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از  افغانستان  در  مستقر  ناتو  نیروهای 
در  شورشیان  به  ایران  کمک های 
از  همواره  ایران  داده اند.  خبر  کشور 
افغانستان  در  نیروهای خارجی  حضور 
بی ثباتی  عامل  را  آن  و  کرده  انتقاد 

دانسته است.
 دریا ساالر گریگوری اسمیت، یکی از 
امریکا  متحده  ایاالت  نظامی  مقام های 
به  نظامی  تجهیزات  ایران  است  گفته 
شورشیان تهیه می کند. او افزود: »آن ها 
محدودی  مقدار  شورشیان  به  )ایران( 
انفجاری  مواد  تخنیکی  قطعات  مرمی، 

باالی  افزون  روز  فشارهای 
بعضی  ظالمانه  اعمال  و  طالبان 
قوماندانان آنها، سبب شده است 
که شمار زیادی از افراد طالبان 

صفوف جنگ را ترک کنند.
که  نیوزویک،  مجله  نوشته  به 
طالبان  سابق  مقامات  بعضی  با 

صحبت کرده است، در چند ماه اخیر بیش از هزار 
تن از صفوف طالبان کنار رفته و کوشش دارند که 

زندگی عادی را آغاز کنند.
مجله نیوزویک می نویسد: یک تن از افراد طالبان 

نایب منشی انتخاب شد
کرسی معاون اول 

مجلس همچنان خاليست
8صبح کابل: مجلس نمایندگان در انتخابات 
روز گذشته فرهاد عظیمی نماینده والیت بلخ 
را به عنوان نایب منشی مجلس انتخاب کرد. 
نامزدان  از  تن  دو  دهی  رای  دور  سه  در  اما 
نمایندگان  مجلس  اول  معاونت  کرسی 
نتوانستند پنجاه جمع یک رای را برای رسیدن 

به این کرسی بدست آورند. 
یک  نمایندگان  مجلس  اول  معاونت  پست 
به  گذشته  روز  دوبار  و  دوشنبه  روز  بار 
اما نادر خان کتوازی  رای گیری گذاشته شد 
و شاه عبداالحد افضلی که نامزدان این پست 
بودند به دلیل استفاده از آرای سفید و باطل و 
نامزد  دو  این  میان  تنگاتنگ  رقابت  همچنان 
هیچ یک نتوانست به کرسی نیابت اول مجلس 

راه یابد.  
شمار نمایندگان حاضر در جلسه روز سه شنبه 
227 تن بود و آقای عظیمی با بدست آوردن 
منشی  نیابت  کرسی  به  توانست  رای   117

مجلس راه یابد. 
هر دو نامزد نیابت اول در پایان دور سوم انتخابات 
از گرفتار شدن ولسی جرگه به دور باطل دیگر 
ابراز نگرانی کردند.               ادامه در صفحه 2

از  )آی ای دی(، راکت ها و آرپی جی، 
سرحد  امتداد  در  شبکه هایی که  طریق 

ساخته شده، فراهم می کند.« 
دست سازی  بمب های  »آی ای دی«   
اصلی  تاکتیک  و  سالح  که  است 
و  خارجی  نیروهای  علیه  شورشیان 
دولت افغانستان شمرده می شود. بخش 
نیروهای خارجی در  تلفات  از  وسیعی 
ماین های  انفجار  از  ناشی  نیز  افغانستان 
دست سازی است که در کنار جاده ها 

جاسازی می شوند. 
ادامه در صفحه 2

به نام مال یحیی که در یک مدرسه 
نزدیک  در  دهاتی  تاریک  و  سرد 
مشغول  قرآن  خواندن  به  پیشاور 
خداوند  که  می کند  دعا  است، 
اعمال  در  نقشش  خاطر  به  را  او 

دهشت بار گذشته، مغفرت کند.
در  طالبان  به یک گروه  مربوط  او 
تحت  و  بود  هلمند  والیت  در  مارجه  نزدیک 
فرماندهی یک قوماندان که به خاطر ظلم زیاد به 

»صدام« مشهور شده بود، فعالیت داشت.
ادامه در صفحه 2

آیساف: 
ایران به شورشيان کمک می کند طالبان توانایی و غرورشان را از دست داده اند

عناوین 
مطالب امروز:

نهادهای مدنی:

به خواست ها و نظرات مردم 
احترام نمی شود

] ادامه در صفحه5[

شوراي عالي صلح
 از فيس بوك 

مي هراسد
جامعه  رهبري  گفت  رباني 
است  علما  ديني  مسووليت 
مسجدها  طريق  از  آن ها  و 
طالبان  از  ديني  مكان هاي  و 
دست  جنگ  از  تا  بخواهند 

بردارند.
رباني با اشاره به تحوالت اخير 
در خاور ميانه و سقوط برخي از 
هشدار  استبدادي  كشورهاي 
دارد در صورتي كه عالمان ديني 
دست  از  را  جامعه  رهبري 
فيس بوك  جوان هاي  بدهند، 
به  را(  جامعه  )رهبری  را  آن 

دوش خواهند گرفت.
ادامه در صفحه 5

                  تلویزیون 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.
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آباد،  جـالل  در  اخير  خونبار  حوادث 
که   ... و  قندهار  کابل، خوست،  قندز، 
نمايش  به  را  طالبان  خشونت هاى  اوج 
در  اين که  بر  عالوه  است،  گذاشته 
مبين  دين  حيات بخش  روح  با  تقابل 
اسالم قرار دارد، مايه واماند گى عناصر 

توجيه گر وضع موجود نيز مى باشد.
علماى دين  مسووليت  اوضاع،  اين  در 
به نظر  اهميت  واجد  و  خطير  بسا 
مجموعه هايى  متاسفانه  اما  مى رسد؛ 
و  )شيعى  علما  شوراهاى  نام  تحت 
را  معيشت شان  گونه اى  به  که  سنى( 

در  مى کنند،  تامين  راه  همين  از  نيز 
معاند  عناصر  و  امنى  نا  عوامل  با  رابطه 
دين،  رحمت گراى  ارزش هاى  با 
شکى  اند.  نموده  اختيار  خاموشى 
با  رابطه  در  سکوت  که  ندارد  وجود 
اجتماعى  مصلحت هاى  بنيادى ترين 
که  کاريست،  محافظه  مصداق  تنها  نه 
فاصله گيرى از مسووليت هاى اجتماعى 

آنها را نيز حکايت مى کند.
دين  که  است  اين  بر  ما  جدى  اعتقاد 
و  حکمت  رحمت،  دين  اسالم، 
که  عملى  گونه  هر  است.  سازند گى 

شکوفايى  و  معنوى  رشد  با  تقابل  در 
اجتماعى قرار داشته باشد نه تنها با دين 
رابطه ندارد که فاقد ارزش هاى انسانى 

نيز هست.
ارزش هاى  با  تعاند  پيشاپيش  طالبان در 
کمال بخش اسالم قرار گرفته، بنابر اين 
آنها  واسطه  به  اسالم  دين  بدنام سازى 
دين  علماى  مقاومت  موج  با  مى بايد 
مواجه شود که متاسفانه تا کنون چنين 

نشده است.
افغانستان،  دينى  روشنفکران  جامعه 
غيرنظاميان  کشتار  که  اين  بر  افزون 

تقبيح  را  خارجى  نيروهاى  توسط 
طالبانى  تروريزم   عملکرد  مى نمايد، 
خالف  نيز  را  منطقه  و  افغانستان  در 
انسانى  و  اخالقى  اسالمى،  ارزش هاى 

مى داند.
افغانستان  دينى  روشنفکران  جامعه 
خنثاى  عملکرد  و  سکوت  همچنان 
شوراهاى علماى افغانستان در اين رابطه 

را مورد انتقاد شديد قرار مى دهد.
جامعه 

روشنفکران دينى افغانستان

با گذشت بيش از يک ماه از آغاز کار 
اند  نتوانسته  هنوز  نمايندگان  پارلمان، 

اعضاى هيات ادارى را تکميل کنند.
ولسى  رييس  ابراهيمى  عبدالروف 
شنبه  سه  روز  جلسه  آغاز  در  جرگه 
مورد  اجنداهاى  از  يکى  که  گفت 
انتخاباتى  ويژه  دادگاه  انحالل  بحث 

است. 
او گفت قرار است کميسيونى متشکل 
از اعضاى ولسى جرگه تشکيل شود و 
رييس  با  محکمه  اين  لغو  به  رابطه  در 

جمهور کرزى گفتگو نمايد.
از ظهر ولسى جرگه  بعد  اما در جلسه 
نبودن  تکميل  دليل  به  کميسيون  اين 

نصاب، تشکيل نشد. 
جرگه  ولسى  دوم  معاون  بهزاد  احمد 

فرماندهى  ستاد  رييس  معاون  سميت، 
امنيت  به  کمک  بين المللى  نيروهاى 
»ايران  افزود:  )آيساف(  افغانستان  در 
در  اين  باشد.«  بازى  داخل  مى خواهد 
و  افغانستان  که حکومت هاى  حاليست 
حسنه  روابط  که  مى کنند  تاکيد  ايران 

باهم ديگر دارند. 
 حدود 140 هزار سرباز بين المللى که 
امريکايى هستند، در دهمين  اکثر شان 
قرار  القاعده  طالبان  عليه  مبارزه  سال 
دارند. هرچند سال گذشته سخت ترين 
عليه  جنگ  در  سال  پرتلفات ترين  و 
و  ناتو  نيروهاى  مقام هاى  بود،  طالبان 
در  اوضاع  وخامت  از  متحده  اياالت 

سال روان خبر داده اند. 
»آن ها  گفت:  ايران  به  اشاره  با  سميت 
افغانستان(  )در  شبکه هايى  دارند 
مخالفان  از  ايران  هرچند  مى سازند.« 

روز  بحث  نخستين  است  قرار  گفت 
چهارشنبه مجلس، در رابطه به تشکيل 
ويژه  محکمه  انحالل  براى  کميسيونى 

صورت گيرد.
کارمندان  از  تعدادى  گفت   بهزاد 
وزارت خانه ها خالف قانون در هياتى 
شده  موظف  آرا  بازشمارش  براى  که 

است. 
آزاد  انتخابات  بنياد  گفت  بهزاد  آقاى 
کميسيون  يوناما،  افغانستان،  عادالنه  و 
هاى  کميسيون  و  بشر  حقوق  مستقل 
هيات  اين  در  عضويت  از  انتخاباتى 
اقدام  اين  بودن  قانونى  غير  دليل  به 
ولسى  دوم  معاون  اند.  کرده  خودارى 
جرگه از اين نهادها به خاطر احترام به 

قوانين افغانستان سپاسگذارى کرد.

تحليلگران  اما  بود،  طالبان  رژيم 
براى  را  طالبان  اين کشور  معتقدند که 
خود خطر استراتژيک نمى بيند. به باور 
که  است  تالش  در  ايران  تحليلگران، 
اياالت متحده امريکا، دشمن ديرينه اش 

را در افغانستان زمين گير کند. 
تهران  که  افزود  سميت  گريگورى 
»بعضى  افغانستان  در  شورشيان  براى 
بيشتر  و  مالى  آموزشى،  حمايت هاى 

تسليحاتى را فراهم مى کند.«
در  ناتو  نيروهاى  مقام  اين  همچنان 
افغانستان افزود که »امروز اين )حمايت 
ايران از شورشيان( نگرانى بزرگى براى 

ايتالف نيست.«
سميت تاکيد کرد که نيروهاى آيساف 
زير  احتياط  با  را  ايران  فعاليت هاى 
ساختن  »بى ثبات  افزود:  او  دارد.  نظر 

افغانستان براى ايران خوب نيست.«

اما در تابستان گذشته يحيى با ده ها تن 
ديگر صفوف طالبان را ترک کرده، به 
قواى امريکا تسليم شدند که قوماندان 
صدام نيز در بين آنها بود. صدام چند 
هفته قبل در اثر انفجار يک ماين تعبيه 

شده توسط طالبان، کشته شد.
 28 که  يحيى  پشاور،  سرد  مدرسه  در 
نيوزويک  خبرنگار  به  دارد  عمر  سال 
گفت، مى خواهد از گذشته خود کاماًل 
فاصله بگيرد. وى گفته است، تشويش 
که  اعمالى  به خاطر  که خداوند  دارد 
او  با  است،  داده  انجام  گذشته  در  او 

چگونه برخورد خواهد کرد؟
يحيى و افراد مانند او براى طالبان هم 
فرار  هرچند  مى کنند.  ايجاد  سر  درد 
نفرى  هزار   30 صفوف  از  تن   1000
اما  نباشد،  زياد  قدر  آن  شايد  طالبان 
ضربات  اواخر  اين  در  طالبان  گروه 
ازجمله  شده اند؛  متحمل  نيز  را  ديگر 
کشته شدن چندين قوماندان آن ها در 
هلمند و قندهار و تصرف قرارگاه هاى 
مهم شان توسط قواى امريکايى در اين 
دو واليت ستراتيژيک همه باهم براى 

طالبان منبع نگرانى مى باشند.
خاطر  به  که  طالبان  سابق  وزير  يک 
مسايل امنيتى نخواست نامش افشا شود 
»تعداد  است:  نيوزويک گفته  به مجله 
اين  نمى توان  اما  نيست،  زياد  فراريان 
حرکت  اين  گرفت.  ناديده  را  عمل 

جدى بوده و بى تاثير هم نمى باشد.«
و  توانايى  طالبان  مجله،  نوشته ى  به 
غرور خود را از دست داده اند. 18 ماه 
قبل آن ها در شرق و جنوب افغانستان 
شمال  در  و  داشتند  چشمگير  قدرت 
روبه  آن ها  قدرت  کشور  غرب  و 
سال  از  قبل  اين  البته  بود.  گسترش 
2009 بود که هنوز 50 هزار سرباز تازه 
افغانستان جابجا نشده  نفس امريکا در 

بودند.
مناطق  در  که  طالبان  افراد  شمارى 
هنوز  مى برند،  سر  به  پاکستان  در  امن 
از صفوف  فرار  که  نظراند  اين  به  هم 
آن ها  نيست.  مهم  هم  آنقدر  آن ها 
تابستان  در  بازهم  که  مى دارند  اظهار 
براى  بزرگ  سرى  درد  جارى  سال 

امريکايى ها ايجاد خواهند کرد.

طالبان توانايى و غرورشان...           ادامه از صفحه 1

کرسى معاون پارلمان...               ادامه از صفحه 1

ايران به شورشیان کمک ...             ادامه از صفحه 1

واکنش به عملکرد شوراهاى علماى افغانستان
ــــــــــــــــــــــــــ اعالمیه ــــــــــــــــــــــــــ
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چرا از جوانان، فیس بوک 
و انترنت می ترسید

آقای ربانی رییس جمهور سابق که اکنون 
رییس شورای صلح است، در یک گرد هم آیی 
هشدار  افغانستان،  مالهای  و  دینی  علمای 
نتوانند  دینی  علمای  »اگر  که  است  داده 
کنند،  بازی  اجتماع  در  رهبری کننده  نقش 
کنترول وضعیت به دست جوانان فیس بوک 
و انترنت خواهد افتاد.« البته ایشان تعریف 
واضح  و  نکرده اند  دین  علمای  از  دقیقی 
نساخته اند که کسانی )در گذشته و حال( با 
خزیدن در حلیه ی مقدس عالم دین مرتکب 
که  شده اند  شرم آوری  و  نفرت انگیز  اعمال 
و  جوهر  با  تقابل وضدیت  در  همه  از  قبل 
دین  متعالی  و  انسانی  و  حیات بخش  روح 
بدنامی  موجب  و  دارد  قرار  اسالم  مقدس 
و  تروریست  گروه  است.  شده  دینداران 
به  متاسفانه  نیز  طالبان  و وحشی  آدم کش 
پیشوند  یا  و  پسوند  در  کسانی که  فرمان 
به کشتن  دارد،  نام شان همین عنوان وجود 
که  می پردازند  مردانی  و  زنان  اطفال، 
حزب  حاکمیت  زمان  در  هستند .  مسلمان 
تحت  که  بودند  کسانی  نیز  خلقی  دولت  و 
همین عنوان و ملبس به لباس علمای دین، به 
قشون  توسط  افغانستان  اشغال  از  حمایت 
اسالم  گرامی  پیامبر  می پرداختند.  سرخ 
فللعالم  البدع،  ظهرت  »اذا  فرموده است: 
هرگاه  اهلل«  لعنه  فعلیه  واال  علمه  یظهر  ان 
که  است  عالم  بر  گردد  آشکار  بدعت ها 
باد.  لعنت  او  بر  واال  کند  آشکار  را  علمش 
خوست،  قندهار،  کابل،  وحشیانه ی  کشتار 
توسط  آن  مسوولیت  پذیرفتن  و...  کندز 
طالبان، بدون تردید بدعتی بود که نمی شود 
منکر آن شد. رسانه ها از نقش منفی بعضی 
مال امامان مساجد در تبلیغ و تشویق مردم 
در  اما  می گویند،  سخن  مشابه  اعمال  به 
این موارد نهادهایی به نام شوراهای  تمام 
علما با سکوت شان، به ارتکاب چنین اعمال 
داده اند.  ضدانسانی و ضداسالمی رضایت 
اکنون هم مهم ترین دغدغه ی خاطر برخی ها 
که  است  رهبری شان  نقش  افتادن  خطر  به 
برعهده  فیس بوکی  جوانان  دارد  امکان 
خیلی های  که  کرد  می توان  چه  بگیرند. 
انترنیت  و  فیس بوک  و  کمپیوتر  با  دیگر 
تهاجم  نشانه های  از  را  آن  و  نیستند  آشنا 
و  دین  عالم  از  اعم  عالم  می دانند.  فرهنگی 
و  دارد  را  خودش  جایگاه خاص  آن  غیر 
جهان،  مسلمانان  سایر  مانند  نیز  ما  مردم 
به آنها پیوسته احترام داشته اند ولی اگر در 
قیام خونین مردم مصر نه اخوان المسلمین، 
قرار  محور  دانشجویان،  و  جوانان  بلکه 
نمی توانستند  آنها  نداشتند.  تقصیر  گرفتند 
صبر کنند که مذاکره با حکومت خانوادگی 
از  دالر  میلیارد  هفتاد  که  حسنی مبارک 
دارایی مردم را به جیب زده بود، چه وقت 
به نتیجه می رسد. از جوانان جای ترس و 
وحشت نیست، بلکه ترس از آنهایی است که 
اسالم،  مقدس  دین  متعالی  مقدسات  نام  به 
درصدد تامین معیشت و کنز اموال هستند. 
در  سانسور،  که  است  وسیله ای   فیس بوک 
آن راهی ندارد و از همین سبب برای همه 

حکومت های جابر و ستمگر، منفور است.

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

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 
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946
جناحهاي بين شديد جنگ روزهاييكه از يكي در

درگيرجريانداشت،تماماعضايخانهدرهمانروز
جمعبوديموهيچكسيبهدنبالكارنرفتهبود،ايورم
نيزدرخانهبوداويكباربهبيرونازخانهرفتودر
صحنحويليدرحالگشتزنيبودوبهعاقبتجنگ
اصابت صداي ناگهان اثنا همين در مينمود، فكر
راكتبلندشدهمهجابهلرزهافتادودركنارايندود
بهگريهوزاري ازاصابتراكت،همه ناشي وخاك
افتاديمويكيديگرخودراصدامينموديمتااينكه
كمياوضاعخوبشدوديديمكههمهسالمهستيم،
او جستجوي به زمانیكه نبود، خبری ايورم از اما
او جسد شديم روبرو دلخراشی صحنه برآمديم،با
درصحنحويليباحالتبسياربدافتادهبودوخون
باالیسر بودزمانیكه تماموجودشجاریشده از
نوشيده شهادت جام و نبود زنده رسيديم،ديگر او
بود.ماهيچگاهيخوناورابهكسينميبخشيمونه
بخشيدهميتوانيمصرفازدولتخودميخواهيمكه
عامالنآنويرانيوكشتارمردمبيگناهرابهجزاي
اعمالشانبرسانندوبهاشدمجازاتمحكومنمايند،تا
درسعبرتبرايديگرانشودوازتكرارخونريزيو

جنايتجلوگيريگردد.«



نجات اينظلمت از كه برسد فرا شايدروزی بودند،كه
پيدانمايند.باالخرهروزهایموعودرسيدونيروهایروسی
شكستخوردندوباتلفاتانسانیوخساراتهنگفتمالی
ازكشوربيرونشدند.دولتوقتهمكهوابستهبههمان
ملت مقابل در سرتسليم مدتیبعد بود روسی اشغالگران
تسليمكرد. نيروهایمجاهدين به را قدرت و فرودآورد
گروههایمسلحمجاهديندرشهراينطرفوآنطرف
میبردند. لذت پيروزی اين از و بودند درحالگشتزنی
مردمهمدركنارآنهاخوشبودندوفكرمیكردندكه
مانند اينهمه اما يافتهاند. رهايی ذلت و اسارت از ديگر
يكسرابوخواببودكهبسيارزودگذشت.چونبعد
ازمدتیهمانافرادوگروههاييكهبهخاطررهايیكشور
ميجنگيدند،درآنروزبهخاطرتصاحبقدرتبهجان
همافتادندوبههميندليلجنگهايميانگروهيآغازشد،
دامنهوآتشاينجنگبسيارزودهمهجاگيرشددربيناين
همهدودوباروتمردمبودندكهاينبارقربانيخشونتهاي
احزابجهاديميشدند،زيراراكتومرميازهرطرف
ميآمد.اكثرنقاطشهربهخاطرجنگهايدوامدارخالي
ازسكنهشدهبودوشهربهچندينقسمتتقسيمشدهبود.
ما بود. خاص حزب يك و قوم يك به متعلق منطقه هر
نقاطشهركابلسكونتداشتيمكهتقريبا از همدريكي
درمحاصرههميناحزابجنگجووخونآشامبود.كهاز
ماميآمد. مناطق باالي ومرميهايشان هرطرفراكت

غمهای نمايانگر آتش« و دود ورای »از امروز گزارش
ايورشرادريكیازجنگها بیپايانخواهریاستكه
ازدستدادهودردهایخاطراتتلخآنروزراچنينبيان
میدارد:»زمانیكهمنعروسینمودمهمراهبافاميلشوهرم
زندگیخوشیراآغازنموديم،زندگیمابهصورتجمعی
بوديعنیبرادرانشوهرم،خسروخشويمهمهدريكخانه
بودن يكجا همين در را فاميل خير مینموديم، زندگی
میديديم.زندگیماهمخوببود،چيزیكمبودهمدر
آناحساسنمیكرديم،چونهمهمردانخانوادهباهمكار
میكردند.روزهایزيادیراباهمسپرینموديم،گرچند
درآنزمانشرايطزندگیبسيارمشكلبود،چوندولت
باتمامقوایخويشمیخواستمردمرا كمونيستیوقت
بهسویخويشجلبنمايد،امامردمنمیخواستندكهدين
وايمانخويشرافدایدولتمزخرفكمونيستینمايند،
نيروهایروسیرادعوتنمودند،تا بههميندليلدولت
مردمیراكهعليهدولتقيامكردهبودنابودوازبينببرند،
ازمدتی بعد افرادبیگناهزيادیدستگيرو بههميندليل
بهزندگیشانخاتمهمیدادند، شكنجههایشديدديدهو
همين به را نفوذ با و مردمسرشناس تعدادی دولتوقت
طريقبهشهادترساند،مردماينوضعيتراتحملنتوانسته
عليهدولتوقتجهادراآغازنمودند،وتعدادیهمكشور
باقی بهسویديارغربترفتند،تعدادیكه راتركنموده
ماندهبود،ازرویناچاریزندگیمینمودندوبهايناميد

ما حكومت طرف از مردم برای
كشور در شعاریكه و نمیبينيم.
دموكراسی شعار میشود، داده ما
است؛يعنیمردمبهسرنوشتخود

حكومتمیكنند.«
ياری قوم شفق استاد همچنين
اين كنندگان هماهنگ از يكی
در ما »تظاهرات گفت: تظاهرات
سنا اعضای انتصاب نحوهی مورد
ازطرفرييسجمهوروحكومت
مورد در ما كه را دليلی است.
بگويم داريم باميان تلفشدنحق
ايناست:شورایملی،مجلسسنا
وشورایواليتیمتناسباستباتقسيمبندیساختار
يك كه بود باميان حق اين و افغانستان در قومی
نمايندهانتصابیدرسناداشتهباشدوماباورمنديمكه

حقبامياندراينانتصابغصبشدهاست.«
اين كنندگان اشتراك از يكی كبيرتابش محمد
تظاهراتنيزگفت:»خواستعمدهیمردمبامياناين
استكهحقشانهميشهازطرفحكومتمركزی
واطرافيانآقایكرزیناديدهگرفتهمیشود.همان
و جهاد دوران در فعال سهم باميان مردم كه گونه
تحقق جمهور رييس وعدههای و داشتند مقاومت
پيدانكردهمخصوصادرقسمتسناتورانانتصابیكه

آقایكرزیمعرفینمود.«


مردم همكاري بدون او باور به هست. نيز مردم تمام
از وعاري پاك بهيكمحيط نداردكه امكان هيچگاه

آلودگيدستيافت.
آقايغالمعلييعقوبيرييسپاليسيادارهمحيطزيست
كابل شهر در دستگاه اين نصب بودن مفيد به اشاره با
ميگويد:»يكدستگاهكافينيست،وبايدتعدادديگري
با كه بزرگ شهرهاي ديگر در تا گردد. خريداري نيز

معضلآلودگيهواروبهروهستندنيزنصبگردد.«
نيازدردسترسآنان اومعتقداستكهاگربودجهمورد
قرارگيرد،ميتوانندكهدستگاههايديگرينيزخريداري
گرفته نظر در واليتيكه 5 در اول مرحله در تا كنند.
شدهاستنصبگردد.ازاينرونصبايندستگاههاتاثير

زياديبركاهشآلودگيهوادارد.
بااينحالشهركابليكياز10شهرآلودهجهانميباشد.
فرسوده،وجود موترهاي بيكيفيت، تيلهاي از استفاده
آلودگي كه است شده اين باعث همه خامه سركهاي

هوادرشهركابلروزبهروزافزايشيابد.
ازاينروباپيشنهادادارهمحيطزيستروزهایپنجشنبه
روزهای تعطيل تاثير ظاهر آقای گرديد. اعالم تعطيل
الی يك حدود در را هوا آلودگی كاهش در پنجشنبه
يكونيمدرصدبيانكردوگفتكههرچندبارشبرف

وباراننيزبدونتاثيرنبودهاست.


داكترمومنجاللیرييسصحتعامهواليتبدخشاننيز
پيشرفتدر قدم واقعيك در اينسيستم »ايجاد گفت:
جهتعرضهخدماتصحیبرایباشندگاناينواليت
بهشمارمیرود.«بهگفتهوی،آنهااميدوارندكهدامنهی
اينسيستمگستردهترشدهوبتواندباتحتپوششقرار
دادنولسوالیهایدوردستكهازدسترسیبهخدمات
پايان مشكالتشان  به هستند  محروم مركز در صحی
برای برتسهيالت عالوه كه میشود گفته شود. بخشيده
پرسونل میگردد مساعد سيستم اين توسط كه بيماران
صحینيزمیتوانندبرایبلندبردنظرفيتشاندرتماس
متخصصين و كراچی در آغاخان دانشگاه متخصصين با

شفاخانهكابلازاينسيستمبهرهمندشوند.


نهادهای و باشندگان از تن صدها باميان: صبح، 8
مدنیباميانباراهاندازیتظاهراتیازنحوهانتصاب
انتقاد جمهور رييس توسط سنا مجلس اعضای

كردند.
انتصاب خواندن غيرعادالنه ضمن تظاهركنندگان
مجلسجای اين كه میگويند سنا، مجلس اعضای

آگاهاناستنه»خانهسالمندان.«
با باميان مدنی نهادهای و مردم تظاهرات، اين در
كراچی باالی را مردی پير مجسمه دو شعارهايی

گذاشتهبودند،نيزحملمیكرند.
علیيار صادق محمد حاجی تظاهرات اين در
صلح دارد چيزیكه يگانه »باميان گفت: زاده
وهيجگونهخدمتی است بازسازی نه است،ديگر

8صبح،كابل:ادارهحفاظتازمحيطزيستبرايكاهش
دستگاه پايه يك خريد به اقدام هوا آلودگي كنترول و
مصطفي است. نموده ايران از هوا آلودگي كنترول
گفت: زيست محيط از حفاظت ملي اداره رييس ظاهر
بهقيمت2ميليونو90هزاريوروخريداري »ايندستگاه

شدهاست.«
از بعد ماه 3 و است دقيق بسيار دستگاه اين او گفته به
عقدقرارداددريكيازنقاطشهركابلنصبميگردد.
هوا آلودگي ميزان كه دارد را اين توانايي دستگاه اين
افزايش سبب آاليندههاييكه يعني سازد. مشخص را

آلودگيهواميشوندرامشخصميسازد.
تنها آن از حفاظت و زيست محيط ظاهر آقاي گفته به
وظيفه اين بلكه نيست، شهرداري يا و اداره يك وظيفه

8صبح،بدخشان:برایاولينبارشفاخانهواليتیفيضآباد
انكشافی بانك بنيادآغاخان، بههمكاریشبكهخدماتی
آلمانوكمپنیروشنباخدمانتداویازراهدورمجهز

شد.
اينخدماتتداویازراهدورمجهزباتكنالوژیمعاصر
دانشگاه با را فيضآباد واليتی شفاخانه میتواند كه
و باميان واليتی شفاخانه پاكستان، كراچی در آغاخان

شفاخانهطبیآغاخاندركابلوصلنمايد.
داكترشاهولیاهللاديبوالیواليتبدخشانكهدرمراسم
افتتاحاينسيستمسخنمیگفت:»ايجاداينسيستمجديد
راستایعرضهیخدمات در موثر گام بدخشانيك در

صحیبهشمارمیرود.«

جسد  خون آلود 
ایورم از 
خاطره ام 
نمی رود

اعتراض باشندگان و نهادهای مدنی 
بامیان به انتصاب سناتوران

امضاي قرارداد خرید دستگاه 
كنترول آلودگي هوا

شفاخانه والیتی فیض آباد با تجهیزات 
تداوی از راه دور مجهز شد
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میان  از  پارلمان  رییس  انتخاب 
فراوانی  استقبال  با  افغانستان  ازبک های 
مواجه شده است. زیرا، هیچ کسی گمان 
و  بن بست  همه  این   از  پس  که  نمی برد 
قدرت  اصلی  جناح های  کارشکنی های 
به چنین راه حل  نمایندگان  پارلمان،  در 

غیر منتظره ای برسند.
عبدالرووف  انتخاب  از  خوشحالی 
قومیت اش  به خاطر  بیشتر  ابراهیمی 
تقسیم  برای  مثبت  گام  یک  که  است 
قدرت میان ملیت های مختلف افغانستان 
آقای  میان  رقابت  می شود.  پنداشته 
قانونی و رسول سیاف، رقابت های درون 
جناح بندی های  محور  بر  را  پارلمانی 
را  پارلمان  عادی  روال  و  کشاند  قومی 

با اختالل شدید مواجه ساخت. 
باید افزود که جناح های فوق به رهبری 
مردم  به  سیاف  رسول  و  قانونی  آقای 
جز  موردی  هیچ  در  که  دادند  نشان 
صف کشی  قدر  این  پارلمان  ریاست 
حکومت  ننمودند.  قدرت نمایی  و 
از  و  کرد  نقض  را  قوانین  بارها 
زد،  سرباز  پارلمان  مصوبه های  توشیح 
اساسی  قانون  خالف  کمیسون های 
حقی  کوچکترین  پارلمان  به  ساخت، 
برای نظارت برای عملکردش قایل نشد 
بزرگترین  گذشته  سال  چند  در  و 
ماموریت خود را تابع ساختن نمایندگان 
ولسی جرگه از طریق تطمیع و ترغیب، 
موارد  این  تمام  در  است.  کرده  تعیین 
رودررویی  هیچ گونه  وارد  پارلمان 
از  نه  و  پارلمان  حقوق  از  نه  و  نشد 
زمانی که  ولی  کرد.  دفاع  مردم  حقوق 
آمد،  میان  به  پارلمان  ریاست  پای 
فشارهای  و  سیاسی  زورآزمایی های 
داخلی و خارجی برای احراز کرسی از 

سوی جناح های عمده آغاز گردید. 

ضعیف ترین رییس
به عنوان رییس  ابراهیمی  انتخاب آقای 
کسب  بر سر  بن بست  نتیجه  پارلمان 
این  اصلی  جناح های  میان  کرسی 
تالش  مواقع  این  در  معموال  بود.  نهاد 
این است که یک فرد ضعیف  جناح ها 
برگزینند  را  سیاسی  پشتوانه  بدون  و 
و  نفوذ  اعمال  قسمت  در  آینده  در  تا 
مشکلی  با  خود  خواسته های  اجرای 
این  نیز  ابراهیمی  آقای  نشوند.  دچار 
نکته را درک کرده و از تمام نمایندگان 
با او همکاری کنند، و در  خواست که 
نقطه ی ضعف اصلی  امر همین  واقعیت 

او است.
ازبک تبار  یک  انتخاب  از  کسانی که 
مساله  این  فکر  به  باید  شدند  خوشحال 
از  رییسی  تنها  پارلمان  در  که  باشند 
برخوردار است که یک جناح  کارایی 
قوی از او حمایت نماید. آقای ابراهیمی 
حمایت  به  نیاز  خود  کار  پیشبرد  برای 
پارلمان  در  موجود  جناح های  از  یکی 
دارد و اگر نه همواره با کارشکنی آنها 

مواجه می شود. 
پارلمان  رییس  که  می رود  احتمال  این 
بدون پشتوانه با احتیاط و توازن زیاد با 
مسایل و جنجال های پارلمان و حکومت 
مهارتی  چنین  از  اگر  و  نماید  برخورد 

برخوردار باشد، از پس این وظیفه خطیر 
بر آمده می تواند. و اگر نه بایستی به یک 

جناحی تکیه نماید.

همان آش، همان کاسه
یک  انتخاب  خوش بین  نویسندگان 
نیک  به فال  جهت  آن  از  را  ازبک 
نهادهای  سنتی  انحصار  که  می گیرند 
نخبگان  دستان  در  معموال  که  قدرت 
نرم  است،  تاجیک  و  پشتون  ملیت های 
تر شده و کسان دیگر نیز از آن استفاده 
جناح های  اقدام  طبیعت  اما،  می کنند. 
است.  قضیه  این  سیاسی موجود عکس 
قومی  بوی  به شدت  پارلمانی  بحث های 
اجندای  نه  جناح ها  این  چون  می داد. 
اصالحی سیاسی دارند و نه موضوعات 
مطرح  شان  برای  ملی  سرنوشت ساز 
خشکسالی  و  فقر  حالی که  در  است. 
تهدید  جدید  سال  در  را  افغانستان 
می نماید، بزرگترین تشویش نمایندگان 
با منابع  حفظ چوکی و ساخت و بافت 

قدرت است.
این که چطور جناح هایی که به نام پشتون 
و تاجیک و هزاره در صحن پارلمان با 
مبارزه  غیرعلنی  و  علنی  به صورت  هم 
می کردند، و یکباره برسر ریاست یک 
به توافق  اقلیت  در  و  بی پشتوانه  رییس 
بن بست  در  را  آن  دلیل  باید  رسیدند، 
اگر  و  جست  سیاسی  شکست  غیرقابل 


آنها از اقلیت ازبک 

استفاده ابزاری کردند 
تا موقتا مشکل فعلی را 
حل کرده و بعدا در یک 

بزنگاه دیگر شمشیرداران 
هر جناح سینه به سینه 
در برابر یک دیگر قد 

خواهند کسید. به ویژه 
که موسم بهار و تابستان 
نزدیک است و کوچی های 

خسته از خشکسالی 
راهی علفزارهای مناطق 

هزاره نشین خواهند شد و 
بار دیگر تنور نفرت قومی 

داغ خواهد گردید.

آنها  نه همان آش است و همان کاسه. 
کردند  ابزاری  استفاده  ازبک  اقلیت  از 
و  کرده  حل  را  فعلی  مشکل  موقتا  تا 
بزنگاه دیگر شمشیرداران  بعدا در یک 
هر جناح سینه به سینه در برابر یک دیگر 
قد خواهند کسید. به ویژه که موسم بهار 
کوچی های  و  است  نزدیک  تابستان  و 
علفزارهای  راهی  خشکسالی  از  خسته 
بار  و  شد  خواهند  هزاره نشین  مناطق 
خواهد  داغ  قومی  نفرت  تنور  دیگر 

گردید.

دایره ی بسته ی قدرت
آیا انتخاب آقای ابراهیمی یک شکست 
است؟  محقق  و  سیاف  و  قانونی  برای 
چیزی  چنین  که  می دهد  نشان  قراین 
این  نیروهای  میان  پارلمان  زیرا،  نیست. 
تقسیم  دشمن/دوست  سیاستمدار  سه 
بی پشتوانه  رییس  یک  آمدن  و  شده 
قدرت  بر  تاثیری  پارلمان  ریاست  در 
از  نمی تواند.  گذاشته  اصلی  جناح های 
سیاسی،  سابقه  لحاظ  به  که  نبریم  یاد 
اسالمی  حزب  به  نیز  ابراهیمی  آقای 
در  و  بوده  وابسته  حکمتیار  گلبدین 
را  کندز  والیت  نمایندگی  حاضر  حال 

به عهده دارد.
پارلمان در  باید گفت که  این ترتیب  به 
تصرف نیروهای سابق جهادی و طالبی 
است و راه دیگری نیز پیموده نمی تواند. 
طریقه های  از  نیروها  همین  زیرا، 
به خوبی  شده،  پارلمان  وارد  مختلف 
گناهان  و  اشتباهات  که  توانسته اند 
و  پوشانده  موثر  صورت  به  را  گذشته 
کسب  جدید  مشروعیت  خود  برای 
جنگ های  با  که  مشروعیتی  کنند؛ 
بود  رفته  بین  از  کلی  به  کابل  خونین 
جز  خاطره ای  جهادی  تنظیم های  از  و 
مردم  کشته شدن  و  ویرانی ها  پاتک ها، 
باقی  همگان  ذهن  در  کابل  ملکی 

نمانده بود.
کسب  به خاطر  که  است  این  واقعیت 
نیروهای  از  بسیاری  قدرت،  مجدد 
همین  به  تحصیلکرده،  شهری  مستقل 
سیاست های  و  شده  نزدیک  چهره ها 
آنها  محکم  پیوند های  از  یکی  قومی 
باکسانی چون محقق و سیاف و قانونی 
شاهد  ما  بازهم  صورت  این  در  است. 
جناح های  میان  قومی  کشمکش های 

قوی فعلی خواهیم بود.

رییس جمهور کرزی به انگلستان سفر کرده است تا 
با مقامات آن کشور دیدار و گفتگو کند. در رابطه 
متفاوت  تبصره  دو   لندن،  به  کرزی  آقای  سفر  به 
وجود دارد. منابع خبری رسمی دولت گفته اند که 
سفر رییس جمهور برای دیدار و گفتگو با مقامات 
است  قرار  همچنین  و  گرفته  صورت  بریتانیایی 
آثار  نمایشگاه  یک  سفر،  این  در  جمهور  رییس 
کند.  افتتاح  لندن  موزیم  در  را  افغانستان  باستانی 
اما تبصره ای که میان تحلیلگران و منابع خبری غیر 
وابسته به ارگ صورت می گیرد این است که آقای 
به  بین المللی  پالن گذاری  یک  قالب  در  کرزی 
انگلستان سفر کرده است. در این تحلیل گفته شده 
است که همزمان با سفر آقای کرزی به انگلستان، 
لندن  به  نیز  طالبان  گروه  متنفذان  از  تن  دو  یکی 
انگلیسی  سیاسی  مقامات  نظارت  تحت  تا  رفته اند 

باب گفتگو با رییس جمهور کرزی را باز کنند.
ریاست  نهاد  به  مربوط  رسمی  منابع خبری  اگرچه 
توجه  با  اما  نکرده اند،  تایید  را  خبر  این  جمهوری 
به موجودیت روحیه عدم محرمیت در جامعه، این 
رییس  سفر  به  مربوط  خبر  که  دارد  وجود  تصور 
برنامه ریزی های  و  انگلستان  به  کرزی  جمهور 
مربوط به مذاکره غیر رسمی با طالبان نیز به نحوی از 
منابع رسمی خبری به بیرون درز کرده باشد. به هر 
حال اینکه سفر به انگلستان چه دستاوردی خواهد 
داشت، بدون شک از دیدرس تحلیلگران سیاسی و 
منابع رسانه ای پنهان نخواهد ماند و به زودی آشکار 

خواهد شد.
به  سفر  در  کرزی  جمهور  رییس  باشد  قرار  اگر 
نمایندگان  از  با شماری  مذاکره  دنبال  به  انگلستان 
طالبان باشد، حداقل این ذهنیت را ایجاد می کند که 
شخص رییس جمهور به آنچه که از سوی شورای 
عالی صلح برای رسیدن به مذاکره با طالبان و حزب 
ندارد و می خواهد  باور  اسالمی صورت می گیرد، 
برای  را  مستقالنه تالش های جداگانه ای  به صورت 
جلب توجه طالبان انجام دهد. زیرا وقتی از یک سو 
عالی  شورای  سوی  از  صلح خواهانه  تالش های 
در  شورا  این  هیات های  و  است  جریان  در  صلح 
داخل و خارج مشغول رایزنی گسترده برای ایجاد 
رییس  می آید که  پیش  این سوال  می باشند،  صلح 
در  برای جدوجهد جداگانه  جمهور چه ضرورتی 

این راستا می بیند.
شورای صلح برنامه ای است که خواسته های آقای 
می شود  دیده  وقتی  می گذارد.  اجرا  به  را  کرزی 
رییس  جمهور در کنار فعالیت این شورا به صورت 
راستا  این  در  را  دیگری  تالش های  نیز  جداگانه 
یا  که  می کند  ایجاد  را  باور  این  می بندد،  به کار 
آقای کرزی از سوی شرکای خود در قدرت برای 
بازگرداندن سریع طالبان و مشارکت آنان در قدرت 
شخصی  انگیزه  این که  یا  و  دارد  قرار  فشار  تحت 
رییس جمهور بر این قرار دارد که سرعت بیشتری 
در راستای بازگرداندن طالبان به قدرت به کار بسته 
شود تا توسعه عملیات های نظامی که از سوی ناتو و 
نیروهای اردوی ملی بعد از ختم زمستان قابل تصور 

است، طالبان را در آستانه شکست قرار ندهد.
از سوی دیگر آنچه در خصوص تالش های پنهان 
که  می باشد  این  است،  طرح  قابل  انگلستان  در 
پاکستان  استراتژیک  همکار  عنوان  به  انگلستان 
راستای  در  برنامه ریزی هایی  با  تا  است  تالش  در 
آقای  دولت  میان  گفتگو  و  سازش  عملی سازی 
کرزی و طالبان، از تزلزل حتمی جایگاه طالبان در 
جلوگیری  افغانستان  به  مربوط  سیاستگذاری های 

کند. 
پاکستان  از حمایت  طالبان  این موضوع که  اکنون 
و  ها  از همکاری  برخورداری  با  و  بوده  برخوردار 
در  عملیات  انجام  به  دست  پاکستان  حمایت های 
است.  شده  تبدیل  باور  یک  به  می زنند،  افغانستان 

نشاندهنده  که  خبرهایی  بار  بار  اخیر  ماه  یک  در 
نشر  به  می باشد،  شدگان  دستگیر  علنی  اعترافات 
می کنند  اعتراف  شدگان  دستگیر  است.  رسیده 
خط  جنوب  در  انفجاری  و  انتحاری  حمالت  که 
این  می شوند.  برنامه ریزی  و  سازماندهی  دیورند 
اعترافات نشان می دهد که پاکستان خود را نسبت 

به سرنوشت طالبان متعهد می داند. 
متحده  ایاالت  و  ناتو  سازمان  این که  به  توجه  با 
که  گرفته اند  دست  روی  را  جدی  تالش  امریکا 
مسوولیت های  سپردن  زمان  فرارسیدن  از  پیش 
باید  افغانستان،  دولتی  نیروهای  به  امنیتی  کامل 
طالبان کامال تضعیف شوند، اکنون پاکستان نسبت 
در  ترس  این  و  شده  نگران  طالبان  سرنوشت  به 
پاکستان پیدا شده است که اگر راهی برای طالبان 
در دستگاه حکومتی افغانستان باز نکند، این گروه 
از  گردد.  روبرو  حتمی  شکست  با  است  ممکن 
را  پاکستان  این عرصه  سوی دیگر کشوری که در 
داده  نشان  همسویی  آن  با  و  کرده  همواره کمک 
است، انگلستان می باشد. انگلستان در دوره قدرت 
ابتنا به تاکیدهای پرویز  با  حزب کارگر نیز بار بار 
نکته  این  بر  پاکستان  سابق  جمهور  رییس  مشرف 
تاکید کرده است که باید از راه سیاسی برای حل 
مسیر  این  در  و  گردید  وارد  افغانستان  مشکالت 
به  مربوط  سیاستگذاری های  به  باید  نیز  طالبان 

افغانستان دخیل گردد.
تفکر  در  پاکستان  با  انگلستان  مشارکت  آنچه 
می دهد،  نشان  را  قدرت  در  طالبان  شامل سازی 
افغانستان  این کشور در  رویه ای است که سربازان 
به کار بسته اند. اولین باری که پالن مصالحه با طالبان 
در افغانستان عملی کردید، زمانی بود که قوای ناتو 
داشت  قرار  انگلیسی  جنرال  یک  فرماندهی  تحت 
در  اولین بار  برای  انگلیسی  ریچارد  و جنرال جیمز 
قلعه  این گروه در موسی  با  با طالبان  تاریخ جنگ 
تا  گردید  باعث  متارکه  این  و  کرد  متارکه  هلمند 
پایه های حاکمیت طالبان در هلمند تثبیت و تحکیم 

گردد.
اکنون نیز انگلیسی ها با حمایت از برنامه ریزی های 
به  طالبان  شامل سازی  در  می خواهد  اسالم آباد 
حالیست  در  این  باشند.  داشته  قوی  سهم  قدرت 
این رفتارهای مزورانه دقیقا در مخالفت کامل  که 
مردم  دارد.  قرار  افغانستان  مردم  خواسته های  با 
حتمی  نیازهای  از  را  صلح  این که  با  افغانستان 
دارند  تاکید  نیز  نکته  این  بر  اما  می دانند،  جامعه 
که در معامله با طالبان نباید دستاوردهای سیاسی و 
بخصوص حقوق بشری جامعه به بازی گرفته شوند.

سفر به لندن
 و فشار مشترک
 پاکستان و انگلستان

 ضیا زیرک

خوابی که برای 
رییس جدید پارلمان 
دیده اند!
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خود مدنظر گیرد.
مردم  که  می کنند  تاکید  نهادها  این  حال،  همین  در 
افغانستان خواهان صلح پایدار و مبتنی بر حفظ منافع مردم 
هستند. نهادهای مدنی می گویند مردم افغانستان باید برای 
رسیدن به امنیت بشری و صلح پایدار مبتنی بر منافع ملی، 
اعالمیه ی  در  نهادها  این  گیرند.  بدست  را  عمل  ابتکار 
خود می افزایند: »مردم باید ابتکار را بدست گرفته و در 
قوم،  مسایلی چون  درنظرداشت  بدون  یکدیگر  با  اتحاد 
قبیله، حزب و تنظیم با اتحاد و یگانگی در راستای صلح، 
ثبات و شفافیت بکوشند. همچنان در این نشست دریافتیم 
که مردم افغانستان قادر به دریافت راه های موثرتر برای 

حل مشکالت موجوده ی کشور می باشند.«
نهادهای  تاکید می کند که  اهلل زازی  این حال، حمید  با 
مدنی  حرکت  ایجاد  تالش  در  کشور  سراسر  در  مدنی 
قربانی  این  از  بیشتر  مردم  تا  هستند  نظام  اصالح  برای 
می بینیم  که  را  افغانستان  »مشکالت  گفت:  وی  نشوند. 
و  گرفته  قرار  گروه ها  و  افراد  انحصار  و  محدوده  در 
حرکت  این  می شوند.  قربانی  افغانستان  مردم  اکثریت 
خواهان اشتراک مردم در تمام تصمیم گیری های سیاسی، 

اقتصادی و اجتماعی است.«

آماده ي  طالباني که  از  انتقاد  با  عالي صلح  رییس شوراي 
برخي  حضور  گفت،  نیستند  افغانستان  دولت  با  مصالحه 
»جاي  خارجي هاي   با  گفتگو  و  اروپا  در  طالبان  سران  از 
که  )طالب ها(  »دیگراني   گفت:  رباني  است.«  تعجب 
دارند  خوش  مي جنگیم،  خارجي ها  برضد  مي گویند 
به صلح درلندن و جرمني و  بروند  و  بنشینند  با آن ها  که 
آن جا بنشینند و صحبت بکنند اما با دولت اسالمي و خود 
این ها نمي نشینید، یعني چي؟ چه هنر است که تو از برادر 
مسلمانت مي گویید که نمي نشینم و باکسي که مي گویید 

اخیر  سال های  طی  می گویند  مدنی  نهادهای  از  شماری 
دور  به  جهانی  جامعه  و  دولت  دید  از  افغانستان  مردم 
در  شان  خواست های  و  نظریات  به  و  شده  نگهداشته 

سیاست گذاری های ملی و بین المللی احترام نمی شود.
روزه ای که تحت  نشست سه  در  مدنی  نهاد  ده  از  بیش 
تامین  و  ملی  منافع  برای  »پالتفورم حرکت مدنی  عنوان 
اقوام،  بزرگان  از علمای دینی،  با شماری  بشری«  امنیت 
از  زن  حقوق  فعاالن  و  جوانان  مدنی،  جامعه  فعاالن 
سراسر کشور گردهم آمده اند و تاکید می کنند که آنان 
خواستار حرکت تمام مردم برای اصالح نظام هستند. این 
نهادها در اعالمیه ای می گویند: »در حالی که چشم دیدها 
اما  بودند،  متفاوت  باهم  اشتراک کنندگان  تجربیات  و 
نظریات  نظر داشتند که  اتفاق  اشتراک کنندگان  همه ی 
مردم افغانستان در سیاست گذاری های ملی و بین المللی 
و همچنان ازجانب مخالفین دولت در سطح ملی و محلی 

احترام نمی شود.«
با این حال، این نهادها می افزایند که آنان خواستار حرکت 
مدنی مردم برای اصالح نظام هستند. به گفته ی آنان، در 
جریان یک دهه اخیر که افغانستان در محور توجه جامعه 
جهانی قرار گرفت، مردم این کشور از نظر انداخته شده 
بین المللی سهم نداشتند.  و در تصمیم گیری های ملی و 
حمیداهلل زازی مسوول میدیوتیک افغانستان، در این مورد 
انجام  برابر اعمال  از موارد مردم در  گفت که در خیلی 
شده قرار گرفته اند. وی افزود: »در جریان یک دهه  اخیر 
افغانستان  که  چشمگیری  تحوالت  جریان  به خصوص 
کشور  این  مردم  بود،  المللی  بین  جامعه  حضور  شاهد 
تصمیم گیری هایی  در  شدند.  انداخته  نظر  از  نحوی  به 
به سرنوشت  آنچه که  و  بود  اولیای کشور  به  مربوط  که 
مردم گره می خورد، مردم مستقیما در این جریان ها شامل 
قرار  شده  انجام  اعمال  مقابل  در  همیشه  فقط  و  نبودند 

می گرفتند.«
و جامعه جهانی  با چشم پوشی دولت  افزود  زازی  آقای 
از خواست ها و نظریات مردم افغانستان، آزادی و حقوق 
گرفته  قرار  نگرانی ها  و  سوال  مورد  مردم  شهروندی 
است. او تاکید کرد که دولت نمی تواند در جامعه پس 
از جنگ به تنهایی به تمام مشکالت رسیدگی کند، باید 
خواست ها و نظریات مردم را نیز در سیاست گذاری های 

با  تا  است  خواسته  دیني  عالمان  از  صلح  عالي  شوراي   
گرفتن مسوولیت رهبري مصالحه با طالبان سهم شان را در 

آوردن صلح و ثبات در افغانستان عملي سازند.
برهان الدین رباني، رییس شوراي عالي صلح روز گذشته 
به جاي  تا  از طالبان خواست  این موضوع همچنین  بیان  با 
وارد  افغانستان  مردم  و  حکومت  با  خارجي ها،  با  گفتگو 

مذاکره شوند.
شوراي  مشترک  گردهمایي  در  رباني که  برهان الدین 
و  صلح  عالي  شوراي  افغانستان،  علماي  سراسري 
سخن  کشور  اوقاف  و  حج  ارشاد،  وزارت  دیني  عالمان 
مي گفت، گفت جهان اسالم  با جریان متکي به خشونت 
و سرکوبگري مواجه است که به وسیله ي انتحار و خشونت 

مي خواهد راه و رسم را به مسلمانان نشان دهد.
هر چند آقاي رباني جریان خشونت گر را واضح نساخت 
ولي ظاهرا اشاره ي وي به سازمان دهي  حمالت تروریستي 

که طالبان مسوولیت آنها را به عهده مي گیرند، بود.
با آن که طالبان بارها گفتگو با دولت افغانستان و شوراي 
عالي صلح را رد کرده و مشروط به بیرون شدن نیروهاي 
عالي  شوراي  رییس  اما  کرده است  افغانستان  از  خارجي 
صلح مي گوید ادامه ي جنگ از سوي طالبان خود زمینه ي 

حضور سربازان خارجي در کشور است.

برای  فرصت هایی  تاکنون  که  می افزایند  مدنی  نهادهای 
نهادها  این  حاال  اما  نگردیده  مساعد  مردم  حرکت های 
سیاست  در  را  مردم  جامعه،  بسیج کردن  با  می خواهند 
تاکید  نهادها  این  اما،  سازند.  سهیم  بیشتر  گذاری ها 
از سوی جامعه مدنی  می کنند حرکت های مدنی ای که 
راه اندازی خواهد شد، مانند قیام های اخیر در کشورهای 
بود.  نخواهد  همسایه  کشورهای  از  برخی  و  خاورمیانه 
حمیداهلل زازی مسوول میدیوتیک در این مورد می گوید: 
»با توجه به حرکت های اخیر که از شرق میانه گرفته تا 
کشورهای همسایه شروع شد، این حرکت سرازیر شدن 
انبوهی مردم به روی سرک ها نخواهد بود و این حرکت 
نخواهد  روانی  و  فزیکی  خشونت  هیچ نوع  به  انشااهلل 
انجامید.« او گفت این حرکت ها شامل گفتمان ها و پیدا 

کردن راه حل ها خواهد بود.
همکاری  موسسه  رییس  کاکر  سلیمان  محمد  همچنین 
ما  »حرکت های  می گوید:  همبستگی  و  صلح  برای 
به خاطر آوردن تغییر در نظام موجود نیست بلکه به خاطر 
این حرکت ها  آوردن اصالحات در نظام موجود است. 
مدنی خواهد بود و ما افغان ها پس از این نمی خواهیم که 

بی تفاوت بمانیم.«

که این را نمي خواهم و مي روي گپ های خود را شریک 
مي کني.« 

 رباني تاکید کرد اگر ده ها بار طالبان مخالفت خود را با 
مصالحه اعالم کنند، شوراي عالي صلح پشت دروازه  هاي 

طالبان خواهان صلح و قطع جنگ درافغانستان مي باشد.
اسالم  نام  به  نگذارند  که  دین خواست  عالمان  از  رباني   
که  کرد  تاکید  وي  شوند.  قرباني  افغانستان  شهروندان 
باید اجازه ندهند تا تروریست ها از مسجدها  عالمان دین 

براي کشتار مردم استفاده کنند.
جامعه  رهبري  گفت  رباني 
مسوولیت دیني علما است وآن ها 
مکان هاي  و  مسجدها  طریق  از 
از  تا  بخواهند  طالبان  از  دیني 

جنگ دست بردارند.
اخیر  تحوالت  به  اشاره  با  رباني 
برخي  سقوط  و  میانه  خاور  در 
هشدار  استبدادي  کشورهاي  از 
عالمان دیني  درصورتي که  دارد 
دست  از  را  جامعه  رهبري 
آن  فیس بوک  جوان هاي  بدهند، 
دوش  به  را(  جامعه  )رهبری  را 

خواهند گرفت.

مردم  که  می کنند  عالوه  مدنی  نهادهای  حال،  این  با 
باالی  که  تصمیمی  هر  قبال  در  این  از  پس  افغانستان 
ماند  نخواهند  بی تفاوت  باشد،  گذار  تاثیر  شان  زندگی 
و برای سهیم ساختن خواست ها و نظریات شان دست به 

حرکت های مدنی خواهند زد.

نهادهای مدنی می افزایند 
که تاکنون فرصت هایی برای 
حرکت های مردم مساعد 
نگردیده اما حاال این نهادها 
می خواهند با بسیج کردن 
جامعه، مردم را در سیاست 
گذاری ها بیشتر سهیم سازند. 
اما، این نهادها تاکید می کنند 
حرکت های مدنی ای که از 
سوی جامعه مدنی راه اندازی 
خواهد شد، مانند قیام های 
اخیر در کشورهای خاورمیانه 
و برخی از کشورهای همسایه 
نخواهد بود. 

را  خود  جاي  علما  اگر  که  نیست  »شکي  گفت:  رباني 
بگذارند، مرجعیت و رهبریت خود را به دیگران بگذارند، 
یگان وقت مي شود که جوان های فیس بوک و انترنت باز، 

رهبري جامعه و تحوالت را به دوش مي گیرند.«
 رییس شوراي عالي صلح مي گوید براي آوردن صلح در 
به همکاري  ادامه مي دهند و  به تالش هاي شان  افغانستان 
وزارت حج و اوقاف تصمیم دارند عالمان دیني را از تمام 
به  افغانستان  مساله ي  به حل  رابطه  در  اجماع  براي  جهان 

کشور دعوت کنند.
براي  صلح  عالي  شوراي  از  هیاتي  بود  قرار  گفت  رباني 
با طالبان،  حمایت شاه عربستان سعودي از روند مصالحه 
و  میانه  در شرق  اخیر  تحوالت  ولي  بروند  این کشور  به 
مریضي شاه عربستان سبب شد تا این مساله درآینده عملي 

شود.
با این حال رییس شوراي عالي صلح گفت هیاتي از این 
شورا به دعوت سازمان کشورهاي اسالمي به شهر جده در 

عربستان سعودي خواهند رفت.
 رباني گفت: »فردا )امروز( یک هیتي درجلسه ي به ابتکار 
بیشتر  ریاست سازمان کنفرانس اسالمي دایر مي شود که 
جده  در  دارند،  سهم  ومسلمان  ناتو  کشورهاي  آن جا  در 

دایر مي شود، آن جا خواهیم رفت.«
شوراي  سرپرست  کشاف،  الدین  قیام  دیگر  سوي  از   
غصب  و  اخالقي  فساد  موجودیت  مي گوید  صلح  عالي 
دارایي هاي عامه از سوي زورمندان و کساني که مخالف 
طالبان  سوي  از  تروریستي  حمالت  باعث  هستند،  صلح 

شده است.
آقای کشاف با محکوم کردن کشتار غیر نظامیان توسط 
ادامه ي جنگ مردم  طالبان و سربازان خارجي گفت که 

افغانستان را به خاک وخون کشیده است.
طرح  با  را  مخالفت شان  که  گروه هایی  از  انتقاد  با  وي 
صلح دولت افغانستان ابراز مي کنند گفت که عالمان دین 
خواهان صلح هستند و در این راه اگر جان خود را هم از 

دست بدهند، نمي گذارند درافغانستان جنگ باشد.


نهادهای مدنی:

بهخواستهاونظراتمردماحترامنمیشود
 ظفرشاه رویی

 قدرت اهلل جاوید

شورايعاليصلح
ACKUازفيسبوكميهراسد
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دینی  عالمان  از  یکی  گفته ی  این 
را  خود  بیشتر  ما،  مردم  است.  کندز 
می دانند  دین شان  دستور های  پایبند 
ایستادگی  لغزش،  اندکی  برابر  در  و 
عالمان  نقش  زمینه،  این  در  کرده اند. 
دینی، ارزنده تر از هر نقشی بوده است. 
بیشتر موردها،  گفته می شود مردم در 
گوش  دینی شان  عالمان  گفته های  به 
می گویند،  آنان  آنچه  و  می دهند 
آن  به  می کوشند  و  می پذیرند  آن را 
با این حال، دین اسالم در  عمل کنند. 
بی گناهان، چه  انتحار و کشتن  باره ی 

گفته است؟ 
کریمی  مولوی زاده  نورالهدی  مولوی 
و مولوی عبدالعزیز عظیمی، از عالمان 
می گویند  کندز،  در  دینی  برجسته ی 
اساس  بر  بی گناهان،  کشتار  که 
دستورهای دین مبین اسالم ناروا است 

و قطعا جواز ندارد.
این که  به  پاسخ  در  عظیمی  مولوی 
اسالم،  در  بی گناهان  کشتار  و  انتحار 
»این  می گوید:  دارد،  حکمی  چه 
مساله مثل آفتاب روشن است؛ انتحار 
نیست.  جایز  قطعا  بی گناهان  و کشتار 
کشتن یک انسان بی گناه، حرام قطعی 

است. شکی در این وجود ندارد.«
می گوید:  کریمی  مولوی  همین گونه 
انتحار  که  نیست  شکی  این  »در 
درست  اسالم  در  )نحر=خودکشی( 
نیست. ولی کلمه ی استشهاد را علمای 
داده  جواز  اسراییل  برابر  در  عرب 
نمی کنم  فکر  افغانستان  در  اما  بودند، 

کسی انتحار را جواز داده باشد.«
هستم  متاثر  واقعا  »من  می افزاید:  او 
امام  )ولسوالی(  در  رویدادی که  از 
صاحب و جاهای دیگر رخ داد. واقعا 
و کامال غیر اسالمی و غیر دینی بود.«

خطبه های  در  که  حالی است  در  این 
بیشترین  موعظه،  هنگام  و  جمعه  نماز 
مکث امامان و عالمان دینی، در حالی 
می گیرد  صورت  دیگر  مسایل  روی 
به نام  کسانی  و  داخلی  افراد  که 
مسلمان، دست به انتحار زده و پیوسته 
را  بی گناهان  دسته جمعی،  به گونه ی 
به قتل رسانده اند. هنوز و از این به بعد 
یافتن  پایان  برای  تضمینی  هیچ  نیز، 
غیراسالمی  عالمان،  دید  از  انتحار که 

خوانده می شود، وجود ندارد.
اسالم،  دین  که  نکوهشی  این همه  با 

خودکشی  و  بی گناهان  قتل  از 
نکوهش  هنوز  است،  کرده  )انتحار( 
بی گناهان،  جمعی  کشتار  و  انتحار 
و  دینی  عالمان  که  موضوعی است 
و  موعظه ها  در  آن  از  کمتر  امامان، 
خاموشی  و  می گویند  شان  خطبه های 
بدگمان  را  مردم  آنان،  نسبی 

کرده است.
دانشجویان  از  تن  یک  الدین،  امام 
اگر  که  است  باور  این  به  کندز،  در 
عالمان دینی، در برابر انجام حمله های 
بی گناهان  گروهی  کشتار  و  انتحاری 
مردم  که  این  تنها  نه  بمانند،  خاموش 
مساله  این  بلکه  می مانند،  باقی  ناآگاه 
در  افراطی  عقاید  افزایش  باعث 
همچنان  او  می گردد.  مسلمانان  میان 
می گوید که خاموشی در برابر انتحار 
اسالم  نام  به  که  بی گناهان  کشتار  و 
انجام می شود، باعث بد نامی دین مان 

می گردد.
امام الدین می گوید: »بسیاری مردم ما 
دیگر،  زیادی  شماری  ولی  می دانند، 
رضایت  را  دینی  عالمان  خاموشی 
عالمان  می دانند؛  انتحار  انجام  از  آنان 
گفته  اسالم  که  را  آن چه  باید  دین 
از  بیش  نگذارند  و  کنند  بیان  است، 
این بی گناهان کشته و دین مبین اسالم 

بدنام شود.«
عنوان  به  حالی  در  گفته ها،  این 


 عظیمی می افزاید: 

»نبود امنیت برای بیان 
واقعیت ها و حقایق 
نگران کننده است؛ 

متاسفانه در افغانستان 
امنیتی وجود ندارد، جان 
شهروندان عادی را کسی 
حفاظت نمی تواند. امنیت 

همه در خطر است. از 
نشانی یک عالم دینی، اگر 
در باره ی موضوعی، حرفی 
گفته می شود، از سه، چهار 
آدرس مورد تهدید قرار 

می گیرد.«


می شوند  برده  زبان  به  نگرانی  یک 
دلیل  کندز،  در  دین  عالمان  که 
مسجدها  امامان  و  عالمان  کم پردازی 
کشتار  و  انتحار  زشتی های  به  را 
از  که  می دانند  هراسی  بی گناهان، 
وضعیت نا به هنجار امنیتی به میان آمده 

است.
زاده  مولوی  نورالهدی  مولوی 
کم پردازی های  اصلی  دلیل  کریمی، 
مسجدها،  کنندگان  موعظه  و  خاطبان 
برابر  در  اسالم  دین  تردید  مورد  در 
هراسی  را  بی گناهان  کشتار  و  انتحار 
سخنان،  این  ایراد  از  پس  که  می داند 
را  دینی  عالمان  و  مسجد  امام های 

تهدید می کند.
او می گوید: »عالمان می ترسند. مولوی 
صاحب ها به دولت اعتماد ندارند. در 
فساد  نیست؛  شایسته ساالری  دولت 
حکومت  به  عالمان  می کند؛  بیداد 

اعتماد ندارند.«
تشیع  اهل  عالمان  از  عظیمی،  مولوی 
دلیل  را  انگیزه  همین  نیز،  کندز  در 
به  مسجدها  امامان  کم توجهی  اصلی 
کشتار  و  انتحار  مردود  »پدیده های 

بی گناهان« می داند. 
برای  امنیت  »نبود  می افزاید:  عظیمی 
نگران کننده  حقایق  و  واقعیت ها  بیان 
امنیتی  افغانستان  در  متاسفانه  است؛ 
عادی  شهروندان  جان  ندارد،  وجود 
امنیت  نمی تواند.  حفاظت  کسی  را 
همه در خطر است. از نشانی یک عالم 
دینی، اگر در باره ی موضوعی، حرفی 
آدرس  چهار  سه،  از  می شود،  گفته 

مورد تهدید قرار می گیرد.«
کارهای  عالمی،  »اگر  می افزاید:  او 
حکومت،  و  نظام  کند،  نقد  را  دولت 
می گوید  دینی،  عالم  یک  عنوان  به 
که این فرد متعلق به طالبان است، این 
دین  عالمان  اگر  است.  متحجر  فرد 
را  دولت  مخالفان  عملکرد  بخواهند 
قرار  خطر  در  امنیت شان  کنند،  نقد 
می گیرند  قرار  تهدید  مورد  می گیرد، 

و جان شان گرفته می شود.«
واقعا  دینی  »علمای  می گوید:  او 
جرات  هیچ کسی  هستند،  خطر  در 
فعال  مسایلی که  به  رابطه  در  نمی کند 
خطرناک هست و در برابر مردم قرار 
دارد، اظهار نظر بکند. به همین جهت، 
جرات مردم به کلی گرفته شده است.«

 نورالعین

انتحاروکشتاربیگناهان
   س سمیعدراسالمجایزنیست

مولوی عظیمی: 

ACKU



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

شرکت کنندگان در این اجالس، ضمن آگاه شدن از 
تجربه های یکدیگر و بررسی پیشرفت ها، همچنین به 
بررسی موانع و چالش های پیش رو، به ویژه در ارتباط 

با هدف های توسعه هزاره پرداختند. 
شرکت کنندگان در کنفرانس مقام زن: در کنفرانس 
می شود،  برگزار  یک بار  پنج سال  هر  که  زن،  مقام 
عضو  دولت های  نمایندگان  آن،  ساالنه  اجالس   و 
و  غیردولتی،  سازمان های  نمایندگان  ملل،  سازمان 

نهادهای سازمان ملل شرکت می کنند.
درون  در  که  رسمی  برنامه های  با  هم زمان  معموال 
برنامه های  می شود،  برگزار  ملل  سازمان  ساختمان 
موازی نیز برای مبادله اطالعات و گسترش شبکه های 
آشنایی و آگاهی رسانی در بیرون از محل سازمان ملل 

بازي در مکاتب 36 درصد جواب مثبت و 63.8 درصد 
دیگر گفته اند که در مکاتب شان میدان مشخص ورزش 
و بازي وجود ندارد. این در حالي است که طبق حکم 
بند اول ماده 31 کنوانسیون حقوق طفل، دولت مکلف 
آماده  اطفال  براي  را  ورزش  و  بازي  شرایط  تا  است 

نماید. 
پرورش  و  آموزش  توسعه  ارکان  و  محورها  از  یکي 
اطالعات  تقویت  و  پژوهش  مطالعه،  است.  کتابخانه 
آفاقي و تجربي ربط مستقیم و جدایي ناپذیري با کتاب 
و کتابخانه دارد. بر این مبنا، پرسشي با مسووالن مکاتب 
تحقیق مطرح شده که 38.5  این  تحت پوشش )558( 
درصد(   61.5( بقیه  و  دارند  کتابخانه  مکاتب  درصد 
جواب منفي داده اند. در میان اطالعات به دست آمده، 
آنچه که بیش از همه جلب توجه مي کند این است که 
35.8 درصد پرسش شوندگان فاقد یکي از بدیهي ترین 
با  رقم  این  یعني  مي باشد.  درسي  کتاب  که  است  نیاز 
 67( قبلي  تحقیق  گزارش  دست آمده  به  رقم  مقایسه 
درصد( وضعیت مثبت تري را نشان مي دهد که با این  هم 
مقامات و ارگان هاي مسوول را مي باید متوجه این کمبود 
یکي  حفاظتي  امکانات  امنیتي،  مسایل  به  باتوجه  کرد. 
مي آید.  حساب  به  کشور  مکاتب  در  مبرم  نیازهاي  از 
بنابراین، یافته هاي این تحقیق نشان مي دهد که در 70.8 
درصد مکاتب کشور چنین امکاناتي وجود ندارد. این 
درحالي است که گزارش تحقیق قبلي حکایت از 76.7 
درصد داشت و گزارش کنوني کاهش اندکي را در این 
زمینه نشان مي دهد. صنف هاي درسي در 33.9 درصد 
مکاتب کشور به طور کافي وجود ندارد که شرح بیشتر 
آمده  تحقیق  این  قبلي  بخش هاي  در  نیازمندي ها  این 
تحقیق،  این  پوشش  تحت  مکاتب  درصد   66.7 است. 
اطاق مشخص براي معلمان ندارند، 36.6 درصد دیگر 
اداري مي باشند. در 92.4 درصد مکتب هاي  فاقد دفتر 
افغانستان کلینیک وجود ندارد و در 87.5 درصد دیگر 
زینه ها براي عبور معلولین وجود ندارد که عمدتا براي 

معلولین تعبیه مي شود. 
پی نوشت:

 1-A HUMAN RIGHTS BASED  
 APPROACH TO EDUCATION FOR
.ALL – UNICEF 2007 – P20
ادامه دارد



ارزيابي در مکاتب 
مرور و ارزیابي سطح پیشرفت فعالیت هاي آموزشي، 
از  کمي ها  و  کاستي ها  مطالعه  موفقیت،  سنجش 
و  آموزشي  نهادهاي  در  اساسي  موضوعات  جمله 
تا  است  خوب  مي آید.  به حساب  کشور  مکتب هاي 
این امر از مجراي نظام و سازوکاري صورت بگیرد 
قابل  و  کلیدي  موضوعات  و  فوق  موارد  آن  در  که 
شاگردان  بي توجهي  دهد.  پوشش  را  دیگري  توجه 
ناپسند  رفتار  آموزشي،  تکالیف  و  تعلیم  درس،  به 
شاگردان، نحوه برخورد با معلم باید به طور منظم در 

برنامه ارزیابي جاي داده شود. 
دفتر  اطفال  به  سازمان کمک  زمینه گزارش  این  در 
ملل متحد )UNICEF( چنین مي گوید که ارزیابي 
باید دربرگیرنده موارد، سیاست ها و برخوردهایي در 
ضد  برخوردهاي  تبعیض،  به  منجر  که  شود  مکاتب 
مکاتب  در  فیزیکي  خشونت هاي  و  بشري  حقوق 
مي گردد. ارزیابي ها باید به هدف گسترش عدالت و 
برابري جنسیتي و درک بیشتر اطفال از تعلیم و تربیت 

به مثابه یک حق بشري شود.1 
ارزیابي  مسوول  بخش هاي  و  افراد  قبلي  تحقیق  در 
بود،  گرفته  قرار  تحقیق  مورد  و  مطالعه  مکاتب،  در 
از  و  شده  تکرار  کنوني  تحقیق  در  امر  همان  که 
به دست  ارتباط  این  در  خوبي  یافته هاي  رهگذر  این 
در  ارزیابي  سیستم  آیا  که  پرسشي  در  آمده است. 
مکتب وجود دارد یا خیر، 64.2درصد جواب مثبت 
داده اند و مابقي 27.2 درصد گفته اند که چنین سیستِم 
در مکاتب شان وجود ندارد و8.6 درصد دیگر به این 
و  مکتب  ارزیابي  نداده اند.  مشخص  پاسخ  پرسش 
شاگردان عمدتاً توسط مدیر، سرمعلم، آمر بخش ها، 

معاون تدریسي و معلمان صورت مي گیرد. 
سازوکارها  از  باالیي  میزان  ب��اال،  ذکرشده  رقم 

و  مي دهد  نشان  مکاتب،  در  را  ارزیابي  و  شیوه هاي 
اما حرف  مي رسد،  نظر  به  رضایت بخش  زیادي  تا حد 
دیگر کیفیت و چگونگي نظارت بر صنوف و مکاتب 
مي باشد که کماکان پاسخي براي آن ارایه نشده است. 
بتواند  که  ارزیابي  و  نظارت  سیستم  دیگر،  بیان  به 
کاستي ها  پیشرفت ها،  دست آوردها،  مثبت،  تغییرات 
نیفتاده  به وضوح نشان دهد هنوز جا  و نکات ضعف را 

است. 
تجهیزات و سهولت ها در مکاتب

مدرن  معارف  پیش شرط  که  معیارهایي  و  نیازمندي ها 
به حساب مي آید، به طور کل شامل تجهیزات درسي 
رشد  و  آموزش  آن  نبود  در  که  است  سهولت هایي  و 
معیاري شاگردان میسر نمي باشد. فضا و محیط آموزشي 
چوکي،  و  میز  آزمایشگاه،  با  همراه  منظم  و  آرام 
براي  پاک  آب  و  صحي  آشامیدني  آب  کتابخانه، 
شستشو، میدان ورزش، کلینیک با امکانات و تجهیزات 
کمپیوتر  اطاق  و  پاک  و  مجهز  تشناب هاي  درماني، 
در  ضروري  تجهیزات  جمله  از  بحث  اتاق  یا  و سالون 
مکاتب به حساب مي آید. به این منظور، هم چون تحقیق 
میزان  تا  قبلي، در تحقیق کنوني تالش صورت گرفته 
این امکانات و چگوني آن در مکاتب افغانستان مطالعه 

و تحقیق شود. 
تسهیالت و امکانات موجود در مکتب هاي افغانستان، به 
صورت جداگانه در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته 
است. نتایج زیر حاصل پرسش هایي است که با تعدادي 
طور  به  افغانستان  سراسر  در  مکتب   558 شاگردان  از 
تشناب ها  وجود  مورد  در  است.  شده  مطرح  جداگانه 
 48.6 شده،  مطرح  پرسش  جواب  به  دختران،  براي 
ومابقي  داده  مثبت  ج��واب  مصاحبه شدگان  درص��د 
با جواب  مقایسه رقم مذکور  اما  منفي داشته اند.  پاسخ 
به دست آمده در مورد پسران یعني 51.8 درصد پاسخ 
مثبت، تفاوت اندکي را نشان مي دهد. در مورد میدان 

برپا می شود.
و  فلم  نمایش  و  تیاتر  و  کنسرت  اج��رای  با  هنرمندان 
در  آثارشان  و  با خواندن شعرها  نویسندگان   و  شاعران 

برنامه های جنبی اجالس شرکت می کنند.
سازمان های غیردولتی زنان مجمع عمومی سازمان ملل، 
را  زنان  وضعیت  به  مربوط  دستاوردهای  گذشته  سال 
پکن  کنفرانس  برنامه کاری  تصویب  از  پس  سال  پانزده 

در سطوح ملی، منطقه ای، و جهانی بررسی کرد.
غیردولتی،  سازمان های  همچنین وضعیت  مجمع  این  در 
رسانه ها و مطبوعات مربوط به زنان جزو دستور کار قرار 

داشت.
ایران و کمیسیون مقام زن: جمهوری اسالمی، معموال هر 
سال نمایندگانی به این اجالس اعزام می کند. در گذشته 
نمایندگان سازمان های غیردولتی که در داخل ایران فعال 

بودند نیز، در این کنفرانس شرکت  می کردند. اما 
در چند سال اخیر، با سرکوب و تعطیل بیشتر یا همه 
به  مربوط  غیردولتی  نهادهای  مردمی  سازمان های 
اما  غیردولتی  ظاهر  به  سازمان های  برآمدن  و  زنان 
به جای  غیردولتی  سازمان های  دولت،  به  وابسته 
درمورد  اسالمی  جمهوری  دولت  انتقادی  ارزیابی 
از  حمایت  و  به دفاع  ای��ران،  در  زن��ان  وضعیت 

سیاست های دولت می پردازند.
با  ای��ران  از  خارج  در  زنان  حقوق  ایرانی  فعاالن 
کنندگان  شرکت  دیگر  اجالس ها  این  در  شرکت 
و سیاست های دولت  ایران  در  زنان  از وضعیت  را 
درقبال  سازمان های غیردولتی زنان آگاه می کنند. 
ایرانی  مقامی  یا  نام  امسال  سخنرانان  فهرست  در 
فعاالن  از  تن  چندین  حال  این  با  نمی شود.  دیده 
حقوق زنان و سازمان های غیردولتی محیط زیست 

برای شرکت در این اجالس به نیویورک رفته اند.
زن،  مقام  کمیسیون  روزه  ده  اجالس  جریان  در 
سازمان ملل متحد که کار خود را به طور رسمی از 
روز سه شنبه و با انتخاب هیات مدیره اجالس آغاز 
می کند، شما را از جزییات و محتوای این اجالس 

بیشتر آگاه خواهم کرد.
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برگزاری نخستین کنفرانس 
بین المللی صحت اطفال در کابل

قسمت پنجاه و نهم   
فصل هفتم

تاریخچه ی 
حقوق بشر

وضعیت تعلیم و تربیت 
در افغانستان  
�� در دادگاه ها باید محاکمه شخص یا فیصله دعاوي به طور علني صورت در سال 1388

گیرد تا هرکس بتواند در آن شرکت ورزد. 
�� محاکم باید در صورت ناتواني شخص براي او وکیل مدافع تعین نموده 
یا به طرق دیگر زمینه دفاع وي را از حقوقش به طور همه جانبه مهیا نمایند. 
همچنین ارگان هاي کشف و تحقیق جرایم و مسووالن امنیتي پولیس نیز 
رسالت دفاع از جان، مال، ناموس و حیثیت مردم و تامین نظم اجتماعي را 
مسلکي،  یافته،  تعلیم  اشخاص  آنها  همه  باید  منظور  بدین  داشته،  به دوش 

فعال، با انضباط وظیفه شناس و دلسوز به منافع وطن و مردم باشند. 
در  را  صلح آمیز  زندگي  و  امنیت  که  دارند  وظیفه  امنیتي  مسووالن   ��
کشور تامین نمایند. زیرا امینت نخستین شرط حفظ جان، مال و حقوق و 

آزادي های مردم است. 
�� مسووالن امنیتي وظیفه دارند که برضد هرنوع قانون شکني مبارزه نموده،  
تمام مجرمان و تجاوزکنندگان به حقوق وآزادي های شهروندان را به اسرع 

وقت دستگیر وبه پنجه قانون بسپارند. 
4 � حمایت از حقوق شهروندان از طریق تاسیس کمیسیون های حقوقي: 

تاسیس  بشر،  حقوق  از  حمایت  سطح  بهبود  شیوه های  مهم ترین  از  یکي 
در  بشر  حقوق  ملي  کمیسیون  خصوصا  حقوقي  ملي  کمیسیون های 
کشورهاست. فکر ایجاد کمیسیون های ملي حقوق  بشر پدیده ای است که 
طبق اصول پاریس و قطعنامه )48 بر 134( ملل متحد مورخ دسامبر 1993 

باید در هر کشور تاسیس شود. 
مطابق اصول مذکور: کمیسیون ها یا نهاد های ملي حقوق بشر نهادهایي اند 
که به وسیله دولت ها مطابق قانون اساسي یا قانون عادي یا فرمان تشکیل 
شده است و حوزه فعالیت های آنها مشخصا در زمینه ترویج و حمایت از 

حقوق بشر می باشد و به صورت عمده داراي وظایف و اختیارات زیراند:
زمینه های  از  یک  هر  در  دولت  به  وگزارش  پیشنهاد  توصیه،  تقدیم   �  1
معیار های  مطابق  قانونگذاري  و  بشر  حقوق  وضعیت  بهبود  و  حفاظت 

بین المللي حقوق بشر 
بین المللي  معیار های  با  عملي  ورویه های  ملي  قوانین  انطباق  تشویق   �  2

حقوق بشر 
3 � ترغیب به قانوني ساختن معیار های بین المللي حقوق بشر در سطح کشور

4 � کمک به تهیه گزارشات دولتي مربوط به عهدنامه های بین المللي حقوق 
بشر 

وافزایش  آموزش  تحقیق،  برنامه های  واجراي  تنظیم  در  همکاري   �  5
آگاهي عمومي در زمینه حقوق بشر

6 � همکاري با سازمان ملل متحد، نهادهاي منطقه اي و نهادهاي ملي دیگر 
کشورها 

کمیسیون   ،2001 مورخ  بن  موافقتنامه  وبراساس  فوق  اصول  نظرداشت  با 
ملي ومستقل حقوق بشر در افغانستان نیز، بر اساس فرمان مورخ 16 جوزاي 
بعدا  و  تاسیس  سال  دو  مدت  براي  این کشور  موقت  اداره  رییس   1381
از  و  تایید  افغانستان  اساسي جدید  قانون   58 ماده  طبق  مذکور  کمیسیون 

اعتبار و پشتوانه قانوني برخوردار گردید. 
وظایف کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به صورت اجمالي و اساسي 

عبارت اند از:
� نظارت بروضعیت حقوق بشر در سرتاسر کشور 

� تحقیق در مورد شکایات وگزارش ها مبني برتخلفات از حقوق بشر 
� ارایه پیشنهادات جهت ایجاد وتقویت ظرفیت های نهادهاي ملي حقوق 

بشر در افغانستان 
افغانستان  که  بین المللي  میثاق هاي  با  ملي  قوانین  مطابقت  سطح  ارتقاي   �

به آن ملحق شده است. 
� همکاري با موسسات افغاني حقوق بشر، جهت ارتقاي ظرفیت های کاري 

آنها 
جهت  انتقالي  عدالت  اجراي  درباره  ملي  استراتژي  یک  ریزي  طرح   �

رسیدگي به تخلفات سابقه.  
وظایف خویش  اجراي  راستاي  در  بشرافعانستان  حقوق  مستقل  کمسیون 
با کمک دفاتر ساحوي خود با وجود شرایط نامساعد در کشور، فعالیت های 
مشخص و کارهاي زیاد و در خور ستایشي را جهت تامین حقوق بشر و 
حمایت از آن انجام داده است. در نتیجه؛ بهبود قابل مالحظه ای در رعایت 
وتطبیق حقوق بشر نسبت به هر زمان دیگر در کشور رونما گردیده است. 
در  می توانند  نیز  مدني  جامعه  مختلف  نهاد های  که  تذکراست  به  الزم 
ارتقاي حقوق اتباع کشور سهم بارزي را ایفا نمایند که باید شرایط مساعد 
جهت فعالیت های آنها از طرف دولت مهیا شده، از حمایت های کمیسیون 

مستقل حقوق بشر نیز در زمینه برخوردار گردند. 
ادامه دارد
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میمنگی،  پروفیسور  بهزاد،  با  افغانستان.  در  نقاشی  هنر 
خان،  قاسم  استاد  خان،  غوث الدین  برشنا،  عبدالغفور 
این  عرصه  در  دیگر  پیش کسوت  چندین  و  کوهزاد 
هنر در افغانستان. هرچند از بهزاد که هم دوره و هم تراز 
هنری  اثر  و  تابلو  نگارستان  این  در  بوده است،  داوینچی 
در  نگارستان،  این  رهنماهای  مدیر  صابره،  خانم  نیست. 
این مورد می گوید: »پنج تابلویی که ما از بهزاد داشتیم، 
در شمار آثاری است که توسط طالبان تخریب شدند. اما 
بیشتر آثار ماندگار و ارزشمند بهزاد، در سال های جنگ 
نگارخانه های  و  موزیم ها  از  سر  گونه ای  به  بحران  و 

کشورهای دیگر برآوردند.«
نگارستان ملی، در سال ۱۹۸۳ تحت نام »نگارخانه« با ۲۰۰ 
نقاشی، خوشنویسی، مجسمه سازی  از  متشكل  اثر هنری 
به گفته سید عبدالفتاح عادل،  راه اندازی شد.  و کوالژ، 
رییس نگارستان ملی، »بیشتر آن  ۲۰۰  اثر در آن وقت از 
تا  بود.  سفارت خانه های مقیم در کابل، گردآوری شده 
سال ۱۹۹۱، در نگارستان ملی ۸۲۰ اثر هنری جمع آوری 
شده بود؛ اما وقتی طالبان – که با هر نوع عكس و تصویر 
می شد  گناه حساب  نزدشان  در  نقاشی  و  بودند  مخالف 
را  نگارستان  این  اثر   ۳۰۰ به  نزدیک  رسیدند،  راه  از   –
نابود کردند و دروازه نگارستان را بستند. در زمان طالبان 
شماری محدود از آثار توسط  کارمندان وقت نگارستان 
خانه های  از  یكی  به  نابودشدن  از  برای جلوگیری  ملی، 
شخصی برده  شد و چندین اثر ارزشمند، در این گیرودار 

گم شد.«
تنها  ملی  نگارستان  تلخ  سرنوشت  و  غم انگیز  قصه 
میان  فاصله  در  بلكه  نمی شود،  طالبان  دوره  به  محدود 
در  طالبان  ورود  و  نجیب اهلل  داکتر  حكومت  سقوط 
کابل، نگارستان ملی سه بار مورد دستبرد قرار گرفت و 
ارزشمندترین آثار آن  غارت شدند و به بازارهای سیاه 

در بیرون از کشور برده شدند. 
انتقالی،  نگارستان ملی پس از طالبان در دوره حكومت 
به کمک مالی یونان راه  افتاد و گنجینه ای شد با بیش از 
هزار اثر هنری. با آن که آثار هنری موجود در نگارستان 
خوشنویسی،  عرصه  هنرمندان  کار  برگیرنده  در  ملی، 
تابلوهای  است،  کوالژ  و  کنده  کاری  مجسمه سازی، 
نقاشی مهم ترین داشته های این نگارستان به شمار می آید. 
طبیعی،  مناظر  محلی،  لباس  و  پوشش  تابلوها،  این  در 
ویژه  به  ملی،  باستانی، چهره ی شخصیت های  مكان های 
حاکمان پیشین افغانستان، سیمای کابل قدیم و گوشه های 
دیگر از زندگی در این کشور را می شود دید. با دیدن این 
تابلو ها این فكر به ذهن آدم می رسد که اگر آن سال های 
دیجیتال  عكاسی  دوربین های  از  افغانستان  در  قدیم 
خبری نبوده، کلک نگارگران این خاک کار خود ش را 
کرده است. شاید خیلی بی ربط نباشد اگر نگارستان ملی 
را با تابلوی های نقاشی ای که بر دیوارهایش آویخته اند، 

خانه تاریخ مصور افغانستان بنامیم.

نقاط  در  میلیونی  تظاهرات  که  معترضی  میلیون ها  که 
مختلف مصر به راه انداختند. و در عین حال می دانستند 
که با اقدامات سرکوبگرانه و چوب و چماق نیروهای 
امنیتی مواجه خواهند شد و یا روانه زندان خواهند شد 
به شكل  نیانداختند و  به خطر  امنیت و زندگی شان را 
به  یافت  ادامه  روز   ۱۸ که  حماسه ای  در  دسته جمعی 

حرکت در نیامدند.
این »فیس بوک« نبود که آنها را به شرکت در انقالبی 
برانگیخت که خیلی ها آن را انقالب جوانان فیس بوک 
توصیف کردند. این مقوله رومانتیكی است که بر سر 
آن چنان  است  نتوانسته  که  کرد  ادعا  و  افتاد  زبان ها 
ادا کند فیس بوک  که شاید و باید حق ملت بزرگ را 
مردان  و  جوانان  فقط  و  نبود  انقالب  کننده  شعله ور 
نبودند که تنور آن را روشن نگه داشتند بلكه ملت مصر 
از تمامی قشرها گروه های سنی و مسلمان و مسیحی و 

فقیر و ثروتمند در آن شرکت کردند.
آنها همگی به خاطر دفاع از حیثیت و کرامت شان به پا 
خاستند و تمایل شان برای تغییر و درکشان از ضرورت 
از  پس  بلكه  نگرفت  شكل  شبه  یک  نظام  از  رهایی 
تحمل سال ها ظلم و استبداد احساس کردند که زمان 
قرمز  با خطوط  و  کنند  قیام  باید  که  است  رسیده  آن 
به چالش برخیزند این انبار باروت آماده انفجار بود و 
زمانی که در چشم انداز انقالب ملت تونس درخشید و 
همه دریافتند که قدرتمندتر از تمامی مستبدین هستند، 
مصری ها به پا خاستند وتصمیم گرفتند که بدون این که 
منتظر قهرمانی باشند باید خودشان حق خود را به دست 

بگیرند. 


این »فیس بوک« نبود که آنها را 
به شرکت در انقالبی برانگیخت 
که خیلی ها آن را انقالب جوانان 
فیس بوک توصیف کردند. این مقوله 
رومانتیکی است که بر سر زبان ها 
افتاد و ادعا کرد که نتوانسته است 
آن چنان که شاید و باید حق ملت 
بزرگ را ادا کند فیس بوک شعله ور 
کننده انقالب نبود و فقط جوانان و 
مردان نبودند که تنور آن را روشن 
نگه داشتند بلکه ملت مصر از تمامی 
قشرها گروه های سنی و مسلمان 
و مسیحی و فقیر و ثروتمند در آن 
شرکت کردند.

باشی  کابل  در  است  ظلم  باشی،  داشته  هنری  ذوق  اگر 
و از »نگارستان ملی« دیدن نكنی. وقتی به این نگارستان 
بیایی، تابلوهای نقاشی را تماشا می کنی که در دهه ۱۸۹۰ 
تابلوهایی که زیبایی و  با رنگ و روغن کار شده است. 
را  لحظات طوالنی  می کنند  مجبورت  هنری اش  ظرافت 

جلواش بایستی. 
از اولین آمدنم به نگارستان ملی سه سال می گذرد. کس 
چه می داند، اگر آن روزها ماجرای تغییر نام این گنجینه 
هنری از »نگارستان« به »گالری« و از »گالری« دوباره به 
»نگارستان« رسانه ا  ی نمی شد، شاید هنوز هم از وجودش 
بی خبر بودم. شاید هنوز مثل گذشته ها، بی خیال از پیاده رو 
کنار ساختمانش می گذشتم؛ اما حاال فرق می کند. هربار 
از جلو ساختمانش می گذرم، یا تابلوی رامشگران بامیانی 
در ذهنم قد می کشد و آنگاه ناخواسته خود را در هیات 
من  در  طوفان  تابلوی  یا  می یابم  بامیان  در  بودایی  زوار 
نگارستان،  مسووالن  گفته  به  تابلویی که  می گیرد.  جان 
میمنگی«  محمد  غالم  »پروفیسور  توسط   ۱۸۹۸ سال   در 

خلق شده و به شهرت جهانی رسیده است. 
خب، برای همین است که گفته اند: »شری خیزد که خیر 
ما باشد.« شاید حكمت جنجال وزیر آن وقت اطالعات 
بوده  این  در  گنجینه  این  نام  سر  بر  افغانستان  فرهنگ  و 
به  از صدف  و  بكشاند  داخل  به  را  من  امثال  و  من  که  
و  است  هنر  درونمایه ا  ی که  برساند.  درونمایه  و  گهر 
زیبایی. حاال اسمش را هر چه می خواهند بگذارند و بر 
گالری  بنویسند.  می خواهند  هرچه  ورودی اش  در  لوحه 

یا نگارستان!
از  افغانستان است و در این سرزمین بخش زیادی  اینجا 
مساله، جدل بر سر نام و پوسته است، تا گوهر و درونمایه. 
اگر غیر از این  بود، شاید من و امثال من سال ها پیش در 
با پاره ای از تاریخ هنر نقاشی در این  مدرسه و دانشگاه 
میمنگی  بهزاد،  چون  کسانی  با  می شدیم.  آشنا  سرزمین 
به جای کوه های سربه فلک  کشیده  و آن وقت  برشنا،  و 
و  مالیم تر  زیباتر،  چیزهای  سلحشوری،  و  غیرت  و 
و  ذهن  خورد  به  میهنی  افتخارات  عنوان  به  ارزشمندتر 

دماغ ما داده می شد. 
از باید ها و نبایدهایی از این دست که بگذریم، نگارستان 
ملی، نام ساختمان دو طبقه نسبتا بزرگ با معماری سنتی، 
در جاده آسمایی شهر کابل است. جایی که هم می  توان 
پاره ای از تاریخ هنر نقاشی در افغانستان را در آن تماشا 
بحران  از آنچه در جریان سال  های جنگ و  کرد و هم 

برداشته های هنری نگارستان گذشته است، با خبر شد. 
و  »تولستوی«  آثار  حكم  من  برای  نگارستان  این 
زمینه  در  دیگر  ارزشمند  کتاب  چند  و  »تی اس الیوت« 
با بزرگان هنر نقاشی در جهان  تاریخ هنر را دارد. آنجا 
گوگ،  وان  پیكاسو،  پابلو  چون  کسانی  با  شدم.  آشنا 
پیشگامان  و  استادان  با  این جا  و  داوینچی  و  میكالنژ 

رسانه های غربی اصرار زیادی دارند تا انقالب مصر را 
آن گونه که خود دوست دارند تفسیر کنند. می گویند 
انقالب مصر فیس بوکی است. می گویند جوانان نسل 
توییتر و انترنت انقالب کرده اند. حتا برای این موضوع 

لطیفه هایی نیز ساخته اند.
می گویند روزی حسنی مبارک بعد از مرگ با »جمال 
مصر  قبلی  جمهور  روسای  »سادات«  و  عبدالناصر« 
سم  با  می پرسند:  مبارک  از  آن دو  می کند.  مالقات 
در  مبارک  و  شدی؟  ترور  جایگاه  در  یا  کشته شدی 

یک کالم پاسخ داد با »فیس بوک«.
مبارک  سقوط  باعث  توییتر  و  فیس بوک  که  این باور 
و انقالب مصر شدند شاید در روزهای نخست خیلی 
دور از واقعیت نبود. اما اکنون که نزدیک به یک ماه از 
این انقالب می گذرد می توان طور دیگری آن را دید 
و ارزیابی کرد. فهمی هویدی اندیشمند و روزنامه نگار 
برای  خود  مقاله  تازه ترین  در  عرب  جهان  معروف 
روزنامه الخلیج به این موضوع اشاره کرده و می نویسد:

انقالب  از  پس  مصر  مورد  در  رایج  تفكرات  »برخی 
از آن دارم  بیم  نیاز دارد، زیرا  بازنگری و تصحیح  به 
ما را دچار لغزش کند، و در  انفعالی  که حرکت های 
لحظات کنونی گرفتار شدن در لغزش مشكل است، و 
مشكل تر از آن چیزی است که بر آن )لغزش( بنا شود.

می دانند،  فیس بوک  انقالب  را  مصر  رخداد  خیلی ها 
این  اگر  که  می شود  برداشت  چنین  عقیده  این  از  و 
وسیله ارتباطی، و نیز توییتر بین فعاالن نبود آتش خشم 
برپا  جنوری   ۲5 انقالب  و  نمی شد  شعله ور  مصری ها 
نمی گردید. البته کسی نمی تواند اهمیت نقشی که این 
دو وسیله ارتباطی در حرکت مردم مصر ایفا نمودند را 
منكر شود، و در عین حال نباید در ارزیابی نقش انترنت 
در رابطه به انقالب مبالغه کنیم. در حقیقت فیس بوک 
ارتباطی مدرن،  ابزارها و کانال های  توییتر در کنار  و 
این  به  دارند،  هوشمند  غیر  پخش  و  نشر  در  سهمی 
رسانه های  در  متعارف  صنفی  معیارهای  تابع  معنی که 
می کنند  تكیه  چیزی  به  اساسا  و  نیستند،  شده  شناخته 
که کاربران منتشر می سازند و این مهم ترین وجه تمایز 

آنهاست.
برروی  کاربران  و  رابطه ها  آنچه  که  می دانم  من 
در  موثری  سهم  ساخته اند  منتشر  توییتر  و  فیس بوک 
و  تصاویر  مهم  اطالعات  از  معتنابهی  مقادیر  ارسال 

فلم های ویدیویی و غیره دارند.
خالد  مال  »همه  صفحه  مثال  که  می دانم  طور  همین 
مطالبی  و  دارد  میلیون کاربر  نیم  سعید هستیم« حدود 
را منتشر می کرد که با اعتراض ها وتظاهرات ضد رژیم 
آگاهی  شكل گیری  در  مطالب  همین  و  دارد  ارتباط 
حرکت  برای  دیگران  شدن  برانگیخته  یا  و  خیلی ها 
کرد  توجه  نكته  این  به  باید  اما  داشت  موثری  نقش 

گارستان ملی کابل آصف آشنان

به خاطرفیس بوک نبود
به خاطر شرف بود 

 فهمی هویدی:
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پیشنهاد ريیس جمهور يمن برای تشکیل دولت آشتی ملی 

استعفای وزير دفاع آلمان به دلیل سرقت علمی 

يک سرباز بريتانیايی به جرم قتل درعراق محکوم شد

افتتاح بزرگ ترين نمايشگاه جهانی تکنالوژی معلوماتی

گروه های  به  يمن  جمهور  رييس  صالح  عبداهلل  علی 
ايجاد  که  فرصتی  از  است  پيشنهادکرده  خود  مخالف 
کرده استفاده و در يک دولت آشتی ملی شرکت کنند.

که  است  آماده  رييس جمهور  يمنی  مقام  يک  گفته  به 

به  را  خود  نامزدهای  فهرست  مخالف  نيروهای  اگر 
جديد  دولت  يک  چندساعت  ظرف  دهند  ارايه  او 

تشکيل دهد.
اما شخصيت های ارشد مخالف دولت اين پيشنهاد را 
رد کرده و می گويند که پيشنهاد علی عبداهلل صالح با 

شرايط موجود کشور مطابقت ندارد.
تظاهرات اعتراض آميز در يمن که از ماه پيش آغاز 

شده است همچنان ادامه دارد.
تظاهرات  شاهد  يمن  پايتخت  صنعا  گذشته  جمعه 
معترضان بعد از نماز جمعه بود که با تهديد هواداران 
چوب و چماق به دست رييس جمهور مواجه شدند.

ماموران پوليس در مقابله با تظاهرکنندگان تيراندازی 
کرده و گاز اشک آور پرتاب کردند.

روز جمعه گذشته همچنين گزارش شد که در شهر تعز، 
در جنوب يمن، ده ها هزار نفر تجمع کرده و شعار »مرگ 

بر ديکتاتور« سر داده اند.
انفجار  اثر  در  معترض  دو  کم  دست  می شود  گفته 
و  کشته  بود،  شده  پرتاب  آنها  سوی  به  که  نارنجکی 

تعدادی ديگر مجروح شده اند.
آقای  دولت  هواداران  از  کثيری  شمار  حال،  همين  در 

صالح در تعز تظاهرات کردند.
آقای صالح 32 سال است رياست جمهوری را برعهده 
 2013 سال  انتخابات  در  ندارد  قصد  می گويد  اما  دارد، 

شرکت کند.
مخالفان او خواستار تغيير فوری در ساختار سياسی کشور 

هستند.
رشد  به  رو  جمعيت  ميان  در  فقر  افزايش  از  يمن  مردم 
شکايت  سياسی،  آزادی  فقدان  و  کشور  اين  جوانان 

دارند.

به  که  آلمان  دفاع  وزير  گوتنبرگ،  تسو  تيودور  کارل 

دليل اتهام »سرقت علمی« پايان نامه دکترای خود تحت 
کناره  خود  سمت  از  بود،  گرفته  قرار  زيادی  فشارهای 

گيری کرده است.
آقای گوتنبرگ بخش های زيادی از پايان نامه دکترای 
تنظيم  منبع  ذکر  بدون  ديگران  متون  مبنای  بر  را  خود 

کرده بود.
مدرک دکترای او پس گرفته شده است.

از آقای گوتنبرگ 39 ساله به عنوان يکی از کانديداهای 
احتمالی صدراعظمی آلمان ياد می شد.

صدراعظم  مرکل،  آنگال  کابينه  فرد  محبوب ترين  او 
آلمان بود.

خانم مرکل تا کنون از او حمايت کرده بود.

ديگر  که  گفت  خبرنگاران  به  ديروز  گوتنبرگ  آقای 
نمی تواند به وظايف خود عمل کند.

طی  او،  دکترای  پايان نامه  علمی«  »سرقت  موضوع 
و  احزاب  و  داشته  قرار  اخبار  صدر  در  اخير  هفته های 
آقای  کناره گيری  خواهان  دولت  مخالف  گروه های 

گوتنبرگ شده بودند.
آلمان  دانشگاه  محقق  و  استاد  هزار   23 شنبه،  دو  روز 

خواهان کناره گيری وزير دفاع آلمان شدند.
آلمان  مسيحی  سوسيال  حزب  عضو  گوتنبرگ  آقای 

است و قبال وزير اقتصاد آلمان بود.

يک سرباز پيشين ارتش بريتانيا در عراق به جرم کشتن 
دو تن از همکارانش دريک شرکت امنيتی خصوصی به 

بيست سال زندان محکوم شد.
کار  به  آغاز  شرکت  اين  در  تازه  فيتزسايمونز  دانی 
از  دونفر  مستی  درحال  مشاجره  يک  در  که  بود  کرده 
همکارانش را که يک بريتانيايی و يک استراليايی بودند 

به ضرب گلوله از پای درآورد.
زمان سرنگون شدن صدام  از  است که  باری  اولين  اين 
حسين در سال 2003 يک شهروند غربی در عراق مورد 

محاکمه قرارگرفته و به حبس محکوم می شود.
انداخته  به تعويق  تا کنون دوبار صدور حکم را  دادگاه 
بود تا به گزارش طبی دانی فيتزسايمونز که گفته می شود 

از ناراحتی روانی رنج می برد رسيدگی شود.
هنگام  سايمونز  فيتز  دانی  دادگاه،  قاضی  گفته  به  اما 

و  است  بوده  واقف  خود  عمل  به  کامال  قتل  ارتکاب 
مجرم است.

مجازات قتل در عراق اعدام است.
اما قاضی دادگاه با در نظرگرفتن سابقه مشکالت روانی 

دانی فيتزسايمونز اورا به حبس ابد محکوم کرد.
قراردادن همکارانش در حال  به هدف  متهم در دادگاه 
مستی اعتراف کرد اما گفت که در دفاع از خود دست به 

اين اقدام زده بوده است.
فشار  تاثير  تحت  که  بود  گفته  چنين  هم  سايمونز  فيتز 
هنگام  بريتانيا  ارتش  در  دوران خدمتش  از  ناشی  روانی 
و  است  نبوده  واقف  خود  عمل  به  کامال  جرم  ارتکاب 

عمدا مرتکب قتل نشده است.
وکيل مدافع فيتز سايمونز می گويد که در حکم صادره 

در خواست تجديد نظر خواهد کرد.

دانی  که  تال ش خواهند کرد  می گويند  هم  او  خانواده 
فيتزسايمونز دوره محکوميت خود را در کشورش بريتانيا 

بگذراند.

در  معلوماتی  تکنالوژی  نمايشگاه  بزرگترين  »سی بيت« 
اين  در  شد.  افتتاح  آلمان  هنوور  شهر  در  جهان،  سطح 
نمايشگاه بيش از 4200 شرکت از 70 کشور، توليدات 

و نوآوری های شان را به نمايش گذاشته اند. 
 امسال ترکيه همکار اين نمايشگاه است که تا پنجم مارچ 
در  اخير  سال های  در  ترکيه  اقتصادی  رشد  دارد.  ادامه 
بخش تکنالوژی معلوماتی به صورت اوسط تا 14 درصد 
مهمی  استراتژی  سريع  رشد  اين  عقب  در  است.  بوده 

معلوماتی  تکنالوژی  فراهم کننده  دارد: شرکت های  قرار 
و  تحقيقات  زمينه  در  افزون  روز  صورت  به  ارتباطی  و 

توسعه سرمايه گذاری می کنند. 
ترکيه  الکترونيک  صنعت  انجمن  رييس  التای،  مجدت 
درباره پيشرفت کشورش در اين بخش می گويد: »ترکيه 
در هفت سال اخير به تحقيقات و فعاليت های توسعه يی 
در  که  انجنيرانی  شمار  است.  شده  قايل  بزرگی  اهميت 
اين بخش کار می کنند، به صورت سرسام آوری افزايش 

بخش  اين  در  انحصاری  آن حق  با  همزمان  است.  يافته 
اعطا شده و مطالعات پژوهشی انتشار يافته است.«

پولند  از  بعد   ،2014 سال  تا  ترکيه  که  می رود  انتظار 
معلوماتی  تکنالوژی  بازار  رشدترين  پر  و  سريع ترين 
انجمن  عمومی  منشی  مينتيش،  تورهان  شود.  اروپا  در 
سرمايه  که  است  نظر  اين  به  ترکيه  معلوماتی  تکنالوژی 
داشته  بزرگی  نقش  رشد  اين  در  موقع  به  گذاری های 

است. 

نامه ای به سازمان ملل: 
رهبران جنبش سبز 

رها شوند

به  نامه ای  در  ايران  مدنی  و  سياسی  فعاالن  از  جمعی 
دبيرکل سازمان ملل که روز سه شنبه منتشر شد ضمن 
آن که مسووليت جان رهبران جنبش سبز را با حکومت 
جمهوری اسالمی دانسته اند خواستار لغو حصر خانگی 

آنها شده اند.
اين فعاالن ايرانی خارج از اين کشور در نامه خود به 
خواسته اند  او  از  ملل،  سازمان  دبيرکل  مون،  کی  بان 
که با بهره گيری از »تمام امکانات خويش و اهرم های 
ديپلوماتيک بين المللی« برای آزادی ميرحسين موسوی 

و مهدی کروبی بکوشد.
در اين نامه که به امضای شخصيت هايی چون داريوش 
محسن  خويی،  اسماعيل  بازرگان،  عبدالعلی  آشوری، 
کديور و حسن يوسفی اشکوری رسيده آمده است که 
حکومت جمهوری اسالمی در پی آن است که »بدون 
پذيرفتن مسووليت محاکمه، اقدام به حذف اجتماعی و 

فيزيکی منتقدان کند.«
با  که  گذشته  دلو   25 اعتراضی  تظاهرات  دنبال  به 
حضور صدها هزار نفر از منتقدان و مخالفان حکومت 
در ايران برگزار شد، مقامات جمهوری اسالمی تالش 
کردند تمامی راه های ارتباطی دو رهبر مخالفان ايران 
را ببندند. به دنبال اين اقدام و پس از دو هفته بی خبری 
دوشنبه  روز  کروبی،  مهدی  و  موسوی  ميرحسين  از 
خبر رسيد که اين دو رهبر مخالفان به همراه همسران 
خود در زندان حشمتيه در شرق تهران که زير نظر سپاه 

پاسداران قرار دارد، حبس شده اند.
در  کشور  اين  از  خارج  ايرانی  سياسی  فعاالن  نامه 
روزی، موسوم به »سه شنبه اعتراض«، منتشر شده است 
که قرار است مخالفان حکومت در ايران با دست زدن 
ديگر شهرهای  و  تهران  در  مسالمت آميز  تظاهراتی  به 
خواستار  را  سبز  جنبش  رهبر  دو  اين  آزادی  ايران 

شوند.

افشای سايت های فروش 
کاالهای تقلبی 

امريکا ليست 33 وب سايت بين المللی را که به گفته 
مقامات آن کشور در فروش کاالهای قاچاق و تقلبی 

دست دارند، منتشر کرد.
بزرگترين وب سايت جستجو گر چين  ليست  اين  در 

»بايدو«  قرار دارد.
در  آنها  مراکز  که  هم  ديگر  سايت  وب  چندين 
در  است،  اوکراين  و  روسيه  کانادا،  چين،  کشور های 

ليست منتشرشده امريکا قرار دارند.
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قذافی: همه مردم من عاشقم هستند

11 تن در هند به اعدام محکوم شدند

معمر قذافی، رهبر لیبیا در مصاحبه با بی بی سی وقوع اعتراضات 
در طرابلس را را رد کرده و گفته است که مردم کشورش او 

را دوست دارند.
آقای قذافی گفت که مردم برای حفاظت از او جان خود را 

فدا خواهند کرد.
او معترضان را اعضای القاعده و افراد تحت نفوذ مواد مخدر 

خواند و گفت کسی در لیبیا مخالف او نیست.
قدرت  از  است  حاضر  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  قذافی 
که  ندارد  رسمی  سمت  هیچ  که  گفت  کند،  گیری  کناره 

بخواهد از آن استعفا دهد.
و  اتومی  برنامه  توقف  با  گذشته  سال  چند  طی  لیبیا  دولت 
روابط  الکربی  هواپیمای  در  بمبگذاری  مسوولیت  پذیرش 

خود را با کشورهای غربی بهبود بخشید.
اما بسیاری از رهبران جهان از جمله کشورهای اروپایی و امریکا 

خواهان کناره گیری او شده اند.
قذافی کشورهای غربی را متهم به »خیانت« کرد و گفت که آنها 

فاقد اخالقیات و خواهان استعمار مجدد لیبیا هستند.
سوزان رایس، نماینده دایم امریکا در سازمان ملل متحد گفت 
که این مصاحبه نشان می دهد که آقای قذافی »متوهم« است و 

»شایسته رهبری نیست.«
گروه های مخالف دولت لیبیا کنترول شهرهای شرقی این کشور 
را بر عهده گرفته و چالشی جدی متوجه حکومت 41 ساله قذافی 

کرده اند.
آقای قذافی با جرم بوین، دبیر خاورمیانه بی بی سی و نیز شبکه های 

خبری ای بی سی امریکا و ساندی تایمز بریتانیا صحبت می کرد.
وزیر  نخست  کامرون،  دیوید  همچون  کسانی  اظهارات  وی 
بریتانیا که او را متهم به داشتن پول در خارج کرده اند رد کرد و 

گفت: »من دو انگشتم را در چشمان شان می کنم.«
مخالفان  و  هواداران  بین  شدید  درگیری  از  حاکی  گزارش ها 
معمر قذافی در اطراف شهر مصراته در دوصد کیلومتری غرب 

طرابلس است.

جزییات روشنی از این درگیری ها در دست نیست اما گفته شود 
می شود که گرچه شهر مصراته در کنترول مخالفان دولت است، 
از یک  قسمتی  و  شهر  اطراف  مناطق  قذافی  هوادار  نیروهای  اما 

پایگاه بزرگ نظامی را تحت کنترول خود درآورده اند.

حمله  دلیل  به  هند  گوجرات  ایالت  در  مسلمان  یازده 
به مرگ محکوم  قطار در سال ۲۰۰۲  بر یک  خرابکارانه 
شده اند. قطار سریع السیر سابرماتی در شهر گودرا در ۲۷ 

فبروری سال ۲۰۰۲ آتش گرفت.
بسیاری از مسافران این قطار هندوهایی بودند که از زیارت 
معبد رام در آیودیا به گوجرات بر می گشتند و گفته شد 

که آتش سوزی کار مسلمانان بوده است.
۵۹ نفر در این حادثه که بدترین خشونت از زمان استقالل 

هند نام گرفت، کشته شدند.
به  نفر دیگر  بیست  و  این حمله  دادگاه عوامل  در جریان 
شدند.  محکوم  ابد  حبس  به  حمله  این  در  نقششان  علت 

بیش از شصت نفر هم از اتهامات خود تبریه شدند.

در آن زمان، در پی واکنش هندوهای تندرو، درگیری بین 
هندوها و مسلمانان در سطح ایالت شروع شد که سه روز 
طول کشید و طی آن، بیش از هزار نفر که بیشتر آنها از 

مسلمانان بودند، کشته شدند.
مقامات وقت ایالت گوجرات به دلیل این که اقدام کافی 
برای جلوگیری از ناآرامی ها نکردند، به شدت مورد انتقاد 
قرار گرفتند. گفته شده که عامالن حمله، قطار را مجبور 
آتش  را  آن  واگن های  از  یکی  و  شود  متوقف  کردند 
زدند. خبرنگاران می گویند هنوز بر سر این حادثه، بحث 
و جدل های فراوانی وجود دارد و برخی می گویند آتش 
گرفتن این قطار، تصادفی بوده و گروهی نیز آن را یک 

توطیه می دانند.

هشتم مارچ روز جهانی زن و بهشت خاموش بهانه است و تجلیل می کنیم روزهای دیگر سال زندگی؛ اما فاصله تجلیل و زندگی در 
جغرافیای ما فاصله ایست از تاالرها و هتل های مجلل تا چهاردیواری پستویی تاریک در گوشه ای تاریک تر از جغرافیایی که نام 

افغانستان بر پیشانیش حک شده است.اگر چه زمستان رو به پایان است اما:
از روزهای برفی خاموش

گفتنی دارد که سوز سرما را تا ریشه های جان آدمی رسوخ می دهد. در هشتم مارچ نمی خواهیم رنج نیمی از پیکر این جامعه را 
به جشن فراموشی بسپاریم بلکه از چشم دوربینی رنج شان را می بینیم؛ با زمزمه آوازی خستگی صدای شان را درک می کنیم؛ 
از دستگاه صدایی حرف های شان را می شنویم و با قدردانی از تالش های کارگردانی به دو واژه زن و صلح همسان احترام می 

گذاریم.

نمایش مستند بهشت خاموش )با حضور کارگردان آن خانم رویا سادات(
تقدیر از عوامل ساخت سریال بهشت خاموش همراه با سخنان کوتاه دو بانوی بازیگر خانم مژگان و میمونه غزال، تقدیر از 

کارگردان صلح و زن
کنسرت موسیقی

زمان: پنج شنبه دوازدهم حوت 138۹ برابر با سوم مارچ ۲۰11 ساعت ۲ بعد از چاشت
مکان: روبروی شهرداری کابل، لیسه استقالل، انستیتوت فرانسوی افغانستان

شماره گان تماس: )۰۷۷۹۲1۷۷۵۵( و )۰۷۷۵3۲16۹۷( 
armanshahrfoundation.openasia@gmail.com :آدرس الکترونیک

توجه، توجه! انستیتیوت فرانسه از قبول شرکت کنندگان بدون کارت دعوت و از ورود وسایط به داخل محوطه معذور 
است. لطفًا هنگام ورود کارت و یا کاپی آن را با خود داشته باشید.

این برنامه با حمایت مالی اتحادیه اروپا، سفارت فرانسه و جامعه باز افغانستان برگزار می شود اما  به هیچ وجه بازتاب مواضع 
این نهاد ها به شمار نمی رود.

ACKUبنیاد آرمان شهر عضو فدراسیون بین المللي جامعه هاي حقوق بشر )FIDH( است.
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