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وردک،  عبدالرحیم  واشنگتن:  8صبح، 
حاضر  حال  در  که  افغانستان  وزیردفاع 
داخله  امور  بسم اهلل محمدی، وزیر  با  همراه 
کشور در واشنگتن به سر می برد، در دیدار 
گفت  امریکا  دفاع  وزیر  گیتس  رابرت  با 
در  امریکا  حمایت های  به  افغانستان  که 
نیاز   2014 سال  از  بعد  مختلف  عرصه های 

دارد. 

و  طالبان  ارشد  رهبری  واشنگتن:  8صبح، 
القاعده در پاکستان به سر می برند. این مطلب 
نماینده  معاونین  از  یکی  سینگ،  ویکرم  را 
روز  پاکستان  و  افغانستان  برای  امریکا  خاص 
خبرنگاران  از  شماری  با  دیداری  در  پنج شنبه 

افغان در واشنگتن بیان کرد. 
پاکستان  هرچند  که  کرد  تاکید  سینگ  آقای 
با تروریزم همکاری هایی را  در عرصه مبارزه 
انجام داده است، اما به گفته او هنوز عرصه های 
زیادی وجود دارند که این کشور باید در آن 
همکاری بیشتری کند. او گفت که کشورش 
ناگزیز به همکاری با حکومت پاکستان است، 
زیرا گزینه دیگری در آن کشور وجود ندارد. 
او هم چنان با اشاره به روند صلح و مذاکره با 
افغانی  باید  پروسه  این  که  کرد  تاکید  طالبان 
تصمیم  باید  مورد  این  در  افغان ها  و  باشد 
دیکته  صدد  در  امریکا  او  گفته  به  بگیرند. 
مورد  این  در  خودش  دیدگاه های  کردن 
دولت  که  کرد  تاکید  او  حال  این  با  نیست. 
کرده  تعیین  صلح  برای  را  شروطی  افغانستان 
است و طالبان باید این شرایط را پذیرفته و به 

طرح مدل سازی 
طالبان و چشم انداز 
آینده ی افغانستان

است  این  اساسی  خطر 
نیز  آینده  فرصت های  که 
سیاسی  تقویت  قربانی 
چانه زنی های  و  طالبان 
نمایندگی  به  حکومت 
در  نشود.  طالبان  از 
نشان  قراین  حاضر  حال 
حاضر  حکومت  که  می دهد 
بن  کنفرانس  در  تا  است 
برای  نیرو  تمام  با  دوم 
کند.  چانه زنی  طالبان 
افغانستان  حکومت  هرگاه 
تغییر  سیاست هایش  در 
کرزی  حامد  و  نیاورد 
جدی  و  مشخص  سیاستی 
در برابر تروریستان طالب 
چشم انداز  نکند،  اتخاذ 
آینده افغانستان متاسفانه 

تاریک خواهد بود. 

آغاز  در  که  وردک  آقای 
گفتگوهای دوجانبه با همتای 
پنتاگون  در  امریکایی اش 
کمک ها  از  می گفت،  سخن 
امریکا  مردم  همکاری های  و 
فداکاری های  و  قربانی ها  و 
در  امریکایی  سربازان 
تشکر  ابراز  افغانستان  جنگ 
افغانستان  که  گفت  و  کرده 
و  حمایت ها  تداوم  خواهان 
از  بعد  امریکا  همکاری های 

سال 2014 می باشد.  
بر  نیز  امریکا  دفاع  وزیر  گیتس،  رابرت 
همکاری های مشترک و تدوام حمایت های 
امریکا بعد از سال 2014 تاکید کرده گفت 
که امیدوار است در جریان این گفتگوها دو 
آینده  همکاری های  جزییات  بتوانند  طرف 

را تدوین و در مورد آن به توافق برسند. 
ادامه در صفحه 2

براساس یک مکتوب که از سوی 
به  ملی  امنیت  شورای  دفتر 
مخابراتی  خدمات  تنظیم  اداره 
)اترا(، مربوط به وزارت مخابرات 
سپاه  است،  شده  فرستاده 
دستگاه های  ایران  پاسداران 
جهت  را  مخابراتی  پیشرفته 
در  تلیفونی  مکالمات  کنترول 
والیت  سرحدات  در  افغانستان، 

نیمروز نصب کرده است.
در این مکتوب که به تاریخ بیست 
و سوم عقرب سال جاری به اداره 
تنظیم خدمات مخابراتی فرستاده 

شده است،

زندگی ملکی برگردند. 
ویکرم سینگ، با اشاره به درخواست شورای 
از  طالبان  سران  رهایی  بر  مبنی  صلح  عالی 
که  گفت  کرده  تردید  ابراز  گوانتانامو  زندان 
رهایی رهبران طالبان از زندان گوانتانامو، یک 

مساله پیچیده و زمان گیر است. 
افغانستان  برای  امریکا  خاص  نماینده  معاون 
بر  مبنی  نگرانی ها  برخی  مورد  در  پاکستان  و 
از مناطق جنوبی  تحویل دهی کنترول شماری 
چنین  شاهد  او  که  طالبان، گفت  به  افغانستان 

تصمیم گیری ای نمی باشد. 
او در پاسخ به سوالی مبنی بر ایجاد پایگاه های 
که  گفت  افغانستان  در  امریکا  نظامی  دایمی 
این  با  نیست.  چیزی  چنین  دنبال  به  کشورش 
تا  می خواهد  امریکا  که  کرد  تاکید  او  حال 
عرصه های  در  را  گسترده خود  همکاری های 
دهد.  ادامه  مدیدی  مدت  تا  ملکی  و  نظامی 
افغانستان  ارضی  تمامیت  امریکا  او،  گفته  به 
ایجاد  با  نمی خواهد  و  می کند  احترام  را 

پایگاه های دایمی به آن آسیب بزند. 
ادامه در صفحه 2

وزیر دفاع کشور: 
افغانستان به حمایت های امریکا 

بعد از سال 2014 نياز دارد

معاون نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان: 
امریکا به دنبال ایجاد پایگاه دایمی در افغانستان نيست

عناوین 
مطالب امروز:

نصب دستگاه های استراق سمع از سوی سپاه پاسداران ایران در مرز افغانستان 

امنیت مکالمات تلیفونی 
در خطر است 
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نهادهاي کمك کننده:
 آموزش دختران

 با خطر جدي مواجه است
اتحادیه ي  رییس  پرلیکا،  ثریا 
مي گوید  افغانستان  زنان  سراسري 
وزارت  مقام هاي  اظهارات  باوجود 
از  نشانه ي  هیچ  افغانستان  معارف 
تغییري در برخورد طالبان با آموزش 
او  است.  نیامده  وجود  به  دختران 
گفت بیرون شدن نیروهاي خارجي از 
کشور تا سال 2014 نگراني ها را در 
مورد آموزش دختران به وجود آورده 

است.
افغانستان  معارف  وزارت  مقام هاي 
پیش از این از تغییر روش طالبان در 
برخورد با آموزش دختران خبر داده 
طالبان  که  داشتند  تاکید  و  بودند 
دیگر مانع آموزش دختران نیستند. 

ادامه در صفحه5
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آن انتخاب و...

5

آخرین مهلت ثبت نام 
دوره های ماستری دانشگاه آزاد اسالمی کابل 

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 10 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 تحصيلی + یك 
قطعه عکس + فتوکپی تذکره،  به دانشگاه مراجعه نمایيد. 

نشانی: کابل، سرک عمومی کارته 4، کوچه دوم، تلفن: 0797677689
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کننده  هماهنگ  واتکینز،  رابرت 
ملل  سازمان  بشردوستانه  کمک های 
وضع  می گوید  افغانستان  برای  متحد 
سقوط  زمان  از  کشور  این  در  امنیتی 
بدترین  در  پیش،  سال  ده  در  طالبان 

حالت قرار دارد.
سازمان های  واتکینز  آقای  گفته  به 
از  درصد  سی  به  تنها  امدادرسانی 
افغانستان دسترسی دارند و حمله  خاک 
شبه نظامیان تندرو به ماموران امدادرسانی 

به طور بی سابقه ای افزایش یافته است.
گذشته  دوسال  در  که  واتکینز  آقای 
سازمان  بشردوستانه  عملیات  هدایت 
ملل متحد را در افغانستان به عهده داشته 
است، می گوید به نظر نمی رسد افزایش 

نفس  تازه  نیروی  صدها  تخار:  صبح،   8
منظور  به  مخدر  مواد  با  مبارزه  پولیس 
سرحدی  مناطق  در  قاچاقچیان  با  مبارزه 
مستقر  تاجیکستان  و  افغانستان  مشترک 
مخدر  مواد  پولیس  مقام های  می شوند. 
از  نگرانی  ضمن  داخله  امور  وزارت 
و  افزایش  و  مخدر  مواد  نرخ  رفتن  بلند 
این سرحدات  در  قاچاق  تشدید  احتمال 
کشورهای  بیشتر  همکاری  خواستار 
این  در  روسیه  و  میانه  آسیای  سرحدی 
سرحدات شده اند. در عین حال یک مقام 
کرد  تاکید  روسیه  مخدر  مواد  با  مبارزه 
صرف  را  بیشتری  هزینه ی  کشورش  که 
مبارزه با مواد مخدر در افغانستان می کند.

روز  مخدر  مواد  کیلوگرام  پنج صد 
شد.  حریق  تخار  والیت  در  پنج شنبه 
مواد  با  مبارزه  معین  احمدی  محمد  باز 

محمد،  راز  گفته ی  به  کندز:  8صبح، 
زون  در  پولیس  تربیوی  مرکز  فرمانده 
شمال شرق، سربازان پولیس  فارغ شده ی 
کنونی، از 12 والیت کشور بودند که در 
را  تجربی  آموزش هایی  ماه  نیم  و  چهار 
شده  فارغ  پولیس   سربازان  فراگرفتند. 

امریکا  و  افغانستان  دوجانبه  دیدارهای 
واشنگتن صورت می گیرد  در  در حالی 
حضور  با  نشست ها  این  بود  قرار  که 
جانبه  سه  به صورت  پاکستانی  مقام های 
منتشره  اعالمیه  براساس  گردد.  برگزار 
از سوی وزارت خارجه امریکا مقام های 
سیاسی  تحوالت  دلیل  به  پاکستانی 
داخلی آن کشور قادر به حضور در این 
این درحالی است که  اند.  نشده  نشست 
اسالم  و  واشنگتن  میان  سیاسی  روابط 

افغانستانی  امریکا خواهان  او  گفته  به 
است که در اتحاد با امریکا در جنگ 
با القاعده و افراط گرایی کمک کند.
ایجاد  امریکا  هدف  که  گفت  او   
یک افغانستان با ثبات و مستقل است 
قلمرو  امنیت  و  کنترول  توانایی  که 
خودش را داشته باشد. با این وجود به 
گفته آقای سینگ، هرگاه اگر افغان ها 

از  افغانستان که  در  ناتو  نظامی  نیروهای 
بهتر  را  وضع  شد،  شروع  گذشته  سال 

کرده باشد.
تعداد  این که  با  واتکینز،  آقای  گفته  به 
 135 به  افغانستان  در  خارجی  نظامیان 

بیشتر  گفت  داخله  امور  وزارت  مخدر 
افغانستان  سرحدی  مناطق  از  مواد  این 
وی  است.  آمده  دست  به  تاجیکستان  و 
ضمن نگرانی از افزایش نرخ مواد مخدر 
بیشتری  نیروهای  امسال  که  کرد  تاکید 
هم سرحد  کشورهای  سرحدات  در  را 
افغانستان به آسیای میانه مستقر می کنند. 
آقای احمدی تاکید کرد به زودی جلسه 
راه های  جستجوی  منظور  به  مشترک 
در  مخدر  مواد  قاچاق  از  جلوگیری 
در  و  تاجیکستان  و  افغانستان  سرحدات 
دایر  میانه  آسیای  کشورهای  از  یکی 

می شود.
منطقه  کشورهای  جمله  از  نیز  روسیه 
از  را  ضرر  بیشترین  همواره  که  است 
ناحیه قاچاق مواد مخدر از افغانستان دیده 
اداره  نماینده ی  میلونوف،  الکسی  است. 

در  بیرونی  و  داخلی   آموزگار   58 را، 
عامه،  تنظیم  و  سامان دهی  بخش های 
امنیت و دیگر موردها وظیفه ای آموزش 
والیت های  به  فراغت  بعد  که  داده اند 

مربوط فرستاده می شوند.
که  است  بار  دومین  این  روان  سال  در 

تنش  از  خالی  اخیر  هفته های  در  آباد 
نبوده است.

دیدارهای  جریان  در  می رود  انتظار 
دایمی  پایگاه های  ایجاد  مساله  دوجانبه، 
امریکا و جزییات قرارداد همکاری های 
استراتیژیک افغانستان و امریکا نیز مورد 

بحث و گفتگو قرار گیرد.
ایجاد  مساله  جزییات  حالی که  در 
پایگاه های دایمی امریکایی در افغانستان 
روز گذشته  نیست،  روشن  هنوز چندان 

دایمی  پایگاه های  ایجاد  دنبال  به 
ممکن  باشند،  کشورشان  در  امریکا 
است کشورش در این مورد بیاندیشد. 
حالی  در  سینگ  آقای  اظهارات  این 
از آن  قبل  بیان می شود که یک روز 
گفتگو  در  پنتاگون  ارشد  مقام  یک 
در  افغان  خبرنگاران  از  شماری  با 
خواهان  امریکا  که  گفت  واشنگتن 

هزار نفر رسیده، وضع امنیت 
که  است  وخیم  حدی  به 
تنها  امدادرسانی  سازمان های 
این  خاک  از  درصد  سی  به 
کشور دسترسی مستمر دارند.

دسترسی  اساس،  این  بر 
به  کمک رسانی  سازمان های 
ازخاک  دیگر  درصد  سی 
نیست.  دایمی  افغانستان 
امدادرسانی  نیروهای 
از  درصد  چهل  به  همچنین 

این کشور اصال دسترسی ندارند.
ناتو  حالی که  »در  گفت:  واتکینز  آقای 
تغییر  به سود خود  مدعی است وضع را 
تهاجمی  حالت  در  آن  نیروهای  و  داده 

مبارزه با مواد مخدر روسیه در افغانستان 
دو  میان  توافقات  اساس  بر  می گوید 
با  مبارزه  نظارتی  نقش  روسیه  کشور، 
مواد مخدر را داشته، اما امسال هزینه های 
افغانستان  به دولت  این زمینه  بیشتری در 

کمک می کند.
سرحد  کیلومتر  پنج صد  افغانستان 
و  داشته  تاجیکستان  کشور  با  مشترک 
اخیر عمده ترین  این سرحد طی دو دهه 
و  میانه  به آسیای  مواد مخدر  قاچاق  راه 
تخار  والیت  پولیس  است.  بوده  روسیه 
در  خورشیدی  جاری  سال  در  می گوید 
حدود سی مظنون را به دست داشتن در 
قاچاق مواد مخدر را نیز دستگیر نموده اند 
سرحدی  مناطق  در  عمدتا  افراد  این  که 
مواد  قاچاق  تاجیکستان  و  افغانستان 

می کرده اند.  

به  از  پس  پولیس،  سربازان  از  شماری 
انجام رسانیدن آموزش چند ماهه ، از این 

مرکز فارغ می شوند.
تربیه ای،  مرکز  این  که  برد  یاد  از  نباید 
از سوی جمهوری  پیشرفته،  ابزارهای  با 

فدرال آلمان بنیادگذاری گردیده است.

نیز یک مقام ارشد پنتاگون در گفتگو با 
شماری از خبرنگاران افغان در واشنگتن 
گفت که امریکا خواهان گفتگو و توافق 
در  مدت  بلند  همکاری های  مورد  در 
است.  افغانستان  با  مختلف  عرصه های 
او گفت که برای امریکا، داشتن روابط 
افغانستان  با  استراتیژک  و  بلندمدت 
دارای اهمیت است و ما خواستار عمیق 
ترشدن و استحکام هرچه بیشتر این رابطه 

هستیم.

گفتگو و توافق در مورد همکاری های 
با  مختلف  عرصه های  در  مدت  بلند 
برای  که  گفت  او  است.  افغانستان 
و  بلندمدت  روابط  داشتن  امریکا، 
استراتیژک با افغانستان دارای اهمیت 
شدن  عمیق تر  خواستار  ما  و  است 
رابطه  این  بیشتر  هرچه  استحکام  و 

هستیم.

قرار دارند وشورشیان در حالت دفاعی، 
دشوار  بسیار  وضعیت  شاهد  همچنان  ما 
امدادرسانان  همچنین  هستیم.  امنیتی 
قرار  حمله  مورد  بی سابقه ای  گونه  به 

می گیرند.«
سازمان های امدادرسانی می گویند یکی 
که  است  این  آنها  عمده  مشکالت  از 
و  بشردوستانه  فعالیت های  میان  تفاوت 

عملیات نظامی تعریف نشده است.
دیوید  جنرال  به  گفت  واتکینز  رابرت 
در  ناتو  نیروهای  کل  فرمانده  پتریوس، 
افغانستان تاکید کرده است که نظامی ها 
دیگر نباید انتقال کمک های بشردوستانه 
امدادرسانان  تا  باشند  داشته  برعهده  را 

نشان دهند، مستقل هستند.

مقداری سالح و 
مهمات در بامیان 

بدست آمد
سالح  مقداری  بامیان:  8صبح، 
جنگلگ  قریه  از  مهماتی که  و 
بود،  شده  کشف  سیغان  ولسوالی 
داده  انتقال  بامیان  مرکز  به  دیروز 

شد.
یاردم،  گلدی  جمعه  سمونوال 
در  روزجمعه  بامیان  امنیه  قوماندان 
خبرنگاران  به  بامیان  قوماندانی  مقر 
و  سالح ها  این  کشف  درمورد 
نهادهای  »توسط  گفت:  مهمات 
به  بامیان  امنیه  قومندانی  کشفی 
راکت انداز،  مرمی  فیر   35 تعداد 
مرمی  فیر   8 هاوان،  مرمی  فیر   29
داشکه،  میل   1 ملی متری،   75 توپ 
1 میل هاوان و 44 بکس سالح های 
بدست  وثقیله  خفیفه  مختلف النوع 
و  سالح  مقدار  این  است.  آمده 
ولسوالی  جنگلک  قریه  از  مهمات 
سیغان بدست آمده است.« قوماندان 
به  نفر  یک  نمود  اضافه  بامیان  امنیه 
اتهام نگهداری این سالح و مهمات 
بازپرسی  تحت  که  شده  دستگیر 

قوماندانی امنیه بامیان قراردارد. 

درگیری ها در 
بغالن هزاران تن را 

بیجا کرد
درگیري ها  در پي  بغالن:  8صبح، 
امنیتي،  نیروهاي  و  طالبان  میان 
ولسوالي  ساکنین  از  تن  هزاران  
بیجا  منازل شان  از  مرکزي  بغالن 

شده اند.
شماري از ساکنین محل مدعي اند 
که بیش از 10 هزار تن منازل شان 
امن  به ساحات  و  نموده  ترک  را 

پناه برده اند.
در  مسووالن  حال  عین  در 
نهادهاي  از  بغالن  شوراي والیتي 
تا به این  خواسته اند  امدادرسان 

بیجاشده ها کمک نمایند.
به  موسوم  عملیات  جریان  در 
آن  آغاز  از  هفته  یک  که  نوروز 
تن  هزاران  است،  شده  سپري 
بغالن  روستاهاي  باشندگان  از 
مرکزي منازل شان را ترک نموده 

و به ساحات امن پناه برده اند.
شماري از این باشندگان مدعي اند 
که آنان در هواي سرد زمستان از 
بیم ناامني ها خانه هاي شان را ترک 
اقتصادي  بد  نموده و در وضعیت 

قرار دارند.
در عین حال اسداهلل شهباز معاون 
شوراي والیتي بغالن مي گوید که 
به  نزدیک  شده  بیجا  افراد  تعداد 

30 هزار تن مي رسد.
رسان  امداد  موسسات  از  وي 
ارسال کمک هاي عاجل  خواهان 

به این بیجا شدگان شده است.
این  جریان  در  که  مي پذیرد  وي 
ملکي  افراد  از  شماري  عملیات 

کشته و زخمي شده اند.

سازمان ملل از وخامت امنیت امدادرسانی ابراز نگرانی کرد

استقرار نیروهای تازه نفس در مرز افغانستان و تاجیکستان

458 پولیس آماده ی خدمت گزاری شدند

افغانستان به حمایت های...                                                ادامه از صفحه ا

امریکا به دنبال ایجاد پایگاه دایمی...                              ادامه از صفحه 1
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آیا صلح با جنایت كاران 
توجیهی دارد؟

رادیویی  بیانیه ی  یک  در  كشور  جمهور  رییس 
گوناگون  مناطق  در  اخیر  انتحاری  حمالت 
افغانستان و از جمله یورش سبعانه و حیوانی بر 
شعبه ی كابل بانک در والیت ننگرهار را به شدت 
محکوم كرد و آن را نشانه ای از ظلم و بی رحمی 
نام  از  سواستفاده  با  كه  جنایت كارخواند  مشتی 
دین مبین اسالم، مردم مسلمان و بی گناه را هر 
روز و هر ساعت و در هر گوشه و كنار كشور 
این  تقبیح  كه  كرد  عالوه  می رسانند. وی  قتل  به 
با آن كه گروه  نمی گنجد.  الفاظی  جنایات در هیچ 
تروریستی طالبان و به قول دولت مخالفین مسلح 
این حمله ی حیوانی را برعهده گرفتند  مسوولیت 
و طبعا به آن مباهات كردند، رییس دولت اسمی 
از  صدا  یک  شنیدن  با  فقط  زیرا  نبرد  آنان  از 
جناب  قول  به  ویدیویی  تصویر  حتا  یا  و  تلیفون 
حزب  یا  طالبان  نمی توان  وردک  فاروق  آقای 
آخر  دانست.  اعمالی  چنین  مسوول  را  گلبدالدین 
چگونه می توان باور كرد برادران ناراضی ما كه 
طالبان كرام هستند و رییس دولت ما حاضراست 
یا رهبر  پناهگاهی برای رهبران آن آماده كند و 
جنرال  فرمان  و  هدایت  تحت  كه  اسالمی  حزب 
ضیاالحق و به حمایت او در مقابل شوروی كافر 
جهاد می كرد و به هدایت و حمایت او فرماندهان 
می  هم  بودند  دیگر  دراحزاب  كه  را  مجاهدین 

كشت، مرتکب چنین جنایاتی گردند!
درقسمت دیگر این بیانیه گفته شده است كه مدعیان 
مبارزه با تروریزم گفته اند كه تروریست ها را در 
اما امروز  هرجایی كه باشند دنبال خواهند كرد، 
كه آدرس این تروریست ها خیلی مشخص است، 
نیروهای ناتو و آیساف با عزم نابودی كامل آنها 
به این آدرس ها نرفته اند. روشن است كه منظور 
احتیاطا  كرزی  آقای  كه  است  پاكستان  ایشان 
نامی از آن نمی برد، ولی راست می گوید اما این را 
نمی گوید كه خود ایشان نیز عزمی برای جنگیدن 
جدی و قاطع با تروریست ها ندارد. آقای كرزی با 
اعطای عنوان »برادران« به تروریست ها، درواقع 
اردو و پولیس ملی را در جنگ با طالبان به تردید 
افکند و عزم آنان را سست كرد، زیرا هیچ اردویی 
حاضر به جنگیدن با كسانی كه فرمانده شان آنها 

را برادر می خواند، نخواهد بود.
توسط  غیرنظامیان  كشتار  كه  نیست  تردیدی 
هم  دراین  اما  است،  محکوم  باشد  كه  هركسی 
مساله  دو  این  كردن  مخلوط  كه  نیست  تردیدی 
آیساف  نیروهای  توسط  بی رویه  كشتار  یکی   -
و ناتو و دیگری قتل عام عمدی و سبعانه توسط 
طالبان تروریست و وحشی- جز كمرنگ ساختن 
و بی اهمیت نشان دادن جنایات ضدانسانی طالبان 
كه  همان گونه  خارجیان  ندارد.  دیگری  نتیجه ی 
به  خودشان  امنیت  از  دفاع  برای  گفته اند  خود 
تعهدی  هیچ  ازاین  غیر  و  آمده اند  افغانستان 
تجاوز  ما  بركشور  كه  را  پاكستان  آنها  ندارند. 
می كند و از تروریست ها حمایت می نماید، متحد 
حتا  چرا  ما  اما  می كنند،  معرفی  استراتژیک شان 
سر  بر  برای  و  می هراسیم  طالبان  نام  بردن  از 
رحم آوردن آنان، شورای عالی صلح را به گدایی 
می فرستیم؟! مگر نمی دانیم آزادی، صلح و عدالت 
و غرور را نمی توان گدایی كرد؟ آیا در طول تاریخ 
و  وحشی  جالدان  كه  است  یکبارشده  برای  ولو 
میل خود  به  آنان،  اجیر  و  مآمور  میرغضب های 
شمشیر جنایت و شرارت را نیام كنند؟! می شود 

ولی در ازای اسارت و ذلت و خفت و خواری...
و طبیعی است صلحی كه از طریق گدایی به دست 

آید نه صلح، بلکه ننگ است.

زنگ اول


ACKU



ری
حرا

 . ا
س آتش و  دود  ورای  از 

»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. 
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942
هر از و بودیم خانه در ما جنگ روزهای از یکی

طرفراکتمیآمدگویامامحکومینبهمرگبوده
باشیم.کاکایمنیزبامابود.اومردیعادیبودکهبه
هیچگروهویاتنظیمیوابستهنبود.زیرااوغریبکار
کار! چه حزب و سیاست به را غریب انسان و بود
درهمانروزکههمهدرخانهجمعبودیم،راکتیاز
بهخانهمااصابتنمودودر ازگروهها طرفیکی
ماتم به را ما نتیجهآنکاکایمدرخانهشهیدشدو
نشاند.زندگیمابعدازشهادتکاکایمبسیارخراب
شد،زیراهمهمایوسشدهبودیموامیدنداشتیمکه
و ماندیم زنده جنگها همه آن با اما بمانیم. زنده
شاهدروزهایسختتریبودیم.امروزازآنشرایط
جنگکردهبرایمسختمیگذرد،زیراکسانیکهتا
امروزهمانجنایتکاران باهممیجنگیدند، دیروز
هنوز و هستند دولتی ارگانهای سایر و پارلمان در
ایشان باید ما دولت نمیکنند. رها را ملت این هم
رامجازاتنمایدوازایشانطالبوخواهانحقاز
عدالت مقابل در باید آنها مردمشود. رفتهی دست
سرخمنمایندوگناهخویشراقبولنمایند،تامردم
این مسوول و هستند جنایتکاران کیها که بدانند

همهبدبختیهاکیهامیباشند.«


متضررین از یکی که داریم خود با را خواهری امروز
از را نزدیکانش از یکی و است میانگروهی جنگهای
دارم یاد »به مینماید: اظهار چنین او است. داده دست
و میبارید وحشت شهر دیوار و در از که را روزهایی
را مظلومان که نبود اماکسی بود، بلند مظلومیت صدای
یارینمایدوازمنجالبجنگکههمهرابهکامنابودی
میبرد،نجاتدهد.ازهرطرفمرمیوراکتمیباریدو
کسینمیدانستکهفرداچهخواهدشد؛آیازندهمیماند
و یاس بین روزها آن در زندگی میگردد؟! معلول یا و
تادیروز  ناامیدیسپریمیشد،زیرااحزابجهادیکه
را جنگ یکدیگر علیه میجنگیدند کشور آزادی برای
آغازنمودهبودند.اینبارملتخویشرادشمنپنداشته
خانههای راکت توسط یا و میبستند گلوله رگبار به و
که روز آن از میکردند. تبدیل قبرستانشان به را ایشان
بودند بیپناه اینمردم بود، احزابآغازشده بین جنگ
کهبزرگترینصدمههارامتحملشدند؛مالشانبهتاراج
رفت،زندگیشانتباهشدوعزیزانشانراازآنهاگرفتند.
درآنروزهاکهشعلهآتشجنگبهنامهایمختلفاز
هرطرفزبانهمیکشید،تروخشکرایکجامیسوزاند.
یکیرابهنامقوم،دیگریرابهناممذهبویاهمبهنام
نژادشکنجههایروحیوروانیمیدادند.همهروزهجان
در بودند. بیگناه آنها درحالیکه میگرفتند را انسانها

والیت سرحدات در افغانستان، در تلیفونی مکالمات
نیمروزنصبکردهاست.

عقرب سوم و بیست تاریخ به که مکتوب این در
فرستاده مخابراتی خدمات تنظیم اداره به جاری سال

امنیت دفترشورای ازسوی براساسیکمکتوبکه
ملیبهادارهتنظیمخدماتمخابراتی)اترا(،مربوطبه
پاسداران سپاه است، شده فرستاده مخابرات وزارت
کنترول جهت را مخابراتی پیشرفته دستگاههای ایران

اگر که خواستهشده مخابرات وزارت از است، شده
امکاناتجلوگیریازکنترولمکالماتتلیفونیتوسط
دارد، را ایران پاسداران سپاه شده نصب دستگاههای
به خود اجراات نتیجهی از و نماید اجراات موقع به
این کاپی دهد.یک ملیگزارش امنیت دفترشورای
مکتوببهدسترسروزنامه8صبحقرارگرفتهاست.در
اینمکتوبآمدهاستکهایندستگاههاجهتکنترول
مکالماتتلیفونهای»افغانبیسیم،روشن،اتصاالتو
در شدهاند. جابجا و نصب مخابراتی« شبکههای سایر
یکی جمله از که است آمده مکتوب این از بخشی
والیت سرحدات در شده نصب دستگاههای این از
نیمروز،درقرارگاهسپاهپاسدارانایراندرمنطقه»کندو

شهرهرمند«)دوستمحمد(نصبشدهاست.
امامقامهایوزارتمخابراتوتکنالوژیمعلوماتی،از
اینموضوعاظهاربیخبریکردهمیگویندتعدادیاز
دستگاههایموبایلایرانکهدرآنطرفسرحدنصب
شدهاند،ساحاتیرادرداخلخاکافغانستاندروالیت
نیمروزتحتپوششقراردادهاند.بهگفتهیاینمقامها،
دستگاههای و نیست ایران به مربوط تنها موضوع این
و پاکستان جمله از نیز دیگر کشورهای مخابراتی
مناطق افغانستان، خاک در کیلومتر ده تا ازبکستان

مرزیراتحتپوششقراردادهاند.
خدمات تنظیم اداره رییس فیضی، محمد خیر انجنیر

دستگاههای نصب از بیاطالعی اظهار با مخابراتی،
کنترولکنندهمکالماتتلیفونیازسویسپاهپاسداران
ایراندرسرحداتوالیتنیمروزمیگوید:»یکتعداد
طرف آن در که )ایران( آنها از موبایل دستگاههای
سرحداست،مااطالعداریمکهداخلمرزافغانستانو
قسمتهاییازنیمروزراتحتپوششآوردهاندکهاین
مشکلتنهاازجانبایرانایجادنشدهبلکهبایکتعداد
دیگرازکشورهایمنطقهمثلازبکستانوپاکستانهم
همینمشکلراماداریمکهساحهپوششآنهابهعمق
تقریبابهپنج-ششکیلومترویادهکیلومترزیگنالهای
شنیده افغانستان خاک قلمرو داخل به مخابراتیشان

میشودویامخابرهقابلاجراست.«
همچنینآقایفیضیافزودکهچندایستگاهمخابراتیاز
سویایرانبهوالیتنیمروزقبالفرستادهشدهبودکه
ازآنهابهشکلغرفههایمخابراتی)پیسیاو(استفاده
ایستگاههاکهشاملنزدیک این او، بهگفتهی میشد.
بهششصدپایهتلیفونثابتمیشدند،ازسویوزارت
مخابراتوتکنالوژیمعلوماتیجمعآوریشدهاند.او
ایستگاههای موبایل، مخابراتی شبکههای از که گفت
مخابراتیبهشکلثابتنیزاستفادههستند.رییساداره
خاک داخل »در میگوید: مخابراتی خدمات تنظیم
افغانستانتاچندکیلومترازساحاتنیمروزوشهرزرنج
کهزیرپوششخدماتآنها)ایران(قرارداشتند،ازاین
مخابراتی( )ایستگاههای مخابراتی ترمینالهای خاطر
سال تقریبا که میکردند کار و بودند آورده را شان
گذشتهبهتعدادپنجصدتاششصدپیسیاودرسطح
صادر ما جانب از که هدایتی براساس نیمروز والیت

شدهبود،جمعآوریشدند.«
در میافزاید فیضی محمد خیر انجنیر حال، این با
کنترولکنندهی دستگاههای نصب خبر صورتیکه
در ایران پاسداران سپاه سوی از تلیفونی مکالمات
وزارت باشد، داشته واقعیت نیمروز والیت سرحدات
مکالمات کنترول از جلوگیری توانایی مخابرات
مخابرات وزارت او، گفتهی به دارد. را تلیفونی
تا نیمروزخواهدفرستاد بهوالیت مانیتور دستگاههای
قرار استفاده مورد آنجا در که فریکانسی مشخصات
گرفتهرااندازهگیریکند.آقایفیضیعالوهکردکه
اینتالشهادروزارتمخابراتوتکنالوژیمعلوماتی
به تا شده داده دستور مسوول ادارهی به و دارد ادامه
کند. تثبیت را مواردی چنین و سفر سرحداتکشور
براساس مواردی، چنین تثبیت صورت در گفت او

مقرراتبینالمللیاقدامخواهدشد.
بههرحال،درصورتیکهایناقدامکشورهایهمسایه
در افغانستان امنیت داردکه امکان نشود جدیگرفته
عرصهارتباطاتبامشکالتوچالشهایجدیمواجه

شود.



راکتی 
که ما را به 
ماتم نشاند

جمع  خانه  در  همه  که  روز  همان  در 
از گروه ها  از طرف یکی  بودیم، راکتی 
نتیجه  در  و  نمود  اصابت  ما  خانه  به 
ما  و  شد  شهید  خانه  در  کاکایم  آن 
از  بعد  ما  زندگی  نشاند.  ماتم  به  را 
شد،  خراب  بسیار  کاکایم  شهادت 
امید  و  بودیم  شده  مایوس  همه  زیرا 
نداشتیم که زنده بمانیم. اما با آن همه 
روزهای  شاهد  و  ماندیم  زنده  جنگ ها 
سخت تری بودیم. امروز از آن شرایط 
زیرا  می گذرد،  سخت  برایم  کرده  جنگ 
کسانی که تا دیروز با هم می جنگیدند، 
پارلمان  در  جنایت کاران  همان  امروز 
و  هستند  دولتی  ارگان های  سایر  و 
نمی کنند.  رها  را  ملت  این  هم  هنوز 

نصب دستگاه های استراق سمع  

از سوی سپاه پاسداران ایران 

در مرز افغانستان 

امنیت مکالمات 
تلیفونی در خطر است 

ــــــــــــــــــــــــ :ظفرشاهروییــــــــــــــــــــــــ

محمد  خیر  انجنیر  حال،  این  با 
خبر  صورتی که  در  می افزاید  فیضی 
کنترول کننده ی  دستگاه های  نصب 
سپاه  سوی  از  تلیفونی  مکالمات 
والیت  سرحدات  در  ایران  پاسداران 
وزارت  باشد،  داشته  واقعیت  نیمروز 
مخابرات توانایی جلوگیری از کنترول 
مکالمات تلیفونی را دارد. به گفته ی او، 
مانیتور  دستگاه های  مخابرات  وزارت 
تا  فرستاد  خواهد  نیمروز  والیت  به 
مشخصات فریکانسی که در آنجا مورد 
استفاده قرار گرفته را اندازه گیری کند. 
آقای فیضی عالوه کرد که این تالش ها در 
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 
ادامه دارد و به اداره ی مسوول دستور 
کشور  سرحدات  به  تا  شده  داده 
کند. تثبیت  را  مواردی  چنین  و  سفر 
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با طالبان  بسیاری ها معتقدند که طرح صلح 
به یک معمای سیاسی بدل شده است؛ اما به 
نظر من طرح مصالحه با طالبان یک معمای 
مشکوک  راه حل  بلکه  نیست،  سیاسی 
این  یک معمای دیگر است. معمای اصلی 
بسترسازی  طالبان  برای  چگونه  که  است 
سیاسی صورت گیرد تا به عنوان یک مدل 
انکارناپذیر سیاسی تلقی شود؟ دالیل زیر را 

می تواند در تایید این نظر ارایه کرد. 
1- فرایند عادی سازی طالبان و تبریه آن ها، 
این  تا  رفت  پیش  به  موفقانه  صورت  به 
ادغام  و  مصالحه  طرح  برای  را  شرایط  که 
نیستیم  شاهد  اخیر  سال های  در  کرد.  باز 
خطاب  تروریست  را  طالبان  حکومت  که 
کرده باشد؛ بلکه برادر و یا برادران ناراضی 

خطاب کرده است. 
یک  طالبان  برابر  در  حکومت  ادبیات   -2
ادبیات محافظه کارانه و مشکوک است؛ از 
به  نامیدن طالبان  تروریست گفتن و دشمن 
شدت پرهیز می شود. حکومت هیچ گاهی 
به صورت جدی طالبان را نکوهش و متهم 

نکرده است.  
3- مبارزه جدی با طالبان به لحاظ نرم افزاری 
و سخت افزاری از سوی حکومت و متحدان 
نرم افزاری،  به لحاظ  نبوده است.  آن جدی 
که  آورد  مثال  را  ملی  تلویزیون  می توان 
پاسدار اصلی محافظه کاری در برابر طالبان 
فاقد یک دیدگاه مشخص و نوگرا  بوده و 
می باشد. در تلویزیون ملی، طالبان به عنوان 
تروریست و دشمن مطرح نیستند و طالبانیزم 
و  نقد  مدل سازی  و  گرایش  یک  عنوان  به 
نکوهش نمی شود. بنابراین واضح است که 
بدیل  پیام  فاقد  و  بی زبان  بی سخن و  دولت 

شکست می خورد. 
سوی  از  طالبان  به  سیاسی  باج دهی   -4
و  طالبان  سیاسی  قوت  سبب  حکومت 
فراخی میدان مانور سیاسی آن ها شده است. 
اکنون  که  رفت  پیش  به  جایی  تا  باج دهی 
زندانی های  تا  است  تالش  در  حکومت 
ترکیه  کرده،  آزاد  گوانتانامو  از  را  طالبان 
را متقاعد سازد تا برای طالبان دفتر سیاسی 

اهدا کند. 
5- پاکستانی سازی امور و وضعیت سیاسی 
نفع  به  تا وضعیت  است  خود کمک کرده 
طالبان رقم بخورد. البی پاکستان در غرب، 
پراکندگی  آمریکا،  با  کرزی  حامد  تنش 
حلقات  نفوذ  و  داخل  در  سیاسی  نیروهای 
قدرت  در  طالبان  و  پاکستان  به  متمایل 

سیاسی، وضعیت را تغییر داده اند. 
سیاسی  عرصه  در  طالبان  مدل سازی   -6
شورای  ایجاد  که  »مصالحه«  عنوان  تحت 
پیگیر  غرب ستیزی های  نیز  و  صلح  عالی 
در گفتار و مواضع سیاسی حامد کرزی و 
حلقات سیاسی حاکمیت، طرح مدل سازی 

طالبان را قوت و قدرت بخشیده است. 
تنش ها  از  بسیاری  یا  و  از جنگ ها  بسیاری 
به خاطر مداخالت و حمایت  میان دولت ها 
توسط  دولت  یک  داخل  در  شورشیان  از 
مثال،  عنوان  به  است.  بوده  دیگر  دولت 
به  کرد  قطع  ایران  با  را  روابط اش  سنگال 
خاطر این که ایران به شورشیان سنگال سالح 
می فرستاد. اما جالب این است که افغانستان، 
با  نه تنها که در مدت نه سال روابط اش را 
پاکستان و ایران تعریف نکرد و برای خود 
موقعیت منطقه ای مشخصی به وجود آورده 
نتوانست، بلکه در این روزها قرار است که 
هیاتی از شورای عالی صلح به ترکیه بفرستد 
ترکیه  نمایندگی سیاسی در  طالبان  برای  تا 
طرف  از  که  است  درحالی  این  کند.  باز 
ناتو  چرا  که  دارد  وجود  شکایت  دیگر 
پایگاه های طالبان را در پاکستان هدف قرار 

نمی دهد. من مطمین ام که حلقات متمایل به 
طالبان، با هدف قرار دادن پایگاه های نظامی 
ولی  مخالف اند،  نیز  پاکستان  در  طالبان 
کردن  متهم  خاطر  به  را  حرف  این  اکنون 
ناتو و آمریکا و نیز به خاطر تحریک افکار 
چنین  اگر  چون  می رانند.  زبان  بر  عمومی 
در  سیاسی  نمایندگی  طالبان  چرا  نیست، 
باشند  برادر مطرح  به عنوان  ترکیه داشته و 

و نه دشمن!
برای  تا  است  تالش  در  حکومت  وقتی 
در  افغانستان،  مردم  دشمنان  و  تروریستان 
ترکیه و کشورهای دیگر نمایندگی سیاسی 
خارجی  سیاست  ابزارهای  کل  و  کند  باز 
را در این راه به کار می گیرد، دیگر دلیلی 
وجود ندارد که نسبت به مدل سازی طالبان 
در  وضعیت  دوباره ی  کردن  طالبانی  و 

افغانستان، شک کنیم. 
برد و باخت

واقعیت تلخ این است که افغانستان در حال 
ولی  است؛  نباخته  کامل  البته  است.  باخت 
وضعیت و قراین نشان می دهد که در حال 
اساس  بر  بایستی  را  ادعا  این  است.  باخت 

دالیل زیر پی گرفت:
نیروهای  کمک  به  امنیتی  نیروهای   -1
خارجی در جنگ نظامی با طالبان، حداقل 
حکومت  ولی  ندارند.  قرار  باخت  حال  در 
با طالبان، عمال  افغانستان در جنگ سیاسی 
و  پاکستان  کمک  به  طالبان  است.  باخته 
عنوان  به  عمال  حکومت،  داخلی  حلقات 
یک گزینه مهم و انکارناپذیر سیاسی مطرح 
جنگ  تا  است  شده  سبب  این  شده اند. 
طوالنی شده تلفات نیروهای امنیتی و مردم 

ملکی افزایش پیدا کند.  
2- دولت جدید افغانستان در مدت نه سال، 
در بافت منطقه ای قدرت، و نیز در تعامالت 
اثبات  را  ظرفیت اش  و  موقعیت  بین المللی 
نکرده و ناکام مانده است. اکنون، بازیگران 
یک  عنوان  به  طالبان  به  نسبت  منطقه ای 
نیروی جدی سیاسی نگاه کرده در مقایسه 
از  بیشتر  نامعلوم،  آینده  یک  در  دولت،  با 
و  برد  سبب  این  می برند.  حساب  طالبان 

تقویت سیاسی طالبان شده است. 
این که  به جای  3- رییس جمهور کرزی، 
بازیگر  یک  عنوان  به  را  افغانستان  ظرفیت 
نمایش  به  بین المللی  جامعه  جدی  متحد  و 
با  تنش  صرف  را  زیادی  وقت  بگذارد، 
جامعه بین المللی کرد و این نیز سبب شد تا 
باخت  نظر سیاسی در موقعیت  از  افغانستان 
و  پاکستان  نفع  به  وضعیت  و  بگیرد  قرار 

طالبان رقم بخورد. 
پس افغانستان در حساس ترین نقطه ای از برد 
اشتباه،  اندک ترین  با  و  دارد  قرار  باخت  و 
این بار برای همیشه می بازد. با سیاست های 

حلقات  گسترده ی  نفوذ  و  کرزی  حامد 
و  قدرت،  در  طالبان  و  پاکستان  به  متمایل 
در  اسالمی  حزب  گسترده ی  استقرار  نیز 
و  حکومت  سیاسی  و  اداری  شاهرگ های 
به  نسبت  دموکرات،  نیروهای  زدن  عقب 

وضعیت افغانستان باید بسیار نگران بود. 
چشم انداز آینده

افغانستان  نگرانی ها،  همه ی  وجود  با 
است.  نداده  دست  از  کامال  را  فرصت ها 
وجود  افغانستان  در  هم چنان  جهانی  جامعه 
نهادهای  دارد،  وجود  اساسی  قانون  دارد، 
به  نسبت  نیز  مردم  شده اند،  ساخته  دولتی 
دولت  از یک  بوده حاضراند  بدبین  طالبان 
مقتدر و دموکراتیک حمایت کنند. عالوه 
نیز  دوم  بن  کنفرانس  است  قرار  براین، 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  گردیده  برگزار 
آینده  که  چیزی  تنها  شوند.  تقویت 
افغانستان را می تواند ضمانت کند این است 
که افغانستان ثابت کند یک متحد باظرفیت 
برابر  در  و  است  بین المللی  جامعه  متعهد  و 

دشمنانش انعطاف چندانی ندارد.  
فرصت های  که  است  این  اساسی  خطر  اما 
و  طالبان  سیاسی  تقویت  قربانی  نیز  آینده 
از  نمایندگی  به  حکومت  چانه زنی های 
نشان  قراین  حاضر  حال  در  نشود.  طالبان 
در  تا  است  حاضر  حکومت  که  می دهد 
طالبان  برای  نیرو  تمام  با  دوم  بن  کنفرانس 
افغانستان  حکومت  هرگاه  کند.  چانه زنی 
حامد  و  نیاورد  تغییر  سیاست هایش  در 
برابر  در  جدی  و  مشخص  سیاستی  کرزی 
چشم انداز  نکند،  اتخاذ  طالب  تروریستان 
آینده افغانستان متاسفانه تاریک خواهد بود. 
نسل  و  مدنی  جامعه ی  رسانه ها،  نقش  اما 
تجربه  کنون  تا  است؟  چه  افغانستان  جدید 
سایر  و  مدنی  جامعه ی  که  است  شده 
نیروهای اجتماعی و نهادهای سیاسی نسبت 
بوده اند.  بی تفاوت  شرایط  و  تحوالت  به 
و  مدنی  جامعه ی  و  رسانه ها  که  حالی  در 
تاثیر  سیاست  بر  می توانند  اجتماعی  فعاالن 
گذاشته از روندها و سیاست های خطرناک 
جلوگیری کنند. نیروهای سیاسی در کشور 
پراکنده هستند که  به شدت بی برنامه و  نیز 
به وضعیت  نسبت  را  تاثیرگذاری شان  عمال 
از دست داده و جای شان را به سیاست های 
کرزی و مدل سازی طالبان داده اند. بنابراین، 
و  حکومت  سوی  از  که  سیاسی  روند  هم 
می شوند  رهبری  طالبان  به  متمایل  حلقات 
نیروهای  وضعیت  هم  و  است  خطرناک 
بی نظم  و  آشفته  مدنی  و  اجتماعی  سیاسی، 
بود،  آینده جدی  به  نسبت  باید  است. پس 
و  فرایندها  شرایط،  محصول  آینده  چون 

رخدادهای کنونی است. 


ایجاد  سر  بر  بحث  این سو  به  ماه  یک  از  این که  با 
به صورت  افغانستان  در  امریکا  دایمی  پایگاه های 
نه چندان جدی مطرح گردیده، اما نشست واشنگتن 
معنا  این  به  گرفت،  صورت  گذشته  هفته  در  که 
برخوردار  الزم  جدیت  از  موضوع  این  که  است 
یا  و  تحلیل  هنوز  افغانستان  دولت  اگرچه  است. 
نظر واحدی را نسبت به این موضوع مطرح نکرده 
است و مقامات رسمی نیز هر کدام به اساس میزان 
نفع و ضرر شخصی که از آن برای خویش متصور 
اما  کرده اند،  موضع گیری  آن  به  نسبت  می بینند، 
امنیتی  دوجانبه  و  مشترک  نشست  می رسد  نظر  به 
و  نظامی  مقامات  میان  گذشته  هفته  که  واشنگتن 
گردید،  برگزار  متحده  ایاالت  و  افغانستان  امنیتی 
این  به  نسبت  افغانستان  رویکرد  که  می دهد  نشان 

خواسته امریکا، نفی مطلق نمی باشد.
مقامات  میان  دوجانبه  نشست  گذشته  هفته ی  در 
دفاع  وزارت  مقر  در  امریکایی  و  افغان  نظامی 
امریکا برگزار شد که بر اساس گزارش های منتشر 
امریکا  نظامی  پایگاه های  ایجاد  رسانه ها،  در  شده 
از موارد مطرح شده در نشست  افغانستان یکی  در 
است.  بوده  پنتاگون  در   دو کشور  ارشد  مقام های 
در این نشست که ساعت یک بعداز ظهر چهارشنبه 
به وقت واشنگتن برابر با ساعت 10 شب پنج شنبه به 
وقت افغانستان برگزار گردید، روی مسایل مختلف 
از جمله تجهیز و تسلیح نیروهای دولتی افغانستان و 
کمک به این نیروها در جهت توانمندی برای قبول 
مسوولیت امنیتی بعد از سال 2014 بحث شده است.
بر اساس گزارش ها، جنرال عبدالرحیم وردک وزیر 
دفاع ملی و جنرال بسم اهلل محمدی وزیر امور داخله 
از جانب افغانستان و رابرت گیتس وزیر دفاع همراه 
با شماری دیگر از مقام های ارشد نظامی امریکایی 
اشتراک   نشست  این  در  متحده  ایاالت  جانب  از 
یک  که  است  شده  گفته  گزارش ها  در  داشته اند. 
هفته  سه شنبه  روز  امریکا  دفاع  وزارت  ارشد  مقام 
گذشته و یک روز پیش از برگزاری نشست مقامات 
نظامی و امنیتی دو کشور، در گفتگو با شماری از 
خبرنگاران افغان که برای پوشش خبری نشست به 
واشنگتن رفته اند، گفته است که  آنان )امریکایی ها(  
عالقمند هستند برای حفظ دست آورد های ده سال 

پایگاه های   2014 سال  از  بعد  افغانستان  در  اخیر 
نظامی در این کشور داشته باشند.

بود  خواسته  خبرنگاران  از  که  امریکایی  مقام  این 
از  افشا نشود، تصریح کرده است که  یکی  نامش 
موارد اصلی قابل بحث در مالقات مقام های ارشد 
نظامی  دایمی  پایگاه های  ایجاد  افغان،  و  امریکایی 
امریکا در افغانستان خواهد بود. در گزارش ها آمده 
شرکت کننده  امریکایی  و  افغان  مقامات  که  است 
به  نشست  برگزاری  از  پس  واشنگتن،  نشست  در 
اصلی  موضوعات  از  یکی  که  گفته اند  خبرنگاران 
مطرح شده در این نشست، تجهیز و تسلیح نیروهای 
سوی  از  که  است  بوده  افغانستان  دفاعی  و  امنیتی 
و  شده  گرفته  بررسی  و  بحث  به  مذاکره  طرفین 
تاسال  باید  افغان  نیروهای  که  است  شده  تاکید 
عهده  به  را  امنیتی  مسوولیت های  بتوانند   2014
بگیرند. روی سال 2014 به این لحاظ تاکید صورت 
می گیرد که جامعه جهانی تمایل دارد، تا پایان این 
سال بتواند تمامی مسوولیت های امنیتی را به عهده 

نیروهای امنیتی افغان بگذارد.
از  پس  واشنگتن  نشست  در  مقامات شرکت کننده 
ایجاد  زمینه  در  این که  مورد  در  نشست،  برگزاری 
بحث هایی  چه  واشنگتن  در  امریکا  دایمی  پایگاه 
به  توجه  با  اما  نداده اند،  معلوماتی  گرفته،  صورت 
اظهارات یک مقام محفوظ الهویت امریکایی پیش 
اطمینان کرد که  در  از برگزاری نشست، می توان 

امریکا  دایمی  پایگاه های  ایجاد  روی  نشست  این 
زیرا  است.  گرفته  صورت  بحث  نیز  افغانستان  در 
نظامیان  که  است  گفته  امریکایی  نظامی  مقام  آن 
پایگاه  افغانستان  در  تا  هستند  عالقمند  امریکایی 

دایمی داشته باشند.
به نظر می رسد، مقامات نظامی امریکا داشتن پایگاه 
نظامی در افغانستان را مهم می دانند، که امریکا اگر 
می تواند  باشد،  داشته  افغانستان  در  پایگاهی  چنین 
دهد.  قرار  کنترول  تحت  را  منطقه  در  تحرکات 
امروزه افغانستان عالوه بر این که خودش از اهمیت 
را  حیاتی  بسیار  نقش  است،  برخوردار  استراتژیک 
در تاثیرگذاری بر منطقه دارد. ایاالت متحده امریکا 
با استقرار در افغانستان می تواند بر تحرکات تندروان 
موجود  تحرکات  دیورند،  مرزهای  جنوب  در 
تحرکات  ایران،  هسته ای  فعالیت های  عرصه  در 
شبه نظامیگری تندروانه در تاجیکستان، ازبکستان و 
آسیای میانه و همزمان با آن فعالیت های در آستانه 
انسجام شانگهای نظارت داشته باشد. همین موضوع 
باعث می گردد تا امریکا روی ایجاد پایگاه دایمی 

در افغانستان اهمیت خاصی قایل باشد.
ایجاد  روی  امریکا  متحده  ایاالت  می رسد  نظر  به 
قایل  خاصی  اهمیت  افغانستان  در  دایمی  پایگاه 
ایاالت  برای  یک جانبه  اراده  این که  اما  می باشد. 
قابل پذیرش  نیز  باشد،  این کار کافی  برای  متحده 
نمی باشد. از این رو بسیار مهم است که نظر مردم و 
دولت افغانستان در این زمینه جستجو شود، اما آنچه 
اهمیت دارد این موضوع است که برخورد افغانستان 
با این موضوع باید مبتنی بر منافع ملی باشد و بتواند 
بیاورد.  ارمغان  به  افغانستان  برای  را  پایدار  امنیت 
است  گردیده  باعث  مساله  همین  می رسد  نظر  به 
این عرصه در جامعه سیاسی  در  نگرش  نوع  دو  تا 

افغانستان شکل بگیرد.
برخی رسانه های و کارشناسان همسو با همسایگان 
پایگاه  ایجاد  مورد  در  همسایه ها  نگرانی  از  بار ها 
هیچگاه  آگاهان  این  اما  گفته اند،  سخن  دایمی 
تا  همسایگان  که  نپرسیده اند  خود  از  را  سوال  این 
درک  را  افغانستان  مردم  نگرانی های  میزانی  چه 

می کنند.
اهمیت  از  افغانستان  با  همسایگان  رفتار  اگرچه 
این موضوع را  باید  اما  خاصی برخوردار می باشد، 
روابط  تاکنون  آیا  که  کرد  بررسی  واقع بینانه  نیز 
همسایگان افغانستان با افغانستان مبتنی بر نفع جویی 
امریکا  دایمی  پایگاه  ایجاد  است که  بوده  دوجانبه 
بتواند آن را یک طرفه کند؟ واقعیت این است که 
غربی  همسایه  دو  به خصوص  افغانستان  همسایگان 
افغانستان  به  نسبت  سودجویانه  رفتاری  جنوبی  و 
که  باورند  این  به  کارشناسان  از  برخی  و  داشته اند 
ایجاد همکاری استراتژیک و جدی تر بین افغانستان 
و امریکا می تواند این روابط را تحت تاثیر قرار داده 

و افغانستان را در موقف برتر و یا برابر قرار دهد.
جنوبی  و  غربی  همسایگان  که  گفت  می توان 
به  نسبت  این که  به خاطر  اکنون  هم  افغانستان 
توانمندی واکنشی افغانستان تردید دارند، دست به 
می زنند.  افغانستان  امور  در  مداخله  و  دست اندازی 
افغانستان  بدانند که  دو کشور  این  اگر  درحالی که 
به  آنان  تبلیغاتی  و  سیاسی  مداخالت  به  می تواند 
متغیر  حتما  آنان  رفتار  دهد،  نشان  واکنش  جدیت 
خواهد گردید. از سوی دیگر عمیق تر شدن روابط 
برخورد  تا  می گردد  باعث  امریکا  و  افغانستان 
بین المللی با کشوری که هم اکنون نقش مرکز امن 

را برای شورشیان بازی می کند، نیز متغیر گردد. 

طرح مدل سازی طالبان 
و چشم انداز آینده ی 
افغانستان

 احسان اهلل دولت مرادی

 شاکر مهریار

نشست واشنگتن و تاثیر مثبت
 بر توافق های استراتژیک
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شمار  به  دانش آموزش  دختران  مشكل هاي  از  اجتماعي 
مي روند.

كميته ي  آموزشي  برنامه هاي  مسوول  مايل،  امين الحق 
وضعيت  بررسي  گزارش  كه  افغانستان  براي  سويدن 
به  خبري  نشست  در  را  افغانستان  در  دختران  آموزشي 
رسانه ها توضيح مي داد گفت: »در200 ولسوالي يك نفر 
معلم زنانه وجود ندارد. در 245 ولسوالي افغانستان يك 
را  امنيتي  ندارد. شرايط  نفر دختر در صنف دهم وجود 
دامنه  شرايط  تا روز  ما شاهد آن هستيم كه روز  همه ي 

تهيه و ترتيب انواع فحش ها و الفاظ ركيك می باشد؛ از 
قبيل فحش های ناموسی در حد خواهر مادر، فحش های 
ندارند.  زن  و  مادر  خواهر،  آنانی كه  برای  غيرناموسی 
الفاظ ركيك در حد افراط، توهين و تحقير اندام بدن 
يك ديگر مانند، چهار كله، بينی ترومپت، گوش پكه، 
فحش های  غيره  و  اسپ  سم  يا  اسپ  پای  وجبی،  نيم 
زبان،  مليت،  قبيله،  و  قوم  به  فحش  قبيل  از  خطرناک 
وجود  ابرازش  جرات  كه  ديگری  چيز های  و  مذهب 

ندارد. 
غ: از آنجايی كه مراعات اصل جندر در كشور ما جزو 
اصول نظام است بنابراين در زمينه ايجاد كميسيون های 
جنسيتی  تفكيك  اصل  هم  بكوب بكوب  و  بزن بزن 
به  نبايد  با زنان  مراعات می گردد و چون اصوال مردان 

افغانستان  در  آموزشي  وضعيت  از  تازه  بررسي  يك 
نشان مي دهد كه دستاوردهاي دولت در بخش آموزش 
بررسي  است.  مواجه  جدي  خطر  به  دختران  پرورش  و 
در  كننده  نهاد هاي كمك  و  دولت  از  همچنين  يادشده 
راستاي  در  را  اقدام هاي شان  مي خواهد  آموزشي  بخش 
كيفيت  بردن  بلند  و  مكتب ها  در  دختران  حفاظت 

آموزشي افزايش دهند.
اكسفام  رهبري  به  غيردولتي  كمك كننده ي  نهاد  پانزده 
كه اين بررسي را در 17 واليت افغانستان با بيش از يك 
و  خانواده ها  دختر،  كننده ي  شركت  شش صد  و  هزار 
آموزگاران انجام داده و روز پنج شنبه آن را منتشر كرده، 
فقر، ازدواج هاي زودهنگام و ناامني را عمده ترين موانع 
دسترسي دختران به آموزش و پرورش اعالم كرده است.

كمپاين  برنامه  در  دختراني كه  اكثر  بررسي  اين  بنياد  بر 
بود  شده  شروع   2002 سال  از  كه  مكتب  به  برگشت 
پايان  به  ابتداييه در مكتب ها  در حال حاضر در دوره ي 
از  آموزشي  وضعيت  بهبود  براي  تالش ها  اما  رسانده اند 

سال 2006 به اين سو رو به كاهش بوده است.
هرچند شمار دانش آموزان دختر كه در سال 2001 تنها 
تن  هزار   400 و  ميليون  دو  به  اكنون  بود،  تن  هزار  پنج 
دانش آموز  ميليون  نيم  به داليل گونه گون  ولي  مي رسد 

دختر به مكتب نمی روند.
 در كنار فقر، ازدواج هاي اجباري و ناامني، عدم حمايت 
خانواده   ها، نبود آموزگاران زن، دوري مكتب، پايين بودن 
كيفيتي آموزشي، كمبود مكتب دخترانه و مزاحمت هاي 

منتخب  و  دموكراتيك  پارلمان  در  كه  آنجايی  از 
مردمی ما جنگ و زد و خورد به يك امر معمول تبديل 
خود  حرف  نشاندن  كرسی  به  برای  نمايندگان  و  شده 
در  و  نديده اند  دعوا  و  درگيری  از  بهتر  را  راهی  هيچ 
بكوب بكوب،  و  بزن بزن  فرهنگ  نهادينه سازی  راستای 
با درنظرداشت اصول جندر و تفكيك جنسيتی، مجلس 
نمايندگان بر آن شد تا در لوايح داخلی خود مندرجات 
افراد  از  عده  آن  برای  بايد  البته  كند.  وضع  را  تازه ای 
تعديل  مسير  در  لوايح  اين  كرده اند  فكر  كه  خوشبين 
دايمی  رييس  انتخاب  مورد  در  داخلی  وظايف  اليحه 
خيال خوش  اين  كه  می باشد گفت  نمايندگان  مجلس 
را از سر بدر كنند چون تازه نمايندگان به راه های حل 
جالب برای انتخاب رييس دايمی رسيده اند كه به عقل 
جن هم نرسد و اين مساله دوام خواهد داشت. منظور از 
بخور بخور  و  بزن  بزن  ميكانيزم  منسجم سازی  لوايح  اين 
به  را  خود  اصولی  شكل  چيز  همه  تا  است  مجلس  در 

دست بياورد. 
البته اين لوايح جديد را كه جزو وظايف داخلی مجلس 

خواهد شد به طور ماده وار برای تان شرح می دهيم. 
دعوا  و  پيروزی  برای  جنگ  اصل  به  توجه  با  الف: 
كميسيون ها  ديگر  كنار  در  اين  از  پس  تصويب،  برای 
وظيفه  كه  می گردد  ايجاد  نيز  جنگی  كميسيون  چند 
خواهد  كردن  دعوا  درست  ميكانيزم های  ايجاد  آنها 
برخورد های  كميسيون  كميسيون ها  اين  از  يكی  بود. 
كردن  مشخص  كميسيون  اين  وظيفه  می باشد.  فزيكی 
انواع برخورد ها از قبيل بوتل جنگی، مشت و لگدپرانی، 
ديگر  اقسام ضربه های  و  انواع  و  همديگر  كندن ريش 
می باشد. مسلما برای اين كه در حين دعوا برای امورات 
روزمره مجلس مشكالتی پيش نيايد مكان خاصی برای 
آن  در  نمايندگان  تا  می گردد  ايجاد  دعوا ها  گونه  اين 

مكان فارغ البال به امور زد و خورد خود بپردازند. 
ش: يكی از كميسيون های ديگر تازه تشكيل، كميسيون 
اصل فحش و الفاظ ركيك است. وظيفه اين كميسيون 

بدامني فراتر مي رود، مناطق امن امروز ناامن شده مي رود 
و اولين نتيجه  منفي ناامن شدن منطقه بسته شدن مكاتب 

به خصوص مكاتب دختران است.«
آموزش  ادامه ي  ميزان  كه  شده  گفته  بررسي  اين  در 
دختران نسبت به پسران كاهش يافته و خانواده ها ترجيح 

مي دهند تا پسران شان تحصيالت عالي داشته باشند.
دليل  به  گفته اند  شوندگان  مصاحبه  درصد   40 از  بيشتر 
حمايت از خانواده  وعدم پرداخت هزينه ي لباس، حمل و 

نقل دانش آموزان دختر مكتب را ترک مي كنند.
شده  مصاحبه  آن ها  با  دختراني كه  درصد   40 از  بيش   

گفته اند ساختمان مكتب  ندارند.
تهيه  در  كه  كننده اي  كمك  نهاد هاي  اين ها  كنار  در 
داشته اند  سهم  دانش آموز  دختران  وضعيت  از  گزارش 
دختران  آموزش  دربرابر  تهديد  همچنان  را  طالبان 

مي خوانند.
افغانستان  زنان  سراسري  اتحاديه ي  رييس  پرليكا،  ثريا 
معارف  وزارت  مقام هاي  اظهارات  باوجود  مي گويد 
با  طالبان  برخورد  در  تغييري  از  نشانه ي  هيچ  افغانستان 
بيرون  گفت  او  است.  نيامده  وجود  به  دختران  آموزش 
شدن نيروهاي خارجي از كشور تا سال 2014 نگراني ها 

را در مورد آموزش دختران به وجود آورده است.
تغيير  از  اين  از  پيش  افغانستان  معارف  وزارت  مقام هاي 
داده  خبر  دختران  آموزش  با  برخورد  در  طالبان  روش 
آموزش  مانع  ديگر  طالبان  كه  داشتند  تاكيد  و  بودند 

دختران نيستند. 
دربرابر  عمده  تهديد  يك  »طالبان  گفت:  پرليكا  خانم 
كه  است  داده  نشان  هم  را  اين  تجربه  و  است  دختران 
به  وحتا  شبنامه ها  پخش  مكاتب،  )سوختاندن(  دردادن 

طور فزيكی دعوا كنند بنا كميسيون زد و خورد زنانه هم 
كميسيون  اين  وظيفه  می گردد.  ايجاد  طور جداگانه  به 
ترتيب و مشخص كردن انواع زد و خورد های زنانه از 
قبيل موی كنك، پنجال كشيدن همديگر، داخل كردن 
و  روسری  وسيله  به  كردن  خفه  طرف،  چشم  به  ناخن 

اقسام ديگر جنگ ها كه زنان خود بهتر می دانند. 
عضو  محترم  زنان  اجتماعی  نزاكت های  دليل  به  البته 

مجلس بايد بعضی نكات را هم در نظر داشته باشند. 
كنند  كوشش  مبارزه  و  دعوا  حين  در  اين كه  نخست 
نكرده  خدای  يا  نكنند  بيرون  را  همديگر  روسری  تا 
دو  آبروريزی  باعث  كه  نكنند  پاره  را  همديگر  لباس 
فحش هايی  استفاده  از  دوم  قدم  در  می گردد.  طرف 
نيز  از اجزای بدن را متاثر می سازد  به نوعی بعضی  كه 

خود  اين  مكتب  شاگرادان  و  معلمين  رساندن  شهادت 
نمايانگر ضديت طالبان در ارتباط با تعليم تربيه به صورت 
عموم و به صورت اخص در مورد تعليم وتربيه ي دختران 

است.«
كننده گان  كمك  و  دولت  از  همچنين  بررسي  اين  در 
بين المللي افغانستان خواسته شده است تا سرمايه گذاري 

در بخش معارف را بيشتر كنند.
در كنار امنيت مكان هاي آموزشي، شمار آموزگاران زن 
و مكتب ها بيشتر شوند، كيفيت آموزشي ارتقا يابد و از 

روند آموزش نظارت صورت گيرد.
 از سوي ديگر داكتر سيما سمر، رييس كميسيون مستقل 
وضعيت  بررسي  ارايه ي  حين  افغانستان  بشر  حقوق 
نهادهاي كمك كننده غير دولتي  از سوي  دانش آموزان 
دركابل با مهم خواندن بررسي وضعيت آموزشي دختران 
تعليم  حق  و  حيات  حق  من  نظر  »به  گفت:  درافغانستان 
و تربيه داراي ارزش مساوي هستند، هيچ كس نمي تواند 
به  دسترسي  حق  و  دارد  اولويت  حيات  حق  كه  بگويد 
تعليم و تربيه اولويت ندارد. اگر قرار باشد يك قسمت 
باشد  نداشته  تربيه  و  تعليم  به  دسترسي  جامعه  از  بزرگ 
را  »شرايط  افزود:  سمر  خانم  است.«  جدي  خطر  يك 
به  دسترسي  حق  افغان  طفل  هر  كه  بسازيم  مهيا  طوري 

تعليم و تربيه را داشته باشد.« 
با اين حال مقام های وزارت معارف افغانستان گفته اند به 

بررسی ياد شده باورمند نيستند. 
اين وزارت در حالی كه مشكل ها فراراه آموزش  دختران 
در افغانستان را می پذيرد اما تاكيد دارد بهبود آموزش در 

كشور به ده تا 12 سال ديگر زمان نياز دارد. 

خودداری كنند و اگر نمی توانند خود را كنترول كنند 
و از اين گونه فحش ها استفاده می كنند بايد اين فحش ها 
را به شكل در گوشی و پچ پچ به طرف بگويند تا خدای 

نخواسته ذهنيت ديگری برای اطرافيان ايجاد نگردد. 
ف: از آنجايی كه مردان حق ندارند با خانم ها در داخل 
مجلس وارد دعوا های فزيكی و مشت و يخن شوند ولی 
بنا هر  احتمال دعوا ميان زنان و مردان هم وجود دارد 
خانم نماينده با خود بايد يك فرد همراه بياورد تا اگر 
داخل مجلس درگيری رخ  در  زنی  و  مرد  ميان  زمانی 
داد به نمايندگی از زن، مرد همراه وارد درگيری شود. 

بر  نه  لوايح  و  قوانين  ميكانيزم تصويب  اين هم  از  پس 
اساس آرای نمايندگان بلكه بر اساس دعوای نمايندگان 
اليحه  و  قانون  هر  تصويب  برای  يعنی  می گردد.  تهيه 
نمايندگان بايد به جان هم بيافتند و هرگروهی كه زور 

شد قانون طبق ميل او تصويب گردد يا نگردد. 
در  می توانيم  ما  لوايح  اين  مراعات  با  و  ترتيب  اين  به 
داشته  مردم  خدمت گذار  و  عالی  مجلس  يك  آينده 
رشد  و  خشونت  نهادينه سازی  زمينه  در  هم  و  باشيم 
ركورد  صاحب  شتم  و  ضرب  و  خورد  و  زد  فرهنگ 

جهانی شويم. 
در  تا  می گردد  تقاضا  هم  تصويری  رسانه های  از 
و خورد  زد  پربيننده  و  جالب  نمايش صحنه های  زمينه 
نمايندگان از هيچ تالشی فرو گذار نكنند تا بلكه ملت 
نمايندگان  چه  ما  كه  بدانند  ما  دموكرات  و  شريف 

شايسته ای را به پارلمان فرستاده ايم. 
با احترام 

داراالنشای مجلس نمايندگان زورپرور

نهادهاي كمك كننده:

 آموزش دختران

 با خطر جدي مواجه است
 قدرت اهلل جاويد

آن انتخابات و این نمایندگان 
آژند                                             طنز 

داكتر سيما سمر، رييس كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان حين ارايه ي بررسي وضعيت 
وضعيت  بررسي  خواندن  مهم  با  دركابل  دولتي  غير  كمك كننده  نهادهاي  سوي  از  دانش آموزان 
تربيه داراي ارزش  و  تعليم  نظر من حق حيات و حق  آموزشي دختران درافغانستان گفت: »به 
مساوي هستند، هيچ كس نمي تواند بگويد كه حق حيات اولويت دارد و حق دسترسي به تعليم 
تربيه  و  تعليم  به  از جامعه دسترسي  بزرگ  باشد يك قسمت  اگر قرار  ندارد.  اولويت  تربيه  و 
نداشته باشد يك خطر جدي است.« خانم سمر افزود: »شرايط را طوري مهيا بسازيم كه هر طفل 

افغان حق دسترسي به تعليم و تربيه را داشته باشد.« 
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بازتاب

با وجود تالش های حکومت برای آغاز گفتگوها با طالبان 
و حزب اسالمی، طی حمالت انتحاری و انفجاری در ماه 
اخیر در نقاط مختلف کشور صدها تن از افراد غیرنظامی 
قربانی شده اند. مسوولیت اکثر این حمالت را گروه  طالبان 

به عهده گرفته است.
این گونه  مورد  در  را  مردم  نظرات  خواستیم  این حال،  با 
حمالت بپرسیم. همچنین نظر آنها را در رابطه به حمله بر  

غیرنظامیان و سازمان دهندگان آن جویا شویم. 

کابل
عبدالرازق فروتن، یک تن از فارغان صنف دوازدهم: »به 
تالش های  برای  جوابی  حمالت  این  راه اندازی  من  نظر 
دولت به منظور آغاز گفتگوها با طالبان و حزب اسالمی 
مخالف  دو گروه  این  می شود،  گفته  آن طوری که  است. 
افغانستان  در  بین المللی  نیروهای  زمانی که  تا  دولت 
طرف  از  نیستند.  مذاکره  به  حاضر  باشند،  داشته  حضور 
راه اندازی  با  می خواهند  دولت  مخالف  گروه های  دیگر 
حمالتی در مناطقی که افراد ملکی حضور دارند مردم را 
وحشت زده کنند. چون حمالتی که در طول چندروز اخیر 

صورت گرفته، بیشتر غیرنظامیان را قربانی کرده است.
با عامالن  نهادهای مسوول می خواهیم که  و  از دولت  ما 
تلف  آن  در  غیرنظامیان  بیشتر  که  حمالت  این گونه 
می شوند، برخورد جدی کنند و حداقل چند نفر از عامالن 
اعدام  کرده اند،  راه اندازی  را  حمالت  این  که  را  اصلی 

کنند تا عبرتی برای دیگر افراد این گروه ها باشد.«
حمالت  تمام  »در  کوته سنگی:  در  دستفروش  میرویس، 
مردم ملکی قربانی شده اند. اما حمالتی که در این اواخر 
صورت گرفته بیشتر به منظور کشتن افراد بی گناه و بی چاره 
صورت گرفته است. کسانی که این حمالت را راه اندازی 
کرده اند، دشمنان مردم هستند و مردم هم بدانند که گروه 
طالبان و حزب اسالمی و یا دیگر گروه هایی که به کشتن 
افراد ملکی دست می زنند، دشمنان شان هستند و نگذارند 

که بیشتر از این به کشتن مردم ادامه دهند.« 
که  می کردم  فکر  »قبال  کابل:  دهمزنگ  باشنده  منصور، 
طالبان هم انسان هستند و شاید از دولت و حضور نیروهای 
خارجی ناراحت باشند و به همین دلیل دست به مخالفت 
فلم  که  زمانی  اما،  زده اند.  خارجی  نیروهای  و  دولت  با 
حمله طالبان را بر کابل بانک در جالل آباد دیدم، کامال 
از این گروه متنفر شدم که این گروه پایبند به هیچ قانون و 
شریعت اسالمی نیستند. حاال دولت هم باید فهمیده باشد 
که این گروه آدم شدنی نیست و از راه مذاکره و گفتگو 
از  بلکه  نمی دهند  پایان  خود  خشونت بار  اعمال  به  این ها 
جای  به  نظرم  به  ساخت.  آدم  را  این ها  باید  زور  طریق 
این که از این ها دعوت کنیم که بیایند مذاکره کنند، بهتر 
است که مبارزه جدی تر کنیم تا کسانی که دست به کشتار 

و قتل عام مردم می زنند کامال نابود شوند.«

غزنی
از  صحبت  روز  هر  گذشت  »با  غزنی:  شهروند  مهدی، 
صلح و مذاکره بیشتر می شود، حمالت انتحاری نیز زیادتر 
راه صلح و مذاکره  نشان می دهد که  مساله  این  می شود. 
آرامش  و  امنیت  ندارد.  در کشور وجود  طالبان  با گروه 
این کشور تنها از طریق جنگ و سرکوبی مخالفین میسر 
جهانی  جامعه  حضور  اول  روزهای  داریم  بیاد  ما  است. 
نظامی  موضوع  و  جنگ  سیاست  چون  افغانستان،  در  را 
مطرح بود، در هیچ نقطه از کشور چیزی بنام طالب وجود 
حمالت  است،  مطرح  صلح  موضوع  که  حاال  نداشت. 
انتحاری شدت گرفته و هر روز در نقاط مختلف کشور 

هموطنان ما به خاک وخون کشیده می شوند.« 
غزنی:  لیسه های  از  یکی  در  معلم  کریمی،  میرویس 
که  شدند  خوش  مردم  رسید  راه  از  زمستان  »وقتی که 
حداقل در سه ماه زمستان امنیت دارند، ولی حاال هر روز 
شاهد حمالت انتحاری و قتل عام افراد ملکی هستیم. وقتی 
ما اخبار این حمالت را می شنویم برای دولت و تیم رییس 
چقدر  دولت  واقعا  می خوریم،  تاسف  کرزی  جمهور 
امنیت در کشور وخیم تر  به روز  است روز  ضعیف شده 
می شود و روحیه طالبان قوی تر.  با این وجود مردم نگران 

خت ها  در  و  شود  گرم  هوا  زمانی که  هستند  بهار  آمدن 
سبز، فکر کنم جای برای زندگی مردم در این کشور باقی 

نخواهد ماند.«
دو  سیاست های  نظرمن  »به  غزنی:  باشنده  نوروزی،  زمان 
پهلو و موضع گیری های ضعیف دولت نسبت به مخالفین، 
سبب شده است تا این گونه حمالت در کشور بیشتر شود. 
تشکیل شورای عالی صلح در کشور جز راه برای مصرف 
کمک های جامعه جهانی ثمره دیگر ندارد. گذشت زمان 
این مساله را روشن کرده است. مردم در حمالت انتحاری 
کردن  فراهم  برای  شورا  این  اعضای  می شوند،  قربانی 
زمینه صلح  به ترکیه سفر می کنند. البته افغان ها این گونه 
اعمال وحشیانه را انجام نمی دهند، بلکه دخالت همسایه ها 

این گونه مردم را به خاک و خون می نشاند.«

کندز
انتحاری،  »حمله های  کندز:  شهروند  داور،  عبدالحمید 
در  کشور  هیچ جای  در  هیچ کس  که  شده اند  باعث 
بار  به  را  وحشتی  انتحار  می ترسند.  همه  باشد.  نبوده  امن 
بیش تر  خطرات  همه جا  می دهد  نشان  که  آورده است 
بی گناهان،  و  مادران  کودکان،  دارد.  را  جنگ  خط  از 
باید  می ترسند.  خیلی  مردم  می شوند.  قربانی  هنوزهم 

حکومت تدبیری برای این مشکل سنجیده باشد.«
محمد مقیم، شهروند کندز: »انتحار کردن و کشتن مردم 
به قیمت جان خود، یک عمل وحشیانه  است. من از این که 
پسرانم در هیچ جایی نمی توانند این خطر متوجه شان نشود، 
هستند،  همین گونه  مطمینا  هم  دیگران  می ترسم.  خیلی 
آرامش چیزی نیست که بتوان در رابطه به آن، بی تفاوت 
بود. بدبختانه کشتار و جاری کردن خون در کشور ما، به 

یک امر عادی مبدل شده است.«
کلی  تهدید  »آنچه  کندز:  در  آموزگار  نعیمی،  اسحاق 
دیده  مردم  به  خدمت رسانی  و  اجتماعی  امنیت  برابر  در 
می شود، انتحار است. دولت باید در ده سال اخیر، تدابیر 
این گونه  انجام  از  برای جلوگیری  را  اطالعاتی  و  کشفی 
شمار  می  شود،  دیده  طوری که  می گرفت.  حمله ها 
بازداشتی های حمله های انتحاری، خیلی کم است. نرمش 
خیلی  مردم،  گروهی  کشتار  عامالن  برابر  در  حکومت 
نگران کننده و تاسف بار است. باید هیچ گونه سهل انگاری 
و انعطاف پذیری ای در برابر کشتار گروهی مردم وجود 

نداشته باشد.«

تخار
اواخر  این  »در  ورسج:  دواخانه ي  مالک  شهزاد،  عبیداهلل 
شنیده  و  دیده  رسانه ها  در  طالبان  پاک سازي  از  صحبت 

دیده  بازهم  اما  مي شود، 
و  انتحار  ادامه  که  مي شود 
شدت  مخالفان  جانب  از  ترور 
در  مشکل  حقیقت  در  مي یابد. 
بلکه  نیست؛  افغانستان  داخل 
افغانستان  مرزهاي  از  خارج  در 
و  پاکستان.  خصوصا  است، 
که  شده  ثابت  بار  هزارها  این 
تخریب  چنین  مولد  کشور  این 
مردم  تمام  و  مي باشد  کاري ها 
کساني که  مصاحبه هاي  شاهد 
بنا  مي باشند.  شده اند  دستگیر 
مرزها  از  خارج  در  باید  مشکل 
حل شود؛ چون منافع پاکستان به 
ساختن  امن  نا  در  خود شان  نظر 
افغانستان نیست؛ بلکه در آرامي 

افغانستان است.«
شهر  از  یوسفي،   عباس  غالم 
کشور  در  امنیت  »نبود  تالقان: 
بوده  جدي  مشکل  یک 
آن  از  مطبوعات  همیشه  که 
و  مي سپارند  نشر  به  خبرهایی 
این که چگونه نا امني در بسیاري 
از مناطق افغانستان گسترش یافته 
است. به باور من مداخالت بیروني در کشور نقش مهمي 
دارند. هیچ هموطن افغان به کشته شدن هموطن خویش 
راضي نیست، اما تحریک بیگانه ها در قلمرو ما ادامه داشته 
و سبب حمالت انتحاري و بسا مسایل دیگر مي شود. در 
حالي که مقامات دولتي از پاکسازي بعضي محالت تجمع 
شورشیان سخن مي گویند؛ ولي باز هم دیده مي شود که 
جلو بدامني ها گرفته نشده و مردم دچار مشکالت فراوان 

هستند.«
مشرف اهلل مصلح،  از شهر تالقان: »سازماندهي این حمالت 
به گونه ي بسیار منظم عوامل بیروني دارد. از جانب دیگر 
را  خارجي  نیروهاي  موجودیت  مخالفان  این  از  شماري 
بهانه گرفته دست به این حمالت مي زنند، اما در این اواخر 
همه شاهد آن هستیم که قربانیان همه ي حمالت صورت 
گرفته جز مردمان ملکي کس دیگر نبوده است. این عمل 
را  ملکي  افراد  کشتن  ندارد.  پذیرفتن  براي  راهي  هیچ 

نمي شود جهاد بر علیه خارجي ها گفت.« 

هرات
قتل عام  »وقتی تصاویر  حمیداهلل سلطانی، شهروند هراتی: 
چند  برای  دیدم  تلویزیون  در  را  طالبان  توسط  بیگناهان 
انسان بودن خودم خجالت کشیدم. باور نداشتم  لحظه از 
که آدم ها تا این حد قساوت گر و ظالم وجود داشته باشند 
که افراد بیگناه را چنین بی رحمانه برای لذت بردن به قتل 

برسانند. 
و  تروریست ها  این گونه  با  می خواهد  کرزی  اگر 
جنایت کاران مذاکره کند و یا آنان را در حکومت باخود 
شریک بسازد، باید از این ملت و مردم بگذرد زیرا هیچ 
ظالمانه  چنین  که  را  گروهی  شد  نخواهد  حاضر  افغانی 

مردم بیگناه را به قتل می رسانند بپذیرند.«
و  جانی ترین  »طالبان  هرات:  در  معلم  حاکم زاده،  سیمین 
خون خوارترین گروهی هستند که می توان نام برد نه تنها 
که قتل عام افراد بیگناه در ننگرهار این مساله را ثابت کرده 
که همیشه و مدام این مساله هویدا بوده است. سنگسار و 
اعدام زنان آنهم زنان حامله، سربریدن مردم، دار زدن و 
مثله کردن افراد همه گواه جانی بودن این گروه می باشد و 
کسانی هم که با این گروه بخواهند مذاکره کنند یا آنان 
کشور  سیاسی  حیات  در  سیاسی  گروه  یک  عنوان  به  را 
قلمداد کنند، در همه این جنایت های طالبان شریک اند.« 

واقعا  نمایندگان  مجلس  »اگر  شهروند:  هروی،  عبداهلل 
و  مذاکره  هرگونه  جلو  باید  افغانستان اند  مردم  نماینده 
امتیازدهی حکومت با طالبان را بگیرند. رسانه ها می گویند 
که حکومت با طالبان نزدیکی بیشتری پیدا کرده است و 
از آنان حمایت می کند. زیرا در مقابل هیچ کدام از اعمال 

است.  نداده  بروز  درستی  واکنش  گروه  این  ضدبشری 
که  بداند  باید  کرزی  آقای  باشد  درست  مساله  این  اگر 
به زودی حرکت های  او نیست و  با  افغانستان  دیگر ملت 
ملتش  که  کشورهای  دیگر  مانند  هم  افغان ها  مردمی 
آزادی خواه اند و دارند بر ضد استبداد حکومت های شان 

تظاهرات می کنند، شروع خواهد شد.« 

بدخشان
»تشدید  بدخشان:  شهروندان  از  تن  یک  طوفان،  عبداهلل 
تروریستی  فعالیت  گسترش  و  طالبان  انتحاری  حمالت 
مبنی  ادعاهای  که  است  پاسخی  قویترین  واقع  در  آنها، 
قرار  پرسش  زیر  را  صلح  عالی  شورای  دستاوردهای  بر 

می دهد.
آن  افراد  که  گونه ایست  به  صلح  عالی  شورای  ترکیب 
با طالبان را دارند و طالبان هیچ گاه آماده ی  سابقه جنگ 
پذیرش صلح با توجه به پیش شرط هایی که دارند نیستند. 
در این میان حکومت افغانستان از یک طرف با ایجاد این 
با  دیگر،  ازجانب  می کند،  را حفظ  قدرتش  تداوم  شورا 
جان  همه روزه  که  وانتحارکنندگان  تروریستان  رهایی 
هموطنان ما را به خاک وخون می کشند وهمچنان زمینه 
ورود دو باره طالبان به قدرت سیاسی افغانستان را فراهم 
عالی  وشورای  افغانستان  زمامداران  سکوت  که  می کنند 
صلح در برابر حمالت انتحاری اخیر شاهد این مدعاست.«
حکومت  »اگر  مدنی:  جامعه  فعال  جیهون،  عبدالمتین 
افغانستان پاسخ جنگ را با جنگ به منظور برقراری صلح 
در کشور دهد و در مقابل طالبان با جدیت برخورد نکند 
یقین کامل  به  نشود،  به طالبان دست بردار  امتیازدهی  از  و 
ما  در کشتن هموطنان  هنوز حکومت  می توان گفت که 
دست دارد. چرا؛ تروریستان و انتحارکنندگان که توسط 
شده  تجهیز  پاکستان  از  باره  دو  می شوند  رها  حکومت 

وطن ما را به خاک و خون می کشانند.«

بلخ
احمد فرید تارزن، انجنیر در افغان بیسیم: »وقتی با  انسان 
روش  که  مي گیرد  صورت  تفاهم  حزب  یا  و  گروه 
به  توجه  با  باشد.  داشته  انساني  درست  مفکوره  و  اخالق 
جنایاتی که در این اواخر طالبان به راه انداخته و به قتل و 
کشتار مردمان ملکي پرداخته اند و این عمل سیاه را پیشه 
بود  نخواهد  صلح  به  رسیدن  راه  برعالوه  ساخته اند  خود 
بلکه رفتن به سوي گمراهي و تاریکي است، و مذاکره با 

طالبان در اصل، دانسته خود را به گودال انداختن است.«
فهیم دانش، باشنده مزار شریف: »به نظر من آوردن صلح 
تا هنوز هیچ فرد  با طالبان که  افغانستان آنهم مذاکره  در 
افغان تعریف و شناخت درست از طالبان ندارند ناممکن 
به  گروه  این  جنگ  سال  چندین  وجود  با  چراکه  است. 
نگذاشتن  جمله  از  آنها  سیاست هاي  نمودن  عملي  خاطر 
و  تیرباران  اعدام،  بریدن،  دست  خانه،  از  بیرون  به  زنان 
سنگسار که در حکومت طالبان مردم را به فغان آورده بود 
همچنان اینها کی ها هستند که جوانان، زنان و کودکان را 
افغانستان  انتحاري از بین مي برند. آیا مردم  در حمله هاي 
آنها چشم پوشي مي کنند؟ چطور مي توانند  اقدام  این  از 
در این حکومت با بودن حقوق بشر، آزادي بیان و قانون 

اساسي این کشور این اعمال خراب کارانه را انجام دهند.
اگر از عملي نمودن این اعمال خودداري نمایند پس در 
جنگ هایی که طالبان با حکومت افغانستان انجام دادند و 
هزاران تن شهید، معلول، بیوه و بي پدر شده اند کیست که 

جواب آنها را بگوید. 
آیا با داشتن این تجربه تلخ آنها مي توانند با مردم افغانستان 

یک جا و در یک ستون زندگي کنند؟ هرگز نه.«

بامیان
محمد روشن، یکی از شهروندان بامیان: »به نظر من ایجاد 
اصال  نبود،  افغانستان  مردم  صالح  به  صلح  شورای عالی 
یا  و  باکدام گروه  و کمیته صلح  نیست که دولت  معلوم 
اشخاص می خواهند صلح بکنند. در حالی که هیچ گروه 
از  و  نکرده  اعالن  کمیته  این  با  را  خود  آمادگی  فرد  و 
زمان ایجاد این کمیته حمالت انتحاری و دهشت افگنی 
طالبان اوج گرفته است. بنا کار کمیته صلح به کلی سوال 
برانگیزاست و خالف مصلحت ملی مردم افغانستان است.«

کمیته  تشکیل  از  »بعد  بامیان:  باشنده  حسین زاده،  مهدی 
حمالت  و  افگنی  دهشت  فعالیت های  کشور  در  صلح 
ضعف  بیانگر  طرف  یک  از  شده،  زیاد  طالبان  انتحاری 
کمیته صلح است و از طرف دیگر ضعف دولت را نشان 
که  کند  وانمود  طوری  می خواهند  طالبان  یعنی  می دهد. 
نه دولت می تواند آنها را از بین ببرد و نه آنها می خواهد 
به  واین کمیته  بیایند،  توسط کمیته صلح در کنار دولت 
نفع مردم افغانستان به خاطری نیست که طالبان آماده برای 
صلح نیستند به خاطری که به حمالت شان شدت بخشیده 
است و دولت هم اگر از طریق نظامی بتواند مساله امنیتی 

افغانستان راحل نماید خوب است. 
مشکالت  این  به  نتوانست  صلح  کمیته  خاطری که  به 

رسیدگی نماید.«
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طالبان انتحار می کنند 
حکومت از مصالحه می گوید

تهیه و تنظیم: ظفرشاه رویی

ACKU



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

وکميسيون  انتخابات  مستقل  کميسيون  مداخالت 
در  دارند.  گسترده ای  پيامدهاي  انتخاتي  شکايات 
هفت واليت بين 40 درصد يا بيشتر مراکز راي دهي 
آنها در نتايج نهايي انتخابات شامل نمی باشند. حتا در 
کميسيون  می رسد.  درصد   70 به  رقم  اين  نورستان 
مستقل انتخابات مدعي است که 1.2 ميليون راي را 
درصد   20 به  برابر  اين  که  است  کرده  اعالم  باطل 
رقم  شکايات  کميسيون  می باشد.  شده  داده  آراي 
کمتر آرا يعني 300 هزار راي را باطل اعالم کرده 
تقريبا  يا  و  برنده  نامزدان  اينجا  در  اما هدف  است، 
درصد  ده  دست کم  ترتيب  بدين  بوده اند.  برنده 

اعضاي پارلمان را دربر می گيرد.
 فان بيلرت براين نظر است که هرچند آشکار است 

محيط آموزشي ميسر و ممکن است. احترام متقابل معلم 
اتنيکي،  متکثر  پذيرش هويت هاي  و  احترام  و شاگرد، 
است  مواردي  از  استادان  و  مذهبي شاگردان  و  جنسي 
که احساس و رفتارهاي مثبت را در مکتب و محيط هاي 

تعليمي- تربيتي به وجود مي آورد. 
محيط مطمين آموزشي البته با اعمال ضوابط سختگيرانه 
امنيت  تامين  نمي شود،  فراهم  بي مايه  و  خشک  نظم  و 
سليقه  باعالقه،  اشخاصي که  و  افراد  ميان  سازگاري  و 
و ديدگاه هاي مختلف در يک محيط گردهم مي آيند 
احترام  هم ديگرپذيري،  ضابطه هاي  و  اصول  باپذيرش 
مقدور  و  ممکن  انساني  متکثر  ارزش ه��اي  رعايت  و 
از مجراي کنترل  نظارت و مراقبت شاگردان  مي باشد. 
و  مکاتب  اکثر  در  که  فزيکي  و  بدني  شديد  تنبيه  و 
مي باشد،  متداول  و  معمول  امر  آموزشي  نهادهاي 
پيش  از  اهداف  و  شده  منجر  معکوس  نتايج  به  بيشتر 
تعين شده و مطلوب مديران را به دست نمي دهد. توسل 
خطرآفرين  زماني  فيزيکي  تنبيه های  و  خشونت ها  به 
از  شاگرداني که  سرکوب  براي  معلمان  که  مي شود 
گوش دادن به درس معلمان و پيروي از ضوابط حاکم 
لت وکوب  خشونت،  به  مي کنند،  سرپيچي  مکتب  بر 
چنانچه  آورن��د.  رو  خشن  فيزيکي  برخوردهاي  و 
مطالعه  و  مکث  موضوع  اين  بر  نيز  قبلي  گزارش  در 
بدون مطالعه عوامل رفتار  خوبي صورت گرفته است، 
به  پرداختن  شاگردان،  پذيرش  غيرقابل  سلوک  و 
سرکوب، کنترل و تنبيه فيزيکي کاري است که نتيجه 
موثر به جا نمي گذارد. والترز )WALTER( و بندورا 
)BANDORE(  شواهدي به دست داده اند که نشان 
مي دهد، کساني که شاهد و ناظر تنبيه شدن افراد توسط 
ديگران بوده اند در موقع و مکان هاي ديگر خود به تنبيه 
کسان ديگري اقدام کرده اند.1 در مطالعات و تحقيقات 
پرخاشگري،  است که  شده  دريافته  نيز  ديگر  مشابه 
و  سخت  فيزيکي  مراقبت هاي  به  توسل  و  خشونت 
شديد، نتايج منفي را به جا مي گذارد. چنانکه معلمي اگر 
در حضور همه شاگردان از عمل تنبيه استفاده مي کند 
در حقيقت به شاگردان خود درس پرخاشگري مي دهد. 
يا  معلمان  طرف  از  اطفالي که  است  شده  ديده  بارها 
والدين خود لت وکوب شده اند، در غياب به لت وکوب 

اطفال کوچکتر پرداخته اند.2
پی نوشت ها:
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تدريس  شيوه  و  اصول  آيا  اين که  مورد  در  پرسشي 
 82.10 خير،  يا  مي شود  داده  آموزش  معلمان  براي 
درصد   15.70 مثبت،  پاسخ  پرسش شوندگان  درصد 
پاسخ  پرسش شوندگان  و2.2درص���د  منفي  پاسخ 

مشخص نداده اند. 

رهنمود انضباطي 
مهم،  موارد  از  يکي  آموزشي،  محيط  و  مکاتب  در 
و  آم��وزش��ي  امنيت  اس��ت.  مديريت  و  نظم  وج��ود 
را  شاگردان  فيزيکي  و  رواني  امنيت  شاگردان  تعليمي 
و  رفتاري  نظم، ضابطه هاي  مي کند. وجود  تضمين  نيز 
اخالقي پيش از همه از مجراي رهنمودهاي انضباطي در 

که اعتراض عليه نتايج انتخابات و تقاضا براي بازرسي 
دشوار  اما  می کند،  دنبال  را  خاصي  اهداف  بيشتر  آن 
انگيزه  داراي  کامال  را  اعتراضات  اين  همه  که  است 

سياسي وجعلي بخوانيم. 
مغشوش  چنان  انتخابات  »روند  می افزايد:  بيلرت  فان 
نتايج  بگوييم  است  ناممکن  اکنون  که  است  شده 
کساني  يا  و  مردم  آراي  منطقي  نتيجه  همان  انتخابات 
ديگر  جانب  از  بدهند.  راي  می خواسته اند  که  است 
به  منجر  نيز  بيشتر  بازجويي هاي  که   است  غيرمحتمل 

نتايج قابل اعتمادي شوند.«  
داشته  ارقام دست  مطالعه  با  که  می دهد  نشان  گزارش 
فراهم  انتخابات  ازاين  کامل  تصوير  يک  تهيه  هنوز 
معلومات  زياد  »مقادير  بيرت:  فان  به گفته  است.  نشده 

انترنت وجود دارند،  انتخاباتي در روي صفحه ی 
اما اين معلومات ناقص و بعضی اوقات متناقض و 
غالبا ناسازگاراند. ايجاب زمان و انرژي فوق العاده 
پارچه پارچه  اطالعات  همه  تا  می کند  را  زيادي 
نتايج  نيز  فرجام  در  و  گذاشت   کنارهم  در  را 
چند  بازهم  که  آمد  خواهد  دست  به  احتمالي ای 

عالمت سواليه باقي می مانند.«  
تنها  اينجا  در  که  می کند  نتيجه گيري  گ��زارش 
نيست،  مطرح  انتخابات  برهمي  و  درهمي  مساله 
بلکه تفاوت ها بيشتر بيانگر يک عدم بلوغ اساسي 

نظام يا سيستم انتخابات می باشد. 
تعريف  درستي  به  »اختيارات  بيرت:  فان  نگاه  از 
در  ن��دارد.  وج��ود  ثقلي  مرکز  ک��دام  نشده اند. 
صورتي که مشکلي پيدا شود، کدام مکانيسم مورد 
کدام  و  ندارد  وجود  کردن  قضاوت  براي  توافق 
قدرت برخوردار از احترام کافي ای وجود ندارد 

که حرف نهايي را بگويد.«  
درعمل  بيشتر  بين المللي  نقش پردازان  گذشته  در 
درچنين موقعيتي از توانايي قضاوت کردن و نافذ 
گردانيدن قضاوت برخوردار بودند، اما ديگر اين 
نفوذ و اعتبار آنها وجود ندارد. با اين هم هنوز آنها 
می توانند نقشي بازي کنند.  فان بيلرت می گويد: 
هنوز  اندازه ای که  تاهر  بين المللي  مقامات  »اين 
به ويژه  انتخاباتي  بايد طرزالعمل هاي  نفوذ دارند، 
ساده تر  را  آرا   بازرسي  و  شمارش  با  ارتباط  در 
گردانند و نهادهاي مستقل را براي انتخابات بعدي 

تقويت کنند.« 
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ارزيابي شبکه 
تحليل گران افغانستان 
از انتخابات پارلماني 
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تاریخچه ی 
حقوق بشر

وضعيت تعليم و تربيت 
در افغانستان  
در سال 1388

6 ــ مبارزه مشترک کشورها علیه جنگ و تالش به خاطر تامین 
صلح و امنیت جهاني: 

بيشترين  که  است  خانمان سوزي  پديده  آن  ماهيت  از  نظر  صرف  جنگ، 
زيان هاي وارده به جان و مال و حقوق و آزادي های انسان ها ناشي از آن 
نابودي شهر ها و روستا ها و خسارات مالي،  است. جنگ نه تنها ويراني و 
به  تجاوز  و  توهين  و  تحقير  شدن،  معيوب  و  معلول  زخمي،  کشته،  بلکه 

حيثيت و کرامت انسان را نيز در پي دارد.
به  که  است  دوست  صلح  انساني  جامعه  و  دولت ها  تمام  وظيفه  بنابراين   
صلح  برخاسته  مبارزه  به  شوم  پديده  اين  ضد  بر  پيگير  و  مشترک  طور 
از حقوق همنوعان خود  تا بدين وسيله  نمايند.  تامين  وامنيت را در جهان 
حمايت به عمل آورده بتوانند. در روزگار ما جنگ های محلي و منطقه اي 
و  پيوسته  وقوع  به  جهان  کنار  و  گوشه  در  متعددي  تجاوزکارانه  بعضا  و 
بعضا استعمال سالح هاي کيمياوي و بيولوژيک مصايب غيرقابل وصفي را 
ايران و عراق، جنگ بوسني  بر مردمان آن تحميل کرده است که جنگ 

هرزگوين، فلسطين، و جنگ سي ساله افغانستان نمونه آن است.
مردم افغانستان در نتيجه اين جنگ تباه کننده و بي ثمر، همه هستي مادي و 
معنوي خود را از دست داده، ستم های فراواني را متحمل شده اند. اکنون نيز 
در بي امني، فقر و فالکت گرسنگي، بي کاري و بي سرپناهي به سر مي برند. 
مردم ما، کمک های ملل متحد و جامعه جهاني را در اعزام نيروهاي حفظ 
صلح ملل متحد و کمک های چند ميليارد دالري جهت بازسازي و تامين 
صلح در کشور را به ديده قدر نگريسته منتظر کمک های بيشتر انساني شان 
در زمينه مي  باشند. يقين است که اعطاي کمک های مختلف مالي و نظامي 
و انساني جامعه جهاني نه تنها به نفع مردم افغانستان بلکه به سود تامين صلح 

در جهان نيز است. 
و  کشت  از  جلوگیري  جهت  بین المللي  مشترک  مبارزه  ــ   7

قاچاق مواد مخدر: 
توليد، قاچاق و استعمال مواد مخدر از قبيل: ترياک و مشتقات آن )مورفين 
مواد مخدر جنايت خطرناک، ضد  هيرويين( کوکايين، حشيش وساير  و 
بشري و بين المللي ديگري است که در عصر ما زندگي، صحت و سالمت 
اکثر افراد بشر خصوصا نسل جوان را با مخاطرات خانمان برانداز روبه رو 
نموده، بنياد خانواده ها را متزلزل و در مجموع سيستم اقتصادي و اجتماعي 

کشورها و نظم و امنيت جهاني را با خطرات جدي مواجه ساخته است. 
بي نهايت  مخدر  مواد  قاچاق  و  زرع  ضد  بر  مبارزه  ملحوظ،  همين  روي 
دشوار و بغرنج بوده از عهده يک دولت به تنهايي خارج است. چه از يک 
طرف سازمان هاي تبهکار مواد مخدر، خصوصا مافيا، داراي شبکه وسيع، 
فعال و نيرومندند که متشکل از افراد حرفه اي، ماهر، با انضباط و مسلح به 
مدرن ترين وسايل و ملزومات مي باشند. از جانب ديگر اين سازمان ها اکثرا 
با دستگاه هاي سياسي، اداري، قضايي، امنيتي و ساير ارگان هاي دولت ها نيز 
در ارتباط و داراي عمالي اند که در موقع ضرورت به طرق مختلف آنها را 
کمک مي کند. از جانب سوم، مواد مخدر هميشه از يک کشور به کشور 
ديگر انتقال، يافته مرزهاي کشورها را در نورديده، سود سرسام آوري را از 
اين رهگذر به جيب قاچاق چيان سرازير مي نمايد. بنابراين، بستن وسد کردن 
تمام مرز های کشور از عهده دولت ها خارج بوده، مبارزه با قاچاقبران را در 
سطح ملي، مشکل ودستگيري وريشه کن کردن آنها را ناممکن مي سازد. 

بنابراين »مبارزه با قاچاق مواد مخدر نيز مانند ساير جرايم بين المللي به يک 
مبارزه بين المللي ضرورت دارد زيرا محل نظم عمومي بين المللي است.« 

گرچه سازمان ملل متحد و کميسيون مواد مخدر آن و مجامع بين المللي با 
صدور پروتوکول ها و قطعنامه های مختلف تالش های پيگير و مداومي را 
جهت محو، زرع و قاچاق مواد مخدر انجام داده اند، ولي اين پديده ضد 

بشري هنوزادامه دارد.
از  استفاده  با  مسلح  گروه های  و  ازافراد  عده اي  نيز  ما  کشور  در  متاسفانه 
وزرع  کار کشت  در  فقير  دهقانان  از  هم  وعده  مرکزي  ضعف حکومت 
دولت  تا  است  الزم  ترياک  توقف کشت  و  منع  براي  مشغولند.   ترياک 
ايجادنمايد.  را  وقضايي  اداري  سالم  دستگاه  جهاني،  جامعه  همکاري  به 
به  را  ترياک  قاچاق  عامالن  کرده،  سالح  خلع  را  مسلح  افراد  همچنين 
مجازات شديد محکوم نموده، از طرف ديگر، دهقانان را به طرق مختلف 

کمک نمايد تا به عوض ترياک به زرع ساير محصوالت مفيد بپردازند. 
ادامه دارد
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مصر،  خاورمیانه-  به  حسرت  با  ایرانی ها  روزها  این 
دیگری  پی  یکی  که  می کنند  نگاه  لیبیا-  و  بحرین  تونس، 
حکومت های مستبد خود را به زیر می کشند تا قانون اساسی 
تا چند ماه دیگر  انتخابات دموکراتیک را  جدید تدوین و 
برگزار کنند و یک حکومت مسوول روی کار بیاورند. ولی 
ایرانی ها با وجود تظاهرات 25 دلو و اول حوت، نتوانسته اند 
که به جز از ایجاد ترس در دل حاکمان، کدام خطر دیگری 
متوجه حکومت روحانیون و نظامیان در تهران و قم نمایند. 
سرنوشت نهایی  التحریر  میدان  در  مصری ها  حالی که  در 
به این  تنها  ایرانی ها  حکومت حسنی مبارک را رقم زدند، 
دل خوش کردند  که به حکومت زنده بودن جنبش مخالفان 
را نشان دادند؛ حکومتی که یک سال تمام با دستگاه عظیم 
الیه های  و  حکومت  که  می داد  نشان  تبلیغات  و  پروپاگند 
توده ای پشتیبان آن، خیابان ها را تصرف کرده و ایران دیگر 

شاهد تظاهرات گسترده ی مخالفان نخواهد بود.
به زیر  این روزها که کمترین خواست دموکراسی خواهان 
تنها  است،  افریقایی  و  عربی  مستبد  حکومت های  کشیدن 
به حساب  بسیار مهمی  تهران، موضوع  به خیابان های  رفتن 
روحانیون  پشتیبانی  با  ایران  که حکومت  ویژه  به  نمی آید. 
درون  به  خیابان ها  از  را  اعتراض ها  مهارت  با  نظامیان  و 
و  واپس زده  تمام  خشونت  با  تویتر  و  فیس بوک  خانه ها، 
دارد برای رژیم های سرنگون شده عربی شادباش می گوید. 
این نشان دهنده اعتماد به نفس حکومت آیت اهلل خامنه ای و 

نماینده اش، محمود احمدی نژاد است.
ریاست  انتخابات   از  پس  و  عرب ها  از  پیش  ایرانی ها 
جمهوری 2009 میالدی با شعار »رای من کو؟« به خیابان ها 
میالدی،  انقالب 1979  از  بودند که پس  امیدوار  و  آمدند 
برای  را  حکومت  خیابان ها  در  مردم  گسترده ی  حضور  با 
اصالحات بیشتر ترغیب نمایند. واقعیت این است که شعار 
»رای من کو؟« شعار اصالح طلبانه ای بود که نظام روحانیون 
با  تلقی کردند و  براندازانه  به عنوان شعار  نظامیان آن را  و 

خشونت تمام سرکوب اش نمودند.
مخالفان حکومت باور داشتند که این مطالبه ی قانونی تاکید 
بر یک انتخابات شفاف و مردمی دارد. اگر نظام تن به این 
ولی،  بود.  بنیادین  بهار اصالحات  خواست می داد سرآغاز 
شعار رای من کو؟ نمی خواست ماهیت اصالح ناپذیری نظام 
را قبول نماید. در واقعیت، هر نوع اصالحات و حساب گیری 
است.  براندازی  معنای  به  مستبد  و  فاسد  حکومت های  از 
فراقانونی  مشروعیت  به  مستبد  حکومت های  بقای  زیرا، 
شریعت  و  حاکمان  اراده ی  از  ناشی  که  غیرمشروط  و 
روحانیون بوده، وابسته است. همین که حکومت ایران در دو 
دهه گذشته راه را بر روی هر نوع اصالحات اساسی سیاسی 
و اجتماعی بسته است، نشان می دهد که اصالحات را به نفع 

سیاسی و اقتصادی خود نمی بیند. 
هم ایرانی ها و هم ناظران خارجی پس از وقوع انقالب های 
سیاسی نسبتا آرام در خاورمیانه امیدوار بوده اند که حکومت 
ایران نیز به سرنوشتی مشابه دچار شود. ولی از قرار معلوم، به 
ویژه پس از سرکوب تظاهرات 25 دلو/بهمن، وقوع چنین 
تفاوت  به  نگاه ها  همین  برای  نمی خورد.  به چشم  رویدادی 
با کشورهای چون مصر و تونس متمرکز شده است  ایران 
هنوز  ایرانی ها  و  توانستند  تونسی ها  و  مصری ها  چرا  که 

نمی توانند.

حاکمیت ترس
زمانی که میدان التحریر مصر پر از مردم خشمگین گردید، 
اسالوی ژیژک، فیلسوف مشهور اسالویایی، در روزنامه ی 
گاردین نگاشت که انقالب زمانی آغاز می گردد که ترس 
از حکومت و ماشین سرکوب در مردم فرو می ریزد. ظاهرا، 
این برای آغاز انقالب کافی است. با زوال مشروعیت دولت، 
مردم احساس می کنند که از پولیس و اردوی بی رحم دولت 
هراس به دل نگرفته و برای سرنگونی دیکتاتورها به خیابان 
و  لیبیا  در  داد،  جواب  تونس  و  مصر  در  شیوه  این  بروند. 
ایران  در  ولی  گرفته،  خود  به  نامعلومی  سرنوشت  بحرین 

قضیه برعکس شده است.
و  بی رحمی  وجود  با  مردم  که  داد  نشان  دلو/بهمن   25
خشونت بی حد و مرز به خیابان ها می آیند. به ویژه شجاعت 
او در آن  قرار داد.  تاثیر  یک جوان معترض همه را تحت 
پیشانی  به  حکومت(  مخالفین  )نشان  سبزی  تکه ی  روز 
از رهبران  از میرحسین موسوی، یکی  بست و یک عکس 
شد.  باال  جرثقیل  یک  باالی  به  دست  در  ایران،  مخالفان 
کردند.  معرفی  بیمار  فرد  یک  را  او  حکومتی  رسانه های 
ولی مخالفین به ستایش از او پرداختند. این جوان معترض 
با ترس حکومت  قهرمان داستان اسالوی ژیژک است که 

بی رحم و دروغگویی با شجاعت برخورد کرد. در حالی که 
فعاالن  روشنفکران،  دانشجویان،  از  پر  ایران  زندان های 
اما  است،  جسور  مدنی  فعاالن  و  روزنامه نگاران  سیاسی، 
تنها  ایران  سبز  انقالب  داستان  قهرمانان  که  می آید  نظر  به 
آوردن  جهت  خیزش عمومی  برپایی  برای  بی باک  مردم 
تغییرات اساسی نیست. هم اسالوی ژیژک و هم معترضان 
ایرانی دارای صفاتی مشترک اند: جسارت و خوشبینی. آیا 
»جسارت«  با  تنها  ایران  در  نظامیان  و  روحانیون  حکومت 
برای  که  است  واضح  می تواند؟  سرنگون شده  »امید«  و 
تغییرات اساسی انقالبی از این دو نیاز است. زیرا، حکومت 
هوشمندتر،  خاورمیانه  دیگر  حکومت های  از  بیشتر  ایران 

بی رحم تر و مجهز- مسلح تر است. 

اراذل و اوباش های متحد 
چرا شاه ایران در سال 1979 میالدی سقوط کرد؟ بسیاری ها 
می گویند که در نهایت ارتش ایران از شاه پهلوی حمایت 
نکرد و ابراز بی طرفی نمود. در مصر در میدان التحریر مردم 
میان  در  نماید.  حمایت  آنها  از  که  می خواستند  اردو  از 
ارتش، شورای عالی جنراالن  از خشونت  بسیار  واهمه های 
مصری تصمیم گرفت که به روی مردم آتش نگشایند و با 
توسل به زور آنها را به خانه ها و »گورستان ها« نفرستند. این 
یعنی پایان عمر یک حکومت. زین العابدین بن علی نیز در 

تونس نتوانست که ارتش را به حمایت خود متقاعد کند.
ولی در ایران قضیه چنین نیست. ارتش ایران در طول هشت 
سال جنگ ایران و عراق ضعیف گردید و در عوض سپاه 
واقعی  بسیج قدرت  ملیشه های  و  اسالمی  انقالب  پاسداران 
هاشمی  آیت اهلل  نود،  دهه  طول  در  گرفتند.  به دست  را 
اجازه  پاسداران  سپاه  به  وقت،  جمهور  رییس  رفسنجانی، 
سپاه  اکنون  شود.  ایران  اقتصادی  فعالیت های  وارد  که  داد 
تنها یک سازمان مجهز و مسلح ایرانی نیست بلکه یک نهاد 
که  می باشد  نیز  اکتشافی  و  ساختمانی  اقتصادی،  قدرتمند 
وارد بازار نفت، مخابرات، راه سازی و خصوصی سازی شده 
و از این طریق میلیاردها دالر به جیب این سازمان و اعضای 
از  با چنگ و دندان  این سپاه است که  اکنون  آن می رود. 
به خوبی می داند که  اقتصادی خود دفاع می نماید و  منافع 
آنها  اقتصادی  امپراتوری  عمر  به  انقالبی  سیاسی  تغییرات 

پایان می دهد.
ولی باید با توجه به تجربه مصر و تونس گفت که تا اکنون 
مردم  برابر  در  را  خود  اتحاد  ایران  رژیم  حاکمه  هیات 
معترض حفظ کرده و مهره های اصلی آن به جمع مخالفان 
نپیوسته و یا حکومت را برای استعفا و اصالحات اساسی زیر 
فشار قرار نداده اند.  از اول اعتراضات شاهد بودیم که سپاه و 
بسیج به صورت مرتب از رهبر ایران و حکومت احمدی نژاد 
شیوه های  با  و  موثر  صورت  به  همچنین  و  کردند  حمایت 
جمع  خیابان ها  سطح  از  را  بزرگ  تظاهرات های  مختلف، 
فعال  به جای گسترش  اعتراضات  امر،  واقعیت  نمودند. در 
خیابانی به درون خانه ها و شبکه های اجتماعی واپس زده شد 
که این خود از شدت بحران سیاسی حکومت کاست. زیرا، 
این که چه کسانی »خیابان ها« و »میدان ها«ی کلیدی شهر را 
در دست دارند، تعیین کننده است. اگر معترضان خیابان ها 
پیدا  ادامه  همچنان  تظاهرات  و  نمی دادند  دست  از  را 
می کرد، ترس حکومت به خاطر از دست دادن نیرو و نفاق 
در بین نیروهایش تداوم پیدا می کرد و سرنوشت سیاسی اش 

در هاله ای از ابهام و تردید قرار می گرفت. 
با توجه به این که اعتراض ها می توانست کسان بسیاری را از 

میان نظامیان، روحانیون و نیروهای کلیدی سیاسی دولت به 
سوی خیابان ها جذب نماید، رهبر ایران و نیروهای سیاسی 
اختیار  در  قاهره ای که  نظامی  قدرت  به واسطه  او  به  وفادار 
داشتند به گونه تهدیدآمیز چهره های مختلف سیاسی نظام را 
هشدارداده از آنها خواستند که وفاداری خود را به آیت اهلل 
مسابقه ی  ما شاهد  بعدی  ماه های  در  بدارند.  ابراز  خامنه ای 
مقامات کوچک و بزرگ ایرانی در دادن شعارهای تند علیه 
رهبر مخالفان و جنبش سبز بودیم. با این شیوه، اتحاد و نظم 
می آید  نظر  به  ایران حفظ شد.  هیات حاکمه  سیاسی  نظام 
که برخالف مصر و تونس و لیبیا، نظام روحانیون و نظامیان 
نظام  داخل  از  فشاری  خامنه ای،  آیت اهلل  رهبری  به  ایران 
احساس نکرد و با این پشتوانه به تصرف خیابان ها پرداختند.

به نظر می آید که معترضان در این قسمت کامیابی به دست 
به  مردم  بازگشت  معترضان  برای  هنوز  البته،  نیاورده اند.  
شکست  و  پیروزی  که  است  خیابان  و  است  مهم  خیابان 
جنبش دموکراسی خواهی را در ایران تعیین می نماید، ولی، 
اگر آنها در کوتاه مدت به پیروزی چشم دوخته اند، حمایت 
یکدست نظامیان و روحانیون از نظام فعلی این پیروزی را 

ناممکن ساخته است. 

اصالح طلبان وفادار به آیت اهلل خامنه ای
بر  نو دیده می شد: »مرگ  در تظاهرات 25 دلو یک شعار 
خامنه ای«. در گذشته ما شاهد عمومیت یافتن چنین شعاری 
در بین معترضان خیابانی نبودیم. این به معنای آن است که 
فعلی  وضعیت  مسوول  را  خامنه ای  آیت اهلل  معترض،  مردم 
اختیار  در  را  روحانیون  و  نظامیان  حکومت،  که  می دانند 

خود دارد.
تا  که  است  خطرناکی  سرخ  خط  آن  خامنه ای  آیت اهلل 
را  آن  از  عبور  جرات  خود  به  داخلی  سیاسی  فعاالن  حال 
نداده اند ولی این مردم در خیابان ها هستند که هر روز لبه ی 
تیزتر  خامنه ای  آیت اهلل  شخص  به  نسبت  اعتراض شان  تیغ 
می شود. این آن چیزی است که بسیاری از فعاالن و احزاب 
رد  رادیکالیسم  نام  تحت  و  داشته  وحشت  آن  از  سیاسی 

می کنند. 
در اینجا پارادوکسی میان جریان های سیاسی داخلی و مردم 
در خیابان ها دیده می شود که به عامل خنثاکننده اعتراضات 
در ایران تبدیل شده است. فعاالن سیاسی جنبش سبز عمدتا 
از میان احزاب و سیاستمداران اصالح طلب برخواستند که 
نسبت به اساسات نظام سیاسی و حقوقی ایران، به ویژه ولی 
فقیه که یک نهاد استبدادی است، وفاداراند. در این اواخر 
سندی به نام منشور جنبش سبز از سوی یک گروه نزدیک 
منتشر  امید«  سبز  راه  هماهنگی  »شورای  نام  به  مخالفان  به 
شده که در آن وفاداری به قانون اساسی و مذاکره با نظام 
کنونی ایران قید شده است. این سند که از سوی میرحسین 
موسوی و مهدی کروی، دو رهبر برجسته جنبش مخالفان 
تایید شده است، می گوید که »این جنبش براین باور است 
که حفظ منافع ملی و دستیابی به اهداف جنبش و کاهش 
بی اعتمادی بحران زای کنونی بین ملت و حکومت، مستلزم 
گفتگو میان نمایندگان گروه های مختلف فکری و سیاسی با 
یکدیگر و نیز با حاکمیت و با مردم است و در این راستا، از 
هرگونه دعوت به مذاکره و گفتگوی شفاف به منظور دفاع 
از حقوق مردم و حل منازعات اجتماعی استقبال می کند.« 
در ادامه تاکید می کند که »جنبش سبز با پای بندی به اصول 
و ارزش های بنیادین انسانی، اخالقی، دینی و ایرانی که در 
پاالیشگر  و  منتقد  را  خود  تنیده اند،  سرزمین  این  فرهنگ 
روند طی شده در نظام جمهوری اسالمی ایران در سال های 
پس از انقالب می داند و بر این اساس، حرکت انتقادی در 
چارچوب قانون اساسی و احترام به نظر و رای مردم را وجه 

همت خویش قرار خواهد داد.«
اجرای  شکل  عالی ترین  منشور  این  حالت  بهترین  در 
وفاداری  هنوز  که  است  دولتی  اصالح طلبان  خواسته های 
به نظامی را که آنها را از خود بیرون کرده و به شدیدترین 
شکل هر نوع خواسته ای را سرکوب می نماید، قبول دارند. 
با  که  است  این  می شود  مطرح  خیابان ها  در  موضوعی که 
کسانی  دست  در  حکومت  منشوری  چنین  تدوین  وجود 
و  اساسی  قانون  اجرای  با  صورت  هیچ  به  که  دارد  قرار 
می گوید  ژیژک  نیستند.  موافق  اصالح طلبان  خواسته های 
پس  اصالح ناپذیراند.  فاسد  و  مطلقه  استبداد  نظام های  که 

اصالح طلبی چه کاری از پیش برده می تواند؟
که  اساسی اند  قانون  استثنای  بدون  اجرای  خواهان  آنها 
رهبر  خامنه ای،  آیت اهلل  اراده  مقابل  در  مردم  اراده  آن  در 
از  فراتر  ولی فقیه  اختیارات  می گیرد.  قرار  ایران  اسالمی 
پارلمان و ریاست جمهوری  از  باالتر  و  بوده  اساسی  قانون 

رییس  خاتمی،  محمد  حکومت  زمان  در  می گیرد.  قرار 
جمهور اصالح طلب سابق، بسیاری از قوانینی که در پارلمان 
تصویب شده بود، از سوی رهبر جمهوری اسالمی ایران رد 
نظام  نوع  هر  ناقض  ولی فقیه  مطلقه  صالحیت های  گردید. 
دموکراتیک است چون قانون اساسی والیت فقیه را مشروط 
بنیانگذار  خمینی،  آیت اهلل  نظر  اساس  بر  نمی تواند.  کرده 
دولت اسالمی ایران، ولی فقیه اگر صالح بداند اساسات دین 
را نیز تعطیل کرده می تواند. مثال، اگر فقیه صالح ببیند مردم 
را از رفتن به حج بازداشته می تواند. این چنین قدرت بی حد 

و حصر را چگونه اصالح طلبان مهار می زنند؟
باور  سبز  جنبش  شکست  دالیل  از  یکی  امر،  واقعیت  در 
به اصالح پذیری نظامی است که در آن هیچ  اصالح طلبان 
قانون و نیرویی قدرت مطلقه ی دیکتاتوری به نام  ولی فقیه را 
مهار کرده نمی تواند. وفاداری اصالح طلبان به والیت فقیه 
گفتگو  پذیرش  و  خامنه ای  آیت اهلل  والیت  قبول ضمنی  و 
شده  سبب  نمی شناسد،  رسمیت  به  را  آنها  حاکمیتی که  با 
است که معترضین از خواسته های شفاف برخوردار نباشند. 
واضح است که شدت استبداد و خشونت و بی رحمی بی حد 
و حصر رژیم در حدی است که فعالین سیاسی چاره ای جز 

تن دردادن به قانون اساسی و نهادهای حاکم را ندارند. 

دفن  ایران  اسالمی  دولت  التحریر  میدان  در 
می شود؟

آخر  که  شود  پیدا  سوال  این  شاید  ما  خوانندگان  برای 
موضوع  شد؟  خواهد  ختم  کجا  به  ایران  مردم  اعتراضات 
روشن این است که کسی نمی تواند آینده تحوالت سیاسی 
سلسله  یک  ولی  نماید.  پیش بینی  منطقه  در  را  اجتماعی  و 
پیروزی و  بر اساس آن نمی توان  شواهدی وجود دارد که 
دستاوردهای چشمگیری را برای جنبش دموکراسی خواهی 
ایران پیش بینی نمود. دلیل آن این است که فعاالن سیاسی و 
معترضان خیابانی جنبش سبز در حال حاضر ابزارهایی برای 

به چالش کشیدن حکومت در اختیار ندارند:
نظامیان  روحانیون،  شانه های  بر  ایران  اسالمی  دولت   .1
به  نظامیان  و  روحانیون  است.  استوار  نفتی  سرشار  منابع  و 
رهبری آیت اهلل خامنه ای بزرگترین تهدید را از جانب مردم 
را  عمومی  اعتراضات  که  حاضراند  و  کرده  احساس  خود 
چاره ای  معترضان  نمایند.  سرکوب  ممکن  قیمت  هر  به 
و  سیاسی  مطالبات  که  ندارند  واقعیت  این  پذیرش  جز 
کو؟  من  رای  شعار  است.  مبهم  و  ناکافی  اجتماعی شان 
تن دادن به انتخابات مجدد و گزینش رییس جمهوری است 
ایران صالحیتی برای اعمال اصالحات  که در نظام کنونی 
ندارد. حتا اگر موسوی نیز در انتخابات می برد کاری بیشتر 

از محمد خاتمی انجام داده نمی توانست.
2.  اگر در سطح مطالبات خویش به صورت روشن جنبش 
سبز از آیت اهلل خامنه ای نگذرد، از یک حکومت سکوالر 
از  جلوگیری  خواهان  ننماید،  روشن  حمایت  دموکراتیک 
لغو شورای  نشود،  اقتصاد  و  به سیاست  بسیج  و  ورود سپاه 
نکند،  مطالبه  را  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  و  نگهبان 
از  فراتر  چیزی  به   ، و...  ننماید  آزاد  را  سیاسی  زندانیان 
بازگشت به زمان محمد خاتمی رسیده نمی تواند. جنبش و 
رهبرانی که تنها به خیابان می آیند ولی در عین حال مطالبات 

حقیقی خود را پنهان می نمایند، شکست می خورند. 
عمومی  جنبش  هیچ  تنهاست.  خیابان ها  در  سبز  جنبش   .3
متداوم  مقاومت  و  سرتاسری  اعتصابات  بدون  نمی تواند 
فعال علیه سرکوب، به پیروزی دست پیدا نماید. پر کردن 
کارگران  همبستگی  اما  است  مردم  قدرت  نمایش  خیابان 
در  جنبش  پیروزی  برای  نفت،  بخش  ویژه  به  کارکنان،  و 
خیابان مهم است. جنبش سبز هنوز موفق نشده که مطالبات 
اقتصادی را به پررنگی مطالبات سیاسی خویش مطرح نماید. 
سخن های  دموکراتیک  حقوق  درباره ی  جنبش  رهبران 
بسیار می گویند اما حقوق اقتصادی ای که هر روز به تاخیر 
می افتد، از ادبیات رهبران جنبش افتاده است. آیا کارگران 
را می توان تنها با شعار رای من کو به اعتصاب و فلج کردن 

بخش های کلیدی اقتصادی و اداری دعوت نمود؟ 
در  وفادار اند.  اساسی  قانون  به  سبز  جنبش  رهبران   .4
خوشبینانه ترین حالت، آنها به انتخابات پارلمانی و ریاست 
ممیزی  دوخته اند.  امید  چشم  شهر  شوراهای  و  جمهوری 
صالحیت  رد  با  و  پذیرفته  اغماض  با  را  نگهبان  شورای 
بخشی از کاندیدان خود از سوی این نهاد، همانند گذشته 
جزو  حاکمیت  در  آنها  کرد.  خواهند  برخورد  مسامحه  با 
نیروهای در حاشیه خواهند بود و با طرح هر نوع خواست 
جدید دستگیر و زندانی و شکنجه می شوند. آیا کسی گفته 
باید  مردم  از سوی  زمانی  تا چه  این وضعیت  که  می تواند 
پذیرفته شود؟ مشارکت سیاسی در زیر سایه ولی فقیه مستبد، 
هزینه های  اما  است  اصالح طلبان  برای  راه  کم هزینه ترین 
می شود.  تحمیل  مردم  باالی  اقتصادی  و  سیاسی  سنگین تر 
با  خود  رقابت های  به خاطر  روحانیون  ایدیولوژیک  نظام 
امریکا و اسراییل در منطقه تبدیل به نیروی شری شده است 
که قدرت خود را از تداوم بحران به دست می آورد. احتماال 
وضعیت نابسامان اقتصادی و سیاسی بار دیگر مردم را تا آن 
ناامید و خسته خواهد ساخت که برای سرنگونی نظام  حد 
روحانیون و نظامیان حاضر به هر کاری باشند. آنجاست که 
انقالب اصلی شروع می شود و مانند همیشه اصالح طلبان با 
»قانون اساسی« و »میراث امام راحل«شان در حاشیه حوادث 

خواهندماند.

میدان  التحریر تهران

مشارکت سیاسی در زیر سایه ولی فقیه 
مستبد، کم هزینه ترین راه برای اصالح طلبان 
است اما هزینه های سنگین تر سیاسی و 
اقتصادی باالی مردم تحمیل می شود. نظام 
ایدیولوژیک روحانیون به خاطر رقابت های 
خود با امریکا و اسراییل در منطقه تبدیل 
به نیروی شری شده است که قدرت خود 
را از تداوم بحران به دست می آورد. احتماال 
وضعیت نابسامان اقتصادی و سیاسی بار 
دیگر مردم را تا آن حد ناامید و خسته 
خواهد ساخت که برای سرنگونی نظام 
روحانیون و نظامیان حاضر به هر کاری 
باشند. آنجاست که انقالب اصلی شروع 
می شود و مانند همیشه اصالح طلبان با 
»قانون اساسی« و »میراث امام راحل«شان 
در حاشیه حوادث خواهندماند.

 واصف قندهاری
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اين نوشته توسط يونیسف تهیه و تنظیم شده  است.

نوجوانی: 
سن فرصت ها

پرجمعيت ترين  درحالی که  افغان  جوانان  و  نوجوانان 
پيچيده ی  فضای  در  می دهند،  تشکيل  را  افغانستان  نسل 
قرار  مناسب  نبود خدمات  و  دوامدار  داخلی  جنگ های 
گرفته اند. نوجوانان در صورت قادر نبودن به ادامه تعليم 
يا نداشتن فرصت کاری مايوس می شوند و اعتماد خويش 
از دست می دهند که اين امر آنان را به سوی اعمال مضر 
قتل، دزدی و  از مواد مخدر،  استفاده  مانند  و خطرناک 

خودسوزی می کشاند.
عدم  شامل  محدوديت هايی  با  سنتی  جامعه  در  زنان 
دسترسی به تعليم و تربيه و خدمات صحی روبرو می شوند. 
نوجوان  نسل  و  ندارند  را  مکتب  به  رفتن  اجازه  دختران 
امروزی، مخصوصا دختران، آگاهی کامل درباره حقوق 
خويش ندارند. دختران نوجوان با ميزان پايين آگاهی و 
ازدواج اجباری و زودهنگام قادر به ادامه تحصيل نيستند. 
خانواده ها منابع محدود خويش را در اختيار پسران قرار 
می دهند و دختران در اکثر مواقع محروم باقی می مانند. 
خشونت  مختلف  اشکال  و  فقر  که  می کنيم  احساس  ما 
برابر  در  بازدارنده  عوامل  جامعه  و  خانواده  سوی  از 
دختران برای دسترسی داشتن به تعليم و تربيه مخصوصا 

تحصيالت عالی است. 
نبود  است.  بزرگ  افغانسان  در  موجود  چالش های 
فرصت های  نبود  فقر،  بی کاری،  معياری،  تربيه  و  تعليم 
زمين بازی،  مانند  امکاناتی  و  اجتماعی سازی  ابتدايی 
مکان های ورزشی و مکان برای استفاده از انترنت برخی 
کنيم.  مطرح  را  آنها  می خواهيم  ما  که  چالش هاست  از 
در  موجود  مشکالت  اساسی  داليل  از  يکی  بی کاری 
کشورهای  به  جوانان  مهاجرت  باعث  که  است  جامعه 
اعتماد  نبود  می شود.  ايران  و  پاکستان  جمله  از  مختلف 
رشد  نتيجه  در  و  جوانان  مشارکت  از  مانع  نااميدی  و 

خشونت خانوادگی می شود.
خوشبختانه يونيسف و حمايت های حکومت برنامه هايی 
انداخته  براه  اجتماع  در  افزايش آگاهی جوانان  برای  را 
اطمينان  برای  خويش  مسوليت  بايد  حکومت  است. 
دهد.   انجام  دختران  تربيه  و  تعليم  از  کردن  حاصل 
طريق  از  آگاهی  افزايش دهنده  مختلف  فعاليت های 
و  مجله ها  رسانه ها،  دهنده،  آگاهی  آموزشی  دوره های 
راستای  در  پوهنتون ها  و  مکاتب  در  شموليت  افزايش 
از  دفاع  و  آنان  نوجوانان درباره حقوق  به  دادن  آگاهی 
حقوق خويش انجام شود. آرزوی ما اينست که حکومت 
فرصت هايی را برای تعليم و تربيه، کورس های رايگان، 
مهيا  جوانان  برای  کار  زمينه های  و  پوهنتون ها  مکاتب، 

سازد. 
مربوطه  سازمان های  و  جوانان  معينيت  از  ما  نهايت  در 
کامل  رشد  راستای  در  را  فرصت هايی  تا  خواهشمنديم 
در اختيار ما و اجتماع ما بگذارد. اين مربوط به تصميم 
شماست که آيا خواستار نسلی موفق برای افغانستان استيد 

يا نه.
نوشته ای از نوجوانان رضاکار: فرحناز هروی )16 ساله( 

و وحيد )19 ساله(

امريکا از تالش ايران برای 
خريداری يورانیم ابراز نگرانی 

کرد

دولت امريکا می گويد از »تالش مخفيانه ايران« برای 
دستيابی به ذخاير يورانيم در کشورهای ديگر از جمله 

زيمبابوه نگران است.
اختصاصی  گزارشی  طی  آسوشيتدپرس  خبرگزاری 
منابع  به  دسترسی  برای  ايران  تالش  که  داده  خبر 
قاره  در  زيمبابوه  بر  ويژه  به  و  يافته  گسترش  يورانيم 

افريقا متمرکز است.
يک  خبر،  اين  اصلی  منبع  می گويد  آسوشيتدپرس 
يکی  توسط  است که  دو صفحه ای  محرمانه  گزارش 
اتومی  انرژی  المللی  بين  آژانس  عضو  کشورهای  از 

تدوين شده است. نام اين کشور اعالم نشده است.
امور  وزير  صالحی،  اکبر  علی  گزارش،  اين  بر  بنا 
خارجه ايران، در ماه جنوری به طور پنهانی با مقام های 
ارشد بخش معادن زيمبابوه ديدار کرد تا مذاکره برای 

خريد يورانيم از آنها را از سربگيرد.
نداده  نشان  واکنش  اتهام  اين  به  هنوز  ايران  دولت 

است.
ايران با رد اتهامات غرب می گويد که هدفش از غنی 

سازی يورانيم توليد سالح هسته ای نيست.
چهارمين قطعنامه تحريمی شورای امنيت سازمان ملل 
شد  وضع  ايران  عليه  گذشته  سال  تابستان  که  متحد 
جمهوری اسالمی را از حضور در طرح های استخراج 
منع  کشورها  ساير  در  يورانيم  جمله  از  هسته ای  مواد 

می کند.
فيليپ کراولی، سخنگوی وزارت امور خارجه امريکا، 
آسوشيتدپرس  گزارش  جزييات  درباره  پنجشنبه  روز 
اما گفت واشنگتن همواره نگران  اظهار نظری نکرد، 
تالش های پنهانی ايران برای تامين يورانيم مورد نيازش 

از کشورهای افريقايی از جمله زيمبابوه بوده است.
به زيمبابوه سفر  ايرانی طی روزهای اخير  يک هيات 

کرده است.
ايران در زيمبابوه در مصاحبه  محمد پورنجف، سفير 
گفته  سی(  بی  )زی  زيمبابوه  تلويزيون   - راديو  با 
است که اين هيات با هدف سرمايه گذاری در بخش 
کشاورزی، معادن و انرژی زيمبابوه به اين کشور سفر 

کرده است.
رابرت موگابه، رييس جمهور زيمبابوه با دولت محمود 

احمدی نژاد، رييس جمهور ايران رابطه خوبی دارد.
هراره،  به   2010 سال  آپريل  در  نژاد  احمدی  آقای 

پايتخت زيمبابوه سفر کرده بود.
او در اين سفر از يک کارخانه نساجی که 83 درصد 
جهاد  وزارت  بازنشستگی  صندوق  به  آن  سهام 

کشاورزی ايران تعلق دارد بازديد کرده بود.

 )6767000( تا 19 سال( 24 درصد  سنين 10  )بين  نوجوانان 
افغانستان را تشکيل می دهند )گزارش وضعيت  کل جمعيت 
کشور  برای  سرمايه ای  که  يونيسف(   /2011 جهان  کودکان 
است اما در همين حال مسوليتی را در برابر اجتماع و حکومت 
به  آنان  به  اجازه دادن  برای  نسل  اين  بر  برای سرمايه گذاری 
سهم گيری آنان در رشد کشور، قرار می دهد. سرمايه گذاری 
هم  در  را  نابرابری  و  فقر  چرخه های  می تواند  نوجوانان  بر 
در  به  وابسته  ملت  يک  اجتماعی  و  اقتصادی  رشد  شکند. 
اين  مهارت ها  و  انرژی  نهفته،  توانايی های  دادن  قرار  اختيار 

جوانان است.
به لطف سرمايه گذاری انجام شده در دوران کودکی اوليه و 
ميانی )9-0( زندگی شماری از کودکان حفظ شده است و 
اين سرمايه گذاری در موارد بسياری دسترسی به تعليم و تربيه 
ابتدايی، آب آشاميدنی سالم و ادويه حساس را بصورت قابل 
را  کودکان  اين  نمی توانيم  ما  است.   بخشيده  بهبود  توجهی 
که اکنون به سن نوجوانی )19-10( رسيده اند از دست بدهيم 
و بايد پيشرفت ها برای نوجوانان را با سرمايه گذاری بيشتر و 
فعاليت در زمينه حمايت از صحت، تعليم و تربيه، حفاظت و 

سهمگيری برای نوجوانان کامل کنيم. 
زيربنای صدمه ديده از جنگ، امنيت ناکافی، توسعه نيافتگی 
تعليم و  به  از دسترسی داشتن  را  افغان  ميليون ها جوان  فقر  و 
تربيه و کار بازداشته است. ميزان شموليت دختران بين سنين 
6 تا 9 سالگی در مکاتب 28 درصد کمتر از ميزان شموليت 
درصد(.    43 برابر  در  درصد   31( است  مکاتب  در  پسران 
کمبود شموليت در مکتب در پيوست با مانع فرهنگی به اين 
معناست که دختران و زنان جوان به اندازه کافی برای شرکت 
در بازار کار مجهز نيستند و از فرصت های اقتصادی کمتری 
برخوردارند. گروه سنی در ميان دخترانی که به محروميت از 
حقوق خويش در کسب تعليم و دسترسی به خدمات صحی 
زايمان  تعداد  است.  سال   18 تا   9 سنين  بين  می دهند  پايان 
ميان دختران نوجوان 151 در هزار است که در واقع در  در 
باالبودن  در شرايط  ازدواج های زودهنگام  باالی  ميزان  کنار 
ميزان مرگ و مير مادران يک نگرانی بشمار می رود. نسبت 
و   15 تنها  دختران  برای  متوسطه  تعليمی  دوره  در  شموليت 
)گزارش  است   6 يعنی  آن  از  کمتر  حتی  تعليم  ادامه  نسبت 

وضعيت کودکان جهان 2011(.

شرايط سياسی و امنيتی کشور مسايلی از قبيل کودکان سهيم 
در درگيری های مسلحانه يا کودکان قربانی طرف های درگير 
جريان  در  کند  تغييری  اما  است  آورده  بار  به  را  منازعه  در 
است. براساس ارزيابی ها از هر سه معتاد تزريقی دو تن از آنان 
زير سن 30 سالگی قرار دارند که خطرات مصاب شدن اين 
افزايش می دهد. معيار های  ايدز را   / به اچ ای وی  گروه سنی 
در  که  دختران  برای  مخصوصا  سنتی  عادت های  و  اجتماع 
برای حل يک  يا  ازدواج زودهنگام قرار گرفته اند و  معرض 
نزاع براساس عمل سنتی »بد« مبادله شده اند، مضر تمام شده 
و  آگاهی  طريق  از  بايد  امر  اين  اميدواری  روی  از  اما  است 
حساس کردن نسل جديد از سوی جوانان تغيير خواهد کرد. 

وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولين و معينيت امور 
جوانان مسوول تحقق حقوق کودکان در اين کشور اند. نياز به 
تالش همنوا و هماهنگ از سوی تمام وزارتخانه های مربوطه 
از  تخطی  به  رسيدگی  برای  داخله  و  عدليه  وزارت  از جمله 
حقوق کودکان مخصوصا نوجوانان وجود دارد. ما می توانيم 
تغيير را از خانه خود با جلوگيری از خشونت و ايجاد فضا و 
فرصت برای کودکان برای گفتگو درباره نظرات آنان آغاز 
باورم که جريان کنونی سهمگيری جوانان  اين  به  من  کنيم. 
فرصت های کافی را برای تمام جوانان اين کشور مهيا نکرده 

است. 
نقش نوجوانان و جوانان اين کشور در ايجاد صلح، بازسازی 
و مراقبت از همبستگی ملی نمی تواند ناديده گرفته شود. من 
برقرار  برای  موثری  عامل های  تا  می خواهم  جوانان  تمام  از 
و  قومی  تبعيض های  از  بدور  کشور  رشد  در  و  باشند  صلح 

قبيلوی سهم بگيرند. 
من به يونيسف بخاطر انتشار گزارش وضعيت کودکان جهان 
در سال جاری ميالدی با تمرکز بر نوجوانان يکی از گروه های 
سنی که در سياست ها و برنامه مورد توجه قرار نگرفته است، 
با  کشور  اين  در  جوانان  نماينده  عنوان  به  می گويم.  تبريک 
رهبری معينيت امور جوانان با تمرکز بر اين گروه سنی 12 تا 
25 سالگی وعده می سپارم تا با کار بيشتر در راستای رسيدن به 

اهداف برای جوانان در روندی مشارکتی تالش کنم.  
تيمورشاه اسحق زی
معين امور جوانان  

وزارت اطالعات و فرهنگ افغانستان

سرمایه گذاری بر نوجوانان می تواند 
چرخه های فقر و نابرابری را از بین ببرد

ACKU



لیبیا  مردم  قیام  گفت  قذافی  معمر  آن که  از  پس  روز  یک 
تحت تاثیر شبکه القاعده است، تلویزیون دولتی این کشور 
نقد  پول  مردم  به  که  است  داده  دستور  دولت  می گوید 

پرداخت شود.
مجری تلویزیون لیبیا گفت برای آن که خانواده های لیبیایی 
حدود  بربیایند،  غذایی  مواد  قیمت  افزایش  پس  از  بتوانند 
پرداخت می شود. وی گفت حقوق  آنها  به  دالر  هشت صد 
بسیاری کارکنان بخش دولتی تا صد و پنجاه درصد افزایش 

می یابد و حداقل دستمزد، حدودا دو برابر می شود.
علی،  بن  العابدین  زین  تاکتیک  این  خبرنگاران،  گفته  به 
از  پیش  گذشته،  ماه  که  است  تونس  سابق  جمهور  رییس 

کناره گیری از قدرت، وعده های مشابهی به مردمش داد.
به  نزدیک  شهرهای  در  درگیری  وقوع  با  حال  همین  در 
مناطق  کنترول  برای  قذافی  معمر  لیبیا،  پایتخت  طرابلس، 

اطراف این شهر سخت در تالش است.
نیروهای لیبیایی که هنوز به قذافی وفادارند، در 

اطراف پایتخت در تانک ها مستقر هستند.
تحت  هنوز  که  مناطقی  اطراف  در  تانک ها 
حلقه  است،  قذافی  به  وفادار  نیروهای  کنترول 
زده اند و گفته می شود که یک تیپ نظامی ویژه 
تحت فرماندهی یکی از پسران معمر قذافی، به 
بر عهده  را  این مناطق  از  نام خمیس، حفاظت 

دارد.
خبرنگاران می گویند ماندن قذافی بر مسند قدرت تا حدی 

بستگی به عملکرد این نیروهای ویژه دارد.
نیروهای وفادار به معمر قذافی به مخالفان دولت که شهرهای 
نزدیک به طرابلس، پایتخت، را تحت کنترول دارند، حمله 

کرده اند.

در  اعتراضی  تجمع های  جمعه،  نماز  مراسم  از  بعد  برای 
طرابلس راهپیمایی کردند.

کردن   برکنار  برای  می گوید  لیبیا  در  خبرنگاران  از  یکی 
قذافی ممکن است الزم باشد که واحدهای نظامی بیشتری 

ترک خدمت کنند.

ناآرامی های  جریان  در  الجزیره،  تلویزیونی  شبکه  گزارش  به 
نفر در کرکوک کشته  نفر در موصل و دو  دیروز در عراق ۵ 

شدند.
تلویزیون العراقیه نیز گزارش داد که پس از این حوادث، مردم 

در موصل خواستار استعفای والی و شورای والیتی شده اند.
روی  از  که  جمهوری  پل  بستن  با  بغداد،  در  امنیتی  نیروهای 
به  تظاهرکنندگان  نزدیک شدن  مانع  می گذرد،  دجله  رودخانه 

منطقه سبز شدند.
مقر دولت، پارلمان و رییس جمهور در منطقه سبز قرار دارد.

در پی این خشونت ها، نوری المالکی نخست وزیر عراق، خواستار 
استعفای والی بغداد، موصل، االنبار و بصره شده است.

آقای مالکی روز پنج شنبه گفته بود القاعده و بعثی ها در پشت این 
تظاهرات قرار دارند.
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دانشگاه آسيايي براي زنان واقع در شهر چيتاگونگ بنگله ديش با سيستم درسي معياري جهاني همه ساله 25 
بورس تحصيلي را براي فارغين طبقه اناث از صنوف دوازدهم اختصاص ميدهد. 

اين دانشگاه امسال نيز 25 بورس تحصيلي را از طريق رقابت آزاد براي متقاضيانيکه عالقمند ادامه تحصيل دوره 
ليسانس در نظر گرفته است. متقاضيان  انگليسي را در سطحي بلد باشند که به شکل کتبي وشفاهي امتحان داده 
کارته پروان، عقب  افغانستان واقع  دفتربرک  به وزارت تحصيالت عالي  ويا  اخذ فورم در خواستي  بتوانند. جهت 

سينما بهارستان، کوچه قصابي، کوچه چهارم فرعي بخش تعليم وتربيه مراجعه نمايند. 
www.asian-university.org  

آخرين مهلت اخذ فورمه وپر نمودن آن الي تاريخ 28 فبروري برابر با 10 حوت 1389 مي باشد.
 Email: mshahabuddina2003@yahoo.co.in

شماره تيلفون: 0700228078

تظاهرات مخالفان حکومت در شهرهای دولت ليبيا به مردم پول نقد توزيع می کند 
مختلف عراق به خشونت کشيده شد 

                  تلويزيون سبا
نشرات خبری بیست وچهار ساعته تلویزیون سبا، در سال 2008 میالدی آغاز و درحال حاضر سیزده والیت بزرگ کشور را از طریق دو کانال خود تحت پوشش نشراتی دارد. تلویزیون سبا در نظر دارد تا هفت والیت دیگر را نیز 

در زودترین فرصت تحت پوشش نشراتی در آورده و پوشش خبری تمام والیت های کشور از اهداف نهایی است. 
تلویزیون سبا، به هدف اطالع رسانی برای مردم درمناطق دور دست کشور فعالیت نموده و تالش دارد تا با گسترش ساحه فعالیت در سایر نقاط، برنامه های آموزشی، تفریحی، پژوهشی و گزارش هایی را با توجه با نیاز عامه در 

بخش های مختلف، آماده وبدست نشر بسپارد. 
برنامه های چون، درجه صفر؛ که موارد پیچیده وبزرگ فساد اداری درکشور را به کاوش می گیرد. نهایت ما؛ که در مورد مداخله کشورهای خارجی در امور افغانستان، حفظ منافع ملی و روابط بین المللی افغانستان، می چرخد. امید؛ 
که یک مجموعه مستند تحقیقی_ معلوماتی درمورد نسل آینده کشور می باشد. نوبت گفتگو؛ که تصمیم گیرندگان کشور را به پیشگاه ملت کشیده وموضوعات ضروری و مهم را زیر بحث می گیرد. دیدبان؛ که متمرکز برکارهای 
انکشافی درمناطق دور دست کشور، مشکالت، چالشها وخواست های مردم این مناطق می باشد. گذر؛ درمورد شخصیت های مهم کشور و هویدا سازی حقایق وزار های تاریخی ی که از انظار عامه دورمانده متمرکز است. زمین؛ 

طبیعت زیبای کشور را به تصویر می گیرد. کوی وبرزن؛ که در مورد فرهنگ و عنعنه محلی در مناطق مختلف کشور روشنی می اندازد. و چندین برنامه مهم وارزشمند دیگر را تهیه و به دست نشر می سپارد.
تلویزیون سبا، مفتخر به کسب جوایز ملی وبین المللی، به دلیل انتشار برنامه های موثر نیز می باشد، عالوه براین، ندای مردمی از یاد رفته در ولسوالی ها و دهکده های دور دست را فریاد، و برای مورد توجه قرار گرفتن این مناطق، از موضوعات گونه گون 

گزارش های مفصل وتحقیقی را با اشتراک مردم، مقام های محلی ودیگر جوانب تهیه و به آنتن های نشراتی خود سپرده است.

برادران مذاکره می کنند! 

ACKU


	1
	2
	page3
	4
	5
	6
	page7
	8
	For Archive 9
	For Archive 10



