرنشینان 
زنده مانده ولی در حالت کما به سر 
می برد. هنوز به جز یک نفر، اجساد 
سیالب  از  حادثه  این  قربانیان  بقیه 

بیرون کشیده نشده است.
جاری  فراه  والی  معاون  گفته  به 
شدن سیالب عالوه بر تلفات جانی، 
ساکنان  به  نیز  زیادی  مالی  خسارات 
والیت  این  مختلف  ولسوالی های 
وارد کرده است، اما میزان دقیق این 

باری های  برف  بغالن:  8صبح، 
شاهراه  سالنگ،  در گذرگاه  سنگین 
شمال با مرکز کشور را مسدود کرده 

است.
فواید  وزارت  مقامات  حال  عین  در 
عامه گفته اند که مسوالن موظف در 
سالنگ در حال پاک کاری این مسیر 

هستند.
قوماندانی  سخنگوی  بشارت  جاوید 

سه تن در میدان وردک 
بازداشت شدند 

تن  سه  بازداشت  از  ملی  امنیت  ریاست  مطبوعاتی  دفتر 
در  است.  داده  خبر  تروریستی  حمالت  انجام  اتهام  به 
به نشر  امنیت ملی  از سوی دفتر مطبوعاتی  اعالمیه ای که 
رسیده آمده است که این سه تن از مربوطات والیت میدان 
بازداشت  تروریستی  فعالیت های  به  ارتباط  در  وردک 

شده اند.
به نقل از این اعالمیه، این افراد در حمالت متعدد مسلحانه 
دست  والیت  آن  در  جاده  کنار  گذاری های  ماین  و 
داشته اند. در یک اقدام دیگر منسوبان ریاست امنیت ملی 
از مربوطات  می گویند، مقدار زیادی سالح و مهمات را 

والیت کاپیسا کشف و ضبط کرده اند.
و  سالح  این  کشف  با  که  است  آمده  اعالمیه  در 
و حمالت  تروریستی  بروز چندین حادثه  از  مهمات، 
به  جلوگیری  کاپیسا  والیت  مربوطات  در  مسلحانه، 

عمل آمده است.

آلمان 20 میلیون یورو به 
وزارت صحت کمک کرد 

آلمان کمک نزدیک به بیست میلیون یورو را در اختیار 
اجرای  زمینه  در  آن  از  تا  داد  قرار  عامه  صحت  وزارت 

برنامه های صحی استفاده شود.
به نقل از رادیو آزادی، قرار داد این کمک روز یک شنبه 
میان سرپرست وزارت صحت عامه و سفیر آلمان در کابل 

به امضا رسید.
داکتر ثریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه گفت که 
تخار،  والیات  در  وزارت  این  کمک  این  از  استفاده  با 
ایجاد  را  صحی  مراکز  کابل  و  لوگر  کندز،  بدخشان، 
»کیندن برگ« ظرف  آلمانی  می کنند که توسط موسسه 

دو سال عملی می شود.
افغانستان گفت که امیدوار  در عین حال سفیر آلمان در 
به  را  مردم  دسترسی  میزان  بتواند  کمک  این  تا  است 

خدمات صحی افزایش بدهد.

»کوتل  نمود:  اضافه  احمدی  آقای 
والیت  مسیر  از  را  بامیان  که  شیبر 
می کند  وصل  کابل  به  پروان 
نیزمسدود شده و موترهایی که در 
این مسیر در حرکت بودند به مناطق 

امن منتقل شده اند.«
می شود  گفته  گزارش ها،  اساس  به 
زایمان  درد  اثر  به  خانم  یک  که 
دوگانگی  فرزند  دو  و  خود  جان 
برگ  صد  کوتل  مسیر  در  را  اش 
ولسوالی یکاولنگ از دست داده است. 
مورد  این  در  بامیان  والیت  سخنگوی 
مردمی  گزارش های  فقط  »ماهم  گفت: 
را در زمینه داریم ولی تاهنوز هیچ مرجع 
رسمی این قضیه را به ما گزارش نداده 

است.«

دایکندی  والی  ارزگانی  علی  قربان 
گفته است که در میان کشته شدگان 
در  که  هستند  شامل  نیز  کودک  دو 

زیر برف جان داده اند.
اداره  مسووالن  این،  با  همزمان 
نیز  هرات  طبیعی  حوادث  با  مبارزه 
داده اند که سیالب در ولسوالی  خبر 
گلران در شمال این والیت جان دو 

نفر را گرفته است.
دفتر والی هرات گزارش کرده است 
اثر  در  خانواده  سه صد  از  بیش  که 
والیت  این  در  سیالب  شدن  جاری 

آسیب دیده اند.
هرات،  والی  سخنگوی  گفته  به 
شهر  مرکز  در  سیل  شدن  جاری 
ادرسکن،  ولسوالی های  و  هرات 
بر  زیادی  و گذره خسارات  غوریان 

جای گذاشته است.

منتظر  باربری  وسایط  هم  آن  از 
بازشدن راه هستند.

را  کشور  شمال  سالنگ  گذرگاه 
والیات  از  قسمت هایی  و  مرکز  با 
از  روزانه  که  می کند  وصل  جنوبی 
این مسیر در حدود هزار واسطه نقلیه 
رسیدن  با  مسیر  این  می نمایند.  تردد 
باری های  برف  شاهد  سرما  فصل 

سنگین و وزش طوفان می باشد. 

آغاز عملیات نوروز 
در بغالن

اردوی ملی  بغالن: مسووالن  8صبح، 
عملیاتی  آغاز  از  کشور  شمال  در 
والیت هاي  در  »نوروز«  نام  تحت 
خبر  بغالن  والیت  جمله  از  شمالي 

داده اند.
قوماندان قول اردوي شاهین در شمال 
کشور هدف از اجراي این عملیات را 
پاک سازي کامل النه هاي تروریستان 

عنوان نموده است.
زلمي ویسا فرمانده قول اردوي شاهین 
در شمال کشور در یک نشست خبري  
در  واقع  »قرغان«  به  موسوم  تپه ای  در 
دنبال  به  که  داشت  اظهار  غوري  دند 
دیگري  عملیات  قبلي،  عملیات هاي 
افغانستان  شمال  در  »نوروز«  نام  زیر 
آغاز گردیده است. به گفته ویسا این 
اردوی  نیروهاي  رهبري  به  عملیات 
اندازي  راه  بغالن  در  وی ژه  به  ملی 
گردیده اما نیروهاي پولیس و ناتو نیز 

در این عملیات شرکت دارند.
گفت  شاهین  اردوي  قول  قوماندان 
که در این عملیات سعي خواهد شد 
جلوگیري  غیرنظامیان  تلفات  از  تا 

شود.
افزود  ملی  اردوی  نیروهاي  فرمانده 
پیروزي  امر  در  مردم  همکاري  که 
مهم  »نوروز«  عملیات  در  آنان 
بغالن  باشندگان  از  وي  مي باشد. 
حین  را  امنیتي  نیروهاي  تا  خواست 

اجراي عملیات یاري رسانند.

صورت  به  بامیان  مواصالتی  راه های 
عموم به روی ترافیک مسدود است.«

موتر  حدود11  در  نمود  اضافه  وی 
باربری از مدت چند روز به اینسو که در 
مسیری بین ولسوالی یکاولنگ و پنجاب 
در منطقه پشته غرغری ولسوالی پنجاب 
در برف گیر مانده، وضعیت مسافرین و 
رانندگان آن وخیم توصیف شده است.

خسارات هنوز مشخص نشده است.
گفت  همچنین  رسولی  آقای 
انار دره  ولسوالی های خاک سفید و 
میزان خسارات  بیشترین  فراه  والیت 
جاری  و  باران  شدید  بارش  از  را 
شدن سیل طی چند روز گذشته دیده 

است.
خرابی  دلیل  به  می گویند،  مقامات 
راه ها، ماموریت زمینی کمک رسانی 
سیالب ها  این  آسیب دیدگان  به 
محلی  مقامات  است.  شده  متوقف 
کننده  کمک  نهادهای  از  فراه 
خواسته اند تا با استفاده از هلیکوپتر به 

آسیب دیدگان کمک رسانی کنند.
والیت  محلی  مقام های  همچنین 
برف باری  اثر  به  می گویند  دایکندی 
شدید در مرکز این والیت و ولسوالی 
سنگ تخت چهار تن هالک شده اند. 

امنیه بغالن می گوید که از ساعت 8 
شب یکشنبه تاکنون در اثر برف باری 
شدید شاهراه سالنگ به روی وسایط 
گفته  وی  اما  است.  گردیده  مسدود 
مراقبت  و  حفظ  موظفین  که  است 
تا این  سالنگ به شدت تالش دارند 

مسیر به زودی بازگردد.
پولیس  سخنگوی  برگفته های  بنا 
بیش  و  موتر مسافربری  صدها عراده 

والي بغالن 
یک ولسوال را 

سزا می دهد

عبدالمجید  منشي  بغالن:  8صبح، 
ولسوال  که  مي گوید  بغالن  والي 
کوکنار  کشت  افزایش  از  ده صالح 
رسانه ها  اختیار  در  را  نادرستی   آمار 
به سزاي  باید  بابت  این  از  قرارداده و 

اعمال خود برسد.
عبدالحنان اندرابي، ولسوال ده صالح 
مسلح  سارقان  افزایش  که  بود  گفته 
تا  است  شده  سبب  ولسوالي  این  در 
کوکنار  زرع  به  دست  کشاورزان 
سال  طي  وي  اظهارات  بر  بنا  بزنند. 
جاري 20 درصد تریاک و 30 درصد 
چرس در ولسوالي ده صالح از سوي 

دهقانان کشت شده است.
اما منشي عبدالمجید والي بغالن نسبت 
واکنش  اندرابي  آقاي  ادعاهاي  به 
ولسوال  که  می گوید  داده  نشان 
نموده  ده صالح غیرمسووالنه صحبت 

و به زودي سزایش را خواهد دید.
عبدالرحمن  پاسوال  مل  حال  این  با 
بغالن  والیت  پولیس  رییس  رحیمي، 
ولسوالي  این  در  را  کوکنار  کشت 
کوکنار  که  می گوید  اما  نموده  تایید 
نگران  که  نشده  کشت  حدي  به 
کننده باشد. وی در عین حال از آغاز 
عملیات در آینده نزدیک در ولسوالي 
برکه و ده صالح خبر داده است. این 
در حالي است که مسووالن محلي در 
ولسوالي برکه نیز گفته اند اگر تا سال 
بیرون  ولسوالي  این  از  طالبان  آینده 
کشت  که  می رود  احتمال  نشوند 

کوکنار بیشتر شود.
شوراي والیتي بغالن نیز از دامنه ناامني 
و  برکه  ولسوالي  در  طالبان  و حضور 
موجودیت دزدان مسلح در ده صالح 
اظهار نگراني نموده مي گوید اگر این 
ناامني ها ادامه یابد احتمال می رود که 
کشت کوکنار در بغالن افزایش یابد.

اکثر راه های مواصالتی بامیان مسدود است

برف باری در سالنگ، ارتباط مرکز را با شمال قطع کرده است
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از آن خروج تا این خروج
امروز 26 دلو، تداعی گر روزی است که قشون 
سرخ اشغال گر شوروی پس از هفت سال اشغال 
افغانستان  از  را  خروجش  ناگزیر  تجاوز،  و 
و  به حمایت  که  را  دولتی  و  رژیم  و  کرد  آغاز 
تنها گذاشت.  بود،  آمده  بر سرکار  او  پشتیبانی 
قشون سرخ به حمایت از حکومتی به افغانستان 
از  افغانستان  مردم  عزم  و  اراده  که  بود  آمده 
همان آغاز به وجود آمدنش در ضدیت کامل با 
آن قرار داشت و ذهنیت عمومی مردم افغانستان 
داشت،  قرار  آن  با  تقابل  در  قبل  خیلی  از  که 
باشد.  موافق  آن  با  نمی توانست  وجه  هیچ  به 
می شد  توجیه  بهانه  این  با  افغانستان  اشغال 
همدستی  در  منطقه  مرتجع  کشورهای  گویا  که 
با کشورهای امپریالیستی در تدارک یک تهاجم 
وسیع و برنامه ریزی شده به افغانستان هستند، 
انقالب 7 ثور!! و حکومت دموکراتیک منبعث  تا 
از آن را از بین ببرند. شگفت این که شوروی ها 
خود در از بین بردن آن رژیم، پیشگام شدند و 
حفیظ اهلل امین را که فرمانده و قوماندان کودتای 
خونین هفت ثور بود در کاخی در خارج از شهر 
کابل که تازه به آن کوچیده بود، کشتند. ببرک 
کرملین  دست نشانده  نایب السلطنه ی  کارمل، 
خارج  از  که  شرم آورش  بیانیه ی  نخستین  در 
پخش  بیگانه  رادیوی  امواج  توسط  و  از کشور 
وطن  پدر  ملی  جبهه  ی  به  را  اقدام  این  می شد، 
نداشت(  خارجی  وجود  اصال  وقت  آن  در  )که 
منسوب کرد و کشتن امین را نیز بنابر تصمیم 
با  که  چیزی  دانست.  مذکور  ناموجود  جبهه ی 
وجود نمایشات دروغین و ریاکارانه و منافقانه 
حزب دموکراتیک خلق!! پس از آن هم به وجود 
از  دلگرم  نجیب  رژیم  صورت  هر  به  نیامد. 
آخرین  عنوان  به  شوروی اش  اربابان  حمایت 
فرمانده وابسته به شوروی فکر می کرد می تواند 
با کنار گذاشتن سلف نگون بختش - ببرک کارمل 
- برجا بماند. این در حالی بود که گورباچوف، 
و  بود  گرفته  دست  در  را  قدرت  شوروی  در 
عنوان  تحت  که  تسلیم طلبانه ای  برنامه های  با 
»گالسنوست« و »پروسترویکا« آنها را تیوریزه 
در  را  شوروی  جایگاه  می کوشید  بود،  کرده 
منظومه ی جهانی حفظ کند. در واقع این کار یک 
کاپی برداری ناکام از برنامه ی لنین در سال های 
پس از 1922 بود که عجالتا توانسته بود شوروی 
را در برابر مخالفین داخلی و خارجی اش حفظ 
با  اوضاع و شرایط عصر گورباچوف  اما  کند. 
به  تفاوت داشت. رژیم نجیب  لینین خیلی  زمان 
تغییراتی ظاهری  از گورباچوف کوشید  پیروی 
و  کند  ایجاد  حزب  و  حکومت  ساختار  در 
درنهایت حتا نام حزب را هم عوض کرد، اما این 
کار هیچ سودی نبخشید و با رفتن قشون سرخ، 
زوال حاکمیت حزب و دولت هم آغاز شد، زیرا 
مردم افغانستان همچنان در ضدیت با رژیم قرار 
داشتند و ظاهرسازی های رژیم نمی توانست آنان 
را بفریبد. تجربه ی حکومت نجیب و قبل از وی 
اسالفش نشان داد که هیچ رژیمی بدون تکیه ی 
صادقانه بر مردمش نمی تواند دوام بیاورد، حتا 
باشد.  حامی اش  شوروی  مانند  ابرقدرتی  اگر 
قدرتی  هیچ  که  باشیم  داشته  درنظر  ثانی  در 
حمایتش  همیشه  برای  نمی تواند  ابرقدرتی  و 
و  نیازها  درنظرداشت  با  بلکه  دهد.  ادامه  را 
احتیاجاتش و اصل دانستن منافعش عمل خواهد 
رژیمی  پشتیبان  و  حامی  مردمی،  اگر  اما  کرد. 
گردند که آن را از خود می دانند، تا همیشه مدافع 

و حامی اش خواهند بود. 

زنگ اول
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»از ورای دود و آتش« سلسله گزارش هایی است که بر اساس گفته های  قربانیان 
جنگ های سه دهه اخیر افغانستان تهیه شده است. این گزارشها که  بدون 

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 

3   سال چهارم  شماره مسلسل 1088     دو شنبه 25 دلو  1389

935


نروید! که گفتند و برگشتاندند مسلح افراد را
اگرشمابرویدافشارسقوطمینماید.مادشمن
دوباره خانههایشان به همه راندیم. عقب را
وخیمتر اوضاع زیرا نبود، امیدی اما برگشتند،
یک از کمتر شاید جریان در میرفت. شده
نمود اصابت ما خانه در راکتی ناگهان ساعت
ودخترمکه18سالداشت،بهشهادترسید.
بعدازآنهممنطقهماسقوطنمودوهمهفرار
نمودیموهمهداروندارمابهتاراجرفت.ازآن
روزوحادثهمدت18سالاستکهمیگذرد
محکوم جرم کدام به ما که نمیدانم من اما
شدیمکهدخترمراشهیدنمودند،مالودارایی
مارابهتاراجبردندوخانههایماراآتشزدند!
داریم گناهی کدام یا و نبودیم مسلمان ما آیا
کهخودتاهنوزنمیدانیم؟عامالنآنرویداد،
من نشدهاند. محاکمه هنوز جنایتکاران یعنی
صدها و افشار واقعه عامالن محاکمه خواهان
حادثهدیگرهستم.دولتبایدمارایارینماید
تاکهعدالتبرقرارگردد.بهامیدچنینروزی

زندهام.«


جنگهمهروزهجریانداشتواکثرنقاطشهر
ازسکنهشده دوامدارخالی بهسببجنگهای
بود، گرفته خود به وحشتناکی چهره شهر بود.
نمیشد. دیده کسی کوچهها و سرک در زیرا
افرادیکهدیدهمیشدند،بسیارباترسووحشت
ازیکطرفبهطرفدیگرمیرفتند،زیراراکت
ومرمیزیادمیآمدواحتمالزخمیویاکشته
شدنمیرفت.جنگادامهداشت.یکروزصبح
اثرصدایفیرمرمیواصابتراکت همهمادر
بلندشدیم.وضیعتبسیارخراببود،زیراراکت
ومرمیازچندینجناحباالیمنطقهمامیآمدو
افشار نوبت بار این راواضحمیساختکه این
استکهبایدویرانشود.همانطورهمشد،زیرا
جنگهرلحظهشدیدتروشدیدترشدهمیرفت.
بردهبودیمکه پناه همهدرکناردیوارهایخانه
روز آن در ما مردم اما شود، ختم جنگ شاید
بایدقربانیمیدادندوبایدمظلومواقعمیشدند.
هنوزمدتچندیازجنگسپرینشدهبودکه
ناگهانسروصدابلندشدکههمهفرارنمایید،زیرا
همهسراسیمه است. ماشده منطقه وارد  دشمن
بودیمکهدر اینفکر به بیرونشدیمو ازخانه
اینحالتبهکجابرویم.همینبودکهدوبارهما

نمود: آغاز چنین را زندگیاش قصه مادری،
و بدهیم شهید مردم ما جرم کدامین به »چرا؟
تابهکیاینگونهجنایتهاراتحملنماییم؟از
کشور وارد را روسها کمونیستها، که زمانی
تعدادی زیرا شد. زیاد ما مردم مشکل نمودند،
مجبورشدندکهسالحبهدستبگیرندوجنگ
آغاز شوروی یعنی بیگانه نیروهای مقابل در را
توسط زیادی مردمان زمان آن در که نمایند،
شدند. کشانده خون و خاک به جناح دو هر
شوروی نیروهای که رسید روزی باالخره اما
نمودند. ترک را کشور و خوردند شکست
ازکمونیستهاگرفتندوما مجاهدینقدرترا
ملترنجدیدهوبیچارهخستهازجنگوویرانی
بهاینخوشبودیمکهروسهاشکستخوردند
همه این اما ندارد. وجود مشکلی هیچ دیگر و
ناامیدیداد،زیرا به امیدبعدازمدتیجایشرا
به کابل شهر شد. آغاز میانگروهی جنگهای
چندینقسمتتقسیمشد،کهمردمازیکمنطقه
بهمنطقهدیگررفتهنمیتوانستند،زیرادریکجا
دیگر جای در و میکرد حکومت گروه یک
در کدام هر میکرد. حکمرانی دیگر، گروهی
بودند. همهکاره خویش حاکمیت تحت منطقه

رسانهها فعالیت زمینه و داشتند حاکمیت دیکتاتوری
به دسترسی با کشورها این مردم ولی بود، محدود
او برسانند. بههمدیگر را انقالب پیام توانستند انترنت
مردمی اعتراضات سازماندهی در رسانهها که گفت
به اما، کردند. بازی را سازندهای نقش کشور این در
از آنکه با افغانستان رسانههای ذکی، آقای گفتهی
میان ناهماهنگی ولی هستند، برخوردار بیان آزادی
نکنند. آنان به اعتمادی مردم، که شده باعث رسانهها
افغانستانتعدادیشاندولتی اومیافزاید:»رسانههادر
برخی و دولتی مقامهای به وابسته دیگرشان شمار و
دیگروابستهبهاحزابوسرمایهدارانهستندکهمجبور
هستندسیاستهایشانرادرنشراتخودلحاظبکنند.
خبرنگاراندرافغانستانازآزادیبیانکاملبرخوردار
را خود پیش از پیش نویسندگان همچنین و نیستند
بهخودسانسوری ما یعنیخبرنگاران سانسورمیکنند.
مبتالهستندوتازمانیکهخودسانسوریوجودداشته
بازتاب است، فکرشان در که نمیتوانندچیزی باشد،
در رسانهها که میکند تاکید ذکی اهلل حفیظ دهند.«
ندارندوهمچنیندارایاستقالل یکخطواحدقرار

نیستند.
گرچندکثرترسانههادرافغانستانمایهشادمانیمردم
اینکشوراست،ولیآنطوریکهبهنظرمیرسددر

جلبافکارواعتمادمردمتاکنونضعیفبودهاند.



استوازهمینرو،رسانههانتوانستهاندتاثیراتیراکهدر
آنکشورهابهجاگذاشته،درافغانستاننیزبهجابگذارند.
بهگفتهیاو،درکشورهایخاورمیانهکه»استبدادکهنه
وفرسوده«حاکمیتمیکرد،مردمبهاطالعاترسانهها
اصالحات آوردن خاطر به و داشتند بیشتری اعتماد
بهدلیل افغانستان »در گفت: او شدند. بسیج بهزودی
فضاینیمهبازسیاسی،مردمبهرسانههاوپیامهاییکهاز
طریقرسانههامنتشرمیشوندکمترتوجهمیکنند.دلیل
و مشکالت درگیر رسانههایما که است این دیگرش
باآن افغانستان مردم چالشهاییهستندکهدرمجموع
فرق یک ما یعنی، هستند. گریبان به دست مشکالت
اساسیبادوکشوریکهانقالبصورتگرفت،داریم.«
آقایتوحیدیمیافزایدکهمردممصروتونسبهبرخی
روسای برکناری دموکراسی، آوردن از ارزشها، از
اساسی اصالحات و آزاد انتخابات برگزاری و جمهور
درنظامهاتوافقکاملداشتند،امادرافغانستاناختالفات
به که دارد وجود جامعه پایین الیههای تا حکومت از
به مردم که است شده باعث اختالفات این او، گفتهی

رسانههاکمترتوجهکنند.
بر افغانستان روزنامه سردبیر ذکی، اهلل حفیظ همچنین
تونس و مصر اخیر تحوالت بر رسانهها اساسی نقش
خاورمیانه دیگر کشورهای از برخی اعتراضات در و
تاکیدکردهمیگویدباآنکهدراینکشورهانظامهای

در لرزه به را ایران دولت مقامهای فیسبوک، طریق
اینتظاهراتآنطوریکهگفتهمیشود آوردهاست.
در تونس و مصر اعتراضهایشهروندان از بهحمایت
دولت مقامهای اما شد، خواهد راهاندازی کشور این
مانند شهروندان، این تظاهرات که نگراناند اینکشور
تظاهراتهایشهروندانتونسومصرعلیهدولتادامه

پیدانکند.
آزادیهای از که کشورهایی در رسانهها حال، هر به
کمتریبرخوردارند،حداقلدرچندهفتهاخیرتوانستهاند
تاثیرعمیقیرارویسرنوشتاینکشورهابهجابگذارند.
آزادانه فعالیت برای فضا که آن با افغانستان در اما،
رسانههانسبتبهخیلیازکشورهایمنطقهبازتراست،
تحوالتکشور و تغییر در میرفت، توقع آنطوریکه
دست از برخی است. داشته پی در را کمتری تاثیرات
شدن نهادینه عدم را امر این دلیل رسانهای، اندرکاران
آزادیبیاندرکشوروناهماهنگیرسانههادربرخوردبا
مسایلمختلفعنوانمیکنندومیافزایندکهرسانههای
افغانستانازارزشهایواحدیپیروینمیکنند.صدیق
»نی«، اهللتوحیدی،مسوولدیدهبانرسانههادرموسسه
حمایتکنندهرسانههایآزادافغانستان،میگویدشرایط
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با مطرح شدن طرح ايجاد پايگاه يا پايگاه های دايمي 
يا  رد  بر  مبتني  تحليل  افغانستان، دو  امريكا در خاك 
دو  اين  به  اگر  رسانه ها مطرح می گردد.  در  تاييد آن 
تاييد  بر  و ديگري  بر رد مطلق  ارزيابي كه يكي  نوع 
استوار است، توجه شود، ديده می شود كه  مطلق آن 
اين نظريات مبتني بر قضاوت پيش از وقت يا نگاهي 
كمتر  ميان  اين  در  می باشد.  ذهنيت گرايي  از  آكنده 
ديده می شود كه اين موضوع با در نظر گرفتن جوانب 
و احتماالتي كه در قرارداد يا معاهده مربوط به آن قابل 

طرح اند، به بحث گرفته شود.
از آن  بعد  افغانستان  امريكا در  دايمي  پايگاه  موضوع 
در  كرزي  جمهور  رييس  كه  گرديد  مطرح  جدي تر 
كنفرانس خبري خود تاييد كرد كه سخناني در مورد 
مقامات  سوي  از  افغانستان،  در  پايگاهي  چنين  ايجاد 
اعالم  كرزي  آقاي  است.  شده  مطرح  امريكايی 
به  موضوع  اين  خصوص  در  تصميم گيري  كه  كرد 
نهادهاي ملي افغانستان بستگي دارد. طرح اين موضوع 
به صورت سربسته از سوي آقاي كرزي باعث گرديد 
آن  با  مطلق  مخالفت  در  يا  و  مطلق  طرفداري  به  تا 

تحليل هايي در رسانه ها به نشر برسد.
به  افغانستان،  در  امريكا  دايمي  پايگاه  ايجاد  مخالفان 
با  پايگاه هايي  يا  پايگاه  چنين  ايجاد  كه  نظراند  اين 
مردم  ديني  گرايش های  و  منطقه اي  حساسيت های 
از  برخي  در  كه  حاليست  در  اين  می باشد.  ناسازگار 
كشورهاي مهم اسالمي از جمله عربستان، امريكايي ها 
اين  در  مخالفتي  با  كار  اين  و  دارند  پايگاهي  چنين 
ديگر  سوي  از  است.  نشده  و  نبوده  مواجه  كشورها 
حساسيت های منطقه ای نيز با اين كه قابل انكار نيست، 
اما از آنجايي كه در مورد  ارزش نگاري حساسيت های 
استقرار  از  افغانستان  كه  احتمالي  سود  و  منطقه ای 
توجه  بياورد،  به دست  می تواند  امريكايي  پايگاه های 
اين  نگرفته،  صورت  اطمينان  قابل  مويدات  بر  مبتني 
ناپذير   شكست  استدالل  يك  نمی تواند  نيز  موضوع 
در  امريكا  دايمي  پايگاه های  رد  در  معتنابه  قويا  و 

افغانستان تلقي شود.
به  نيز  پايگاه  چنين  ايجاد  طرفداران  ديگر،  سوي  از 
صورت سربسته سخن گفته اند. با اين كه در طرفداري 
از ايجاد پايگاه يا پايگاه های دايمي امريكا در افغانستان 
و  داخلي  ثبات  موجب  كار  اين  كه  می شود  گفته 
اما در مورد ميكانيزم به كارگيري  منطقه ای می گردد، 
نيروهاي اين پايگاه ها در راستاي تامين و تحكيم ثبات 
نشده  گفته  سخن  شفاف  چندان  منطقه  و  افغانستان 

است. 
افغانستان  اخيرا جنرال عبدالرحيم وردگ، وزير دفاع 
استقبال  كشور  در  امريكا  دايمی  پايگاه های  ايجاد  از 
دراز  در  می تواند  اقدام  اين  كه  است  گفته  و  كرده 
مدت به ثبات در افغانستان منجر شود. در سايت انترنتي 
بي بي سي به نقل از جنرال وردك آمده است كه اين 

امنيت  برای  پايگاه ها می تواند تضمينی 
از  دفاع  وزير  طرفداري  باشند.  منطقه 
در  امريكا  نظامي  پايگاه های  ايجاد 
مسووالن  كه  می دهد  نشان  افغانستان، 
نظامي افغانستان بدين نظر می باشند كه 
در  امريكا  نظامي طوالني مدت  حضور 

افغانستان بي فايده نمی باشد.
اين خصوص آنچه  نظر می رسد در  به 
كه  است  اين  شود  توجه  بدان  بايد 
افغانستان  در  امريكا  نظامي  حضور 
ايجاد  يا  طوالني مدت  صورت  به 
افغانستان  در  امريكا  نظامي  پايگاه های 
صورت  نامه ای  موافقت  چه  مبناي  بر 

نجيب منلی، مشاور وزارت ماليه می گويد كه حكومت 
افغانستان نصف بودجه انكشافی خود را نتوانسته است 
كه مصرف كند. با توجه به اين كه در سال های گذشته 
مصرف  كامل  گونه  به  كشور  انكشافی  بودجه  نيز 
نمی گرديد، پس تغييری در عملكرد مالی و انكشافی 
به  قادر  همچنان  دولت  و  نيامده  وجود  به  حكومت 

اجرای كامل بودجه مذكور نيست.
آقای منلی كه در كنفرانس خبری در شهر جالل آباد 
می گفت،  سخن  خبرنگاران  با  ننگرهار  واليت  مركز 
و  كاری  توانايی  دارد  تالش  دولت  كه  كرد  تاكيد 

مديريتی اداراتش را باال ببرد.
منلی می گويد حكومت ظرفيت  آقای  همان گونه كه 
ولی  ندارد.  انكشافی  بودجه  برای مصرف  برنامه ای  و 
حكومت  كه  كرد  باور  حرف  اين  به  نمی شود  ديگر 
با باال بردن  واقعا پاليسی درست و معقولی در ارتباط 
ظرفيت ها روی دست دارد. چون در گذشته نيز گفته 
بودجه  با مصرف  ارتباط  در  را  بود كه ظرفيت هايش 

انكشافی باال می برد اما چنين چيزی رخ نداد. 
سال  چند  طی  وعده  يك  تكرار  مردم  برای  ولی 
نشان گر فقدان پاليسی و تمايل به اجرای پاليسی ها در 
حكومتی است كه با گزافه گويی به مشكالت اساسی 
خود توجه نمی نمايد و باال ياد گرفته است كه آن را به 

گردن خارجی ها بيندازد. 
ديگر  مقامات  از  يك  هيچ  نه  و  منلی  آقای  نه 
ناكامی  داليل  مورد  در  دقيقی  توضيح  ماليه  وزارت 
ارايه  انكشافی  بودجه  مصرف  در  وزارت خانه ها 
مشكالت  چرا  كه  نمی گويند  آنها  همچنين  نداده اند. 
مثال،  نمی شود.  بودجه حل  راه مصرف  سر  بر  ديرينه 
می آورند  دليل  نهاد های حكومتی  از  بسياری  همواره 
كه مسايل بوروكراتيكی مانند تاخير در تصويب و در 
اختيار گذاشتن بودجه از سوی پارلمان و وزارت ماليه 
موجب عدم مصرف پول ها می گردد. حاال بايد وزارت 
ماليه توضيح بدهد كه چرا ما همانند هر كشور ديگر 
بودجه را در وقت معين تصويب و  به صورت عادی 
در اختيار وزارت خانه های مربوط گذاشته نمی توانيم. 

انكشافی  بودجه  مصرف  عدم  بايد  آن  از  فراتر  ولی 
بايد گفت كه  را در يك چشم انداز كالنتر ديد. اول 
حكومت چه فهمی از بودجه انكشافی خود دارد، چرا 
نمی تواند؟  رسانده   مصرف  به  بعد  و  تصويب  را  آن 
تشخيص  و  برنامه ريزی  كدام  اساس  بر  حكومت 
اولويت های انكشافی كشور اين بودجه را به تصويب 

می رساند؟
افغانستان  حكومت  سيستم  با  نزديك  از  كه  كسانی   
آشنا هستند می دانند كه در حكومت در مورد توسعه 
نه كسی درباره آن  و  پاليسی سازی می شود  نه  كشور 
اين گونه است كه حكومت يك  فكر می نمايد. گاه 
اما  می دهد  قرار  وزارت خانه ها  اختيار  در  پول  مقدار 

امريكا  نظامي  پايگاه  ايجاد  می گيرد. طبيعي است كه 
حاكميت  با  كه  است  بين المللي  تعامل  افغانستان،  در 
ملي افغانستان مرتبط می گردد و از اين رو بايد در قالب 
يك تعامل موجود در حقوق بين الملل مورد رسيدگي 

قرار گيرد.
نظاميان  قانونمند  حضور  ساز  زمينه  می تواند  آنچه 
گردد،  افغانستان  در  طوالني  صورت  به  امريكايي 
دولت های  بين  بايد  كه  است  جانبه ای  دو  معاهده 
افغانستان و اياالت متحده امريكا منعقد گردد. طبيعي 
است كه در اين معاهده زمان، مكان و چوكات استقرار 
نيروهاي امريكايي در افغانستان مطرح می گردد و روي 
هريك از اين مسايل بايد توافق صورت گيرد. شكي 
موافقت  بدون  امريكايي  نظاميان  حضور  كه  نيست 
دولت افغانستان و بدور از مجوزهاي موجود در عرصه 

بين المللي قابل توجيه نمی باشد.
در  امريكا  و  افغانستان  ميان  كه  معاهده ای  اين،  بر  بنا 
رابطه به حضور احتمالي دايمي نظاميان امريكايي در 
افغانستان به امضا می رسد، از اهميت برخوردار است. 
در واقع اين معاهده است كه مشخص خواهد ساخت، 
خاك  در  امريكايي  نيروهاي  حضور  از  افغانستان 
متضرر  آن  از  اين كه  يا  می گردد  مستفيد  كشورش 
می شود. زيرا تضمين هايي كه در راستاي عدم آسيب 
رساني به همسايگان در معاهده در نظر گرفته می شود، 
می تواند در كاستن يا افزودن حساسيت های منطقه ای 
داشته  نقش  همسايه  كشورهاي  سوي  از  خصوص  به 
باشد. از سوي ديگر، تعهدات احتمالي كه امريكا در 
به  نيروها در خصوص كمك  اين  از  استفاده  راستاي 
كه  را  مسووليت هايي  و  می پذيرند  افغانستان  امنيت 
از ناحيه تهديدات  افغانستان  از ثبات  در قبال حمايت 
احتمالي  كارآيي  می تواند  می شوند،  متقبل  منطقه ای 
يا عدم كارآيي احتمالي حضور دايمي اين نيروها در 

كمك به ثبات داخلي و منطقه ای را تعيين كند.
همكاري های  قالب  در  كشورها  از  بسياري  هم اكنون 
كشور  اين  به  امريكا،  متحده  اياالت  با  استراتيژيك 
اين  در  نظامي خويش را  پايگاه های  تا  اند  داده  اجازه 
كشور ها ايجاد كند. اين كشورها از ايجاد اين پايگاه 
منطقه ای  ثبات  تامين  راستاي  در  وزنه  يك  عنوان  به 
موقعيت  نظر  از  اگرچه  افغانستان  كرده اند.  استفاده 
تمايالت  تالقي  نقطه  در  جغرافيايي  استراتيژيك 
اما اين مساله مانع از  استيالجويانه مختلف قرار دارد، 
استراتيژيك  از همكاري های  بتواند   آن نمی شود كه 
با كشورهاي تاثيرگذار بر سياست های جهاني بهره مند 

شود.

واضح است كه بسياری از آنان برنامه 
ندارند  را  بودجه  تطبيق  ظرفيت  و 
پول ها  كردن  مسترد  به  مجبور  و 

می شوند.
نمونه های  از  يكی  بی برنامگی  اين 
حكومت  در  انكشاف  پاليسی  فقدان 
كه  بگيريم  ناديده  نبايد  است.  
به  افغانستان  حكومت  وابستگی 
نوعی  خارجی  موسسات  و  كشور ها 
دولت  در  را  بی برنامگی  و  تنبلی 
اين  است.  به وجود آورده  افغانستان 
خارجی اند  موسسات  و  كشورها 
انكشافی  و  كاری  اولويت های  كه 
افغانستان  مدنی  جامعه  و  حكومت 
از  برخی  مثال،  می نمايند.  تعيين  را 
كنندگان  تمويل  و  سفارت خانه ها 
آنها  می دهند.  پول  معلولين  برنامه  يك  به  بين المللی 
مشخص  را  برنامه  آن  اولويت های  و  اهداف  همه 
می كنند و وزارت خانه مربوطه همانند يك قراردادی، 
سفارت خانه  آن  اگر  يعنی  می نمايد.  اجرا  را  پروژه 
ندهد،  پول  معلولين  برنامه  آن  به  كننده  تمويل  يا  و 
وزارت خانه مربوطه برنامه ای در اين ارتباط برای اجرا 

در دست ندارد.
اين وضعيت در بيشتر وزارت خانه های افغانستان حاكم 
دفتر  به  تا  خارجی اند  موسسه  يك  منتظر  همه  است. 
وزير بيايد و درباره برنامه های خود توضيح بدهد و از 
آقای وزير بخواهد كه در قسمت تطبيق آن همكاری 
نمايد. دولت در كل به اين شيوه به يك مقاطعه كار و 

قراردادی بزرگ تبديل شده است.
حكومت  كه  می گويد  ما  برای  ماليه  وزارت  مشاور 
را  ظرفيت هايش  خود  انكشافی  بودجه  مصرف  برای 
كه  نمی گويد  ما  برای  منلی  آقای  ولی،  می برد.  باال 
مشكل تنها در ايجاد ظرفيت نيست، بايد حكومت برای 
توسعه كشور پاليسی و استراتژی بسازد تا ظرفيت ها و 

امكانات خود را برای تطبيق آن  استفاده نمايد.
مثال، افغانستان به شدت از نبود نيروی كار ماهر رنج 
می برد. ولی كمترين سرمايه گذاری باالی دانشگاه ها و 
مكاتب می شود. دانشجويانی كه در دانشگاه كابل، به 
عنوان يكی از بزرگترين دانشگاه های افغانستان، درس 
گذشته  سال   9 در  نهاد  اين  كه  می دانند  می خوانند 
آنچه  است.  ديده  خود  به  را  سرمايه گذاری  كمترين 
كه انجام شده بيشتر به واسطه كمك خارجی ها بوده 
مانند بازسازی دانشكده شرعيات و اهدای كتاب های 
اياالت متحده.  از سوی  به كتابخانه دانشگاه  انگليسی 
خود  اولويت های  اساس  بر  مختلف  كشور های 
بخشی از دانشگاه كابل را سر و سامان می دهند. سهم 
حكومت افغانستان چيزی بيشتر از دادن معاش ناچيز به 

استادان نيست.
واضح است كه بدون سرمايه گذاری باالی دانشگاه ها 
و  انكشاف  برای  ماهر  كار  نيروی  كشور،  مكاتب  و 
پيشرفت افغانستان به وجود آمده نمی تواند. حكومت 
فقدان نيروی كار ماهر را با پوست و استخوان درك 
معلوم  هيچ كسی  برای  كه  داليلی  به  ولی  می نمايد. 

نيست دست به چنين كاری نمی زند.
اكنون سوال اين است كه وقتی حكومت در كنفرانس 
كابل از كشور های كمك كننده خواست كه پول های 
مصرف  به  افغانستان  حكومت  طريق  از  را  بيشتری 
امور می نمايد،  افغانی شدن  از  برسانند و هی صحبت 
آيا واقعا توانايی مصرف بخش اندكی از كمك های 
حافظ  گفته  به  دارد؟  را  خود  ملی  بودجه  و  خارجی 

شيرازی: 
تكيه برجای بزرگان نتوان زد به گزاف

تا كه اسباب بزرگی همه آماده كنی

 ضیا زیرک

ايجاد پايگاه نظامي 
دايمي امريكا
 و نفع و ضررهاي
 قابل تصور

 محمد هاشم قیام

موجود عجیبی به نام
 »بودجه انكشافی«
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را فراموش نکنیم که زحمت بسیاری هم خلق می شود. 
باران تا حدود زیادی به کاهش آلودگی  بارش برف و 
اکنون کابل  باشید  اگر متوجه شده  هوا کمک می کند. 

هوای صاف و پاکی دارد.
بدون شک بارش برف و باران تاثیر زیادی بر رشد و نمو 
گیاهان دارد. همچنین وجود گیاهان و بودن مناطق سبز 
کمک زیادی به کنترول و تصفیه آلودگی هوا می کند. اما 
در بسیاري از مناطق شهري، غلظت آالینده های هوا چنان 
زیاد است که گیاهان نمی توانند به خوبي رشد کنند، چه 
رسد به این که آلودگي را تا سطوح قابل پذیرش کاهش 
دهند. جریان های هوا و منابع متعدد آالینده، آلودگي هوا 

را به نگراني منطقه اي تبدیل می کنند. 
هوا  از  را  دي اکسیدکربن  گیاهان  هرچند  همچنین 
دي  سطوح  روي  ولي  می کنند،  آزاد  اکسیژن  و  جذب 

اکسیدکربن و اکسیژن شهر اثر اندکي دارند.

باید جلوی  تنفسی روبرو هستند. شاروالی  بیماری های  
چنین فعالیت هایی را بگیرد و آن ها را به خارج از شهر 
هدایت نماید و صدها هزار تن را قربانی منافع چند تن 

افراد محدود ننماید.
 2: دود موترهای فرسوده   

متاسفانه از زمان حضور طالبان در افغانستان گمرک های 
افغانستان بر روی موتر های فرسوده که در سایر کشورها 
مرور  و  عبور  حق  بودن،  دودزا  و  فنی  نقص  اثر  در 
نداشتند، باز شد و کشور از این جهت متحمل خسارات 
موتر های  قبال  در  ملی  سرمایه  هم  زیرا  شد؛  فراوان 
فرسوده از کشور خارج می شود و هم در اثر نقص فنی 
انواع بیماری را به ارمغان می آورند. دولت منتخب پس 
از روی کار آمدن نتوانست، یا نخواست جلوی آنها را 
بگیرد! در حالی که سایه مرگ در آسمان کابل از آثار 

چنین موتر های فرسوده ای است.
3: گرد و غبار در اثر تخریب محیط زیست                        
تخریب و فرسایش محیط زیست یکی دیگر از عوامل 
آلودگی و گرد و غبار در شهر کابل است. بررسی تمام 
عواملی که سبب تخریب محیط زیست می شوند بحث 
گفت  می توان  قطعی  صورت  به  ولی  است.  دیگری 

سالیانه 3 میلیون نفر در اثر آلودگي هوا جان خود را از 
دست می دهند که 90 درصد آنان در کشورهاي توسعه 
یافته هستند. در بعضي کشورها تعداد افرادي که در اثر 
از  بیشتر  می دهند،  دست  از  را  خود  جان  عامل  همین 
قربانیان تصادفات رانندگي است. این مرگ و میر به طور 
خاص مربوط به آسم، برونشیت - نفس تنگي و حمالت 

قلبي و آلرژي های مختلف تنفسي است .
با  که  برفی  است.  برف  ریزش  شاهد  کابل  روزها  این 
آلوده  چهره ی  از  اندکی  توانسته  خود  پاکی  و  سپیدی 
این شهر بکاهد. اما فقط کافی است که این برف ها آب 
در  راحتی  به  که  نمی کنید  جرات  حتا  وقت  آن  شوند، 
در  خیابان ها  و  بروید. کوچه ها  راه  خیابان ها  و  کوچه ها 
هنگام بارش باران و برف وضعیت اسفباری پیدا می کنند.

کابل  مثل  شهری  برای  برف  و  باران  بارش  که  هرچند 
این  اما  بیداد می کند رحمت است،  که آلودگی در آن 

شهر کابل از دیرباز است که در اثر بی کفایتی بعضی از  
حاکمان مستبد و مفسد به دور از فرهنگ و هنر، خاموش 
پایتخت  و  شهر  اسم  از  جز  شهر  این  است؛  بی جاذبه  و 
روی  قبل  دهه های  از  کابل  لذا  ندارد؛  دیگری  ویژگی 
آبادانی و مهندسی شهری را ندیده است. جنگ  های سه 
دهه گذشته به ویرانی آن افزود. زمان حضور کشورهای 
مقامات  فریبنده  شعار های  با  امریکا  به ویژه  غربی 
الگوی  به  را  افغانستان  ما  بودند:  گفته  که  امریکایی 
آبادانی در منطقه تبدیل خواهیم نمود، این امید در دل 
و  کشور  این  مشکالت  اقال  که  شد:  ایجاد  آن  ساکنان 
اکنون  ولی  شد.  خواهد  برطرف  کابل  اول  قدم  در 
زخم های  تنها  نه  می گذرد،  شعارها  آن  از  سال    8 که 
پیکر مجروح کابل التیام نیافته است بلکه در اثر کثرت 
به گوش  استمداد آن  و  استغاثه  آلودگی، صدای  انواع 
می رسد. اگر در اثر جنگ و حمالت تروریستی هر روز 
تعدادی از هم وطنان ما کشته می شوند، آلودگی هوا و 
محیط زیست جان تعداد زیادتری از هم وطنان ما را در 

کابل می گیرد!
 امروز که وعده های دروغین هویدا شده است؛ شایسته 
است مردم به فکر نجات خود باشند وگرنه هیچ بیگانه ای 

کشور ما را آباد نخواهد کرد.
عوامل عمده آلودگی هوا و تخریب محیط زیست در 

شهر کابل:
1: کوره های خشت پزی داخل شهر

یکی از عوامل آالیندگی، کوره های خشت پزی است که 
متاسفانه در غرب کابل تا هنوز فعال است ؛ اما شاروالی 
در  حالی که  در  ندارد   نواحی  این  به  توجه  هیچ  کابل 
غرب کابل بیش از یک میلیون انسان زندگی می کنند و 
در مرکز این بخش ده ها کوره  خشت پزی وجود دارند 
از دود غلیظ آسمان  که همیشه روشن اند و ستون هایی 
انواع  با  کوره ها  اطراف  مردم  است.  ساخته  تاریک  را 

گلخانه ای  اثر  جو  در  گازها  دیگر  و  اکسیدکربن  دي 
دارند و تمایل به افزایش دماي زمین را شدت می بخشند. 
از  بیشتري  رطوبت  باشد  گرم  زمین  اگر  ترتیب،  این  به 
اقیانوس ها تبخیر می شود و ابرهایي را به وجود می آورند 
که میزان تابش خورشید را کاهش می دهند. این به آن 
معنا نیست که گیاهان در حفظ محیط زیست ما اثر کمي 
دارند، بلکه هشداري براي مقابله با واکنش بیش از حد 

است.
در  توانایي اش  دلیل  به  را  هوا  آلودگي  گیاهي،  پوشش 

کاهش ذرات بادآورده بسیار کاهش می دهد.
کاهش سر و صدا

جالب است که بدانید پوشش گیاهي اگر داراي ارتفاع 
صداي  می تواند  باشد،  مناسب  تراکم  و  عرض  کافي، 
پوشش  از  استفاده  دهد.  کاهش  را  ترافیک  از  ناشي 
نیز  اثرات رواني مطلوبي  بر کاهش صدا،  گیاهي عالوه 
دربردارد و باوجود این براي ایجاد یک پوشش گیاهي 

مناسب به فضاي زیادي نیاز است.
همچنین ایجاد پوشش گیاهي در محلي نزدیک به منبع 
صدا موثرتر از کاشت آن در جایي دور از این منبع است. 
هرچند گیاهان همیشه سبز از لحاظ کارآیي در این مورد 
است  داده  نشان  بررسي ها  اما  هستند،  بهتر  سال  کل  در 
بیشتر گونه ها در کاهش شدت سر و صدا تفاوت چنداني 

ندارند.
آلودگي هوا و مسمومیت درختان 

گیاهان و درختان، قربانیان ناخواسته آلودگي هوا هستند 
اساس،  این  بر  می شوند.  مسموم  هوا  آلودگي  اثر  بر  و 
هوا  آلودگي  کاهش  در  مهم  عوامل  از  گیاهان  اگرچه 
سال  در  آالینده ها  غلظت  مقدار  افزایش  اما  هستند، 

گذشته منجر شده گیاهان آسیب ببینند.
همچنین براثر آلودگي هوا، سبزینه گیاه از میان می رود 
براي  را  نیاز  مورد  مواد  گیاه که  برگ  می شود  باعث  و 
درختان و گیاهان فراهم می کند، زرد شود. به این ترتیب 
نشانه های  و  نمی رسد  درختان  به  نیاز  مورد  غذایي  مواد 
صورت  به  می توان  را  گیاهان  و  درختان  مسمومیت 
از  کرد.  مشاهده  گیاه  سلول های  مرگ  یا  پالسیدگي 
در  برف  حتا  و  باران  بارش  که  گفت  می توان  این رو 
زمستان تا چه حدی می تواند بر آلودگی هوا تاثیر داشته 

اصلی  از عوامل  یکی  مالداری  و  مراتع  بین  تعادل  عدم 
فرسایش خاک و ایجاد گرد و غبار است واگر مواشی 
چند سال از کوه های کابل و اطراف جمع آوری شوند، 
در اثر رشد گیاهان و تثبیت خاک جلوی بخشی از گرد 

و غبار گرفته خواهد شد.
4: آب بهداشتی و دفع فاضالب   

به ویژه  معدنی  آب های  بخش  در  حداقل  افغانستان 
بی کفایتی  اثر  در  ولی  است؛  منطقه  سرآمد  کابل  شهر 
بی بدیل  نعمت  این  از  مردم  موجود،  و  سابق  حاکمان 
محروم مانده اند و با صرف هزینه های زیاد آب غیرسالم 
اثر شرب آب  و غیربهداشتی استحصال می نمایند و در 
ناسالم، دچار انواع مریضی هایی که  ناشی از آن است، 
می شوند. البته عدم جمع آوری زباله ها و نبود کانال دفع 

باشد. 
هر  که  گرفت  نظر  در  نیز  را  موضوع  این  باید  البته 
بارندگی مفید نمی باشد. باران های اسیدی نه تنها سودی 
برای انسان ها ندارد بلکه برای صحت و سالمت انسان ها 

مضر است. 
بشر  امروزه  از مشکالت جدی محیط زیست که   یکی 
اسیدی  باران  است،  درگیر  آن  با  جهان  نقاط  اکثر  در 
اسیدی  مه  مانند  پدیده هایی  به  اسیدی  باران  می باشد. 
از  اسید  قابل توجهی  مقادیر  نزول  با  اسیدی که  برف  و 

آسمان همراه هستند، گفته می شود.
نتایج زیانبار اکولوژیکی می باشد و  باران اسیدی دارای 
وجود اسید در هوا نیز بر روی سالمتی انسان اثر مستقیم 
دارد. همچنین بر روی پوشش گیاهی تاثیرات نامطلوبی 
با  و  نبوده  خالص  کامال  هیچگاه،  باران  آب  می گذارد. 
افزوده شده است.  ناخالصی های آن  بر  پیشرفت صنعت 
نمک های  از  ناشی  عمده  به طور  باران  طبیعی  ناخالصی 
دریایی است و گازها و دودهای ناشی از فعالیت انسان 

در فرآیند ابرها دخالت می کنند.
که  است  عواملی  جمله  از  نیز،  جنگل ها  آتش سوزی 
فرآیندهای  دارد.  نقش  باران  آب  اسیدیته  میزان  در 
مواد  انسان،  فعالیت های  و  آتشفشانی  بیولوژیکی، 
آلوده کننده جو را در مقیاس محلی، منطقه ای و جهانی 
صورت  در  مثال،  عنوان  به  می کنند.  منتشر  فضا  در 
وجود جریانات باد در نواحی صنعتی، مواد خارج شده 
فضا  در  وسیعی  سطح  در  کارخانه ها  دودکش های  از 
اسیدی که  باران های  آثار  و  پراکنده می شوند. عملکرد 
است،  گرفته  قرار  مطالعه  و  بررسی  مورد  طبیعی  به طور 
هدایت  فاجعه آمیز  زیستی  رخدادهای  سوی  به  را  ما 
دارد،  طبیعی  منشا  پدیده  این  این که  وجود  با  می کند. 
رابطه  این  در  انسان  عملکرد  که  باورند  این  بر  محققان 
مهم  اثرات  از  بعضی  این حال  با  است.  تاثیرگذار  بسیار 
باران های اسیدی که »فومارو« در سال 1997 نیز به آنها 

اشاره کرده است، عبارتند از:
التهاب  برونشیت،  نفس،  تنگی  ایجاد  انسان:  برای  مضر 

ریه، آنفلوآنزا و سرماخوردگی.
تخریب جنگل ها: ریختن برگ ها، تخریب ریشه توسط 
باکتری ها، کاهش روند رشد، تقلیل میزان محصول دهی، 

کم شدن قدرت حیات.
خطرناک برای دریاچه ها: مرگ صدها گونه ی زیستی

و  نقلیه  وسایط  خوردگی  مواد:  خوردگی  در  تسریع 
بناهای تاریخی. 

 

فاضالب مزید بر علت شده است. نود درصد مردم کابل 
از نعمت آب بهداشتی و خدمات شاروالی محروم اند.                                                               

5: تخریب فضای سبز کابل
شهر  سبز  فضای  تمام  اخیر  دهه  سه  جنگ های  اثر  در 

کابل از بین رفته است.
به  دولتی  زمین های  باغ ها،  زراعتی،  زمین های  تبدیل 
ضربه  زورمندان،  جانب  از  بلندمنزل ها  و  شهرک ها 
نموده  وارد  کابل  زیست  محیط  بر  را  جبران ناپذیری 
است. در این باره یا زور دولت  به زورمندان نکشیده و یا 

در این فساد حاکمان شریک می باشند.
نتیجه گیری:

آلودگی هوا که  اثر  ما در  از هم وطنان  تن  ده ها  ساالنه 
مرگ  کام  به  می باشد  زیست  محیط  تخریب  از  ناشی 
رنج  تنفسی  تکالیف  از  دیگر  تن  صدها  نیز  و  می روند 

می برند.
پس راه عالج این است که هرچه زودتر دولت افغانستان، 
احیا  در  خارجی  و  داخلی  موسسات  و  جهانی  جامعه 
فضای سبز کابل بکوشند و نیز فرهنگ عامه را در زمینه 
باال ببرند، واگرنه این مرگ معلق در آسمان و زمین شهر 
کابل فاجعه ای را به بار خواهد آورد که صدها هموطن 
ما را به کام مرگ خواهد کشاند و مسوول فاجعه بعدی 
دولت مردان، جامعه جهانی، موسسات داخلی و خارجی 

خواهند بود.

 نازنین شفایی

تاثیر بارندگی بر کاهش 
آلودگی هوا

مرگ معلق در آسمان و زمین 
شهرکابل 

 محمد صادق صبا
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عليه  كه  بزرگانى  تمام  كنيم  تصور  نبايد 
ميهن  آزادى  مرام شان  مى جنگيدند،  بريتانيايى ها 
بود. در اين ميان بعضى از بزرگان عشاير به خاطر 
تاريخ شاهان  در طول  معاشى كه  دادن  از دست 
افغانستان براى پايايى دولت خود براى شان وضع 
در  بودند.  خشمگين  شجاع  شاه  بر  بودند،  كرده 
حالى كه مبتكر اين كار »مكناتن« بود كه تالش 
از  را  خودعنانى  يا  و  »فدرالى«  شيوه ى  مى كرد 
مناطق  اين  همه ى  و  بزدايد  افغانستان  مناطق  تمام 
به  البته  درآورد.  مركزى  حكومت  فرمان  زير  را 
باشد،  داشته  فرمانروا  چند  كه  كشورى  او  باور 
برقرار  پيمان  بريتانيا  دولت  با  كه  است  ناممكن 
چندين  به كشور  را  افغانستان  كه  اما كسى  كند. 
فرمانروا مبدل ساخت، امير دوست محمد خان بود 
افغانستان  از سرنگونى دولت سدوزايى،  كه پس 
محمدزايى  بزرگان  ديگر  و  برادرانش  بين  در  را 
مادر شان  كه  او  برادران  كه  چنان  كرد.  تقسيم 
دل  مهر  خان،  »رحم دل  بود  غلزايى  عشيره ى  از 
خان«  پُردل  خان،  شيردل  خان،  كهندل  خان، 
اميران مستقل در قندهار بودند. همين طور هرات 
تركستان  مناطق  و  بود  كامران  شاهزاده  دست  به 
افغانستان امير ديگرى داشت كه او در كندز فرمان 
مى راند. حاال بايد مردمانى كه عبورگاه خيبر را در 
اين  بگذاريم كه  به جاى خود شان  داشتند  دست 
باج ستان شاهان بودند و هيچ شاهى  مردم هميشه 
از  نبود كه هنگام گذر  به شمول اسكندر بزرگ 
باشد.  نشده  دچار  مردم  اين  مقاومت  با  راه،  اين 
بود. عبورگاه خيبر  اين مردم موضوع ساده  براى 
كسانى  خيبرى،  عشاير  كه  بود  دروازه اى  چون 
به پرداخت  ناگزير  را كه از آن عبور مى كردند، 
كس  هيچ  امر  اين  برابر  در  و  مى ساختند  پول 
نبود، حتا شاهان. »مكناتن« مى خواست كه  استثنا 
بعضى  زند.  برهم  را  ساله  هزار  چند  قرارداد  اين 
غلزايى  و  باركزايى  احمدزايى،  بزرگان  از  ديگر 
شاه  آمدن  از  پس  مقام شان  دادن  دست  از  با 
اين ها  و  بودند  شده  شاه  و  بريتانيا  دشمن  شجاع 
با  جنگ  و  شورش  طول  در  كه  بودند  كسانى 
مى كردند؛  عوض  را  خود  موضع  بريتانيايى ها 
گاهى طرفدار شاه شجاع مى شدند و گاهى عليه 
او مى جنگيدند. در ميان اين گروه يكى دو نفرى 
شاه  تا  مى فرستادند  پيام  مكناتن  به  كه  بودند  هم 
شجاع را بركنار كند و به جاى او آن ها را كه از 
به  بودند،  بريتانيا  دولت  دوستان سوگندخورده ى 
مى دانست  »مكناتن«  اما  برگزيند.  پادشاهى  مقام 
در  نتواند  ابدالى  احمدشاه  نواده ى  كه  هنگامى 
هرگز  عشيره اى  بزرگ  براند،  فرمان  كشور  اين 
كه  زيرا  بياورد،  آرامش   كه  توانست  نخواهد 

افغانستان تنها از يك عشيره ساخته نشده است.
مختلف  مردمان  براى  بريتانيايى ها  عليه  آشوب 
نمونه  طور  به  داشت.  ويژه اى  انگيزه ى  افغانستان 
سران غلزايى به سببى كه »مكناتن« معاش شان را 
قطع كرده بود و حتا مى خواست كه از آن ها براى 
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گپران محفل كه چهره ى سياسى اى ممتاز و مشهور بود 
با جديت و اشتياقى كذايى داشت در مورد مولفه هاى 
وحدت ملى حرف مى زد. واقعات تاريخى طى دوصد 
سال گذشته را شرح مى داد و تاكيد مى كرد كه جنگ 
سايه  افغانستان  در  اقوام  تمامى  مشترک  مولفه هاى  بر 
كرده ايم.  فراموش  خودرا  اصلى  هويت  ما  و  انداخته 
منادى  اين  آتشين  صحبت هاى  كه  شد  چى  نمى دانم 
از  روسى«  »خصلت  داستان  ياد  به  مرا  ملى  وحدت 
بهانه اى شد براى تفكر در مورد  انداخت و  تولستوى 
اين  نوشتن  و  افغانى«  »خصلت  نامعلوم  معجون  اين 

مطلب.

2
دارد  داستانى  روسى  شهير  نويسنده ى  تولستوى،  ليو 
كنايى  لحنى  با  كه  داستانى  روسى«؛  »خصلت  نام  به 
عمومى  روانشناسى  ويژگى  يك  تا  مى كند  تالش 
اين كه چه خاصيت  را تشريح كند.  آن زمان روسيه 
يا خصلت ويژه و منحصر به فردى در روس ها وجود 
دارد، شايد در افغانستان نتوان چنين خصلت ويژه اى را 
پيدا كرد؛ به دليل چندقومى بودن و چندفرهنگى بودن 
و تناقضات آشكار و پنهانى كه در جامعه ى آشفته ى 
افغانى وجود دارد. اما آيا جبر زمان و وضعيتى كه در 
آن زندگى مى كنيم، به همه ى ما خصلت هاى مشترک 
را تحميل نكرده است؟ اگر چنين است اين خصلت ها 

چيست؟
و  خوشبينانه  نگاهى  با  مى توان  هميشه  هرچند  خب! 
مهمان نوازى، شجاعت،  رسمى خصلت هايى همچون 
بيگانه ستيزى و ده ها مورد ديگر را به عنوان »خصلت 
افغانى« پيشنهاد كرد، اما آيا واقعا اين خصلت ها در ما 

وجود دارند؟ 
به  مربوط  خصلت ها  اين  مجموعه ى  كه  مى دانيم 
مهمان نوازى  است.  قبيله اى  و  ملك الطوايفى  جوامع 
فراخ  وحوصله ى  كافى  امكانات  و  زياد  وقت  به  نياز 
و  جنگ  و  سرسام  روزگار  در  كه  دارد  اشتياق  و 
به  ممكن  چندان  كنونى  اضطراب  و  اقتصادى  فشار 
خصلت  گذشته  در  كه  نيز  شجاعت  نمى رسد.  نظر 
قصه ها  وصفش  و  شرح  در  و  بود  ممتاز  اخالقى اى 
شده،  سروده  شعر  بزرگ  ديوان هاى  و  شده  ساخته 
متالشى شده و گاه  اخالقى  امر  به يك  تبديل  امروز 
بى معنا و غيرممكن شده است. ساير خصلت هاى ديگر 
شد،  ذكر  افغانى«  »خصلت  عنوان  به  باال  در  كه  نيز 
امروزه غيرممكن و گاه بى ربط به نظر مى رسند. اما آيا 
اين به آن معنى است كه هيچ خصلت ويژه و مشتركى 

در جامعه افغانى وجود ندارد؟
مشكل عمده اينجاست كه همواره اين »خصلت افغانى« 
و  نيست  آنجا  در  كه  است  جاهايى جستجو شده  در 
فانتزى  بسيار  كه  است  شده  فرض  برايش  جايگاهى 

بوده است كه  از واقعيت است. فرض چنين  به دور  و 
اين خصلت افغانى در »ذهن فرهنگ« عمومى حضور 
و  اسطوره ها  جايگاه  كه  عمومى  فرهنگ  ذهن  دارد؛ 
مورد  در  مثال  است.  جمعى  استعاره هاى  و  افسانه ها 
ادعا  مصداق  عنوان  به  تاريخى  واقعات  به  شجاعت، 

اشاره و استدالل مى شود. در مورد ساير موارد نيز. 
براى آنچه كه خصلت هاى ويژه  اين فرضيه  يعنى در 
منابعى  به  شده اند،  برشمرده  جغرافيا  اين  مردمان 
اسطوره اى و گاه استعاره اى اشاره مى شود نه واقعيات 
اين  به  اين كه  آن  از  سخيف تر  و  تاريخى.  دوره  هر 
گمان غالب نيز دامن زده اند كه گويا اين خصلت ها، 
اين مردم است. دروغى كثيف و  دايمى  ويژگى هاى 

تهى از هر واقعيتى. 
اگر  كه  است  اين  از  غافل  اسطوره اى  فرضيه ى  اين 
باشد،  داشته  وجود  ويژه  »خصلت«هاى  نام  به  چيزى 
است.  كشور  يك  و  مردم  اجتماعى  تجربه  محصول 
تجربه  نامعين  و  متغير  جريان  با  تنگاتنگ  رابطه  يعنى 

اجتماعى دارد. هيچ خصلتى جاودانه بوده نمى تواند. 
توسط  افغانى«  »خصلت  توهم  اين  اعظم  بخش 
مى شود.  زده  دامن  قدرت  اصحاب  و  سياست مداران 
يك تيورى و پيش فرض بى چراى سياست مداران در 
اين كشور اين است كه با برشمردن و تكرار مكرر اين 
»خصلت« هاى به اصطالح افغانى، اين كشور مى تواند 

به وحدت ملى دست يابد.
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سياستمدار،  جناب  اين  مى كنم،  فكر  كه  حاال 
حتا  كه  است  بوده  كم سوادى  بيچاره ى  افسانه پرداز 
نمى داند كه اين افسانه )ايجاد وحدت ملى به وسيله ى 
پايين ترين  براى  حتا  مشترک(  خصلت هاى  ساختن 

اقشار جامعه هم فاش و مبرهن است و بى ربط.
اين جغرافيا  نيست كه ما ساكنان  اين معنى  به  اين  اما 
در  مى كنم  گمان  من  نداريم.  مشتركى  خصلت  هيچ 
اين وضعيت، خصلت هاى افغانى زيادى وجود دارند 
كه حاصل نوع مناسبات اجتماعى مريض و آشفته ى 

مااند.
در  حساسيت  بدون  و  بى توجه  مردمى  شدت  به  ما 
از ما مى گيرد هستيم،  مقابل آنچه به طور واقعى مارا 
مى كنيم كه  دويدنى صرف  و  تپيدن  در  را  روز  تمام 
به رخوتى فجيع ختم مى شود. ما ذهن مان را مبدل به 

ماشين حساب عهد بوق كرده ايم. 
كرده  منفى  و  و جمع  فقط ضرب  كه  ماشين حسابى 
برنمى آيد.  آن  از  ديگرى  كار  هيچ  و  مى تواند، 
طبيعت  با  كشانده ايم،  قهقرا  به  را  زيبايى شناسى مان 
در  پستويى  درون  صبح  روز  هر  »خود«را  بيگانه ايم، 
شده  مسخ  و  بى روح  جسدى  و  مى كنيم  پنهان  خانه 
ما.  اين ها هستند ويژگى هاى  به سركار مى فرستيم.  را 

اين ها هستند »خصلت افغانى«.

بودند  خشمگين  بگيرد،  ماليه  شجاع  شاه  دولت 
افغان همچو  تا آن روز هيچ شاه  و مى گفتند كه 
كه  لوگر  مردم  است.  نكرده  آن ها  عليه  جسارت 
قهرمانان  از  يكى  ـ  لوگرى  خان  امين اهلل  دور  به 
راستين افغانستان ـ گرد آمده بودند، براى دين و 
ميهن مى جنگيدند. مردم كوهستان هم به رهبرى 
ميرمسجدى خان مانند مردم لوگر فكر مى كردند، 
در حالى كه بزرگان باركزايى و احمدزايى از اين 
ناخشنود بودند كه شاه شجاع به آن ها ارزش نداده 
بود. شاه شجاع هم مرد مغرورى بود كه خود را 
نواده ى شاهنشاه بزرگى مى شناخت و توقع داشت 

كه ديگران  خادم وفادار او باشند.
به چنگ  آسانى  به  را  هندوستان  كه  بريتانيايى ها 
افغانستان، گمان  به  از هجوم  پيش  بودند،  آورده 
بزرگى  مانع  به  هم  افغانستان  در  كه  مى بردند 
مورد  در  برآورد شان  اما  خورد،  برنخواهند 
اين  كه  دريافتند  زودى  به  و  بود  غلط  افغانستان 
اين  از  يكى  و  دارند  تفاوت  ديگر  مردم  با  مردم 
است  جنگ  ميدان  در  آن ها  سرسختى  تفاوت ها 
شكست  جنگ  ميدان  در  بريتانيايى ها  چون  و 
و  بفريبند  را  مردم  نيرنگ  با  خواستند  خوردند، 
دادن پول وسيله ى خوبى براى انجام اين كار بود. 
»مكناتن« با دادن پول توانست كه دو قهرمان ملى 
مردم افغانستان را از بين ببرد و حتا توانست كه در 
صف اتحاد باقيمانده ى شان رخنه كند و آنها را با 
دادن پول و وعده ى مقام بفريبد. او به اين پيشرفت 
دل خوش كرده بود كه ناگهان به تاريخ 21 نوامبر، 
اكبرخان پسر امير دوست محمد خان كه پسان به 
وزير محمد اكبر خان معروف شد، به كابل رسيد 
تا رهبرى تمام رستاخيز مردم افغانستان را به عهده 
بريتانيايى ها  از دشمنان سرسخت  اين مرد  بگيرد. 
با  با گرفتن پول و مقام  بود و حاضر نمى شد كه 
آنها كنار بيايد. او تنها يك پيام براى بريتانيايى ها 
داشت: خارج شدن بى قيد و شرط و پذيرفتن امير 

دوست محمد خان به عنوان امير افغانستان.
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

سلسله  قندهار  شهر  در  ملی  پولیس  نیروهای 
توزیع ۵۰ پنجاه هزار کتاب سوادآموزی به زبان 
فعال  که  نموده  آغاز  خانواده ها  برای  را  پشتو 
بیش از ۳۴ هزار کتاب سوادآموزی به دسترس 

فامیل ها قرار گرفته است.
پایه  ـ یک  فامیل ها یک  برای  پهلوی کتاب  در 
رادیو، قلم و کتابچه نیز توزیع خواهد شد، و از 
تا  از ساعت 9 صبح  پنج روز  طریق رادیو هفته 

حقوق  کمیته  به  افغانستان  اسالمي  جمهوري  مقدماتي 
توانسته  کشور  معارف  فعلي  نظام  مي دهد،  نشان  طفل 
است که تاکنون 6۰ درصد اطفالي را که واجد شرایط 
 ۴۰ حالي که  در  کند.  جذب  مکتب اند،  به  شمولیت 
دختران  را  آنان  بیشتر  رقم  که  اطفال  متباقي  درصد 
تبعیض  فقر،  ناامني،  مختلف  دالیل  به  مي دهد  تشکیل 
)به ویژه  معلمان  کمبود  مکتب،  ــودن  دورب جنسیتي، 
معلمان زن(، کمبود سایر تسهیالت تعلیمي )مانند تعمیر 
افغانستان  مانده اند۵. در  از نعمت سواد بي بهره  مکتب( 
حدودا تعداد 11۰۰۰ باب مکتب وجود دارد6 که به طور 
مصروف  شاگرد   1۵۰۰ تعداد  به  هرمکتب  در  اوسط 
فراگیري درس هستند. با درنظرداشت رقم فوق، تقریبا 
و1۵۰۰  متوسطه  مکتب   2۵۰۰ ابتدایي،  مکتب   ۵۰۰۰
تحت  مکاتب  در  صنف هایي که   . دارد  وجود  لیسه 
متوسط  به طور  است،  شده  بررسي  تحقیق  این  پوشش 
حدودا ²M2۴ مساحت داشته که حدوسط شاگردان در 
هر صنف، حدودا ۳2 نفر مي باشد. با توجه به جزییات 
یافته هاي تحقیق حاضر در مورد تعداد شاگردان در هر 
هم  نفر   81 به  هر صنف  در  شاگردان  صنف، حداکثر 
مي رسد7. بدیهي است که ازدیاد و تراکم بیش از حد 
شاگردان در یک صنف، به ویژه صنف هایي که سیستم 
منفي  تاثیرات  ندارند،  آفتاب  روشني  و  هوا  جریان 
قابل  بیشتر  زماني  نگراني  این  مي گذارد.  جا  به  صحي 
احساس است که مساحت صنوف براي تعبیه چوکي ها 
تناسب  و  مطابقت  آن،  در  شاگردان  مشخص  تعداد  و 

نداشته باشد. 
پی نوشت:

به  افغانستان  اسالمي  جمهوري  مقدماتي  گزارش   -1
کمیته حقوق طفل – وزارت امور خارجه ) 1۳88 ( 

تربیت  و  تعلیم  وضعیت  محمدحسین،   – حسرت   -2
بشر  مستقل حقوق  افغانستان سال 1۳87، کمیسیون  در 

افغانستان، صفحه1۰ )1۳89 ( 
وزارت  سکتور   – ملت  به  حکومت  حساب دهي   -۳

معارف – صفحه 167 
تربیت  تعلیم و  – محمدحسین، وضعیت  ۴-   حسرت 
حقوق  مستقل  کمیسیون   ،1۳87 سال  افغانستان  در 

بشرافغانستان )1۳89(، صفحه 11 
جمهوري  مقدماتي  گزارش  خارجه،  امور  وزارت   -۵
اسالمي افغانستان به کمیته حقوق طفل )1۳88( صفحه 

۴2
6- کمیسیون حقوق بشر، گزارش سوم حقوق اقتصادي 

و اجتماعي در افغانستان قوس)1۳87( 
7- چند رقم استثنایي باالتر نیز به دست آمده است که 
در بخش تقسیمات صنوف و تعداد داخله شاگردان در 

باره آن توضیحات خواهد آمد. 

ادامه دارد



کمبود کتاب و مواد آموزشي 
کمبود کتاب در مکاتب افغانستان از جمله مشکالت 
اکثر مکاتب  جدي و گسترده اي است که دامن گیر 
سال  در  تنها  نشرشده،  گزارش هاي  طبق  مي باشد. 
1۳87 جمعا در حدود 6۰ میلیون جلد کتاب درسي 
دوره ابتدایي و ثانوي چاپ و توزیع گردیده است1،  
راستاي  در  بزرگي  موفقیت  نشان دهنده  امر  این  که 
مکاتب  در  کتاب  کمبود  از  ناشي  مشکالت  رفع 
کشور تلقي مي شود. قرار اعالم وزارت معارف، این 
معیارهاي  به  مطابق  را  تعلیمي  نصاب جدید  وزارت 
جدید  درسي  کتاب  عنوان   ۳۴2 و  تدوین  عصري 
حساب دهي  گــزارش  در  اســت2.  کــرده  تالیف  را 
سال 1۳87 حکومت به ملت آمده است که به تیراژ 
)البراتوار(  تجارب  راهنمایي  کتاب  جلد  هزار   2۵
مضامین ساینس و صحت براي معلمان صنف چهارم 
به زبان هاي دري و پشتو چاپ و به تمام کشور توزیع 
شده است۳. حال، با وجود ادعاها و گزارش ها مبني بر 
فراهم آوري کتب درسي به حد کفاف براي مکتب ها 
در سراسر افغانستان، مطالعات و یافته هاي این تحقیق 
نشان مي دهد که کمبود کتاب در مکتب هاي کشور 

حساب  به  جدي  مشکالت  از  یکي  عنوان  به  کماکان 
این  پوشش  تحت  مکتب   ۵۵8 مجموع  از  مي آید. 
به کمبود کتاب  که  گفته اند  آنها  88.7 درصد  تحقیق، 
به  را  کاهش  درصد   ۳ حدودا  رقم  این  که  مواجه اند 
مقایسه رقم )92 درصد( گزارش قبلي در این زمینه نشان 
مي دهد. بقیه پرسش شوندگان )7.۳ درصد( گفته اند که 
تا  که  است  رقمی  البته  این  و  ندارند،  کتاب  کمبود 
گفته هاي  و  ادعاها  گزارش ها،  با  مغایرت  در  حدي 
مقامات وزارت معارف قرار مي گیرد. تعداد اندکي از 
پرسش شوندگان به پرسش فوق پاسخ مشخص نداده اند 

که رقم آنها به ۴ درصد مي رسد. 
تعداد شاگردان 

در  درسي  و صنف هاي  مکتب ها  در  شاگردان  کمیت 
مکتب ها،  ظرفیت  لحاظ  از  همه  از  بیش  تحقیق،  این 
امکانات و سهولت هاي فراهم شده مورد بحث و مطالعه 
امکانات  و  دیگر، سهولت ها  بیان  به  است.  قرار گرفته 
مکاتب باید در حدي باشد که شاگردان در یادگیري و 
آموختن با هیچ گونه مشقت و مشکالتي مواجه نشوند. 
چنانکه گزارش پیشین نشان مي دهد، طبق برآوردهاي 
میلیون   6.2 سال 1۳87،  در  افغانستان،  معارف  وزارت 
درصد   ۴1 که  شاگرد 
تشکیل  دختران  را  آن 
ــد، مــصــروف  ــن ــي ده م

آموزش بوده اند۴. 
از  حــاضــر  تحقیق  در 
که  مکتب هایي  مجموع 
مطالعه  و  پوشش  تحت 
 7۴1278 گرفته،  ــرار  ق
شاگرد مصروف آموزش 
آن   ۴2162۳ که  بوده اند 
 ۳196۵۵ و  پــســران  را 
تشکیل  دختران  را  آن 

مي دهند. 
ــزارش  ــه کــه گ ــون آن گ

2 بعد از ظهر برنامه های تدریسی سواد آموزی به 
لهجه محلی تدریس و نشر خواهد شد.

فضل احمد خان شیرزاد آمر امنیت قوماندانی امنیه 
و  »کتاب«  توزیع  تایید خبر  قندهار ضمن  والیت 

»رادیو« برای سواد آموزان گفت:
و  هفتم  چهارم،  سوم،  دوم،  نواحی  در  فعال  تا 
کتاب  هزار   ۳۴ مجموع  در  قندهار  شهر  نوزدهم 
سوادآموزی برای سوادآموزان توزیع گردیده، و 

توزیع  آینده  هفته های  در  کتاب  هزار   16 متباقی 
خواهد شد.

بیست هزار رادیو در قدم دوم با ۵۰ هزار کتابچه و 
قلم نیز برای سوادآموزان توزیع خواهد شد.

توزیع  از  بعد  شیرزاد،  خان  احمد  فضل  گفته  به 
نشرات  طریق  از  آموزان  سواد  برای  درسی  مواد 

رادیو برنامه های درسی روزمره نشر خواهد شد.
شیرزاد در ادامه می گوید: »این کمک ها از طرف 
گرفته،  صورت  مردم  برای  افغانستان  حکومت 
رادیو ها به فرکونسی 1۰۵ اعشاریه ۴ عیار خواهد 
و  پشتو  زبان  به  قندهاری  معلمین  توسط  که  شد، 
لهجه محلی برنامه های درسی را نشر خواهد کرد.«

از  سوادآموزان  برای  درسی  مواد  توزیع  برنامه 
طرف پولیس یک برنامه جدید و به شیوه جدید 

می باشد.
برود  پیش  آن  بهتر  صورت  به  برنامه  این  اگر 
تعداد بیشتر زنان و دخترانی که به دلیل سنت های 
محلی حاضر نیستند به مکتب بروند، زمینه خوب 
عامه  آگاهی  سطح  رفتن  بلند  و  سواد  فراگیری 

مساعد خواهد شد. 
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توزیع 50 هزار جلد کتاب 
سواد آموزی و رادیو به 

ساکنین قندهار

قسمت پنجاهم

تاریخچه ی 
حقوق بشر

وضعیت تعلیم و تربیت 
در افغانستان  در سال 

1388
13 ــ حق حمايت از طفل )کودك( و مادر: 

طبیعي  ومحیط  جامعه  وطبیعي  اساسي  واحد  حیث  به  خانواده 
از  دارند  حق  اطفال،  به خصوص  آن  اعضاي  تربیت  و  رشد 
هرنوع حمایت اجتماعي برخوردار گردند. در این راستا مادران 
به عنوان پرورش دهندگان اصلي کودکان به منظور تربیت سالم 

جسمي و روحي اطفال شان حق دارند: 
ــ از مراقبت های صحي، خدمات اجتماعي، مساعدت های نقدي 
و مادي براي تولد اطفال متعدد، رخصتي های بامزد قبل و بعد 
از خشونت  رهایي  سواد،  آموزش  و  تحصیل  طفل،  از والدت 
مساعدت های  سایر  و  مردان  توسط  خانوادگي  جنجال های  و 
که  کسیست  )طفل  اطفال  همچنین  شوند.  برخوردار  اجتماعي 
سن 18سالگي را تکمیل نکرده باشد( این نوباوگان آینده ساز و 

گران بهاترین ثروت اجتماعي ملت ها حق دارند: 
در  شدن  معیوب  و  زخمي  کشته،  ترس  از  و  کنند  زندگي  ــ 
جنگ ها و آدم ربایي ها فارغ و شخصیت شان از هر نوع تعرض 

مصوون باشد
- به زبان مادري به کسب تحصیل وآموزش پرداخته، شخصیت، 

استعداد و قریحه آنها به نحو احسن رشد یابد،
کودکستان ها،  خدمات  از  خوب،  مسکن  لباس،  غذا،  از   -
و  ساري  امراض  مقابل  در  صحي  مراقبت های  شیرخوارگاه، 
ورزشي  و  تفریحي  بازي،  وسایل  انواع  از  استفاده  غیرساري، 

بهره مند گردند. 
ــ چه بر اثر ازداوج تولد یافته باشند چه بدون ازدواج، از حقوق 

و حمایت یکسان اجتماعي برخوردار گردند.
- به انجام کارهایي که براي تربیت اخالقي، صحت و سالمتي 
ثقیل  کارهاي  انجام  از  نشده،  ساخته  وادار  است  مضر  آنها 
امنیت  از هرنوع  باشند و خالصه  جسماني الي سن رشد معاف 
اجتماعي برخوردار گردند تا به طور سالم رشد نموده، مصدر 

خدمت براي جامعه و به ارزش های ملي پا بند و وفادار بمانند. 
حق حمایت از طفل و مادر در اعالمیه جهاني حقوق بشر، میثاق 
حقوق اجتماعي، اقتصادي، کنوانسیون های حقوق طفل و سایر 
جدید  اساسي  قانون   ۵۴ ماده  وطبق  تضمین  بین المللي  اسناد 

کشور ما: 
وروحي  جسمي  سالمت  تامین  منظور  به  است  مکلف  »دولت 
ازبین بردن  براي  و  اطفال  تربیت  باالخص طفل ومادر  خانواده، 
رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسالم تدابیر الزم اتخاذ نماید.« 
قانون  در  مفصل  طور  به  مادر  و  طفل  به حقوق  مربوط  احکام 

مدني افغانستان تنظیم گردیده است. 
فرهنگي  و  علمي  دست آوردهاي  از  استفاده  ــ   14

جهان: 
افراد حق دارند از دست آورد های علم و فرهنگ چه در سطح 
در  دانش  و  علم  گردند.  مستفید  جهان  سطح  در  وچه  کشور 
نایل گردیده است که بشر  به دست آوردهاي شگرفي  جهان ما 
از آن به مقاصد مختلف استفاده مي کند. این دست آورد ها نتیجه 
زحمات و سعي و تالش مشترک همه دانشمندان بشري بوده و 
همه انسان ها حق دارند از آن به مقصد ترقي و توسعه اجتماعي، 
از  نمایند.  استفاده  ارتقاي فرهنگ ملي و تکامل شخصیت شان 

جمله این دست آورد ها: 
سینما، رادیو، تلویزیون، کمپیوتر، اینترنت، وسایل وسامان طبي، 
علمي،  آثار  خانه،  آالت  وسامان  رهایشي  وسایل  موسیقي،  
مهم  وسایل  ورزشي،  سرگرمي،  مختلف  وسایل  ادبي،  هنري، 
حمل ونقل و ترانسپورت زمیني و هوایي، وسایل مهم صنعتی، 
زراعتي وغیره را مي توان نام برد که با آموزش واستفاده از آن، 
افراد مي توانند از یک طرف به تکامل شخصیت خویش و تامین 
زندگي سعادتمند نایل آیند و از طرف دیگر به توسعه و ترقي 
نمایند.  ارتقاي فرهنگ مادي و معنوي کشور کمک  جامعه و 
تکنیکي،  علمي،  همکاري های  طریق  از  مي توانند  دولت ها 
زمینه  بین المللي  موسسات  و  کشورها  با  اطالعاتي  و  فرهنگي 

استفاده از این حق را براي افراد کشورشان آماده سازند. 
ادامه دارد



ـــــــــــــــــــ قسمت دهم ـــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــ بخش سوم  ـــــــــــــــــــ

منبع: صدای امریکا

حقوق بشر بنیان آزادی، عدالت و صلح است.

ACKU
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همسایه روابط نيكي را به خاطر ایجاد زمينه صادرات قالين 
از خاك  شان فراهم بسازد.

شمال  كه  مي گوید  شمال  در  قالين  صادرات  مسوول 
پنج صد  و  هزار  از  بيش  شاهد  پيش  سال  دو  در  افغانستان 
قالين و گليم از كشور بوده است، در حالی كه امسال و سال 
نشانگر  كه  است  شده  صادر  قالين  رقم  این  نصف  پيش 

50درصد كاهش است.
بلخ   در  قالين  فروشندگان  از  تن  یك  محمد،  امير  حاجي 
صورت  به  تاریخي  صنعت  این  به  دولت  اگر  مي گوید 
درست توجه كند و دست قالين بافان را بگيرد، این صنعت 
زودي  به  است  افغانستان  اقتصادي  صادرات  از  جزیی  كه 

گرفته با وجود آن هم بسياری از آبدات تاریخی باميان در 
معرض خطر قرار دارند. این خطر نه تنها شامل خطرات 
و  بادها  و وزش  باران ها  ریزش  و  مثل سيالب ها  طبيعی 
طوفان ها است، بلكه خطرات ناشی از عدم آگاهی مردم 
و دوردست بودن این آبده ها نيز می باشد. چرا كه مردم 
خودسرانه دست به یك سلسله كندن كاری ها و تخریبات 
می زنند. به طور مثال 40 برج یكاولنگ یكی از آبده های 
تاریخی بسيار باارزش است ولی خيلی از ساحه دور واقع 
آن  از  وقت  تمام  نمی توانند  مسوول  نهادهای  كه  شده 
باخبری كند.« والی باميان اضافه نمود: »وزارت اطالعات 
ترميم  برای  وزارت  این  انكشافی  بودجه  از  فرهنگ  و 
است  نداده  انجام  را  فعاليتی  هيچ  باميان  تاریخی  آثار 

وضعیت آبدات تاریخی بامیان بسیار 
وخیم است، و دولت در قسمت حفظ 
آبدات نه بودجه انکشافی دارد و نه 

افراد متخصص داریم که ترمیم بکنیم. 
عوارض طبیعی باالی آبدات تاریخی 

اثر گذاشته که آبده های تاریخی 
بامیان در حال تخریب شدن و از بین 

رفتن هستند. یکی دیگر از عواملی 
که باعث شده آبدات بیشتر صدمه 

ببینند، بی توجهی و عدم آگاهی مردم از 
آبده های تاریخی است.

كشور های  جمله  از  افغانستان 
قالين  صادركننده  بزرگ 
به  جهان  و  منطقه  در  دست باف 
باشندگان  اكثر  و  مي رود  شمار 
امرار  طریق  همين  از  شمال 
خود  از  قالين  مي كنند.  معاش 
كه  دارد  مختلف  اقسام  و  انواع 
تخته  قالين  آنها  مشهورترین 
اندخوي،  محمدي  خال  رنگ 
قالين  روشنایي،  خواجه  قالين 
باغچه كندزي، و قالين های چوبي 
به كشور هایی چون  مي باشند كه 
بریتانيا،  روسيه،  هالند،  جرمني، 
پاكستان،  فرانسه،  تركيه،  امریكا، 
صادر  قزاقستان  و  ازبكستان 

مي گردند. 
مسوول  بيگزاده،  عبدالستار 
صادرات قالين در شمال افغانستان 
 30 اواخر  این  »در  مي گوید: 
از  را  قالين  توليدات  از  في صد 
كشور هایی  به  افغانستان  شمال 
دست باف  قالين  به  ضرورت  كه 
دارند صادر كردیم و 70 في صد 
از  را  وطني  قالين  توليدات  از 

خاك پاكستان صادر مي كنيم.«
از  قالين  كردن  صادر  دليل  وي   

خاك پاكستان را عدم توجه دولت افغانستان و پایين بودن 
»اگر یك  مي گوید:  بيان كرده  پاكستان  محصول گمرك 
باالي آن 80  پاكستان صادر كنيم  از خاك  را  قالين  كيلو 
افغاني مي شود محصول  كلدار پاكستاني كه در حدود 45 
قالين  كيلو  في  كنيم  صادر  افغانستان  از  اگر  و  مي گردد 
به  نسبت  باال  برابر  باید محصول شود كه 25  افغاني   1100

محصوالت كشور پاكستان است.«
وي گفت قالينی كه از افغانستان به پاكستان مي رود، روی 
آن مارك پاكستاني مهر می  گردد و سپس به نام آن كشور 

صادر مي شود.
همچنين وي از دولت افغانستان مي خواهد تا با كشور های 

كارگاه آموزشی حفظ آبدات تاریخی روز شنبه 23 دلو 
به ابتكار ریاست اطالعات و فرهنگ باميان و به كمك 
مالی والیت باميان برگزار شد. در این كارگاه آموزشی 
تاریخی،  آبدات  حوزه های  از  مردم  از  زیادی  تعداد 
نموده  شركت  ذیربط  ارگان های  و  انكشافی  شوراهای 
بودند. هدف از تدویر این كارگاه حفظ آبدات تاریخی 
این  تدویر  اهداف  از  دیگر  یكی  بود.  باميان  والیت 
كارگاه مسووليت پذیری مردم در قسمت حفظ آبده های 
تاریخی هم گام با حكومت محلی باميان بوده است. در 
این كارگاه در حدود 160 نفر از 15 محل تاریخی مركز 
تاریخی  آبده های  باميان  والیت  داشتند.  شركت  باميان 
زیادی را در خود جا داده است اما بر اثر گذشت زمان 
نابودی  آبده ها در حال  این  اكثر  تاریخی،  نامالیمات  و 
هستند. هشت محل از حوزه های آبده های تاریخی باميان 
اكثر  اما  می باشند  »یونسكو«  فرهنگی  ميراث های  ثبت 
این محالت با ارزش در حال تخریب شدن هستند. فقط 
است  قرار  و  شده  تحكيم كاری  »شمامه«  خورد  بودای 
كه بودای كالن نيز در سال آینده تحكيم كاری شود و 
مقامات محلی كوشش دارند تا آبده های تاریخی باميان 
بيشتر از این تخریب نشوند و از بين نروند. به همين منظور 
بلندبردن  به خاطر  باميان كارگاه یك روزه ای را  والیت 

سطح آگاهی مردم راه اندازی نمود.
این  تدویر  درباره ی  باميان  والی  سرابی،  حبيبه  داكتر 
كارگاه و حراست از آبدات تاریخی باميان به خبرنگاران 
كه  زیادی  تالش های  وجود  »با  گفت:  و  داد  معلومات 
وزارت  افغانستان،  اسالمی  جمهوری  دولت  طرف  از 
اطالعات و فرهنگ و موسسه بين المللی یونسكو صورت 

رشد خواهد كرد.
است  مردم  تقاضاي  به  نظر  قالين  »فروشات  مي گوید:  وي 
و در این اواخر مردم رو به فرش های خارجي آورده اند و 

كمتر افرادي پيدا مي شوند كه قالين وطني بخرند.«
وي دليل كمرنگی فروش قالين را ضعيف بودن اقتصاد مردم 
افغانستان مي داند و مي گوید: »یك شخص تا 200 دالر یك 
قالين وطني می خرد درحالي كه یك فرش خارجي با رنگ 
از كيفيت  به فروش مي رسد كه  دالر  به 40  قالين  و دیزاین 
انسان  به وجود  و در ضمن  نمي باشد  برخوردار  خوبی هم 

بعضی ضررهایی را هم مي رساند.«
فروشان  قالين  سابقه دارترین  از  تن  یك  شریف،  حاجي 
به خاطر  از طریق دفتر آیسا  شمال مي گوید:  »چندي پيش 
نمایش قالين به كشور روسيه رفتيم اما با 5 هزار دالر خساره 
خوب  روابط  افغانستان  دولت  برگشتيم.  وطن  به  دوباره 
برگزار  قالين  نمایش  آنها  در  كه  كشور هایی  با  اقتصادي 
را  ما  اما  بود  تراكتور  نمایش  روسيه  در  ندارد.  مي گردد، 
هوتل،  كرایه  ضمن  در  و  فرستادند  قالين  نمایش  به خاطر 
تكت رفت و برگشت به دوش ما بود كه دولت افغانستان 

هيچ كمك و تشویق برای ما فراهم نكرده است.«

بودا و  ترميم هر دو  یونسكو در قسمت  با هماهنگی  اما 
اميدوار  ما  و  است،  كارهایی صورت گرفته  غلغله  شهر 
نابودی  هستيم كه متباقی آبده های تاریخی كه در حال 
هستند، مخصوصا راهروهای شهر ضحاك ترميم شوند.« 
والی باميان اظهار نمود: »در قسمت حفریات خودسرانه 
تا اندازه ای توانسته ایم كه جلوگيری نمایيم. در راستای 
خانه های خودسر هم یك كميته كه در راس آن ریاست 
اطالعات و فرهنگ است خيلی جدی جلوگيری می كند 
مخصوصا  نمی كنند،  چندانی  توجه  مردم  بازهم  ولی 
بلند  پست های  از  یا  و  هستند  سرمایه دار  كه  كسانی 
دولتی برخورداراند، با استفاده از موقف خود به ساختن 
مصمم  دولت  اگرچه  می كنند.  اقدام  خودسر  خانه های 
است كه از آبده های تاریخی حراست بكند اما همكاری 
مردم بسيار مهم و ضروری است.« والی باميان از احداث 
با كمك  آینده  در سال  و گفت  داد  باميان خبر  موزیم 
سرابی  داكتر  می شود.  ساخته  موزیم  این  جاپان  كشور 
یكی از علت های عدم همكاری مردم در قسمت حفظ 
است  مردم  دامنگير  كه  شدید  فقر  را  تاریخی  آبدات 
عنوان نمود و گفت: »مردم اگر یك چيز باستانی را پيدا 
می كنند كوشش می كنند كه آن را از هر طریق ممكن 
آگاهی  عدم  نمایند.  معاش  امرار  تا  برسانند  فروش  به 
مردم از ارزش آبدات تاریخی سبب شده كه مردم زیاد 
برگزاری  با  كه  هستيم  اميدوار  ما  ولی  نكنند،  همكاری 

چنين كارگاه هایی مردم بيشتر با دولت همكار باشند.«
محمد ابراهيم اكبری، ریيس اطالعات و فرهنگ باميان 
به خبرنگاران گفت: »در كنار ارگان های ذیربط دولتی 
و نهادهای مدنی ما از 15 حوزه آبدات تاریخی افرادی 

وي گفت: »اگر تاجر بخواهد قالين را به كشور های منطقه 
دالر  هزار  یك صد  به  ویزه  دریافت  خاطر  به  كند  صادر 
تجارت هيچ  دارد. وزارت  بانكي اش ضرورت  در حساب 
امكاناتی را به خاطر دریافت ویزه از كشور های آسيایي و 

غربي براي ما فراهم نكرده است.«
آقاي شریف مي گوید: »در گذشته ما در هر شش ماه 10 
مي كردیم  صادر  آلمان  كشور  به  را  قالين  مربع  متر  هزار 
مربع صادر  متر  هزار   2 در حدود  در یك سال  اكنون  كه 

مي شود.«
وي خاطرنشان ساخت: »سابق بافندگان، مواد خام قالين را 
از پشم گوسفندان وطن خود ما تامين مي نمودند و اكنون 
در  پي در پي  خشك سالي های  و  جنگ  كه  آن  خاطر  به 
مجبور  آنان  شده اند،  مواشي  شدن  تلف  باعث  افغانستان 
پاكستان  مانند  از كشور هایی  را  مواد الزمه شان  كه  هستند 
و ایران وارد نمایند كه این هم باعث كم كيفيت شدن قالين 

مي شود.«
والیت  تجارت  اتاق های  ریيس  روشن زاده،  سيدطاهر  اما 
بلخ این ادعاها را رد كرده مي گوید: »یگانه دليل صادرات 
و  شستشو  خاطر  به  مكان  نداشتن  پاكستان  كشور  از  قالين 
كه  است  حرفوي  دیزاینر  همچنين  و  منظم  قيچي كاري 
قالين افغانستان به دیزاین پاكستاني آماده شده و به پاكستان 

مي رود.«
توزیع  تجارت  وزیر  به  من  پيشنهاد  »یگانه  گفت:  وي 
پشتيباني  دولت  اگر  بود.  ملي  تجار  به  تجارت  پاسپورت 
مشكلي  هيچ  ویزه  آوردن  دست  به  خاطر  به  كند  تجار  از 
نيست، در غير آن اگر شخصا خود تاجر انفرادي  به خاطر 
حساب  سفارت خانه ها  وقت  آن  نماید  اقدام  ویزه  دریافت 

بانكي مي خواهند.«
آقاي روشنزاده گفت اگر یك تاجر ملي به صادر و یا وارد 
كردن اموال تجاري اقدام كند، ریاست اتاق هاي تجارت با 
وي همكار است و هيچ مشكلي به خاطر به دست آوردن 

ویزه نيست.
اسالمي  جمهوري  تجارت  وزارت  همكاري  از  وي 
افغانستان به نيكي یادآوري كرد و گفت:  »وزارت تجارت 
و در راس آن آقاي انورالحق احدي، وزیر تجارت كشور 
هر نوع وعده همكاري را به تجار ملي و اتاق های تجارت 

سپرده است.«
مسلكي  كارگران  از  زیادي  تعداد  كه  است  حالي  در  این 
به  كسب شان،  از  خوب  درآمد  نداشتن  نسبت  قالين 
كشور های همسایه مهاجر شده اند و تعدادی هم از روستاها 
به خاطر پيدا كردن كار با درآمد خوب  به شهر آمده و از 

مسلك  شان دور مانده اند.
نفر   5 تا   3 مشترك  كار  با  قالين  تخته  یك  است  گفتني 
قالين باف ساخته مي شود و تقریبا 2 تا 4 ماه را دربرمي گيرد 
كه با درنظرداشت وقت و هزینه ی مواد آن، نمي تواند عاید 
خوبي براي بافندگان آن محسوب شود. این امر خود باعث  

دوري بافندگان از مسلك شان مي شود.

را در این كارگاه خواسته بودیم كه در مجموع 160 نفر 
بسيار  باميان  تاریخی  آبدات  »وضعيت  كردند.  اشتراك 
وخيم است، و دولت در قسمت حفظ آبدات نه بودجه 
انكشافی دارد و نه افراد متخصص داریم كه ترميم بكنيم. 
كه  گذاشته  اثر  تاریخی  آبدات  باالی  طبيعی  عوارض 
آبده های تاریخی باميان در حال تخریب شدن و از بين 
رفتن هستند. یكی دیگر از عواملی كه باعث شده آبدات 
از  مردم  آگاهی  عدم  و  بی توجهی  ببينند،  صدمه  بيشتر 
آبده های تاریخی است.« وی اظهار داشت كه برگزاری 
تاریخی  آبده های  حفظ  قسمت  در  كارگاه هایی  چنين 
از  حراست  مردم  تا  است  برخوردار  خاصی  اهميت  از 

آبده های تاریخی را جزیی از وظيفه خویش بدانند.
امير فوالدی، مسوول برنامه اكوتوریزم باميان گفت: »ما 
حفظ  آبده های  خاطر  به  را  مختلفی  برنامه های  هنوز  تا 
مردم  برنامه آگاهی دهی  از جمله یك  داشتيم،  تاریخی 
از آبده های تاریخی توسط برنامه های تياتر و پالكارت ها 
داشتيم، و آموزش راهنمای توریست در باميان داریم و 
بفهمانيم كه حفظ  مردم  برای  است كه  این  ما  كوشش 
آبده های تاریخی نه تنها از نظر فرهنگی برای مردم حایز 
نيز از اهميت خاص  اهميت است بلكه از نظر اقتصادی 

برخوردار است. 
اگر آبده های تاریخی باميان حفظ و نگهداری شوند، در 
آینده با جذب توریستان بيشتر یقينا اقتصاد مردم خوب 
خواهد شد و كوشش ما این است كه انكشاف اقتصادی 
را با انكشاف توریزم پيوند بدهيم.« وی عالوه نمود كه 
بازدید  تقریبا 60 فی صد  به 2009  نسبت  در سال 2010 

توریستان از باميان افزایش داشته است.

کاهش صادرات قالين از افغانستان
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کارگاه آموزشی حفظ آبدات تاریخی در بامیان برپا شد
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اگر یك کیلو قالین را از 
خاك پاکستان صادر کنیم 

باالي آن 80 کلدار پاکستاني 
که در حدود 45 افغاني 

مي شود محصول مي گردد 
و اگر از افغانستان صادر 

کنیم في کیلو قالین 1100 
افغاني باید محصول شود 
که 25 برابر باال نسبت به 

محصوالت کشور پاکستان 
است.
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ĥĪóĩ ĦĤÔª ÊİÍ ĪĤğ¦ ĩĪó Ħ  őª îģÉêĐĤª ęÉĪįŗģ Ħ  ĚÍÊª å

تظاهرات زنان ايتالیايی علیه نخست وزير اين کشور 
به دلیل رسوايی های جنسی

 ريیس موقت مجلس نمايندگان خطاب به وکیل  ها:

از دست شما ديوانه شدم!
از صفحه 1

کاخ سفید خواستار اجازه ايران برای تظاهرات مردم شد 

 Īį ĩÉ ġÉêôğ ĩéÉåÉ ĪěĪĺ Őå§ģå Òěĩå ġÊČďÉå 0ÞÎ÷o YåÊÍÉ ęĶÛ
 Ħě  Īľéĩ ĩĩå å  ĥêï őª éÊħêŋĤģ Òįĵĩ ìİÔã Ħ   ġÉêįëĩ êœĠó
 Ħ  ĚÍÊªå YĦãĪğ őÔïÊģ Őåå ĮįÉĩ ĮªÉĩéÊ¤ Yĩĩ ĭĪó ęĪĺÉé ĥéÊ 
 ĩéĵ ê  ĩæœª ĮĜ å őČħå ĩÉ ĦĤÔª ÊİÍ ĪĤğ¦ ĪįĪó ê  őª îģÉêĐĤª

.Őĩ ŐêÓÉ ŐêÎã ĩéÊ¤
 Ħ  YĚğĵ ĩæİª ĥéĪċ åÊÍÉ ęĶÛ éÊņ ìİÔã å ĥéÊ  Ħě îģêĐĤª Őåå
 īĪČħå  ĩÉ  ęæİ«įêó  Ī«Ĝã  Įðěĩ  å  őª  ĩéĶŋÓ  ĩìİģĪċéÊİÍ
 ęĶÛ Ħ  ęÊĨğê  ŐŕģĪċ Őåå Yĭå ĭĪó ĦÓĪŊ Ħ  ĚÔðİãÉ ÑÊįêĄģ

Á ĭĪó Òäï Ğħ êİÍÉæÓ ĮÔİĤğÉ őª éÊņ åÊÍÉ
 ĩÉ  ĪģÉêįëĩå  YġĩŕŊ  Ħ   ĪģÉéÊª  Ķïå  ĭëêª  æğÊß  êôğ  îěĩå
  ĦãĪğ ŐŕģĪċ śĤľéĩ ĥĩå   Őåå ĩëÊÔïÉå ĩéÉåÉ ĮÔğĪ«ß ĪĜİÍĶİÍ
 ĪģĩëéÉ ĩÉ ĩéÊ¤ ĩéĵ ĮĜĠć ê  ĩŗ«įê å  îģÉêĐĤª ęÉĪįŗģå ĚÍÊªå

. ĭřİª ĦÓĪŊ Ħ  ŐêÓÉ ŐêÎã
 Ħ  ĥêï ĪģĵÊįêÎã Ħě ęÉĪĜİãÉë êĠć êÔªÉŔ êįëĩ ĮěÊğå ġÊÔðģÊČďÉå 
 őª ĦãêÍ Őå Ħ   Ğħ ĩæįŖĪě ê  ĪģĪÔİďêă ĭéÉåÉ YĚįĩĩ őª ĩêÎã
 éĪċå  Ğħ ÊİÔ«Ļ¤ ê  ĩ¦ĩê  ĮįÊĤŇįêÍå ĦŋģéÉå ĩÉ ŐĪóĩ ŐêÎã

   ĥĪóĩ ĦĤÔņĪċ
 ĥêÎã ġĪěæÍå őª ġĪģÊē Ħ  ĪÓÊªéÉæÓå ęÉĪĜİãÉë ĮĜċÊņ ŉĤłêÓ Őåå
 Į÷Īøãå  ëÉé Ħċå YĪó ęĪİģĩ őģĵ ÖàÍ êÓ  ő¤ Y ĥŗªĩ Ğħ
 Ħ  ęÉĪĜİãÉë ĮĜċÊņå ő¤  ĭå Ħł ĦČħ Ğħ Ħģŗİł ÊİÓŖĩ YĪģĪÔªêó
 ÊİÍ ĩÉ ĭřİª ęŗİł ĦÍ ÊİÓŖĩ ĪģĪÔªêóå Yő¤ Īóĩ Őê  ÖàÍ Ī«ĺ

.  ĭřİª ęĪªéĩ Ő¦ĩê  ĦÍ
 

 ÒğĪ«ß  ġÊČďÉ   ő¤  Ěįĩĩ  ĮĜĤğ  ÌİÜģéÊªĶï  ÑéÉëĩ  őİěÊğå
 Ħ   ĪÔïêğå  őį  éÊŋĤİĺ  ő«ĜÍ  YĭĪª  Ħģ  ĦĤÔņĪċ  ĪÔïêğ  ĩêŒŔå
 ĭéĪě  Ħě  őĤěĪĺ  őěÉĪįŗģå  ő¤ ĥĩ  Éå  őį  ĦģêİŋģÉYīå  ĬěÉĪĤğìİċÉ

   Įó ęĪŋěĩ ĪģĪÍĪÔįŗğĪě ĮĜğ Ħ   æįÊÍ őÔïêğ ő«ģĩæœª
 Òěĩå  ġÊČďÉå  Ğħ  ĵ  ő¤   ĭå  Ħł  ĦČħ  ĬěÉĪĠª  ĪģĪÔİďêăå  Īã
 êįëĩ ĮěÊğ å ő¤ ĭřįåÊį ĦŊĪÓ Ħ  őģĪŋĤģ ŐêÔï ŐĪįå ŐæģÉŖĩê 
 őį ęæİďêøğ Ħģ őÛåĪÍ őÓÊįëå ĮįÊĠİģ êÓ őª ęÊª ġÉĩé Ħ  ÊĤįĩ ê 

  ĥå ĦŋĜİÍ ĥéÊ«ņ ĥĪį

 ĩìİį  ĦĠİïå  ĩÉĪģÉêôğ  ĮğĪē   ļéĩ  śÔïĩéĩ   Ħ   ŐŕģĪċå
 æĤŊêłÊģåĪã ĥĩ ŐĪó ęĪªéĩ ĦĤĜÍ ġĩŕŊå Ğħ ĦÓ ĩëÊÔïÉ ĪģÊŊÉéĪó

. Īó ĚĜÍ ĦģĩÉé ĦÓ ŐŕģĪċ őäğ Ħě Ěğĵ
 ĥŖĪÛ őª śŎÊğ ĮħÊó Ħ  åÊÍÉ ęĶÛå ő¤ ĥŕģĪċ ĬĤľéĩ  ĥĩå É å
 ĩÉ Á ĭĪó ęĪİģ ÑÊÎİÓêÓ ĮÔİĤğÉ ©Ĝª  őį ÉĪã ĩÉ Êó ĥĩ ŐĪó
 ĭĪó ęŗÓ âğê  Ī«İďÉêÓå Ğħ ĭéĵéĪĜł ĩÉ ĦģĪĺÉĩ êœĠóĪį éÊņå

 .æ
 ĥæĠć Īį ŐŕģĪċå Y ĮįÉĩ Į«ģĩĪěÊÎĤï  ŐŕģĪċ śĤľéĩ ĥĩå Ħċåå 
 ĩĩ ÖàÍ ąĪûĪğ ê  ĪěéÊ¡ïå ĪģĪÔİěĪðğå  ĦÓ ĭéĪě ġÊČďÉ Ĭ«ĺ
 Ħ  őª ĝæē ĭŗğĪě Ħ  ő¤ ĭêěĩ ĬěÉĩ ĪÔĠ¤ ĦÓ Őå ĥéÉåÉ ĥêħ ő¤
  YĪ«ĺ Ħ   Őĩåå ĩÉ ĪģĪªÉĪľ ĪİģêĨÍå ĦÔĜħ ő¤ őª ĪģĪÔįĵĩ ĦČħ
 Ħ   ÒİěĪðğ  ęĪĺ  ĦÔôģ  ÊİÓŖÉ  ĪģÊŊ  ĪİÜģÉ  ĩÉ  ĪģĪÔğĪ«ß ĭëÉĪğå

.ĮĜãÉĩ ĥŖ¾ċ ĦĜ¡ã
 ĩåÊį ê  īëæĠßÉ ĮĤċ čêóÉ êÔªÉŔ êôğ êİĨÍå åřœěå ĪģĪÔİěĪðğ å 
 ĩæœª ĮĜ  ê  ĩ¦ĩê  ĮğĪĠćå őģĪċéÊİÍå ő¤ Ěįĩĩ ĥêœÍêï Ī«ĺ
 ĥŕģĪċ  Ħ   ő¤  Ěįĩĩ  ĮĤċ  čêóÉ  ĮĜċÊņ  ëÉé  Ħċå  YĪóĩ  ÖàÍ
 ĽĤğêÓ ĪģĪÓÉéëĩ ĩÉ ĪģĪÔįĵĩå  ő¤ Īóĩ ÖàÍ Ğħ  Őåê  őį őª
 êÓ ő¤ ĭå Ħł ĦČħ Ğħ ÒŇŋě őÜįåĪÍå ëÉé Ħċå Įó Éæœ  ĭřČĠħ
 ŐæģÉŖĩê  Y ÊĤįĩ Ħ  ĮĤċ čêóÉ êÔªÉŔ å ĩÉ ĭĪó ęĪİģ  Őæģĵ ÖàÍ

   ŐĪó ĦÓĪŊ Ħ  Ğħ ŐìģĪÔï őį
 Į«ģĩĪª  ĦÔïêğĩÉ  YĭëÊÔïÉ  őĤěĪĺ  őěÉĪįŗģå  ő¤  ĥĩ  őª  ĝÊ   Ħ 
 ĦÓéĩ ŖĪ¥ģ ŐæŎĪċå  Őĩå ĩÉ  ĮóÉé ĦÓ  æŎĪċ Őå Ğħ ġÉêģĩŔ Êį
  êŋğ YęæİģÉĪÓ  Ħģĩ ŚĪČħ ĦĜğÉ  Ħě  ÉĪħ őÍÉêãå Īã ĭŗª ŐæģÉŖĩ
 ĭéÊª  Őåå  ő¤  Ěįĩĩ  ĦÓ  ĪģĵÊįêÎã  ĭë  æĠßÉ  ĮĤċ  čêóÉ  êÔªÉŔ

.īå ĦģÊņ ĩé ĦÓ ĪěÉŗįŗģ ĝÊČİ  őÔïÊģ
 ő¤  YÁ  ĩŗ«įê   ê   îģ½êĐĤª  ĚÍÊªå  ÖàÍ  ÑÊįë   őª  ĥŕģĪċ  Ħ 
 ĪÔïêğ ĪěÉĪįŗģå  Őéĵ Ħě  őÜįåĪÍå ġÊÔðģÊČďÉå  őį  ąĪûĪğ  ĥĪį
 Īį  őª ĦãêÍ Őå Ħ  ÊĤįĩ Ħ  ĮĤċ čêóÉ êÔªÉŔå ő¤ Yĭå ęæİďêøğ
 Őåå  Ī«ĺ  Ħ  ĦČħå Yĭå őÓÊ  ĵ Ħł êŒŔ Īã  īå īĪó ŉÔäğê  Ħł
 ĭĪİĤäğ åÊðď ĭéÉåÉ å ĦŊĪÓ ĥŗ¡ôÍ Ħ  ĥéÊ  Ħě ĩæœª ĮĜ å  ŐéÊ¤

 Yīå ĢįŖÉ êŒŔ

است  قرار  امروز  ايتاليايی  زنان  از  گروهی 
کشور  اين  در  گسترده  تظاهرات  به  دست 
عليه سيلويو برلوسکونی، نخست وزير ايتاليا 

بزنند.
از  بيش  در  امروز  است  قرار  تظاهرات  اين 

شصت شهر و روستای ايتاليا برگزار شود.
انتظار می رود چهره های برجسته و سرشناس 
سياستمدار  بيندی،  روزی  قبيل  از  ايتاليايی 
سرشناس مخالف آقای برلوسکونی در اين 

تظاهرات شرکت کند.
دموکراتيک  حزب  رييس  بيندی،  خانم 
ترين حزب  بزرگ  اين حزب  است.  ايتاليا 

چپ ميانه در ايتاليا به شمار می رود.
زنده  برنامه  يک  در  بار  يک  بيندی  روزی 
وارد  برلوسکونی  آقای  با  تلويزيونی، 

اين  بيشتر  محبوبيت  باعث  اين  و  شد  جدل 
سياستمدار زن ايتاليايی شد.

با  برلوسکونی  آقای  می گويند  امروز  تظاهرات  بانيان 
وارد  لطمه  جامعه  در  زن  مقام  به  خود  جنسی  رسوايی های 

کرده است.
اين در حالی است که سارنوال های شهر ميالن به طور رسمی 
وزير  نخست  برلوسکونی،  سيلويو  فوری  محاکمه  خواستار 

ايتاليا شده اند.
با  که  کرده  متهم  را  برلوسکونی  آقای  ميالن  شهر  سارنوالی 

يک روسپی کم سن و سال رابطه جنسی داشته و برای اين کار 
به او پول داده است.

که  کرده  متهم  را  ايتاليا  وزير  نخست  همچنين  سارنوالی  اين 
به دليل سرقت،  اين دختر را که  از مقام خود،  با سو استفاده 

بازداشت شده بود، آزاد کرده است.
رد  شده،  وارد  او  به  که  را  اتهاماتی  بارها  برلوسکونی  آقای 

کرده و گفته است که او مرتکب کار اشتباهی نشده است.
نخست وزير ايتاليا می گويد اين اتهام ها با انگيزه های سياسی 

به او وارد می شوند.

بي نتيجه  و  تکراري  بحث هاي  دنبال  به  کابل:  صبح،   8
براي  کميسيوني  امروز  مي رود  انتظار  مجلس  نمايندگان 
انتخاب رييس مجلس  برسر  بن بست کنوني  از  بيرون رفت 

نمايندگان، تعيين شود.
مجلس  نمايندگان  تکراري  و  خسته کن  بحث هاي  هرچند 
روز گذشته نيز دوام يافت ولي بر بنياد توافق نسبي که ميان 
مشاهده  به  داخلي  وظايف  اصول  تعديل  براي  نمايندگان 
معضل  يافتن  پايان  براي  کميسيوني  است  قرار  مي رسيد، 

انتخاب رييس مجلس نمايندگان، تعيين شود.
معرفي  کميسيون،  ايجاد  داخلي،  وظايف  اصول  تعديل 
چهره هاي کهنه با کل عضوهاي هيات اداري )به صورت 
يک تيم(، درخواست نظر کميسيون نظارت بر تطبيق قانون 
به  نسبي  اکثريت  راي  پيشنهاد  و  علني  راي گيري  اساسي، 
نمايندگان  پيشنهاد هاي  عمده ترين  از  دوم  دور  نامزد هاي 
شمار  به  نمايندگان  مجلس  رييس  انتخاب  براي  مجلس 

مي رفت.
با  نمايندگان  مجلس  گذشته ي  روز  بي نتيجه  بحث هاي 
بي نظمي هايی که توسط نمايندگان همراه شده بود، واکنش  

رييس موقت مجلس نمايندگان را به دنبال داشت.
کنار  در  نمايندگان  مجلس  موقت  رييس  عثماني،  سرور 
آن که بيزاري خود را از سخنان تکراري و همراه با خشونت 
که  کرد  متهم  را  نمايندگان  کرد،  بيان  نمايندگان  برخي 
اعصاب وي را صدمه زده اند و از دست آن ها ديوانه شده 

است.
موقت  رييس  چاشت،  از  پيش  نشست  پايان  در  آن که  با 

نمايندگان  ديدگاه هاي  جمع بندي  از  نمايندگان  مجلس 
در  تعديل  امکان  بررسی  جهت  کميسيوني  ايجاد  براي 
از  شماري  مخالفت  ولي  داد،  خبر  داخلي  وظايف  اصول 
نمايندگان  از چاشت  پس  نشست  تا  شد  باعث  نمايندگان 

مجلس باری ديگر با سخنان تکراری ادامه يابد.
در حالي که گروهی از نمايندگان طرفدار ايجاد کميسيون، 
شدند  آينده  هفته ي  تا  نمايندگان  مجلس  تعطيلی  خواهان 
ولي در نشست پس از چاشت نمايندگان تصميم گرفتند تا 
به نشست هاي شان در روز هاي بعد ادامه دهند و کميسيوني 
که براي تعديل در اصول وظايف داخلي تشکيل مي شود با 

توافق نمايندگان حاضر در مجلس شکل گيرد.
براي  جدي  معضله ي  نمايندگان  مجلس  رييس  انتخاب 
نمايندگان به شمار مي رود و اين مساله باعث شده تا ذهنيت 

منفي در برابر نمايندگان بيشتر شود.
اين درحالي است که در چهار مرحله ي دو دوره اي هيچ 
به عالوه ي  نمايندگان 50  رياست مجلس  نامزدان  از  يک 
دست  به  نتوانسته اند  را  مجلس  حاضر  نمايندگان  راي   1

بياورند.
براي  را  راهي  چه  کميسيون،  نيست  مشخص  که  آن   با 
انتخاب رييس مجلس  برسر  بن بست کنوني  از  بيرون رفت 
نمايندگان  بيشتر  آنچه  اما  کرد  خواهد  پيشنهاد  نمايندگان 
نامزدهاي  انتخابات جديد ميان  پافشاري داشتند،  روي آن 
ساير  بودن  مشخص  با  نمايندگان  مجلس  رياست  نخست 
آن  از  )بسته(  پکيج  نام  به  که  بود  اداري  هيات  اعضای 

نامبرده شد.

اسالمی  جمهوری  مقام های  از  سفيد  کاخ  ارشد  مقام  يک 
خود  جهانی  حقوق  از  دهد  اجازه  ايران  مردم  به  تا  خواست 
مقام  يک  همزمان  و  کنند  استفاده  راهپيمايی  انجام  برای 
وزارت داخله ايران تاکيد کرد که »مجوزی برای اغتشاش فتنه 

گران مورد حمايت مبارک صادر نمی شود.«
تام دانيلون، مشاور امنيت ملی امريکا، در بيانيه ای گفته است: 
را  مخالفان  تظاهرات  اجازه  اينکه  اعالم  با  ايران  »حکومت 
نخواهد داد، همان کاری را که برای مصری ها می پسندد برای 

مردم خود غير قانونی می داند.«
وی گفت که از حکومت ايران می خواهد تا به مردم خود اجازه 
دهد از حقوق جهانی خود برای تجمع صلح آميز، تظاهرات و 

اجتماع که در مصر به کار گرفته شد استفاده کنند.
مير حسين موسوی و مهدی کروبی، از رهبران مخالفان دولت، 
اسالمی  جمهوری  داخله  وزارت  به  نامه ای  در  دلو   17 روز 
ايران خواستار صدور مجوز برای »راهپيمايی مردمی« با هدف 

حمايت از حرکت های مردم تونس و مصر شدند.
اين اقدام با استقبال گسترده احزاب اصالح طلب و بسياری از 

ايرانی های فعال در فضای اينترنتی روبرو شده است.
ولی در مقابل، غالمحسين محسنی اژه ای از اين اقدام مخالفان 
به عنوان تفرقه افکنی ياد کرده و فرمانده سپاه محمد رسول اهلل 
با  که  است  گفته  و  کرده  ياد  »جنازه«  عنوان  به  معترضان  از 

تحرکات آنها به شدت برخورد می شود.
مقام های امريکايی پيشتر نيز حمايت جمهوری اسالمی ايران از 
قيام مردم مصر را »توخالی« دانسته و رابرت گيبس، سخنگوی 
از  مبارک  حسنی  رفتن  کنار  از  پس  جمعه  روز  سفيد  کاخ 
خودشان  مردم  اراده  از  کامال  ايران  »مقامات  گفت:  قدرت 
توخالی  حرف های  پيش  روز  چند  تا  که  آنها  و  ترسيده  اند 

درباره اعتراض مردم مصر می زدند، حاال شبکه ها و اينترنت را 
قطع می  کنند و فعاالن سياسی را به زندان می اندازند.«

در روزهای اخير و به دنبال فراخوان برپايی تظاهرات در روز 
فعاالن  بازداشت  به  اقدام  ديگر  بار  امنيتی  نيروهای  دلو،   25
سياسی و برخی از مقام های پيشين دولت اصالح طلب محمد 

خاتمی کرده و دسترسی به اينترنت را محدود کرده اند.
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ارتش مصر به مردم این کشور وعده داد 
قدرت را به غیرنظامیان واگذار کند. یک 
روز پس از کناره گیری حسنی مبارک 
از ریاست جمهوری مصر، شورای عالی 
نیروهای مسلح این کشور در بیانیه ای که 
احمد  از  گفت  شد،  پخش  تلویزیون  از 
تا  است  خواسته  وزیر،  نخست  شفیق، 
را  خود  وظایف  جدید  دولت  تشکیل 

انجام دهد.
تشکیل  و  قدرت  انتقال  زمان بندی 
است.  نشده  اعالم  هنوز  جدید  دولت 
ارتش مصر همچنین بر پای بندی به همه 

کرده  تاکید  کشور  این  بین المللی  و  منطقه ای  پیمان های 
تمام  به  این کشور  ارتش مصر،  به گفته سخنگوی  است. 
با  پیمان صلح  از جمله  بین المللی و منطقه ای،  معاهده های 
اسراییل پای بند خواهد بود. ایاالت متحده از موضع ارتش 
از  بیانیه ای  انتشار  با  سفید  کاخ  است.  استقبال کرده  مصر 
نیروهای  عالی  شورای  موضع  از  اوباما  باراک  استقبال 
مسلح مصر برای انتقال قدرت به غیرنظامیان و پای بندی به 

تعهدات بین المللی این کشور خبر داد.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسراییل نیز ضمن استقبال از 
بیانیه ارتش مصر، پیمان صلح دو کشور را سنگ بنای ثبات 
در خاورمیانه دانست. دولت های اسراییل و مصر در سال 
1979 در پی تالش های دیپلوماتیک جیمی کارتر، رییس 
امضا  را  دیوید  کمپ  صلح  پیمان  امریکا  وقت  جمهور 
ممنوع الخروج  از  مصر  در  خبری  منابع  همزمان،  کردند. 

شدن سه نفر از مقام های ارشد حکومت خبر دادند.
تلویزیون دولتی مصر اعالم کرد احمد نظیف، نخست وزیر 
سابق، حبیب عدلی، وزیر داخله پیشین و انس فکی، وزیر 

اطالع رسانی فعلی نمی توانند از کشور خارج شوند.
در  نفر  این سه  درباره  تحقیقاتی  مقام های مصر می گویند 

جریان است اما جزییات آن را مشخص نکردند.
ساکنان  از  بعضی  مصر،  در  سیاسی  تحوالت  با  همزمان 
و  شهر  کردن  تمیز  مشغول  داوطلبانه  صورت  به  قاهره 
معترضان  از  ارتش  هستند.  ناآرامی  آثار  جمع آوری 
خواسته است میدان تحریر را ترک کنند ولی گروهی از 
در  روزه  نوزده  حضور  رغم  به  می گویند  تظاهرکنندگان 
این محل تا مشخص نشدن زمان بندی انتقال قدرت پایگاه 

اصلی حرکت اعتراضی مردم مصر را ترک نخواهند.
کمرنگ  حال  در  تدریج  به  میدان  این  در  ارتش  حضور 

شدن است.
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subh
آخرین مهلت ثبت نام دوره های ماستری دانشگاه آزاد اسالمی کابل 8

این دانشگاه برای دوره های ماستری حقوق، علوم سیاسی، مدیریت،  جامعه شناسی، اقتصاد، برنامه ریزی شهری و روستایی 
ثبت نام می کند. 

شرایط: 
ـ داشتن مدرک لیسانس مورد تایید وزارت تحصیالت  عالی 

ـ پذیرش در کنکور و مصاحبه 
زمان ثبت نام: تا 5 حوت 1389،  همه روزه از ساعت 8 تا 16 

برگزاری کنکور: 13 حوت 1389 
شروع کالس ها: 25 حوت 1389 

برای ثبت نام با در دست داشتن فتوکپی مدرک تحصیلی + یک قطعه عکس + فتوکپی تذکره،  به 
دانشگاه مراجعه نمایید. 

نشانی: کابل، سرک عمومی کارته 4، کوچه دوم، تلفن: 0797677689

ارتش مصر قدرت را به غیرنظامیان واگذار می کند

ولسی جرگه در  چهارمین دور، موفق به انتخاب رییس نشد. 
شماری از کودکان اما در خیابان های کابل آدمک برفی می ساختند.
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