
اعالن از شماره 1154

خشونت در برابر خبرنگاران 
در جریان تظاهرات تخار

تدویر  با  تخار  خبرنگاران  تخار:  8صبح، 
همایشی، توهین و حمله به جان خبرنگاران 
در جریان تظاهرات این والیت را محکوم 
در  خواستند  مسوول  مراجع  از  و  کرده 
از  پهلوی حمایت  چنین مواقع حساس در 
خبرنگاران، امنیت آنان را نیز تامین نمایند.
ملی  اتحادیه ی  مسوول  دهزاد،  سیدیاسین 
چندین  و  کوب  و  لت  از  تخار  خبرنگاران 
مسوولین  جانب  از  خبرنگاران  توهین  مورد 
و مردم در جریان تظاهرات یادآوری نموده 
گفت: »خبرنگاران روزنامه 8 صبح، تلویزیون 
تلویزیون  افغانستان،  ملی  تلویزیون  آیینه، 
مهر، رادیوی هم صدا، رادیو آی خانم، بخش 
در  دیگر،  تن  چند  و  بی بی سی  اوزبیکی 

جریان تظاهرات تخار آسیب دیده اند.« 
رسانه  های  دیده بان  دفتر  حال  این  در 
لت وکوب  اعالمیه ای،  نشر  با  افغانستان 
در  تخار  والیت  در  مستقر  خبرنگاران 
تظاهرات  جریان  از  گزارش  تهیه  هنگام 
رسیدگی  خواستار  نموده  تقبیح  شدیدا  را 
ارگان های مربوط به عامالن این برخوردها 

می باشند.
ادامه در صفحه 2
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پولیس کندز ۳۳ ماین بشکه ای را ضبط کرد

2سال پنجم    شماره مسلسل 1160    یک شنبه 1 جوزا 1390

ما به عهد خود وفاداریم 
شماره ی  نخستین  روزی  چنین  در  قبل  سال  چهار 
در  صبح   8 روزنامه  رسید.  چاپ  به  صبح   8 روزنامه 
افکار،  راستای اطالع رسانی، زمینه سازی برای تضارب 
ایجاد فضای سازنده نقد و گفتمان، حمایت از ارزش  های 
از  روزنامه  مطبوعاتی شد.  وارد عرصه ی  دموکراتیک، 
با آفرین و نفرین های مخاطبان خود همراه  همان آغاز 
با  و  دادند  یاری  دست   فرهیختگان  از  بسیاری  گردید. 
سهم  روزنامه  غنای  در  مطالب  ارسال  و  پیشنهاد  نقد، 
گرفتند. برخی دیگر با ارسال پیام های تهدید و شکایت به 
اداره های دولتی در تالش برآمدند، تا این صدا را خاموش 

کند. 
سیاست  و  حرفه ای  رویکرد  با  تا  کرد  تالش  روزنامه 
متوازن به فعالیت خود ادامه دهد. 8صبح پس از دو سال 
را  بیشتر  عرصه های  کابل،  والیت  محدوده  در  فعالیت 
برای حضور باز کرد. هم اکنون روزنامه ی 8صبح در 10 
والیت چاپ و توزیع می گردد و از پوشش قابل  توجهی 
برخوردار می باشد. روزنامه همواره تالش کرده است تا 
به عنوان چشم باز بر زوایای پنهان دولت عمل نماید. در 
عین حال روزنامه کارنامه های نیک و درخشان دولت را 

به تحلیل گرفته و آن را به اطالع مردم رسانیده است. 
8صبح قصه ی  تلخ شهروندان از ستم هایی که روا داشته 
این  از  گذشته  است.  نموده  بازگو  را،  همواره  می شوند 
تالش شده است تا 8صبح نقش یک واسطه ی خوب میان 
مردم و دولت را داشته باشد. بازتاب صدای مردم در 

روزنامه و واکنش مسووالن گواه بر این ادعا است. 
روزنامه از خطرها و تهدیدهای همسایگان همواره با زبان 
صریح یاد نموده است و از بازگشت خطر افراط گرایی و 
سقوط زمامداران در حلقه ی همسو با جریان های طالبانی 
همیشه اظهار نگرانی کرده است. روزنامه 8صبح اکنون 
تیراژ،  باالترین  با  افتخار دارد که  با گذشت چهار سال 

خوانندگان زیادی را با خود دارد. 
از قبیل  ارتباط جمعی  با رشد گسترده ی وسایل  هرچند 
رقابت  عرصه  تلویزیون  و  رادیو  موبایل،  فیس بوک، 
محدود  چاپی  رسانه های  برای  سریع،  اطالع رسانی 
می شود ولی با آن هم براساس ارزیابی های صورت گرفته 

میزان خوانندگان روزنامه هرروز بیشتر می گردد. 
ما باورمند شده ایم که با رویکرد نسل جدید به تحصیل، 
آگاهی و سیاست، روزنامه ها می توانند منبع بسیار مهم 
در اطالع رسانی برای آینده باشد. با این همه رسانه های 

چاپی با  دشواری های زیادی روبرو می باشند. 
که  باورند  این  بر  کمک کننده  و  مالی  منابع  بیشتر 
رسانه های چاپی از جایگاه الزم در افغانستان برخوردار 
در  را  کمک ها  از  عمده ای  بخش  منابع  این  نمی باشند. 
اختیار رسانه های تصویری و یا شنیداری قرار می دهند. 
این ذهنیت سبب می گردد که رسانه های چاپی در کسب 
منابع مالی از شانس کمتری برخوردار شوند. رسانه های 
چاپی در دریافت اعالنات نیز شانس خوبی ندارند. بیشتر 
در  خودرا  اعالنات  تا  عالقمنداند  تجارتی  شرکت های 

اختیار تلویزیون ها قرار دهند. 
در  نیز  روزنامه  خرید  و  روزنامه  به  اشتراک  فرهنگ 
سبب  عوامل  این  است.  نشده  نهادینه  هنوز  افغانستان 
منابع  با  و  کمتر  چاپی  رسانه های  عمر  تا  می گردد 

محدودتری به کار ادامه دهند. 
این در حالی است که بسیاری از شهروندان انتظار دارند تا 
رسانه های چاپی را همه روزه به صورت  رایگان به دست 
آورند. روزنامه ی 8صبح از خوانندگان خود توقع دارد 
که با خرید حداقل یک نسخه روزنامه سهم بزرگی در 

ادامه حیات و فعالیت این روزنامه داشته باشند. 
8 صبح به رغم فضای ناامن برای کار رسانه ای، خودرا 
مصمم به ادامه کار حرفه ای دانسته و تالش خواهد کرد 
تا در کنار دیگر رسانه ها فریادگر خاموش،  مردم خود 
باقی مانده و نقش برازنده ای در نظارت بر کارنامه های 

زمامداران ایفا نماید. 
انتظار داریم که آزادی بیان به عنوان هدیه خدادادی  ما 
برای انسان ها پایدار بوده و از این حق انسانی حمایت 
نماییم. 8صبح، سال پنجم کاری را با حمایت ها، پیشنهادها 
و انتقادهای خوانندگان خود آغاز کرده و امیدواریم که 
منزل  سر  به  تلخی ها  و  دشواری ها  تمام  با  را  راه  این 

مقصود برسانیم. 
زیر  روزنامه  شماره   نخستین  در  که  عهدی  با  8صبح 
وفادار  عهد  آن  به  کرد  بیان  روزنامه  عنوان چشم انداز 
بوده و در راستای آن اهداف بلند همواره تالش خواهد 

کرد. 

زنگ اول


آلمان  نظامی  نیروهای  اعالمیه  در 
در  سربازان  که  است  آمده  همچنان 
اما  کردند،  هوایی  فیر  نخست  مرحله 
پیشروی  به  کنندگان  تظاهر  که  زمانی 
نزدیک  به  آلمانی  سربازان  پرداختند، 

پاهای شان فیر کردند.
که  است  شده  گفته  اعالمیه  در 
از  برخی  تنه  باالیی  قسمت  در 
کرده  اصابت  مرمی  حمله کنندگان 
است که تحقیقات نظامی در مورد آن 

جریان دارد.
عملیات  به  اعتراض  در  تظاهرات  این 

حمایت  مورد  و  بوده  محفوظ  نظامی 
و  است  بشردوستانه  بین المللی  قوانین 
نادری  آقای  نمی باشد.«  توجیه  قابل 
و  طالبان  پیهم  »حمالت  است:  افزوده 
همکاران شان در چند ماه گذشته بیانگر 
این  سازمان یافته بودن  و  بودن  عمدی 
صورت  به  و  ملکی  مردم  بر  حمالت 
علیه  جنایات  و  جنگی  جنایات  واضح 

بشریت را تداعی می کند.«
حقوق  مستقل  کمیسیون  حال،  این  با 
هدف  از  شدید  نگرانی  ابراز  با  بشر 
قرارگرفتن ساحات غیرنظامی، از دولت 
جنایات  این  عامالن  که  است  خواسته 

هولناک را به دادگاه بکشاند.
در همین حال رییس جمهور کرزی نیز 
می گوید  حمله،  این  کردن  محکوم  با 
کردن  وارد  جز  به  دولت  مخالفان  که 
برنامه ای  دیگر  غیرنظامیان  به  تلفات 
ندارند. براساس اعالمیه ای که از سوی 
شده  منتشر  جمهوری  ریاست  دفتر 
خواندن  دشمن  با  کرزی  آقای  است، 
»دشمنان  می گوید:  حمله،  این  عامالن 
بی همت  و  ظالم  آنقدر  افغانستان  مردم 
هستند که حتا باالی مریضان و داکتران 
و  انسانی  اصول  برخالف  شفاخانه 
اسالمی حمله می کنند و از بین می برند.«

امید،  و  تغییر  ملی  ایتالف  همچنین 

کرد و گفت تحقیقات در این مورد 
جریان دارد. 

این  مسوولیت  طالبان  یک سخنگوی 
حمله را به عهده گرفته و گفته است 
انتحاری  از حمله کنندگان  که دو تن 
وارد شفاخانه 400 بستر شده که یکی 
از آنها خود را منفجر کرده و انتحاری 
نیروهای دولتی هدف  دیگر از سوی 

قرار گرفته و کشته شده است. 
انفجار،  از  پس  امنیتی  نیروهای 
و  بستر   400 شفاخانه  به  منتهی  جاده 
شفاخانه های ملکی وزیر اکبر خان و 
اندرا گاندی را مسدود  صحت طفل 
خبرنگاران  به  عینی  شاهدان  کردند. 
صدای  شنبه  روز  ظهر  که  گفتند 
شفاخانه  داخل  از  را  انفجار شدیدی 
آن  از  پس  و  شنیدند  بستر   400
روی  بر  را  جاده ها  امنیتی  نیروهای 
شفاخانه های  مریض داران  و  عابران 

ملکی نیز مسدود نمودند. 
چندی پیش یک حمله کننده انتحاری 
وارد وزارت دفاع شد و بر مقر اصلی 

وزیر دفاع حمله کرد. 
نظامی  شفاخانه  بزرگترین  بر  حمله 
به  زمانی  دفاع  وزارت  به  مربوط 

در  ناتو  نیروهای 
در  خانه  یک 
شهر  نزدیکی 
آن  در  که  تالقان 
زن  دو  به شمول 
کشته  نفر  چهار 
صورت  شدند، 

گرفت.
این  زمانی  اما 
به  اعتراضات 
گرایید  خشونت 
به  منجر  که 

تلفات شد.
تظاهرات کنندگان گفتند که نیروهای 
بر آنها  افغان و سربازان آلمانی  امنیتی 
فیر کرده اند. اما قوای امنیتی می گویند 
افراد  کنندگان  تظاهرات  میان  در  که 
امنیه،  قوماندانی  بر  که  بودند  مسلح 
ناتو  نیروهای  پایگاه  و  والیت  دفاتر 

بمب های دستی پرتاب می کردند.
آلمان تاکید می کند که سربازانش در 
افغانستان در جنگ ها مداخله نمی کنند 

و صرف اهداف بشری دارند.

این  نیز  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  به رهبری 
حمله را به شدت محکوم کرده و آن را 
ایتالف  است.  کرده  توصیف  وحشیانه 
ملی تغییر امید با انتشار اعالمیه ای گفته 
ضد  و  دهشت افگنانه  عمل  »این  است: 
زنجیره ی  از  دیگری  حلقه ی  بشری 
طالبان  گروه  وحشیانه ی  جنایت های 
کردن  خوشنود  هدف  با  که  است 
افغانستان و ارضای حس  دشمنان ملت 
مردم  از  انتقام جویی  و  کینه توزی 
می گیرد.  کشورصورت  این  بی دفاع 
و  عمومی  مراکز  بر  تعدی  و  حمله 
تجاوز  و  تعدی  به ویژه  عام المنفعه 
همه ی  در  که  شفاخانه ها  حریم  به 
فرهنگ ها و قوانین الهی و بشری مراکز 
می آیند،  حساب  به  امن  و  مصوون 
وعمق  شریعت  مدعیان  روی  از  پرده 
هراس افگنان  بی باوری  و  سنگدلی 
بر  انسانی  و  دینی  ارزش های  به  نسبت 
می دارد و آنان را تا حضیض پست ترین 
درنده خویی ها و شقاوت های کوردالنه 

سقوط می دهد.«
ایتالف ملی تغییر امید »برخورد انفعالی 
و تضرع آمیز« حکومت در برابر طالبان 
را یک عامل وقوع این جنایت ها دانسته 
تاکید می کند که »با تروریستان فقط با 

زبان خودشان  باید سخن گفت.«

وزارت  هنوز  که  پیوست  وقوع 
عامالن  مورد  در  جزییاتی  دفاع 
منتشر  را  دفاع  وزیر  مقر  بر  حمله 

نکرده اند. 

کندز  پولیس  کندز:  ۸صبح، 
می گوید ۳۳ ماین بشکه ای را از 
خان آباد  ولسوالی  در  خانه  یک 

این والیت ضبط کرده است. 
عبدالرحمان  گفته های  پایه ی  بر 
فرماندهی  امنیت  آمر  آقتاش، 
بشکه ای  ماین   هر  کندز،  پولیس 
 ۱0 دارای  شده ،  کشف 
بوده اند  انفجاری  مواد  کیلوگرام 
روستای  در  حویلی   ای  در  که 
خان آباد،  ولسوالی  موسازی 

بودند. پنهان ساخته شده 
طالبان  گفت  آقتاش  آقای 
ماین های  این  داشتند  تصمیم 
زمینه سازی،  از  پس  را  بشکه ای 
انفجار ها،  راه اندازی  برای 
که  بیاورند  کندز  شهر  به 

جلو  توانست  پولیس  خوشبختانه 
آنان را بگیرد. 

کشف  با  پولیس  او،  گفته ی  به 
حمالت  از  مواد،  این  ضبط  و 
و  مردم  به  مخالفین  احتمالی 
جلوگیری  والیت  این  مسووالن 

کرده است. 
پولیس  فرماندهی  مقام های 
پیوند  در  که  می گویند  کندز 
اکنون  تا  ماین ها،  این  ضبط  به 

بازداشت نکرده اند. کسی را 
است  والیاتی  جمله  از  کندز 
شاهد  را  انتحاری  که چند حمله 
این  از  یکی  در  و  است  بوده 
سید  موالنا  پیش  چندی  حمالت 
والیت  این  امنیه  قوماندان  خیلی 

نیز جانش را از دست داد. 

یك دسته 
از طالبان به 

پروسه صلح پیوست
 ۱4 گروپ  یک  بغالن:  ۸صبح، 
کردن  تسلیم  با  مسلح  طالبان  از  نفری 
سالح هاي  شان، پیش از چاشت روز شنبه 

به پروسه صلح یکجا شدند.
پولیس  فرمانده  رحیمي،  عبدالرحمن 
با  گروپ  »این  گفت:  بغالن  والیت 
آر پي جي  چون  مختلف،  سالح هاي 
کالشینکوف و دیگر مهات مجهز بودند،  
قبال در ساحات بغالن کهنه و دند غوري 

فعالیت داشتند .«
تن   ۱4 به  دسته  این  تعداد  افزود  وي 
صلح  پروسه  به  آنها  پیوستن  و  مي رسد 
بغالن  امنیت  تامین  براي  زیادی  کمک 

مي کند.

دین محمد، قوماندان این دسته گفت: »ما 
مشکالتی  بنابر  بغالن  شاهي  خیل  در  قبال 
که بود علیه دولت فعالیت داشتیم و  بعد 
از تماس گرفتن با شواري صلح و حاصل 

اطمینان به پروسه صلح یکجا شدیم.« 
ضمن  مرکزي،  بغالن  ولسوال  امیرگل 
»آغوش  گفت:  طالبان  اقدام  این  تقدیر 
است،  باز  ناراضیان  همه  برروي  دولت 
خوب  فرصت  این  از  بخواهد،  هرکه 

استفاده مي تواند.« 
سه  هم  پیش  چندی  که  است  گفتني 
بغالن  از  دولت  مخالفین  از  گروپ 
مرکزي  و  ولسوالي برکه با تسلیم دادن 

سالح هاي شان به پروسه صلح پیوستند.

نیروهای نظامی آلمان در یک اعالمیه 
در  کشور   این  سربازان  که  گفته اند 
شهر  در  کنندگان  تظاهر  با  برخورد 
تا  شش  از  تخار،  والیت  مرکز  تالقان 
پایگاه  باالی  می خواستند  راکه  تن  ده 
زخمی  کنند،  حمله  آنان  نظامی 
کرده اند. این نیروها تاکید کرده اند که 
به  که  نمی رسند  مشاهده  به  نشانه هایی 
اثر شلیک سربازان آلمانی کسی به قتل 

رسیده باشد.
نیروهای  سوی  از  که  اعالمیه ای  در 
گفته  شده،  منتشر  آلمان  نظامی 
وضعیت  زمان  آن  در  که  است  شده 
به گونه ی دفاع از خود بود. به گفته آنها 
در میان ازدحام تظاهر کنندگان افرادی 
حضور داشتند که به پایگاه نظامی ناتو 
پطرولی  بمب های  و  دستی  بمب های 

پرتاب می کردند.
درگیری  این  در  می افزاید،  اعالمیه 
یک سرباز آلمانی شدیدا زخمی شده 
سطحی  جراحت  دیگر  سرباز  دو  و 
افغان  محافظ  پنج  همچنان  و  برداشتند 

این پایگا نیز زخمی شدند.

افغانستان،  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
حمله به شفاخانه چهارصد بستر را جنایت 
علیه بشریت توصیف کرده می گوید که 
در جریان چهار ماه گذشته ی سال جاری 
میالدی تعداد تلفات غیرنظامیان در کشور 
به 608 نفر رسیده که سه چهارم درصد آن 
گرفته  صورت  دولت  مخالفان  سوی  از 

است.
باالی  گذشته  روز  که  حمله ای  در 
منطقه  در  واقع  بستر  چهارصد  شفاخانه 
صورت  کابل  شهر  اکبرخان  وزیر 
این  کارمندان  از  تن  شش  به  گرفت، 
بیست و سه تن دیگر  شفاخانه کشته و 

زخمی  شده اند.
انتشار  با  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
اعالمیه ای این حمله را به شدت محکوم 
کرده می گوید تاسیسات صحی، اماکن 
محالت  دیگر  و  مکاتب  مذهبی، 
بین المللی  قوانین  براساس  غیرنظامی 
و  می شود  شمرده  محفوظ  حمالت  از 
هرگونه حمله به این تاسیسات و مراکز، 
و  اسالمی  ارزش های  تمامی  خالف 

موازین قوانین بین المللی است.
این  کمیشنران  از  یکی  نادری،  نادر 
کمیسیون می گوید: »حمله به تاسیسات 
به  تاسیسات  این  پرسونل  و  صحی 
حمالت  هرگونه  از  قطعی  صورت 

ادامه از صفحه 1
یک  حمله  اثر  در  کابل:  ۸صبح، 
 400 نظامی  شفاخانه  بر  انتحارکننده 
شدند.  زخمی  و  کشته  تن   29 بستر 
وزارت دفاع بعد از ظهر روز گذشته 
با نشر یک اعالمیه خبری گفته است 
 2۳ و  کشته  تن   6 حمله  این  در  که 
سخنگوی  شده اند.  زخمی  دیگر  تن 
کشته ها  که  است  گفته  دفاع  وزارت 
و  استادان  حمله  این  زخمی های  و 
بوده اند.  نظامی  طب  دانشجویان 
وزارت  مربوط  بستر   400 شفاخانه 
دفاع است و سربازان اردوی ملی در 

آن تداوی می شوند. 
رییس  ظاهر،  محمد  سمونوال 
امنیه  فرماندهی  جنایی  تحقیقات 
به  شنبه  روز  ظهر  از  بعد  کابل 
یک  تنها  که  گفت  خبرنگاران 
صحن  در  را  خود  انتحارکننده 
شفاخانه منفجر کرده و دانش آموزان 
اما  است.  داده  قرار  هدف  را  طب 
منابع در ریاست امنیت ملی گفته  اند 
وارد  انتحاری  حمله کننده  دو  که 
ظاهر  آقای  ولی  شده  شفاخانه  این 
تایید  را  انتحار کننده  تنها ورود یک 

خشونت در برابر...
ادامه از صفحه 1

است  آمده  همچنان  اعالمیه  این  در 
حمایت کننده  نی  »سازمان  که: 
صراحت  به  افغانستان  آزاد  رسانه های 
برابر  در  خشونت  که  می دارد  اعالم 
خبرنگاران  در مغایرت با قانون اساسی 
بوده  گانی  همه  های  رسانه  قانون  و 
باید  باشند  که  مقامی  درهر  خاطیان 
غیرقانونی  اقدامات  این  جوابگوی 

خویش باشند."
است که ضرب  اعالمیه گفته شده  در 
یک  مردم  توسط  خبرنگاران  وشتم 
اقدامی غیر مدنی بوده نشان دهنده عدم 

فرهنگ تظاهرات می باشد.
قدردانی  با  تخار  والی  تقوا،  عبدالجبار 
جریان  در  خبرنگاران  عملکرد  از 
خدمت  در  که  سپرد  وعده  تظاهرات 
کوشش  و  بود  خواهد  خبرنگاران 
اتفاقی  چنین  دیگر  که  کرد  خواهد 

روی ندهد.

اعتراف سربازان آلمانی به شلیك بر تظاهرکنندگان تخار

کمیسیون مستقل حقوق بشر: 

حمله به شفاخانه جنایت علیه بشریت است

حمله انتحاری در شفاخانه 400 بستر

6 کشته و 2۳ زخمی به جا گذاشت

ACKU
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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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درگزارشامروز»ازورایدودوآتش«مادریراباخود
میگوید: چنین پسرش دستدادن از درغم که داریم
»روزهایغریبیوپریشانیرازیادپشتسرگذشتاندیم.
مارا زندگی و شوند بزرگ اوالدهایم که امید این به
میگذشت زمان دهد. نجات بدبختی و فقر حالت از
قبول را تمامقدرتاششکست با حکومتکمونیستی
شوروی شکستخورده نیروهای اول قدم در نمود.
ترک را کشور سرافکندگی و شرمساری با اشغالگر
آنها دستنشانده حکومت که زمانی رفتند. و نمودند
عرصهرابرایبقایخویشتنگدید،مجبورشدکشور
و شاد هم مردم نماید. تسلیم مجاهدین نیروهای به را
بودند،زیراخودراآزادوآرامفکرمیکردند، خرسند
میگفتندکهاینهااوالدودلسوزاینوطنهستندودر
دشمن که بود همینسبب به نمودهاند، جهاد خدا راه
دادند. شکست گرسنه شکم و خالی دستان با را قوی
مردمفکرمیکردندحکومتداریبرایاینهامیزیبد.
تعدادیازکسانیکهواقعادرراهخداجهادنمودهبودند،

جهاد خدا راه در ما که گفتند و رفتند کنار صحنه از
نمودهایمنهبرایکسبمقامومنصب.اماعدهایدیگر
حس این باالخره که بودند جاهطلبی و قدرت تشنه
بهجنگهای منجر و قوتگرفت بهروز روز آنها در

هرروز جنگ ها شدت می گرفت مرزهایی بین اقوام و احزاب تعیین 
شده بود و کسی از یک منطقه به منطقه دیگر رفته نمی توانست. ماهم 
در یکی از نقاط شهر کابل زندگی می کردیم، تقریبا 4 سال را در شرایط 
جنگی سپری نمودیم. پسرم که تازه 14 بهار زندگی اش را سپری نموده 

بود شغلش غریب کاری بود و از همان عاید روزانه ی او ما شب و روز 
خودرا سپری می کردیم،  به تاریخ 1374/4/3 بود که او به دنبال کارش 
به شهر رفت و اما جسد آغشته به خون اورا برایم آوردند، زیرا او در 

اثر اصابت راکت شهید شده بود.

آغاز زمانی میانگروهی جنگهای شد. میانگروهی
توافق باهم نیروهایمسلحجهادیبرسرقدرت شدکه
پایمال را دیگران حق تنظیمها از عده یک و نکردند
نمودند.بههمینسببهرروزجنگهاشدتمیگرفت

از بودوکسی تعیینشده احزاب اقوامو بین مرزهایی
در ماهم نمیتوانست. رفته دیگر منطقه به منطقه یک
یکیازنقاطشهرکابلزندگیمیکردیم،تقریبا4سال
رادرشرایطجنگیسپرینمودیم.پسرمکهتازه14بهار
زندگیاشراسپرینمودهبودشغلشغریبکاریبود
وازهمانعایدروزانهیاوماشبوروزخودراسپری
میکردیم،بهتاریخ1374/4/3بودکهاوبهدنبالکارش
بهشهررفتواماجسدآغشتهبهخوناورابرایمآوردند،
دیدن با بود. شده شهید راکت اصابت اثر در او زیرا
جسدآغشتهبهخوناودنیادورسرممیچرخیدوزمین
زیرپایمبهسرعتدرحرکتبود.نمیتوانستمکهباور
نمایمپسرمکهصبحباپایخودرفتحالدرمقابلمن
افتادهاست.اوبیگناهوغریبکار بدوننفستکهتکه
بود،آیامیشودباقاتالناوکنارآمدوآنهارابخشید،
اگرمنبخششنمایمآیاروزمحشرمیتوانمکهجواب
قاتالن بهکدامینحق نماید اوسوال پسرمرابدهمکه
بایددرایندنیامطابق مرابخشیدی؟پسجنایتکاران
ایندنیاجزایشانراببینندومجازاتشوندودرآخرت

خوددادگرهستکهحقرابهحقدارمیرساند.«



باور نمی کردم که پسرم تکه تکه شده است

تقویت برای مدنی جامعه نهادهای هماهنگی گروه
حاکمیتقانونباارسالاعالمیهایمخالفتخویشرا
باطرح،تسویدوتصویبقانونجرگههاوشوراهای
روی آنرا طرح دولت اواخر این در که اصالحی

دستدارد،اعالمکردهاست.
دراعالمیهاینگروهکهمتشکلازسیزدهنهادجامعه
مدنیمیباشدآمدهاست:»درایناواخر،حکومت
شوراهای و جرگهها قانون تسوید و طرح افغانستان
آن نتیجه که است گرفته رویدس��ت را اصالحی
نهادهای بیشتر دیدگاه از که باشد قانونی میتواند
جامعهمدنی،عدالتسنتی)غیررسمی(رامشروعیت

حقوقیمیدهد.«
درایناعالمیهگفتهشدهکهگروههماهنگینهادهای
کنار در قانون، حاکمیت تقویت برای مدنی جامعه
سایرگروههاونهادهایجامعهمدنیمخالفتخویش
رادرپیوندباطرح،تسویدوتصویبقانونجرگهها
باور این  به میداردو اعالم وشوراهایاصالحی
استکهایجادچنینقانونبهمعنایرسمیتبخشیدن
موازی عدلی مراجع ایجاد و غیررسمی عدالت به

وضعیت غزنی والیتی شورای وکالی غزنی: 8صبح،
را والیت این در ملکی وخدمات اداری اصالحات
وخدمات اداری اصالحات اعزامی هیات درحضور

ملکیازکابلموردانتقادشدیدقراردادند.
گفت: غزنی والیتی ش��ورای وکیل دان��ش، حمیداهلل
اداره بازسازی به درغزنی اداری وضعیت »م��داوای
تمامریاستها نوسازیشوند، ادارات باید بلکه نیست،
بستهای تمام است، شده مطلقه شاهنشاهی به تبدیل

ریاستهابایدازطریقرقابتآزاداعالنشوند.«
در بوده غیرشفاف اداری اصالحات »روند افزود: او
فهرستهایکوتاهبستهایاعالنشدهشورایوالیتی
شورا برای ارزیابی زمینه ندارد، ونظارتی اساسی نقش
شورای به خودرا گزارشات روسا و نمیباشد مساعد

والیتینمیدهندوبرایمشورهحاضرنمیشود.«
اداری تعییناتاصالحات ازکمیته انتقاد با دانش آقای
غزنی در اداری اصالحات »کمیته میگوید: غزنی در
غیرملیبودهوموردقناعتنمیباشدوهمچنانبیشترین

فساددرمستوفیتغزنیاست.«
عبدالجامعجامع،عضودیگرشورايوالیتيغزنيگفت:

میباشد. افغانستان اسالمی جمهوری قضایه قوه با
اعالمیهمیافزاید:»عدالتغیررسمی،نهتنهاهیچگونه
120 مواد با مخالفت در بلکه ندارد؛ قانونی مبنای
و تشکیل قانون  و4 3 مواد و اساسی قانون  122 و
صالحیتمحاکمقراردارد.ماده120قانوناساسیو
ماده3قانونتشکیلوصالحیتمحاکم،رسیدهگی
قوه ازصالحیتهای را دعاوی تمام فصل و حل و
قضاییهدانستهوهمچناندرماده122قانوناساسیو
ماده4قانونتشکیلوصالحیتمحاکم،تصریحشده
استکه»هیچقانونینمیتوانددرهیچحالت،قضیهیا
ساحهییراازدایرهصالحیتقوهقضاییهخارجبسازد
وبهمقامدیگریتفویضکند.«بهاساسایناعالمیه،
نبودهو عدالتغیررسمیپاسخگوومسوولیتپذیر
یا خواهي استیناف  حق حقوقی، مشاور داشتن حق
حقوقي سیستم اساسی اصول از که تجدیدنظرطلبی
پاسخگووشفافاست،درسیستمعدالتغیررسمی

تامیننمیشود.



»رییسهادروالیتغزنيحاضربهپاسخگویيبهشوراي
والیتينمیباشنداینهابهفساداداريآغشتهاند.«

شنیدن از پس اعزامی هیات این رییس صافي نواز اهلل
تطبیقحکومتداري منظور »به گفتههایوکال،گفت:
خوب،تامینعدالتاجتماعيوتکمیلبستهايکمبود
آمده اینوالیت در آزاد رقابت طریق از غزني والیت

ایم.«
غزني والي معاون احمدي علي محمد دیگر سوي از
باصالحیتکهازکابلآمده ميگوید:»زیرنظرهیاتي
است،تالشميشودکهزمینهيرقابتهايآزادبهطور
شفاففراهمگردد،تاشایستهساالريوعدالتاجتماعي

تامینشود.«
از ويگفت:بیشاز330بستمربوطبههشتارگان
مرکزوولسواليهايغزنيبهرقابتوداوطلبيگذاشته
پروسه این شایستهساالري و باشفافیت که است شده

بهپیشبردهميشود.
ولسواليهاي در کار خواهان »کسانیکه گفت: نیز وي
ناامنهستند،معاشتشویقينیزبرايشاندادهمیشود.«



مخالفت گروه هماهنگی نهاد های مدنی با طرح قانون جرگه ها

انتقاد وکالی شورای والیتی از وضعیت حکومت داری درغزنی

ACKU
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انگلیسی زبان  معتبر  روزنامه   – پاکستان  اسالم آباد، 
روز  از  آن  به  مربوط  وب سایت  و  پاکستان  داون 
جمعه شروع به چاپ گزیده های بیش از 4000 پیام 
دیپلوماتیک امریکایی کرده است. این اسناد را که 
ویکی لیکس  و  دارد  اختصاص  پاکستان  به  همگی 
تازه ای  این روزنامه گذاشته است، فصل  اختیار  در 
داخلی  سیاست  و  پاکستان   – امریکا  روابط  در  را 
اسالم آباد خواهد گشود. روزنه ای که هرگز تا حال 

شاهد آن نبوده ایم.
نیویورک تایمز مورد بررسی  پیام ها که توسط  این 
موارد  برخی  در  گذشته  سال  و  است  گرفته  قرار 
کیانی،  اشفاق  جنرال  تقاضای  شامل  شد،  گزارش 
هواپیماهای  پرواز  برای  پاکستان  ارتش  رییس 
وزیرستان  فراز  بر  امریکا  سرنشین  بدون  تجسسی 
طالبان  با  آنجا  در  ارتش  جایی که  می شود؛  شمالی 

درگیر نبرد می باشد.
بدون  هواپیماهای  به  تنها  کیانی  جنرال  درخواست 
تقاضای  همین  اما  دارد،  اشاره  غیرمسلح  سرنشین 
فالون،   ج.  ویلیام  دریادار  از  پاکستان  ارتش  رییس 
در  متحده  ایاالت  مرکزی  فرماندهی  وقت  رییس 
جنوری سال 2008 برای هواپیماهای بدون سرنشین، 

برای پاکستان شرمساری به بار خواهد آورد. 
در  کشور  این  غیرنظامی  دولت  و  پاکستان  ارتش   
هواپیماهای  از  که  کرده اند  تاکید  عامه  انظار  برابر 
دادن  قرار  هدف  برای  سی آی ای  سرنشین  بدون 
نمی کنند،  حمایت  قبایلی  مناطق  در  جنگجویان 
این حمالت  با  پنهانی  طور  به  که  حالیست  در  این 

موافقت کرده اند.
 به نوشته روزنامه داون، این پیام ها تایید می کنند که حمالت 
چیزی  یک  پاکستان  داخل  در  بدون سرنشین  هواپیماهای 

بیشتر از موافقت ضمنی رهبران نظامی پاکستان است.
سفیر  پترسون،  دبلیو.  آنا  از  نقل  به   2009 فبروری  پیام  در 
که  می داند  »کامال  کیانی  جنرال  که  است  آمده  امریکا 
غیرنظامی  تلفات  )تنها  می شود  انجام  دقت  با  این حمالت 
محدودی خواهد داشت( و در مرحله نخست جنگجویان 

خارجی را در وزیرستان هدف قرار می دهد.« 
این  تا  پاکستان  رهبری  چگونه  که  این  از  دیگر  مثال  در 
کرده  تعامل  سرنشین  بدون  هواپیماهای  حمالت  با  اواخر 
پترسون آمده است که  از خانم  نقل  به  پیام  این  است،  در 
گفته  زرداری  علی  آصف  جمهور  رییس  نظامی  دستیار 
منطقه ای حمله  به  پاکستانی  است در صورتی که سربازان 
کنند که هدف هواپیماهای بدون سرنشین می باشد، احتماال 

شصت تن از این سربازان کشته خواهند شد.
با ستایش از آنچه که آن را دوراندیشی خانم  این روزنامه 
موقع  در  پترسون  خانم  که  است  نوشته  می خواند  پترسون 
یادآور شده است که شکاف  نوامبر 2008  پیام 24  ارسال 
بین موافقت پنهانی دولت پاکستان و محکوم کردن آشکار 
عملکرد امریکا بیشتر خواهد شد. به نوشته داون این  شکاف 
حاال به یک معضل بزرگ سیاسی در روابط بین واشنگتن 

– اسالم آباد تبدیل شده است.
برابر  در  که  پاکستانی  »رهبران  است:  گفته  پترسون  خانم 
می رسند،   نظر  به  فزاینده ای ضعیف  طور  به  طرفداران شان 
ممکن است شروع به اتخاذ موضعی سخت تر علیه ایاالت 
متحده کنند. هرچند واکنش ها به این حمالت تا حال بیشتر 

بر شکایت های رسمی متمرکز بوده است.«
اما سخنگوی ارتش پاکستان در پاسخ به این پیام ها درباره 
خواهان  ارتش  که  است  گفته  بدون سرنشین  هواپیماهای 
او  بود.  نشده  مسلح  سرنشین  بدون  هواپیماهای  حضور 
بوده  میان  در  فنی  اطالعات  ساختن  شریک  »تنها  گفت: 

است.«
به  واشنگتن   – اسالم آباد  روابط  که  اخیر  ماه  چندین  در 
این  به  تمایل  کمتر  کیانی  جنرال  است،  گراییده  تیرگی 

اوباما خواسته است تا جلو  اداره  از  هواپیماها نشان داده و 
حمالت هواپیماهای بدون سرنشین را بگیرد.

سی آی ای از توقف این حمالت خودداری کرده است و 
 – پاکستان  این هواپیماها هم اینک در محور روابط  مساله 
به  سرنشین  بدون  هواپیماهای  حمالت  دارد.  قرار  امریکا 
عنوان نقض حاکمیت ملی تفسیر شده است؛  مساله ای که از 
هنگام عملیات کوماندوهای امریکایی بر مقر اسامه بن الدن 

در دوم می، اینک بیشتر روی آن تاکید صورت می گیرد.
ظفر عباس، سردبیر روزنامه داون گفته است که او در ماه 
را  توافقی  ویکی لیکس  بنیانگذار  آسانج،  جولین  با  اپریل 
است  مهم  که  می کنیم  فکر  »ما  گفت:  عباس  کرد.  امضا 
چه  امریکایی ها  به  ارتش  و  سیاستمداران  که  بدانند  مردم 
پاکستان و وضعیت آن را چگونه  ایاالت متحده،  گفته اند، 

می نگرد.«
بود.  انتظار  از  دور  اول  روز  پاسخ  که  گفت  عباس  آقای 
و  سایت  با  تماس ها  داون،   تلویزیونی  ایستگاه  به  تلفون ها 

ایمیل ها »خیلی زیاد« بود. 
پاکستان طیف وسیعی از مطبوعات چاپی غیرقابل کنترول را 
توسعه داده است و سیاست مخلوطی از مجموعه گفتگوهای 
توسط  حدی  تا  مطبوعات  اما  می باشد.  تلویزیونی  شبانه ی 
دستکاری  اطالعاتی  آژانس های  و  ارتش  سیاسی،  احزاب 
پشت  گفتگوهای  که  اسنادی  افشای  این رو،   از  می گردد. 
را  اعتمادی  و  باور  می دهد،  پوشش  را  ارشد  رهبران  پرده 

به وجود می آورد که به ندرت در پاکستان دیده می شود.
گفت:  پاکستان  مخابرات  سابق  وزیر  خاکوانی،   اسحاق 
»سیاستمداران می توانند با یک گفتگوی دوستانه تلویزیونی 
فراموش  را  آنها  هم  مردم  و  کنند  پنهان  انظار  از  را  خود 
می بینند،  را  سخت  حقایق  مردم  که  زمانی  اما  نمایند. 

سواالت بیشتری مطرح خواهد شد.«
آقای عباس گفت، تا حال هیچ فشار و درخواست مستقیم 

برای خودداری از نشر این حقایق وجود نداشته است.
روابط  پاکستان  در  ویکی لیکس  اسناد  انتشار  حقیقت،  در 
بین نخبه ها را در این کشور نشان داد. رییس واحد اطالعات 
»تناقض گویی«  عنوان  تحت  بیانیه ای  نشر  با  ارتش  عمومی 
گفت که جنرال کیانی خواهان حمایت هواپیماهای بدون 

سرنشین مسلح در عملیات های ارتش نشده است.

تایمز گزارش  نیویورک  روزنامه  از  نقل  به  رسانه ها 
داده اند که دو عضو سابق سازمان های امنیتی ایران در 
یک محکمه در شهر نیویورک شهادت داده اند که 
ایران از وقوع حمالت یازده سپتامبر  مقامات دولتی 
در امریکا پیش از وقوع آن اطالع داشته  اند. عده ای 
از کارشناسان به این باورند که انتشار این خبر اگر از 
نظر اسناد و مدارک قابل تایید باشد، روابط امریکا و 

ایران را بیش از پیش پیچیده خواهد کرد.
از  نقل  به  گزارشی  در  تایمز  نیویورک  روزنامه ی 
حمالت  قربانیان  از  تعدادی  خانواده های  وکالی 
یازدهم سپتامبر گزارش کرده است که آنان خواستار 
مستقیم  حمایت  به خاطر  ایران  از  خسارت  دریافت 
در  شده اند.  حمالت  این  از  کشور  این  حکومت 
دو  از  یکی  که  است  آمده  همچنین  گزارش  این 
عضو سابق دستگاه اطالعاتی ایران که از این کشور 
در  حتا  ایران  حکومت  که  شده  مدعی  گریخته  اند، 
طراحی حمالت تروریستی به خاک امریکا نیز نقش 

داشته است. 
بااینکه هنوز هویت و جزییات شهادت این دو مامور 
محکمه ی  پرونده های  در  ایران  دولت  سابق  امنیتی 
امریکا علنی نشده، اما گفته شده است که این اسناد 
قرار  دادگاه  قاضی  اختیار  در  محرمانه ای  شکل  به 
گرفته است. همزمان گفته شده که دو فرد ایرانی که 
ایران شهادت داده  اند در بخش  پرونده علیه  این  در 
و  می کرده  کار  ایران  اطالعات  وزارت  از  خاصی 
از  ایران  حمایت  به  مربوط  محرمانه ی  اطالعات  به 

فعالیت گروه های تروریستی دسترسی داشته اند.
 از طرف دیگر در مورد صحت و سقم این ادعا ها نیز 
منابع رسمی ایران و امریکا چیزی نگفته اند، با آن هم 
ایران  دولت  که  است  شده  عنوان  گزارش  این  در 
یازدهم  حمالت  طراحی  در  لبنان  حزب اهلل  گروه  و 
سپتامبر و کمک به آموزش طیاره ربایان و مسافرت 

آنها کمک کرده اند. 
انتشار  باورند که  این  به  کارشناسان مسایل منطقه ای 
و  ایران  روابط  تا  باعث خواهد گردید  این گزارش 
ایاالت  زیرا  شود.  پیچیده  گذشته  از  بیشتر  امریکا 
به عنوان  متحده ی امریکا حمالت یازدهم سپتامبر را 
یک رویداد شوک آور و وحشتناک به صورت بسیار 
حکومت  راستا  همین  در  چنانچه  داد،  جواب  قاطع 
رهبران  رسمی  حامی  به عنوان  افغانستان  در  طالبان 
قرار گرفت  امریکا  القاعده  هدف حمالت  سازمان 

و سرنگون شد.
بوش  جورج  سیاسی،  کارشناسان  از  بسیاری  به باور 
تصمیم  آن جهت  از  امریکا  وقت  جمهور  رییس 
گرفت تا در برابر حمالت یازدهم سپتامبر پاسخ قاطع 
دهد که جلو تکرار حمالت مشابه علیه امریکا گرفته 
امکان پذیر  زمانی  در  امریکا  برای  کار  این  شود. 
می گردید که می توانست رهبری سازمان القاعده را 
در هم بکوبد. بر مبنای همین تحلیل بود که رهبران 

القاعده در افغانستان تحت تعقیب قرار گرفتند.
رابطه  در  که  تبصره هایی  و  تحلیل ها  از  برخی  در 
حاکمیت  تحت  افغانستان  به  امریکا  حمله ی  به 

طالبان صورت می گیرد، تصریح شده است که اگر 
بن الدن دست می کشید  از حمایت  حکومت طالبان 
بن الدن و سایر رهبران شبکه  تا  و حاضر می گردید 
خشم  مورد  دهد،  قرار  امریکا  اختیار  در  را  القاعده 

ایاالت متحده امریکا قرار نمی گرفت. 
و  بن الدن  از دستگیری  طالبان  داری حکومت  خود 
تسلیمی او به امریکا، باعث گردید تا ایاالت متحده 
این  و  قرارداده  هدف  را  طالبان  به  مربوط  اهداف 
گروه را سرنگون کند. عمده دلیل آن نیز این بود که 
اگر به همین جدیت در برابر حمالت صورت گرفته 
تکرار  امکان  نمی گردید،  اقدام  سپتامبر  یازدهم  در 

حمالت مشابه آن افزایش می یافت. 
از سوی دیگر امریکا مدت ده سال عملیات تعقیب 
بن الدن در منطقه را ادامه داد تا سرانجام در ماه می 
 سال جاری موفق شد این خصم دیرینه ی خود را به 
قتل برساند. باتوجه به هزینه ی سنگین ایاالت متحده 
این  رهبران  و  القاعده  شبکه  قراردادن  هدف  برای 
شبکه، وقتی اکنون گزارش در مورد همکاری ایران 
ایاالت  برای  می تواند  می شود،  منتشر  شبکه  این  با 

متحده هشدار دهنده باشد.
 این گزارش از این جهت برای ایاالت متحده قابل 
آن،  درست بودن  صورت  در  که  است  تشویش 
در  آنچه  با  مشابه  اینکه حمالت  مورد  در  نگرانی ها 
یازدهم سپتامبر روی داد، بار دیگر روی دهد و این 
متحده ی  ایاالت  امنیت  برای  جدی  نگرانی  یک 
ایاالت  رهبران  می رسد،  نظر  به  که  می باشد  امریکا 
بی تفاوت  نگرانی ها  این  برابر  در  نمی توانند  متحده 

عمل کنند.
در  تردیدهایی  و  شک  نیز  گذشته  در  اینکه  جالب 
ملی  داشته و در کمیسیون  مساله وجود  مورد همین 
مورد  نیز  امریکا  در  سپتامبر  یازده  حادثه ی  بررسی 
بحث قرار گرفته است. بر اساس گزارش نیویورک 
دولت  ملی  کمیسیون  گزارش  در  اینکه  با  تایمز، 
سپتامبر  یازدهم  حادثه  بررسی  برای  متحده  ایاالت 
پیدا  مشخصی  مدرک  هیچ  که  بوده  شده  تصریح 
نکرده که نشان دهد حکومت ایران یا گروه حزب اهلل 
سپتامبر  یازده  حمالت  برنامه  ریزی  و  طراحی  از 
بود  اما در عین زمان گفته شده  باشند،  اطالع داشته  
ایران  دولت  که  دارد  وجود  مستحکمی  شواهد  که 

از  خارج  و  داخل  به  القاعده  افراد  آمد  و  رفت  به 
افغانستان قبل از حوادث یازدهم سپتامبر کمک کرده 
و برخی از این افراد بعد ها جز هواپیماربایان بوده اند.

گزارش  این  انتشار  کارشناسان  از  برخی  این رو  از 
انتشار  است  ممکن  می گویند،  و  خوانده  مهم  را 
امریکا  ایاالت متحده ی  تا  باعث گردد  این گزارش 
روی دست  ایران  به  نسبت  را  جدی تری  اقدامات 
بگیرد. اینکه نشر این گزارش چه تاثیری بر پیچیدگی 
در  گذاشت،  خواهد  ایران  با  متحده  ایاالت  روابط 

آینده روشن خواهد گردید.


اشفاق کیانی خواستار حضور 
هواپیماهای بدون سرنشین 

امریکا شده بود

پیچیدگی در روابط 
امریکا و ایران

 نیویورک تایمز         الف. تمکی

 احسان اهلل دولت مرادی

ویکی لیکس:
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به پنجمین سال کاری خود،  با پاگذاشتن روزنامه 8صبح 
نشراتی وزارت اطالعات  معین  مبارز راشدی  دین محمد 
از  برداشتن  پرده  در  روزنامه  این  که  می گوید  فرهنگ  و 
جنایات بشری که در طول سه دهه اخیر در کشور صورت 
گرفته، نقشی مهم بازی کرده و همچنین توانسته است که 

مرز میان انتقاد و دشنام را به خوبی مراعات نماید.
کالن  »سرمایه  عنوان  به  8صبح  روزنامه  از  راشدی  آقای 
مردم افغانستان« یاد کرد و افزود که این روزنامه از زمان 
و  دموکراسی  مولفه های  به  تاکنون  خود  فعالیت  به  آغاز 
این  آن،  اصلی  دغدغه  و  داشته  ویژه  توجه  مردم ساالری 
و  مردم ساالری  سمت  به  باید  افغانستان  که  است  بوده 
اطالعات  وزارت  نشراتی  معین  کند.  دموکراسی حرکت 
و فرهنگ گفت: »یکی از برجستگی های 8صبح، سرمقاله 
آن است که از پختگی و متانت قلم و از گستردگی خوبی 
با حوادث حرکت کرده  همراه  همیشه  و  بوده  برخوردار 
افغانستان  از  بیرون  و  داخل  حوادث  همه ی  به  نسبت  و 
واکنش نشان داده است. سرمقاله 8صبح، برجستگی کالن 
این روزنامه حساب می شود.« وی همچنین افزود: »8صبح 
در  8صبح  که  بزرگی  کار  و  است  انتقادی  روزنامه  یک 
میان  مرز  است،  گذاشته  نمایش  به  افغانستان  مطبوعات 
انتقاد و دشنام را به خوبی شناخته و آن را مراعات کرده 
متمایز  را  8صبح  که  دیگری  موضوع  همچنین  و  است. 
می سازد، پرده برداشتن از جنایات بشری است که در طول 
32 سال و یا باالتر از 32 سال در افغانستان اتفاق افتاده و 
اختصاص یک ستون به نام مباحث حقوق بشری و مظالمی 
وجود  همیشه  که  رفته  سرزمین  این  بی دفاع  مردم  بر  که 

دارد، این هم بسیار 8صبح را رنگین تر کرده است.«
می کند  عالوه  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  نشراتی  معین 
بوده،  کمبود هایی  و  نواقض  دارای  روزنامه  این  آن که  با 

شما را نمی دانم، اما برای من مهم نیست نخستین فعالیت های 
است.  توسط چه کسانی آغاز شده  و  رسانه ای در چه سال 
در  رسانه ای  فعالیت  و  مطبوعات  تاریخ  نیست  قرار  چون، 
این کشور را تحلیل کنم؛ و نه خود را در حدی می دانم که 
دست به کالن کاری های از این دست بزنم. مهم این که فعال 
رسانه های افغانستان در چه حدی هستند و دارند چه می کنند.

امروز،  صبح«   8« روزنامه  که  است  این  نوشتار،  این  جان 
پنجمین  سال کاری اش را کلید زد. برای خانواده مطبوعات 
و رسانه های افغانستان، ده سال پس از طالبان، دوران طالیی 
رشد و شگوفایی است؛ چیزی که بدون شک با تمام عمر و 
اما  می کند.  برابری  این کشور  در  رسانه ای  فعالیت  تاریخی  
چرا، از میان انبوهی از رسانه های چاپی که در کشور چاپ 
و نشر می شود، 8 صبح برای من روزنامه ای متفاوت است؟ 
خودش  سبک  به  حدودی  تا  گفت،  می شود  که  روزنامه 
دست یافته است و هم چنین شکل و شمایل خودش را دارد. 

زبان  
شاید برای رسانه های برقی، صدا، گرافیک، تصویر از عناصر 
مهم به حساب بروند. اما، وقتی از رسانه های چاپی و روزنامه  
گپ می زنیم، زبان و فورم از عناصر مهم و سازنده ای هستند 
کنند  کمک  روزنامه  یک  شدن  روزنامه  در  می توانند  که 
ایجاد  تمایز  دیگر  روزنامه های  با  روزنامه  میان  هم چنین  و 
کنند. چون، محصول کار یا همان مواد تولیدشده، به صورت 
روزنامه چیزی  زبان  پس،  می شود.  ارایه  مخاطب  به  نوشتار 
است که هم می تواند مخاطب شکار کند و هم مخاطب را 
چاپی  رسانه های  و  روزنامه ها  میان  در  براند.  روزنامه ای  از 
افغانستان، 8 صبح روزنامه ای است که زبان معیاری و به روز 
قابل فهم و یکدست. یکدستی زبانی در  دارد؛ زبانی ساده، 
خود  روزنامه  این  با  مخاطبان  همه  که  شده  سبب  صبح،   8
را راحت احساس کنند. حاال چه مخاطبان حرفه ی باشند یا 

مخاطب غیرعادی.
با  را  از گاهی شماره ای  هر  است 8 صبح،  ممکن  هر چند، 
کل  در  اما  باشد،  داده  بیرون  –انشایی  امالیی  مشکالت 
استفاده از زبان در 8 صبح در مقایسه با سایر رسانه های چاپی 

کشور، معیاری ترین و به روزتر است. 
فورم و دیزاین

فورم و دیزاین در واقع همان صورت بندی یک رسانه ی چاپی 
با گرافیک و زیبایی مجریان اش به  است. آنچه تلویزیون ها 
آن می رسند. و اما فورم و صورت بندی در 8 صبح، یکی از 
عناصر کار حرفه ای و معیاری در روزنامه نگاری است؛ فورم 
ساده، زیبا و واضح. در حالی که خیلی از رسانه های چاپی 
در افغانستان مشکالت جدی در فورم و صورت بندی دارند. 
شاید بگویم سادگی و زیبایی یک قضاوت سلیقه محور است 
و فردی است. یعنی ممکن است فورم 8 صبح برای من ساده 
و زیبا باشد و برای خیلی های دیگر نازیبا. اما، بحث پیچیدگی 

روزنامه  این  بیشتر  موفقیت های  شاهد  بعد  سال های  در 
باشم.«

روزنامه 8صبح در حال حاضر در ده والیت نشرات دارد و 
به گفته ی صدیق اهلل توحیدی، گسترش ساحه نشرات این 
این  با  است.  بخشیده  8صبح  به  خاصی  ویژگی  روزنامه، 

داریم که کار معیاری ارایه بدهند. یا در کمتر رسانه ای در 
و  بی انصافی  اهانت،  توهین،  خالی  جای  می توان  افغانستان 
اولین  شاید  میان، 8صبح،  این  در  اما  پیدا کرد.  را  بی طرفی 
و تنهاترین رسانه ی چاپی باشد که بی خیال بازی های سیاسی 
سمت محور و قبیله محور در کشور، با درنظرداشت معیارهای 
پذیرفته شده برای کار رسانه ای، این پنج سال را فعالیت کرده 

است. 
با توجه به وضعیت کنونی و آشفته بازار سیاسی در کشور، 
امری  و سمت محورانه،  گله گرایانه  بازی های  از  ماندن  دور 
است دشوار و مشکل. اما 8صبح این پنج سال را دور از این 
خواننده  و  مخاطب  من  برای  است.  کرده  فعالیت  بازی ها 
دست،  این  از  بازی هایی  به  نشدن  آلوده  8صبح،  همیشگی 

روزنامه  دکه  به  روز  هر  می کند  وادارم  که  است  چیزی 
خط  که  است  روزنامه ای  تنها  این  چون،  بزنم.  سر  فروشی 
حقوق بشری را دنبال می کند و تعهداش به ارزش های مدنی 

را نقض نکرده است. 
جای خالی تحقیق

در ده سال گذشته، آنچه در رسانه های افغانستان دیده نشده 
می توان گفت  است. در کل  تحقیقی  است، روزنامه نگاری 
تقلیدگرا. چون  بیشتر  و  افغانستان کمتر خالق اند  رسانه های 
خالقیت، توان و سرمایه نیاز دارد. نفس همین که افغانستان 

حال، او تاکید می کند برای این که خوانندگان این روزنامه 
بیشتر شوند، دست اندرکاران 8صبح به حوادث مختلف از 
آقای  گفته ی  به  چیزی که  کنند،  نگاه  متفاوت  زاویه های 
کمتر  آن  به  تصویری  و  صوتی  رسانه های  در  توحیدی 
رسانه های  فعالیت  گسترش  با  گفت  او  می شود.  پرداخته 
اگر  اما  یافته  روزنامه ها کاهش  نقش  تصویری،  و  صوتی 
روزنامه ها بتوانند به حوادث مهم از زاویه های مختلف نگاه 
و تحلیل و تبصره کنند، می توانند به خوبی جای خود را در 

میان مردم باز کنند.
همچنین عبدالحمید مبارز، رییس اتحادیه ملی ژورنالیستان 
افغانستان، از روزنامه 8صبح به عنوان یکی از روزنامه های 
به روز،  روزنامه  این  مطالب  که  گفت  و  کرد  یاد  بااعتبار 
مستند و قابل استفاده است. آقای مبارز افزود: »من کدام 
نقصی در 8صبح ندیدم و با امکاناتی که دارد خواست های 
مردم ما را انعکاس داده است. گرچند برایش مشکل است 
که در هر والیت خبرنگار داشته باشد و اخبار هر والیت را 
به نشر بسپارد که این مساله از کمبود بودجه و عواید ناشی 
می شود. اما سعی و تالش  کارمندانش محسوس است که 

بتوانند در تمام نقاط کشور نشرات داشته باشند.«
با این حال عبدالحمید مبارز تاکید می کند در صورتی که 
این روزنامه بتواند برای والیات صفحات اختصاصی ایجاد 
نقش  مردم  مشکالت  انعکاس  در  آن صورت  در  کند، 

مهم تری بازی خواهد کرد.
تالش  همواره  روزنامه  این  دست اندرکاران  گرچند 
دارد  آن طوری که وجود  را  مردم  تا مشکالت  کرده اند 
انعکاس دهند، اما نبود امکانات الزم باعث شده است که 
به خیلی از مناطق دوردست کشور دسترسی نداشته باشند.



رسانه های  که  است  امری  است،  نپیوسته  رایت«  »کاپی  به 
بار آورده است. هر چند بخشی از دالیل  افغانستان را مقلد 
به  افغانستان  در  تحقیقی  روزنامه نگاری  شکل گیری  عدم 
اما  برمی گردد؛  روزنامه نگاری  برای  الزم  سواد  و  دانش 
که  شده  سبب  کاپی،  حق  رعایت  در  افغانستان  تعهد  عدم 

رسانه های افغانستان دنباله رو دیگران باشند. 
بازهم 8 صبح، منی که ادعا دارم یکی از خوانندگان جدی 
این روزنامه هستم، در پنج سال فعالیت 8 صبح بیش دو سه 
مورد ندیده ام که این روزنامه، به چاپ و پخش گزارش های 
تحقیقی پرداخته باشد. دراین مدت برای من، »کرزی در دام 
گزارش  نشر  مورد  دو  بولدگ«  اسپین  »شهنشاه  و  خودش« 
تحقیقی در 8 صبح بوده اند. تازه این دو گزارش نیز، محصول 

افغانستان  به  بیرون  از  که  بوده  غربی  روزنامه نگاران  کار 
آمده اند و روی این دو سوژه تحقیق کرده اند. 

نشر  و  چاپ  به  صبح   8 پرداخت  عدم  در  مشکل  حاال، 
گزارش های تحقیقی هرچه بوده و یا هر چه باشد، مهم این 
روزنامه  این  در  دست  این  از  گزارش هایی  جای  که  است 

خالی است. 
این  کاری،  پنجم  سال  در  8 صبحی ام،  دوستان  دارم  انتظار 
در  روزنامه نگاری  در  هم  و  8 صبح  در  هم  را  مهم  کاستی 

کشور پر کنند. 

اما توانسته است که مخاطبین خود را پیدا کند. او گفت 
هستند،  برخوردار   بلند تری  سواد  سطح  از  کسانی که 
آنان  برای  آن  مطالب  و  می کنند  مراجعه  روزنامه  این  به 
با این حال، مبارز راشدی تاکید کرد  قناعت بخش است. 
و  تازه  صفحات  افزودن  با  می تواند  8صبح  روزنامه  که 
گسترش  همچنین  و  تحقیقی  گزارش های  به  پرداختن 
ساحه نشرات خود، بهتر از گذشته عمل کند. وی گفت: 
»8صبح می تواند بهتر از این باشد، به این مفهوم که معیاری 
شدن در مطبوعات کاری سخت است و 8صبح هنوز جایی 
روزنامه  این  برای  باال  تیراژ  دارد،  پیشرفت  و  ترقی  برای 
الزم است و )خوب است( اگر ما بتوانیم 8صبح را با تیراژ 
از  بیرون  به دسترس مردم در والیات و حتا  برابر  چندین 
افغانستان قرار بدهیم. در مجموع وضعیت 8صبح را امروز 
در مطبوعات وقتی بررسی می کنیم، جزو غنیمت ها و یکی 

از شایسته ترین رسانه  های افغانستان است.«
در همین حال صدیق اهلل توحیدی، مسوول دیدبان رسانه ها 
می گوید  آزاد  رسانه های  حمایت کننده  »نی«،  موسسه  در 
که  را  اهدافی  خود  فعالیت  به  آغاز  با  8صبح  روزنامه 
از مسیر  با تداوم کار  به خوبی دنبال کرده و  تعیین کرد، 
8صبح  روزنامه  توحیدی  آقای  است.  نشده  خارج  خود 
افزود  و  کرد  توصیف  موفق  روزنامه  یک  عنوان  به  را 
داشته،  وجود  کارش  در  نواقضی  و  عیب ها  باوجودی که 
اما توانسته از نگاه دادن معلومات و تحلیل حوادث کشور 
»باوجودی که  دیدبان رسانه ها گفت:  باشد. مسوول  موفق 
در کار رسانه ای عیوب و نواقصی وجود دارد، اما روزنامه 
8صبح تا حد امکان از نظر معلومات و هم از نظر تحلیل 
پیرامون حوادث و بازاریابی موفق باشد. من امیدوارم که 

و وضاحت در دیزاین دیگر ربطی به سلیقه ندارد. کاریست 
که بیشتر به تخصص بستگی دارد. زیاداند رسانه های چاپی 
یا برگ آرایی، مخاطب را گیج و  از نگاه صورت بندی  که 

سرگردان می کنند.
خط ملی –مدنی 

و  جدی  معیار  چهار  دقت،  و  بی طرفی  انصاف،  توازن، 
جهانی برای فعالیت رسانه ای استند. درست است که از نگاه 
کمیت فعالیت رسانه ای در ده سال گذشته، رشد چشمگیری 
داشته است. اما از نگاه کیفیت، فعالیت رسانه ها بامشکالت 
یعنی در یک کالم  بوده است.  و کاستی های زیادی همراه 
رسانه های  هنوز  کار،  کیفیت  نگاه  از  که  گفت  می توان 
درنظرداشت  با  گفت،  بشود  که  نیستند  حدی  در  افغانستان 
این چهار معیار جهانی برای فعالیت رسانه ای، کار می کنند. 
هنوز روزنامه نگاری در افغانستان بدل به یک تخصص نشده 
است. ما کمتر روزنامه نگاری را در افغانستان سراغ داریم که 

از روی تخصص و حرفه، روزنامه نگاری کند. 
به همین دلیل، ما کمتر روزنامه و رسانه ای را در کشور سراغ 

 با توجه به وضعیت کنونی و آشفته 
بازار سیاسی در کشور، دور ماندن از 
بازی های گله گرایانه و سمت محورانه، 
امری است دشوار و مشکل. اما 8صبح 

این پنج سال را دور از این بازی ها 
فعالیت کرده است. برای من مخاطب و 
خواننده همیشگی 8صبح، آلوده نشدن 

به بازی هایی از این دست، چیزی 
است که وادارم می کند هر روز به دکه 
روزنامه فروشی سر بزنم. چون، این 
تنها روزنامه ای است که خط حقوق 

بشری را دنبال می کند و تعهداش به 
ارزش های مدنی را نقض نکرده است. 

  

  ظفرشاه رویی

8صبح سرمایه کالن مردم افغانستان است

 جای خالی گزارش های تحقیقی
در 8صبح

 آصف آشنا

مبارز راشدی:

صدیق اهلل توحیدی، مسوول 
دیدبان رسانه ها در موسسه 

»نی«، حمایت کننده رسانه های 
آزاد می گوید روزنامه 8صبح با 
آغاز به فعالیت خود اهدافی را 
که تعیین کرد، به خوبی دنبال 

کرده و با تداوم کار از مسیر خود 
خارج نشده است. آقای توحیدی 
روزنامه 8صبح را به عنوان یک 

روزنامه موفق توصیف کرد و افزود 
باوجودی که عیب ها و نواقصی در 
کارش وجود داشته، اما توانسته 
از نگاه دادن معلومات و تحلیل 

حوادث کشور موفق باشد.

ACKU
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 سیحون

 عبدالبصیر فیاض جوزجان

درایم  ولسوالی  باشندگان  از  شماری 
این  از حضور طالبان در  بدخشان  والیت 
به کشت  مردم  دوباره  تشویق  و  ولسوالی 

کوکنار ابراز نگرانی می کنند.
این ولسوالی از لحاظ موقعیت جغرافیایی 
می باشد  ولسوالی هایی  با  هم سرحد 
و  می شود  کشت  آنجا  در  کوکنار  که 
قاچاق بران مافیای مواد مخدر در پیوند با 
گروه طالبان به خاطر منفعت اقتصادی شان 
علیه دولت سنگرگیری نموده و مردم را به 

کشت کوکنار تشویق می کنند.
شماری از باشندگان محل از بروز ناامنی ها 
طالبان  که  می گویند  نموده  نگرانی  ابراز 
برای تقویه بنیه مالی شان مردم را به کشت 
هرباری که  و  می کنند  تشویق  کوکنار 
مقام های امنیتی تصمیم عملیات علیه آنها 
طالبان  شدید  مقاومت  با  می گیرند،  را 

مواجه می شوند.
تدابیر  اگر دولت  باشندگان  این  به گفته  
الزم را برای جلوگیری فعالیت های طالبان 
دست  روی  مخدر  مواد  قاچاق بران  و 
خوبی  پناهگاه  داریم  ولسوالی  نگیرد، 
برای طالبان شده و دامنه ناامنی ها به دیگر 

ولسوالی ها نیز سرایت می کند.
باشندگان  از  یک تن  جاللی  عبدالغفار 
در  »ناامنی  می گوید:  درایم  ولسوالی 
است  مشکلی  کالن ترین  درایم  ولسوالی 
با آن روبرواند و فعالیت های  که مردم ما 
این  در  دولت  مخالف  نیروهای  گسترده 
دولت  تا  است  گردیده  باعث  ولسوالی 
اینجا تطبیق  انکشافی اش را در  برنامه های 

نکند.«
ولسوالی  در  مستقر  طالبان  وی  گفته  به 
محلی  مقام های  تالش های  جود  با  درایم 
مقام ها  این  با  گفتگو  آماده  بدخشان، 
دولت  با  درمخالفت  هم  هنوز  و  نشدند 
نگرانی  مایه  امر  این  که  می برند.  سر  به 
مردم برای تبدیل شدن منطقه شان به پایگاه 

جنگ می باشد.
گرفتن  از  که  ولسوالی  این  دیگر  باشنده 
گفت:  8صبح  به  کرد  خودداری  نامش 
»طالبان تقریبا در 20 قریه ی این ولسوالی 
از  امنیتی  نیروهای  دارند که  فعال  حضور 

رفتن به آن مناطق عاجزاند.«
طالبان  حرکات  »برخی  وی:  گفته  به 
با دولت و برخی دیگر  نمایانگر مخالفت 
آن نشان دهنده همکاری می باشد، چراکه 
از یک طرف طالبان در گرفتاری مجرمین 
و تحویل دهی آنان به مقام های محلی این 
از  قبل  و  می نمایند  همکاری  ولسوالی 
یا  مجرم  یک  جلب  برای  پولیس  این که 
به مرکز  نماید طالبان آن را  اقدام  متخلف 
ولسوالی تحویل می دهند؛ و از سوی دیگر 
با تشویق مردم به کشت کوکنار کامال در 
این  که  می برند  به سر  دولت  با  مخالفت 

موضوع برای من سوال برانگیز است.«

طالبان در بدخشان
کشت کوکنار را تشویق می کنند

عبدالغفار جاللی یک تن از باشندگان ولسوالی درایم می گوید: »ناامنی در ولسوالی درایم 
کالن ترین مشکلی است که مردم ما با آن روبرواند و فعالیت های گسترده نیروهای مخالف 

دولت در این ولسوالی باعث گردیده است تا دولت برنامه های انکشافی اش را در اینجا 
تطبیق نکند.«

به گفته وی طالبان مستقر در ولسوالی درایم با جود تالش های مقام های محلی بدخشان، 
آماده گفتگو با این مقام ها نشدند و هنوز هم درمخالفت با دولت به سر می برند. که این 

امر مایه نگرانی مردم برای تبدیل شدن منطقه شان به پایگاه جنگ می باشد.

2000 معتاد
و یک شفاخانه 20 بستر 

در جوزجان

نیروهای  مرتبه  »چند  می افزاید:  وی 
این  اجرای عملیات در  با  بدخشان  امنیتی 
نیروهای  نمودن  ولسوالی جهت سرکوب 
به  پولیس  از  تلفات  با  دولت  مخالف 
درحالی که  گردیده اند،  مواجه  شکست 
خوبی  امکانات  از  طالبان  زمان  آن  در 
کارخانه  چند  که  نبودند، حاال  برخوردار 
و  هست  اختیارشان  در  هیرویین  تولید 
اختیار  در  بیشتری  تسلیحاتی  تجهیزات 
دارند، کالن ترین تهدید در این ولسوالی 

به شمار می روند.«
حضور  نیز  والیتی  شورای  نمایندگان 
علیه  را  تخریبی شان  فعالیت های  و  طالبان 
می کنند،  تایید  درایم  ولسوالی  در  دولت 

اما حضورشان را پراکنده می دانند.
عبدالقدیر راشد، نماینده مردم در شورای 
که  است  »درست  می گوید:  والیتی 
اما  دارند،  ولسوالی حضور  آن  در  طالبان 
حضورشان به صورت پراگنده است، ولی 
به  را  امنیتی  تهدید  یک  می تواند  آنهم  با 

وجود آورد.«
به گفته وی در چند عملیاتی که نیروهای 
شدند،  مواجه  به شکست  بدخشان  امنیتی 
بدون  که  بود  این  آن،  دلیل  عمده ترین 
مشوره با مردم و نمایندگان مردم دست به 
تلفات  به  منجر  که  زدند  عملیات  اجرای 

پولیس و شکست شان گردید.
وی می افزاید که آنها به منظور پایان دادن 
همکاری  در  ولسوالی  آن  در  ناامنی ها  به 
با مقام والیت، فرماندهی پولیس و امنیت 
مسلح  طالبان  با  تمام  ماه  دو  طی  ملی 
هیچ  تالش ها  این  که  کردند  گفتگو 
نتیجه ای درپی نداشته و حاال تماس شان با 

طالبان قطع شده است.
و  بدخشان  والیت  در  پولیس  مقام های 
مقام های محلی در درایم نیز حضور طالبان 

در ولسوالی درایم را پراکنده می خوانند.
مل پاسوال سید حسین صفوی، آمر امنیت 
فرماندهی پولیس بدخشان گفت: »چند نفر 
عبدالهادی  مولوی  سرکردگی  به  محدود 

در ولسوالی درایم از دولت ناراض هستند 
و تالش ها برای کشاندن آنها به روند صلح 

جریان دارد.«
عبدالروف فهیم، ولسوال درایم گفته های 
آن  در  طالبان  این که  زمینه  در  را  مردم 
دارند،  گسترده  و  فعال  حضور  ولسوالی 
ساحات  در  »طالبان  می گوید:  نموده  رد 
شکل  به  درایم  سرحدات  مخصوص 
حضور  این  که  دارند  حضور  پراگنده 
اداره  کار  مانع  وجه  هیچ  به  پراگنده شان 

این ولسوالی نمی گردد.«
ولسوالی  در  محلی  مقام  این  گفته  به 
هنوز  تا  بدخشان  محلی  حکومت  درایم، 
در رابطه به طالبان از صبر و حوصله مندی 
آنها  پیوستن  خواهان  بارها  و  گرفته  کار 
آماده  آنها  اما  است،  شده  صلح  روند  به 
با این مقام ها نشدند و می خواهند  گفتگو 
صلح  عالی  شورای  اول  شماره  فرد  با 

)برهان الدین ربانی( وارد مذاکره شوند.
اگر  که  می گوید  بدخشان  پولیس  اما 
آنها  تالش های  به  ولسوالی  این  طالبان 
عملیات  به یک  آنان دست  نکنند،  توجه 

بزرگ خواهند زد. 
فرمانده  صفوی،  حسین  سید  گفته  به 
پولیس بدخشان اگر تالش های آنها مبنی 
بی نتیجه  ولسوالی  آن  در  امنیت  برتامین 
بدخشان  پولیس  فرماندهی  ماند،  باقی 
اتخاذ  مورد  این  در  را  نهایی اش  تصمیم 

خواهد کرد.
سه روز پیش نیز فرمانده پولیس بدخشان 
دفتر  گشایش  مراسم  در  سخنانی  طی 
والیت  در  صلح  عالی  شورای  والیتی 
بدخشان هشدار داده بود که اگر نیروهای 
به  درایم  ولسوالی  در  دولت  مخالف 
پاسخ  آنها  صلح جویانه  خواست های 
نپیوندند،  صلح  روند  به  و  ندهند  مثبت 
به  پالن شده  و  قوی  عملیات  یک  طی 
پایان  ولسوالی  آن  در  فعالیت های شان 

خواهند داد.


جوزجان  والیت  معتاد   2000 برای 
درحالی که این رقم رو به افزایش است، 
در سراسر این والیت فقط یک شفاخانه 
زیر  برای کودکان  مرکز  بسترو یک   20

15 سال وجود دارد.
در  معتادان  از  دقیقی  آمار  آن که  با 
ارایه  از سال 2005  بعد  والیت جوزجان 
از سوی  ارایه شده  ارقام   اما  است،  نشده 
این  معتادین  20بستر  شفاخانه  مسوولین 
در   55 از  بیش  که  می دهد  نشان  والیت 
صد معتادین این والیت را اطفال و زنان 

تشکیل می دهند.
مسوول  خوشیوال  عبدالغفار  داکتر 
به  جوزجان   والیت  معتادین  شفاخانه 
در  اکنون  »هم  گفت:  8صبح  روزنامه 
تن   2000 به  نزدیک  جوزجان  والیت 
آن  تن  هزار  از یک   بیش  که   معتادند، 
را زنان و کودکان تشکیل می دهد  و این 

آمار همه روزه روبه افزایش می باشد.«
معتاد  تن   1987 حال  تا  که  گفت  وی 
را  آنها  از جمله 1022  ثبت کرده  که  را 
تشکیل  مردان  را  متباقی  و  اطفال  و  زنان 

می دهند.
بربنیاد معلومات داکتر خوشیوال، در این 
معتادین  تداوی  برای  مکان  دو  والیت 
وجود دارد یکی شهامت سنتر که اطفال 
دیگر  و  می کند  تداوی  را   15 سن  زیر 
به  اما  است  بستر  بیست  شفاخانه  همان 
گفته او از اینکه نظر به راجستر آنها تعداد 
وزارت  بنا  است،  زیاد  کودکان  و  زنان 
شفاخانه  یک  که  دارد  نظر  در  صحت 
این  در  زنان  برای  را  دیگر  بستر  بیست 

والیت ایجاد نماید. 
گسترش  از  اظهارنگرانی  ضمن  وی 
در  به خصوص  مخدر  مواد  از  استفاده 
مناطق دوردست والیت جوزجان گفت: 
والیت  این  ولسوالی های  از  برخی  »در 
ترکمن نشین  ولسوالی های  جمله  از 
بلند  مناطق  دیگر  به  نسبت  معتادین  آمار 

می باشد.«
برای  موجود  امکانات  خوشیوال  آقای 
جوزجان  والیت  در  معتادان  تداوی 
راکافی دانسته گفت: »با وجودی که آمار 
ولی  است،  بلند  والیت  این  در  معتادین 
عدم حضور آنها برای تداوی باعث شده 

که مراکز کنونی کافی باشد.«
جعه  مرا  که  صورتی  در  او   گفته  به 
معتادین بیشترگردد، آنان نیز با مشکالت  

مواجه خواهند شد.
نبود  مخدر  مواد  معتادین  از  شماری  اما 
برای  جای  کمبود  و  مناسب  پذیرش 
اساسی شان  مشکالت  از  را  تداوی 
می دانند که آنان را مجبور به ادامه اعتیاد 
و رو آوردن به خرید و فروش مواد مخدر 

می سازد.
اعتیاد  از  که  معتادی  اکرم  محمد 
دارد  را  آن  ترک  قصد  و  پشیمان شده 
معتادین  شفاخانه  به  که  »ابتدا  می گوید: 
مراجعه کنیم، از نزد ما یک هزار افغانی 
ضمانت و چهل روز حاضری می خواهد.«

وی می گوید در حال حاضر روزانه 200 

می شود  اعتیادش  مصرف  تنها  افغانی 
ضمانت  افغانی  هزار  پرداخت  توان  و 
شفاخانه  این  شامل  را  خود  که  ندارد  را 

سازد.
 اما داکتر خوشیوال در رابطه به اخذ یک 
هزار افغانی ضمانت گفت: »آنان به خاطر 
پایبندی معتادین در حاضری این پول را 
شخص  که  صورتی  در  می نمایند  اخذ 
شکستاندن  و  شور  و  شر  بدون  معتاد 
پول  شفاخانه  این  شوند  مرخص  چیزی 
گرفته شده را واپس می دهد در غیر آن 
صورت خسارات وارده از جانب معتاد را 
او  به  را  متباقی  و  داده  پول دور  از همان 

تحویل می دهند.«
اما شماری دیگر از معتادان از طرز تداوی 
شفاخانه 20 بستر اظهار رضایت می کنند.

از اعتیاد محمداکرم 18 سال می گذرد و 
او  به نظر می رسد.  از این کار پشیمان  او 
می گوید: »اگر به حال من  و هم قطارانم 
توجه صورت نگیرد، ما عالوه بر استفاده 
مجبور  نیز  آن  قاچاق  به  مخدر  مواد  از 

می شویم.«
دارد  محمد طاهر که سابقه مستری گری 
اعتیاد  به  اورا  نااهلش  دوستان  می گوید 
به  مرا  ناباب  دوستان  »فریب  کشانیدند: 
این حال رسانده است و گرنه من مستری 
کار  دستم  زیر  شاگرد  چندین  و  هستم  

می کند.«
وی که 7 ماه از معتاد شدنش می گذرد، 
زیر  که  است  روز   11 »مدت  می گوید: 
بخیر  که  دارم  آرزو  و  دارم  قرار  تداوی 
خوب شده و دوباره به کسب قبلی ام که 

مستری گری است ادامه دهم.«
بستر  بیست  شفاخانه  کارمندان  از  وی 
بوده  راضی  جوزجان  والیت  معتادین 
می گوید: »باالی ما در هر سه  روز 20 در 
من  و  را کم می سازند  مواد  استفاده  صد 
حالت  قراردارم  تداوی  زیر  که  وقتی  از 

خودرا بهتر احساس می کنم.« 
آمار  افزایش  دلیل  صحی  کارکنان 
عالوه  بر  را  والیت  این  در  معتادین 
مهاجرت های دوران جنگ در فقر، دادن 
تریاک در دوران کودکی برای اطفال از 

سوی مادران شان عنوان می کنند. 
داکتر محمد ظریف معالج شفاخانه بیست 
این والیت   »در  بستر جوزجان می گوید: 
تمام   که  داریم  سراغ   را  خانواده هایی 
اعضای آن معتاد است و تمام مردم شهر 

شبرغان از این مساله آگاه هستند.«
که  اکثرخانواده هایی  می گوید  وی 
برای  دارند،  قالین بافی  پیشه  زنان شان 
اطفال خود در وقت کار تریاک می دهند 
تعداد  که  است  شده  باعث  امر  این  و 
معتادین اطفال و زنان در این والیت زیاد 

شوند. 
ایجاد  که  است  نظر  این  به  خوشیوال 
رفع  مردم،  برای  اشتغال  و  کار  زمینه 
از  جلوگیری  اولیه،  نیازمندی های 
راهکاری هایی  از  روانی  تشویق های 
است که می توانند میزان معتادین را کمتر 

ساخته وکار آنان را موثرتر سازد.

ACKU



 

کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

مقدمه
معطوف  افغانستان،  بشر  حقوق  مستقل  کميسيون 
بين المللي  حقوقي  توجيهات  و  پشتوانه ها  به 
)قطعنامه48/134 مورخ 20 دسامبر 1993 )اصولنامه 
پاريس(( و ملي )بند 6 موافقتنامه بن، ماده 58 قانون 
اساسي ج.ا.ا( و وظايف و صالحيت هاي مندرج در 
اساسنامه خود، همواره براي ارتقا و بهبود وضعيت 
و  توسعه  و  برآن  نظارت  و  حمايت  بشر،  حقوق 
کشور،  در  بشري  حقوق  فرهنگ  نهادينه شدن 
کوشيده است. کميسيون، متناسب با اهداف نظارتي 
و حمايتي و نيازمندي و ضرورت تشکيالتي خود و 
تامين  و  تضمين  و  امور  مناسب  سامان يابي  به خاطر 
تاسيس  و  کار  تقسيم  به  دست  بيشتر،  کارامدي 
اشخاص  بشر،  حقوق  تعليمات  چون:  بخش هايي 
داراي معلوليت، حمايت از حقوق اطفال، نظارت و 
بررسي از تخطي ها، حمايت از حقوق زنان و عدالت 
چنانچه  هرکدام،  بخش ها،  اين  است.  زده  انتقالي، 
مشخصي  حوزه هاي  در  پيداست،  عنوان شان  از 
امکانات  فرصت ها،  وظايف،  با  متناسب  و  فعال اند 
به  رسيدن  جهت  در  خود ،  موجود  توانايي هاي  و 

اهداف نهايي کميسيون، فعاليت مي کنند.
کوتاه  و  اجمالي  معرفي  هدف  با  نيز،  دستنامه  اين 
کميسيون و آشنايي با اهداف، وظايف، صالحيت ها، 
شيوه هاي کاري و دست آوردهاي آن و بخش هاي 

مختلف اين نهاد ملي چاپ و منتشر مي گردد.
بند  افغانستان بر مبناي  کميسيون مستقل حقوق بشر 
6 توافقات بن، منعقده ي 15 قوس 1380/ 5 دسامبر 

2001 )مکلفيت هاي اداره ي موقت( تاسيس شد.

تامين مقاصد جايز و  برای  دارند  افغانستان حق  اتباع 
و  اجتماع  قانون  طبق  سالح،  حمل  بدون  صلح آميز، 

تظاهرات نمايند. )ماده سی و ششم قانون اساسی(
حمله به مردم ملکی، حمله به تظاهرکنندگان، حمله 
تظاهرکنندگان  توسط  دولتی  محالت  و  مراکز  به 
مواردی  از  بی گناه  افراد  نهايت کشتن  و در  معترض 
در  ديگری  هرموضوع  از  بيشتر  روزها  اين  که  است 
رسانه ها به نشر رسيده و متاسفانه با ناگواری تمام دل 
هر هموطن ما را خون و روان رنجور و درد کشيده ما 

را بيشتر از پيش عذاب می دهد.
تنها در هفته گذشته ما شاهد حداقل دو مورد از اين 
نوع خشونت ها در کشور بوديم که اولی در ولسوالی 
تخار  واليت  در  دومی  و  ننگرهار  واليت  حصارک 

به وقوع پيوست. 
مردم  اعتراضی  تظاهرات  از  شده  نشر  گزارش های 
از  نفر  ده  نشان می دهد که حداقل  تخار،  در واليت 
هموطنان ما روز چهارشنبه قربانی حادثه ای گرديدند 
به  قانون و شايد هم،  از  نتيجه بی خبری مردم  که در 

اداره ي  يک  متحد،  ملل  به کمک  موقت،  »...اداره 
حقوق  وضعيت  از  تا  مي نمايد  تاسيس  را  مستقل 
حقوق  شکايات  به  و  نموده  نظارت  کشور  در  بشر 
اداره ي مستقل  اين  نمايد. همچنين  بشري رسيدگي 
حمايت  و  انکشاف  نهادينه ساختن،  زمينه ي  در 
حقوق بشر در سطح ملي با اداره ي موقت همکاري 

مي نمايد.«
موقت،  اداره ي  رييس  مکلفيت،  همين  اساس  بر 
را   1381 جوزاي   27 مورخ   362 شماره ي  فرمان 
بشر  حقوق  مستقل  کميسيون  تاسيس  به  رابطه  در 

افغانستان صادر نمود:
»کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان همانند ساير 
نهادهاي مماثل در سطح جهان که به نام »نهاد ملي 
مندرجات  از  الهام  با  مي شوند  ناميده  بشر«  حقوق 
قطعنامه 134/48 مورخ 20 دسامبر 1993 ملل متحد 
که به نام اصولنامه پاريس معروف است، ايجاد شده 

است.«
مشروعیت حقوقي کمیسیون:

کمسيون مستقل حقوق بشر افغانستان براساس ماده ي 
58 قانون اساسي کشور که در آن چنين آمده است: 
در  بشر  حقوق  بررعايت  نظارت  به منظور  »دولت 
کميسيون  آن،  از  حمايت  و  بهبود  و  افغانستان 
مستقل بشر افغانستان را تاسيس مي نمايد. هر شخص 
مي تواند در صورت نقض حقوق بشري خود به اين 
موارد  مي تواند  کميسيون  نمايد.  شکايت  کميسيون 
راجع  قانوني  مراجع  به  را  افراد  بشري  نقض حقوق 

سازد و در دفاع از حقوق آنها مساعدت نمايد.
قانون  توسط  کميسيون  اين  فعاليت  طرز  و  تشکيل   

دليل بی توجهی مقامات امنيتی شهر طالقان مرکز اين 
واليت، اتفاق افتاد.

بود.  تکان دهنده  و  دل��خ��راش  واقعا  حادثه  اي��ن 
از  دادخ��واه��ی  هدف  به  که  م��ردم  از  موج عظيمی 
حاکميت ملی در رابطه به کشته شدن چهار نفر که به 
ادعای مسووالن نظامی ناتو، شورشی و به اذعان مردم، 
افراد ملکی و بی گناه بودند، در شهر طالقان به حرکت 
آمده و در نهايت دست خوش سودجويی های برخی 
از افراد مغرض و مخالف امنيت و حاکميت ملی قرار 
گرفته وبه هرج و مرج کشيده شده و به سمتی جهت 

داده می شود که نبايد می شد. 
به مراکز  ميان تظاهر کنندگان  از  مثل هميشه کسانی 
ونيروهای  نموده  دولتی حمله  و ساختمان های  امنيتی 
امنيتی را وادار به واکنش می کند. اين واکنش فاجعه 
جدی تری را به بار آورده و عالوه بر کشتن حداقل ده 
نفر از تظاهرکنندگان، ده ها نفر ديگر را زخمی نمود.

به  اين گونه حوادث کيست؟  در  اصلی  مقصر  اين که 
شرايط  حوادث  اين گونه  از  موردی  هر  می رسد  نظر 

که  است  طبيعی  و  داشته  را  عوامل خاص خودش  و 
هريکی  به  رابطه  در  که  مشخصی  تحقيقات  از  بعد 
از آن ها صورت می گيرد، مشخص خواهد شد. ولی 
آنچه را که نبايد فراموش کرد اين است که متاسفانه 
و  مسالمت آميز  دادخواهی  روش های  فرهنگ  هنوز 
اکثر  دليل  همين  به  و  نشده  نهادينه  جامعه،  در  مدنی 
تظاهرات های مسالمت آميز، دچار هرج و مرج شده و 

منجر به خشونت می گردد.
هنوز در جامعه ی ما کمتر کسانی يافت می شوند که 
برگزار  شرايطی  چه  تحت  و  چطور  تظاهرات  بدانند 
شده و استفاده از اين حق با چه مسووليت های قانونی 

ممکن خواهد بود.
از طرفی هم حوادث مکرر که تاکنون در اين زمينه 
امنيتی  نيروهای  که  می دهد  نشان  است  داده  رخ 
کنترول  در  چندانی  موفقيتی  نتوانسته اند  نيز  کشور 
تفنگ،  حاکميت  تاثير  تحت  و  داشته  تظاهرکننده ها 
باربار مردمی را به تير بسته اند که حق شان حمايت و 

دلجويی بوده است.
بنابراين اميد واريم دولت افغانستان و جامعه ی جهانی 
بر  عالوه  و  داشته  خصوص  اين  در  بيشتری  تمرکز 
حوادث  اين گونه  وقوع  از  پيشگيرانه  تدابير  اتخاذ 
باالرفتن  کنار  در  که  بياورند  به وجود  را  شرايطی 
ميزان معلومات شهروندان از روش های مدنی و سالم 
اعتراض عليه واقعيت های ناگوار اجتماعی، هيچ فردی 
از نيروهای امنيتی کشور، نتواند اين گونه و در کمال 
بيچاره و  برده و مردمان  به ماشه   بی مسووليتی، دست 

بی دفاع را به تير ببندد.



تنظيم مي گردد.«
شوراي  اساسي،  قانون   58 م��اده ي  حکم  براساس 
تشکيل،  قانون  افغانستان،  اسالمی  وزيران جمهوری 
حقوق  مستقل  کميسيون  صالحيت هاي  و  وظايف 
مورخ   7 شماره ي  مصوبه ي  در  را  افغانستان  بشر 
1384/2/12 از طرف مجلس وزرا در 4 فصل و 35 
ماده تصويب نمود. اين قانون پس از توشيح رييس 

جمهور و نشر در جريده ي رسمي نافذ شد.
حقوق  مستقل  کميسيون  بين المللي،  قوانين  نظر  از 
قطعنامه  مندرجات  با  مطابقت  در  افغانستان  بشر 
134/48مورخ 20 دسامبر1993 ملل متحد که به نام 

اصولنامه  پاريس شناخته مي شود ايجاد شده است:
اصول پاريس:

بايد در هر کشور  کميسيون )نهاد( ملي حقوق بشر 
تاسيس گردد تا از حقوق بشر حراست به عمل آمده 

و وضعيت حقوق بشر بهبود يابد.
نهادملي حقوق بشر بايد داراي يک اليحه ي وظايف 
و  تشکيل  ترکيب،  شامل:  تفصيلي  اساسنامه ي  و 
قانون  در  بايد  نهاد  اين  باشد.  آن  صالحيت هاي 

اساسي يا سند تقنيني ديگر تسجيل شده باشد.
پيشنهادهاي  ارايه ي  بر  عالوه   بشر،  حقوق  نهادملي 
و حمايت حقوق  بهبود  به منظور  دولت  به  مشورتي 
پيشنهادها،  مي تواند  مردم  شکايات  سمع  و  بشر 
آزادانه  به صورت  خودرا  توصيه هاي  و  گزارش ها، 
از طريق رسانه هاي گروهي، به آگاهي عامه برساند.
ادامه دارد
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دستنامه ي معلوماتي
كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان

مبانی 
و سیر تحول 
حق آزادی 

و امنیت شخصی
اما برفرض برایت و قلمرو شمول آن نیز انتقاداتی به عمل آمده است. 
برایت،  فرض  که  بودند  باور  براین  اثباتی  مکتب  طرفداران  جمله  از 
بزهکار حرفه ای که دارای سوابق کیفری هستند و نیز متهمانی که در 
هنگام ارتکاب جرم مشهود دستگیر شده اند را در بر نمی گیرد. همچنین 
طرفداران نگرش بی طرفانه به متهم نیز براین باور بودند که فرض برایت 
برای متهم، با بی طرفی قضایی در تضاد است و باید همان گونه که از 
فرض بزهکاری نسبت به متهم دوری گردد از فرض برایت هم اجتناب 
شود و نسبت به متهم نگرشی بی  طرفانه داشت. انتقادات نسبت به فرض 
فرض  باورمندان  است.  رد شده  فرض  این  طرفداران  از سوی  برایت 
فرض  شمول  عدم  درباره ی  اثباتی  مکتب  طرفداران  ادعاهای  برایت 
یادشده بر متهمان دارای سابقه کیفری یا متهمان دستگیر شده در هنگام 
جرم مشهود را بی پایه دانسته و نگرش بی طرفانه به متهم را نیز سالحی 
مناسب و موثر در اختیار حکومت های خودکامه می دانند که با استفاده 
از آن در عمل فرض مجرمیت جایگزین فرض برایت می گردد. زیرا 
مسلم است هرگاه دالیل کافی علیه متهم وجود نداشته باشد نمی توان 
نسبت به وضعیت وی بی طرف ماند یا باید فرض را بر مجرم بودن وی 
قرار داد یا بی گناه بودن او، اگر فرض را بر برایت بگیریم که حکم 
برایت صادر می گردد و هرگاه نخواهیم چنین فرضی را بپذیریم باید 
و  برایت  فرض  نفی  دیگر  بیانی  به  دهیم.  قرار  مجرمیت  بر  را  فرض 
می انجامد.  متهم  قبول فرض مجرمیت  به  نهایت  در  بی طرفی  پذیرش 
غیرقابل  امری  و  بوده  بی گناهان  دانستن  گناهکار  معادل  امر  این  که 
تنها راهکار عادالنه در  برایت  از این رو پذیرش فرض  پذیرش است. 

یک دادرسی کیفری است.
ب( آثار فرض برایت بر دادرسی کیفری

پذیرش فرض برایت دو اثر عمده در دادرسی کیفری دارد. یک اثر آن 
حقوق دفاعی متهم و دیگری حقوق ناظر بر تامین آزادی متهم است. 
بهره مند  دفاعی  از حقوق  متهم  این فرض،  پذیرش  با  اول  وهله ی  در 
طیف  می شود  ناشی  برایت  فرض  از  که  متهم  دفاعی  حقوق  گردد. 
گسترده ای را در برمی گیرد که از جمله این حقوق می توان به قواعدی 
همچون اعطای فرصت و امکانات الزم به متهم برای دفع اتهام از خود 
اقرار علیه خود  اثبات بی گناهی یا شهادت و  به  نیز منع اجبار متهم  و 
اشاره کرد. در مجموع فرض برایت آثار بسیار زیادی بر حقوق دفاعی 

متهم دارد که امکان پرداختن به آنها در این نوشتار وجود ندارد.
اما فرض برایت بر حقوق ناظر به تامین آزادی متهم نیز تاثیر به سزایی 
بشر  حقوق  اعالمیه ی  همچون  حقوقی  اسناد  در  این رو  از  و  دارد 
فرانسه و در راستای حفظ آزادی های فردی فرض برایت مورد تاکید 
بایستی فرد از تمامی حقوق  با پذیرش فرض برایت  قرارگرفته است. 
ناشی از حق آزادی و امنیت شخصی که پیش از این به آنها اشاره شد 
بهره مند گردد. زیرا فرض برایت، فردرا تا پیش از صدور حکم قطعی 
پشتیبانی  مورد  نیز  بی گناه  فرد  یک  آزادی  می داند،  بی گناه  قضایی 
قانون بوده و وی بایستی از تضمینات الزم برای حفظ آزادی و امنیت 

شخصی اش متمتع شود.
امنیت شخصی در  و  مبحث دوم: سیر تحول حق آزادی 

جهان
تالش  آزادی خواهان  و  شد  پدیدار  آزادی  فکر  که  هرجامعه ای  در 
امنیت شخصی  و  آزادی  نمایند،  محدود  را  استبداد  قدرت  تا  کردند 
از جمله مهمترین و بنیادی ترین حقوق مورد مطالبه آزادی خواهان از 
سیزدهم  سده ی  در  این که  از  پس  انگلستان  در  این رو  از  بود.  دولت 
پادشاه کشورشان  مطلق،  استبداد  علیه  عادی  مردم  و  اشراف  میالدی 
به پا خواستند و وی را وادار به پذیرش حقوق و آزادی های اساسی شان 
کردند، آزادی و امنیت شخصی نیز از جمله  مهمترین حقوقی بود که 
تاریخ  به  که  کبیر  منشور  نام  به  مشهورش  فرمان  در  انگلستان  پادشاه 
در  شناخت.  رسمیت  به  انگلستان  مردم  برای  کرد  جون 1215 صادر 
امنیت  و  آزادی  حق  بر  آشکار  گونه ای  به  کبیر  منشور   39 ماده ی 

شخصی تاکید گردید. در این ماده تصریح شد.
ادامه دارد

ماده ی سی و ششم قانون اساسی:
اتباع افغانستان حق دارند برای تامین مقاصد جايز و صلح 

آمیز، بدون حمل سالح، طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمايند.     

قسمت اول

تظاهرات مسالمت آميز 
حق مردم است

م. ع. بشارت
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پنج سال قبل از امروز گروهی از قلم به دستان گردهم 
آمدند و در یک روز بهاری اولین نسخه روزنامه ای را 
به نام »8 صبح«، در اولین روز ماه جوزا در سال 1386 
تقدیم بازار نه چندان گرم روزنامه نگاری در افغانستان 

کردند.
این روزنامه با گذشته زمان فرهنگیان و روزنامه خوانانی 
را به خود جلب کرد و دوسال قبل روزنامه از مرز های 
والیات  به  را  قدم هایش  اولین  و  جهید  بیرون  کابل 

گذاشت.
امروز 8 صبح عالوه بر کابل در نه والیت، دفاتر والیتی 
والیات  از  صبح   8 خبرنگاران  که  را  مطالبی  و  دارد 
می شوند،  چاپ  روزنامه  در  همه روزه  می دارند،  تهیه 
اما اکنون روزنامه خواسته است نظرات خوانندگان اش 

در والیات را درباره خودش بداند.
کندز

کتاب فروشی های  از  یکی  مسوول  یعقوبی،  مصباح 
چون  بخش هایی  روزنامه  این  »در  کندز:  والیت 
ورای  »از  گزارش های  و  جالب  هفته«،  »کاریکاتور 
این  ولی  خواندنی.  و  هستند  غم انگیز  آتش«  و  دود 
سرگرمی  بخش  به  روزنامه  این  که  باید گفت  نیز  را 
توجه نکرده است. بخش آگهی دهی اش عالی است، 
تا حدی که افزایش خبر یک مقدار خسته کننده است.«

به  نسبت  »8صبح،  کندز:  در  روزنامه نگار  عین الدین، 
همه ی روزنامه ها درست می نویسد، ولی جاهایی هم 
هست که آن قدر توجه نمی شود. مثال باربار دیده شده 
شده،  برده  کار  به  »می کند«  جای  به  »می نماید«  که 
...« بودند  نوشته  روزنامه،  اول«  »زنگ  در  هم  روزی 

تظاهرات ها...« که می توانستند آن را به گونه ی درست 
روزنامه  این  بنویسند.  »مظاهره ها«  یا  و  »راهپیمایی ها« 
که  پاگذاشته  زیر  را  زبان ها  استقالل  هم  جاهایی 
یک  8صبح،  هرصورت،  به  اما  کرد.  انکار  نمی شود 
در  غنیمتی  و  است  افغانستان  در  بی رقیب  روزنامه ی 

زمینه ی رسانه های چاپی کشورمان.«
تخار

سید معصوم سعیدی، آموزگار لیسه ی ابوعثمان تالقانی: 
استقالل طلب  و  بوده  عصیانگر  طبیعی  طور  به  »انسان 
را  انسان  ذاتی،  انگیزه ی  همین  موجودیت  و  می باشد 
تیزبین و گوش  با چشمان  را  تاریخ  تا  جهت می دهد 
حق شنو قضاوت کرده در درازنای زمان برمال ساخته 
و می سازد و پژواک تاریخ هرگز بی اثر نمی ماند؛ حقا 
که 8 صبح، این اثر را سرعت بخشیده قابل تمجید و 

درخور ستایش است.«
عبدالحمید، فعال جامعه ی مدنی در تخار ضمن تعریف 
و تمجید روزنامه گفت: »این روزنامه به نیازمندی های 
مبرم من و آنانی که سونامی بیکاری را تجربه می کنند، 
جسارت  اگر  پندارم  که  نمی پردازد  هیچ  یا  و  کمتر 
به  صبح   8 گردانندگان  کم توجهی  نشانگر  نشود،  
به  بی توجهی  همچنین  است.  خوانندگانش  نیازهای 
مسایل ورزشی نیز از ضعف های این روزنامه می تواند 
باشد؛ و بر عالوه پرداخت کمرنگ و اکتفا به برخی 
روزنامه  می تواند  نیز  دین پژوهی  و  ادبی  نقدواره های 
مبدل  محض  سیاست زدگی  به  و  دارد  باز  تنوع  از  را 

سازد.«
هنری،   »مباحث  گفت:  مدنی  جامعه  فعال  این 
در  جایگاهی  همچنان  قانون گرایی  و  روان شناسی 
صفحات زرین 8صبح ندارند و مهم تر از همه مساله ی 
متاسفانه  روزنامه  حافظه ی  این  از  که  است  اقتصادی 

فراموش شده است.«

مي بینم  دولتي  ادارات  در  من  جایی که  تا  ازین رو 
عالقمندان این روزنامه زیادتر مي شود.«

هرات
به  »8صبح  هرات:  در  ژورنالیست  فدا،  مجیدی  فرهاد 
خوبی توانسته است با تشخیص درست از خواست های 
مخاطبین خود به آنها نشان دهد که یک رسانه چاپی 
از چه جایگاهی برخوردار است و همانا این امر توانسته 
در  رسانه  این  گسترش  برای  خوبی  یاری رسان  است 

سطح والیات دیگر باشد.«
همیشه  که  »نکته ای  هراتی:  خبرنگار  مشعوف،  فیروز 
در 8 صبح مد نظرم بود این بود که اخبار و وقایع روز 
در  تکراری  و  اطالع رسانی  صورت  به  را  افغانستان 
اختیار مردم قرار نمی دهد و تالش بر این دارد که در 

قالبی دیگر چه با مطلبی طنزآمیز، انتقاد، ویا نقاشی و 
گاه ها کاریکاتور اطالع رسانی کند.«

فضای  »در  هراتی:  شهروند  قادری،  احمد  بصیر 
دوسال  این  در  صبح    8 حضور  هرات  بی روزنامه ی 
واقعا جایگاه بایسته و شایسته ای را برای خود اختصاص 
داده و به همین خاطر هم مورد استقبال گرم مخاطبان 
قرار گرفته، ولی این مساله مانع از آن نمی گردد که از 
چند نکته قابل تامل در مورد 8صبح بگذریم؛ نخست 
بیشتر از این که به عنوان یک روزنامه  این که 8 صبح 
اصالح گر مطرح گردد به عنوان یک رسانه منتقد در 
را  تقصیر ها  افغانستان همه  تنها دولت  حدی که گویا 
از  چالش ها  که  حالیست  در  این  می کند.  عمل  دارد 
جوانب مختلف است، ولی 8 صبح همه ی کوزه ها را 
مستقیم  حضور  دوم  قدم  در  می شکند.  دولت  سر  بر 
مردم در 8صبح گنگ و نامفهوم است؛ یعنی 8 صبح 
به نوحی سمت و  باشد  این که تربیون مردم  به عوض 
سو دهنده ی مردم است و این مساله ذهنیتی را در میان 
مسیر  عمدا  8صبح  گویا  که  می کند  ایجاد  مخاطبان 
مشخصی را به مردم می خواهد نشان دهد. درحالی که 
رسالت رسانه ها این است که مسیر انتخاب شده مردم 

را روشن سازد.«
بدخشان

فیض آباد  معلم  تربیت  در  استاد  عثمانی،  خوشقدم 

خالد مصطفوی، نویسنده و 
یک تن از خوانندگان روزنامه 
8صبح می گوید: »8 صبح به 

مسایل ادبی، سیاسی واقتصادی 
دنباله دار نمی پردازد به این 
معنی که صفحات مشخص 
به نام این بخش ها ندارد و 

یکی از جمله نقیصه های جدی 
دیگر این روزنامه این است 

گزارشگران والیتی شان بسیار 
گذرا و بدون این که توجه جدی 
به توازن و موثقیت منبع داشته 
باشند به نشر خبر و گزارش 
اقدام می نمایند و همچنین 

بسیاری مطالب روزنامه ازلحاظ 
ایدیولوژیک یک طرفه نشر 

می شود.«



8صبح  روزنامه  دست اندرکاران  این که  »از  می گوید: 
قرار  پوشش  وتحت  نکردند  فراموش  را  بدخشان 
دارند، ما شهروندان این والیت ممنون وسپاس مندشان 
هستیم، زیرا غیر از روزنامه 8صبح دراین والیت هیچ 
که  چاپی  نشریات  و  ندارد  وجود  دیگری  روزنامه ی 
نشر  گاه نا مه   صورت  به  دارند  فعالیت  والیت  دراین 

می شوند.«
خوانندگان  از  یک تن  و  نویسنده  مصطفوی،  خالد 
ادبی،  مسایل  به  صبح   8« می گوید:  8صبح  روزنامه 
معنی  این  به  نمی پردازد  دنباله دار  واقتصادی  سیاسی 
که صفحات مشخص به نام این بخش ها ندارد و یکی 
از جمله نقیصه های جدی دیگر این روزنامه این است 
این که  بدون  و  گذرا  بسیار  والیتی شان  گزارشگران 
به  باشند  داشته  منبع  موثقیت  و  توازن  به  توجه جدی 
نشر خبر و گزارش اقدام می نمایند و همچنین بسیاری 
نشر  یک طرفه  ایدیولوژیک  ازلحاظ  روزنامه  مطالب 

می شود.«
مسوول  مدیر  و  شاعر  خاکساری،  اهلل  صبغت  داکتر 
روزنامه  این  »در  می گوید:  بدخشان  صدای  هفته نامه 
یک صفحه مشخص برای شعر وادب وجود ندارد و از 
دست اندرکاران روزنامه می خواهم تا با درنظر گرفتن 
یک صفحه مشخص برای شعر و ادب اشعار وطنزهای 
انتقادی را نشر نمایند چراکه مردم افغانستان درشرایط 

موجود عالقمندی خاص به اشعار انتقادی دارند.«
به صورت طوالنی  اوقات مطالب  به گفته وی گاهی 
نشر می شود که خواننده را گیج می نماید، بنابراین اگر 
از نشر مطالب طوالنی جلوگیری شود، خوب خواهد 

بود.
جوزجان

که  استیم  »خوشحال  شبرغان:  شهر  باشنده  نبی،  غالم 
عنوان  به  من  داریم.  شبرغان  در  را  8صبح  روزنامه 
رسانه های  می گویم،  انتقاد  به عنوان   نه  پیشنهاد 
خبر  تناسب سرعت  در  درکشورما  تصویری وصوتی 
است  نیاز  بنابراین  می باشد.  پیش گام  روزنامه ها  از 
تحلیلی  اندازه  یک  8صبح  روزنامه  گزارش های 
ارایه  بیشتر  سیاسی  ژرف  مطالب  و  باشد  وتحقیقی 

شود.«
معدن:  جیولوژی  رشته  در  محصل  الدین،  سراج 
نظر من یک روزنامه کامال موفق  به  »روزنامه 8صبح 
هم  نواقص  بدون  که  گذاشت  نباید  ناگفته  اما  است 
نیست. در نشر اخبار و تحلیل های سیاسی روز خوب 
بوده ولی در قسمت مسایل فرهنگی وسینمایی مطالب 

وخبرهای ملموسی نداشته است.« 

بلخ
دربلخ:  مدیوتیک  دفتر  مسوول  رحیمی،  شفیع  محمد 
واکاوی  و  سیاسی  تحلیل  ارایه  نظر  از  روزنامه  »این 
و  موثرترین  از  یکی  جهان  و  افغانستان  رویداد های 
پربارترین روزنامه های کشور می باشد. هرچند نقایص 
و عیوب خود را دارد که تنها به یک مورد آن اشاره 
می کنم وآن کمبود مطالب سرگرمی و تفریحی است 
مختلف  بازی های  به  صفحه  یک  همه روزه  باید  که 
فکری ـ جدول حروف متقاطع، جدول سودوکو و... 
ـ اختصاص دهد، به خاطری که شمار زیادی از جوانان 
و عالقمندان روزنامه ها عالقمند موضوعات تفریحی و 

تفننی نیز هستند.«
ذبیح اهلل پویا، باشنده شهر مزار شریف: »چیزی که در 8 
صبح برای من جالب است نحوه گزارش دهی است که 

خیلی کوتاه و پرمحتوا طرح ریزی و چاپ می شود.«
مزار  شهر  شهروندان  از  تن  یک  یعقوب،  محمد 
کشور،  سیاسی  آلوده  فضای  »علیرغم  شریف: 
موجودیت تنش های قومی و سمتی و تطمیع رسانه ها، 
8 صبح توانسته مستقالنه با بیان درد ها، رنج های مردم 
مسیرش را طی نماید که خود یک ارزش و زیرساخت 
برای گستردگی و تداوم آزادی بیان می باشد. هستند 
در  چه  و  کابل  در  چه  نوشتاری  رسانه های  بودند  و 
والیت های دیگر که به شکل ابر بهاری آمدند و رفتند 
از  8صبح  ولی  نگذاشتند.  جامعه  در  چندان  تاثیر  اما 
در والیات خوب  این سو  به  دوسال  به  نزدیک  مدت 

پیشرفت داشته است.«
بغالن

سید عارف عابد، معلم در یکی از مکاتب شهرپلخمري 
گفت: »روزنامه دروالیت بغالن به قسم سیستماتیک و 
مسلسل نمي رسد و بسیاری از روزها، روزنامه ی امروز 
بغالن   مردم  این که  دیگر  مي گردد.  توزیع  فردا  به 
کمتر درین روزنامه خود را مي یافند و گزارشات در 
عرصه هاي سیاسي، اجتماعي، فرهنگي و دیگر موارد 

از بغالن کمتر نشر مي شود.«
 محمود حقمل، سخنگوي والي والیت بغالن گفت: 
است  بي طرف  و  موفق  »روزنامه 8صبح یک روزنامه 
آن  کنار  ودر  بوده  دولت  خوب  منتقد  همیشه  و 
نشر مي کند،  را هم  انکشافات دولت  و  دست آورد ها 

در ترازو و قضاوت 
خوانندگان

تهیه و تنظیم: صدیق ذلیق
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.Īó Ħģ őÓÊ  īæģĩ¦ őį Īį Łœħ
 őïÉå  řě  êŒŔ  ĮįÉĩ  ĢİěÊĈď  ĪģĪĔß ĭêôÍ  å
 êİċ  å  ĥêï  ĪģĪªÉĪľ  ĮÔİĤğÉ  ő¤  ĭĪó
 īĪó Őå ËÊÔª ËÊðß ĦĜÎª ĦěĪģ¦ĩ ĮģĪģÊē

.íæ
 ĮģÊïé ĞĜïÉ ËÉĪģ êįëĩ ĮĜćÉ ġÊÔð¤ĪĜÍ å
 Ħě ĦÔïĩéĩ ĦÓ őĠ«àğ ŐêÔï ġÊÔð¤ĪĜÍ å
 ĭêÎã ĦĻœģ Ħğ17 ê  śğ śğÉĩé å ő¤ ĦČħ
 ę¦ĩ  å  ĪģÊįÊİĤ¥İ¤  ĪĿĤ   ĪČħ  å  ĪİĤïé
 ĪģÊİľĪ  ĮģÊÔðªÊ  å ő¤ Yęŗªéĩ êÎã ĩæœª

.ęĩ ĭĪó ę¦ĩ ĩëŔ Ħ 
 Īį  ĥéÊ¡ě  őĤĻĜ   å  őŇœ   Őåå  êįëĩ  ĮĜćÉ
 Īľéĩ Īðě å ő¤ Yĭŗª ŖĪÛ Ğħ ġĪİðœĠª
.ĭĪª ŐæģÉŖĩ ĸĪ é ŗ¡ôÍ Ě¡ã ĦÍ ĦĤģ å

 őïĪċ Ħě ĪģÉéÊņ őĺĪª å őª ġĪŊêÎċ ĭŗğĪě Ħ  őŇœ  Őåå
.ĭå ĭŗª őį ġĪįéĵ ĩÉ ĮěåĪņ ġĪŊêÎċ ¨Ŕ

 ŐêÓ  éĩë  Ħ   őðİ   YĭĪó  ęŗÓ  ©Ĝã  Éå''  ĮįÉĩ  ĭĩå
 Ī«Ĝã Yĥĩ Ħģ ĦĜïĩ ęĩŔ Łœħ ĥêï ĭĩå Ħě YŐĪó ĚÔðİãÉ
 Yĭŗª Īğ õĶã ő¤ Yśóéĩ ĦÓ ĪðİěĪ  ő¤ Ěįĩĩ ĦÓéĩ

'' .Őŗªĩ Őê  őį ŐëŔ ĩÉ ęĪó ĩÊÓÉé ŐêÓ îİěĪ  Īã
 å ŐæģÉŖĩ ĦěÊª ĥĩå ĭŗŊĩ ĮįÊİĤ¥İ¤ Ħċå ő¤ ĭřœª Ěįĩ
 å ĪĠİï ĮĜįÊÎē Ħě ő¤ Yęĩ ĮĜĜÓ ĦÓ ġÊÔðªÊ  Őéĵ Ħě ġÉêįÉ

.ęĩ ġÉĩé éĪě ê  őĺĪª
.ĩ ĭĪó êœÓ Ğħ Òãĩ ĩìŒĩ å ĭĩåå ő¤ ĮįÉĩ îİěĪ 

»يک  انهدام  و  شناسايی  از  ايران  اطالعات  وزارت 
شبکه پيچيده جاسوسی و خرابکاری« وابسته به سازمان 

اطالعات مرکزی امريکا خبر داده است.
با  که  است  کرده  اعالم  اطالعيه ای  در  وزارت   اين 
متالشی شدن اين شبکه »30 نفر از جاسوسان امريکايی« 
عملياتی«  اطالعاتی–  »افسران  از  نفر   42 و  بازداشت 

سازمان اطالعات مرکزی امريکا شناسايی شده اند.
بنا بر ادعای وزارت اطالعات ايران، اين شبکه در چند 
کشور جهان فعال بوده و با استفاده از پوشش هايی مانند 
خارج  در  تحصيل  و  اشتغال  اقامت،  وعده  ويزا،  ارايه 
تخليه  شهروندان،  از  عده ای  فريب  صدد  »در  ايران  از 

اطالعاتی و به جاسوسی واداشتن آنها« بوده است.
و  سفارت خانه ها  از  ايران  اطالعات  وزارت 

امارات  ويژه  به  در چند کشور  امريکا  کنسولگری های 
پايگاه های  به عنوان  ترکيه  و  ماليزيا  عربی،  متحده 

جمع آوری اطالعات اين شبکه نام برده است.
جاسوسی«   »شبکه  اطالعات،  وزارت  اطالعيه  بر  بنا 
مراکز  از  اطالعات  جمع آوری  حال  در  شده  کشف 
علمی، تحقيقاتی، دانشگاهی و همين طور از حوزه های 
بيوتکنالوژی  و  دفاعی  و  هوايی  هسته ای، صنايع  انرژی 

ايران بوده است.
بنا بر اطالعيه وزارت اطالعات ايران، استفاده از عمليات 
از  تعدادی  کردن  »دوبل  به  اقدام  و  اطالعاتی  معکوس 
جاسوسانی که به استخدام سازمان سيا در آمده بودند«، 
از  اطالع  کسب  برای  رفته  به کار  شيوه های  جمله  از 

اهداف و اقدامات اين شبکه و »فريب« آن بوده است.

وزارت اطالعات ايران ضمن تاکيد بر اين که »اين اقدام 
خصمانه از حافظه وزارت اطالعات زدوده نخواهد شد«، 
به مردم ايران توصيه کرده است که نسبت به ارتباطات 
و  اشتغال  تحصيل،  به  دعوت  پوشش  در  مشکوک 
نظر  نيز  و  رواديد  اخذ  کشور،  از  خارج  در  اقامت  يا 
نهايت دقت را داشته  فاقد منشا معتبر  تلفنی  سنجی های 

باشند.
منتشر  حالی  در  جاسوسی«  »شبکه  اين  شناسايی  خبر 
شده است که حيدر مصلحی، وزير اطالعات ايران، در 
تهاجمی  »برنامه  از  يادداشتی  در   1389 سال  حوت  ماه 
اطالعاتی  با سرويس های  مقابله  برای  وزارت اطالعات 
جمهوری  رهبر  تاکيد  پی  در  خارجی«  کشورهای 

اسالمی خبر داده بود.

با  ديدار  در  اسراييل،  وزير  نخست  نتانياهو،  بنيامين 
سفيد  کاخ  در  امريکا،  جمهور  رييس  اوباما،  باراک 
مستقل  کشور  تاسيس  درباره  را  وی  پيشنهادی  طرح 
سال1967،  جنگ   از  قبل  مرزهای  براساس  فلسطينی 

رد کرد.
در پايان اين ديدار دو ساعته باراک اوباما اذعان کرد 

که دو کشور بر سر مساله صلح اختالف نظر دارند.

بنيامين نتانياهو نيز در کنفرانس خبری مشترک با باراک 
از  پيش  مرزهای  به  بازگشت  پيشنهاد  که  گفت  اوباما 

جنگ 1967، اسراييل را »غيرقابل دفاع« خواهد کرد.
آماده  اسراييل  که  حالی  »در  گفت:  نتانياهو  بنيامين 
است برای برقراری صلح امتياز سخاوتمندانه ای بدهد، 
بپذيرد،  را   1967 سال  مرزهای  به  بازگشت  نمی تواند 

چراکه اين مرزها غير قابل دفاع هستند.«
بنيامين نتانياهو گفت: »صلح براساس توهم در نهايت با 

صخره واقعيت ها در خاورميانه برخورد خواهد کرد.«
است  ممکن  اين که  به  اشاره  با  اسراييل  وزير  نخست 
بشود در برخی از مسايل کوتاه آمد، گفت: »بازگشت 

به مرزهای پيش از جنگ 1967قابل پذيرش نيست.«
نخست وزير اسراييل پيش از آن که بامداد جمعه وارد 
رييس  اظهارات  از  نوميدی  ابراز  ضمن  شود  امريکا 

قبال  در  را  او  موضع  امريکا،  جمهور 
از جنگ 1967 »غيرقابل  قبل  مرزهای 

دفاع« خوانده بود.
باراک اوباما در سخنرانی روز پنجشنبه 
و  اسراييل  »مرزهای   بود:  گفته  خود 
خطوط  براساس  می بايست  فلسطين 
سال 1967 استوار باشد، همراه با توافق 
بنابراين مرزهای  برسر معاوضه مناطق، 
دو  برای  شناخته   رسميت  به  و  امن 

کشور تعيين شوند.«
»مردم  بود:  کرده  اضافه  اوباما  آقای 
دولت  يک  در  دارند  حق  فلسطين 
خود  بر  استقالل،  دارای  و  فراگير 
را  قابليت هايشان  و  کرده  حکومت 

بارور کنند.«
در جريان جنگ شش روزه در جون سال 1967، ارتش 
اسراييل کرانه باختری رود اردن از جمله بيت المقدس 

شرقی را تصرف کرد.
که  گفت  خبری  کنفرانس  اين  در  نيز  اوباما  باراک 
و  اصول  ديگر  بار  اسراييل  وزير  نخست  با  ديدار  در 
را  خاورميانه  صلح  درباره  پيشنهادی اش  محورهای 

مطرح کرده است.

امنيت  تامين  بايد  امريکا گفت: »هدف  رييس جمهور 
اسراييل، دولت يهود باشد، اما امنيت پايداری که يک 

دولت فلسطينی کامل و موثر را به همراه دارد.«
باراک اوباما همچنين اذعان کرد که با بنيامين نتانياهو 
بر سر بهترين راه حل برای صلح برای احيای مذاکرات 

متوقف شده صلح اختالف نظر دارد.
بيان  نحوه  و  زبان  در  اندک  اختالفات  اين  وی گفت 

است که ممکن است بين دو دوست نيز رخ دهد.

رهبران چين و کوريای جنوبی 
از مناطق زلزله زده جاپان بازديد کردند

و  زلزله  از  ناشی  آسيب ديده  مناطق  از  جنوبی  کوريای  و  چين  رهبران 
سونامی ماه مارچ در جاپان بازديد کرده اند.

ون جيابايو، نخست وزير چين و لی ميونگ باک، رييس جمهور کوريای 
کوريای  و  چين  )جاپان،  کشور  سه  رهبران  ساالنه  اجالس  برای  جنوبی 
آنها  رسمی  مذاکرات  آغاز  از  پيش  اما  کرده اند  سفر  توکيو  به  جنوبی( 
با نايوتو کان، نخست وزير جاپان، اين سه نفر با خانواده های جاپانی در 

مرکزی در شصت کيلومتری نيروگاه فوکوشيما ديدار کرده اند.
قرار است رهبران سه کشور در باره تقويت روابط و مسايل مورد عالقه 

مذاکره کنند.

پيشنهاد علی عبداهلل صالح 
برای برگزاری انتخابات زودهنگام در يمن 
 پس از هفته ها تالش از سوی کشورهای شورای همکاری خليج فارس 
برای خاتمه بحران سياسی در يمن، علی عبداهلل صالح، رييس جمهور يمن، 
نظر اين شورا مبنی بر کناره گيری از قدرت را رد کرد اما پيشنهاد داد که 

انتخابات پيش از موعد در يمن برگزار شود.
به گزارش خبرگزاری اسوشيتدپرس، وی که در صنعا، پايتخت يمن، در 
برابر ده ها هزار تن از هوادارانش سخن می گفت، پيشنهاد داد که انتخابات 
رياست جمهوری زودهنگام در يمن برگزار شود اما در مورد زمان انجام 

چنين انتخاباتی توضيحی نداد.
سخنرانی وی در حالی انجام شد که همزمان، صدها هزار تن از مخالفانش 
برکناری  خواستار  او،  سخنرانی  محل  به  نزديک  ميدانی  در  در  تجمع  با 

فوری آقای صالح از قدرت شدند.
پيشنهاد شش عضو شورای همکاری خليج فارس برای حل بحران يمن که 
از حمايت امريکا نيز برخوردار است، دربرگيرنده تشکيل دولت وحدت 
ملی، واگذاری قدرت علی عبداهلل صالح به معاونش و پايان اعتراض های 

خونين اين کشور است.
معاون علی عبداهلل  به  از واگذاری قدرت  ماه پس  پيشنهاد دو  اين  برپايه 

صالح، برای انتخاب رييس  جمهور جديد رای گيری می شود.
ياس روبه رو  با  را  اين طرح  موفقيت  برای  اميدها  اما علی عبداهلل صالح، 
کرد و گفت: »به منظور متوقف ساختن خونريزی ها و برای اين که سنت ها 
به طريقی دموکراتيک و آرام حفظ شود، خواستار آنيم تا يک انتخابات 

رياست جمهوری زودهنگام برگزار شود.«
محمد الصبری، سخنگوی اپوزيسيون يمن، در واکنش به اين درخواست 
مخالفان  که  گفت  و  کرد  رد  را  وی  درخواست  اين  صالح  عبداهلل  علی 

هم چنان خواستار عزل فوری آقای صالح هستند.

ده ها هزار تن به سياست های دولت اسپانيا 
اعتراض کردند

 ده ها هزار نفر، از شب شنبه در ميدانی در مادريد، پايتخت اسپانيا تجمع 
اين  دولت  اقتصادی  سياست های  به  نسبت  را  خود  اعتراض  تا  کرده اند 

کشور اعالم کنند.
در  )دروازه خورشيد(  دل سول  پويرتو  ميدان  هفته گذشته،  از  افراد  اين 
مرکز مادريد را به اشغال خود در آورده اند تا خشم خود را نسبت به دولت 

و سياست های رياضتی آن نشان دهند.
گروهی از معترضان، تظاهرات در اسپانيا را با تظاهرات دموکراسی خواهان 
حسنی  سرنگونی  به  منجر  که  کرده اند  مقايسه  قاهره  تحرير  ميدان  در 

مبارک شد.
تجمع اين افراد در حالی صورت می گيرد که کميسيون انتخاباتی اسپانيا 
به علت برگزاری انتخابات محلی روز يک شنبه، تحصن و تجمع را ممنوع 

کرده است.
اما دقايقی پس از نيمه شب، هزاران نفر به جاده ها ريختند و شروع به شعار 

دادن کردند. پوليس هم ممانعتی نکرد.
تظاهرات در اسپانيا از شش روز پيش آغاز شد. به غير از مادريد، در ساير 

شهرها نيز تظاهراتی برگزار شده است.
طبق آمار، 45 درصد جوانان در اين کشور بيکار هستند.
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Kefayat Company Seeking 
Staffs for SUPERMARKET

Need one IT Manager and one Accounting Manager Candidates 
should have

1. Four years university graduation 
2. Good comments of English 
3. Good comments of computer
4. Experience in their fields
5. Both male and female candidates accept-
able
Email: hairstyle2001@hotmail.com
Tel:     +93 786 33 85 17
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