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مشکل تانکرها هنوز 
كامال حل نشده است

وزارت تجارت و صنایع می گوید 
برای  دولت  درخواست  که 
خریداری دوصد هزار تن مواد 
نفتی از سوی دولت قزاقستان 
در  همچنین  و  شده  پذیرفته 
روسیه،  به  جمهور  رییس  سفر 
تاجران کشور قرارداد خریداری 
1.8 میلیون تن مواد سوختی را 
نفت«  »روز  روسی  شرکت  با 
احدی  انورالحق  کرده اند.  عقد 
قرارداد  همچنین  که  افزود 
تن  هزار  سه صد  خریداری 
مواد نفتی با شرکت »گازپروم« 

روسیه نیز عقد شده است.

روی دست گرفته شده است.
امور  وزارت  منابع،  این  گفته  به 
نمایندگی های  سران  از  خارجه 
دیپلوماتیک در کابل دعوت کرده 
شرکت  مراسم  این  در  که  است 

کنند.
کمیسیون  دوشنبه  روز  دولت 
افتتاحیه  برگزاری  برای  را  ویژه ای 
این  در  کرد.  تشکیل  مجلس 
هم  امنیتی  مقام های  کمیسیون 
ویژه  امنیتی  تدابیر  دارند.  حضور 
برای برگزاری این مراسم در کابل 

به اجرا در آمده است.
مخالفان آقای کرزی و نمایندگان 
مجلس هم گفته اند که حاال دیگر 
مراسم  برگزاری  درباره  تردیدی 
ندارد  وجود  پارلمان  گشایش 
آماده  آن  برگزاری  برای  همه  و 

می شوند.

نیروهای داخلی سپرده شود.
آینده  دو سال  در  تا  بود  قرار 
بازسازی  برای  پروژه   884
ارزش  افغانستان تکمیل شود. 
 11.4 پروژه ها  این  مجموعی 
شده  خوانده  دالر  میلیارد 
که  می شود  گفته  اما  است. 
کشور  در  پروژه   133 صرف 

تکمیل شده است.
هفتاد  فیلدز،  آرنولد  گفته  به 
و هشت پروژه در حال حاضر 
پروژه   673 و  است  کار  زیر 
دیگر اصال کارش آغاز نشده 

است.

جمهور  رییس  کرزی،  حامد  دفتر 
او  که  است  کرده  اعالم  کشور 
مراسم  در  )امروز(  چهارشنبه  روز 

گشایش پارلمان شرکت می کند.
پیش از این برخی رسانه ها گزارش 
با  کرزی  آقای  که  بودند  کرده 
وجود موافقتش با گشایش مجلس 
به  دلو،  ششم  چهارشنبه،  روز  در 
و  رفت  خواهد  ونزویال  به  سفری 
حضور  مجلس  افتتاحیه  مراسم  در 

نخواهد داشت.
کرده اند  گزارش  رسانه ها  این 
ادامه  دلیل  به  کرزی  آقای  که 
اختالفاتش با نمایندگان بر سر ادامه 
کار و لغو دادگاه ویژه رسیدگی به 
شکایات انتخاباتی، مایل به شرکت 

در این مراسم نیست.
صدور  با  کرزی  آقای  دفتر  اما 
این  در  تردیدها  به  اعالمیه ای 
زمینه پایان داد و از خبرنگاران هم 
خواست که در این مراسم شرکت 

کنند.
امور  وزارت  منابع  دیگر  سوی  از 
پارلمانی هم گفته اند که تدابیر الزم 
گشایش  مراسم  برگزاری  برای 
جمهور  رییس  حضور  با  مجلس 

امریکایی که  یک مقام ارشد 
در  بازسازی  پروژه های  از 
گفته  می کند،  نظارت  کشور 
و  ریزی ها  برنامه  که  است 
مدیریت ضعیف در افغانستان، 
میلیارد  چندین  تالش های 
اردو  تشکیل  منظور  به  دالری 
و پولیس ملی افغان را با خطر 

روبرو ساخته است.
مفتش  فیلدز،  آرنولد 
بازسازی  پروژه های  خاص 
جریان  در  افغانستان،  در 
دوشنبه  روز  سخنرانی اش 
واضح  حاال  »تا  است:  گفته 
اردوی  مقامات  که  نشده 
پایگاه های  چگونه  امریکا 
نظامی  سهولت های  و  کافی 
را برای نیروهای افغان تا سال 
خواهند  ایجاد  میالدی   2013

کرد.«
2013 تاریخی است که برای 
مسوولیت های  تسلیم دهی 
داخلی  امنیتی  نیروهای  به 
زیرا  مهم خوانده شده  نهایت 
بعد  سال  یک  تا  است  قرار 
تمامی   2014 تا  یعنی  آن،  از 
به  امنیتی  مسوولیت های 

واگذاری 
مسووليت های امنيتی 

در ماه مارچ آغاز 
خواهد شد

پیمان اتالنتیک شمالی )ناتو( و حکومت 
روند  که  می گیرند  تصمیم  افغانستان 
به  امنیتی  مسوولیت های  واگذاری 
آغاز  مارچ  ماه  در  را  داخلی  نیروهای 
برخی  امنیتی  مسوولیت  ابتدا  در  کنند. 
داخلی  امنیتی  نیروهای  به  والیات 

واگذار می شود.
و  ناتو  عضو  کشورهای  گذشته  سال 
کردند  توافق  لیسبون  نشست  در  دولت 
که روند واگذاری مسوولیت های امنیتی 
سال  اول  نیمه  در  داخلی  نیروهای  به 
مشخصی  تاریخ  اما  شود،  شروع   2011

برای شروع این روند تعیین نشده بود. 
پیمان  دبیرکل  راسموسن،  فو  اندرس   
تصمیمی  پی  در  »من  است:  گفته  ناتو 
ما  هستم.  فبروری  و  مارچ  ماه های  در 
داده ایم  انجام  را  خود  ارزیابی های  قبال 
آماده  ما  ارزیابی،  این  براساس  و 

تصمیم گیری هستیم.«
تصمیم واگذاری مسوولیت های امنیتی به 
این مفهوم است که همه مسوولیت های 
در  با شورشگری  مبارزه  و  امنیت  تامین 
در  طالبان  تهدید  که  والیت هایی  آن 
داخلی  نیروهای  به  نیست،  شدید  آن ها 

واگذار می شود. 
تا به حال نیروهای بین المللی تحت فرمان 
تامین  مصروف  کشور  سرتاسر  در  ناتو 
بوده اند.  شورشگری  با  مبارزه  و  امنیت 
ملی  اردوی  نیروهای  مناطق،  برخی  در 
در  مشترک  صورت  به  ناتو  نیروهای  با 

عملیات علیه طالبان شرکت می کنند. 
امنیتی  مسوولیت های  واگذاری  تصمیم 
سیاسی  نظر  از  داخلی  نیروهای  به 
افکار  می باشد:  حساس  موضوع  یک 
عمومی در بسیاری کشورهای عضو ناتو 
افغانستان  در  نظامی  ماموریت  مخالف 
کشورها  این  سیاست مداران  و  می باشد 
تا  دارند  قرار  فزاینده  فشارهای  تحت 

سربازان شان را به خانه برگردانند. 
تاکید  راسموسن  این،  وجود  با 
مورد  در  تصمیمی  هرگونه  که  کرد 
افغان ها،  به  مسوولیت ها  واگذاری 
افغانستان  امنیتی  وضعیت  به  مشروط 
و  کرزی  حامد  از  او  همین گونه  است. 
نمایندگان پارلمان خواست اختالف های 
خود را کنار بگذارند و پارلمان جدید را 
چهار  که  افزود  راسموسن  کنند.  افتتاح 
آن  زمان  پارلمانی،  انتخابات  از  بعد  ماه 
رسیده است که پارلمان باید افتتاح شود. 
افغانستان  در  که  مشکالتی  وجود  با 
مطمین  ناتو گفت  دبیرکل  دارد،  وجود 
است که این مشکالت بر روند واگذاری 
مسوولیت های امنیتی به نیروهای داخلی 
راسمون  گذاشت.  نخواهد  تاثیری 
می کنم  اطمینان  احساس  »من  گفت: 
به  افغانستان  مقام های  و  حکومت  که 
گرفت  خواهند  مسوولیت  کل  صورت 
روند  که  ساخت  خواهند  مطمین  و 
انتقال مسوولیت ها به صورت موفق اجرا 

خواهد شد.«

حامد کرزی در مراسم افتتاح 
مجلس نمایندگان شرکت می کند

مدیریت ضعيف تالش تشکيل اردو و 
پوليس را با خطر روبرو ساخته است 

تاراج عاطفه...

مردم به دليل...

نقد خود...
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عناوین 
مطالب امروز:

سخنگوی رياست امنيت ملی:

با طالبان تروريست صلح می كنيم
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کشته و بازداشت 
ده طالب در تخار

8صبح، تخار: نیروهای بین المللی تحت 
رهبری ناتو در عملیاتی شب سه شنبه در 
طالبان  افراد  از  تن  پنج  تخار،  والیت 
بازداشت  را  دیگر  تن  پنج  و  کشته  را 

کرده اند.
قروغ  روستای  در  که  عملیات  این 
راه اندازی  تخار  خواجه غار  ولسوالی 
محمد  فیض  گفته ی  به  بود،  شده 
این  تخار،  والی  سخنگوی  توحیدی، 
ناامن در تخار به  روستا از جمله مناطق 

شمار می رود.
که  است  افزوده  تخار  والی  سخنگوی 
به  مربوط  شده  بازداشت  افراد  میان  در 
آنان  مهم  افراد  از  تن  دو  طالبان،  گروه 

نیز شامل هستند.

دولت افغانستان 
حمله تروریستی 

میدان هوایی مسکو 
را محکوم کرد

حمله  دولتی  مقام های  کابل:  8صبح، 
المللی  بین  هوایی  میدان  در  تروریستی 
مسکو را که بیش از 130 کشته و زخمی 

برجای گذاشت، محکوم کرده اند.
کشور  جمهور  رییس  کرزی،  حامد 
در اعالمیه ای که از سوی دفتر ریاست 
است:  گفته  یافته،  انتشار  جمهوری 
»مردم افغانستان بیشتر از هر کس دیگر 
این حادثه غم انگیز را درک می کنند، 
اثر  بر  انسان ها  زیاد  شمار  روز  هر  زیرا 
آقای  می شوند.«  کشته  حمالتی  چنین 
تروریستان  طرح  را  حمله  این  کرزی  
توصیف  بشریت  دشمنان  و  المللی  بین 

کرده است.
با  نیز  خارجه  وزارت  حال،  همین  در 
انتشار اعالمیه ای،  ضمن محکوم کردن 
این حمله، با بازماندگان این حادثه ابراز 

همدردی کرده است.
خطر  یک  را  تروریزم  خارجه  وزارت 
بزرگ منطقه ای توصیف کرده و افزوده 
افغانستان  امورخپارجه  »وزارت  است: 
نشان  خاطر  حمله،  این  تقبیح  بر  افزون 
می سازد که تروریزم یک خطر بزرگ 
منطقه ای و جهانی است و باید با آن در 
هماهنگی کامل و مشترک کشور های 

منطقه و جهان، مبارزه صورت گیرد.«
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»صلح باهرکس، صلح به هرقیمت«
به کجا خواهد کشید؟

رییس دولت در یکی از سخنرانی هایش در مورد 
مصالحه گفته بود که با قاتالن مردم؛ آنهایی که 
بی سرپرست  را  خانواده ها  و  یتیم  را  ما  اطفال 
می کشند،  را  اطفال  و  پیرمردان  و  می سازند 
صلح نخواهیم کرد. اما تازگی ها مقامات اداره ی 
امنیت ملی می گویند که براساس دستور رییس 
جمهور و در جهت حمایت از فعالیت های شورای 
در  ملی  امنیت  کارمندان  تمامی  به  صلح،  عالی 
»طالبان  که:  است  شده  گفته  کشور  سرتاسر 
انجام حمالت تروریستی  از  تروریست را پیش 
که  است  یادآوری  قابل  کنند.«  دعوت  صلح  به 
تروریست به کسی گفته می شود که در عمل به 
عضو  یا  و  پرداخته  تروریستی  عملیات  انجام 
سازمان و شبکه ای باشد که تروریزم را راهی 
برای رسیدن به اهداف خویش می داند. طبعا با 
حاضر  و  است  نکرده  کاری  عمل  در  که  کسی 
است با گذشته اش که می توانست او را به انجام 
قطع  بکشاند  تروریستی  و  قاتالنه  فعالیت های 
رابطه کرده است، می توان رابطه ی صلح جویانه 
برقرار کرد. اما به نظر می رسد که امنیت ملی غیر 
از این را می گوید. وقتی گفته می شود با کسانی 
که قانون اساسی و سایر قوانین نافذه ی کشور 
را قبول کنند و روند موجود و دست آوردهای آن 
را بپذیرند، باید صلح کرد، به این معنی است که 
فرد یا جمع مورد نظر ما دیگر تروریست نیست. 
جایی  ازآن  است  گفته  ملی  امنیت  سخنگوی 
صلح  به  رسیدن  افغانستان  دولت  پالیسی  که 
می باشد، این اداره می خواهد با طالبان صلح کند. 
پیش از این یعنی در زمان ریاست آقای امراهلل 
صالح، رییس پیشین امنیت ملی، به طور متواتر 
از عدم قاطعیت دولت در مبارزه علیه تروریزم 
از  رابطه  همین  در  و  می گرفت  صورت  انتقاد 
رهایی بی قید و شرط و عدم مجازات طالبان و 
تروریست ها یاد می شد، اما ظاهرا مقامات امنیت 
نیست.  گذشته  اداره ی  اداره،  این  می گویند  ملی 
مقامات عربستان سعودی که انتظار می رفت در 
پروسه ی صلح ایفاگر نقشی باشند به این شرط 
که طالبان روابط و عالیق شان را با القاعده قطع 
کنند، از ایفای نقش خود طفره رفتند. ظاهرا دیگر 
این شرط کنار گذاشته شده است و بر آن تاکید 
صورت نمی گیرد. حال بحث این است که صلح 
آمدن  کنار  و  صلح  با  طالب،  تروریست های  با 
امنیت  سخنگوی  دارد؟  تفاوتی  چه  القاعده  با 
و  غیرسیاسی  اداره،  این  که  است  افزوده  ملی 
از  امنیت  بهبود  برای  و  می باشد  غیرجانبدار 
مورد  گزینه ی  آیا  می کند.  استفاده  گزینه ای  هر 
ارزش های  سایر  و  اساسی  قانون  با  استفاده، 
و  افغانستان  مردم  اجماع  مورد  دموکراتیک 
مشروط  دیگر  ملی  ارزش های  و  اسالم  حتا 
نمی گردد؟ اگر چنین باشد در آن صورت نه از 
صلح و مصالحه، بلکه از تسلیم و پذیرش طالبان 
و  سازش  این  گفت.  سخن  می توان  تروریست 
تسلیم هم در واقع در برابر پاکستان و سازمان 
معلوم  است.  آی اس آی  آن  آدم کش  و  جهنمی 
آیا  و  می خواهد،  چه  ما  از  آی اس آی  که  است 
بپذیرند؟  را  آن  افغانستان حاضر هستند  مردم 
پس جواب این همه قربانی را چه کسی و به چه 
صورت خواهد داد؟! بدون تردید مردم خواستار 
و  انسانی  شرافتمندانه،  صلحی  اما  صلح اند. 
اسالمی. صلحی که با عزت و شرافت و غرور ما 
توام باشد. صلح ذلیالنه که با ندیده گرفتن همه 

ارزش های انسانی توام باشد، صلح نیست.

زنگ اول


این  که  است  گفته  والیت  این  والیتی 
نکرده  یافت  پولی در  بابت  این  از  شورا 

و در جریان قضیه نیز نمی باشد. 
ولسوالی  باشندگان  از  یکی  عبدالحمید، 
عمده ی  دلیل  می گوید  بدخشان  جرم 
کشت  به  کشاورزان  آوردن  روی 
به  حکومت  نکردن  عمل  خشخاش 

وعده هایش می باشد. 

به  زیان  هیچگونه  بدون  افغانستان،  نافذ 
مصوونیت های  و  مقتضی  مراحل  طی 
تصدیق  اساسی  قانون  احکام  مندرج 
که  ساخت  آشکار  روند  این  می کند. 
نهادهای  میان  سالم  گفتگوی  و  بحث 
دارد  جریان  افغانستان  دموکراتیک 
یک  برای  کننده  ترغیب  نشانه  این  و 

دموکراسی جوان می باشد.«
که  ملل  سازمان  معاونیت  هیات  دفتر 
مبنی  کرزی  جمهور  رییس  تصمیم  با 
پارلمان  افتتاح  زمان  انداختن  تعویق  بر 
شدیدا ابراز نگرانی کرده بود، می گوید 
دارند  نظر  بین المللی در  اعضای جامعه 
شرکت  پارلمان  افتتاح  مراسم  در  تا 

کنند.
نیز  کابل  در  امریکا  سفارت  همچنین 
پارلمان  افتتاح  از  اعالمیه ای  انتشار  با 
استقبال کرده است.  به روز چهار شنبه 

آینده ما به 80 هزار معلم ضرورت داریم 
در  فعال  معلم  هزار   50 خوشبختانه  که 

دارالمعلمین ها درس می خوانند.«
افغانستان  در  آلمان  سفیر  دیگر  سوی  از 
تا سال  دارد  نظر  می گوید، کشورش در 
2013 میالدی، 25 میلیون یورو را به بخش 
رویدیگر  گفته  به  کند.  کمک  معارف 
در  افغانستان  در  آلمان  سفیر  کونیگ، 
از  بیش  آلمان  گذشته  سال   10 جریان 
مختلف  بخش های  در  را  مکتب   200

کشور ساخته است.
ارتقای  بدون  می گوید  کونیگ  آقای 
ممکن  نا  افغانستان  در  پیشرفت  معارف، 
است. او می گوید: »بدون آموزش ارتقای 
بدون  نمی تواند،  گرفته  صورت  ظرفیت 

هلمند  والیت  در  نهال شانی  روند 
با حضور  روزسه شنبه طی مراسمی 
آغاز  والیت  این  محلی  مقام های 

شد.
دفتر مطبوعاتی والیت هلمند با انتشار 
روند  این  که  است  گفته  اعالمیه ای 
ماه دوام خواهد کرد که  برای یک 
طی این مدت بیش از 113 هزار نهال 
مثمر و غیر مثمر در ولسوالی های این 

والیت غرس خواهد شد.
به نقل از این اعالمیه، این نهال ها از 
سوی ریاست زراعت این والیت به 
صورت رایگان در اختیار مردم قرار 

باشندگان  از  دیگر  یکی  عنایت اهلل 
می پذیرد  والیت  این  ارگوی  ولسوالی 
که افزایش قیمت مواد مخدر کشاورزان 
عالقمند  کوکنار  کشت  به  دوباره  را 

ساخته است.
عبدالجمیل هدفمند، رییس مبارزه با مواد 
مخدر بدخشان در گفتگو با خبرگزاری 
بست باستان اظهار داشته که اداره مبارزه 

است:  آمده  امریکا  اعالمیه سفارت  در 
میان  سودمند  و  سالم  مباحثات  از  »بعد 
آن  نهایی  پیامدهای  افغانی  نهادهای 
ارج گذاری به حکومت داری مردمی و 
اساسی  قانون  اساس  به  تفکیک قدرت 
این  نتایج  می دهد.  نشان  را  افغانستان 
استقرار  اهمیت  بر  همچنان  مباحثات 
در  افغانستان  مردم  نمایندگان  موقع  به 
آنان  تا  می ورزد  تاکید  ملی  شوری 
بتوانند به وظایف حیاتی شان که همانا 
آغاز  است،  افغانستان  مردم  به  خدمت 

نمایند.«
کابل،  در  امریکا  سفارت  حال،  این  با 
تاکید کرده است که امریکا بر نظارت 
افغانستان  فعلی  اوضاع  بر  خود  دقیق 
تداوم  بر  همچنین  و  می دهد  ادامه 
همکاری مشترک با دولت تاکید کرده 

است.

وجود  علمی  نهادهای  ظرفیت  ارتقای 
علمی  نهادهای  بدون  و  داشت  نخواهد 
بنا ما در این راستا  پیشرفت نخواهد بود. 
تالش می کنیم و به نظر من پیشرفت هایی 
هم صورت گرفته است. با انکشاف تعلیم 
و تربیه و ارتقای ظرفیت، ما سعی می کنیم 
تا افغانستان را برای داشتن یک آینده بهتر 

کمک کنیم.«

نمایندگان  از  کشور،  داخله  امور  وزیر 
کابینه  تصمیم  تا  خواسته  هالند  پارلمان 
و  داده  قرار  تایید  مورد  را  کشور  آن 
پولیس  آموزش  برای  را  نظامی  مربیان 

ملی به افغانستان بفرستند.
به نقل از رادیو آزادی، بسم اهلل محمدی 
گفته است که ماموریت آموزشی هالند 
کار  کیفیت  تقویت  و  افغانستان  برای 

پولیس ملی نهایت مهم است.
مورد  در  داخله  وزیر  از  که  زمانی 
او  شد،  پرسیده  مربی ها  این  مصوونیت 

گفت که بسیاری از مناطق شمال کشور 
شده  پاک سازی  شورشیان  وجود  از 

است.
در  تا  کرد  فیصله  اخیرا  هالند  حکومت 
و 2014 در حدود  میان سال های 2011 
545 مربی نظامی را برای آموزش پولیس 

ملی، به والیت قندز اعزام کند.
اکثریت  تصویب  به  تصمیم  این  اکنون 
اعضای پارلمان آن کشور نیاز دارد. قرار 
است نمایندگان پارلمان هالند در همین 

مورد روز پنج شنبه رای گیری کنند.

وزارت داخله از پارلمان هالند خواست 
از تصمیم کابینه حمایت کند 

داده شده است.
از  هلمند  والی  منگل  محمدگالب 
تا  خواست  والیت  این  باشندگان 
در محافظت و نگهداری این نهال ها 
باغ ها  طرف  یک  از  تا  کنند  تالش 
طرف  واز  یابد  افزایش  درهلمند 
سبز  دیگرسر  بار  یک  هلمند  دیگر 

شود.
هلمند،  والی  دفتر  اعالمیه   از  نقل  به 
آماده  والیت  این  زراعت  ریاست 
و  مثمر  نهال  اصله  هزاران  که  است 
همجوار  والیت های  به  را  غیرمثمر 

کمک کند.

عامه  آگاهی  برنامه های  مخدر  مواد  با 
کرده  اجرا  مختلف  ولسوالی های  در  را 
دیگر  کشاورزان،  که  امیدواراست  و 

کوکنار کشت نکنند.
دیگر  قانون،  »براساس  می افزاید:  او 
نمانده  باقی  کوکنار  کشت  برای  جایی 
کند  کشت  خشخاش  که  کس  هر  و 
از  موجهی  دلیل  هیچ  بدون  کشت اش 
کوکنار  کشت  با  مبارزه  نیروهای  سوی 

تخریب می شود.«
بهبود  برای  می گوید  هدفمند  آقای 
و  می کنند  تالش  کشاورزان  زندگی 
تاکنون صدها پروژه را در مناطق مختلف 

در برابر کشت کوکنار تطبیق کرده اند.
از  یکی  درگذشته  بدخشان  والیات 
والیت تولید کننده مواد مخدر به حساب 
میزان  اخیر  سال های  در  ولی  می رفت 
کشت کوکنار در این والیت به صورت 

قابل توجهی کاهش یافت.

 درسال جاری بسیاری از کشاورزان در 
والیت بدخشان در مزارع شان خشخاش 

کاشته اند. 
در  که  مدعی اند  کشاورزان  این 
کوکنار  کشت  از  دست  آن ها  گذشته 
این  برابر  در  دولت  ولی  بودند  کشیده 
در  که  را  همکاری هایی  وعده ی  کار،  
آنها  به  کشاورزی  مختلف  بخش های 

داده بود، عملی نکرد.
عبدالقیوم ثامر، سخنگوی وزارت مبارزه 
با مواد مخدر به خبرگزاری بست باستان 
بدخشان  والیت  پالیسی،  مطابق  گفته 
مستحق یک میلیون دالر بود که این پول 
گرفت  قرار  والیت  آن  والی  اختیار  در 
مصرف  به  والیتی  شورای  مشوره  با  تا 

برساند. 
والی  سخنگوی  سهیل  امین  سید  اما 
هیچ  والیت  »مقام  می گوید:  بدخشان 
مبلغی را امسال برای کشاورزان در یافت 
نکرده است تا به آنها از این طریق کمک 

کند.«
درعین حال ذبیح اهلل عتیق رییس شورای 

سازمان  معاونیت  هیات  کابل:  8صبح، 
و  )یوناما(  افغانستان  در  متحد  ملل 
تصمیم  از  کابل،  در  امریکا  سفارت 
رییس جمهور مبنی بر افتتاح پارلمان به 

روز چهار شنبه استقبال کرده اند.
یوناما با انتشار یک اعالمیه ی خبری از 
تعقیب موارد جرمی مربوط به انتخابات 
از سوی قوه قضاییه حمایت کرده است.

»از  می گوید:  خود  اعالمیه  در  یوناما 
دفتر  میان  اخیر  آمده  بدست  تفاهم 
پارلمان  و  افغانستان  جمهوری  ریاست 
این کشور در خصوص توافق در مورد 
جنوری   2۶ تاریخ  به  پارلمان  افتتاح 

استقبال می کند.«
است:  آمده  اعالمیه  این  در  همچنین 
قوه  حق  همچنین  متحد  ملل  »سازمان 
موارد  عدلی  تعقیب  برای  را  قضاییه 
قانون  بر اساس  انفرادی جرمی  مختص 

زمینه  در  را  برنامه هایی  معارف  وزارت 
معلمان  مسلکی  دانش  سطح  افزایش 
مسووالن  می کند.  اندازی  راه  کشور  در 
تحقق  برای  می گویند،  معارف  وزارت 
کمک های  به  جدی  نیاز  برنامه ها  این 

جامعه جهانی است.
این  مشاور  عزیزی  سرور  محمد 
حاشیه  در  سه شنبه  روز  که  وزارت 
اساسی  تعلیمات  برنامه ریزی  جلسه 
با  میالدی  روان  درسال  معارف  وزارت 
که  گفت  می کرد،  صحبت  خبرنگاران 
از  تعدادی  است  قرار  منظور  همین  به 
دارالمعلمین ها در نقاط دور دست کشور 

نیز ایجاد گردد.
ظرف  است  قرار  عزیزی  آقای  گفته  به 
این  در  معلم  هزاران  به  آینده  سال  سه 
داده  مسلکی  آموزش  دارالمعلمین ها 

شود.
 42 افغانستان  در  »فعال  افزود:  وی 
دارالمعلمین وجود دارد و ما می خواهیم 
یک  نیز  ولسوالی ها  سطح  به  حتا  که 
ولو  باشیم،  داشته  دارالمعلمین  بخش 
سال  سه  در  و  باشد  هم  کوچک  اگر 

آغاز دوباره کشت کوکنار در بدخشان

 استقبال سازمان ملل و امریکا از گشایش پارلمان به روز چهارشنبه

راه اندازی برنامه های تازه برای بلند بردن سطح دانش مسلکی 

نهال شانی در هلمند آغاز  شد
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مشعل گفت از آن جايي كه پاليسي دولت افغانستان رسيدن 
با طالبان تروريست  به صلح می باشد، اين اداره مي خواهد 

صلح كند. 
مشعل گفت: »براساس هدايات رييس جمهور افغانستان و 
به تاسي از فعاليت های شوراي عالي صلح، رياست عمومي 
امنيت  پرسونل  تمام  به  ملي  امنيت  رهبري  خصوص  به  و 
ملي در مركز و واليات هدايت داده است اگر ممكن باشد 
مبادرت  تروريستي  و  انتحاري  حمالت  به  كه  طالب هايی 
می ورزند، پيش از آن كه اين ها از بين بروند و سرشان حمله 
پيش آمد  آن ها  با  آشتي  و  صلح  طريق  از  بگيرد،  صورت 

صورت بگيرد.«
پيش از اين امراهلل صالح، رييس پيشين امنيت ملي بنابر آنچه 
تزلزل رييس جمهور در مبارزه با تروريزم خواند، از مقامش 
افراد  از  نبيل يكي  استعفا كرد و رييس جمهور رحمت اهلل 
مورد اعتمادش را به عنوان سرپرست رياست عمومي امنيت 

ملي برگزيد.
از  از عدم مجازات تروريستان و رهايي آن ها  بارها  صالح 

سوي حكومت افغانستان انتقاد كرده بود.
اداره ی  اداره،  اين  مي گويند  ملي  امنيت  اداره ی  مقام های 

گذشته نيست.
سخنگوي امنيت ملي درحالي كه اين اداره را غيرسياسي و 
غيرجانبدار می خواند تاكيد می كند براي بهبود امنيت از هر 

گزينه ای استفاده می كنند.
مشعل مي گويد امنيت ملي شبكه ی گسترده ای در سرتاسر 
كنترول  را  تروريستي  گروه هاي  تمامي  و  دارد  كشور 

می كند.
رهبري  سفرهاي  از  پس  ملي  امنيت  سخنگوي  گفته ی  به 
شوراي عالي صلح به واليت های افغانستان انگيزه ی طالبان 
تروريست براي پيوستن به دولت افغانستان بيشتر شده است.
 مشعل گفت: »در اثر هدايت رييس جمهور و هم مساعي 
به  صلح  عالي  ش��وراي  رهبري  كه  صلح  عالي  ش��وراي 
يك  داشتند،  سفرهايی  مشرقي  مناطق  و  كندهار  و  هرات 
انگيزه ی بسيار خوبي بين طالب ها پيدا شده، البته طالب های 
تروريست. آن ها اكثرشان اقدام كرده و با امنيت در تماس 

شدند.«
نهاد  ملي  امنيت  مي گويند  ملي  امنيت  اداره ی  مقام های 
عدلي و قضايي نيست و در صورتي كه تروريستان از عمل 

خود پشيمان شوند، به آنان در حكومت وظيفه می دهند.
طالبان  كه  صورتي  در  كرد  تاكيد  ملي  امنيت  سخنگوي 
نپيوندند، از فشار نظامي در برابر آن ها  تروريست به صلح 

استفاده خواهد شد.
دستگيري 10 تروريست در 20 روز

مقام های اداره ی امنيت ملي كشور روز گذشته همچنين از 
دستگيري ده تروريست در چهار مورد جداگانه در 20 روز 

گذشته خبر دادند.
لطف اهلل مشعل، سخنگوي امنيت ملي می گويد 6 عضو يك 
انتحاري و  تروريستي را كه در  8 حمله ی  نفري  گروه 8 
انفجاري در كابل به شمول سفارت و مهماخانه ی هندي ها 

بر بنياد برنامه ی جديدي كه پس از بركناري امراهلل صالح 
گرفته  دست  روي  اداره  اين  در  ملي  امنيت  پيشين  رييس 
مجازات  بدون  می توانند  تروريست  طالبان  است،  شده 

صلح  پ��روس��ه ی  ب��ه 
بپيوندند.

اداره ی  م��ق��ام ه��ای 
می گويند  ملي  امنيت 
ب��ر اس���اس دس��ت��ور 
ري���ي���س ج��م��ه��ور 
از  ح���م���اي���ت  و 
شوراي  فعاليت های 
عالي صلح، به تمامي 
ملي  امنيت  كارمندان 
كشور  سرتاسر  در 
طالبان  تا  شده  گفته 
پيش  را  تروريست 
حمالت  ان��ج��ام  از 
صلح  به  تروريستي 

دعوت كنند.
مشعل،  ل���ط���ف اهلل 
سخنگوي امنيت ملي روز گذشته با بيان اين موضوع همچنين 
گفت در آينده ی نزديك »هسته ی بزرگ طالبان« به وسيله ی 

اداره امنيت ملي به دولت می پيوندد.

دست داشتند، دستگير كرده اند.
افتادند و در  اتفاق  امسال  اوايل  اين حمله ها سال گذشته و   

جريان آنها ده ها تن كشته شده و صدها تن زخمي شدند.
شده  بازداشت  فرد  دو  می گويد  ملي  امنيت  سخنگوي 

پاكستاني اند و از پاكستان سازماندهي می شدند.
دستگيري فردي كه در حمله بر محمد عمر، والي كندز دست 
داشت و همچنين دستگيري يك فرمانده ی بزرگ طالبان در 
حوزه جنوب غرب كه حمله های انتحاري، ماين گذاري های 
كنارجاده ای و آدم ربايي ها را رهبري می كرد از دستاورد های 
انجام  گذشته  روز    20 در  كه  است  بوده  ملي  امنيت  ديگر 

شده است.
غرب،  جنوب  حوزه  در  طالبان  بزرگ  فرمانده  شده  گفته 
در  و  داشته  عهده  به  را  طالبان  نظامي  كميسيون  رياست 
سال های 1388 و 1389، 34 حمله ي تروريستي و ماين گذاري 
كنارجاده اي را در جاده ی هرات- كندهار سازماندهي كرده 

است.
مقام های اداره ي امنيت ملي همچنين گفتند از يك حمله ی 

بزرگ تروريستي در هرات جلوگيري كرده اند.
سخنگوي امنيت ملي بيان داشت كه نيروهاي امنيت ملي يك 
موتر كروال را كه در آن مقدار زيادی مواد منفجره جاسازي 

شده بود، پيش از آن كه منفجر شود، از بين برده اند.
اين درحاليست كه دو روز پيش مقام های محلي در كندهار 

از يك انفجار تروريستي جلوگيري به عمل آوردند.



ری
حرا

 . ا
س آتش و  دود  ورای  از 

»از ورای دود و آتش« سلسله گزارش هایی است که بر اساس گفته های  قربانیان 
جنگ های سه دهه اخیر افغانستان تهیه شده است. این گزارش ها 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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مادری را با خود داريم كه دو تن از عزيزان اش را در جنگ های 
را  زندگی اش  تلخ  قصه  و  است  داده  دست  از  ميان گروهی 
ايام جنگ كه  و  تلخ  ياد روزهای  »به  بيان می دارد:  اين گونه 
می افتم، تمام وجودم را لرزه می گيرد. كشور را تازه نيروهای 
مجاهدين به دست گرفته بودند و حكومت كمونيستی از هم 
نيروهای  كه  دارم  ياد  به  را خوب  روزها  آن  بود.  فروپاشيده 
مساجد،  و  دولتی  اماكن  و  كوچه ها  تمام  در  احزاب  مسلح 
مكاتب و شفاخانه ها جا به جا شده بودند و مردم همه خوش به 
نظر می رسيدند. زيرا احساس آزادی داشتند و فكر ايشان اين 
بود كه اين ها قهرمانانی هستند كه ابرقدرت شوروی را شكست 
داده اند. در ضمن اوالد اين وطن بودند كه از وطن شان دفاع 
نمودند. اما مدتی از زمان حكومت شان نگذشته بود كه ناگهان 
اوضاع تغيير نمود. همان كسانی كه تا به ديروز در يك صف 
عليه دشمن می جنگيدند، سالح خويش را به طرف يكديگر 
گرفتند. آتش جنگ را برافروختند و جنگ های ميان گروهی 
آغاز شد. پايان نتيجه از همان آغازين روزهای جنگ معلوم 
بود كه جز تباهی و سياه روزی چيزی برای مردم به بار نخواهد 
آورد. راكت و مرمی افراد مسلح اكثرا به خانه های مسكونی 
اصابت می كردند. اكثر نقاط شهر در اثر جنگ های پی درپی 
و  داشت  ادامه  شديد  جنگ های  بودند،  شده  سكنه  از  خالی 
مردم خانه های شان را ترک می كردند. جز اين چاره ديگری 
از  يكی  در  می دادند.  دست  از  را  جان شان  وگرنه  نداشتند، 

در مدت کمتر از چند دقیقه 
یک مرمی هاوان در قسمتی 
بودند،  نشسته  دو  آن  که 
و هردوی شان  نمود  اصابت 
زدن  هم  به  چشم  یک  در 
جسد  رسیدند.  شهادت  به 
از  را  دوی شان  هر  بی جان 
که فرو  زیر خاک های سقف 
نمودیم.  بیرون  بود  ریخته 
به  مجبور  ما  آن  از  بعد 
و  شدیم  منطقه  از  فرار 
تاراج  به  ما  داروندار  تمام 
روز  آن  از  حال  رفت. 
می گذرد. زیادی  سال های 

روزهای ماه دلو سال 1371 با صدای اصابت راكت و صدای 
فير مرمی از خواب بلند شديم. جنگ در منطقه ما آغاز شده 
بود و راكت و مرمی های زيادی از چندين طرف می آمد. ما 
خود را در پناه ديوارهای خانه قرار داده بوديم به اين اميد كه 
جنگ  شدت  بر  لحظه  به  لحظه  شود.  تمام  زود  شايد  جنگ 
پسرم در  و  ما كم شده می رفت. دختر  اميد  و  افزوده می شد 
كه  می شد  معلوم  چهره شان  از  و  بودند  نشسته  اتاق  گوشه 
ترسيده اند. در مدت كمتر از چند دقيقه يك مرمی هاوان در 
هردوی شان  و  نمود  اصابت  بودند،  نشسته  دو  آن  كه  قسمتی 
بی جان  رسيدند. جسد  شهادت  به  زدن  هم  به  در يك چشم 
بود  ريخته  فرو  كه  سقف  خاک های  زير  از  را  دوی شان  هر 
شديم  منطقه  از  فرار  به  مجبور  ما  آن  از  بعد  نموديم.  بيرون 
از آن روز سال های  تاراج رفت. حال  به  ما  داروندار  تمام  و 
و  نموديم  تكميل  را  ما دوباره وسايل خانه  زيادی می گذرد. 
خانه خود را آهسته آهسته آباد نموديم، اما اوالدم هر لحظه در 
نظرم مجسم می شوند و نمی شود كه ايشان را فراموش نمايم. 
آنها طفل بودند و بی گناه. من جنايت كاران را نمی بخشم و از 
خداوند برای شان خواهان مجازات سخت هستم. دولت با ما 
همكاری نمی كند و هميشه از جنايت كاران حمايت می كند. 
ما از دولت هيچ كدام اميد نداريم زيرا جايگاه جنايت كاران 

است.« 


دخترم 
و پسرم!

 سخنگوي امنيت ملي: 

با طالبان تروريست 
صلح می كنيم

ـــــــــــــــــــــــــــ : قدرت اهلل جاويد ــــــــــــــــــــــــــــــ

ملي  امنیت  اداره ی  مقام های 
دستور  اس���اس  ب��ر  می گویند 
از  ح��م��ای��ت  و  ج��م��ه��ور  ری��ی��س 
صلح،  عالي  شوراي  فعالیت های 
امنیت  ک��ارم��ن��دان  تمامي  ب��ه 
گفته  کشور  سرتاسر  در  ملي 
ش���ده ت��ا ط��ال��ب��ان ت��روری��س��ت 
ح��م��ات  ان���ج���ام  از  پ��ی��ش  را 
تروریستي به صلح دعوت کنند.

سخنگوي  م��ش��ع��ل،  ل��ط��ف اهلل 
بیان  با  گذشته  روز  ملي  امنیت 
در  گفت  همچنین  موضوع  این 
بزرگ  »هسته ی  نزدیک  آینده ی 
اداره  وس��ی��ل��ه ی  ب��ه  ط��ال��ب��ان« 
امنیت ملي به دولت می پیوندد.

ACKU
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دادند  خبر  پیش  روز  دو  دولتی  مقام های  آن که  با 
حامل  تانکرهای  توقف  ادامه  به  ایران  دولت  که 
مواد سوختی تاجران افغان در آن سوی مرز خاتمه 
می گوید  صنایع  و  تجارت  وزارت  اما  است،  داده 
که تاکنون این مشکل به صورت کامل حل نشده و 
نزدیک به هزار و دوصد تانکر حامل مواد سوختی 

در آن سوی مرز متوقف هستند.
عبدالهادی فرهنگ، مسوول بخش تجارتی سفارت 
روز   که  بود  گفته  رسانه ها  به  تهران  در  افغانستان 
یک شنبه روند ورود تانکرهای حامل مواد سوختی 

از قلمرو ایران به افغانستان آغاز گردیده است.
نزدیک به دو هزار تانکر حامل مواد سوختی که از 
کشورهای ایران، عراق و ترکمنستان توسط تاجران 
افغان خریداری شده بودند، از دو ماه به این سو، از 
ایران در آن سوی مرز متوقف شدند.  سوی دولت 
نیروهای  استفاده  را،  اقدام  این  دلیل  ایران  دولت 
سوختی  مواد  این  از  کشور  در  مستقر  بین المللی 
عنوان کرد. با توقف تانکرهای حامل مواد سوختی 
در ایران، قیمت مواد سوختی در بازارهای کشور به 
صورت سرسام آوری بلند رفت و منجر به اعتراضات 
مختلف  نقاط  در  ایران  دولت  علیه  مردم  گسترده 

کشور شد.
صنایع  و  تجارت  وزارت  مقام های  حال،  این  با 
به  ایران  دولت  می شود  گفته  که  آن  با  می گویند 
اجازه  افغان  تاجران  سوختی  مواد  حامل  تانکرهای 
حرکت به سمت افغانستان را داده است، اما باآنهم 
مرز  سوی  آن  در  تانکر  دوصد  و  هزار  به  نزدیک 
و  تجارت  وزیر  احدی،  انورالحق  مانده اند.  متوقف 
این  در  خبری  نشست  یک  در  گذشته  روز  صنایع 
مورد گفت: »موضوع تانکرها فعال تا اندازه ای حل 
شده اما کامال حل نشده است. من پیشتر )با مسووالن 
دولتی( در مرز اسالم قلعه و نیمروز صحبتی داشتم 
و گفتند که در حدود صد تانکر در نزدیک اسالم 
هشتصد  تا  هفتصد  حدود  در  هستند،  ایستاد  قلعه 
تانکر دیگر تا مشهد ایستاد هستند و به طرف نیمروز 
هم در حدود دو صد تانکر و به طرف فراه هم 150 
الی دو صد تانکر دیگر متوقف هستند. با این حساب 
طرف  آن  در  هنوزهم  تانکر  صد  دوازده  از  بیشتر 

)مرز( باشند.«
که  کرد  امیدواری  ابراز  احدی  آقای  حال،  این  با 
مشکل متوقف شدن تانکرهای حامل مواد سوختی 
همچنین  او  شود.  حل  ایرانی  مقام های  سوی  از 
تاکید کرد که ایران یکی از راه های خوب ترانزیتی 
که  است  تالش  در  دولت  و  است  افغانستان  برای 
به  بخشیدن  مصوونیت  مورد  در  ایرانی  مقام های  با 

اموال ترانزیتی تاجران افغان گفتگو کند.
دولت  میان  آمده  وجود  به  تنش های  گرچند 
حامل  تانکرهای  توقف  از  پس  ایران  و  افغانستان 
هنوز  اما  است،  شده  حل  تاحدی  سوختی  مواد 
معلوم نیست که دولت ایران به تاجران افغان اجازه 

می دهد تا اموال تجارتی خود را از راه ترانزیتی ایران 
در  صنایع  و  تجارت  وزیر  نه.  یا  کنند  کشور  وارد 
ایران  خاک  از  می خواهیم  »ما  می گوید:  مورد  این 
معبر کالن  یک  ایران  کنیم.  استفاده  ترانزیت  برای 
مال تجارتی ماست. هر قدر که ما بدیل زیاد داشته 
باشیم، همان قدر به نفع ماست. ما ایران را به حیث 
یک بدیل بسیار قوی می شناسیم و امید ما این است 
ایران  ترانزیتی  معبر  مطمین بودن  یا  مصوونیت  که 
دوباره احیا شود و ما مال تجارتی خود را که مواد 
نفتی یا غیرنفتی باشد، از این راه وارد کرده بتوانیم.«

که  افزود  صنایع  و  تجارت  وزیر  حال،  همین  در 
در  نفتی  مواد  عرضه  دولت،  اخیر  تالش های  با 
کاهش  نیز  قیمت ها  و  شده  بیشتر  کشور  بازارهای 
یافته است. او گفت قیمت یک لیتر تیل در بازارهای 
کشور از شصت افغانی به پنجاه و دو افغانی کاهش 
او همچنین عالوه کرده که عرضه گاز  یافته است. 
نیز در بازارها بیشتر شده و اکنون یک کیلو گاز به 

پنجاه افغانی رسیده است.
درخواست  که  می گوید  صنایع  و  تجارت  وزارت 
نفتی  مواد  تن  هزار  دوصد  خریداری  برای  دولت 
از سوی دولت قزاقستان پذیرفته شده و همچنین در 
سفر رییس جمهور به روسیه، تاجران کشور قرارداد 
خریداری 1.8 میلیون تن مواد سوختی را با شرکت 
احدی  انورالحق  کرده اند.  عقد  نفت«  »روز  روسی 
هزار  سه صد  خریداری  قرارداد  همچنین  که  افزود 
عقد  نیز  روسیه  »گازپروم«  با شرکت  نفتی  مواد  تن 

شده است.
واردات  که  می کنند  عالوه  وزارت  این  مقام های 
نیز  پاکستان  و  ترکمنستان  کشورهای  از  نفتی  مواد 
نرخ ها  باالی  مواد  این  شدن  وارد  که  یافته  افزایش 
تاثیر خواهد کرد. وزیر تجارت و صنایع می گوید: 
»حالت عرضه مواد نفتی بهتر شده است و قیمت ها 

نیز به صورت عموم در بازار پایین آمده است.«
دولت  تاکنون  می گوید  وزارت  این  حال،  این  با 
برای عرضه مواد سوختی  افغانستان سیستم مطمینی 
دلیل  همین  به  احدی،  آقای  گفته ی  به  ندارد. 
در  سوختی  مواد  عرضه  که  داد  اطمینان  نمی توان 
کشور به صورت دوامدار بهتر خواهد شد. او تاکید 
که  است  سیستمی  ایجاد  تالش  در  دولت  که  کرد 
بهبود  را  نفتی  مواد  عرضه  روند  بتواند  آن  براساس 

بخشد.
سوی  از  سوختی  مواد  حامل  تانکرهای  توقف  با 
دولت ایران در آن سوی مرز، با آن که قیمت ها در 
کشور به صورت سرسام آوری بلند رفت، اما تاجران 
را  سنگینی  میان خسارات  این  در  نیز  مواد سوختی 
از گزارش ها، دولت  برخی  براساس  متحمل شدند. 
مرز  سوی  آن  در  تانکرها  این  که  مدتی  در  ایران 
مبلغ  تانکر  از هر  مانده  اند، در هر شبانه روز  متوقف 

صد دالر به عنوان خاک پولی اخذ کرده است.


 محمد هاشم قيام

 ظفرشاه رویی

پارلمان دوم
 و چشم انداز نظارت 
بر حاكميت
 در پنج سال آينده

مشکل تانکرها
 هنوز كامال حل نشده

 است

نیز  جمهوري  ریاست  و  کرده  اعالم  رسانه ها  که  آن گونه 
نظام سیاسي جدید  در  دوم  امروز مجلس  است،  داده  بیانیه 
کار  به  ملي  تاریخ شوراي  در  شانزدهم  و مجلس  افغانستان 
قوس  و  کش  از  بعد  دوم  مجلس  کرد.  خواهد  آغاز  خود 
فراوان شروع به کار می کند. همان گونه که شروع به کار این 
مجلس با اما و اگرهایي همراه بود و همان گونه که انتخابات 
با پیچیدگي های زیادي مواجه شد، توقعات از  مجلس دوم 
مجلس دوم و در عین زمان نظارت نسبت به نحوه کارکرد 

مجلس دوم نیز در میان مردم افزایش پیدا کرده است.
این پارلمان در واقع پس از جدال ها و کشاکش فراوان شروع 
به کار می کند. هم زمان تالش هاي زیادي در راستاي افتتاح 
و عدم افتتاح پارلمان دوم صورت گرفته است. از همین رو 
با  می گیرد.  قرار  مردم  توجه  و  توقع  محور  در  پارلمان  این 
توجه به همین موضوع چشم انداز نظارت بر حاکمیت و یا به 
تعبیر دیگر مشارکت در حاکمیت در جریان پنج سال آینده 
که توسط این پارلمان صورت می گیرد، بسیار مهم محسوب 

می شود.
از  بیاورد.  به دست  را  مردم  حمایت  نتوانست  اول  پارلمان 
همین رو دیده می شود که ترکیب آن در دوره دوم با تفاوت 
واقع عدم رضایت  یعني در  است.  تغییر کرده  زیادي  بسیار 
برخي از مردم از کارکرد برخي از نمایندگان باعث گردید 
اول در مجلس دوم عضویت  اعضاي مجلس  از  تا شماري 
به  مربوط  بندهاي  و  زد  اثرات  نباید  البته  نتوانند.  حاصل 

رقابت های انتخاباتي را نیز در آن بي تاثیر خواند. 
بسیاري از تحلیلگران و مردم به این باورند که پارلمان اول 
مهم  مسوولیت  دو  نتوانست  می رفت،  انتظار  که  گونه  آن 
به خوبي  را  قدرت  اجراي  نحوه  بر  نظارت  و  قانون گذاري 
به گونه اي  با حکومت  پارلمان اول در برخورد  انجام دهد. 
عمل کرد که بیشتر از این که نقش خود را در حیثیت یک 
معنوي  و  قانوني  حق  و  دهد  تبارز  نظارت  حق  داراي  نهاد 
اشراف بر حکومت را براي خود و به نفع خویش تثبیت کند، 
در یک سردرگمي در عرصه تامین رابطه خود با حکومت 
میان  رقابت  حیثیت  در  گاهي  سردرگمي  این  گرفت.  قرار 
دو قوه تبارز نمود و گاهي نیز متاثر از نفوذ حکومت بر آن 

گردید. این باعث گردید تا پارلمان در راستاي نظارت بر 
بار شنیده شد  بار  حکومت ضعیف عمل کند. 

قوانین  اجراي  از عدم  نمایندگان  که 
سوي  از  پارلمان  مصوبه 
حکومت شکایت کردند، 

که  شد  دیده  کمتر  اما 
حکومت  ملزم سازي  راه های 

این  سوي  از  قوانین  اجراي  به 
نمایندگان و این مجلس مد نظر 

قرار گیرد.
عدم  توجیه  در  که  دالیلي  از  یکي 

می گردد،  ارایه  اول  پارلمان  موفقیت 
پس  افغانستان  بود.  آن  بي تجربگي 

شاهد  ساله،  چندین  وقفه  یک  ایجاد از 
قانون گذاري  و  نظارت  براي  ملي  وقفه شوراي  این  بود. 

باعث گردیده بود تا تجربه های موجود در این عرصه نیز از 
این نظر توجیه پذیر  از  پارلمان دوم نمي تواند  اما  بین برود. 

باشد.
یعني نمی توان گفت که پارلمان دوم نیز می تواند با ادعاي بي 
تجربگي ضعف خود را توجیه کند. زیرا در پارلمان دوم دو 
دسته افراد عضویت دارند. برخي از اعضاي پارلمان جدید 
انتخاباتي خود تاکید  از مجلس گذشته اند که در شعارهاي 
مدیریت  و  قانون گذاري  عرصه  در  الزم  تجربه  که  داشتند 
نظارتي بر حکومت را آموخته اند. از این رو آنان نمي توانند 
که  کساني اند  نیز  دیگر  برخي  کنند.  بي تجربگي  ادعاي 
شخصیتي  صالحیت  عدم  به  خود،  انتخاباتي  شعارهاي  در 
شماري از اعضاي مجلس سابقه انتقاد داشته و مدعي بودند 
نقش  می توانند  شخصیتي  صالحیت  از  برخورداري  با  که 

نظارت و قانونگذاري را خوب اجرا کنند. این افراد در واقع 
تجربه  نمایندگان گذشته  بر روي  را  و کم تجربگي  ناکامي 

کرده اند و نمی توانند خود را بي تجربه بخوانند.
دارد،  وجود  دوم  پارلمان  به  نسبت  که  توقعاتي  بنابراین 
باور  به  شود.  داده  مثبت  پاسخ  مجلس  این  توسط  بایستي 
با  دوم  پارلمان  موفقیت  چشم انداز  کارشناسان،  از  برخي 
میزان هماهنگي اعضاي آن در اجراي وظیفه پارلماني قابل 
سنجش خواهد بود. اگر اعضاي پارلمان دوم نتوانند در قالب 
عمل  هماهنگ  مستقل  حقوقي  شخصیت  یک  هویت  با  و 
بتوانند  اگر  اما  بود،  ناچیز خواهد  موفقیت شان  میزان  کنند، 
هماهنگ عمل کنند، می توانند موفقیت خوبي را در عرصه 

قانونگذاري و نظارت بر قدرت بدست بیاورند.
عدم هماهنگي در اجراي مسوولیت مشترک در نزد اعضاي 
از  پذیري  تاثیر  در  پارلمان  تا  گردید  باعث  اول،  پارلمان 
رقابت های انتخابات ریاست جمهوري در سال 1388 تقسیم 
بندي گردد. این تقسیم بندي سایه خود را تا آخرین روزهاي 
هماهنگي  اظهار  حتا  کرد.  حفظ  آن  بر  پارلمان  فعالیت 
نمایندگان در مخالفت با قانون جدید انتخابات نیز نتوانست 
را  نمایندگان  نزد اعضاي مجلس  خالي عدم هماهنگي در 
پوشش دهد. این می تواند یک تجربه مفید براي پارلمان دوم 
باشد. زیرا اگر پارلمان دوم نتواند هماهنگي اعضاي خود را 
تامین کند، هر نوع چالشي در مسیر آن ایجاد خواهد شد و 

نفوذ دستگاه های دیگر بر آن نیز امکان پذیر خواهد شد.
انتظار تامین  با  از سوي دیگر از نظر رواني نیز پارلمان دوم 
تشویش  حیث  به  موضوع  این  و  می باشد  روبرو  مقبولیت 
شکي  می باشد.  تصور  قابل  مجلس  نمایندگان  تمامي  براي 
بر  حدیث ها  و  حرف  نیز  پارلمان  افتتاح  از  پس  که  نیست 
و  ماند  خواهد  باقي  آن  مشروعیت  عدم  و  مشروعیت  سر 
اعالم شده است محکمه  این که  به ویژه  یافت.  ادامه خواهد 

دوسیه  به  کننده  رسیدگي  اختصاصي 
همچنان  انتخابات  به  مربوط 

ادامه  خود  کار  به 
می دهد. یا 

قل  ا حد
شده  گفته  این که 
جرمي  دوسیه های  که  است 
تحت  محاکم  در  نمایندگان  به  منتسب 
که  می دهد  نشان  این  گرفت.  خواهند  قرار  تعقیب 
حضور  بودن  قانوني  غیر  یا  بودن  قانوني  مورد  در  بحث ها 

عده اي از اعضاي مجلس نمایندگان ادامه خواهد یافت.
این موضوع یک تشویش رواني براي مجلس و نمایندگان 
کاهش  می تواند  زماني  رواني  فشار  این  می باشد.  مجلس 
با  را  خود  مقبولیت  بتواند  نمایندگان  مجلس  که  کند  پیدا 
اجراي مناسب مسوولیتش بر اذهان عامه تحمیل کند. یعني 
تنها بازتاب وسیع کارکرد پارلمان دوم در عرصه نظارت بر 
حکومت و قانونگذاري می تواند باعث در سایه قرار گرفتن 
از  گردد.  عامه  اذهان  در  آن  مشروعیت  عدم  و  مشروعیت 
حداقلي  شیرازه های  بتواند  این که  براي  دوم  مجلس  این رو 
مشارکت مردم در حاکمیت را حفظ کند، باید خوب کار 
بالقوه  و  بالفعل  ضرورت های  به  مناسب  و  درستي  به  کند. 
دقیق  نظارت  نیز  حکومت  کارکرد  بر  و  کند  وضع  قانون 
و  رهبري  مردم جهت دهي،  نفع  به  را  آن  اجراآت  و  کرده 

هدایت کند.
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شبکه ها ی  توسعه  شدن،  جهانی  نشان  کالن ترین  شاید 
اطالعاتی و رسانه ای باشد. بدون شک، کشور ها ی جهان 
سومی مورد بحث ما، از این جریان به گونه بسیار منفعل، 
به مثابه گیرنده غیر انتقادی، بهره گیری می کنند. این بدین 
کشور ها ی  در  رسانه ها  کنندگان  مصرف  که  نیست  معنا 
و  رسانه ها  به  انتقادی  آگاهی  روی  از  و  دقت  با  پیشرفته 
برخورد  آنها  جانب  از  شده  عرضه  اطالعاتی  کاال ها ی 
می کنند، بلکه تاکید بر عمق بحرانی است در مورد آنچه 
به  که  زمانی  و  می شود  آفریده  دیگران  فرهنگ  در  که 
متن فرهنگی کشور ها ی دیگر که با فرهنگ اصلی کمتر 
رونوشت  یک  به  چگونه  می شود،  منتقل  دارند،  قرابت 
عقب  گیرنده  جامعه ی  هراندازه  به  می شود.  مبدل  مبتذل 
مانده تر و سطح فرهنگی آن فروتر باشد، به همان اندازه 
جامعه ای  چنین  بر  رسانه ها  تاثیرات  آن،  با  متناسب  و 
باژگونه می باشد. آنچه که من در اینجا می خواهم به آن 
بپردازم بیشتر موضوع تاثیرات رسانه ها در اشاعه فرهنگ 
گیر جنگ  در  در کشور ها ی  سترون  و  بی بار  بیهودگی، 
به نقش رسانه ها  این چنینی می خواهم  با جستاری  است. 
حس  کردن  خنثا  و  ما  عواطف  دنیای  سازی  عقیم  در 

همبستگی ما در دوران جنگ ها اشاره کنم.
در موارد فراوان، بخصوص رسانه ها ی تصویری، طوری 
به خانه ما، به اتاق خواب ما، وارد می شوند که ما دیگر 
و  زشتی ها  جفا ها،  همه  با  را  از خود  برون  بزرگ  جهان 
اندازه  به  بیرونی  بزرگ  بینیم. جهان  نمی  زیبایی ها ی آن 
چار دیواری اتاق خواب ما کوچک می شود. سفر ها، سیر 
جهان  از  بخشی  زمانی  که  جنگ ها  حتا  و  سیاحت ها  و 
صدا  و  تصویر  با  می ساختند  را  اسطوره ای  و  افسانه ای 
ما می شوند،  از  تعقیب می کنند، بخشی  ما را  در همه جا 
سایه ما می شوند. در افغانستان تلویزیون حتا در دفتر ها ی 
دستیاران  و  ما  کشور  رتبه  عالی  کارمندان  مشغله  دولتی 
به  شیفتگی  بدوی  فرهنگ  شک  بدون  است.  شده  شان 
مدرنیته تکنیکی و گریز از کار و اجتناب از کتاب خوانی 
جایی  تا  حالت  این  دارند.  مهمی  نقش  راستا  این  در  نیز 
فراگیر است که ما مستعمره تلویزیون ها ی خود شده ایم. 
به  که  سومی  جهان  درمانده  و  ناتوان  انسان  به  تلویزیون 
مقلد مدرنیته تکنیکی تبدیل شده است، توانایی گریز از 
اوست،  زندگی  تریاک  می دهد.  را  روزمره  تلخی ها ی 
»آه از دل برخاسته ی موجود، در تنگنا گیر کرده است.« 
وی با فشار دادن یک دکمه به دنیای صدا و تصویر ها ی 
و  سانتیمنتال  ندبه ها ی  و  گریه  که  دنیایی  می رود.  رنگی 
نغمه و  افشانی ها ی  یا کاکل  احساساتی فلم ها ی هندی و 
میان تنه جنباندن شبنم ثریا، که با سانسور مضحک افغانی 
هزار بار تحریک آمیز تر می شود، وی را به عالمی از خلسه 

و رویا و بریدن از درد و غم روزانه می برد.
افسون زده،  و  استقالل  فاقد  این موجود  در ساعت خبر، 
و  خبر جنگ  می شود.  دیگری  رنگ ها ی  دنیای  مسحور 
کشتار بر وی تاثیری ندارد، چرا که نسل او و نسل پیش 
برادر  تازش  و  بی رحم  خشونت  آغوش  در  او  از  بعد  و 
اند. وقتی بروز  بر خواهر، بزرگ شده  برادر و تجاوز  بر 
تماشای  شود،  مبدل  روزه  همه  حادثه ای  به  خشونت 
 ، کشی ها  عربده  و  خونریزی ها  و  بی رحمی ها  تکراری 
بخشی  به  که  آورد  درمی  خود  استیالی  در  را  ما  چنان 
شوند.  مبدل  ما  فرهنگ  خود  شاید  یا  و  ما  فرهنگ  از 
پایدار  و عنصر  زندگی روزمره  از  بخشی  وقتی خشونت 
فرهنگ فاقد فرهنگ و بی معنی شود، در اندرون آدم نفوذ 
می کند، آدم به کمک رسانه ها ی تصویری، به کیهانی از 
دنیای  به  متضاد،  و  برق  و  پر زرق  و صحنه ها ی  رنگ ها 
تهی شده از معنی و مفهوم کشانده می شود. چنین فردی 
فشار  با  می کند  گمان  که  است  آنچه  مغلوب  و  مخمور 
آن  بر  کانالی  به  کانالی  از  زدن  و جست  دکمه ای  دادن 
سیطره دارد. فشار دادن دکمه ای و رفتن از جهانی به جهان 
دیگر، حس سرکوب شده سلطه و تالش برای رسیدن به 
نوعی از خود ارضایی را در آدم بر می انگیزد. این دنیای 
بی معنی برای آدمی که دستگاه کنترول را در دست دارد 
انتخاب کند،  تلویزیون ظاهرا می تواند  و میان کانال ها ی 
حس توانایی را موجب می شود؛ به خصوص برای مردان 
جنگ زده و جنگ طلب نرسیده به فرهنگ بهره گیری از 

رسانه ها و یا هم تهی شده از فرهنگ بهره گیری انتقادی 
اطالعات.  به  برای دسترسی  از رسانه  استفاده  و  از رسانه 
زنان چنین جوامعی اغلب به همان سریال ها ی تکراری و 
کالف  مانند  زده  فلک  آدم ها ی  که  سانتیمنتال،  بی معنی 
ظاهر  به  کوچک  روابط  بغرنجی ها ی  در  سردرگمی 
کوچک  توطیه ها ی  و  سرگویی  پشت  دنیای  و  عاطفی 
این جهان رنگ ها ی  اکتفا می کنند.  سرگردان می باشند، 
تهی شده از رنگ و یک رنگی تلویزیون به پناه گاه انسان 
ساکنان  می شود.  مبدل  درد ها  از  گریز  خانه  خمار  به  و 
چنین خانه هایی به سخن موالنا جالل الدین محمد بلخی 
خودش  برای  آدمی  چنین  سوار.«  پشکل  و  »حشیشی اند 

عالمی دارد.
این کلیت بی معنی دستگاه ها ی تلویزیون، او را به جهان 
رویایی حور و پریان می برد، چنین آدمی یک رنگ و یک 
روی نیست، چرا که شخصیت مستعمره شده دارد. هنوز 
از هوای شور و سودای موسیقی برون نیامده، پای جلسه 
مزایای  و  ثواب  به  راجع  و  می نشیند  آنچنانی  درس ها ی 
گریه و زاری می آموزد و استاد آداب حجله می شود؛ و 
باز با فشار دادن دکمه ای دیگر به رجز خوانی ها ی پی هم 
در بحث ها ی بی معنی و بی مفهوم که نه گوینده و نه هم 
شنونده می داند که چرا چنین است، گپ بر سر چیست و 
چرا انسان ها در فستیوالی از دروغ و الف زنی و نمایش 
بی خبری به جان هم افتاده اند و نام آن را هم بحث ها ی 
کارشناسانه گذاشته اند، غرق می شود. از شروع تا پایان، 
نیز در اوج بی خبری در بحث سهیم است، در آخر  وی 
که  کارشناسان  مانند  درست  می افتد،  نفس  از  هم  بحث 
بسیار  اند. حال اگر در جریان بحث  افتاده  پا  از  نیز  خود 
مخالف  کارشناس  آن  به  اینکه  از  باشد،  شده  آشفته  بر 
دسترسی ندارد، غبطه می خورد، فکرش به سوی اوست، 
او را واجب القتل می داند، مردود و ملعون می داند، دریای 
احساساتش فوران می کند، فردا از صبح زود، بازار شایعه 
به  و دهن  وار  با شایعه که موج  اینبار  و  را چاق می کند 
سهیم  خشونت  اشاعه  در  می کند  تسخیر  را  شهر  دهن 
می شود. به سخن صادق العظم، دانشمند اسالمی، در چنین 
حالتی جنگ، جنگ احساسات است و نه جدال مستدل 
برای کشف حقیقت. تا این فصل بسته می شود، نوبت به 
با  انگیز دیگری می رسد، سرویس ها ی خبری،  فصل غم 
انتحاری و انفجار بمب ها ی  گزارش ها در مورد حمالت 
کنار جاده ای و مخالفان مسلح ما آغاز می شود )گاهی آدم 
به خودش می گوید، خوب است که اینان مخالف اند. اگر 

دشمن می بودند چه حالی بر سر ما می آوردند!( سخن به 
طیاره ها ی بی پیلوت و چیز ها ی شبیه آن می کشد. خبر ها ی 
به دلیل  بینی فرزندان مردم  بریدن گوش و  آدم ربایی و 
اینکه دیگر هیجان و واکنشی بر نمی انگیزند، در حاشیه 
خبر ها پخش می شوند. برای مشارکت در این دنیای خون 
و کشتار نیازی نیست تا آدم به جبهه جنگ برود. همه چیز 
همه  تو  می آورند.  آدم  خانه  به  سفارشی  پیتزای  مانند  را 
بدون  ولی  داری،  مشارکت  آن  در  می بینی،  را  صحنه ها 
کشتار  و  خون  نظاره  این  برسد.  آسیبی  خودت  به  آنکه 
از اتاق، از بلندای دوری از خطر، موجب می شود تا آدم 
عادی  از  بخشی  این حوادث  ندهد.  نشان  واکنشی  دیگر 
ترین رویداد ها ی روزانه آدم می شود. آدم روزمره زده، با 

روزمرگی خود پا را از گلیمش درازتر نمی کند.
همدردی  حس  و  واکنش  اندوه  و  مصیبت  با  تقابل  در 
مرگ  مانند  می شوند.  فعال  استثنایی  حاالت  در  انسان، 
پدر یا مادر و یا عزیز دیگری. در برابر چنین حالت ها ی 
می شود،  غمگین  می دهد،  نشان  واکنش  آدم  اندوهبار، 
را  آدم  شود،  دوامدار  اگر  اندوه  این  اما  می شود  افسرده 
انسان  روان  و  بدن  در می آورد.  پای  از  و  دیوانه می کند 
به سخنی در  بر می خیزند.  او  از  به دفاع  در چنین حالتی 
بایگانی مغز انسان دوسیه ای برای چنین حالتی باز می شود 
و  بیست  این دوسیه  اما  که گاه گاهی گشوده می گردد، 
مناسبت ها و حالت ها ی روانی  به  نیست،  باز  چهار ساعته 
آن  گذشت  در  سالگرد  مانند  می شود؛  گشوده  خاص 
با  اما  آن.  مانند  و  خاطره  یک  آوردن  یاد  به  یا  و  عزیز 
گذشتن زمان غم کهنه می شود و از درد و سوز روز ها ی 
مغز  بایگانی  در  را  آن  ایام  غبار  و  می شود  کاسته  اول 
آمدن  با  می سازد.  پذیر  تحمل  طریق  این  از  و  مغشوش 
اند  استثنایی  هم حاالت  باز  که  دیگر  اندوه ها ی  و  غم ها 
و نه قاعده، آدم توان درد کشیدن را دارد، چرا که درد، 
امر  و  منتظره می آید  غیر  به سراغش می آید،  گاه گاهی 
حالت هایی،  چنین  در  نیست.  انسان  روزه  همه  و  عادی 
و  زداینده  نقش  زمان  و  می کند  ایجاد  دفاعی  سپر  بدن 
کاهش دهنده اندوه و غم را بر عهده می گیرد. روستاییان 
به آب ها  را  سخن جالبی دارند. می گویند، خداوند درد 
شدند؛  پاره  پاره  رودبار ها  و  آمدند  ناله  به  آب ها  داد، 
خداوند درد را به کوه ها داد، کوه ها به ناله آمدند، دره ها 
پاره پاره شدند و صخره ها پارچه پارچه شدند و از قبول 
انسان  و  داد  آدم  به  را  درد  خداوند  کردند.  امتناع  آن 
فداکار، صبورانه پذیرفت و دم بر نیاورد و مانند این باور 

روستاییان آدم توانایی درد کشیدن، نشان دادن واکنش و 
به خشونت، جنگ  نفرت را نسبت  انزجار و  سازماندهی 
به خشونت  نسبت  نفرت  این حالت  و خونریزی می یابد. 
استثنایی مرز ها ی تحمل جامعه را در برابر کشتار و خون 
که  چرا  دارند  نفرت  قاتالن  از  انسان ها  می آورد.  پایین 
بروز  به حریم ها ی جامعه تجاوز می کنند و موجب  اینان 
حالت ها ی استثنایی می شوند که با نورم اخالقی جامعه در 

تقابل قرار دارند.
ساعت وار  غارت،  و  خون  و  کشتار  اخبار  شنیدن  اما 
و  استثنا  نه  است  قاعده  خود  دیگر  لحظه،  به  لحظه  و 
تصویر ها ی  و  خبر ها  دفع  توان  دفاعی،  مکانیسم ها ی 
بر سر آدم می ریزند،  بار  تیر  و  بسان رگبار  را که  مرگ 
به مثابه لحظه ها ی آالم آور نمی پذیرند. از این رو نورمال 
مانند شنیدن همیشه یک  ترین حالت،  بد  می شوند و در 
کابل  کوچه ها ی  فاضالب ها ی  بوییدن  یا  و  کریه  صوت 
که در زندگی ما حضور دارند، قابل قبول می شوند و آدم 
به آن تمکین می کند. آدم دیگر از تماشای آن صحنه ها 
بی خواب  بودند،  آور  عذاب  استثنایی  حالت ها ی  در  که 
نمی شود. با لحظه ها ی خوش و زود گذر خود نمی بُّرد و 

نمی تواند بَبُّرد، به دلیل اینکه آن لحظه ها ی خوشی دیگر 
اند، در حالیکه خون و کشتار قاعده است، حی و  استثنا 
حاضر است، از دفتر تا خیابان و اتاق خواب آدم. به چنین 
و آب  دیده  ملت جنگ  می گویند،  ما  در کشور  حالتی 
دیده که از روی غیرت مندی عار دارد تا ندبه و زاری کند 
و زانوی غم در بغل بگیرد. اما در جا ها ی دیگر به چنین 
بی تفاوتی هایی می گویند، انسان ها یی که جنگ و کشتار، 
جنگ  که  انسان هایی  کرده اند،  مُسخر  را  آن ها  عواطف 
در البالی  است.  مسخ کرده  را  آن ها  روان  و خونریزی 
بی تفاوتی  با  ما  نورمالیتی خونینی که  و  خبر ها ی روزمره 
دنبال می کنیم، پیام ها یی مکنون اند که خونریزی ها ی پی 

هم را موجه نشان می دهند. 
اگر واکنشی هم باشد، گریز به گذشته است، گذشته ای که 
خود اندوهبار و دردآور است. منادیان این گذشته طالیی 
نیز، با ابزار امروزین عمل می کنند، از مزایای امروز بهره 
می برند، با طیاره پرواز می کنند، در شفاخانه ها ی پیشرفته 
دانشگاه ها ی  در  شان  فرزندان  و  می شوند  قلب  عملیات 
مدرن دنیا درس می خوانند و شب ها ی آخر هفته نیز با زیبا 

رویان گیسو طالیی، بهشت خودشان را دارند.
معرض  در  گسترده  گونه  به  ما  که  است  این  انگیز  غم 
اعمال خشونت ساختاری قرار داریم. ما خود در انتخاب 
این دنیا نقشی نداریم. روند همین است، ندیدن بی بی سی 
و سی ان ان، نشانی از بی فرهنگی ما تلقی می شود، مایه ی 
سرافکندگی می شود. بسیاری از ما حتا نمی دانیم که آنها 
چه می گویند ولی مانند انگلیسی زبانان ان جی اویی و یا 
فارسی زبانان از غرب برگشته ادا در می آوریم. می گویند 
در  هلمند  در  فردی  از  که سربازان خارجی می خواستند 
مورد حمالت راکتی اطالعات بدست بیاورند، وی گفته 
بود که اجازه بدهید دو رکعت باقی مانده نمازم را تمام 
کنم، بعدا با شما صحبت می کنم. این مطلب چنین ترجمه 
می شود که او می گوید بگذارید دو راکت دیگرم را هم 
تمام کنم، بعدا با شما صحبت می کنم و نیرو ها ی نظامی 
خارجی وی را دستگیر می کنند. این طنز دردناک، بدون 
شک که یک غم و اندوه بی مانند و یک تراژدی جهان 
میان  ما  که  واقعیتی  می دهد.  تاب  باز  را  سومی-افغانی 
چگونه  دقیقا  دانیم  نمی  و  سرگردانیم  راکت  و  رکعت 
را  ما  دیگران هم رکعت  آن  و  کنیم.  برخورد  دو  این  با 
برای  می زنند.  دستبند  ما  دستان  بر  و  می پندارند  راکت 
و  یک  کانال  و  آریانا  طلوع،  دیدن  افغان ها  از  بسیاری 
چنین  مذهبی-قومی  هم  یا  و  تباری  و  قومی  کانال ها ی 

بیشتر می بینیم، دوپارگی فرهنگی  را دارند، هرچه  نقشی 
ما عمیق تر می شود. واقعیت این است که ما چه بخواهیم و 
چه نخواهیم، افکار ما هر روز به ذوق و سلیقه جهان مرکز 
شکل داده می شود. در همان راستایی که آنها می خواهند 
فکر  می خواهند  آنها  که  همانطوری  می کنیم،  حرکت 
شده.  مسخ  گونه  به  بلکه  اصل،  مانند  نه  البته  می کنیم. 
روزی  مجاهدانیم،  همه  ما  و  است  خوب  جهاد  روزی 
دموکراسی خوب است و ما دستاورد ها ی بزرگ در این 
نیستیم.  دموکراسی  شایسته  ما  دیگر  روز  و  داریم  راستا 
پاک  غربی  برتر  انسان  و  خوارانیم  رشوه  همه  ما  روزی 
و منزه است و ما هم، بخصوص نظام رسانه ها ی ما هم با 
سرعت جهت گیری های شان را عیار می کنند. ما مصرف 
شیطانی  دایره ی  این  از  و  می کنیم  مصرف  و  می کنیم 
برون نمی آییم. شخصیت دو پاره ما سرگردان در وادی 
رکعت  به  نه  می شویم  آواره  ما  نیست.  ما  مال  که  است 
می پردازیم و نه هم از تیر رس راکت به دوریم. یهودای 
سرگردان و ره گم کرده اما تهی از توان واکنش اخالقی 

در برابر ناروایی ها!


سرور آزادی

تاراج عاطفه
 در تاالن رسانه ها 

 ،ندیدن بی بی سی و سی ان ان 
نشانی از بی فرهنگی ما تلقی 
می شود، مایه ی سرافکندگی 

می شود. بسیاری از ما حتا نمی 
دانیم که آنها چه می گویند ولی 

مانند انگلیسی زبانان ان جی اویی 
و یا فارسی زبانان از غرب برگشته 

ادا در می آوریم. می گویند که 
سربازان خارجی می خواستند از 
فردی در هلمند در مورد حمالت 

راکتی اطالعات بدست بیاورند، وی 
گفته بود که اجازه بدهید دو رکعت 

باقی مانده نمازم را تمام کنم، 
بعدا با شما صحبت می کنم. این 

مطلب چنین ترجمه می شود که او 
می گوید بگذارید دو راکت دیگرم 

را هم تمام کنم، بعدا با شما صحبت 
می کنم و نیرو ها ی نظامی خارجی وی 

را دستگیر می کنند.

ACKU
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دست  مردم  چرا  که  جاست  این  پرسش 
درحالی که  می زنند؟  درختان  این  قطع  به 
محصوالت یک ساله یک درخت چهار مغز 
امیدی  و  می رود  باال  همان درخت  بهای  از 

برای آینده هم می توانند داشته باشند.
ولسوالی  این  در  باشندگان  از  بسیاری 
عامل  یگانه  را  فقر  و  اقتصادی  مشکالت 
قطع این درختان عنوان نموده می گویند که 
مواد  بهای  بودن  بلند  و  اقتصادی  مشکالت 
غذایی و سردی هوا سبب شده است تا مردم 

دست به قطع این جنگالت بزنند.
ولسوالی شهدا  در  مردم  نماینده  پاینده یک 
اثر  به  تمام  ماه  شش  این که  »از  می گوید: 
است  بی کار  مردم  باران  و  برف  موجودیت 
ندارد که مردم  و هیچ مرجع عایدی وجود 
کنند  استفاده  زندگی شان  امور  پیشبرد  برای 
چهارمغز  درختان  فروش  به  دست  ناگزیر 
می زنند تا از این طریق بتوانند یک لقمه نانی 

پیدا نمایند.«
به گفته او تاجران این درخت ها را از مردم 
بعد  و  نموده  خریداری  پایین  قیمت  به  فقیر 
در  را  سوخت  مواد  بازار  تا  می نمایند  قطع 

مرکز والیت گرم نمایند.
این  باشندگان  از  تن  یک  رحمت اهلل 
ولسوالی می گوید: »یگانه علت قطع درختان 
چهارمغز، ضعف اقتصادی مردم می باشد که 
به منظور پیشبرد روزگارشان مجبور می شوند 
با فروش چوب چهار مغز در فصل سرما  تا 
پایان دهند چون که  دارند  به مشکالتی که 
عواید دیگری ندارند تا مخارج زندگی شان 
را تامین نمایند و تاجران چوب هم از همین 
مردم  از  پایین  قیمت  به  نموده  استفاده  موقع 

فقیر خریداری می نمایند.«
به گفته او اگر دولت در زمینه مشکالت مردم 
کوچک ترین توجه داشته باشد هیچ گاه آنان 
دست به چنین کاری نخواهند زد و محیط و 

آینده خود را خراب نخواهند کرد.
با این حال مولوی شمس الحق عزیزی، مدیر 
قطع  تایید  ضمن  شهدا  ولسوالی  اجراییه 
در  مردم  مشکالت  و  چهارمغز  جنگالت 
امور  در  مردم  که  »هرچند  می گوید:  زمینه 
فراوان  اقتصادی  مشکالت  با  زندگی شان 
روبرواند ولی اگر این مساله را در نظر داشته 
باشند که محصوالت چهارمغز در یک سال 
از بهای همان درخت که به فروش می رسانند 
مقطعی  و  زمانی  شرایط بد  اما  است  باالتر 
نمی دهد  را  این  مجال  زمستان  فصل  چون 
روزگار  رنج  تحمل  آینده  سال  تا  مردم  که 

را داشته باشند.«
از  مردم  بسیاری  محلی  مقام  این  گفته  به 

مردم  نیاز  می شود  سردتر  هوا  هرچه 
مدت ها  از  ولی  می شود،  بیشتر  برق  به 
برق  مشکالت  که  است  بدین سو 
برق،  نبود  و  است  زبان ها  بر سر  بامیان 
مواجه  مشکل  با  را  بامیان  شهروندان 
رفتن  بلند  اواخر  این  در  است.  ساخته 
فیس  که  است  شده  باعث  تیل  قیمت 
مردم  برود.  بلند  بامیان  در  برق  ماهوار 
و  کوچک  بندهای  آبی  برق  از  بامیان 
طریق  از  که  سولرهایی  آفتابی  برق 
برنامه همبستگی ملی دریافت نموده اند 
مردم  تعداد  یک  اما  می کنند  استفاده 
می نمایند.  استفاده  تیلی  چراغ های  از 
زندگی  بامیان  شهر  در  که  مردمی 
می نمایند یا هیچ برق ندارند و یا این که 
برق  از  بلند  بسیار  فیس  پرداختن  با 

جنراتورهای شخصی استفاده می کنند.
بازار  در  که  متعلمین  از  یکی  محمد 
برای  »ما  می گوید:   دارد  اتاق  بامیان 
افغانی   200 ماهانه  برق  گروپ  یک 
فیس می پردازیم و برقی که می آید هم 
از کیفیت بسیار پایین برخوردار است.« 
بامیان  شهروندان  از  یکی  جواد 
از  یکی  بازار  در  برق  »نبود  می گوید:  
مشکالت بسیار جدی محسوب می شود 
و دولت هم در قسمت ساختن بندهای 
روی  را  جدی  اقدام  هیچ گونه  برق 
بامیان  حالی که  در  نمی گیرد.  دست 
برق  بند  برای  مناسب  بسیار  جاهای 
دارد ولی دولت فقط برای مردم وعده 
می دهد که تاکنون هیچ کدام شان جامه 
خود  دولت  از  است.  نپوشیده  عمل 
بندهای  خواهشمندیم که هرچه زودتر 
مردم  تا  نماید  کار  روی  را  بامیان  برق 

بتوانند کسب و کار خوب تر نمایند.«
خادم حسین کسی که دوکان آهنگری 
و  دروازه  کلکین،  »ما  می گوید:  دارد 
سایر چیزها برای ساختمان ها می سازیم. 
ما مجبور هستیم برای کار یک جنراتور 
کالن را روشن نماییم که مصارف تیل 
دولتی  برق  اگر  می رود.  باال  بسیار  ما 
کم  خیلی  ما  مصارف  که  یقینا  باشد 
خواهد شد و ما کار بیشتری می نماییم.«

ابراهیم یکی از کسانی که در نزدیکی 
شهر بامیان زندگی می کند می گوید: »به 
خاطری که قیمت برق بسیار بلند است، 
از  می نماییم.  استفاده  تیلی  چراغ  از  ما 
قیمت  به  را  برق  خواهشمندیم  دولت 

مردم  برای  مناسب 
فراهم نماید.« 

محراب الدین  انجنیر 
و  آب  رییس  جویا، 
می گوید:  بامیان  برق 
بامیان  برق  »آمریت 
قبال مربوط حوزه برق 
تشکیل  و  بود  پروان 
هم  کافی  پرسونل  و 
نداشت. به همین خاطر 
کدام فعالیت چشم گیر 
بامیان  برق  قسمت  در 
بود.  نگرفته  صورت 
آمریت  اواخر  این  در 
نموده  ارتقا  ریاست  به 
تشکیل  در  فعال  و 
پرسونل  نفر   18 خود 
کارهای  و  داریم 
با  ما هم مستقم  اداری 
آب  و  انرژی  وزارت 

ما  می گیرد.  صورت  برشنا  شرکت  و 
مشکل  این  به  زودتر  هرچه  امیدواریم 
و  نماییم  رسیدگی  بامیان  شهروندان 
برق  رییس  کنیم.«  تامین  را  بامیان  برق 
ریاست  این  »فعال  می گوید:  بامیان 
تامین  خاطر  به  را  خدمات  هیچ گونه 
ندارد،  بامیان  شهروندان  برای  برق 
بامیان  برق  هنوز  تا  که  خاطری  به 
عالوه  وی  است.«  نشده  شبکه سازی 
ریاست  این  به  بامیان  پی آرتی  نمود 
وعده سپرده بود که یک جنراتور 100 
برق  سیستم  که  زمانی  تا  را  کیلووات 
تحویل  می شود،  شبکه سازی  بامیان 
می دهد اما تا هنوز این وعده جامه عمل 
می گوید:  جویا  آقای  است.  نپوشیده 
داریم حدود  ما  که  تقریبی  آمار  »طبق 
استفاده  برق  از  بامیان  60 فی صد مردم 
کوچک  بندهای  از  بعضی ها  می کنند، 
اما اکثریت مردم از برق آفتابی استفاده 
گفت:  بامیان  برق  رییس  می کنند.« 
خدمات  هیچ گونه  ما  که  خاطری  »به 
عرضه  بامیان  شهروندان  برای  را  برق 
نظارت  کدام  خاطر  همین  به  نمی کنیم 
فعالیت  بازار  در  که  جنراتورهایی  از 
ساخته  که  کوچکی  بندهای  و  دارند 
بلند  از  جلوگیری  برای  و  نداریم  شده 
کنترول  کدام  برق  ماهوار  فیس  رفتن 

نیست.« 
وی درباره پیشرفت کار بندبرق توپچی 
که حدود هشت ماه قبل افتتاح شده بود 
اما در  ارایه نکرد  کدام معلومات دقیق 
قسمت کار بندبرق دره آجر گفت که 
دو سال قبل کار بندبرق آجر شروع بود 
که تا حال باید تکمیل و به بهره برداری 
سلسله  یک  خاطر  به  اما  می شد  سپرده 
آن  کار  هنوز  تا  تخنیکی  مشکالت 

تکمیل نشده است.
توسط  که  کسانی  از  یکی  نوروز 
شهر  از  قسمت  یک  برق  جنراتور، 
»ما  گفت:  می کند  تامین  را  بامیان 
برق  را  بامیان  بازار  فی صد   40 تقریبا 
 200 ماهانه   گروپ  هر  از  می دهیم. 
 800 تلویزیون  از  می گیریم،  افغانی 
و  از کمپیوتر دیسک تاپ 800  افغانی، 
افغانی   500 ماهانه  لب تاپ  کمپیوتر  از 
چهار  از طرف شب  و  می گیریم  فیس 

ساعت برق می دهیم.«
 

رفع  منظور  به  جنگالت  قطع  متاسفانه 
اصل  یک  عنوان  به  زندگی  نیازمندی های 
هزاران  ساالنه  است.  شده  تبدیل  متعارف 
درخت مثمر و غیرمثمر در والیت بدخشان 
و  شده  قطع  مردم   نیازمندی های  رفع  برای 
ادامه  می گیرند.  قرار  سوخت  استفاده  مورد 
ضربات  دور  چندان  نه  آینده  در  عمل  این 
محیط  بر  را  جبران ناپذیری  خسارات  و 
تهدید های  از  جلوگیری  که  می نماید  وارد 
از  زمان  آن  در  محیطی  زیست  خطرات 

توانایی هیچ فرد و هیچ قدرتی نیست.
جمله  از  شهدا  ولسوالی  میان  این  در 
می باشد  بدخشان  والیت  ولسوالی های 
و  دارد  را  چهارمغز  جنگالت  بیشترین  که 
بیشترین  که  منطقه ای  عنوان  به  ساله  همه 
در  دارد  خود  در  را  چهارمغز  حاصالت 
بازار  داشته  قرار  ملی  تاجران  توجه  محراق 
گرمی در میان تمام ولسوالی های دیگر دارد 
و همچنان نسبت فضای سبز و هوای صاف 
و  بهترین  تابستان،  فصل  در  خوش گوار  و 
این  باشندگان  برای  تفریح گاه  بزرگ ترین 

والیت و والیات هم جوار به شمار می رود.
به  اخیر  سال  چند  طی  در  درختان  قطع  اما 
جنگالت  و  انجامیده  بازار  این  شدن  سرد 
با چتر سبز  را  ولسوالی  این  انبوه که سراسر 
و  می رود  میان  از  آهسته آهسته  کرده  مزین 
هیچ  مثال صحرایی که  برهنه  و  لخت  زمین 

کس در آن زیست ندارد باقی می ماند.

 با این حال مولوی شمس الحق 
عزیزی، مدیر اجراییه 
ولسوالی شهدا ضمن تایید 
قطع جنگالت چهارمغز و 
مشکالت مردم در زمینه 
می گوید: »هرچند که مردم در 
امور زندگی شان با مشکالت 
اقتصادی فراوان روبرواند 
ولی اگر این مساله را در نظر 
داشته باشند که محصوالت 
چهارمغز در یک سال از بهای 
همان درخت که به فروش 
می رسانند باالتر است اما 
شرایط بد زمانی و مقطعی چون 
فصل زمستان مجال این را 
نمی دهد که مردم تا سال 
آینده تحمل رنج روزگار را 
داشته باشند.«

این که برق وجود ندارد تا به هدف تنویر و 
تسخین از آن استفاده نمایند ناگزیر می شوند 
برای رفع مشکالت محروقاتی شان دست  تا 

به قطع جنگالت چهارمغز بزنند.
مردم  نمایندگان  به  بارها  »ما  می افزاید:  وی 
مراجعه نموده به آنها خاطرنشان ساختیم که 
با قبول تمام زحمات و مشکالتی که دارند 
دست از این عمل بردارند. چرا که در آینده 
مشکل است تا تهدید های ناشی از خطرات 

زیست محیطی را کنترول نمود.
زراعت  اداره  با  هماهنگی  در  همچنین  و 
مکررا تالش نمودیم که به این معضل پایان 
دهیم اما چون که درختان مال شخصی مردم 
است توانایی برخورد قاطع را با آنان نداریم 

و مشکالت مردم هم معقول است.« 
این  زراعت  مدیر  آغا  گل  حال  همین  در 
این مطلب که قطع درختان  بیان  با  ولسوالی 
مردم  اقتصادی  مشکالت  از  ناشی  چهارمغز 
می باشد می گوید: »از چند سال بدین سو قطع 
جنگالت به ویژه قطع درختان چهار مغز که 
است  برخوردار  اقتصادی خاصی  اهمیت  از 

نگران کننده به نظر می رسد.«
چهارمغز  درخت  ده ها  روزانه  وی  گفته  به 
مقدار  یک  که  شده  قطع  ولسوالی  این  در 
آن برای رفع نیازمندی های محروقاتی مردم 
اعظم  قسمت  و  می گیرد  قرار  استفاده  مورد 

آن برای تجارت به فروش می رسد.
در  مردم  برای  که  هرچند  می گوید  وی 
اقتصادی  اهمیت  و  جنگالت  اهمیت  زمینه 
چهارمغز برنامه هایی وجود داشته اما متاسفانه 
مفید واقع نشده و همچنان بارها این مشکل 
را به مقامات زراعت در جریان گذاشته شده 
صورت  جدی  توجه  زمینه  در  حال  تا  ولی 

نگرفته است.
بسیاری از مردم بدین باورند که اگر دولت 
شرکت های  ایجاد  با  را  کاریابی  زمینه های 
چهارمغز و پروسس دیگر میوه جات در این 
اقتصادی  رشد  در  هم  نماید  ایجاد  ولسوالی 
با پیدا  کشور مفید واقع می شود و هم مردم 
نمودن کار دست از قطع درختان برمی دارند.

ولسوالی شهدا از جمله ولسوالی های والیت 
والیت  این  مرکز  با  که  می باشد  بدخشان 
به  نسبت  و  داشته  فاصله  کیلومتر   65 تقریبا 
و  چهارمغز  جنگالت  بیشترین  مناطق  دیگر 
دیگر میوه جات را دارد و با داشتن جغرافیای 
فعالیت های  برای  خوبی  مکان  مناسب 
اگر  که  می باشد  سرمایه گذاری  و  توریستی 
مقامات در زمینه توجه نمایند به مشکل قطع 

درختان قطعا پایان داده می شود.


مردم به دلیل فقر درختان چهارمغز 
را قطع می کنند 
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نبود برق 
در بازار بامیان

 احمدپور

ACKU



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت
نوع  به  بسته  زنان  اين  عملکرد  و  برخورد  است. 
از  بسياري  مي باشد،  متفاوت  مشکل  شدت  و 
اقدامي  هيچ  براي حل چنين مشکالتي  بيوه  زنان 
نکرده اند )36.7 درصد( که داليل بيشتر ترس از 
فاميل شوهر و اعمال زور و خشونت از سوي آنان، 
عدم تکافوي مالي و رشوت ستاني در سيستم هاي 
رسمي همچنين ممانعت هاي فرهنگي و اجتماعي 
مي باشد که آنها را مجبور به تحمل مشکالت شان 

و عدم پيگيري آن مي سازد.
از  را  خود  مشکالت  نيز  بيوه  زنان  درصد   50.5
با  مشوره  اول  در درجه  غيررسمي،  مراجع  طريق 
قوم و  بزرگان  به  با مراجعه  بعد  اقارب و در قدم 
قريه حل مي کنند و فقط 8 درصد زنان بيوه براي 
مراجع  و  محکمه  به  خود  مشکل  فصل  و  حل 

رسمي مراجعه کرده بودند. 
مساله  بيشتر  مشکالت شان  محکمه،  به  مراجعين 
حضانت اطفال و تعدادي نيز ميراث بوده است و 
کساني که از اقارب و بزرگان قوم و قريه کمک 
اختالفات  و  مشکالت  دچار  زيادتر  خواسته اند 
ازدواج  فاميلي،  خشونت هاي  همچون  خانوادگي 

اجباري، ممانعت از کار و تعليم اند.
از فساد  به محاکم  افراد مراجعه کننده  هرچند که 
پروسه  طوالني بودن  و  رشوت ستاني  اداري، 
تضييع  مسبب  را  آن  و  بوده  ناراضي  رسيدگي 
اما در کل رضايت مندي  حقوق خود مي دانستند 
از فيصله و نتيجه در آنان باالتر از کساني است که 
براي حل مشکل خود به مراجع غيررسمي مراجعه 

کرده بودند. 
ادامه دارد



21- مراجع حل مشکالت زنان بیوه
زنان بيوه در دسترسي به حقوق مسلم خود چون 
ازدواج، حضانت اطفال، ميراث و مهر با مشکالت 
و موانع فرهنگي، اجتماعي و قانوني مواجه اند که 
باعث گرديده اکثر آنان از پيگيري و دستيابي به 
از طريق رجوع  يا  حقوق خود صرف نظر نموده 
رسمي،  غير  تصميم گيرندگان  و  ميانجيگران  به 

به  اقدام  قريه  و  قوم  بزرگان  و  اقارب  چون  محلي 
رفع مشکالت خود کنند که فيصله ها و تصميمات 
اين مراجع نيز معموال با در نظر داشت مصلحت هاي 
توجه  زن  منافع  به  کمتر  و  بوده  منطقه اي  و  سنتي 

مي گردد. 
بيوه دچار مشکالتي  زنان  تحقيق 9 درصد  اين  در 
به قضاوت و فيصله داشته  نياز  بوده اند که حل آن 
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 ارزگان؛ در هاله  ای از ترس و محرومیت

ـــــــــــــــــــــــــــــ قسمت سی و هشتم ـــــــــــــــــــــــــــــ

تاریخچه ی 
حقوق بشر وضعیت زنان بیوه 

در افغانستان 
)1389( 
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10- حق شکايت از مقامات مسوول دولتي و حق جبران خسارت:
از اصل  به غرض جبران خسارت، جزيي  مقامات مسوول دولتي  از  حق شکايت 
دادخواهي عمومي بوده، شکل خاصي از تضمين حقوق و آزادي های اتباع است. 
اين حق طوري که از نامش فهميده می شود، صرف در موقعي به ميان می آيد که 
اتباع کشور بنابر عوامل مختلف از طرف ارگان ها و ادارات دولتي متحمل خسارت 
و زياني شوند در هر دو حالت چه افراد عادي باشند. چه مامور دولت، می توانند و 
حق دارند که به ترتيب مقرر شده در قانون، از دست اشخاص مسوول يا ارگان هاي 
احقاق حق  و  جبران خسارت  نموده، خواهان  مقام ذي صالح شکايت  به  مربوط 
می کند:  چنين حکم  افغانستان  اساسي  قانون  ارتباط حق شکايت،  به  شوند.  خود 
»هر شخص که از اداره بدون موجب متضرر شود، مستحق جبران خساره می باشد 
و می تواند براي حصول آن در محکمه دعوا اقامه کند. به استثناي حاالتي که در 
به  باصالحيت  نمي تواند بدون حکم محکمه  قانون تصريح گرديده است، دولت 

تحصيل حقوق خود اقدام کند«. )ماده51(
»همچنين حق جبران خساره در صورت متضرر شدن از طرف ارگان هاي دولتي در 
قانون کار افغانستان نيز صراحت يافته است. مطابق فقره 2 ماده 126 اين قانون، اداره 
در مقابل معلوليت يا ضرر صحي ناشي از کار مکلف به جبران خساره می باشد...«1 
در  که  است  داده  حق  افراد  به   )1382( افغانستان  جديد  اساسي  قانون  همچنان 
افغانستان مراجعه و شکايت  به کميسون مستقل حقوق بشر  صورت متضرر شدن 
نمايند. در اين رابطه ماده 58 قانون اساسي جديد چنين حکم می کند: »دولت به 
منظور نظارت بر رعايت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمايت از آن. کميسون 
می نمايد هر شخص می تواند در صورت  تاسيس  را  افغانستان  بشر  مستقل حقوق 
نقض حقوق بشري خود، به اين کميسيون شکايت نمايد. کميسيون می تواند موارد 
نقض حقوق بشري افراد را به مراجع قانوني راجع سازد و در دفاع از حقوق آنها 

مساعدت نمايد...«
افراد به غرض احقاق حق و جبران خساره ناشي از نقض حقوق و آزادي های شان 
از طرف مسووالن دولتي، به طريق زير می توانند شکايت و درخواست جبران ضرر 

نمايند:
الف_ به طريق اداري و ارگان تقنيني. ب_ به طريق قضايي2 ج_ به طريق فوق 

ملي )بين المللي(
يا  آزاد  گاه شخص  هر  که  معني  بدين  تقنيني:  و  اداري  طريق  از  الف- شکايت 
کارگر دولت از طرف مسووالن يا کدام ارگان دولتي متضرر شود، اول به همان 
ارگان يا ارگان اداري ما فوق آن مراجعه کرده خسارت و ضرر مادي يا معنوي 
خود را طلب نمايند. ارگان های مربوط طبق قانون مکلفند به عرض او رسيدگي و 
حق وي را تامين نمايند. البته اين در صورتي است که قضيه جنبه اداري داشته و 
بتواند از اين طريق حل شود. اگر حق وي از اين طريق اعاده نگردد، می تواند به 
ارگان های شورا و پارلمان مراجعه کرده با تقديم عريضه از طريق آن ارگان امر 

اجراي حقوق خود را باالي ارگان متخلف حاصل نمايد.
ب – از طريق قضايي: هرگاه حق شخصي از طريق شکايت اداري حاصل نشود، 

می تواند به محاکم صالح رجوع نموده، با اقامه دعوا خواهان جبران ضرر شود.
ج- از طريق فوق ملي: هرگاه شخص تمام راه های قانوني اعاده خسارت و نقض 
حقوق خود را در تمام ارگان های ذي صالح ملي سپري نموده است ولي بنابر هر 
علتي، عدالت در حق وي اجرا نشده، حقوقش اعاده نگردد؛ می تواند به »کميسيون 
نموده،  به »کميته حقوق بشر ملل متحد« شکايت  يا  حقوق بشر« کشور مربوط و 
خواهان اعاده حق خود شود. ولي اين طرز شکايت به ترتيب و شروط خاصي بايد 
انجام شود که در مواد 2 و 3 و4 و 5 پروتوکول اختياري مربوط به ميثاق بين الملل 
حقوق مدني و سياسي درج گرديده است. از جمله در ماده 2 اين پروتوکول در 

اين مورد چنين تذکر داده شده است:
و  حقوق  از  يک  هر  هستند  مدعي  که  افرادي  يک،  ماده  مقررات  رعايت  »با 
آزادي های آنان در اين ميثاق... نقض گرديده و کليه طرق شکايت موجود طبق 
کميته  به  رسيدگي  براي  اطالعيه  يک  می توانند  کرده اند  طي  را  دادرسي  قوانين 

تقديم بدارند«1 و در بند 2 ماده 5 چنين آمده: 
2- کميته به هيچ اطالعيه و اصل از يک فرد رسيدگي نخواهد کرد مگر اين که 
يا  به موجب آيين دادرسي تحقيق  اطمينان حاصل کند که: الف- همان موضوع 

تصفيه بين الملل ديگري تحت رسيدگي نيست. 
ب- شاکي کليه طرق شکايت موجود داخلي را طي کرده است... و بند 4-کميته 
پروتوکول و فرد  معاهده  به کشور ذي نفع طرف  را  نظرات )تشخيص هاي( خود 

شاکي اطالع می دهد.«2
پی نوشت ها:

1- اقتباس از: توضيع مختصر حقوق اساسي اتباع در قانون اساسي افغانستان 1382، 
تاليف معاون سر محقق محمد موسي رحيمي

2- جز الف، ب،ج بند 3 ماده 2 ميثاق حقوقي مدني و سياسي
3- گزيده هايي از اسناد بين المللي حقوق بشر، محمد ابواالحرار رامزپور، کابل، 

1381، ص 197
4- همان جا ص 198

ادامه دارد

مجموعه گزارش های کوتاه از سفر هیات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به ترینکوت مرکز این والیت

بند دوم ماده اول اعالمیه اسالمی حقوق بشر:

هیچ انسانی بر انسان دیگری برتری ندارد.

ACKU
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جعفری با اشاره به این که »نویسنده در زبان خود شامل 
است و این زبان است که به نویسنده شخصیت و هویت 
می بخشد...« در رابطه به وضعیت نقد در ادبیات معاصر 
افغانستان گفت: »منتقدان ما نویسنده نیستند، نویسایند... 
آن  رشته  سر  ندارد.  معرفتی  مبنای  هیچ  اینها  نویسایی 
بی مباالتی در سوداهای شان است.« به باور آقای جعفری 
»غایت کار این نویسایان، دادن رونق به تجارت می باشد 
و نه چیز دیگر؛ در صورتی که غایت یک منتقد آگاه، 

نویسندگی است.«
نقد صورت  از  که  تعریف جدیدی  به  اتکا  با  جعفری 
مورد  را  کشور  معاصر  ادبیات  منتقدین  کار  می گیرد، 
سنجش قرار داد. به عقیده وی »عمل ]منتقدین ما[ نه در 

چارچوب اندیشه بل در قالب سلیقه و یا ذوق نقد شکل 
دانشگاهی  نقد های  در  معموال  هم  نقد  ذوق  می گیرد. 
به  نشریات  در  که  نقدهایی  می یابد...  حضور  امکان 

چاپ می رسند ]نیز[ در همین دایره می رقصند.«
محمود جعفری با تبیین و بحث تیوریک از پدیده نقد 
در ادبیات معاصر کشور، وضعیت کنونی نقد را با طرح 
سواالتی »چرا ما دور از محیط خود زندگی می کنیم؟ 
چرا به منتقد به عنوان خصم خونخوار می نگریم؟ چرا 
نقدنگاری  چرا  آید؟  حساب  به  ادبیات  نمی تواند  نقد 
نویسندگی نیست؟ چرا نقد زبان به شمار نمی آید؟« به 
بررسی گرفت. وی از دو عامل در خلق و پیدایش چنین 
مساله ای، یادآوری کرد. به باور آقای جعفری، »عامل 
محیطی«  و به دنبال آن »عامل فرهنگی« زاییده تمامی 
پاسخ های این سواالت است. او با بیان این که فرهنگ، 
باورها و ارزش های مختلفی را خلق می کند و »هر قدر 
سطح فرهنگ افزایش یابد، میزان برخورد های عقالنی 
با یک پدیده نیز افزایش می یابد« گفت، جوامعی که به 
توسعه فرهنگی دست یافته اند، فرهنگ نقد و نقدپذیري 
شده  نهادینه  آن ها  در  خود  شایسته  و  بایسته  گونه  به 
دسته  در  »افغانستان  اما  گفت،  جفعری  آقای  است. 
که  پدیده ای  گونه  هر  بنابراین  دارد.  قرار  جوامع  دوم 
با باورهای سنتی سر ناسازگاری داشته باشد، نمی تواند 

نشست »جریان شناسی ادبیات معاصر افغانستان« با عنوان 
سخنرانی  با  افغانستان«  معاصر  ادبیات  در  نقد  »جایگاه 
حمیرا  داکتر  خانم  نویسنده،  و  شاعر  جعفری  محمود 
کابل  در  شاعر،  قاسمی  ضیا  سید  و  نویسنده  قادری 

برگزار شد.
نخستین  افغانستان  معاصر  ادبیات  جریان شناسی  برنامه 
و  شاعر  واعظی  محمد  گردانندگی  با  را  خود  جلسه 
نویسنده از سوی موسسه فرهنگی در دری با همکاری 
 30( پنج شنبه  روز  به  کاتب  عالی  تحصیالت  موسسه 
کثیری  تعداد  حضور  با  دانشگاه  این  تاالر  در  جدی( 
قلم،  و  ادب  اهل  فرهنگیان،  شاعران،  نویسندگان،  از 

روشنفکران و دانشجویان، آغاز کرد. 
حیث  به  نویسنده  و  پژوهشگر  شاعر،  جعفری  محمود 
اولین سخنران با »مقدمه تیوریک در مورد نقد« مقاله اش 
و  بیان  به  نقد«  نویسایی  تا  نویسندگی  »از  عنوان  با  را 
بررسی گرفت. وی با یک رویکرد تیوریک در مورد 
خواستگاه نقد گفت: »هر چیز از خودش آغاز می شود. 
محصول  شی  هر  است.  خودش  نتیجه  چیز  هر  آغاز 
تراکم وجود خود است. نقد نیز یکی از این هاست...« به 
گفته آقای جعفری  نقد اما »هیچگاه از خود فارغ بوده 
بد  و  خوب  را  دیگری  که  حال  عین  در  او  نمی تواند. 
می کند، ارزش می دهد و ارزش می ستاند... زندگی اش 
پس  می کند...  سر  جهان  و  خویشتن  با  ستیز  در  را 
وظیفه نقد چیست؟« او با بیان این که در این مسیر، نهاد 
تعیین کننده نقش ها چندگانه می شود، گفت نقد »فاعل 
موضوع  به  تبدیل  می تواند  وقتی  فاعل  این  شناساست. 
آقای  گفته  به  باشد.«  نداشته  را  بودن  دغدغه  که  شود 
جعفری، در اینجا نخستین نگرانی، خود نقد است. او در 
خواستگاه  تعریف،  درباره  مقدمه اش  از  استنتاج  بخش 
این  ما  منتقدین  عمده  »مشکل  گفت:  نقد  جایگاه  و 
شده اند،  متهم  آنچه  به  چون  نیستند.  منتقد  که  است 
جای  ادبیات  قلمرو  در  را  نقد  هیچگاه  مبرایند.  آن  از 
نداده اند. و از طرفی هم نوشتن نقد را نویسندگی قلمداد 
نکرده اند. بلکه فهم خود را در جامه دروغین نقد عرضه 
کرده اند. از نقد چهره ای ساخته اند که نقد از آن متنفر 

است.«
نقد  »پس  که  پرسش  این  طرح  با  جعفری  محمود 
چیست؟« یادآور شد، نقد در طول حیات خود تعاریف 
گوناگونی را از سر گذرانده است. همانگونه که در ابتدا 
نقد به »عملیه سره از ناسره و خوب از بد« تلقی می شد؛ 
است.  گرفته  خود  به  جدیدی  تعریف  نقد  امروزه  اما 
به  نقد،  از  تازه تر  برداشت  و  تعریف  در  آقای جعفري 
نقل از فوکو گفت: »کار نقد، آشکار ساختن مناسبات 
متون،  راه  از  تا  ندارد  قصد  نیز  و  نیست  مولف  با  اثر 
اندیشه یا تجربه ای را بازسازی کند، بلکه می خواهد اثر 
مناسبات  بازی  و  ذاتی  شکل  معماری،  ساختار،  در  را 
امروز  نقد  این که  بیان  با  تحلیل کند...« وی  درونی اش 
اذعان  نموده،  اختیار  خود  به  تخصصی تری  معنای 
داشت، در طول زمان برداشت ها و تفسیرهای زیادی از 
نقد صورت گرفته است. به گفته آقای جعفری، روالن 
بارت قدم فراتر از فوکو گذاشته است: »به نظر ]بارت[ 
نقد دانش نیست. نقد با معنا سر و کار دارد و دانش، معنا 
را پدید می آورد. نقد زبانی را در اختیار گفتار نابی که 
خواندن را انجام می دهد می گذارد و گفتاری )از میان 
گفتارهای دیگر( به زبان اسطوره ای که سازنده اثر است 
می بخشد. مناسبت نقد با اثر همان مناسبت یک معنا با 
یک فرم است... نقد خود یک زبان است.« به باور آقای 
جعفری، »... نقد امروزه تبدیل به متن مستقل شده است. 
انتخاب کرده است. در این  و وظیفه جدید برای خود 
زمانه کار نقد، نویسندگی است. منتقد پیش از هر چیز 

یک نویسنده است.«

جایی در حیات فرهنگی ما برای خود احراز نماید. به 
همین سبب هر پدیده فرهنگی با تلقی »تهاجم فرهنگی« 
از میان رانده می شود.« جعفری در کنار عدم موجودیت 
سوی  »از  گفت:  ادبی،  نقد  مساله  در  فرهنگی  توسعه 
دیگر منتقدین نیز خصلت های بومی را ترک نکرده اند 
برای  زبان  نقد می پردازند.  به  نقد،  از  برداشت  با سو  و 
منتقدین ما مساله نشده است. نقد هم نویسندگی نیست. 
بیگانه ای  رفتار  به  منتقد  یک  رفتار  که  است  چنین 
می ماند... بدین سان نقد منطق خود را از دست می دهد. 
تبدیل به نوشته ای بی خاصیت می گردد که از سر سلیقه 
جایگاه  و  هویت  بنابراین،  است.«  آمده  پدید  و غرض 
ادبیات معاصر ما، در میان رشته تارهای  واقعی نقد در 

موهوم و سطح نگری ها و کم عمق بینی ها، گیر کرده و از 
تعریف بازمانده است.  

نشست  سخنران  دومین  حیث  به  قادری،  حمیرا  خانم 
جریان شناسی ادبیات معاصر افغانستان، سخنرانی اش را 
افغانستان« سر  معاصر  داستان  در  نقد  »جایگاه  عنوان  با 

گرفت. 
داستان سرایی  و  قصه گویی  این که  بیان  با  قادری  خانم 
از ابتدای زندگی انسان رشد و نمو کرده است، گفت، 
انسان ها،  توسط  پرداخته  و  ساخته  قصه های  نخستین 
قصه  و  داستان  وی،  گفته  به  بودند.  زندگی«  »مظهر 
مورد  در  نظر  و  نقد، بحث  به  پیدایش خود،  ابتدای  از 
زندگی انسان با تمام کم و کیف آن مربوط می گردید. 
اولیه  قصه های  و  داستان ها  »اما  گفت:  قادری  خانم 
ارگانیسم  یک  همانند  زمان  طول  در  بشر،  نخستین  و 
با رشد زندگی بشر- رشده نمودند و به  زنده- همگام 
بلوغ رسیدند.« وی با رویکرد تاریخی از سرگذشت و 
اما  گفت  انسانی،  جوامع  و  انسان ها  قصه گویی  تاریخ 
در افغانستان قصه گویی و داستان سرایی خیلی دیرتر از 
دوران  به  نیز  هنوز  و  یافت  رواج  و  بسط  جوامع  سایر 
رشد  روند  قادری،  خانم  گفته  به  است.  نرسیده  بلوغ 
قصه گویی و داستان نویسی در کشور ما به گونه ای بوده 
است که اکنون» ما با خلق و آفرینش اولین رمان، 370 

سال فاصله داشته ایم.«
این که چرا  با دید نظری در مورد  قادری  داکتر حمیرا 
ما  کشور  در  داستان نویسی  جریان  و  داستانی  ادبیات 
کند بوده و تاکنون نیز ضعیف باقی مانده است، گفت، 
عواملی در کار بوده است که سبب شده ادبیات داستانی 
در کشور ما به جایگاه واقعی خود نرسد. وی سیاست را 
اولین پدیده در راه عقب مانی ادبیات توصیف نمود. به 
گفته خانم قادری، سیاست زدگی ادبیات در کشور ما، 
نخستین چالش و مانع در راه رشد و شگوفایی ادبیات 
در  افغانستان  در  ادبیات  او گفت،  است.  بوده  داستانی 
بوده  روز  حوادث  و  واقعیات  تاثیر  تحت  زمان  طول 
زمان  طول  در  جهادی  گروه های  لحاظ  بدین  است؛ 
فعالیت های نظامی شان، هم از سالح استفاده کرده اند و 

هم از قلم )ادبیات(. 
دومین عنصر مانع در راه رشد و بالغت ادبیات داستانی، 
حمیرا  داکتر  گفته  به  است.  بوده  اقتصادی  مشکالت 
طیف  برای  مخصوصا  مناسب  اقتصاد  نبود  قادری، 
سالیق  و  عالیق  است  شده  باعث  کشور،  نویسندگان 
بلکه در راه  ادبی،  نه در راه خلق و آفرینش آثار  آنها 

تامین اقتصاد خانوادگی به مصرف برسد. 
خانم حمیرا قادری سومین عامل مانع در راه شگوفایی و 
رشد ادبیات داستانی در کشور را پدیده مهاجرت عنوان 
از فرود کشور، جنگ و  پر  تاریخ  به گفته وی،  نمود. 
بسا  و  سیاسی  زندگی  چالش های  داخلی،  آشوب های 
ما  باعث شده است که مردم کشور  فراگیر،  مشکالت 
به مهاجرت مبادرت ورزند و به این ترتیب توان و مایه 
آنها صرف زندگی در عالم مهاجرت گردیده است. اما 
آنچه را که خانم قادری به عنوان مهم ترین مانع در راه  
رشد ادبیات داستانی کشور عنوان نبود، عدم موجودیت 
این  پرسش  با  ادبی« است. وی  »نقد  یک حوزه خاص 
گفت،  داشته ایم؟«  و  داریم  منتقد  هنوز  تا  ما  »آیا  که 
آفرینش های  و  ادبیات  که  کشوری  در  است  بدیهی 
نقد  »زیرا  ندارد؛  نیز وجود  نقد  باشد،  ادبی اش ضعیف 

همیشه بعد از آفرینش اثر ادبي به وجود می آید.«
ادبیات  در  خاص  حوزه  یک  نقد  گفت،  قادري  خانم 
بلکه  نیستند؛  منتقد  افغانستان  »منتقدان  بنابراین  است؛ 
خانم  باور  به  می کنند.«  نقد  که  هستند  نویسندگانی 
و  جدا  هم  از  آفرینش  و  نقد  کار  حوزه  ذاتا  قادری، 
نویسنده  و  دارد  پرسشگر  ذهن  »منتقد  است:  متفاوت 
نکته  چند  در  را  گفته هایش  پایان  وی  خالق.«  ذهن 
خالصه نمود: »پس مشکل اساسی ما این است که هنوز 
داستان  است.  نشده  منتقد مشخص  و  نویسنده  بین  مرز 
یک  اجتماع  حفظ  و  مدنیت  سیاست،  حفظ  خوب، 

کشور است.«
سید ضیا قاسمی به حیث سومین سخنران جریان شناسی 
عنوان  تحت  را  سخنرانی اش  افغانستان،  معاصر  ادبیات 
»جایگاه نقد در شعر معاصر افغانستان« پی گرفت. وی 
نبود  ما،  معاصر  ادبی  نقد  در  معضل  »مهم ترین  گفت: 
ادبیات است.«  نقد در حوزه  نام  به  یک جریان مستقل 
آقای قاسمی با بیان این که »نقد و خلقت از هم جدا و 
کردن  تیوریزه  و  تثبیت  منتقد  کار  گفت،  متفاوت اند« 

آفرینش های ادبی و هنری است.
و  کم کاری  سخنانش،  از  بخشی  در  قاسمی 
راستای  در  کشور  دانشگاه های  سهل انگاری های 
گسترش فرهنگ نقد به صورت تخصصی را مورد انتقاد 
دانشگاه های  غیرفعال  »نقش  داشت:  اذعان  و  داد  قرار 
تیوریزه  و  نقد  راه رشد  ادبیات در  استادان  و  افغانستان 
کردن آثار و آفرینش های نو ادبی باعث به میان آمدن 
شده  ادبیات  مخاطبان  با  نویسندگان  و  ادبا  میان  فاصله 

است.«
نشر  انتشارات حرفه ای در راستای  فقدان  قاسمی  آقای 
یک  نگرفتن  شکل  دالیل  از  دیگر  یکی  را  ادبی  آثار 
در  نتیجه  در  که  کرد  ذکر  ادبی  نقد  مستقل  کانون 
تعلیق  کشور  معاصر  ادبیات  در  نقد  فرهنگ  گسترش 
شده،  ذکر  دالیل  بر  »بنا  گفت:  او  است.  آمده  پیش 
به  قاسمی  آقای  شدند.«  نیز  منتقد  خود  ما  نویسندگان 
این مساله اشاره کرد که وجود چنین جماعت منتقدی، 
نقد  راه  در  چالش ها  سری  یک  آمدن  میان  به  باعث 
مثال، سوتفاهم،  عنوان  به  است.  نیز گردیده  ادبی  آثار 
متقابل  جوابگویی های  و  لفظی  مشاجره های  و  بحث 
است.  واقعیت  همین  از  برآمده  همه  نویسنده،  و  نقاد 
موارد  در  نقدها،  چنین  وجود  قاسمی،  آقای  باور  به 
زیادی حتا فراتر از آثار و آفرینش ادبی رفته و به نقد و 
نقادی اشخاص نیز رسیده است. آقای قاسمی گفت، ما 
زمانی می توانیم جایگاه واقعی نقد را در ادبیات معاصر 
افغانستان تثبیت نماییم که بتوانیم نقد و نویسندگی را از 

هم جدا و متمایز نماییم. 


خانم قادری با بیان این که قصه گویی و داستان سرایی 
از ابتدای زندگی انسان رشد و نمو کرده است، گفت، 
نخستین قصه های ساخته و پرداخته توسط انسان ها، 
»مظهر زندگی« بودند. به گفته وی، داستان و قصه 
از ابتدای پیدایش خود، به نقد، بحث و نظر در مورد 
زندگی انسان با تمام کم و کیف آن مربوط می گردید.

خود یک زبان است
گزارشی از نخستین نشست »جایگاه نقد در ادبیات معاصر افغانستان«

 مهدی زرتشت ــــــــــــــــــــــــــــ
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خشم احزاب فلسطینی از افشای 
اسناد محرمانه توسط شبکه 

الجزيره 

 
مذاکره کنندگان  آمادگی  اعالم  بر  مبنی  مدارکی  انتشار 
برای  اسراييل  به  بی سابقه  امتيازهايی  دادن  به  فلسطينی 
اصلی  گروه های  و  احزاب  تند  واکنش  و  خشم  صلح، 

فلسطينی را به دنبال داشت.
الجزيره  تلويزيونی  شبکه  توسط  که  مدارکی  اساس  بر 
منتشر شده است، نمايندگان فلسطينی در مذاکرات صلح 
با اسراييل، حاضر بودند بخش های زيادی از بيت المقدس 

شرقی را در اختيار اسراييل قرار دهند.
را در دست  نوار غزه  مقامات گروه حماس که کنترول 
دارند، گفته اند که اين مدارک نشان می دهد که »مقامات 
تسليم  اسراييل  اشغالگرانه  اقدامات  برابر  در  فلسطينی 
تشکيالت  مقام های  که  است  حالی  در  اين  شده اند.« 
به  نسبت  آلودی  خشم  واکنش  فلسطينی،  خودگردان 
به مذاکرات صلح توسط  اسناد و مدارک مربوط  انتشار 

شبکه الجزيره نشان داده اند.
وزارت خارجه امريکا نيز گفته است انتشار اين مدارک 
دشوارتر  بلکه  غيرممکن،  نه  را  توافق  به  دستيابی  امکان 

می کند.
به  را  قطر  در  مستقر  الجزيره  شبکه  فلسطينی،  مقام های 
»همسويی با اسراييل« متهم کرده اند و عليه امير قطر موضع 

گيری کرده اند.
فلسطينی  خودگردان  تشکيالت  رييس  عباس،  محمود 
مواضع  اسناد،  اين  است  گفته  کرده  سفر  قاهره  به  که 
به عنوان مواضع طرف فلسطينی نشان  طرف اسراييلی را 

می دهد.
فلسطينی  خودگردان  تشکيالت  است  گفته  عباس  آقای 
هيچ گاه جزييات مذاکره با اسراييل را از کشورهای عربی 

همسايه خود پنهان نکرده است.
صايب عريقات، مذاکره کننده ارشد فلسطينی هم که در 
اسناد و مدارک منتشر شده، نام او بارها آمده، در واکنش 
گفته است اين اسناد و مدارک، حاوی دروغ هايی هستند. 
برای مخفی کردن  فلسطينی چيزی  است طرف  گفته  او 

ندارد.
ياسر عبد ربه، سخنگوی تشکيالت خودگردان فلسطينی، 
حاضر نشده است که در باره صحت و واقعی بودن اين 

مدارک اظهارنظر کند.
عليه  تبليغاتی  انداختن جنگ  راه  به  متهم  را  قطر  امير  او 

تشکيالت خودگردان فلسطينی کرده است.
مسووالن فتح، حزب تحت رهبری محمود عباس، رييس 
تشکيالت خودگردان فلسطينی هم روی وبسايت اينترنتی 
دفاتر  مقابل  در  تا  خواسته اند  فتح  اعضای  از  گروه،  اين 

شبکه تلويزيونی الجزيره در رام اهلل تجمع کنند.
الجزيره  فعاليت  بار  چند  فلسطينی  تشکيالت خودگردان 

در مناطق فلسطينی را پيش از اين ممنوع کرده بود.

ĭŗªĩ éĪċ ÒïÊİï ĦĜ¡ã Ħ  Őå ġÉêįÉ
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 ő¤ Ħğ 20 Ħ  őÔóÊİğ å ŚæĤİě å ęÊª ġÉĩé å ő¤ ĦĜª
 ĥêï őĻİģ Įğ 11 å őÔóÊİğ å êÎĠïå å ęÊª ë 2010 Ï
 å  őª  åÊÍ½  Ēôć  ìªêğ  Ħ   ġÊÔðĤĠªêÓ  å  ĭéĪã  ġĪĠï
 ĪģÉêôĠðěĩ å æĤħ ĩÉ ġÊÔðªÊ  YġÊÔðĤĠªêÓ YġÊÔðģÊČďÉ
 å ĦÓ æĤħ ĭéĵ Ħě ġÊÔðģÊČďÉ å Ħäł ġÊÔðĤĠªêÓ Ħě ĽĤğêÓ
 å ġÉêįÉ Īģ YĪó ©İĜïĵ ġĩŗÓ Īěĩìċ å Į«İě Ěģ å ëÊª
 ġÉêįÉ .Īó ĢĠŇŒæģÉ ÑÊįë Ħäł Īě Ī«İĜïĵ Ħě ġĩŗÓ Ħċå
 ĮÔĐģ ĩÉ ëÊŊ å ĩêŊÉåĪï å ġÊÔðģÊČďÉ å ő¤ ĦģÊÍ ĭå Ħ 
 ÒãĪï å ĦÓĪĺÊģ ĩÉ Ê«įêğÉ ĦĜİïĩ Ħ  Īģĩê«ģÊĺ åĩåÉĪğ
 Ħäł ĩéë 3000 Ħě ĩêŊÉåĪï ġÊČďÉ å ĭĩåřİěéĩ åÉĪğ
 .ęĩéåĩ čĶãê   ĮĔďÉĪğ  ĮÔįìģÉêÓ  å  Ħģĩê«ģÊĺ  ÑÊįë
 ġÊįë ÑÊįë ĦÓĩêŊÉåĪï ĮģÊČďÉ ļéĩ ĥêħ æģĩŖÉ Ħċå Ħ 
 Ħě Ğħ ÑÉæįÊć ĮªêĠŊ ġÊÔðģÊČďÉ å ÉĪã ĮĜÍ Ħě ĩÉ ĥæİïé
 ĭéĪě Ħě ġÊÔðģÊČďÉ å .ęĪó âğÊäğ ĥêï ÒŇĠª Òäï
 ő¤ ęĪó ĚÔņĪċĩ Ħäł ĪªÉĩéÊ¤ Ħě ġÉêįÉ å ĭéÉĩ Īł
 ĥêÎã Ħċå ġÉêįÉ   Īã Yĭŗª ĮóĪãÉé Ħģĩê«ģÊĺ ĮģÊČďÉ
 å ĦĜ¡ã Ħ  ĥéÊ  Ħě Ěß å ĮÜģĵ Ħċå å ĥêãĵÊÍ .ĦĜĤğ Ħģĩ
 ĦÎÓé ŖĪě Īį å ĞİĨď ęÊóéÊğ ęÊİÔïêğ ĭŗğĪě êôĠðěĩ
 êĐï Ħ  Īľéĩ Īł å ĩÉ Ŗĵ ĦÓ ġÉêĨÓ Śêôğ Ħ  ĭĩĶ 
 ġÊČďÉ å ő¤ ęŗª ĮûÉé ĭå Ħ  ĮªÉĩéÊ¤ ġÉêįÉ å őÍ őª
 ęÊóéÊğ  ő¤  ĦĜª  .ĭŗª  ĮóĪãÉé  Ħģĩŗ«ģÊĺ  ĩêŊÉåĪï

 ĦÓåÉĪœħ  Ě¡ã  ĦÓêİÍ  ĥêï  ĭĩĶ   ĥêïéĩ  Ě¡ã  å  ĞİĨď
 Ğħ ÊİÍ ĪªÉĩéÊ¤ ĮģÉêįÉ Į¤ ęĪó ęæİěĩ YĪó ġĪÔïÉé
 å  ĮÍ  ĦÓ  Ħģĩê«ģÊĺ   ĩÉ   ĥŗª  Ħģĩ  Êďĩ  ĩæćĩ ĪĜ¡ã  Ħ 

 .ĥŗª Ħģéĩ ĥëÊÛÉ  ĪĜĜÓÉé
  ĪÍ ĩÉ ĥêï ġÊÔðģÊČďÉ å ĭéĪě ĮģÊČďÉ őª êİĨÍ Ħċå Ħ 
 ĭĩĶ   Īį  ĭéĪě  ĮģÊČďÉ  å  ĩÉ  ĥŗª  ĦäğåÉé  Ğħ  ĦěÊðğ
 ő¤ ĥĪóĩ ĦĤÔņĪċ ĭéĪě Ħě ġÉêįÉ  å .ĥŖĵ Ğħ ĦÓ ġÉêĨÓ
 ŕŊ Īį Őå ġĩŕŊ Ħ  ġÊÔð«ÛÊÓ ĩÉ ġÊÔðģÊČďÉ  YġÉêįÉ å
 êĄģ êÓ ęĩêÔĤª ĪÍĩÉ å ĥŕŊ Ħ  ĪłêÓ Įó ŖĪÛ ġĪİðİĠª
 ĥĪó ĦŊÉŔ Ħ Éå ĪĜľ ĪĜħ Ħċ å Ħě ĮģÉêįÉ å .ĮÓÊïĩ ĭæģĵ
 ĥéÊ¡ě  ĪěĪª ĥêïêÓ å ĮãĪğ ĮïÊİï ĮĜ¡ã å ġÉêįÉ  ő¤
 ĦÔŒå ġÊÔðģÊČďÉ ĥêï Īěĩéåĩ Ħ  Īģĩê«ģÊĺ å Į¤ ĭŖÉĪċ
 êï Ħ  ĪÍĩÉ å őª Į«ģĪĜÓÉé Ħ  ĥêï ġÉêįÉ å Į¤ ĭŗª ŖÉ
 ġÉêįÉ  Ħě  ĭéĪě Ħě  ġÊÔðģÊČďÉ  å  Ğħ ÊİÍ  .ĭŗª Ħģĩ ĥĪćå
 ĮÔĐģ  Ħ   ĩêŊÉåĪï ĮģÊČďÉ  å  ő¤ ĥĪóĩ ĦĤÔņĪċ Ħäł
 .ĭŗª ĮóĪãÉé ĦÓ ġÊÔðģÊČďÉ Ħģĩê«ģÊĺ éÊÍ ĩåÉĩĪğ
 êİĠó  Īį  őª  ĚÍÊª  Ħ   .ĦĜĤğ  Ħģ  ĥêÎã  Ħċå  ġÉêįÉ  Īã
 ġÉêįÉ  Ħě  ĩÉ  ŗªĩ  ġĪįéĵ  æû Ħ   ġÉêįÉ  å  Ī«ģĩæİïĩÉ
 Ħģĩê«ģÊĺ ĩåÉĪğ ĮÔĐģ å éë êŒå ő¤ ĚÔņĪċĩ Įį Ħäł

 .ĭŗª ĮóĪãéÉ
 YÑÉêħ   YĎįêó  éÉìğ  Ħ   YĦģĪģĪįéĵ  ĦÓéĩ  Ħŋģé  Ħċå

 ęĪóĩ Ğħ  őª  ĦģĪÔįĵĩ ŗģĪª  ĩÉ  éÊħêŋĤģ
 ġÉêįÉ  æįÊÍ  ő¤  ĥŗª  ĩ  Įį  ĦĤÔņĪċ   ĩÉ
 ġÊįë  Įěæİïéĩ  å  ĦÓĩêŊÉÉåĪï  ĮģÊČďÉ
 ĮğĪċêğ  å  ęÊª  ġÉĩé  å  .ĭŗªéĩ   ġÉĩÊÓ
 ļéĩ  Ħ   ĮÎĤó  Ħï  å  Ħğ  28  Ħ   ĮÔóÊİğ  å
  ġÉêįÉ  å  ő¤ ĥŗªĩ ĥŗ«Œê   ĩêŊÉåĪï ĮģÊČďÉ
 Ě¡ã ĭéĵ Ħě ġÉêįÉ å Ğħ ĩÉ ĮĜäģÉĩ ĦģĪěÊğ
 ÒãĪÛ ĥêï ġĶćÉ Ħċå å .ĭŗª æĤÍ ÒįìģÉêÓ
 ĮģÊČďÉ å  ő¤ ęĪó Ěįĩĩ ĭéĪě Ħě ġÉêįÉ å
 ĩÉ  ĦÔó  Ħģ  ĥìģĪÔï  ĦğĪª  ĥéÊ¡ě  ĩêŊÉåĪï
 ĦČħ  ő¤  ĭå   ĮÓÊ   Ħģĩê«ģÊĺ  160  ĭëÉĪį
 .ĮľĪĤģéĩ  ĦÓ  ĭéĩÊã  ġÊÔðģÊČďÉ  å  Ğħ  ĦÍ
 Ħě ġÉêįÉ å ĭæģÉŖĩ Ħ  Ī«Ĝã å ġÊÔðģÊČďÉ å
 Īó Ěğĵ ĭå å ĚĠć ĥŖĩÊģ Ħŋģé Ħċå ĭéĪě
 å  ÒãĪï  å  ©Ĝã  őª  ġÊÔðģÊČďÉ  Ħ   Į¤
 Įó âğÊäğ ĥêï ĮěÉĪÔôģ Òäï å ĩåÉĪğ
 .Įó Ŗĵ ŖĪě ĦģĪãêģ ĪģÊİó ĪěĪĺ å Ğħ ĩÉ
 åÉĪİħ  ĭŕģĩÊŊ  Ě¡ã  Ħě  Ī«Ĝã  ġÊÔðģÊČďÉ  å
 å  Į¤  ĦěåĪěéå  Ħģ  ĦĠÓ  Éå  ÒãĪŃİħ  Ħäł
 Ħŋģé Ħċå ĦÍ ĭæģÉŖĩ Ħ  Ī«Ĝã å ġÊÔðģÊČďÉ
 ġÊÔðģÊČďÉ  å  .ĭĪª ĥéĪċ Ľįéå  ĮģĪģÊē  êİċ
 ĭŗª  ĦŃħ  őª  ĪģĪĜª  Īðě  ĩêœÓ  Ħ   Òěĩå
 Ħě  ĮĠİï å  ĩÉ  ĪįæģĩÊŊ  ĪěĪÓ  å  ġĩŕŊ  Ħ   ġÉêįÉ  å  ő¤
 Ħě  ĥêï ĪěåĪěéå  Ħ   ĭĩÊģéå   ĚÍÊĔÔğ  å  ĥêï ĪģĩåÉĪİħ
 Ī«ģĩĪª ĦÔïêğ ĪěĪĺ å ĩÉ ĮĜãÉĩéÊª Ħäł ĪĘįŖÉ Īņ
 ĮĤïĩÉ å ġÉêįÉ å .ĮĤğĩ ĦÓê  ýêó ĩÉ æİē Ħě őÔïêğ
 å  Òěĩå  ġÊÔðģÊČďÉ  å  Ħäł ĚĠć  ĥŖĩ  Êģ  Ħċå  Ħě  Ğį¦é
 É  ĮÔĐģ  ĪĜ¡ã  å  ĦÓê   ĭéĩÊã  Ħě  ġÉêįÉ  å  ő¤  ĥŗª  ĥåëÉ
 ĩ  ŐéÊ¤  Őéĵ  ęÊĠªÉ  å  ĩåÉĪğ  ĩéĪģ  å  ŉģĪï  å  ĩ
 å  ĮğĪċêğ  å  ęÊª  ġÉĩé å  ĦãĪğ ĦċæĠħ Ħ   .ĭĪÜĤï
 êôĠðěĩ ġÊČďÉ ļéĩ Ħ  ĮÎĤôÜĤ  å Ħğ 30 Ħ  ĮÔóÊİğ
 êİĠó  Īį  Ğħ  ĩÉ  ĪěĪİģÉéå  ĩåÉĪğ  ĪÔĐģ  å  ĭëêª  æğÊß
 Ŗĵ ĦÓ Įİïĩé ĥéÊ¡ě ĪěĪª ©İĜïĵ å Īģ ĪģĩŗÓ ĩéĪģ
 ĥêï ĪªÉĩéÊ¤ ĩéĪģ ĩÉ čĩåĪįæğ êôğ å Įİïĩé ĩÉ
 Į¤ Īó Ģğ¦ ĦÔŒå ĭéĪě Įİïĩé ĩÉ Őŗªĩ ĭêÎã őį
 Ħě  ÊİïÉ  ĮĤĿĤğ  å  åÉĪğ  ĮÔĐģ  Ŗĩ  ÊİÓŖÉ  æĨÓ  ġÊÔðģÊČďÉ
 Ħě ÒïÊİï ĦįÊľ őÍ Ě¡ãå ġÉêįÉ .ĭĩåřİěĩéĩ   Őéĵ
 őÓÊğ ĦÔäï Yĩ ĭŗª Ěœ  Įįæû Ħ  ġÊÔðģÊČďÉ å ő¤ ĦĜğÉ
 ĭĪģ  ÒïÊİï  ĚÎã  ĦÍ  ő¤  ĥåéÊė  Ħ   ĦÓ  ġÉêįÉ  .ĥŖĪãĩ
 Ħě ĪÔćÉêğ Ħ  ĪěĪ÷É ĮÔįìģÉêÓ ĪěÉĪįŗģå ĩÉ ĭŗėĩ éĪċ
 Įěæİïé éĩå ĦÓĩêŊÉåĪï ĮģÊČďÉ ő¤ ĭêě ÒİĐĜ«ğ ĥêï

 .ĭŗªéĩ ġÉĩÊÓ  ġÊįë
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آژانس درباره ماهيت صلح آميز 
برنامه اتومی ايران اطمينان ندارد 

 

 
مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتومی می گويد آژانس 
سالح  ساخت  مخفيانه  برنامه  ايران  که  نيست  مطمين 

هسته ای ندارد.
با خبرگزاری  در گفتگو  آژانس،  مديرکل  آمانو،  يوکيو 
آسوشيتدپرس تاکيد کرده است که همکاری ايران کافی 
نبوده است و »نمی توانيم درباره فقدان فعاليت های )اعالم 
فعاليت های  صلح آميز  کامال  ماهيت  يا  هسته ای  نشده( 

اتومی ايران اطمينان حاصل کنيم.«
درباره  ملل  سازمان  نظارتی  آژانس  مديرکل  اظهارات 
ابراز می شود که  اتومی در جهان پس از آن  فعاليت های 
گفتگو های ايران و گروه پنج به عالوه يک شامل امريکا، 
استانبول  با آلمان در  بريتانيا همراه  فرانسه،  روسيه، چين، 

ترکيه در روز شنبه بدون نتيجه پايان يافت.
آقای آمانو می گويد که »اطالعات ما درباره فعاليت های 
مواردی  به  محدود  صرفا  }ايران{  غنی سازی  و  هسته ای 

است که به ما اعالم شده و به آنها دسترسی داريم.«
وی با اشاره به فعاليت های ايران در زمينه ساخت تاسيسات 
هسته ای جديد گفته است: »تاسيسات قم زمانی آشکار شد 

که در مراحل آخر ساخت آن بود.«
برای  ايران  قصد  از  همچنين  »ما  افزود:  آژانس  مديرکل 
ساخت ساير تاسيسات غنی سازی يورانيم از طريق اظهار 
نظرهای مقام های عالی اين کشور مطلع شديم و اطالعات 

خاصی در اين زمينه نداريم.«
»نمی توانيم  شفافيتی،  چنين  فقدان  دليل  به  وی،  گفته  به 
نشده  اعالم  تاسيسات  و  فعاليت های هسته ای  درباره عدم 

اطمينان حاصل کنيم.«
درباره  تا  است  نشده  حاضر  ايران  اسالمی  جمهوری 
بر  مبنی  غربی  اطالعاتی  سازمان  سوی  از  که  اتهام هايی 
آژانس  با  نظامی   – هسته ای  برنامه  يک  زمينه  در  تالش 
بين المللی انرژی اتومی همکاری کند و اسناد ارايه شده از 

سوی اين سازمان ها را »جعلی« خوانده است.

زنی پس از سقوط از طبقه بيست و 
سوم يک ساختمان زنده ماند 

زنی پس از سقوط از طبقه بيست و سوم يک ساختمان در 
شهر بوينوس آيرس، پايتخت آرژانتين، زنده ماند.

رخ  دوشنبه  روز  که  حادثه،  اين  عينِی  شاهدان  گفته  به 
پنجره رستورانتی در طبقه  از  را  اين زن جوان خود  داد، 
بيست و سوم ساختمانی در بوينوس آيرس به پايين پرتاب 
کرد. او پس از افتادن بر روی سقف يک تاکسی پارک 
جراحی  عمل  تحت  و  منتقل  شفاخانه  به  محل،  در  شده 

قرار گرفت.

استفاده از نمونه های جت  امريکايی در جنگنده رادارگريز چينی 

انفجار در ميدان هوايی بين المللی روسيه بيش از 130 کشته و زخمی برجای گذاشت

متهم به قتل نماينده امريکا، اتهامات عليه خود را رد کرد
فردی که متهم به قتل ۶ نفر و زخمی کردن ۱۳ نفر، از جمله يک نماينده کنگره امريکا در ايالت آريزونا است، سه فقره 
اتهام تالش برای قتل را رد کرده است. جارد الفنر، ۲۲ ساله، تالش برای قتل گابريل گيفوردز و دو نفر از دستيارانش 
را رد می کند. ساير اتهام های او قتل شش نفر و زخمی کردن سيزده نفر است. خانم گيفوردز در اين حادثه که در ۸ 
جنوری رخ داد، از ناحيه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و هم اکنون در يک مرکز توان بخشی در ايالت تگزاس 
تحت درمان قرار دارد.آقای الفنر از هنگام اين حمله در حبس بوده است. او روز دوشنبه در ميان تدابير شديد امنيتی با 
قاضی مالقات کرد و تفهيم اتهام شد. او با لباس نارنجی زندان و در حالی که عينک به چشم داشت، ساکت و لبخند 
زنان به صحبت های قاضی گوش داد. در اين حادثه تيراندازی که در توسان رخ داد، شش نفر از جمله يک کودک 
۹ ساله و جان رال، يک قاضی فدرال کشته شدند. سارنوال ها می گويند آقای الفنر در صدد قتل خانم گيفوردز، عضو 
دموکرات مجلس نمايندگان بوده است. تقاضای پيوستن جارد الفنر به ارتش امريکا در گذشته بدليل استفاده از مواد 

مخدر رد شده بود. وی بدليل ناراحتی روانی نتوانست دانشگاه را نيز به اتمام برساند.

به گفته منابع مطلع نظامی در بالکان، فناوری به کار 
چين  جی-۲0  رادارگريز  جنگنده  در  شده  گرفته 
در  که  امريکايی  هواپيمای  يک  از  است  ممکن 
برداری شده  نمونه  جريان جنگ کوزوو ساقط شد 

باشد.
درياساالر داوور دومازت لوسو، رييس ستاد مشترک 
ارتش کرواسی در زمان جنگ کوزوو، ادعا می کند 
که عوامل چين بخش هايی از يک جت اف-۱۱7 را 

در سال ۱۹۹۹ با خود بردند.
در  که  اف-۱۱7  هواپيمای 
بمباران  مشغول  ناتو  عمليات 
با  بود،  صرب  نيروهای 
ضدهوايی  پدافند  شليک 

صرب ها ساقط شد.
ارتش چين جنگنده جی- ۲0 
برای  جاری  ماه  در  پيشتر  را 

اولين بار آزمايش کرد.
امريکا  حاضر  حال  در 
که  است  کشوری  تنها 
رادارگريز  هواپيماهای 

)استيلت( فعال در اختيار  دارد.
»نايتهاک« اولين هواپيمای رادارگريز جهان بود که 

تقريبا به طور کامل از ديدر رادارها پنهان می ماند.
امريکايی در سال ۱۹۹۹ ساقط  زمانی که اف-۱۱7 
اين هواپيماها هدف  از  بود که يکی  بار  اولين  شد، 

قرار می گرفت.
مقام های نظامی و کارشناسان معتقدند که بعضی از 
افتاد که امکان  قطعات اين هواپيما به دست چينی ها 

کاپی برداری و ساخت فناوری مشابه را به آنها داد.
خبرگزاری  به  لوسو  دومازت  داوور  درياساالر 
گزارش های  زمان،  آن  »در  گفت:  آسوشيتدپرس 
حضور  با  چين  عوامل  که  بود  حاکی  ما  اطالعاتی 
به  اقدام  اف-۱۱7،  شدن  متالشی  محل  منطقه  در 

خريداری قطعات آن از مزرعه داران کردند.«
که  کرد  تاييد  صربستان  در  ارتش  ارشد  مقام  يک 
بعضی از قطعات هواپيما به دست جمع آوری کنندگان 
اختيار  »در  نيز  مقداری  و  افتاد  ارزشمند  اشيای 

وابستگان نظامی کشورهای خارجی قرار گرفت.«
در  آسيا  امنيت  برنامه  سرپرست  نيل،  الکساندر 
موسسه خدمات متحده سلطنتی گفت که اين فرضيه 
آن  در  چين  و  صربستان  زيرا  است،  ممکن  کامال 
زمان روابط خيلی نزديکی داشتند و اطالعات امنيتی 

مبادله می کردند.
چپ،  بال  جمله  از  اف-۱۱7  آن  الشه  از  قطعاتی 
موزيک  در  خلبان  کالهک  و  جهنده  چوکی 

هوانوردی بلگراد در معرض نمايش است.



داده  قول  روسيه  جمهور  رييس  مدودف،  ديميتری 
است که عامالن انفجار مرگبار ميدان هوايی بين المللی 

دوموددوو شناسايی و تنبيه خواهند شد.
المللی  بين  هوايی  ميدان  در  انفجار  يک  وقوع 
در  هوايی  ميدان  آمدترين  رفت  و  پر  دوموددوو، 
جای  بر  زخمی  و  کشته  ده ها  روسيه  پايتخت  مسکو، 

گذاشته است.
بيش  انفجار  اين  اثر  بر  گزارش ها،  آخرين  اساس  بر 
از سی نفر کشته و بيش از يک صد تن ديگر زخمی 

شده اند.
از يک  ناشی  انفجار  اين  مقام های روسيه گفته اند که 
حمله تروريستی بوده و در اين ارتباط، سه فرد مظنون 

تحت تعقيب قرار دارند.
تحقيقات اوليه نشان می دهد که عامل انفجار در سالن 
بمبگذار  يک  هوايی  ميدان  ورودی  پروازهای  انتظار 

انتحاری بوده است.
که  گفت  مشابه  حمالت  به  اشاره  با  مدودف  آقای 
بايد تدابير امنيتی و مقرراتی که برای پيشگيری از اين 
قرار  مجدد  بررسی  مورد  شده  اجرا  و  تنظيم  حوادث 

گيرد.
مدودف  آقای  حادثه،  اين  وقوع  از  بعد 
نشستی اضطراری با مقامات ارشد روسيه 
امنيتی  تمهيدات  تا  داد  دستور  و  داشت 
بيشتری در سراسر مسکو به اجرا گذاشته 

شود.
شهر  اين  سراسر  در  پوليس  نيروهای 
به حالت آماده باش درآمده اند و هر شی 
مشکوکی را در شبکه حمل و نقل مسکو 

بازرسی می کنند.
که  بريتانيا  شهروندان  از  گرين،  مارک 
هواپيمايی  پرواز  با  انفجار،  از  قبل  کمی 
بود،  شده  هوايی  ميدان  اين  وارد  بريتانيا 
انفجار،  زمان  در  که  گفته  بی بی سی  به 

هوايی  ميدان  بار  تحويل  محوطه  در  نفر  هزاران 
به  يا  و  بگيرند  تحويل  را  چمدان های شان  تا  بودند 

پاسپورت های شان مهر ورود به روسيه زده شود.
محل  از  که  ريانوستی  روسی  خبرگزاری  خبرنگار 
ميدان هوايی دوموددوو گزارش می داد، گفت که دود 

انفجار رخ داده است، ديده  غليظی در محوطه ای که 
می شود.

پس از وقوع انفجار، گروه های امداد و نجات به محل 
اعزام شدند و کمک به آسيب ديدگان از اين انفجار 

را آغاز کردند.
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