
مدنى،  جامعه  هماهنگى  جرگه 
کرزى  جمهور  ریيس  از 
خواست تا در گماشتن اعضاى 
حقوق  مستقل  کميسيون  جدید 
ملى  منافع  روشنى  در  بشر 

اقدام مسووالنه کند. کشور 
حقوق  مستقل  کميسيون 
عضو   ٩ داراى  افغانستان  بشر 
درخواست  با  که  مي باشد 
منظورى  و  کميسيون  ریيس 
پنج سال  براى  جمهور،  ریيس 

مي شوند. گماشته 
از  شمارى  وظایف  مدت 
پایان  به  این کميسيون،  اعضاى 
رسيده و ریيس جمهور کرزى 
دو روز قبل، دوره ى کارى سه 
دیگر  پنج سال  براى  را  کميشنر 

نکرد. تمدید 
جامعه  هماهنگى  جرگه 
از  بيش  نمایندگى  که  مدنى 
طى  مي کند،  را  ارگان   ٢٧٠

 ٣ تاریخ  به  که  اعالميه اى 
دولت  از  رساند،  نشر  به  جدى 
تقرر  در  تا  است  خواسته 
کميسيون،  این  جدید  اعضاى 
کشور  ملى  منافع  روشنى  در 

اقدام مسوالنه کند.
که  است  آمده  اعالميه  در 
در  را  اشخاصى  جمهور  ریيس 
که  نماید  جابه جا  کميسيوى 
تمایالت  و  تعصب  هرگونه  از 
و  منافع  براى  و  بوده  پاک 
متعهد،  کشور  ملى  وحدت 
طرفدار  بشر،  حقوق  به  وفادار 
و  جنگ  مخالف  و  صلح 

باشند. قومى  تعصب 
دوره کارى سه عضو کميسيون 
نام هاى  به  حقوق بشر،  مستقل 
فهيم  حکيم  نادرى،  نادر  احمد 
غریب،  محمد  غالم  مولوى  و 
از طرف ریيس جمهور کرزى 

است. نشده  تمدید 

جرگه هماهنگى:
در گزینش اعضای کمیسیون حقوق بشر 

مسووالنه عمل کنید

روايت ديروز، آيينه امروز، نويد فردا
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افغانستان و ضرورت 
نهادینه سازی حقوق بشر

4

نگرانی از »بد« دادن 
یک دختر ده ساله در کندز

محمدنبی می گوید: »پس 
از این که ذکیه از زندان 

رها شد، محمدآجان )نامزد 
ذکیه( در حالی که ادعای 
ازدواج با ذکیه را ندارد، 

هشدار می دهد که یا برایم 
دوصد و شصت هزار افغانی 

بده و یا هم دختر ده ساله ات 
را به »بد« می گیرم.«

»بد« یکی از گونه های 
خشونت علیه زنان است و 
در فرهنگ سنتی و قبیله ای 

افغانستان، روشی است 
برای خاموش کردن برخی 

منازعات.

عناوین مطالب امروز:در صفحه 5

جابه جایی شتاب زده 
در کمیسیون حقوق بشر 

ترس از  
انتشار گزارش 

»ترسیم منازعه« 
در  بود  قرار  بشر  حقوق  کمیسیون 
عنوان  زیر  را  گزارشی  جاری  ماه 
این  در  کند.  نشر  منازعه«  »ترسیم 
بشر  حقوق  نقض  جزییات  گزارش 
در سی سال گذشته گنجانده شده 
گزارش  این  صورتی که  در  است. 
تمام  عملکرد  از  پرده  می شد،  نشر 
کسانی که حقوق بشر را نقض کرده 
و حاال در پست های عالی دولتی کار 
می کنند برداشته خواهد شد. رییس 
گزارش  این  نشر  با  کرزی  جمهور 
این  است.  کرده  مخالفت  شدیدا 
بشر  حقوق  نقض  جزییات  گزارش 
در سه دهه اخیر را در اختیار مردم 
قرار خواهد داد و جنایت های گذشته 

ثبت تاریخ خواهد شد. 
در صفحه 4

 آگهى بورسیه تحصیلى
به آگاهی آنعده از افرادیکه  تحصیالت عالی شانرا الی درجه لیسانس به 
ادامه تحصیل الی درجه  اکمال رسانیده  باشند  ابالغ می گردد که زمینه 

ماستری در رشتهء های )محیط زیست، امنیت، صحت و پالیسی عامه(
 MSc in Risk and Environmental Hazards, MA in Risk and
Security, MA in Risk, Health and Public Policy
برای مدت یک سال در دانشگاه درهم Durham  کشور انگلستان مساعد شده 

است. عالقمندان می توانند جهت معلومات بیشتر واخذ فورمه به ایمیل آدرس
yusufm@osafg.org - m.yusufjan@gmail.com

و یا به شماره متذکره  0784609868  در تماس شوند. 
تاریخ ختم پذیرش برگه های درخواستی  14 فبروری سال 2012 میالدی می باشد.

نشانی: موسسه جامعه باز افغانستان OSA  خانه شماره 53، چهارراهی 
شهید،  شهر نو، کابل، افغانستان 

مهلت سه ماهه...

خودنمایى سولرها...

ایستگاهى به نام...
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آینده مبهم سیاسی برای پاکستان 
گفته  کم سابقه ای  اظهارات  در  پاکستان  صدراعظم 
وی  حکومت   سرنگونی  برای  توطیه گران  که  است 
نقشه کشیده اند. طی هفته های اخیر، جدال سیاسی 
باال گرفته   میان حکومت ملکی و نظامیان پاکستان 
است. این تنش، پس از آن شروع شد که خبرها از 
پاکستان  جمهور  رییس  سوی  از  نامه  یک  ارسال 

عنوانی مایک مولن حکایت کردند. 
این تنش ها در حالی جریان دارد که روابط پاکستان 
با امریکا و افغانستان در یک مرحله ی حساس قرار 

دارد. 
سوال اساسی این است که اکنون پاکستان، در کدام 
مسیر حرکت می کند و هر نوع تحول، چه تاثیراتی 

می تواند روی وضعیت در منطقه داشته باشد؟ 
کشورهای  از  بارها  اخیر،  سال های  در  پاکستان، 
مختلف جهان در رابطه به حمایت از تروریزم متهم 
شده است. این اتهام، زمانی به اوج خود رسید که 
از  پاکستان کشته شد. پس  در خاک  القاعده  رهبر 
که  شد  پاکستان  متوجه  عمومی  افکار  رویداد،  آن 
به مدت  پوشش،  کدام  تحت  و  القاعده  رهبر  چگونه 
سر  به  پاکستان  نقطه ی  امن ترین  در  سال  شش 
برد؟ اکنون جالب است که این پرسش را مقام های 
حکومت ملکی از فرماندهان ارتش پاکستان می کنند. 
به نظر می رسد که آقای گیالنی با اظهارات اخیرش 
خطرناک  روند  یک  از  را  پاکستان  مردم  و  جهان 

توسط نظامیان این کشور آگاه ساخت. 
نظامیان  از  که  پرسش هایی  با  گیالنی  آقای  
نشان  عمال  کرد،  مطرح  بن الدن  مورد  در  پاکستان 
القاعده و  داد که باید چه کسانی در مورد رهبری 
جریان روبه رشد تروریزم در منطقه پاسخ دهد. به 
ریشه های  با  پاکستانی  نظامیان  که  می رسد  نظر 
عنکبوتی ای که در جغرافیای پاکستان طنیده، اکنون 
تنگ  نیز  خود  ملکی  زمامداران  برای  را  عرصه 
کرده اند. هرچند تا انتخابات آینده پاکستان یک سال 
باقی است، اما معلوم نیست که ارتش پاکستان تا آن 
زمان، چگونه با مقامات ملکی برخورد خواهد کرد. 

ارتش پاکستان اکنون دریافته است که حکومت های 
نظامی گرا با مقبولیت بین المللی همراه نخواهند شد. 
از این رو، احتماال مقام های نظامی با آوردن برخی 
با منافع ارتش همسویی داشته باشند، به  افراد که 

این تنش ها پایان خواهند داد. 
با این همه، اولویت اساسی برای پاکستان این است 
که در گام نخست روابط خود با کشورهای متحد 
مبلغ  سالیانه  پاکستان،  کند.  ترمیم  را  حامی اش  و 
هنگفتی را از آدرس امریکا نصیب می شد، اما اکنون 
این  کشور،  این  و  امریکا  میان  تنش   ایجاد  از  پس 
در  پاکستان،  است. حکومت  کمک ها مسدود شده  
سال های اخیر، اعتبار و جایگاه خود را در مجامع 
و  است  داده  دست  از  عمومی  فکار  ا  و  بین المللی 
هرکه در این کشور قدرت را در دست بگیرد، نیاز 
این  کند.  اعاده  دوباره  را  پاکستان  اعتبار  تا  دارد 
کشور اکنون به جزیره امنی برای تروریستان بدل 
شده و هم اکنون کشورهای منطقه ـ به  خصوص هند 
و افغانستان ـ از این ناحیه به شدت آسیب می بینند. 
افغانستان،  و  منطقه  مسایل  مانند  دیگر،  پاکستان 
در محور مشوره و توجه جهانیان نیست و فصل 
حال،  به هر  است.  شده  آغاز  کشور  این  انزوای 
هرنوع رویداد در پاکستان می تواند تاثیر مستقیم بر 
تحول در منطقه داشته باشد. حال باید دید که این 
کشور با عبور از کشمکش های سیاسی، کدام مسیر 

را در پیش خواهد گرفت. 

زنگ اول


ادعا دارد که دامادش دختر او را به 
قتل رسانده است.«

فرار  خانم  این  شوهر  که  گفت  او 
به خاطر  تالش ها  و  است  کرده 

دستگیری وی جریان دارد.
»همشیره ام  می گوید:  مقتول  برادر 
همراه با شوهرش، در خانه ما زندگی 
می کردند و صبح وقتی خواستم که 
جهت ادای نماز بیدارش سازم، دیدم 

که فوت کرده است.«

در  جوان،  زن  یک  شبرغان:  8صبح، 
به دلیل  کارته دوستم شهر شبرغان، 
نامعلومی توسط شوهرش کشته شد.

غیرت،  عبدالعزیز  مل  پاسوال 
8صبح  به  جوزجان،  امنیه  قوماندان 
گذشته  روز  زن،  این  که  گفت 
خانه  در  شیرمحمد  شوهرش  توسط 
قتل  به  دستمال  وسیله  به  پدرش 

رسیده است.
خانم  این  »پدر  افزود:  غیرت  آقای 

در  دستمال  »چاپ  می افزاید:  وی 
احتمال  به  و  می شد  دیده  گلویش 
خفه  توسط شوهرش  زیاد خواهرم  

شده باشد.«
شهر  در  که  نیست  باری  اولین  این 
وقوع  به  واقعه ای  چنین  شبرغان 
می پیوندد، چنانچه سه روز قبل یک 
مرد، خانم خود را توسط چاقو به قتل 
رساند و همچنان یک دختر 17ساله 

توسط نامزدش زخمی شده بود. 

آلمان نیروهای رزمی خود را 
در افغانستان کاهش نمی دهد

با  است،  »شپیگل آنالین« گفته  نشریه خبری  به  آلمان،  دیمیزیر وزیردفاع  توماس 
وجود برنامه بیرون کشیدن سربازان از افغانستان، می خواهد نیروهای رزمی آلمانی 

در افغانستان بمانند. 
به نقش قوی ای در  افزوده است: »ما در بخش زیرفرماندهی مان  وزیردفاع آلمان 
اظهاراتش گفته است  ادامه  نا آرام ضرورت داریم.« آقای دیمیزیر در  منطقه  این 
برای سال آینده وی دستور»کاهش خفیف سربازان درهمه بخش ها و بازپس گیری 
ترتیب شمار سربازان  بدین  استفاده شده اند.«  داده است که کمتر  را  قابلیت هایی  

آلمانی می توانند از 5350 نفر به 4900 نفر رسیده می تواند.

توزیع مواد 
برای صدها خانواده

در کندز
کمیشنری  والیتی  دفتر  کندز:  8صبح، 
در  پناهندگان  امور  در  ملل  سازمان 
خانواده ی   7۶9 برای  کندز،  والیت 
برگشت کننده به کندز، مواد خوراکی 

و غیرخوراکی را توزیع کرد. 
اجتماعی  بخش  توسط  که  مواد  این 
نخستین  شد،  توزیع  میدتیک  دفتر 
مهاجران  برای  زمستانی  کمک های 

بازگشت کرده به کندز است. 
این  اجرایی  مسوول  رسولی،  عبداهلل 
 50 شامل  مواد  این  که  گفت  برنامه 
یک  البسه،  بسته  یک  گندم،  کیلو 
بشکه ی  5 کیلویی گاز، کمپل،  بالون 
کفش های  ترپال،  جوراب،  آب، 
زمستانی و زغال می باشد که هزینه ی 
مواد برای هر خانواده، به طور تخمینی 

۲50 دالر امریکایی می شود. 
عودت  خانواده های  برای  مواد  این 
کننده در مرکز کندز و شش ولسوالی 

این والیت توزیع می گردد. 
کندز،  در  مواد  این  توزیع  با  همزمان 
در سه والیت دیگر نیز برنامه ی توزیع 

این مواد آغاز شده است. 
مجموعه ی  که  گفت  رسولی  آقای 
زون  در  که  خانواده هایی  کل 
بهره مند  مواد  این  از  شمال شرق 

می شوند، 19۶5خانواده می باشد. 
ریاست  هیات  برهانی،  برهان الدین 
والیت  برگشت کنندگان  و  مهاجران 
مواد خوراکی  توزیع  هنگام  در  کندز 
به  دیروز، گفت که در کندز نزدیک 
این  به  بیرون  از  برگشت کرده   ۲5000
اصلی  آمار  ولی  شده اند،  ثبت  والیت 
این نیست، چرا که بیشتر کسانی که از 
در  می کنند،  برگشت  کشور  به  بیرون 
اداره های مهاجرت ثبت نام نمی شوند.

مهاجران  امور  ریاست  در  مسووالن 
نیز  کندز  والیت  برگشت کنندگان  و 
وضعیت  بهبود  برای  را  برنامه   این 
سودمند  والیت  این  کنندگان  عودت 
این  توزیع  که  می گویند  و  می دانند 
این  بسیار  مشکل های  می تواند  مواد، 
حل  را  بازگشت کنندگان  از  شمار 

کند.
به  نزدیک  که  کندز  والیت  به  اما 
برگشت  اکنون  تا  خانواده   ۲5000
از  کوچکی  بخش  برای  کرده اند، 

آنان رسیدگی صورت گرفته است. 

قتل یک زن توسط شوهرش در جوزجان

ACKU
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وزارت مهاجران و عودت کنندگان: 

 قدرت اهلل جاوید

مهلت سه ماهه به مهاجران افغان در ایران بی بنیاد است

ري
حرا

 . ا
س از وراي دود و آتش

»از وراي دود و آتش« سلسله گزارش هايي است که بر اساس گفته هاي  قربانيان 
جنگ هاي سه دهه اخير افغانستان تهيه شده است. اين گزارشها که  بدون 

درنظرداشت جنبه هاي قومي، مذهبي، سمتي و زباني تهيه گرديده اند، بازتاب دهنده 
روايت هاي 23 سال جنگ در کشور مي باشند. 

محمد عارف بیات1122
ه و تنظیم:

تهی

افغانستان  عودت کنندگان  و  مهاجران  وزارت 
افغان  مقام های  سوی  از  طرحی که  بنیاد  بر  می گوید 
در  افغان  مهاجران  شدن  قانونمند  مورد  در  ایران  و 
ایران عملی می  شود، مهاجرانی که به صورت قانونی 
در ایران زندگی می کنند، به صورت داوطلبانه اجازه 
دارند، برای دریافت پاسپورت و ویزای کار به داخل 
از  پیش  که  سه ماهه ی  مهلت  و  کنند  سفر  افغانستان 
بی بنیاد  بود،  شده  گفته  ایرانی  مقام های  نقل  به  این 

می باشد.
و  مهاجران  وزارت  سخنگوی  جرات،  اسالم الدین 
نشست  یک  در  گذشته  روز  که  عودت کنندگان 
این  گفت  همچنین  می زد،  سخن  رسانه ها  با  خبری 
وزارت در همکاری با نهادهای بین المللی برنامه های 
مهاجرت های  از  به هدف جلوگیری  را  آگاهی دهی 

غیرقانونی عملی کرده است.
سخنگوی وزارت مهاجران و عودت کنندگان گفت 
چهارصدهزار  و  دومیلیون  از  بیش  حاضر  حال  در 
مهاجر افغان در ایران زندگی می کنند که 900 هزار 

آن دارای مدرک قانونی مهاجرت می باشند.
و  یک میلیون  میان  این  در  که  می گوید  جرات 
در  قانونی  مدرک  بدون  دیگر  افغان  چهارصد هزار 
به  ماه  پنج  از  وزارت  این  و  می کنند  زندگی  ایران 
تا  دارند  تالش  ایرانی  مقام های  با  تفاهم  در  این سو 
پاسپورت  توزیع  با  را  مدرک  فاقد  مهاجران  حضور 

و ویزای کار، قانونی بسازند.
اساس  به  گذشته،  سال  یک  »در  گفت:  جرات   
ما  افغانستان،  و  ایران  اسالمی  جمهوری  طرح های 
جمهوری  در  را  آن ها  حضور  نحوی  به  خواستیم 

اسالمی ایران قانونمند بسازیم.«
گفته  ایران  داخله ی  وزارت  مقام  یک  این،  از  پیش 
در  افغان  مهاجر  هزار   900 خانواده های  به  که  بود 
ایران مهلت سه ماهه داده شده است تا برای قانونمند 

ندارد.
سفر  قصد  که   پناه جویان  کشتی  یک  این،  از  پیش 
اندونیزیا غرق شده  استرالیا را داشت در آب های  به 
مشمول  نیز  افغان  شهروندان  برخی  شده  گفته  و 

سرنشینان کشتی بوده است.
سخنگوی وزارت مهاجران و عودت کنندگان در این 
برنامه های  این وزارت  نشست خبری همچنین گفت 
پیامدهای  از  ناشی  را  افغان  جوانان  به  آگهی دهی 
که  است  گرفته  روی دست  غیرقانونی  مهاجرت های 

از طریق رسانه ها به نشر می رسد.
در  آگهی دهی  برنامه های  نبود  آن که  با  جرات 
وزارت مهاجران را از مشکل های جدی این وزارت 
راه اندازی  با  که  می کند  تاکید  ولی  می خواند، 
دارند  انتظار  افغان  جوانان  به  آگهی دهی  برنامه های 

جلو مهاجرت های غیرقانونی در کشور گرفته شود.
جرات گفت: »از گذشته ها در وزارت امور مهاجران 

در  و  بروند  افغانستان  به  ایران،  در  حضور شان  شدن 
صورتی که  در مهلت یادشده، افغان ها نتوانند مدرک 

قانونی به دست بیاورند، از ایران اخراج خواهند شد.
با  عودت کنندگان  و  مهاجران  وزارت  اما سخنگوی 
در رسانه ها گفت که 900  نشرشده  رد گزارش های 
هزار مهاجر افغانی که دارای  مدرک قانونی  هستند، 
می توانند بدون هراس در ایران اقامت داشته باشند و 

رفت و آمد شان به افغانستان داوطلبانه است.
 او هشدار ایران در این مورد را بی بنیاد خواند.

مطابق  ایران  دولت  گفت  همچنین  جرات 
ایران  در  افغان  مهاجران  مورد  در  کنوانسیون1951، 
زمینه ی  تا  دارد  تالش  نیز  افغانستان  و  است  متعهد 
مساعد  را   داخل کشور  به  افغان  مهاجران  بازگشت 

سازد.
هر چند آمار دقیقی از مهاجران افغان در کشورهای 
خارجی در  دست نیست، ولی گفته شده که بیشترین 
سر  به  پاکستان  و  ایران  کشورهای  در  افغان  مهاجر 

می برند.
با  ایران  در  افغان  مهاجران  جرات،  گفته ی  به 
مشکل های بسیاری مواجه هستند، اما در حال حاضر 
آن  در  آن ها  حضور  قانونمندشدن  برای  تالش ها 

کشور جریان دارد.
افغان در  جرات گفت: »یک میلیون و چهارصدهزار 
ایران فاقد مدرک قانونی هستند. ما می پذیریم که در 
متوجه  آن ها  مشکالتی  حاضر  حال  در  و  گذشته ها 
بوده ـ در قسمت تعلیم و تربیه، در قسمت مشکالت 

صحی و غیره.« 
عودت کنندگان  و  مهاجران  وزارت  مقام  این 
افغانستان، مهاجرت های غیرقانونی افغان ها را به بیرون 
از کشور نگران کننده خواند و گفت از آن جایی که 
وزارت  این  می شود،  انجام  غیرقانونی  مهاجرت های 
را  الزم  آگاهی  نیز  مهاجران  مشکل های  مورد  در 

داشته  وجود  جدی  مشکل  یک  عودت کنندگان  و 
این که آگاهی دهی  باشم، آن  معترف  که می خواهم 
نسبت به پیامدهای مهاجرت های غیرقانونی در داخل 
افغانستان به خصوص به طبقه ی جوان داده نشده، ما 
در این قسمت معترف هستیم که باید کارها صورت 
این  به  ماه  از هشت  اما در حال حاضر و  می گرفت، 
پیامدهای  به  نسبت  آگهی دهی  قسمت  در  طرف 
عملی  صورت  به  غیرقانونی  مهاجرت های  ناگوار 
نهادهای  با  همکاری  در  مهاجران  امور  وزارت  در 

بین المللی  مهاجرت آغاز شده است.«
قاچاقبران  که  گفت  مهاجران  وزارت  مقام   این 
انسان، جوانان افغان را به مهاجرت های غیرقانونی به 
کشورهای اروپایی تشویق می کنند، اما به دلیل عدم 
پذیرش آن ها در کشورهای یادشده، جوانان افغان به 

افغانستان باز می گردند.


آتش«  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش  در 
معلولیت  از  که  داریم  خود  با  را  برادری 
جنگ های  ثمره ی  را  این  و  می برد  رنج 
چگونگی  باره  در  و  می داند  اخیر  دهه  چهار 
متمادی  »سال های  می دارد:  بیان  چنین  حادثه 
جنگ  شوم  پیامد های  و  خشونت ها  شاهد 
بابت  این  از  و  بودیم  مستبد  حکومت های  و 
متقبل  را  جانی  و  مالی  هنگفت  خساره های 
و  کمونیستی  نظام  دست  از  زمانی  شدیم. 
همدستان جنایت کار روسی شان شب و روز ما 
تاریک بود و خواب از چشمان مان گریز کرده 
بود، بعد از شکست آنها نیروهای جهادی زمان 
که به قدرت رسیدند را بسیار خوشحال بودیم 
که دیگر جنگ پایان یافته. اما روزگار را چنان 
احزاب جهادی بر ما سیاه و وحشتناک ساختند 
کمونیست ها  زمان  تلخ  و  گذشته  به  همه  که 
شکر می کشیدند. جنگ های خونین اکثر نقاط 
یا  سال  پنج  تقریبا  مدت  و  بود  گرفته  را  شهر 

بر  که  نفرت  و  کینه  آتش  در  ما  بیشتر کشور 
ساختند،  و  سوختند  بود  استوار  قدرت طلبی 
مردم  ملکیت های  و  دولتی  دارایی های  تمامی 
که  شد  سبب  جنگ  ادامه ی  و  رفت  تاراج  به 
گروه سیاه دل دیگری به نام طالبان وارد کارزار 

و  کردند  جنایت  توان  حد  تا  نیز  آنها  و  شوند 
زمینه را برای اشغال دوباره کشور فراهم ساختند 
طالبان  و  القاعده  بهانه ی  به  نیروهای خارجی  و 
این  نخست  روزهای  شدند،  خاک  این  وارد 
مدتی  از  بعد  اما  بود،  خوش آیند  بسیار  روند 

من در والیت پکتیا بعد از مدت ها می خواستم که کشاورزی خود 
را وسعت دهم. یک روز در جریان کار ناگهان صدای مهیبی بلند 

شد و من دیگر ندانستم، زمانی که به هوش آمدم که دشمن 
پنهانی یعنی ماینی کارگزاری شده در زمین انفجار کرده بود، درآن 
حادثه المناک هر دو پایم قطع گردید و هم اکنون معلول هستم و 
رنج می برم و از دولت خود می خواهم که برایم کمک رایگان نکند، 
زمینه ی کار را فراهم سازد تا من بتوانم برای خانواده ام یک لقمه 

نان حالل کمایی کنم.

معلوم شده که القاعده در کجاست و مردم ما به 
ناحق قربانی این توطیه ها شده اند. به هر صورت 
من در والیت پکتیا بعد از مدت ها می خواستم 
روز  یک  دهم.  وسعت  را  خود  کشاورزی  که 
در جریان کار ناگهان صدای مهیبی بلند شد و 
من دیگر ندانستم، زمانی که به هوش آمدم که 
در  کارگزاری شده  ماینی  یعنی  پنهانی  دشمن 
زمین انفجار کرده بود، درآن حادثه المناک هر 
هستم  معلول  هم اکنون  و  گردید  قطع  پایم  دو 
که  می خواهم  خود  دولت  از  و  می برم  رنج  و 
برایم کمک رایگان نکند، زمینه ی کار را فراهم 
سازد تا من بتوانم برای خانواده ام یک لقمه نان 
حالل کمایی کنم و بار دوش کسی نباشم و به 
جهانیان و کسانی که دستان شان در ماشه تفنگ 
است هم می گویم که از جنگ دست بردارند 
و از این بیشتر مردم را به خاک و خون نکشند 

دیگر جنگ بس است.«
خوانندگان محترم:-  جهت بهترشدن این بخش 
انتقادات و پیشنهادهای شما به  ما به دیدگاه ها، 
دیده ی قدر می نگریم با گزارش های خود را با 

ما به این نشانی شریک سازید.
       Info_afg@solidarityforjustice.org.af

کمک نه؛ کار می خواهم

ACKU



4

اعضای  از  شماری  کاری  دوره  ختم  خبر  انتشار 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، با واکنش های 
ایمل  که  هرچند  گردید.  روبه رو  جامعه  در  متفاوتی 
فیضی سخنگوی رییس جمهور با اعالم پایان دوره ی 
کاری چهار عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت 
که حامد کرزی رییس جمهور پیشنهاد ادامه کار چهار 
این  تایید نکرده است.  را  بشر  عضو کمیسیون حقوق 
پایان  به  افراد  این  ماموریت  مدت  که  معناست  بدین 
نشده  تایید  جمهور  رییس  سوی  از  دوباره  و  رسیده 

است.
اما برخی از رسانه ها و تحلیلگران چنین اظهار کرده اند 
که این افراد برکنار شده اند. حتا در برخی از گزارش ها 
دلیل  به  است،  ممکن  افراد،  این  که  است  شده  گفته 

کارهای  از  آشتی«  و  »صلح  نام  زیر  گزارشی  تهیه ی 
این  در  رسانه ها،  گفته ی  به  باشند.  شده  برکنار  خود 
گزارش، شماری از مقام های حکومتی متهم به نقض 
حقوق بشر شده اند. می توان گفت که اگر ارتباطی میان 
برکناری این اعضای کمیسیون و تهیه گزارشی صلح 
و آشتی وجود داشته باشد، این امر روشن می شود که 
در  بشر  حقوق  پذیرش  برای  رسمی  ذهنی  زمینه های 

کشور وجود ندارد.
شکی نیست که تغییر و تبدیل مهره ها یکی از راه های 
اداره های  بهترسازی  و  کارایی  برای  مفید  و  موثر 
مختلف می تواند باشد. این تغییرات سبب می گردد تا 
انرژی جدیدی به اداره ها تزریق گردد و از سوی دیگر 
سبب گردد تا مدیران و کارمندان اداره نیز برای گریز 
اما  کنند.  کار  تمام  جدیت  با  تغییر،  با  روبه رویی  از 
چیزی که بسیار باید بدان توجه صورت گیرد این است 
که تغییرات همیشه باید به سوی بهتر شدن باشد. به این 
خوشبینانه تر  نگاه  در  یا  و  خوب  جای  به  بد  که  معنا 

خوب تر به جای خوب قرار گیرد.
اما اگر قرار شود تغییر بر مبنای گزینش بهتر به جای 
خوب صورت نگیرد، کارآیی اداره ها نه تنها روندی 
خواهد  سبب  بلکه  کرد،  نخواهد  طی  را  بهبود  به  رو 
شد تا کارکرد آن اداره ای که با تغییر مواجه می گردد، 
اداره ای  در  وضعیت  این  گردد.  منفی  تحول  دچار 
با  باید  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  چون 
دقت بسیار جدی صورت گیرد. مردم در افغانستان از 
گرفته اند.  قرار  بی مهری  مورد  گوناگونی  جهت های 
این  از  ناشی  روانی  خالهای  می تواند  که  چیزی  تنها 
بی مهری ها را جبران کند، ارزشگزاری به حقوق بشر 
و برخورد حقوق بشر مدارانه با افرادی است که خود 

را در معرض بی مهری های مختلف می بینند.
تهیه و نشر گزارش هایی در مورد وضعیت حقوق بشر 
سازی  مشخص  و  نقض  عوامل  و  آن  نقض  موارد  و 
از  بشر،  حقوق  نقض  عامالن  سوی  به  نقد  توجیه  و 
خالهای  ترمیم  اسباب  می تواند  که  است  موضوعاتی 
وقتی  سازد.  مهیا  را  بشر  نقض حقوق  از  ناشی  روانی 

همزمان با جابجایی ها در کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان، نهادهای مدنی و مدافع حقوق بشر نگرانند 
که این کمیسیون »استقاللیت و اعتبار« خود را از دست 
خواهد داد. هنوز رییس جمهور کرزی چهار کمیشنر 
معرفی  رسما  را  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  جدید 
افرادی  که  دارد  وجود  نگرانی  این  و  است  نکرده 
به  که  جابه جا شوند  مهم کمیسیون  پست های  این  در 

ارزش های حقوق بشری باوری نداشته باشند. 
کمیسیون حقوق بشر قرار بود در ماه جاری گزارشی 
را زیر عنوان »ترسیم منازعه« نشر کند. در این گزارش 
جزییات نقض حقوق بشر در سی سال گذشته گنجانده 
می شد،  نشر  گزارش  این  صورتی که  در  است.  شده 
از عملکرد تمام کسانی که حقوق بشر را نقض  پرده 
می کنند  کار  دولتی  عالی  پست های  در  و حاال  کرده 
این  نشر  با  برداشته خواهد شد. رییس جمهور کرزی 
گزارش  این  است.  کرده  مخالفت  شدیدا  گزارش 
جزییات نقض حقوق بشر در سه دهه اخیر را در اختیار 
مردم قرار خواهد داد و جنایت های گذشته ثبت تاریخ 

خواهد شد. 
کمیسیون  سخنگوی  نادری  نادر  به جای  است  قرار 
این  معاون  حکیم  فهیم  احمد  بشر،  حقوق  مستقل 
برمکی  حمیده  و  غریب  غالم  مولوی  و  کمیسیون 
کمیشنر حقوق بشر که در یک انفجار انتحاری کشته 

شد، چهار تن از افراد جدید انتصاب شوند.
کمیسیون  پیشین  عضو  بارکزی  مصطفی  مولوی 
پیشین  نماینده  یزدان پرست  قدریه  انتخاباتی،  شکایات 
مجلس، جنرال اصیل و حوا علم نورستانی سخنگوی 
جدید  کمیشنران  عنوان  به  صلح  مشورتی  جرگه 
کمیسیون مستقل حقوق بشر معرفی خواهند شد. قدریه 
و  است  افغانستان  اسالمی  یزدان پرست عضو جمعیت 
کمیسیون  از  بارها  مجلس،  در  خود  وکالت  زمان  در 

مستقل حقوق بشر افغانستان انتقاد کرده بود.
افغانستان  مدنی  جامعه  مجتمع  رییس  رفیعی،  عزیز 
می گوید نهادهای مدنی شدیدا نگرانند که به جای این 
افراد، کسانی به کمیسیون مستقل حقوق بشر راه یابند 
باشند:  نداشته  بشری  حقوق  ارزش های  به  باوری  که 
»بسیار سخت نگرانیم که افراد کارکشته و کاردان در 
عرصه حقوق بشری از کمیسیونی که اشدا ضرورت به 
افراد  منابع و توانایی دارد، پس شوند و به عوض آنها 
نوکار و بی باور به مسایل حقوق بشری جابه جا شوند.« 
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  می گوید  رفیعی  آقای 
در  درج شده  بین المللی  نهاد های  از  یکی  افغانستان 
یک  براساس  و  می باشد  افغانستان  اساسی  قانون 
پروتوکول بین المللی در قانون اساسی کشور درج شده 
نباید  در چنین کمیسیونی  تاکید می کند که  او  است. 
افراد ناکارا جابه جا شوند: »این یک فاجعه بسیار بزرگ 
کمیسیون  خود  برای  خصوص  به  و  بشر  حقوق  برای 
نهادهای  از  به عنوان یکی  بود که  حقوق بشر خواهد 

مستقل باید عمل کند.« 

قربانیان نقض حقوق بشر می بینند که در جامعه تالش 
بشر  حقوق  نقض  از  ناشی  آسیب های  ترمیم  برای 
صورت می گیرد، طبیعی است که نسبت به زندگی و 
تعهد و وفاداری به جامعه امیدوار می شوند؛ اما زمانی 
که چنین تحرکی را در جامعه نبینند، هرگز نمی توانند 
با جامعه و مدیریت  تمایلی برای ساختن و سازگاری 

موجود در جامعه را در خود ایجاد کنند.
نهادهای  ترکیب  در  است  قرار  تغییری  اگر  این رو  از 
فعال در عرصه ی مطالعات و برنامه ریزی های مربوط به 
حقوق بشر صورت می گیرد، باید بر مبنای این باشد که 
کوشش شود از افرادی به کار گماشته شوند که از نظر 
روانی و معنوی اطمینان الزم را در عرصه فعالیت های 
حقوق بشری برای خود بدست آورده بتوانند. این امر 

در صورتی امکان پذیر است که افرادی در عرصه ی 
فعالیت های حقوق بشری به کار گرفته شوند که خود 
باید  باشند.  داشته  تعهد  احساس  پدیده  این  به  نسبت 
گفت که به کارگیری افرادی که عالقمند به موضوع 
زمینه  این  در  خود  برای  تعهدی  و  نبوده  بشر  حقوق 
ایجاد  و  رضایت  تامین  سبب  تواند  نمی  نمی بینند، 
امیدواری در میان مردم گردد. نکته ای که بسیار ضرور 
است که مورد توجه قرار گیرد، این است که با حقوق 
بشر نباید برخورد مبتنی بر عالیق سیاسی صورت گیرد 
ماموریت های  به  اشخاصی  و  افراد  آن  اساس  بر  و 
حقوق بشری گمارده شوند. بلکه با این پدیده باید به 
اطمینان  با  مرتبط  مسلکی  و  فنی  موضوع  یک  عنوان 

مردم نگریسته شود.
بشری  عام جامعه ی  از دستاوردهای  یکی  بشر  حقوق 
به دست  تاریخی  دراز  تجربه ی  از دل یک  است که 
پیچ  از  پر  تاریخ  به  نگاهی  با  دانشمندان  است.  آمده 
بی  و  نابه سامانی ها  در  مداقه  و  انسانی  و خم جامعه ی 
ثباتی هایی که جامعه بشری با آن روبه رو بوده و شده، 
به  باید  ثبات  آوردن  برای  که  رسیده اند  نظر  این  به 
پایبندی  انسانی  وجدانی  ارزش های  و  انسانی  کرامت 
در  بشر  حقوق  برای  ارزش گزاری  شود.  داده  نشان 
تاریخی  حقیقت دست آوردی است که ریشه ی دراز 
در جامعه ی انسانی دارد و از همین رو نیز می باشد که 

مورد توجه تمامی ملل جهان قرار دارد.
اجتماعی  و  روانی  ثبات  تامین  برای  نیز  افغانستان  در 
می باشد،  سیاسی  و  اقتصادی  ثبات  الزمه ی  که 
نظر  به  می باشد.  ضروری  بشر  حقوق  به  ارزشگزاری 
می رسد که بسیار خوب است که افراد و اشخاصی که 
به جای  را  بار خود  در قدرت هستند، دست کم یک 
ایام  مهری  بی  کشاکش  در  یا  که  دهند  قرار  کسانی 
که دست قدرتمندان در تصویر و ترسیم این کشاکش 
آیا  است.  نقض شده  شان  بشری  داشته، حقوق  نقش 
آنان حاضر خواهند شد تا بپذیرند که حقوق بشر مورد 

بی توجهی قرار گیرد!


آقای رفیعی بر تخصصی بودن کسانی تاکید دارد که 
قرار است در این کمیسیون به عنوان کمیشنر، در آینده، 
ایفای وظیفه کنند: »حکومت افغانستان باید به صورت 
واضح بفهمد که جابه جایی هر شخصی نو و تازه ای در 
این کمیسیون باید از یک مجرای تخصصی، شفاف و 

فراگیر باشد زیرا ما سخت نگران هستیم.« 
رفیعی می گوید در صورتی که چنین نشود، نهادهای 
مدنی افغانستان استقاللیت این کمیسیون را زیر سوال 
مستقل  کمیسیون  تاحال  او،  گفته  به  برد.  خواهند 
حقوق بشر یکی از کمیسیون هایی بوده که به صورت 
این  استقالل  می گوید  او  است.  کرده  عمل  بی طرفانه 

کمیسیون در سطح ملی و بین المللی حفظ شود. 
بشر  حقوق  کمیسیون  موضع  می گوید  رفیعی  آقای 
قدرت  اربابان  تاثیر  زیر  و  بوده  مدنی  این  از  پیش 
نرفته است: »این تفکر پیش دولت وجود نداشته باشد 
یا  مخاصم  گروه های  به  متعلق  افراد  جابه جایی  با  که 
طرفدار دولت می تواند هنوز هم حمایت جامعه مدنی 
را از کمیسیون حقوق بشر داشته باشد. نهادهای مدنی 
این  استقاللیت  که  صورتی  در  سادگی  به  می توانند 

کمیسیون زیر سوال برود، آنرا تحریم کنند.« 
جامعه  شبکه  مسوول  نظری،  نعیم  حال  همین  در 
مدنی  جامعه  نهادهای  می گوید  بشر  حقوق  و  مدنی 
سخت  انتخابات  مستقل  کمیسیون  در  جابه جایی ها  از 
حقوق  کمیسیون  »کمیشنرهای  می گوید:  او  نگرانند. 
بشر باید کسانی باشند که هیچ گونه تعلق سیاسی نداشته 
ارزش های حقوق  به  متعهد  باشند که  باشند و کسانی 
بشری باشند ارزش های حقوق بشر را در کنند و در این 
کمبود  هرگاه  باشند.  داشته  تخصص  و  تجربه  عرصه 
باشند، در  باشند و تعلق سیاسی داشته  تخصص داشته 

این صورت بی طرفی کمیسیون از بین می رود.« 
»فریب  با  تا  می خواهد  حکومت  از  نظری  آقای 
بشر  حقوق  گزارش های  نشر  از  خاک پوشی«  و 
یک  نشر  از  حکومت  که  این  از  او  نکند.  جلوگیری 
گزارش حقوق بشر جلوگیری کرده است ابراز نگرانی 
می کند و می گوید: »در این صورت حقوق بشر شدیدا 
صدمه می بیند. هرگونه صدمه که به حقوق بشر برسد، 
زیرا  می رسد؛  هم  افغانستان  حکومت  به  صدمه  این 
جوابگوی  بین المللی  ساختار  در  افغانستان  حکومت 
تعهدات بین المللی، باشد. و این زمانی میسر است که 
را  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  ساختار  مدنی  جامعه 

تایید کند.« 
شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر از حکومت افغانستان 
این  جدید  کمیشنرهای  گزینش  در  تا  است  خواسته 
و  تخصص  باید  افراد  این  کند:  انتخاب  را  شرایط 
داشته  را  بشری  حقوق  ارزش های  از  الزم  شناخت 
جریان های  به  و  داشته  فکری  استقاللیت  آنها  باشند. 
سیاسی متعلق نباشند. همچنین این اشخاص از شهرت 

نیک برخوردار باشند. 
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افغانستان و ضرورت 
ترس از  انتشار گزارش نهادینه سازی حقوق بشر

»ترسیم منازعه«   محمد هاشم قیام

 حکیمی

جابه جایی شتاب زده در کمیسیون حقوق بشر 
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میگیرم.«
در و است زنان علیه خشونت گونههای از یکی »بد«
برای است روشی افغانستان، قبیلهای و سنتی فرهنگ

خاموشکردنبرخیمنازعات.
اشتباه بهمعاملهایگفتهمیشودکهدختریدربدل بد،
ویاگناهیکیازاعضایخانوادهاش)برادر،پدرو...(با
فیصلهیجرگهبهیکیازطرفهایمنازعهکهجرگهآن

رابرحقثابتکند،دادهمیشود.
نیز کندز والیت خانآباد ولسوالی در محلی جرگهی
خواستههایمحمدآجانرابهبررسیگرفتهومحمدآجان
گفتهاستکهدرصورتنپرداختن260هزارافغانیاز
سویمحمدنبی،ویمیتواندکهدختردهسالهیمحمد

نبیرابه»بد«بگیرد.
به پیوند در کندز، والیت زنان امور رییس گیاه، نادره
اعمالفشاروبه»بد«گرفتندختردهسالهیمحمدنبی،
میگویدکهنهادهایپشتیبانقانونبایدعدالترابرقرار
گرفته نبی محمد خانوادهی بر فشار اعمال جلو و کنند

شود.
برای زنان، علیه خشونت منع قانون مطابق که گفت او

میگوید:»باتوجهبهظرفیتهایپایین،ماافغانهادر
خارجی، بزرگ کمپنیهای با کردن رقابت قسمت
اینپالیسی)فضایباز(باشرایطافغانستانسازگارو
قابلمصلحتنیست.بهخصوصیکخطرفوقالعاده
ما هوایی ملی شرکت سه متوجه را بالقوه و جدی

میسازد.«
رییساتاقتجارتوصنایعافزودکهاجرایسیاست
فضایبازدرافغانستان،»صددرصد«بهضرراقتصاد
اینکشورتماممیشود.اوگفت:»مانمیگوییمکه
اما بکنند، پرواز نکنند. پرواز بیرونی شرکتهای

بیرویهبرایشاناجازهیپروازدادهنشود.«
درهمینحال،فریدپیکارمعاونشرکتهواییکامایر
وزارت طرح که گفت خبری کنفرانس این در نیز
افغانستان فضای نگهداشتن باز برای ترانسپورت
برایپروازهواپیماهایشرکتهایخارجی،بهضرر
اینطرح اجرای و است افغانستان در هوایی صنعت
میتواندشرکتهایداخلیراباورشکستگیمواجه

سازد.
شرکت مسووالن از سلطانی، عبدالرحمان همچنین
باال و تیل قیمت رفتن بلند میگوید صافی، هوایی
هوایی شرکتهای تا میشود باعث مالیات، بودن
رقابت خارجی هوایی شرکتهای با نتوانند داخلی

 لطف اهلل تسلیم معاون شرکت هوایی 
آریانا، می گوید چهار میدان  هوایی 

که تحت کنترول وزارت ترانسپورت 
و هوانوردی هستند، ظرفیت آن را 
ندارند که تمام شرکت های هوایی 
خارجی از آن استفاده کنند. آقای 
تسلیم همچنین از پرواز برخی از 
شرکت های هوایی خارجی، بدون 

اجازه، به میدان های هوایی افغانستان 
خبر داد و گفت که در این پروازها 
کارگران ساختمانی، سرک سازی و 
مواد مورد نیاز نیروهای بین المللی 
انتقال داده می شود. وی گفت این 
پروازها بدون در جریان گذاشتن 

وزارت ترانسپورت صورت می گیرد. 
او گفت این پروازها مربوط به 

شرکت هایی است که با نیروهای 
بین المللی قرارداد دارند.

از10سال بیشتر میدهند »بد« به را کسانیکهدختری
و امنیتی نهادهای و است شده گرفته نظر در حبس
باید و باشند سهلانگار نباید قانون، تطبیق در دادگاهی
به ندارد که جرمی به سالهای، ده کودک که نگذارند

»بد«دادهشود.
مسبب مردان که حالی در موردها، بیشتر »در افزود: او
اصلیجرماند،تنهازنانجزامیبینندوفریدنیزدرحالی
کهذکیهرافراردادهاست،هیچگاهیموردبازپرسقرار

نگرفتهاست.«
امامقامهادرفرماندهیپولیسولسوالیخانآباددرحالی
کهازجزییاتقضیهذکیهمعلوماتدارند،ازگمانهزنی
راهاندازیجرگهدراینمورداظهاربیاطالعیمیکنند.
حبیباهلل،فرماندهپولیسولسوالیخانآبادوالیتکندز،
ذکیه فرار پروندهی تایید ضمن ۸صبح روزنامهی به
اتفاق بهیکسالپیش نزدیک »اینموضوع میگوید:
افتادهبودوماپروندهیآنرابهسارنوالیکندزفرستادیم
مرکز در حبس به را ذکیه کندز، دادگاهی نهادهای و
تربیتاطفالمحکومکردندواوحاالپسازتخفیفدر

زمانزندانیبودنش،رهاشدهاست.«
در جرگه برگزاری از خانآباد پولیس فرماندهی اما
مورداینرویداد،اظهاربیاطالعیمیکند.ولییکیاز
موسفیدانمحلدرولسوالیخانآباد،راهاندازیجرگهی
کوچکقومیدربارهیبه»بد«دادنخواهرذکیهراتایید

میکند.
ولسوالی موسفیدان از یکی اسماعیل، محمد صوفی
خانآباد،میگویدکهمحمدآجانجرگهایرابرایحل
امازماناینجرگهمشخص اینمسالهفراخواندهاست،

نیست.
با که )کسی فرید با تماس برقراری برای ما تالشهای
ذکیهفرارکرد(ومحمدآجان)نامزدذکیه(بینتیجهماند.



خیلی جاری، سال در تیل »قیمت گفت: وی کنند.
شده سهچند و دوچند افغانستان در و رفته بلند
با نمیتوانیم صورت هیچ به ما ترتیب این به است.
بهخاطری کنیم؛ رقابت خارجی هوایی شرکتهای
کهشرکتهاییخارجیبهقیمتارزانتیلبهدست
خریداری )تیل( افغانستان از که ما اما میآورند،

میکنیم،برایماخیلیقیمتتماممیشود.«
نیزشکایت بلندبودنمالیات عبدالرحمانسلطانیاز
خارجی هوایی شرکتهای دیگر که گفت و کرد
اما میدهند، مالیه خود تکتهای از درصد دو
شرکتهایهواییداخلیدهدرصدمالیهمیپردازند.
هوایی معاونشرکت تسلیم لطفاهلل همینحال، در
آریانا،میگویدچهارمیدانهواییکهتحتکنترول
آن ظرفیت هستند، هوانوردی و ترانسپورت وزارت
ازآن راندارندکهتمامشرکتهایهواییخارجی
استفادهکنند.آقایتسلیمهمچنینازپروازبرخیاز
شرکتهایهواییخارجی،بدوناجازه،بهمیدانهای
افغانستانخبردادوگفتکهدراینپروازها هوایی
نیاز مورد مواد و سرکسازی ساختمانی، کارگران
نیروهایبینالمللیانتقالدادهمیشود.ویگفتاین
پروازهابدوندرجریانگذاشتنوزارتترانسپورت
به مربوط پروازها این گفت او میگیرد. صورت
قرارداد بینالمللی نیروهای با که است شرکتهایی
دارند.آقایتسلیممیگوید:»مشخصادرمیدانهوایی
پروازها این کابل هوایی میدان قندهار،طرفشمال
صورتمیگیرد.همچنیندرمیدانهواییبگرامنیز
هوایی میدانهای ساحات همان میگیرد. صورت
و ترانسپورت وزارت به آن مدیریت که افغانستان
هوانوردیتعلقنمیگیرد،اینپروازهادرآنساحات

بهشکلبسیاروافرصورتمیگیرد.«
درحالحاضر،درافغانستان،سهشرکتهواییآریانا،
صافیوکامایرفعالیتدارندکهبهگفتهیمسووالن
اینشرکتها،روزانهنزدیکبههزارنفرراازداخل

بهخارجکشورمنتقلمیکنند.


را وی و داشته نیز دیگری خانمی این از پیش و دارد
کشتهاست،دنبالامیددیگریدرزندگیاششدهاست.
است، خراب چیز همه دیدم که »وقتی میگوید: ذکیه
را فرارکردم.سهشب داشتم، شناخت او از که فرید با
درمزارشریفدرخانهیخودآنانگذشتاندیم،پساز
بهقوماندانی نامزدممرا سهشببرگشتیمومحمدآجان
امنیهیولسوالیخانآبادآوردوپسازتحقیقوگفتن
حقیقتها،مرازندانیکردندوبندیگرییکسالهامرا
تمامکردم،ولیفریدازهمانآغازتاامروزآزاداست؛

بهخاطراینکهپولداربودوماپولنداشتیم.«
امااین،پایانکارنیستوپسازرهاشدنذکیهاززندان،
محمدآجانچشمبهدختردهسالهمحمدنبیخواهرخرد
ذکیهدوختهوجرگهمحلیمیخواهداورابهمالجانبه

»بد«بدهد.
رها زندان از اینکهذکیه از »پس محمدنبیمیگوید:
شد،محمدآجان)نامزدذکیه(درحالیکهادعایازدواج
و دوصد برایم یا که میدهد هشدار ندارد، را ذکیه با
شصتهزارافغانیبدهویاهمدختردهسالهاترابه»بد«

بود. کرده نامزد محمدآجان نام به کسی با مرا »پدرم
عکسجوانیهایمحمدآجانرابهمننشاندادهبودند
ومرافریبدادند.ازمحمدآجانشناختکافینداشتم،
بعدازنامزدیدیدمشکهیکمردپیرـ45سالهـاست.
خبرشدمدوتاطفلهمداردوپیشازمن،دیگرزنهم
داشتهاست.بعدهافهمیدمکهزنقبلیاشراکشتهبود.«
اینحرفهایذکیه،دخترهفدهسالهایاستکهپدرش
اورانخستبهکسیکههیچشناختیازوینداشتهنامزد

کردهاست.
ذکیهباچشماناشکآلودادامهمیدهد:»غمگینشدم.
بگریزم. فرید با که شدم ناچار بیاورم. طاقت نتوانستم
اگرچهفریدهمزنوبچهداشت،ولیمنشناختکافی
ازاوداشتم.یکسالبهجرمفراربافریدزندانیبودم.او
مرابارضایتخودمفراردادهبود،ولیپولیستنهامرابه

دادگاهتسلیمکردوتنهامنبودمکهبندیشدم.«
را بندیگریام مدت که »حاال افزود: دلخوری با او
ازدواج محمدآجان با نمیخواهم دیگر گذشتاندهام،
کنم.فریدبهمنزنگمیزندکههروقتمشکلهایترا
حلکردی،باهمازدواجمیکنیم،ولیمندیگرخسته

شدهام.میخواهمدیگرازدواجنکنم.«
ازمحمدنبیکهپدرذکیهاست،وقتیمیپرسیمدامادت
چهنامداشت؟بهسویذکیهمیبیندوازاومیپرسدکه

نامشچهبود؟
بااینحال،گفتهمیشودکهنهتنهاذکیه،بلکهپدروی
به ولی نداشتهاست، کافی شناخت محمدآجان، از نیز
هرترتیبیکهشده،ویرابامحمدآجاننامزدکردهاند.

پیدا آگاهی اینکه از پس او ذکیه، گفتههای بنیاد بر
میکندکهمحمدآجانبیشتراز40سالسنودوکودک

هوایی شرکتهای همراه صنایع و تجارت اتاق
داخلیباطرحوزارتترانسپورتوهوانوردیمبنی
برپیرویازسیاست»فضایباز«مخالفتشدیدشانرا
ابرازمیکنندومیگوینددرصورتیکهاینطرحاز
سویدولتمورداجراقرارگیرد،شرکتهایهوایی

داخلیسقوطخواهندکرد.
بیست دوشنبه، روز هوانوردی و ترانسپورت وزارت
بازگذاشتنفضای بر وهشتمقوس،طرحیرامبنی
افغانستانبرایپروازهایشرکتهایهواییخارجی
مورد اینطرح است قرار و بهکابینهیمطرحکرده
اجراقرارگیرد.براساساینطرح،تمامشرکتهای
هوایی میدانهای و فضا از میتوانند هواییخارجی

افغانستاناستفادهکنند.
شرکتهای و صنایع و تجارت اتاق مسووالن اما
مخالفت ابراز شدیدا طرح این با داخلی، هوایی
میکنندومیگویندکهدرنتیجهیاجرایاینطرح،
و کرد خواهند سقوط داخلی هوایی شرکتهای
هزارانتنازشهروندانافغانستانبیکارخواهندشد.
محمدقربانحقجو،رییسهیاتعاملاتاقتجارتو
صنایع،روزگذشتهدریکنشستخبریمشترکبا
صافی و کامایر آریانا، هوایی شرکتهای مسووالن
از حمایت به متعهد افغانستان حکومت که گفت
صورتیکه در و است داخلی خصوصی سکتور
فضای در فعالیت اجازه خارجی هوایی شرکتهای
طی در است ممکن آورند، بهدست را افغانستان
ششماه،سهشرکتداخلیباخساراتجبرانناپذیری
روبهروشوند.آقایحقجوتاکیدکرددردنیا،تعدادی
»فضای سیاست از که هستند کشورها محدودی از
استفاده گرچند او، گفتهی به میکنند. پیروی باز«
ازسیاستفضایباززمینهرابرایرقابتهابیشترباز
با نمیتوانند داخلی هوایی شرکتهای اما میکند،
شرکتهایهواییخارجیرقابتکنند.آقایحقجو

اتاق تجارت و صنایع:

سیاست»فضای باز« با شرایط افغانستان سازگار نیست

نگرانی از »بد« دادن یک دختر ده ساله در کندز

  ظفرشاه رویی
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هرات،  در  وارداتی  برق  انرژی  کمبود  به  توجه  با 
به خصوص در فصل سرما، در این اواخر مردم بیشتر به 

استفاده از برق آفتابی رو آورده اند. 
ایران  ـ  همسایه  کشور  دو  از  این که  با  هرات  والیت 
فصل های  در  اما  دارد،  وارداتی  برق  ـ  ترکمنستان  و 
از هر دو کشور عمال  تابستان برق وارداتی  زمستان و 
غیرقابل استفاده می گردد؛ زیرا ضرورت بیشتر از 300 
کمتر  که  حالی  در  هرات  والیت  در  برق  میگاوات 
باعث  دارد،  وجود  وارداتی  برق  میگاوات   150 از 
می گردد تا ولتاژ برق در این فصل ها به  پایین تر از صد 

وات  برسد. 

بهروزنامهوزین8صبح!
با  تقدیم سالم و احترام، 

رییس  ادعای  پاسخ  به  را  متن ذیل  است  خواهشمند 
محترم پاسپورت که در یکی از شماره های آن نشریه 
وزین به چاپ رسیده، به نشر سپرده و ممنون سازند. 

سفارت افغانستان در لندن: 
در  شما  روزنامه  قوس   30 چهارشنبه  روز  شماره  در 
پاسپورت  جلد  یک  »قیمت  عنوان  تحت  گزارشی 
هفتاد هزار افغانی« از قول دفتر مطبوعاتی ولسی جرگه 
پاسپورت وزارت  داخله، جنرال  از رییس  نقل  به  و 
سفارت  اگر  که  است  شده  گفته  ایوب  محمد 
به  بیشتر  لندن تالش  در  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
خرج بدهد، ممکن است مشکل پاسپورت زودتر حل 

شود. 
سفارت جمهوری اسالمی افغانستان در لندن، به توجه 
فرمایش  منحیث  صرفا  سفارت  این  که  می رساند 
دولت  از  نمایندگی  به  و  لندن  در  رسمی  دهنده ی 
جمهوری اسالمی افغانستان، عمل می کند. ما به مجرد 
مواصلت فرمایش و هدایت از مرکز، با کمپنی دالرو 
به تماس شدیم و کمپنی در طی  کمتر از یک  هفته 
نرخنامه ی  نمایندگی،  این   مداوم  تماس های  اثر  به 
حدود  را  پاسپورت  جلد  هزار   400 انتقال  و  چاپ 
چهارماه قبل  ارسال کرد. این معلومات در همان روز 
مربوط در  مراجع  متاسفانه  اما  فرستاده شد،  به مرکز 
وزارت داخله و وزارت مالیه نتوانستند تا 14 دسامبر 
به  را  پیش پرداخت  پول  باشد،  پیش  هفته  همین  که 
حساب بانکی کمپنی دالرو، ارسال کنند. آیا در این 

یادداشت: این جوابیه در پاسخ به گزارش 8صبح، از سوی سفارت کبرای افغانستان 
در انگلستان به اداره روزنامه رسیده است.

به پیش برده می شود. 
از  استفاده  مقام های دولتی می پذیرند که  این حال،  با   
به  ضرورت  و  نیست  ساده ای  کار  بدیل،  انرژی های 

هزینه های هنگفت دارد. 
از  استفاده  این که  »با  می گوید:  نوری  محی الدین 
مثبتی  تاثیر  و  بوده  بدیل هم در دسترس تر  انرژی های 
از  استفاده  حال  این  با  دارد،  زیست  محیط  بر  هم 
این گونه انرژی ها هم زمان بیشتر و هم هزینه های بیشتر 
مستعد  »هرات  می گوید:  نوری  آقای  می طلبد.«  را 
استفاده از انرژی بادی است، زیرا در این والیت بیشتر 
از چهار ماه باد های قوی می وزد که می شود به خوبی 
استفاده  برق  انرژی  تامین  برای  باد،  این  مزیت های  از 

کرد.«
از  استفاده  این که  با  می گویند  اقتصادی  کارشناسان 
انرژی های بدیل، هزینه های سنگین را تقاضا می کند، 
برق های وارداتی  ولی در درازمدت هزینه های مداوم 
قابل  وضعیتی  هر  در  و  همیشه  می تواند  و  ندارد  را 

استفاده باشد. 
اقتصادی،  کارشناسان  عقیده  به  دیگر  سویی  از 
زیرا  است،  سرسام آور  وارداتی  برق  هزینه های 
برق های  سیستم  در  مداوم  طور  به  تخنیکی  مشکالت 

وارداتی، مصارف هنگفتی را ایجاب می کند.   
آرش بارز، مشاور اقتصادی در والیت هرات، می گوید: 
بدیل  انرژی های  از  اعظمی  استفاده ی  ظرفیت  »هرات 
اندازه ی کافی  به  باد  این والیت هم  را دارد، زیرا در 
وجود دارد و هم در طول سال، آسمان آفتابی بیشتری 

را شاهد می باشد.«
این  هرات،  برای  عامل  دو  این  بارز،  آقای  گفته  به 
ظرفیت را ایجاد کرده است تا از این انرژی های پاک 

استفاده کند.  
است  شده  پیشنهاد  هرات  برای  طرحی  خاطر  به همین 
تا از این دو انرژی استفاده صورت بگیرد و مطابق به 

در رابطه به یک میلیون جلد پاسپورت، کمپنی باری 
تا  پاسپورت ها  این  پول   اگر  که  سپرد  تعهد  دیگر  
بیشتری  تعداد  کمپنی  کند،  مواصلت  دسامبر  اوایل 
کرد  خواهد  استخدام  شبانه  کار  به  را  کارمندان  از 
صورت  این  در  و  ببخشد  سرعت  را  چاپ  روند  تا 
تحویل  کوتاه تر  مدتی  در  را  پاسپورت ها  می  تواند 
میلیون  یک  پول  از  است  هنوز  که  هنوز  اما  بدهد. 
ریاست  هم  هنوز  آیا  نیست.  خبری  پاسپورت  جلد 
افغانستان  اسالمی  جمهوری  سفارت  از  پاسپورت 

توقع  دارند که تالش بیشتر به خرج بدهد؟ چگونه؟
مهاجران  مشکل  از  اطالع  مجرد  به  نمایندگی  این 
محترم افغانی در ایران، در کوتاه ترین موقع به تعداد 
ده هزار جلد پاسپورت طبع سابقه را به کابل انتقال داد 
تا به مشکل آنان رسیدگی شود. اما متاسفانه که ما در 
موقعیتی نیستیم که بتوانیم به عوض ریاست پاسپورت 
کمبود  بروز  از  جلوگیری  برای  و  شده  اقدام  داخل 
پاسپورت در داخل کشور، پالن تدابیری بسازیم. این 
کند  سنجش  تا  است  پاسپورت  محترم  ریاست  کار 
چه  در  و  دارد  ضرورت  پاسپورت  تعداد  چه  به  که 
زمانی باید فرمایش طبع آن را بدهد که شش ماه روند 

چاپ، خللی در امور ایجاد نکند. 
متمادی  سالیان  طول  در  پاسپورت  محترم  ریاست 
باید نیک  که چاپ پاسپورت را فرمایش داده است 
بداند که روند چاپ و انتقال پاسپورت،  حداقل 6 تا 
7 ماه را در بر می گیرد و طبع پاسپورت با طبع یک 
کتاب عادی، تفاوت دارد ورنه می شد این کار را در 
کابل انجام بدهند. پس در حالی که از فرمایش شان تا 

به همین دلیل از چندی به این سو 
به  شروع  هرات  باشندگان 
استفاده از سیستم های برق آفتابی 
کرده اند و بخشی از ضرورت برق 
خود را از این طریق تامین می کنند.  
مقام های محلی در والیت هرات نیز 
با توجه به کم هزینه بودن و همچنان 
برای  هرات،  در  برق  ولتاژ  ضعف 
تامین روشنایی شهر هرات پروژه هایی 
را در این رابطه در نظر گرفته اند و یکی 

در همین زمینه به حالت اجرایی در آمده دو پروژه هم 
است. 

می گوید:  هرات،  والی  سخن گوی  نوری،  محی الدین 
برق   ضروریات  تمام  نمی تواند  وارداتی  برق  »انرژی 
والیت هرات را تامین کند، به همین خاطر دولت برای 
انرژی آفتابی، بیش از سی میلیون  رواج دادن استفاده از 
افغانی  را برای تامین روشنایی پارک ها و جاده های شهر 

هرات اختصاص داده است.«
آقای نوری ادامه داد که پروژه تامین برق جاده های شهر 
از طرف شب، عمال آغاز شده است و کار اجرایی آن 

مورد سفارت  افغانستان در لندن می تواند تالش بیشتر 
به خرج بدهد؟ 

در جریان سه ماه تعلل مراجع مسوول در انتقال پول؛ 
یک  چاپ  مورد  در  نمایندگی  این  به  دیگر  هدایت 
میلیون جلد پاسپورت دست نویس مواصلت کرد. این 
ظرف  در  نمایندگی  این  تالش  با  هم  باز  نرخنامه  بار 
یک روز به مرکز فرستاده شد. اما تا هنوز که بیشتر از 
یک ماه از ارسال نرخ نامه می گذرد، سندی در رابطه 
به انتقال پول به حساب کمپنی در اختیار این نمایندگی 
کمپنی  با  آن  رویت  به  بتوان  تا  است  نشده  گذاشته 
داخل تماس شد و کمپنی همه روزه پول پیش پرداخت 
را طلب می کند. حتا نماینده ی کمپنی برای رفع مشکل 
این مشکل را  تا  به کابل سفر کرد  به مصرف کمپنی 
پول،  سریع  انتقال  در  وعده ها  با  وجود  که  کند  حل 

هنوزهم از آن خبری نیست. 
کمپنی به این نمایندگی تعهد سپرده بود که در صورت 
پاسپورت ها  اول  بسته ی  نوامبر،  اول  تا  پول  مواصلت 
جنوری  ماه  دوم  هفته  در  را  جلد  پنجاه هزار  شامل 
 14 در  که  نوامبر  اول  در  نه  پول  اما  می دهد.  تحویل 
دسامبر یعنی با یک و نیم ماه تفاوت، مواصلت ورزید. 
ریاست محترم پاسپورت باید این تفاوت ها را در نظر 
شرط نامه  بخش  همان  فقط  که  نکند  چنان  و  داشته 
مواد  سایر  از  و  بپذیرند  است  خودشان  نفع  به  که  را 
شرط نامه چشم پوشی کنند تا بدین وسیله رفع مسوولیت 
کرده باشند. با آن هم، کمپنی هنوز هم تعهد داده است 
پاسپورت را در  پنجاه هزار جلد  بسته ی اول شامل  که 

اواخر جنوری به کابل انتقال می دهد. 

می طلبد،  وارداتی  برق  که  زیادی  هزینه های  طرح  این 
کاهش پیدا می کند و بخشی از مصارف هرات از طریق 

این گونه انرژی ها تامین می شود.  
از سویی دیگر، استفاده از انرژی های غیرفوسیلی نقش 
اساسی در بهترشدن وضعیت آب و هوا و محیط زیست 

دارد.  
که  می گویند  زیست  محیط  حفظ  اداره ی  مسووالن 
استفاده از امکانات انرژی آفتابی که به تازگی در میان 
در  اساسی  نقش  است،  کرده  پیدا  رواج  هرات  مردم 

حفظ محیط زیست دارد.  
در  زیست  محیط  حفظ  اداره  رییس  افغان،  عبدالقیوم 
هرات می گوید: »در فصل سرما، مردم برای گرم کردن 
خانه های شان و همچنین روشنایی، از هر ابزاری استفاده 
نقش  که  را  بوته ها  می کنند.  قطع  را  درختان  می کنند. 
بین  از  دارند،  بیابان ها  نفوذ  از  جلوگیری  در  اساسی 

می برند و حتا علفچر ها را نیز تخریب می کنند.«
آفتابی  انرژی های  از  استفاده  افغان،  آقای  عقیده  به 
می تواند تا مقدار زیادی جلو تخریب محیط زیست را 
ـ  فوسیلی  از سوخت های  استفاده  در  همچنان  و  بگیرد 

مانند ذغال سنگ و تیل ـ کاهش به عمل بیاید.  
آفتابی خصوصا صفحه های  انرژی  از  استفاده  این که  با 
سیلیکانی که در هرات به نام »سولر« یاد می شود، هنوز 
است  نیافته  رواج  هرات  تمام والیت  در  فراگیر  به طور 
و مردم به این گونه ابزار اطمینان چندانی ندارند، با این 
حال افزایش فروش این گونه صفحه ها نشان می دهد که 
مردم هرات متوجه قابلیت های صفحه های سولر شده اند 
فصل های  در  که  برق  ولتاژ  ضعف  دیگر  سویی  از  و 
زمستان و تابستان به اوج خود می رسد و عمال استفاده 
از برق آبی وارداتی را ناممکن می سازد، نیز رونق بازار 
سولر ها را بیشتر کرده است و حاال در بیشتر بام های مردم 
در شهر و ولسوالی های هرات، می توان صفحه های سولر 

را  مشاهده کرد.  

هنوز صرفا چهار ماه سپری می شود و پول را هم صرفا 
یک  هفته پیش انتقال داده اند، چگونه منتظر مواصلت 
پاسپورت ها اند؟ گفتنی است که این شش تا هفت ماه، 
از  نه  بود  حساب  قابل  پول  کامل  مواصلت  تاریخ  از 
تماس های  اثر   به  کمپنی  هم  آن  با  فرمایش.  تاریخ 
پنجاه هزار  چاپ  تا  شد  حاضر  نمایندگی  این  مداوم 

جلد را  تحت کار بگیرد. 
نهایت  روند  یک  پاسپورت  چاپ  که   است  گفتنی 
پالستیکی،  صفحه  پاسپورت،  پوش  است.  پیچیده 
ویژه  سیستم  مخصوص،  محالت  در  گذاری  نمبر 
با سوراخ کردن صفحات، شامل ساختن  نمبرگذاری 
واحد  کشور  یک   در  دیتابیس  در  پاسپورت ها  تمام 
صورت نمی گیرد. انتقال پاسپورت ها توسط پرواز های 
به کابل،  انتقال  باالخره  و  به دوبی  مخصوص کارگو 
 کاری است که به زمان نیاز دارد اما با وجود تعلل در  
انتقال پول که جلوگیری از آن از حیطه صالحیت این 
مواصلت  با  که  هستیم  امیدوار  بود،  بیرون  نمایندگی 
اولین محموله پنجاه هزار  جلدی در اواخر جنوری و 
اپریل 2012،   ماه  پایان  تا  تکمیل چهارصدهزار جلد  
مشکل هموطنان ما حل شود و حداقل این مرتبه، بار 
پیش بینی  در  پاسپورت  محترم  ریاست  که  باشد  آخر 
تعداد پاسپورت های مواد ضرورت، انتقال پول، تعیین 
موعد فرمایش و در نظرگرفتن میعاد چاپ، گرفتار سو 

محاسبه می شود. 
با احترام 

احمد  جمشید 
مسوول امور اداری سفارت افغانستان در لندن 

خودنمایی سولر ها در بام های هراتیان

کمبود پاسپورت ناشی از تعلل در انتقال پول است

ACKU



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

کميسيون  نظارت هاي  يافته هاي  برپايه ی 
مستقل حقوق بشر افغانستان، مشکالت اساسي  
که اکثريت قابل توجهي از شاگردان مکاتب 
مشکالت  مانند:  روبه رويند  آن  با  کشور 
معلم  )به ويژه  مسلکي  معلمان  امنيتي، کمبود 
زن(، دسترسي محدود به کتاب هاي درسي، 
فاصله  درسي،  ممد  وسايل  چوکي،  و  ميز 
ناپسند موجود در  از خانه، سنت های  مکتب 
عدم  مکتب،  ساختمان  وجود  عدم  جامعه، 
دختران،  براي  به  ويژه  باال  صنوف  وجود 
در  شاگردان  عليه  خشونت  فرهنگ  تداوم 

مکاتب و غيره. 
 8. 1 نبود معلمان زن در مکاتب

بر اساس گفته هاي مسووالن وزارت معارف، 
کمبود و نبود معلمان زن در مکاتب دختران 
خاطر  همين  به  است.  بزرگ  چالش  يک 
دختراني که در سنين باالتر قرار دارند و در 
وجود  زن  معلمان  کافي  تعداد  مکاتب شان 

و  توهين  هدف  به  بد  کلمه های  از  استفاده 
تحقير، دشنام شمرده شده و به عنوان خشونت 
گفتاری و روانی در فهرست خشونت ها دسته 

بندی می گردد.
ناگواری در پی  پيامد های  خشونت گفتاری 
داشته و در اغلب موارد منجر به خودکشی، 

خودسوزی و عمل متقابل می گردد.
خشونت  با  اجتماع  يا  خانواده  در  که  کسی 
با  زمان  گذشت  با  می باشد  روبه رو  گفتاری 

روحيه ی پرخاشگری ببار خواهد آمد.
به گونه ی نمونه مادری که در خانواده مورد 
در  ترديد  بدون  دارد  قرار  خشونت گفتاری 
برخورد با کودکانش وضعيت عادی نداشته 
پرخاشکرانه  برخورد  زمان  گذشت  با  و 
خصوص؛  به  و  اطرافيان  با  را  درستی  نا  و 
در  که  چيزی  داشت.  خواهد  کودکانش 
انتقال  نهايت به محيط کار، مکتب و جامعه 

پيدا خواهد نمود.
حقوق  مستقل  کميسيون  تحقيقات  بر  مبتنی 
بشر افغانستان در شش ماه نخست سال جاری 
از مجموع 2433 مورد خشونت عليه ی زنان 
ثبت  روانی  و  گفتاری  خشونت  مورد   595
کل  24درصد  تقريبا  که  است.  گرديده 

فرهنگي  محدوديت هاي  به  توجه  با  ندارد 
بدهند   ادامه  خود  درس هاي  به  نمي توانند 
کار  شهري  نواحي  در  بيشتر شان  زن  معلمان 
مي کنند.   بايد عالوه کرد که پالن استراتژيک 
ملي معارف 1389 - 1385، کمبود معلمان زن 
برابر  در  اساسي  مشکالت  از  يکي  حيث  به   را 

دسترسي دختران به تعليم و تربيت شمرده اند. 
معلم زنان در ولسوالي کلدار واليت بلخ اصال 
زني  هيچ  امنيتي  نسبت مالحظات  ندارد  وجود 
حاضر به تدريس نمي شود. چنان که در سطح 
که  داشت  وجود  زن  معلم  يک  ولسوالي  آن 
به  دولت  مسلح  مخالفان  وسيله ی  به  متاسفانه 
معلم  نبود  علت  به  اصل  اين  روي  شد.  کشته 

زن در سال آموزشی جديد، درصدي شموليت 
بسيار  ولسوالي،  اين  مکتب هاي  در  دختران 
تعداد  به  امسال  مثال،  به گونه ی  مي باشد  اندک 
در  شمول،  شرايط  واجد  دختران  از  تن   20

موارد ثبت شده از خشونت عليه زنان را تشکيل 
می دهد.

اين درحالی است که در سال گذشته در همين 
و  گفتاری  خشونت  مورد   142 زمان  مدت 
روانی ثبت کرديده بود که تقريبا 12درصد کل 
خشونت عليه زن را در همان زمان که به 1167 

مورد می رسيد تشکيل می داد.
در  خشونت  از  نوع  اين  افزايش  به  رو  روند 
خطری  زنگ  به گونه ی  جامعه،  و  خانواده ها 
و  خانواده  کانون  و گرمی  برای سالمت  است 
دولت  تا  می کند  ايجاب  و  جامعه.  نهايت  در 
گسترش  جلو  دقيق  برنامه ريزی  با  افغانستان 

هرچه بيشتر اين پديده را بگيرد.
خشونت  که  است  افتاده  اتفاق  زيادی  موارد 
گفتاری به فروپاشی خانواده ها منجر گرديده و 
کودکان و زنانی زيادی را بی سرنوشت ساخته 

است. 
زيادی  قضايايی  موضوع  همين  به  رابطه  در 
افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کميسيون  در 
قضايا  اين  از  يکی  در  است.  رسيده  ثبت  به 
زندگی  فروپاشی  از  را  خود  نگرانی  خانمی 

مکتب ثبت نام کردند. 
8. 2 خشونت عليه اطفال در مکاتب

عمل  يک  اطفال  کودکان  خشونت  و  بدرفتاري 
کامال مغاير و مخالف منافع علياي کودکان مي باشد 
به  گونه  دارد،  قبال  در  را  ناگواري  عواقب  که 
عقده  معلم  برابر  در  رواني  لحاظ  از  کودکان  مثال 
مي گيرند و به آموزش کم عالقه مي شوند، کرامت 
صحي  لحاظ  از  و  گرديده  پا  زير  کودک  انساني 
متضرر مي شود. کودکانی که تنبيه جسمي مي شوند، 
به گونه ی منظم به مکتب نمي روند، آهسته  آهسته به 
مکتب بي عالقه مي شوند يا تنبل، کم جرات و خشن 
بار مي آيند و در نهايت يا از مکتب، اخراج مي شوند 

يا خودشان مکتب را ترک مي کنند. 
خشونت  به  پيوند  در  شکايت  مورد   4 حدود  در 
به  افغانستان،  مکتب هاي  در  عليه کودکان  فيزيکي 
دفاتر کميسيون راجع گرديده است. )براي معلومات 
بيشتر در رابطه به خشونت عليه کودکان در مکاتب، 

به بخش حق کرامت انساني مراجعه کنيد(
کودک 13 ساله اي که متعلم صنف چهارم مکتب 
مي باشد  قندهار  شهر  سوم  ناحيه  مربوط  مشرقي 
شکسته  وي  دست  معلم،  فيزيکي  خشونت  اثر  بر 
است، کارمندان کميسيون با اطالع از اين خشونت، 
ميان  در  قندهار  معارف  رييس  با  را  موضوع 
گذاشته اند، او از عمل انجام شده اظهار تاسف کرد 

عمل  اين  مرتکب  که  استادي  طفل،  پدر  گفت  و 
زشت شده، بخشيده است، اما رياست معارف به آن 
بسنده نکرده آن معلم را از اين مکتب به جاي ديگر 

تبديل کرده است تا سبب عبرت او شود. 
ادامه دارد

که  می کند  تأکيد  داشته،  ابراز  خانوادگی اش 
رفتار خشونت آميز پدر شوهرش باعث گرديده تا 
ديدگاه يا باور شوهرش نيز نسبت به او تغيير نموده 

و خانوده  اش را به سوی فروپاشی به پيش ببرد.
او می گويد: 

»هميشه مورد خشونت لفظی پدر شوهرم بوده و با 
الفاظ و کلمات زشت توهين و تحقير گرديده ام.«

به گفته ی اين خانم رفتار توهين آميز و زشت پدر 
شوهرش سبب شده تا او نيز در مواردی ناخواسته به 
عمل متقابل دست بزند. کاری که به سرعت واکنش 
شوهرش را بدنبال داشته و در نهايت به تغيير پيوند 

بين زن و شوهر منجر گرديده است. 
مواردی نيز از خشونت گفتاری وجود داشته است 
که افراد مورد خشونت به هدف رهای از اين نوع 
خشونت دست به خود کشی يا خود سوزی زده و 

در برخی از موارد حتا دست به قتل زده است.
بنا بر اين گفته می توانيم خشونت گفتاری يکی از 
که  می باشد  جامعه  و  خانواده  در  خشونت ها  انواع 
حساب  به  زنان  عليه  خشونت  نوع  مروج ترين  از 

می آيد.


جان یکی به ازای جان دیگری: گزاره ای ناپذیرفتنی
آيا اعدام، برای قربانيان جنايات خشن و نزديکان آنان عدالت است؟

دفاع  کيفر  اين  از  قربانی«،  »حقوق  نام  به  مرگ  مجازات  هواداران  از  بسياری 
ببينند  دارند  حق  نزديکان شان  و  خشن  جنايات  قربانيان  آنان،  نظر  به  می کنند. 
افراد، هرچند که  اين  اما خشم  بگيرد.  را  اعمالی  که دولت جان عامالن چنين 
قابل فهم است، نقض حقوق انسانی افرادی را که مقصر شناخته شده اند، توجيه 
دنيای  ارزش های  با  اعدام،  مجازات  بازگشت ناپذير  و  خشن  ماهيت  نمی کند، 
مدرن و متمدن سازگار نيست، و پاسخی نامناسب و ناپذيرفتنی به جنايات خشن 

است.
»ما به کسانی که معتقدند جامعه بايد جان انسانی را به ازای جان ديگری بگيرد، 

می گوييم:
»نه به نمايندگی از جانب ما.«

ماری دین، یکی از نزدیکان یک مقتول در امریکا
هواداران اعدام که ادعا می کنند به نمايندگی از قربانيان دست به اين کار می زنند، 
چنين وانمود می کنند که گويا همه کسانی که جنايت عليه آنان صورت گرفته با 
اين مجازات موافق اند. در صورتی که چنين نيست. بسياری از نزديکان قربانيان 

جنايت مخالف آن هستند که به نام آنان مجازات مرگ به اجرا گذاشته شود.
در اياالت متحد امريکا، گروهی که به نام »خانواده های قربانيان قتل« برای حقوق 

بشر مبارزه می کنند، نقش تعيين کننده ای در پيکار عليه اعدام دارند:
»ما باور داريم که نزديکان قربانيان آدم کشی ها به گونه ی انکارناپذيری در بحث 
درباره چگونگی واکنش جامعه نسبت به قتل ها ذينفع اند و وظيفه اخالقی دارند 
با حقوق بشر. »خانواده های  بر اخالقی مطابق  باشند مبتنی  که خواهان واکنشی 

قربانيان قتل« به سود حقوق بشر، به اين خواسته پاسخ می دهد.«
ماری دين که مادر همسرش در سال 1972 به قتل رسيد، در اين باره می گويد:

»پس از اين قتل، اعضای خانواده قربانی با دو مساله روبه رو بودند: يک فوت و 
يک جنايت. در اين مرحله، آن ها نياز به کمک دارند تا فقدان عضو خانواده و 
اندوه شان را پشت سر بگذارند، آرامش خود را بازيابند و زندگی شان را بازسازی 
کنند. ما به تجربه می دانيم که انتقام راه حل، نيست. بايد از خشونت کاست، نه 

اين که مرگ فرد ديگری را موجب شد.
خانواده  اين که  نه  کرد،  کمک  نشسته اند  عزيزی  سوگ  به  که  کسانی  به  بايد 
ديگری را ]با اعدام فردی از آن خانواده[ به عزا نشانيد. وقت آن است که حلقه 

بسته خشونت گسسته شود.«
کسانی که مجازات اعدام را با پيش کشيدن حقوق قربانيان توجيه می کنند، به 
ندرت به درد و رنج ناشی از اعدام نزد کسان ديگر می انديشند. ضربه ی روانی 
اعدام  وارد می شود، آسيب  اجرای  نگهبانان شاهد  به  و  به کارمندان زندان  که 
روانی که به نزديکان فرد اعدام شده می رسد، احساس گناه وکاليی که در دفاع 
بيرحمانه  برابر  در  بسياری کسان ديگر  رنج  و  نشده اند، درد  موفق  موکلشان  از 
از  برابر رای دهندگان شان  بودن اعدام ها، همگی توسط رهبران سياسی، که در 

»مزيت های« مجازات اعدام سخن می گويند، يک سره ناديده گرفته می شود.
جان وانر که برادرش، الری گريفين، در سال 1995 در ايالت ميسوری امريکا 

اعدام شد، می گويد:
»مردم نمی توانند تصور کنند که مجازات اعدام چنين تاثيراتی بر اعضای خانواده 
بگذارد. مادر من ]پس از اعدام فرزندش[ هرگز کمر راست نکرد. از آن روز، 
او بسيار عوض شد. فهميدن اين مساله برای بچه ها بسيار دشوار است. مجازات 

اعدام، بسياری ديگر را نيز قربانی می کند.«
زنده ماندن در برابر تاوان

سازوکاری  يمن،  و  عربستان سعودی  پاکستان،  ايران،  ويژه  به  برخی کشورها، 
دارند که به خانواده ی مقتول امکان می دهد که از اعدام قاتل در برابر دريافت 
با  يا  يا به صورت رايگان، و  ناميده می شود،  خسارت مالی که ديه )»خون بها«( 
عنوان  به  ديه ای  اعدام  جای  به  ترتيب،  بدين  شود.  نظر  صرف  خاص،  شرايط 
جبران خسارت در برابر از دست دادن يک عزيز پرداخت می شود. اين شيوه، 
مجازات اعدام را نهايت خودسرانه و تبعيض آميز می کند. به اين دليل خودسرانه، 
است.  متفاوت  افراد مختلف  به  نسبت  برای يک جرم واحد،  که حکم صادره 
با گذشت  مقتول  اگر خانواده ی  نفر محکوم شده،  قتل يک  به جرم  کسی که 
باشد،  اگر گذشت کمتری داشته  مقتول  نمی شود؛ ولی خانواده ی  اعدام  باشد، 
حتا اگر تمامی جزييات پرونده با مورد قبلی يک سان باشد، قاتل اعدام می شود. 
و تبعيض آميز است، چرا که محکوم ثروتمند، امکان بيشتری در متقاعد ساختن 

خانواده قربانی برای پذيرفتن تاوان سنگين  دارد.
کامال مشروع است که خانواده های قربانيان اميدوار باشند که عامالن جنايت، در 
چارچوب يک دادرسی عادالنه حساب دهند؛ اما اين که آن ها بتوانند در روال 
دادرسی تاثير گذار باشند، اصول بنيادی فلسفه حقوق مدرن را، که همانا برابری 

همگان در برابر قانون است، به خطر می اندازد.
ادامه دارد
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ایستگاهی به نام کانکور
 سید روح اهلل رضوانی
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این روزها شمار زیادی از نوجوان کشور در حال 
آماده شدن برای امتحان کانکور می باشند. کانکور 
سابقه ی چندصدساله دارد و ظاهرا نخستین کشوری 
برای  امتحان ورودی  همان  )یا  کانکور  در آن  که 
است.  بوده  چین  می شده  گرفته  آموزش(  ادامه ی 
که  فردی  هر  برای  کانکور  است  مشخص  آنچه 
باشد  داشته  تخصصی  و  علمی  زندگی  بخواهد 
کانکور  امتحان  می آید.  به حساب  عطفی  نقطه ی 
در کشور ما برای بسیاری می تواند به معنای ادامه ی 
سردرگمی  یک  در  وارد شدن  یا  هدفمند  زندگی 
تالش های  تمام  معنای  که  دانشجویی  باشد.  جدی 
می یابد،  دانشگاه  به  ورود  در  را  ساله خود  دوازده 
شاید حق داشته باشد با قبول نشدن در آن احساس 
شکستی عمیق و افسرده کننده ای داشته باشد. شاید 
ایستگاه  مهمترین  بسیاری  برای  بتوان  را  کانکور 
مسیر  ایستگاه  همین  از  بسیاری  دانست.  زندگی 

بعدی زندگی شان را رقم می زنند.
در  که  را  دانشجویانی  مشکالت  سابقه ی  وقتی 
بررسی  می خوانند  درس  خصوصی  دانشگاه های 
آنان  اکثر  در  مشترک  نقطه ی  یک  به  می کنیم 
می رسیم. تقریبا همه آنان می گویند: »من در دوران 
داشتم  آرزو  می خواندم،  درس  خوب  بسیار  لیسه 
باور  هم  وقت  هیچ  شوم.  کابل  دانشگاه  شامل 
ماندم  ناکام  که  کانکور  در  شوم.  ناکام  نمی کردم 
شکست بزرگی برایم بود. دیگه از روی مجبوری 

آمدم دانشگاه خصوصی.«
گزارش ها  این  اکثر  در  را  مشترک  نکته ی  چند   

می توان مشاهده کرد: 
1- اکثر آنها مدعی اند در دوران لیسه دانش آموزان 

خوبی بوده اند.
2- اکثرا مدعی هستند که برای کانکور بسیار تالش 

کرده اند.
3- برای همه آنها ورود به دانشگاه کابل، آنهم در 
بوده  تنها هدف زندگی  انجنیری  و  رشته های طب 

است.
سپس  و  مدت  بلند  افسردگی  تجربه  اکثرا   -4

تشویش را داشته اند.
5- اکثرا تشویش در امتحان و دیگر عوامل بیرونی 

را مقصر اصلی ناکامی شان می دانند.
دانش آموزان  این  چرا  که  این جاست  پرسش 
نمی توانند از تالش و توانایی های شان بهره کافی را 
را  دانش آموزان  این  دلیل شکست  واقعا  آیا  ببرند. 
باید در عوامل بیرونی جستجو کرد؟ شاید هم اکنون 
زمان مناسبی برای پرداختن به علل و منشا مشکالت 

نباشد. 
کلید.  اصل  نام  به  داریم  اصلی  روانشناسی  در  ما 
دلیل  کردن  پیدا  وقت ها  برخی  کلید،  اصل  در 
نمی کند.  ما  به  کمکی  هیچ  مشکل  شکل گیری 
اتاق  داریم که درب  قرار  اتاقی  ما در  تصور کنید 
کار  تکمیل  از  بعد  کرده ایم.  قفل  داخل  از  را 
می خواهیم از اتاق بیرون برویم. اما متوجه می شویم 
است  این  موضوع  کرده ایم.  گم  را  اتاق  کلید  که 
که ما می خواهیم از اتاق بیرون برویم؛ اما کلید را 
گم کرده ایم. حال باید چکار کرد؟ انسان ها در این 
موقعیت دو نوع عمل می کنند. دسته ی اول وقتی با 
مشکل مواجه رو به رو اصرار دارند دریابند که چرا 
کلید گم شده؟ بعد با همین ذهنیت به مشکل نگاه 
می کنند. اصال چرا باید اتاق را قفل کنیم؟ چرا باید 
کلید دست فالنی باشد؟ چرا این اتاق درب دیگری 
دنبال  به  یعنی  نداریم؟  اضافی  ما کلید  ندارد؟ چرا 
افراد،  این  می پردازند.  مشکل  بروز  ریشه  و  علت 
مشکل  افراد  می شوند.  خوانده  محور  مشکل  افراد 
محور وقتی با مشکل روبه رو می شوند خیلی اصرار 

کمال گرایانه  و  حد  از  بیش  اصرار  باشیم.  داشته 
می شود  سبب  کتاب ها  همه  دانستن  و  خواندن  در 
تسلط  عدم  و  عقب ماندگی  احساس  دانش آموز 

جدی نسبت به توانایی هایش پیدا کند.
که  کنید  مرور  درسی  بر  بیشتر  ایام  این  در   -2
می دانید با وقت گذاشتن بر روی آن تسلط بیشتری 
پیدا می کنید و امتیاز بیشتری به دست خواهید آورد. 
بر اساس  باید  کانکور  برای  مطالعه  سیاست  اصوال 
اگر  شود.  برنامه ریزی  حداکثری  امتیازگیری 
مطالعه ی درسی به هر دلیلی نمی تواند امتیاز زیادی 
نزدیک  ایام  در  که  ندارد  دلیلی  کند  شما  نصیب 
باید سراغ  کنید.  آن  را صرف  کانکور وقت خود 
درس هایی بروید که در حال حاضر حداقل حدود 
مطالعه ی  با  و  دارید  تسلط  بر آن  تا 50 درصد   40
 70 تا   60 حدود  به  را  تسلط  این  می توانید  بیشتر 

درصد برسانید.
امتحان ذهن خود را درگیر  به  ایام نزدیک  3- در 
دانش آموز  یک  نکنید.  حاشیه ای  موضوعات 
حداقل  و  شود  جزیره  یک  مثل  باید  کانکوری 
ارتباطات با چیزهایی که ذهن او را درگیر می کند، 
و  موسیقی  فلم،  و  تلویزیون  تماشای  باشد.  داشته 
نیستند،  قابل حل  فعال  بر سر موضوعاتی که  بحث 
دهد.  هدر  به  را  شما  زیاد  ذهنی  انرژی  می تواند 
از  بعد  به  را  موضوعات  این  تمام  حل  و  پرداختن 

امتحان تان موکول کنید.
امتحان  روزهای  نزدیکی  در  دانش آموزان   -4
معموال این نگرانی را دارند که در مقایسه با دیگر 
دلیل  همین  به  دارند.  وضعیتی  چه  دانش آموزان 
مرتب از هم صنفی ها و دیگر رقیبان خود وضعیت 
سبب  یا  معموال  کار  این  می پرسند.  را  درسی شان 
افزایش تشویش و یا افزایش اعتماد به نفس کاذب 
فرد می شود. چرا که دیگران به هر حال یا بیشتر و یا 
کمتر از ما درس خوانده اند. دانستن این قضیه هیچ 
کمک واقعی به ما نمی کند. این پرسش و پاسخ ها 
ما  ذهن  و  را خواهد گرفت  ما  انرژی  و  وقت  تنها 
توصیه  کرد.  خواهد  خیالی  موضوعات  درگیر  را 
می شود که زیاد به سمت گزارش گیری از دیگران 
متمرکز  درس  دو  یا  یک  مطالعه  روی   و  نروید 

شوید.
به  بیشتر  است  بهتر  امتحان  نزدیک  ایام  در   -5

در ایام نزدیک به امتحان ذهن خود را درگیر موضوعات حاشیه ای نکنید. 
یک دانش آموز کانکوری باید مثل یک جزیره شود و حداقل ارتباطات با 
چیزهایی که ذهن او را درگیر می کند، داشته باشد. تماشای تلویزیون و 

فلم، موسیقی و بحث بر سر موضوعاتی که فعال قابل حل نیستند، می تواند 
انرژی ذهنی زیاد شما را به هدر دهد. پرداختن و حل تمام این موضوعات 

را به بعد از امتحان تان موکول کنید.

مطالعه ی خالصه ها و سپس حل تمرین ها بپردازید. 
را  مضمون هایی  پرسش های  تنها  که  کنید  دقت 
تمرین کنید که درس آن را خوانده اید. در تمرین ها 
به نکته افزایش دقت و سرعت همزمان توجه کنید. 
مهارت های تمرین را در قسمت بعد مطلب خواهم 

آورد.
6- اگر در شرایطی هستید که احساس عقب ماندگی 
می کنید، به هیچ وجه ذهن خود را متمرکز به یافتن 
این احساس  نکنید. دقت کنید که  این قضیه  علت 
دارند.  دانش آموزان  همه  تقریبا  را  )عقب ماندگی( 
و  بهترین  نیستید.  مواجه  مشکل  این  با  شما  تنها 
دو  که  است  این  موقعیت  این  در  کار  مفید ترین 
مقدار  می توانید  مطالعه  با  می دانید  که  را  درسی 
بیشتری بر آن تسلط پیدا کنید را در نظر گرفته و در 
یک و نیم روز یکی از درس ها و در نیم روز دیگر 
)عصرها( درس دیگر را بخوانید. شب ها هم پیش از 
خواب هر دو درس را خیلی سریع مرور کنید و یا 

تست های همان درس ها را تمرین کنید.
درس های  مطالعه  توانایی  که  زمان هایی  در   -7
جدی را ندارید یا به مرور درس های قبلی بپردازید 
و آنها را حفظ کنید و یا تمرین کنید. این نکته را 
کنید  حفظ  را  درس هایی  که  بگیرید  نظر  در  هم 
درسی  حفظ  برای  تالش  فهمیده اید.  را  آنها  که 
انرژی  بیهوده و اتالف  که اصال فهمیده نشده کار 
حفظی  مضمون های  سراغ  هم  تمرین ها  در  است. 
)مانند شرعیات( بروید، نه مضمون هایی که نیازمند 
فیزیک(.  یا  و  ریاضیات  )مانند  هستند  مساله  حل 
این درس ها را در وقت هایی که حال و توان درس 

خواندن دارید انتخاب کنید.
8- قانون کار ثابت در زمان ثابت یا یعنی هر درس 
همیشه  نمونه  به گونه ی  بخوانید.  ثابتی  زمان  در  را 
بخوانید.  عصر ها  را  کیمیا  و  صبح ها  را  فیزیک 
یا  هردرسی هم که خوانده شد سعی کنید شب و 

فردا آن را به گونه ی سریع مرور کنید. 
9- در برنامه ریزی ها و مدیریت وقت تان، این نکته 
روی  بر  تنها  را  انرژی تان  که،  بگیرید  نظر  در  را 
چیزی متمرکز کنید که می توانید آن را تغییر دهید. 
شما نمی توانید در مورد چگونگی و نحوه ی امتحان 
مصروف  را  ذهن تان  پس  کنید.  کاری  کانکور 
دانستن این موضوعات نکنید. شما تنها سه چیز را 
می توانید تغییر دهید: 1- میزان تالش تان 2- دقت و 

تمرکزتان 3- نحوه ی برنامه ریزی و اجرای آن را. 

دارند که مقصر پیدا شود و می گویند تا مقصر پیدا 
نشود هیچ کار دیگری نمی کنند. 

مشکل  این  با  وقتی  که  کسانی اند  دوم  دسته ی 
روبه رو شدند نخستین کاری که می کنند این است 
به  بی توجه  می گردند.  شده  گم  کلید  دنبال  به  که 
این که چرا کلید گم شده و یا چه عاملی سبب آن 
شده است؟ آنها در واقع به دنبال راه حل می گردند 
که:  است  این  است  مطرح  ذهن شان  در  آنچه  و 
باتوجه به شرایط موجود چکار باید کرد؟ ما به این 
افراد می گوییم: انسان های راه حل محور. انسان های 
کلمه  از  حد  از  بیش  استفاده  به جای  راه حل محور 

»چرا«، از کلمه »چگونه« استفاده می کنند.
به  توجه  با  باید  محصالن  هم  کانکور  موضوع  در 
کنند:  فکر  موضوع  یک  به  باید  شرایطی  هرگونه 
دارند  که  شرایطی  با  می توانند  چگونه  که  این 
نتیجه بهتری به دست آورند. دانش آموزان باید بین 
روش های  و  فهم  برای  درس خواندن  روش های 
شوند.  قایل  تفاوت  امتحان  برای  خواندن  درس 
کانکور  آزمون  به  که  روزها  این  در  خصوصا 
اهمیت  نکات  برخی  رعایت  می شویم  نزدیک 
خاصی دارد. من سعی می کنم در این نوشتار بیشتر 
آن  باید  کانکوری  دانش  همه  که  موضوعاتی  به 
دو  در  را  این موضوعات  بپردازم.  کنند  رعایت  را 
کانکور  جلسه ی  و  کانکور  از  پیش  نکات  بخش 
باید  آنچه  به  شماره  این  در  می کنیم.  تقسیم بندی 

قبل از کانکور رعایت شود می پردازیم.
فرصت  در  خوانده اید،  هرچه  تاکنون  شما   -1
باقی مانده نباید خواندن درس و موضوع جدیدی را 
که هیچ تسلطی بر روی آن ندارید و یا با آن درس 
به نوعی مشکل جدی دارید شروع کنید. اگر درسی 
که  می دهید  جدی  احتمال  و  نخوانده اید  اصال  را 
در فرصت باقی مانده نیز نمی توان در آن مضمون 
را  مطالعه ی آن  نباید  هیچ وجه  به  رسید،  تسلط  به 
برروی  تا شما  این کار سبب می شود  شروع کرد. 
بیشتری  تشویش  متمرکز شوید که در شما  درسی 

ایجاد می کند. 
بیشترین چیزی که دانش آموز در زمان های نزدیک 
به  نسبی  تسلط  احساس  دارد  نیاز  آن  به  امتحان 
درس هاست. نباید با تفکر کمال گرایی اصرار کنیم 
یاد  هم  کامل  و  کامل خوانده  را  همه درس ها  که 
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• کابل: کوچه شماره 5، پل سرخ، کارته سه.	
• رادفر 	 جمشيد  مزار،  سراي  مهمان  اول  منزل  بلخي  محمد  الدين  جالل  موالنا  جاده  بلخ،  مزارشريف:دروازه 

تيلفون: 0705962741 - چاپ مزار: جاده بيهقي، نصيري مارکت، مطبعه دوستان.
• 	
• هرات: سه راه باد مرغان، مجتمع فرهنگي حرمت، طبقه دوم، فريدون آژند، تيلفون: 0797416062	
• غزني: محمد سنايي، تيلفون: 0799000262	
• باميان: بازار باميان، مصطفي پالزا، احمدپور، تيلفون: 0772198582	
• کندز: نورالعين، تيلفون: 0793405599، چاپ: مطبعه يعقوبي، جاده واليت. 	
• تخار: جان محمد نبی زاده، تيلفون: 0772501770	
• بدخشان: سيحون، تيلفون: 0705538084 	
• بغالن: ابراهيم زمانی، تيلفون: 0774595283	
• جوزجان: فياض، تيلفون: 0705558510	
• 	 Afghanistan_8am@yahoo.com :ايميل
• آدرس پستي: پسته خانه مرکزي صندوق پستي 1911، کابل، افغانستان	
• 8صبح در ويرايش و پيرايش مطالب وارده دست باز دارد. 	
• مقاالت وارده مسترد نمي گردد.	
• به جز سرمقاله، آراي مطرح شده در مقاالت 	

به نويسندگان آنها بر مي گردد.

• 	sanjarsohail@yahoo.com صاحب امتياز: سنجر سهيل  
• مدير مسوول: قسيم اخگر     	
• معاون: شاه حسين مرتضوي  0799037083- 0705159271	
• دبير روابط عامه: پرويز کاوه    0700228988	
• خبرنگاران:  جمشيد رادفر، سيد سميع اهلل سعيدي، قدرت اهلل جاويد، فريدون آژند، نازنين شفايي	
• ويراستار: سيد مجتبی هاشمی	
• هماهنگي خبر: ظفر شاه رويي 0799319534	
• هماهنگی واليات: ميرمحمدصديق ذليق 0778470061	
• توزيع و اشتراک: 0708144047	
• پذيرش اعالن: وحيداهلل آرين 0779262458   	
• صفحه آرايي: حبيب بهزاد -ابراهيم ـ مصطفی سروری- احمدضيا 	

8

www.8am.af :وب سايت

0777625262

عفو بی سابقه نزديک به سه 
هزار زندانی در کوبا 

دولت کوبا در اقدامی کم سابقه تصميم دارد در 
را  زندانی  هزار  سه  به  نزديک  آينده  روز  چند 
مورد عفو قرار داده و آزاد کند؛ زندانيانی که در 
شمار آنها تعداد نامعلومی زندانی با جرايم امنيتی 

و ده ها زندانی خارجی نيز قرار دارند.
کاسترو،  راوول  رويترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
رييس جمهور کوبا، اعالم کرد که در روزهای 
آزاد  کوبا  در  زندانی  نه صد  و  دوهزار  آينده 
می شوند و تاکيد کرد که در اين ميان 86 زندانی 
خارجی از 25 کشور جهان نيز که در زندان های 

کوبا به سر می برند، آزاد خواهند شد.
وی تاکيد کرده است که اين افراد تنها در حالی 
از آزادی، کوبا را ترک  آزاد می شوند که پس 

کرده و به کشور خود بازگردند.
به گفته دولت کوبا، در ميان زندانيانی که مورد 
عفو قرار گرفته اند همچنين افرادی هستند که نه 
به اتهام های سياسی، بلکه به دليل ارتکاب جرايم 

امنيتی  به زندان افتاده اند.
با اين حال شبکه خبری بی بی سی تاکيد دارد که 
آزاد خواهند شد،  به زودی  افرادی که  ميان  در 

تعدادی زندانی سياسی وجود دارد.
سال 2010، بنا به درخواست کليسای کاتوليک، 
دولت کوبا بيش از 100 زندانی سياسی را آزاد 
 60 دست کم  رويترز،   گزارش  به  حال،  و  کرد 
زندانی سياسی در زندان های کوبا به سر می برند.

دولت کوبا همچنين اعالم کرد که در ميان اين 
دو هزار و نه صد زندانی، 13 زندانی زن، افرادی 
با بيش از 60 سال سن، زندانيان ناخوش و تعدادی 

مجرم جوان نيز وجود دارند.
به  واکنش  در  عفو  اين  کاسترو  راوول  گفته  به 
مقام های  زندانيان،  اين  خانواده های  درخواست 
با  و همچنين  در کوبا   کاتوليک  کليسای  ارشد 

توجه به سفر آتی پاپ به کوبا صورت می گيرد.
از  پيش  تا  دارد  تصميم  شانزدهم  بنديکت  پاپ 
عيد پاک مسيحيان، 20 حمل 1391، به کوبا سفر 

کند.
کمونيستی  حکومت  تاريخ  در  بار  نخستين  اين 
قرار  تعداد زندانی مورد عفو  اين  کوبا است که 

می گيرند.
پيش از اين و در سال 1998، به دنبال سفر پاپ 
ژان پل دوم به کوبا، دولت اين کشور با آزادی 
حدود 300 زندانی، از جمله 101 زندانی سياسی 

موافقت کرد.

بار طی چهار دهه گذشته،  اولين  برای  ليبيا قرار است  در 
استقالل اين کشور از ايتاليا جشن گرفته شود.

مردم  ليبيا،  پيشين  رهبر  قذافی،  معمر  دوران حکومت  در 
فقط اجازه داشتند روزی را که او توانست در سال 1969 

در پی يک کودتا به قدرت برسد، جشن بگيرند.
به  کشور  اين  مردم  از  بسياری  که  است  دليل  همين  به 
اين  در  اتفاقی  چه  دسامبر   24 در  که  نمی دانند  درستی 

کشور افتاده است.

قرار است در  برنامه هايی که  از جمله  براساس گزارش ها 
روز استقالل ليبيا از ايتاليا انجام شود، انجام راهپيمايی در 
موزيم  سوی  به  شهدا  ميدان  سوی  از  پايتخت،  طرابلس، 

ملی اين شهر است.

پوليس بين الملل، اينترپول، گفته است در صدد دستگيری 
است.  )پی آی پی(  پروتز  ايمپلنت  پلی  شرکت  موسس 
باعث  اخيرا  فرانسوی  شرکت  اين  سيليکونی  بافت های 
نگرانی هزاران زنی شده که از اين بافت ها در عمل بزرگ 

کردن پستان استفاده کرده اند.
از سوی  ساله   72 ماس  کلود  ژان  نام  گزارش ها  براساس 
اينترپل در فهرست افرادی قرار گرفته که پوليس بين الملل 

در کاستاريکا به دنبال اوست.
که  تخلفاتی  ارتکاب  دليل  به  او  است  گفته  اينترپول 
قرار  تعقيب  تحت  می اندازد،  خطر  به  را  افراد  »سالمت« 

گرفته است.
بافت  اين  از  که  زنی  هزار   30 از  فرانسه  دولت  پيشتر 
بودند،  کرده  استفاده  پستان  زيبايی  عمل  برای  سيليکونی 
به  را  استاندارد  غير  سيليکون های  اين  تا  کرد  درخواست 

خرج دولت و برای احتياط از بدنشان خارج کنند.
مدرک  هيچ  که  کرده اند  تاکيد  فرانسه  بهداشتی  مقامات 
قاطعی در مورد تاثير اين ماده بر احتمال ابتالی به سرطان 
را  اين جراحی  اين حال دولت هزينه  با  اما  ندارد،  وجود 

پرداخت خواهد کرد.
زنانی  بين  در  سرطان  مورد  هشت  تاکنون 
که از بافت سيليکونی اين شرکت استفاده 

کرده اند، گزارش شده است.
اين نگرانی وجود دارد که شماری از موارد 
ابتال به سرطان مربوط به نشت سيليکون از 

اين بافت های پيوندی باشد.
خاوير برتراند، وزير صحت فرانسه از زنانی 
استفاده کرده اند،  نوع سيليکون  اين  از  که 
خواست که به عنوان يک »اقدام پيشگيرانه« 
اين مواد را از بدنشان خارج کنند؛ هر چند 

تاکيد کرد که نياز به جراحی »فوری« نيست.
خارج  برای  همگانی  توصيه  بريتانيا  دولت  حال  اين  در 
کرده  اعالم  و  است  کرده  رد  را  سيليکون ها  اين  کردن 
از  استفاده  بالقوه  تاييد خطر  در  مدرکی«  »هيچ  که  است 

اين ماده وجود ندارد.
با  بريتانيايی  زن  هزار   40 حدود  که  می شود  زده  تخمين 
اين سيليکون ها عمل جراحی زيبايی پستان را  از  استفاده 

انجام داده اند.
پالستيک  جراحان  جامعه  توسط  شده  انجام  تحقيقات 
احتمال  که  می دهد  نشان  گذشته  سال  در  فرانسوی 
به  پی  آی  پی  شرکت  سيليکونی  بافت های  گسيختگی 
سيليکون  و  است  بيشتر  مصنوعی  بافت های  ساير  نسبت 
به کار رفته در اين بافت های مصنوعی برای استفاده طبی 

مناسب نيست.

لیبیايی ها پس از ۴ دهه،استقالل کشورشان را جشن می گیرند

صدور حکم دستگیری ريیس شرکت تولیدکننده سیلیکون پستان توسط اينترپول
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با تمدید معافیت مالیاتی  کنگره امریکا 
دو ماهه  دوره  یک  برای  کارمندان 

موافقت کرد.
کنگره پس از یک دوره مناقشه طوالنی 
بر سر این طرح که به انسداد سیاسی میان 
دولت و کنگره انجامیده بود، با تمدید 

طرح دولت باراک اوباما موافقت کرد.
به وجودآمده  بحران  توافق،  این  با 
جناح  اختیار  در  که  سفید  کاخ  میان 
اکثریت  که  کنگره  و  است  دموکرات 

آن با جمهوری خواهان است، دست کم 
برای دو ماه برطرف شد.

خواستار  کنگره  جمهوری خواه  اکثریت  آغاز،  در 
سال  برای یک  مالیاتی حقوق بگیران  معافیت  تمدید 
بودند اما در نهایت با پیشنهاد مجلس سنا، تنها با تمدید 

دو ماهه این طرح موافقت کردند.
حزب  نمایندگان  اختیار  در  سنا  مجلس  اکثریت 
راه  یک  یافتن  برای  مذاکرات  است.  جمهوری خواه 
میالدی  نو  سال  تعطیالت  از  پس  به  درازمدت  حل 

موکول شده است.
در پی این توافق، باراک اوباما، رییس جمهور امریکا 
به خبرنگاران گفت که حل و فصل این اختالف برای 

آینده امریکا اهمیت حیاتی دارد.
در  طرح  این  تصویب  از  پس  دقایقی  اوباما  آقای 
کنگره گفت: »ما کارهای بسیار داریم که باید انجام 
دهیم. این مشکل کماکان بود و نبود طبقه متوسط را 
در این کشور تهدید می کند و ما چه دموکرات و چه 
رشد  از  تا  بزنیم  باال  را  آستین ها  باید  جمهوری خواه 

اقتصادی و اشتغال زایی اطمینان حاصل کنیم.«
کارمند  میلیون   ۱۶۰ حال  شامل  مالیاتی  معافیت  این 

از  بعد  و  می شود  امریکا  دولتی  و  خصوصی  بخش 
ماه ها مقاومت، تسلیم شدن جمهوری خواهان در مقابل 
تمدید آن به آقای اوباما اجازه می دهد تا سال ۲۰۱۱ را 

با یک پیروزی سیاسی به اتمام رساند.
اگر چه این پرونده و مناقشه های جنجالی آن احتماال از 

دو ماه دیگر دوباره آغاز خواهد شد.

روس ها برای اعتراض آماده 
می شوند

این  که  می رود  انتظار  روسیه،  مختلف  نقاط  در  روز  آغاز  با 
کشور پهناور امروز  شاهد یکی از بزرگترین تظاهرات اعتراضی 

به نتایج انتخابات اخیر پارلمانی در این کشور باشد.
گروه های مختلف سیاسی در روسیه، اعالم کرده اند که امروز 
تا  به مرکز شهر مسکو خواهند رفت  اقدام هماهنگ  در یک 
اعتراض خود را به آنچه »دستکاری« در نتایج انتخابات پارلمانی 

اخیر در روسیه عنوان شده، نشان دهند.
دو هفته پیش، حدود ۵۰ هزار معترض در مرکز مسکو حضور 
متحد  روسیه  پیروزی حزب  با  که  انتخاباتی  نتایج  به  و  یافتند 

همراه بود، اعتراض کردند.
انتخابات روسیه، حزب روسیه متحد که  بنابر اعالم کمیسیون 
ریاست آن با والدیمیر پوتین، نخست وزیر است بیشترین کرسی 

را در مجلس این کشور به دست آورده است.

انفجار انتحاری در پاکستان شش کشته 
بر جای گذاشت

وقوع یک انفجار انتحاری در شمال غرب پاکستان باعث کشته شدن 
شش سرباز و مجروح شدن دوازده سرباز دیگر شده است. 

فرد بمب گذار، موتر حامل مواد انفجاری اش را در نزدیکی »پایگاه 
سرحد« در شهر بانو منفجر ساخت. این نیروهای شبه نظامی عمدتا 
در منطقه قبیله ای نشین وزیرستان شمالی مستقر هستند. محمد شفیق، 
این  »دفتر  فرانسه گفت:  به خبرگزاری  منطقه  پولیس  مقام های  از 
یا  تاکنون هیچ شخص  انفجار تخریب شده است.«  اثر  پایگاه در 
مقامات  است.  نگرفته  عهده  به  را  انفجار  این  مسوولیت  گروهی 
منطقه می گویند از آن بیم دارند که تعداد قربانیان انفجار افزایش 
شرق  کیلومتری   ۴۰ حدود  و  افغانستان  مرز  در  بانو  شهر  یابد. 

میرانشاه، شهر اصلی وزیرستان شمالی، واقع شده است.
گفته می شود که شمار زیادی از پیکارجویان طالبان و القاعده در 

وزیرستان شمالی و جنوبی پناه گرفته اند.

ACKUکنگره امریکا با تمدید معافیت مالیاتی موافقت کرد
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