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موادمخدر  قیمت  افزایش  با  8صبح، کابل: 
در بازارهای جهان، وزارت داخله و وزارت 
که  دارند  نظر  در  مخدر  مواد  با  مبارزه 
با کشت و قاچاق مواد  عملیات های مبارزه 
مخدر در کشور را گسترش دهند. بازمحمد 
مواد  با  مبارزه  وزارت  معین  احمدی، 
خبری  کنفرانس  طی  گذشته  روز  مخدر 
با  مبارزه  وزارت  و  داخله  »وزارت  گفت: 
و  کشت  سطح  که  مصمم اند  موادمخدر 
افزایش  به  توجه  با  را  مخدر  مواد  قاچاق 
بازاهای جهانی پایین  قیمت مواد مخدر در 

بیاورند.«
مبارزه  وزارت  دستاوردهای  به  ادامه  در  او 
با مواد مخدر در طی دو هفته گذشته اشاره 
دست  به  مخدر  مواد  »بیشتر  گفت:  و  کرد 
بوده  کشور  غربی  جنوب  مناطق  از  آمده 
قندهار،  آباد،  جالل  والیت های  از  است. 
نیمروز و هلمند، پولیس توانسته است که در 
در حدود  مجموعی  طور  به  ماه  یک  طول 
کیلوگرام   3875 هرویین،  کیلوگرام   1021
این  از  چرس  کیلوگرام   1782 و  تریاک 

والیت ها به دست آورد.«
است  براین  ما  »تالش  می گوید:  احمدی 
و  بگیریم  را  مخدر  مواد  قاچاق  جلوی  که 
مخدر  مواد  مافیای  اصلی  منابع  به  بتوانیم 
نماییم.  پیدا کنیم و آن ها را دستگیر  دست 
ولسوالی  ولسوال  اخیر  دستگیری های  در 
دالرام و هم چنین قدرت اهلل، قوماندان تولی 
جرم  به  توانستیم  نیز  را  عملیاتی  کندک 

فضل احمد معنوی:
تسليم زور نمی شوم

انتخابات  رییس کمیسیون مستقل 
و  سارنوالی  مسلحانه«  »حمله 
را  انتخابات  کمیسیون  بر  پولیس 
غیرقانونی خوانده و می گوید که 
رفتارهایی  چنین  با  کمیسیون  این 
حاضر  اما  نمی شود  »زور«  تسلیم 
زندان  به  قانونی  راه های  از  است 

برود.
تعلیق  با  آلمان،  از صدای  نقل  به 
ارشد  اعضای  از  تن  دو  وظایف 
مهروالک  و  کمیسیون  این 
لوی  سوی  از  آرا  صندوق 
انتخاباتی  تنش های  سارنوالی، 

یک بار دیگر باال گرفته است. 
شنبه  دو  روز  معنوی  احمد  فضل 
در یک کنفرانس خبری در کابل 
کمیسیون  بر  مسلحانه«  »هجوم  از 

انتخابات به شدت انتقاد کرد.
ادامه در صفحه 2

آیساف کشته شدن 
غيرنظاميان در کنر 

را رد کرد

به دنبال نگرانی حکومت به خاطر آنچه 
کشته شدن نزدیک به 50 غیرنظامی در 
در  بین المللی  نیروهای  عملیات  نتیجه 
والیت کنر خوانده است، آیساف این 

نگرانی ها را رد کرده است.
به نقل از رادیو آزادی، جنرال جوزف 
بالتز سخنگوی این نیروها روز دوشنبه 
در یک نشست خبری در کابل گفت، 
در  که  می دهد  نشان  آنان  بررسی های 
جریان اجرای این عملیات در ولسوالی 
محل  در  غیرنظامی  هیچ  آباد،  غازی 

عملیات وجود نداشته است.
از  پیش  آنان  که  گفت  بالتز  آقای 
و  عکاسی  را  ساحه  عملیات،  آغاز 
فلمبرداری کرده بودند، و این تصاویر 
نبود غیر نظامیان را در این منطقه تایید 

می کند.
ادامه در صفحه 2

قاچاق مواد مخدر دستگیر نماییم.« به گفته 
نظام که  او هر شخصی در سطوح مختلف 
باشد،  داشته  دست  مخدر  مواد  قاچاق  در 

دستگیر می شود.
به گفته او تالش آنها بر این است که سطح 
او  ببرند.  باال  کشور  کل  در  را  عملیات ها 
چقدر  ما  که  دارد  بستگی  این  »اما  افزود: 
می توانیم پولیس مبارزه با مواد مخدر را از 
نظر تجهیزات تقویت کنیم. ظرفیت پولیس 
را ارتقا بدهیم، هم چنین سطح تعلیم و تربیه 
از  ببریم.  باال  را  پولیس  تخصص سازی  و 
توسط  دستگیری ها  از  درصد   80 این رو 

پولیس صورت می گیرد.«
او در ادامه به شروع برنامه های جدی مبارزه 
علیه مواد مخدر از سال جدید در شهر کابل 
مواد  قاچاق  »هرچند  گفت:  و  نمود  اشاره 
مخدر در شهر کابل کمتر از مناطق جنوبی 
برنامه  که  داریم  نظر  در  اما  است  ناامن  و 

جدید مبارزه با مواد مخدر را در شهر کابل 
نیز راه اندازی کنیم.« احمدی می گوید: »95 
درصد از کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر 
قاچاقبران بین المللی و القاعده و طالبان سود 
به  مخدر  مواد  مافیای  او  گفته  به  می برند.« 
و  پاکستان  افغانستان،  در  زنجیره ای  شکل 

ایران فعالیت می کند.
ادامه در صفحه 2

درک  خوبی  به  پاکستان 
شکست  با  که  است  کرده 
آنان،  تضعیف  و  طالبان 
در  کشور  این  شانس 
بین المللی  معامله های 
دارد  امکان  و  آمده  پایین 
باجگیری های  میزان  که 
به  دهد.  دست  از  را  خود 
در  پاکستان  خاطر  همین 
تالش است تا با راه اندازی 
موجی از حمله های انتحاری 
به  را  طالبان  قدرت  هم 
برای  هم  و  گذارد  نمایش 
در  را  خود  دیگر  دور  یک 

محور معامالت قرار دهد.

افزایش عمليات ها برای مبارزه با مواد مخدر در کشور

عناوین 
مطالب امروز:

پاکستان انتقام می گیرد
حمله ی انتحاری در کندز، 70 کشته و زخمی در پی داشت

] ادامه در صفحه2[

پاسخ های 
جدید طالبان به 
شورای عالی صلح

در  حکومت  نمایندگان 
رسانه ها روایت دیگری بازگو 
می نمایند. شیدا محمد ابدالی، 
از نزدیکان رییس جمهور، در 
لندن گفت که طالبان مایل به 
مجله  اما  می باشند.  مصالحه 
مذکور  گزارش  در  نیویورکر 
اضافه می نماید که اگر طالبان 
با کسی وارد گفتگو شوند، آن 
ایاالت متحده خواهد بود و نه 

رییس جمهور کرزی.

] ادامه در صفحه4[ ACKU



تسلیم زور...
ادامه از صفحه 1

کدام  نه  »این جا  گفت:  معنوی  آقای 
مقاومت  کدام  نه  است،  تروریستی  النه 
کار  اکراه  و  زور  از  که  است  مسلحانه 
گرفته شود. اگر می خواهند ترس و رعب 
که  باشد  واضح  باید  قبل  از  کنند  ایجاد 
غیرممکن است هیچ چیزی به زور و غیر 

قانونی قبوالنده شود.« 
طی  یک  شنبه  روز  سارنوالی  لوی 
مکتوبی وظایف عبداهلل احمدزی، رییس 
یکی  و  انتخابات  کمیسیون  داراالنشای 
حالت  به  را  کمیسیون  این  کمیشنران  از 

تعلیق درآورد. 
از سوی دیگر بیش از 20 تن از اعضای 
لوی  سوی  از  انتخابات  کمیسیون  ارشد 

سارنوالی ممنوع الخروج اعالم شده اند. 
ارشد  اعضای  گفت  معنوی  آقای 
فرمان  به  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
رییس جمهور مقرر شده و از نگاه قانونی 
لوی سارنوالی نمی تواند وظایف آن ها را 

به تعلیق درآورد.
محکمه  و  سارنوالی  لوی  گذشته  هفته 
شمارش  مرکز  پولیس  همراهی  با  ویژه 
مهروالک  را  انتخابات  کمیسیون  آرای 

کردند.
کمیسیونی  است  گفته  سارنوالی  لوی 
کار  حکومتی  نهاد  چند  از  متشکل 
شمارش دوباره آرا را در 12 والیت آغاز 
والیت ها  تمام  آرای  است  قرار  و  کرده 

بازشماری شود.
لوی  اقدام  این  با  معنوی  آقای  اما 
آن  و  کرد  مخالفت  شدت  به  سارنوالی 
»تنها  گفت:  وی  خواند.  قانونی  غیر  را 
و  اداره  برای  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
نظارت هرنوع انتخابات تشکیل می گردد 
اساسی  قانون  براساس  کمیسیون  این  و 

تشکیل شده است.« 
آقای معنوی گفت به سارنوالی و دادگاه 
ویژه اجازه دست کاری در صندوق های 
این  این که  مگر  نمی دهد،  را  رای دهی 

نهاد از طریق زور اقدام کند.

آیساف کشته شدن... 
ادامه از صفحه 1

تمام  که  می دانید  را  این  »شما  گفت:  وی 
جریان ماموریت هر هلیکوپتر ضبط می شود. 
در تصاویر ویدیویی که ما در اختیار داریم 
که  می شود  معلوم  روشن  طور  به  این 
نشان  عکس العمل  ما  حمالت  به  مخالفین 
می دهند. این چیزیست که ما تا حال به آن 
ماند و بگذاریم  انتظار  باید  یافته ایم،  دست 
رفته،  محل  به  یاب  حقیقت  گروه  که 
بررسی هایش را انجام بدهد و در روزهای 
آینده اطالعات تازه را در این مورد با شما 

شریک خواهیم ساخت.«
تیم  ترکیب  در  که  می گوید  بالتز  آقای 
نیز  آیساف  نماینده  حکومت،  تحقیقاتی 

اشتراک دارد.
که  بین المللی  نیروهای  عملیات  جریان  در 
والیت  غازی آباد  ولسوالی  در  شب  جمعه 
جمهوری  ریاست  گفته  به  شد،  اجرا  کنر 
نزدیک به 50 تن کشته شده اند. گفته شده 
که در میان قربانیان این رویداد کودکان و 

زنان نیز شامل اند.

جنرال پتریوس به 
والیت فراه سفر کرد 
عمومی  فرمانده  پتریوس  دیوید  جنرال 
به  دیروز  افغانستان  در  ناتو  نیروهای 
والیت فراه سفر کرد و با مقامات محلی 

و امنیتی آن والیت دیدار داشت.
به نقل از رادیو آزادی، جنرال پتریوس 
و  قومی  بزرگان  امنیتی،  مقامات  با 
موسفیدان محل دیدار و گفتگو نمود.

جنرال پتریوس می گوید، با وجودی که 
امنیت در والیت فراه رو به بهبود است 
اما با آنهم نیاز است تا در ولسوالی های 
باال بلوک و بکواه آن والیت پولیس 

محلی جابجا شود.
در  ناتو  نیروهای  عمومی  فرمانده 
خود  والیتی  سفرهای  اخیرا  افغانستان 
بامقام های  تاکنون  و  داده  افزایش  را 
محلی چندین والیت از نزدیک دیدار 

داشته است.

8 صبح، تخار: شب دو شنبه نیروهاي 
بهارک  ولسوالي  در  المللی  بین 
خانه ها  از  یکي  وارد  تخار  والیت 
به  برده اند.  خود  با  را  تن  سه  و  شده 
گفته ي باشندگان محل هلیکوپترهاي 
نیروهاي بین المللی پس از سه ساعت 
با  ولسوالي  این  فراز  بر  گشت زني 
فرود آمدن شان مردم را دچار وحشت 

کرده و خانه ها را تالشي نموده اند.
پولیس  فرمانده  نوری  شاه جهان 
موضوع  این  تایید  با  تخار،  والیت 
مي گوید: »نیروهاي ناتو شب گذشته 

و  حفظ  منظور  به  تخار:  صبح،   8
اصالح شده ي  تخم هاي  نگهداشت 
تولیدي  شرکت  اعمار  کار  بذري 
نهر  منطقه ي  در  شده  اصالح  تخم هاي 
انجنیر  گردید.  آغاز  تالقان  شهر  سعید 
اداره ي  رییس  عیني  معین الدین  سید 
زراعت تخار به 8 صبح گفت: »این مرکز 
دالر  هزار  سه صد  مجموعي  هزینه ي  به 
آمریکایي در مساحت دو جریب زمین 
اعمار مي گردد که بودجه ي آن از سوي 
فني  همکاري  به  اروپا  اقتصادي  جامعه 

ادامه از صفحه ا
8صبح، کندز: چاشت دیروز، حمله ی 
آمارگیری  اداره ی  در  انتحاری ای 
صاحب  امام  ولسوالی  )احصایه( 
تن   70 آن،  پی  در  که  است  رخداده 

کشته و زخمی شدند.
امام  ولسوال  حقیار،  ایوب  محمد 
صاحب گفت که در این حمله، 70 تن 
گفت  حقیار  شده اند.  زخمی  و  کشته 
که 31 تن در این رویداد کشته شده و 

39 تن دیگر زخمی شده اند.
سخنگوی  مجاهد،  اهلل  ذبیح  که  آن  با 
حمله،  این  در  که  می کند  ادعا  طالبان 
دیگر  پولیس  و 42  را کشته  پولیس   3
آقای حقیار  ولی  اند،  را زخمی کرده 
رویداد،  این  قربانیان  می گوید:»همه ی 

غیر نظامیان هستند.«
این حمله، درست در روزی اتفاق افتاد 
به  نیز  صلح،  عالی  شورای  معاون  که 

کندز آمده بود.
حمله ی  یک  اثر  در  نیز  پیش  هفته ای 
انتحاری، عبدالواحد عمرخیل، ولسوال 
و  نگهبانان  از  تن  چند  با  چهاردره 

همراهانش جان باختند.
حمله های  افزایش  می شود  گفته 
میان  به  حالی  در  کندز،  در  انتحاری 
آمده است که طالبان با وجود از میان 

این در حالی است که تا چند روز دیگر 
برنامه تخریب کشت کوکنار در والیت 
راه اندازی  افغانستان  جنوب  در  هلمند 

می شود.
برنامه  که  گفته اند  محلی  مقام های 
در  نخست  را  کوکنار  کشت  تخریب 
امنیت شان  که  می کنند  آغاز  مناطقی 
تامین است و به دهقانان تخم های اصالح 
شده و کود کیمیاوی توزیع شده است. 

در بهارک وارد یک خانه شده و سه 
اضافه  وي  نمود  ند.«  بازداشت  را  نفر 
شده  بازداشت  افراد  هویت  که  کرد 

مي شود.  پرداخته  ایف اي او  موسسه  ي 
اعمار  دالر صرف  مبلغ 144000  این  از 
آن  تجهیزات  در  آن   156000 و  تعمیر 
به مصرف خواهد رسید.« رییس زراعت 
ظرفیت  مرکز  این  که  کرد  اضافه  تخار 
اصالح شده ي  تخم  تن   300 نگهداري 
بذري را خواهد داشت و کار اعمار آن  

از 6 تا 8 ماه طول خواهد کشید.
یکي  تخار  زراعت  رییس  گفته ي  به 
ازدیاد  باعث  که  عمده  فکتور هاي  از 
محصوالت مي شود دسترسي کشاورزان 

رفتن هسته ها و شکست صف مشخص 
هنوز  والیت،  این  در  مقاومت شان 
حضور دارند و دو شب پیش، 3 سرباز 
منطقه ی  در  حمله ای  در  را  آیساف 
زخمی  چهاردره  ولسوالی  دوبندی 
صورت  حالی  در  این همه  ساختند. 
از  خالی  کندز،  والیت  که  می گیرد 

وجود طالبان خوانده شده است.
قندهار  از  اخیر که  زنجیری  حمله های 
را  کندز  و  جالل آباد  کابل،  تا  آغاز، 
جدید  رویکرد  از  نشان  گرفته،  بر  در 
دارد.  افغانستان  قضیه  در  پاکستان 
است  کرده  درک  خوبی  به  پاکستان 
با شکست طالبان و تضعیف آنان،  که 
معامله های  در  کشور  این  شانس 
دارد  امکان  و  آمده  پایین  بین المللی 
از  را  خود  باجگیری های  میزان  که 
دست دهد. به همین خاطر پاکستان در 
از  موجی  راه اندازی  با  تا  است  تالش 
حمله های انتحاری هم قدرت طالبان را 
به نمایش گذارد و هم برای یک دور 
قرار  دیگر خود را در محور معامالت 
می خواهد  اقدام  این  با  پاکستان  دهد. 
را  خود  حضور  نیز   2014 از  پس  که 
تحمیل  جهانی  وجامعه ی  منطقه  باالی 
در  انتحاری  افراد  بازداشت  نماید. 
جالل آباد و اعتراف آنان همگی نشان 

به گفته آن ها در گام بعدی کشتزارهای 
تریاک در سایر نقاط را تخریب می کنند.

ده  در   دیگر  هفته  یک  تا  است  قرار 
تخریب  کمپاین  هلمند  ولسوالی 
نیروهای  سوی  از  کوکنار  کشتزارهای 
آیساف  نیروهای  همکاری  با  و  امنیتی 

راه اندازی شود.
شمار  برای  اخیر  سال  سه  در  که  آن  با 
والیت  این  در  دهقانان  از  زیادی 

خارجي  نیروهاي  سوي  از 
که  نیست  روشن  هنوز  تا 
دولت  مخالفان  از  آنان  آیا 
ملکي  افراد  یا  و  بوده اند 
این  در  هستند.  بي گناه 
ناتو  نیروهاي  دفتر  حال 
اعالمیه اي  نشر  با  کابل  در 
اشخاص  که  داده اند  خبر 
به  وابسته  شده  بازداشت 
یک  که  بوده  طالبان  گروه 
ازبکستان  شهروند  که  آنان  قوماندان 

است.

بذري  شده ي  اصالح  تخم هاي  به 
مي تواند  این  از  این شرکت پس  است. 
ضرورت  مورد  اصالح شده ي  تخم هاي 

کشاورزان را تهیه نماید.
مجلس  در  کشاورزان  از  شماري  اما 
تولید  از  مرکز  این  اعمار  کار  گشایش 
تخم هاي اصالح شده توسط شرکت ها 
و  کیفیت  فاقد  را  آن  و  نموده  شکایت 
اگر  مي گویند  آنان  مي خوانند.  ارزش 
همین گونه ادامه پیدا کند دهقانان از آن 

استفاده نخواهند کرد. 

می دهد که منبع تروریزم کجا است و 
چه کشوری در آن نقش مستقیم دارد. 
داد  نشان  اخیر  روز  چند  رخدادهای 
طالبان  هم فکران  خوش بینی های  که 
نیز  و  صلح  عالی  شورای  ارگ،  در 
سرابی  پاکستان  با  روابط  طرفداران 
پاکستانی ها  اکنون  است.  نبوده  بیش 
رعب  فضای  ایجاد  با  تا  تالش اند  در 
ناجی در  به عنوان  را  و وحشت، خود 
محور توجه قرار داده،  امتیازهای مالی 
را  افغان ها  اعتماد  و  به دست گرفته  را 
برای انتقال مسوولیت متزلزل می سازد. 
مقامات کشور  که  است  این جا  جالب 
عریان  مداخله های  از  موجی  برابر  در 
همسایگان سکوت کرده و پاسخ الزم 

را ندارند. 
مردم  قتل عام های  این  از  گذشته 
خشم  با  باید  کندز،  و  جالل آباد  در 
نهادهای  مردم،   بیدار  وجدان های 
می شد.  همراه  سیاسی  احزاب  و  مدنی 
حداقل  اعالم  با  افغانستان  حکومت  
عمومی  افکار  ملی،   عزای  روز  یک 
پاکستان  مداخله های  با  ضدیت  در  را 
را  ما  آنچه  هر  متاسفانه  می کرد.  بسیج 
هنوز  می کشند،  پاکستانی ها  و  طالبان 
و  است  برادر  ارگ  برای  آنان  هم 

برادر... 

کمیاوی  کود  و  شده  اصالح  تخم های 
زون«  »فود  نام  تحت  برنامه ای  زیر 
در  نیز  امسال  اما   است،  شده  توزیع 
این والیت خشخاش  اکثر ولسوالی های 

کشت شده است.
این  به  هلمند  در  آگاهان  از  شماری 
بخواهد،  جهانی  جامعه  اگر  که  باورند 
کشت مواد مخدر در مدت یک سال از 

افغانستان برچیده می شود.

نیرو هاي ناتو سه تن را با خود بردند

اعمار مرکز ذخیره محصوالت زراعتي در تخار

پاکستان انتقام می گیرد
حمله ی انتحاری در کندز، 70 کشته و زخمی در پی داشت
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2سال چهارم    شماره مسلسل 1092    سه شنبه 3 حوت 1389

سوم حوت
طلیعه ی رستاخیز مردم ما

در   1358 حوت  سوم  خودانگیخته ی  قیام 
روزی  ما،  مردم  حق طلبانه ی  مبارزات  تاریخ 
است که چونان اختر جاودانه و درخشانی بر 
ما خواهد درخشید و هیچ چیزی  تاریخ  تارک 
و هیچ کسی نخواهد توانست زالل و صفای آن 
را خدشه ای وارد آرد. گرچه همه ره آورد های 
جهاد و مقاومت مردم ما به ناجوانمردانه ترین 
و  آزادی  دشمنان  و  رفت  تاراج  به  شکلی 
به  بهایی  کمترین  به  ما  مردم  خودارادیت 
فروش آن پرداختند و سازمان های استخباراتی 
ایادی  و  عوامل  کوشیدند  شدت  به  اجانب 
فرومایه ی شان را به اعتبار و آبروی رشادت ها 
و  بیست  و  سوم  قهرمانان  فداکاری های  و 
مردم  مقدرات  بر  آن،  نظایر  و  حوت  چهارم 
و  رهزنانه  دستبرد  این  اما  گردانند.  مسلط  ما 
غاصبانه هرگز نتوانسته است عظمت و شکوه 
و ارزش این قیام های بی نظیر را نه بیرنگ که 
حتا کمرنگ سازد. قیام سوم حوت در اوضاع 
سرخ  وحشی  قشون  که  شد  انجام  احوالی  و 
خویش  دست پرورده ی  چاکران  از  حمایت  به 
نوکران  و  بودند  آورده  هجوم  ما  کشور  بر 
پرچمی و خلقی فکر می کردند توانسته اند همه ی 
گورستانی  و  کنند  خفه  گلو ها  در  را  صدا ها 
و  بیافرینند  خلق  دموکراتیک  جمهوری  نام  به 
هرگز باور نداشتند حنجره و گلویی برای فریاد 
کشیدن برجا مانده باشد. آنها براین باور بودند 
برای  گلویی  و  ایستادن  برای  قامتی  دیگر  که 
فریاد کشیدن برجا نمانده است. آنها براین پندار 
ابلهانه دلخوش کرده بودند که حضور ننگین و 
شوروی  انترناسیونالیستی  قشون  شرم آور 
ضامن آنها و اعمال جنایتکارانه ی شان خواهد 
بی خبر  اقتدارگرا،  کوردالن  همه  مثل  اما  بود. 
نفرت در مزرع سینه های  بودند که جز  آن  از 
گرچه  نکاشته اند.  افغانستان  پابرهنه ی  مردم 
عوامل  شوروی ها  علیه  مسلحانه  مقاومت 
در  این  از  قبل  خیلی  آنان،  فرمان  به  گوش 
بود،  آغاز شده  مناطق کوهستانی  و  روستاها 
قیام  آن  از  قبل  این سوم حوت و یک سال  اما 
گلوی  در  فریادهای شکسته  که  بود  24 حوت 
مردم افغانستان را پرطنین تر گردانید و ماهیت 
چکمه پوش  حزب  قاتالنه ی  و  ضدانسانی 
شیادانه ی شان،  دروغ های  با  را  پرچم  و  خلق 
ترتیب سوم  این  به  برجهانیان آشکار ساخت. 
حوت و قیام دلیرانه ی مردم ما، حقیقت آنچه را 
در معرض  افغانستان می گذشت،  مردم  بر  که 
که حکام  ثابت ساخت  و  گذاشت  دید جهانیان 
بی آبرو و بی شرم و شرف حزب خلق حتا  در 
مرکز و پایتخت کشور و در روز روشن نیز، 
و  نمی ورزد  دریغ  مردم  سرکوب  و  کشتن  از 
تانک و توپ و طیاره اش را به خدمت می گیرد 
تا چه رسد به روستاها و مناطق دورافتاده ای 
که قیام ها و اعتراضات مردم را به نام »مارش 
ظفرنمون« خلق ها در حمایت از حزب بی آبروی 
خلق معرفی می کند. قیام سوم حوت قیامی بود 
خودانگیخته و هیچ حزب و سازمان سیاسی و 
حتا آنهایی که بر امواج خروشان آن قایق مراد 
حوت  سوم  شهدای  مطهر  خون های  و  راندند 
سیاسی  معمول  کاری های  کسب  وسیله ی  را 
ساختند، در آن نقش چشم گیری نداشتند. قیام 
که  بود  حقیقت  این  اعالم کننده ی  حوت  سوم 
مردم ما حتا با دست های خالی آماده ی دفاع از 

استقالل شان هستند.        

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

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 

3   سال چهارم  شماره مسلسل 1092     سه شنبه 3 حوت  1389

939
نبودکیباکیمیجنگدزیراهمهکسانیکهتابهدیروز

نمیدانستند مردم و بودند، مسلمان نام به میجنگیدند
چهشدکهمسلماندرمقابلمسلمانقدعلمنمود.مردم
ازهرطرف بودندچهکنند،زیراراکتومرمی متحیر
میآمدوجنگشبوروزادامهداشت.منآنزمان16
سالداشتموبسیارازاینوضعیترنجمیبردم.دریکی
ازهمانروزهایجنگدرسال1371بودکهپدرمدر
اثراصابتراکتجامشهادتنوشید.اومردیدرحدود
50سالبود.باشهادتاوزندگیوکانونگرمخانواده
ماازهمپاشید،زیرادیگرپدرنداشتیمکهدرفکرماباشد
وزندگیرابابسیارمشقتهاوسختیهاسپرینمودیم.
بعدازشهادتپدرممناطقماسقوطنمودوتمامدارو
ندارمابهتاراجرفتوماازآنجافرارنمودیموزندگی
رادوبارهازنقطهآغازینشروعنمودیم.اکنونفقطجای
نتوانستمغمازدستدادناورا پدرمخالیستکههیچ
فراموشنمایم.جایتاسفاینجااستکهعدالتتطبیق
وکسی نمیدهد ماگوش فریادهای به نمیشود.کسی
نیستکهمارایارینمایدتاعدالتاجراشودوحقمااز
جنایتکارانگرفتهشود.ماصرفعدالتمیخواهمنه
کدامچیزیدیگر.اگردولتاینحقراازمامیگیرد،
اینکشورودولت نمایدوبگویدکه پسرسمااعالن

جاییبرایعدالتندارد.«


دختریامروزبادیدگانیاشکبارسرگذشتتلخزندگیاشرا
برایماچنینبازگومینماید:»جنگهایشدیدیدروالیات
نیروهای با دولتی و روسی اشغالگر نیروهای بین قریهها و
نتیجهآنقریههاویران افغانجریانداشت،کهدر مجاهدین
شب نه بودند. آمده تنگ به روند این از مردم و میشدند
درشهرهاتحتحاکمیت نهروز.کسانیکه و داشتند آرام
نداشتند، خوبی روزگار چندان هم میکردند زندگی دولت
را میگفتند سخن دولت کارهای درباره  که افرادی زیرا
دستگیروزندانیمیکردندوبعداآنهارابهطورناجوانمردانه
داشت دوام طوالنی مدت روند این میرساندند. شهادت به
تااینکهنیروهایروسیشکستخوردندوکشورراترک
نمودند.حکومتوابستهبهاشغالهممدتچندیدوامپیدا
نمودوباالخرهنتوانستکهکشورراادارهنماید.بههمیندلیل
بساطحکومتمستبدکمونیستیوسردمدارانآنبرچیدهشد
گردید تاسیس جهادی نیروهای توسط اسالمی حکومت و
شکست کمونیستها و روسها که بودند خوش مردم و
ایکاش اما بود. مردم برای افتخار مایه بسیار این خوردهاند.
اینافتخاراتتاابدزندهمیماند،وقدرآنراکهباقیمتخون
هزارانانسانبهدستآمدهبودمیدانستندکهچنیننشد.بعد
ازمدتیبهخاطرحسقدرتطلبیوخودخواهیکهداشتند،
جنگهایمیانگروهیراآغازنمودندودرمدتبسیارکمی
شهرکابلرابهمیدانجنگتبدیلنمودند.جنگیکهمعلوم

دیگرانهمه باخت- تخارجان انفجاریدرشهر در که
آزادانهیابهکارشاندرادارههایدولتیمشغولاندویاهم

آزادانهگشتوگذارمیکنند.«
این به ثابت عبدالجبار زمانیکه »درست منبعگفت: این
سفر دادستانیکل درسمت ماموریتش زمان در والیت
کردهبود،درجریانآغازجهادشدربرابرفساد،دستور
گرفتاریبیشتراینمتهمانرادادهبود،امازمانیگذشت
ودادستانیکلخالیازآقایثابتشد.پسازآنبارها
بازداشت کندز در فساد به متهمان تا شد صادر فرمان
شوند،ولیاینکاربهدالیلنامعلومیانجامنشدهاست.«

سوی از 1388/1/16 تاریخ به که نامههایی از یکی در
عنوانی نظامی، امور در کشور کل دادستانی معاونیت
بود، شده فرستاده کندز والیت نظامی دادستانی ریاست
ازدادستانینظامیوالیتکندزخواستهشدهاستکهاز
شدهی کشته والی عمر، محمد شمول به خویش، طریق
کندز،16تنازرییسانادارههایاینوالیترابهمعاونیت
دادستانیکلدرامورنظامیبهپایتختکشوربفرستد.در
ایننامهکهسالپارفرستادهشدهاست،بهدادستانینظامی
و جریانجلب از تا دادهشدهاست دستور کندز والیت
اجراات صورت از و کرده نظارت مذکور افراد اعزام

خویشاطمینانبدهد.
بهدنبالآن،شایدنامههایدیگریهمبرایجلباینافراد
تازگی به دیگر نامهای اما باشند، کرده برگشت و رفت

والی ازکشتهشدن ماه بهچهار نزدیک ازگذشت پس
تاریخ به میدهد نشان که نامهای کندز، والیت پیشین
28جدیامسالبهآمریتامنیتفرماندهیپولیسکندز
بهشمولمحمد نفر بازداشت16 فرستادهشده،خواستار

عمروالیفقیدکندزشدهاست.
نهادهای درخواست دنبال به نامه این شواهد، بنیاد بر
دادستانیدرمرکزووالیتکندزنگاشتهشدهوعنوانی

متهمانبهاختالسفرستادهشدهاست.
پسازبهحقیقتپیوستنآوازهها،هویداشدکهنهادهای
دادستانیوپاسدارانقانوندرافغانستان،حتاپسازمرگ
میشد شنیده چنین نمیکنند. رها را متهمان دامن نیز
قبلی و رییسانکنونی از تن با15 پیشینکندز والی که
نهادهای سوی از که فرمانی در والیت، این ادارههای
اختالس به متهم آمدهاست، کل دادستانی به مربوط
شناختهشدهاندوبایدبازداشتگردیدهبهدادگاهکشانده

شوند.
یکمقاممسوولدرکندزکهنخواستنامشفاششود،
دراینموردگفت:»برایبارچندم،نامهایحاویفرمان
دولتی ادارههای رییسان از تن 17 به نزدیک بازداشت
سوی از کندز، پیشین والی عمر محمد انجنیر و کندز
مواصلت کندز مربوط ادارههای به دادستانی نهادهای
فساد جرم به مسووالن، این فرمان، آن در و کردهاست
- عمر انجنیر جز به که شدهاند، متهم اختالس و اداری

نامه، افرادیادشدهگردیدهاست.این بازداشت خواستار
بهتاریخ28جدیامسالبهادارههاییکهمسووالنمتهم
فرستاده )یامیکنند(، بهفساددرآنجاهاکارمیکردند

شدهاست.
متهمانبهفساد،درهردونامه)نامهیمورخ1388/1/16و
نامهی28جدیامسال(یکسانهستندوایننشانمیدهد
کهتااینک،هیچیکازاینمتهمان،نتوانستهاندنهادهای

قضاییراقناعتبدهند.
درنامهتازه،چیزیکهبیشازهمهجلبتوجهمیکند،
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شدهاست. صادر مرگش پس ماه نیم و سه به نزدیک
عبداللطیفابراهیمی،کسیکهپیشازمحمدعمر،سمت
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باشند.



به شهادت 
پدرم 

زندگی ما 
از هم پاشید

جنگ  روز های  همان  از  یکی  در 
در سال 1371 بود که پدرم در 
شهادت  جام  راکت  اصابت  اثر 
 50 حدود  در  مردی  او  نوشید. 
زندگی  او  شهادت  با  بود.  سال 
هم  از  ما  خانواده  گرم  کانون  و 
نداشتیم  پدر  دیگر  زیرا  پاشید، 
که در فکر ما باشد و زندگی را با 
بسیار مشقت ها و سختی ها سپری 
پدرم  شهادت  از  بعد  نمودیم. 
مناطق ما سقوط نمود و تمام دار و 
ندار ما به تاراج رفت و ما از آنجا 
دوباره  را  زندگی  و  نمودیم  فرار 
نمودیم. شروع  آغازین  نقطه  از 

فرمان بازداشت 
والی فقید کندز 
صادر شده است
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طالبان  توسط  مردم  وحشیانه  کشتار 
در شعبه کابل بانک والیت جالل آباد 
جمله  از  کندز،  والیت  در  همچنین  و 
برای  رویدادها  ناامیدکننده ترین 
حکومت افغانستان است. به ویژه برای 
معارف،  وزیر  وردک،  فاروق  آقای 
احتماال وضعیت ناراحت کننده ای پیش 
آمده باشد که یکی از وظایف تازه اش 

سفید کردن روی طالبان است.
ایاالت  از  صلح  عالی  شورای  منشی 
مستقل  کانال  که  خواست  متحده 
به  و  ننماید  باز  را  طالبان  با  گفتگو 
بگذارد.  احترام  افغان ها  استقالل 
به  صلح  عالی  شورای  منشی  واکنش 
گزارش چند روز پیش مجله نیویورکر 
است که در آن از آغاز تماس ها میان 
میان  به  سخن  طالبان  و  متحده  ایاالت 
آمده بود. البته، در گذشته احتمال داده 
بودن  افغانی  به  کشور  این  که  می شد 
حکومت  و  دارد  باور  صلح  پروسه 
لویه جرگه صلح و  با تشکیل  افغانستان 
تعیین شورای عالی صلح گام های اولی 
را برداشت. اما حاال از واکنش مخالفان 
مسلح تروریست دولت چنین برمی آید 
میان  در  نفوذ حقیقی  در  که حکومت 
کامیابی  آنها  دعوت  و  طالبان  گروه 

قابل اعتنایی به دست نیاورده است. 
نمایندگان حکومت در رسانه ها روایت 
محمد  شیدا  می نمایند.  بازگو  دیگری 
ابدالی، از نزدیکان رییس جمهور، در 
لندن گفت که طالبان مایل به مصالحه 
در  نیویورکر  مجله  اما  می باشند. 
گزارش مذکور اضافه می نماید که اگر 
طالبان با کسی وارد گفتگو شوند، آن 
رییس  نه  و  بود  خواهد  متحده  ایاالت 

جمهور کرزی. 
درک  قابل  راستی  به  موضوع  این 
ضعیفی  کارنامه  با  حکومت  است. 

ثبت  به  خود  از  عرصه ها  همه  در  که 
منازعه  در  می تواند  سختی  به  رسانده، 
جای  بر  اساسی ای  تاثیر  کشور  جاری 
حکومت  سیاسی،  لحاظ  به  بگذارد. 
چنان با مخالفان خود کوتاه آمده است 
ناتوان  را  خود  آنان  برابر  در  چنان  و 
وانمود کرده است که حتا یک گروه 
را  حکومت  نیز  قطاع الطریق  کوچک 

جدی نمی گیرد. 
جنگ  فعلی  جنگ  حال،  عین  در 
با طالبان است و نه جنگ  امریکایی ها 
یک  برای  خود  بقای  از  که  حکومتی 
خاطر  این  از  ندارد.  اطمینان  نیز  هفته 
مسلح  مخالف  گروه  که  است  هم 
شاید  که  امتیازاتی  به  چشم  حکومت 
از امریکایی ها به آنها برسد، دوخته اند. 
بازیگر  یک  می توانست  حکومت 
در  جنگ  ختم  عرصه  در  تنها  نه  مهم 
دولتداری  و  بازسازی  که  افغانستان 
حکومت  همه،  ولی  باشد.  نیز  خوب 
از  قسمتی  که  حل  راه  از  بخشی  نه  را 
و  می دانند  افغانستان  عدیده  مشکالت 
از این سبب به نظر نمی آید که همانند 
با  گفتگو  قسمت  در  بخش ها  سایر 
طالبان نیز کدام نقش خاصی ایفا کرده 

بتواند.
انتحاری  بمب های  با  طالبان  که  زمانی 
وحشت  و  می کشند  را  بیگناه  مردم 
می کنند  خلق  کشور  در  را  ترور  و 
است،  واضح  ما  حکومت  به  پیام شان 
و  موثریت  که  است  حکومت  این  اما 
ابتکار عمل اش به پایان رسیده و کارش 
طالبان  از  چاپلوسی  و  گدایی صلح  به 

کشیده است.
و  مذاکره  مشکل  که  پذیرفت  باید 
بر  در  نتیجه ای  حال  تا  که  مصالحه 
نداشته است، از یک سلسله سیاست های 
می خورد.  آب  حکومت  غیرموثر 

گروه های تروریست و افراطی مخالف 
که  دریافته اند  خوبی  به  حکومت 
کرنش بی حد و حصر رییس جمهور و 
سایر مقامات حکومتی و غیرحکومتی، 
در  این  است.  آنها  ناتوانی  از  ناشی 
حقیقت نقطه ضعف حکومت ما است. 
موازنه  که  گفته اند  بارها  امریکایی ها 
قدرت به نفع حکومت افغانستان و ناتو 
نیست و تا زمانی که این موازنه به ضرر 
طالبان تمام نشود، مصالحه راه به جایی 
نمی برد. امریکایی ها تالش دارند که با 
ضربات نظامی و در عین حال پیشکش 
به مذاکره  راه صلح، مخالفان را وادار 
نمایند. به نظر می آید که در نبود یک 
دولت کارا و موثر در کابل و والیات، 

این تنها گزینه است.
راه  طریق  از  می خواهد  حکومت  اما 
طریق  از  مفاهمه  چون  سنتی  حل های 
باز  را  دوستی  باب  طالبان  با  جرگه 
قومی  جرگه های  که  حالی  در  نماید. 
برای  میکانیزمی  نمی توانند  محلی  و 
پیچیده  چنین  جنگی  به  دادن  پایان 
تا  چند  که  این  باشد.  چندبعدی  و 
پادرمیانی  قومی  متنفذ  و  ریش سفید 
نمایند شاید برای حل اختالفات بر سر 
قطعه ای زمین موثر باشد اما در برخورد 
قطعا  پاکستان  دخالت های  و  طالبان  با 

ساده انگارانه است.
به هر حال واقعیت این است که کرزی 
مصروف  خود  حکومت  ثبات  برای 
با رقبای سیاسی خود  منازعات داخلی 
بوده و مسایلی مانند حکومتداری بهتر، 
در  نهادها  اصالح  و  قانون  حاکمیت 
مانده  مغفول  جمهور  رییس  اجندای 
خوبی  به  ما  جمهور  رییس  است. 
ضعیف  حکومت  یک  با  که  می داند 
بدون  پولیس  و  اردو  با  فاسد،  و 
دشمنان  با  فساد،  درگیر  و  امکانات 
قوی داخلی و خارجی اش مبارزه کرده 
یک  زمانی  حکومت  برای  نمی تواند. 
مصالحه معنادار ممکن است که روند 
اصالحات عمیق ساختاری و محتوایی 
را در دولت آغاز نماید. بدون حکومت 
موثر و مبتنی بر قانون هم تهدید طالبان 
و هم تهدید بی ثباتی در بلندمدت حل 

ناشدنی باقی خواهد ماند.


اداره  جدید  رییس  لودین،  عزیزاهلل  داکتر 
عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد 
اداری گفته است که در راستای مبارزه با فساد 
اداری در تالش است تا معاش مامورین دولت 
را افزایش دهد. آقای لودین گفته است که در 
این زمینه با وزارت مالیه تالش مشترکی را به 

اجرا خواهد گذاشت.
مبارزه با فساد اداری در افغانستان اکنون وجهه 
معمای بسیار پیچیده ای را به خود گرفته است 
که علی رغم تالش های ادعا شده و یا صورت 
دولت،  مختلف  نهادهای  جانب  از  گرفته 
است.  نیاورده  به دست  شان  در خور  نتیجه ای 
این که جابجایی جدید صورت گرفته در این 
راستا به چه نتیجه ای خواهد رسید، موضوعی 
است که نمی توان نسبت به آن  خوشبین و یا 
بدبین بود و حتا سخت است که در خصوص 

آن بتوان اظهار نظر کرد.
اما بدون هیچ تردیدی می توان گفت که مبارزه 
با فساد اداری در صورتی می تواند نتیجه بخش 
باشد که عوامل اصلی و یا ریشه های عمیق و 
فساد  اوج گیری  و  به گسترش  گسترده ای که 
اگر  شود.  شناسایی  کرده اند،  کمک  اداری 
دانسته شود که چه چیزی باعث به میان آمدن 
افغانستان شده،  اداری در  و اوج گرفتن فساد 
امکان این که بتوان مبارزه موثر و نتیجه بخشی 
را در برابر آن انجام داد، را نیز میسر می سازد.

کنونی  جامعه  خصوص  در  که  چیزی  یک 
بدان  می توان  و  است  صادق  افغانستان 
ریشه  اداری  فساد  که  است  این  کرد؛  اشاره 
ناگسستنی در به میان آمدن روحیه مال اندوزی 
حاکم  جامعه  بر  اکنون  که  دارد  شدیدی 
مال اندوزی  که  است  این  واقعیت  می باشد. 
حاکم  جامعه  عمومی  افکار  بر  که  شدیدی 
شده، آنچنان قوی و غیرقابل مهار می باشد که 
حتا بر انگیزه های سیاسی و حتا عالقمندی های 
معنوی نیز سایه انداخته است. آنچه در همین 
وضعیت،  این  این که  است  توجه  قابل  عرصه 

حالت سرایت از باال به پایین را داشته است. 
افغانستان  جنگ  درگیر  جامعه  در  این که  با 
انگیزه های  و  اهداف  که  است  این  بر  انتظار 

 روحیه ثروت گرایی و 
ثروت اندوزی آنچنان بر 

افکار افراد موثر بر جامعه 
حاکم شده است که حتا 

سیاست را نیز در خدمت 
پول اندازی قرار داده است. 
وقتی کسی به قدرت سهیم 
می گردد، اولین تغییری که 
در زندگی اش می آید، این 

است که بلندمنزلی به نامش 
اعمار می گردد، شرکت هایی 
با ارتباطش فعال می شوند و 
سرمایه گذاری از حسابش در 
داخل و خارج صورت می گیرد.

سیاسی و گرایش های انقالبی بعد از جنگ در 
نشانه ای  هیچ  در عمل  اما  نماید،  تبارز  جامعه 
نمی شود.  دیده  افغانستان  در  اوصاف  این  از 
که  اشخاصی  و  افراد  که  می شود  دیده  حتا 
در گذشته با هویت سیاسی و انقالبی شناخته 
جامعه  سیاسی  رهبری  مدعی  و  می شدند 
و  خصلت  همین  گرفتار  شدت  به  نیز  بودند 
روحیه  این  اند.  شده   مال اندوزی  اندیشه های 
باعث گردیده است تا قدرت و سیاست نیز در 

اختیار ثروت اندوزی قرار گیرد. 
همین مساله باعث گردیده است تا مبارزه در 
فساد  مصداق های  سایر  و  اداری  فساد  برابر 
گاهی  هر  زیرا  نگردد.  واقع  موثر  جامعه  در 
تحت  پلیدی  و  فساد  عوامل  از  مصداقی  که 
رابطه ی  که  می شود  دیده  گیرد،  قرار  تعقیب 
را  قدرت  در  ذیصالح  مقامات  از  یکی  مالی 
تحت تاثیر قرار می دهد و تیغ تیز مبارزه با فساد 
اداری و سایر مصداق های فساد، به یکبارگی 

کند می گردد و از کار می افتد.
مخدر  مواد  با  مبارزه  در  ناکامی  از  وقتی   
در  ناکامی  از  وقتی  می شود،  گفته  سخن 
از  وقتی  با غصب زمین بحث می شود،  مقابله 
اصالحات  تطبیق  برای  تالش ها  بی نتیجگی 
اداری حرف به میان می آید یا وقتی از ناتوانی 
در مقابله با قانون گریزی و قانون شکنی صحبت 
می شود، این واقعیت مرموز و غیرآشکار رخ 
می نماید که موانع جدی توام با اقتدار در مسیر 
این مبارزه ها سر برمی آرند و تالش ها در این 

عرصه ها را بی اثر می کنند.
آنچنان  ثروت اندوزی  و  ثروت گرایی  روحیه 
بر افکار افراد موثر بر جامعه حاکم شده است 
پول اندازی  نیز در خدمت  را  که حتا سیاست 
سهیم  قدرت  به  کسی  وقتی  است.  داده  قرار 
زندگی اش  در  که  تغییری  اولین  می گردد، 
نامش  به  بلندمنزلی  که  است  این  می آید، 
ارتباطش  با  شرکت هایی  می گردد،  اعمار 
فعال می شوند و سرمایه گذاری از حسابش در 

داخل و خارج صورت می گیرد. 
با بسیار اطمینان می توان گفت که اگر تحقیق 
کاری  و  فکری  تمرکز  به  رابطه  در  میدانی 
گیرد،  صورت  جامعه  مقتدر  سیاستمداران 
یک  که  آمد  خواهد  به دست  نتیجه  این 
نیروی  و  ذهنیت  و  مفکوره  از  اصلی  بخش 
است  متمرکز  این  بر  کشور  سیاستمداران 
بانکی شان  دارایی های  می توانند  چگونه  که 
شرکت های  در  مشارکت  و  داده  افزایش  را 
میسر  برای شان  را  سودآورتری  و  بزرگ تر 
می توان  چگونه  وضعیتی  چنین  در  سازند. 
فساد  با  مبارزه  استراتیژی  و  برنامه  که  گفت 

اداری می تواند کارآمد واقع شود؟!
با  مبارزه  که  می سازد  آشکار  واقعیت   این 
نمی تواند  مهره ها  کردن  بدل  با  اداری  فساد 
اثربخش واقع گردد. فساد اداری در زمانی از 
بین می رود که رهبران سیاسی جامعه افغانستان 
و  مال پرستی  ذهنیت  از  را  خویشتن  بتوانند 

پول اندوزی خارج کنند. 

 ضیا زیرک

فساد اداری
معمایی برای همیشه 

پاسخ های جدید طالبان
 به شورای عالی صلح

 هاشم قیام

حکومت را نه بخشی از راه حل که قسمتی از مشکالت عدیده 
افغانستان می دانند و از این سبب به نظر نمی آید که همانند سایر 
بخش ها در قسمت گفتگو با طالبان نیز کدام نقش خاصی ایفا کرده 

بتواند.
زمانی که طالبان با بمب های انتحاری مردم بیگناه را می کشند و 

وحشت و ترور را در کشور خلق می کنند پیام شان به حکومت ما واضح 
است، اما این حکومت است که موثریت و ابتکار عمل اش به پایان 
رسیده و کارش به گدایی صلح و چاپلوسی از طالبان کشیده است.

ACKU
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تالش  دوامدار  نظارت  با  بانک  این  که  است  مالی 
صورتی  در  کند.  حفظ  را  مالی  نظام  ثبات  که  می کند 
که ببیند یک بانک و یا یک نهاد مالی که از مردم قرضه 
می گیرند و به صورت غیرمحتاطانه اقدامات می کنند و یا 
در آنان خیانت، غدر و فساد باشد، باز تالش می کند که 
برای این اداره مالی دفعتا متولی مقرر بکند و کنترولش 
را بدست بگیرد.« وی افزود در صورتی که این ادارات 
به  بیشتر شوند، جواز آنها را  مالی دچار فساد و خیانت 

حالت تعلیق درمی  آورند.
در همین حال، سید اسحق علوی مشاور بانک مرکزی 
می گوید زمانی افغانستان به رشد اقتصادی دست خواهد 
یافت که دارای ثبات سیاسی باشد و همچنین نرخ تورم 
پایین نگهداشته و ثبات قیمت ها حفظ شود و در تادیات 
مرکزی  بانک  او،  گفته ی  به  باشد.  داشته  وجود  توازن 
تالش  دارد،  عهده  به  را  اقتصادی  رشد  مسوولیت  که 
سیاست  اجرای  و  طرح  جمله  از  ابزارهایی  با  می کند 
و  اسعار  ترتیبات  و  ارزی  سیاست  اتخاذ  مناسب،  پولی 

از  دونفر  کوچي هاو  از  دونفر  شمول  به  تجربه  با  و  خبیر 
معلولین و معیوبین به مدت 5 سال تعیین کند.

در کنارآن گفته شده چهره هاي مانند ارسال رحماني و سهیال 
شریفي به نمایندگي از مهاجرین افغان در پاکستان و ایران از 

سوي رییس جمهور تعیین شده اند.
بااین حال شماري از اعضاي پارلمان کشور مشارکت قومي 
را در ساختار سیاسي مهم مي خوانند ولي تاکید مي کنند که 
در  را  ساالري  شایسته  و  توانایي  مي بایست  جمهور  رییس 

انتصاب افراد مدنظر مي گرفت.

مقام های بانک مرکزی می گویند یکی از اهداف اساسی 
ثبات  حفظ  و  تورم  نرخ  نگهداشتن  پایین  را  بانک  این 
قیمت ها در کشور تشکیل می دهد و مسووالن این بانک 
این  به  دست داشته ی شان  ابزارهای  با  تا  تالش اند  در 

اهداف برسند.
عبدالقدیر فطرت، رییس بانک مرکزی روز گذشته در 
اهداف  و  کلی  سیاست  معرفی  منظور  به  که  کارگاهی 
با رسانه ها  بانک مرکزی  بانک و همچنین نزدیکی  این 
تورم  نرخ  نگهداشتن  پایین  بود، گفت که  برگزار شده 
در کشور می تواند قدرت خرید مردم را باال ببرد. آقای 
و  نقدینگی  نظام  نگهداشتن  باثبات  که  افزود  فطرت 
تقویت سیستم پرداخت، از جمله دیگر اهداف مهم این 
بانک می باشد. او گفت: »هدف عمده بانک مرکزی این 
زندگی  معیار  تا  کند  حفظ  را  قیمت ها  ثبات  که  است 
مردم از بابت بلند رفتن قیمت ها پایین نیاید... هدف بانک 
مرکزی فایده کردن نیست، هدف اساسی و اولیه بانک 
مرکزی حفظ ثبات قیمت هاست. هر قدر که فشار دولت 
بیاید، فشار پارلمان بیاید و فشار هر کس دیگر که بیاید، 

بانک مرکزی از این هدف تخطی کرده نمی تواند.«
حفظ ثبات نظام نقدینگی مالی از دیگر اهداف مهم بانک 
مرکزی است و به گفته ی آقای فطرت، در صورتی که 
شوند،  نقدینگی  مشکل  دچار  تجارتی  بانک های  دیگر 
قرضه  مشکالت شان  رفع  برای  آنان  به  مرکزی  بانک 
با  تا  است  تالش  در  مرکزی  بانک  گفت  او  می دهد. 
نظام  ثبات  بانک ها،  دیگر  عملکرد  از  دقیق اش  نظارت 
مرکزی  بانک  رییس  گردد.  حفظ  )سیالیت(  نقدینگی 
نظام  ثبات  مرکزی  بانک  اهداف  دیگر  »از  می گوید: 

که  را  سنا  مجلس  انتصابي  34 عضو  رییس جمهور کرزي 
به  است  جمهور  رییس  به  مربوط  آن ها  انتخاب  صالحیت 

مجلس سنا معرفي کرده است.
انتصابي را مطابق  از  سناتوران  نیمي  هرچند رییس جمهور 
ولي  برگزیده است  زنان  بین  از  اساسي  قانون   84 ماده ي 
شده  گفته  که  افرادی  و  ناتوان  مسن،  چهره هاي  حضور 
برانگیز  پرسش  مي باشند،  قشر  یک  و  قوم  یک  نماینده ي 

بوده است.
و17  پیشین  سناتور  آن  17 عضو  انتصابي  34 عضو  میان  از 
عضو دیگر آن چهره هاي جدید در مجلس سناي افغانستان 

به شمار  مي روند.
گرچه نمي توان از حضور شخصیت هاي مهم و باتجربه در 
از  شماري  ولي  کرد  چشم پوشي  انتصابي  عضوهاي  لیست 
سناتوران معرفي چهره هاي کهنه با کهولت سني هستند که 
حتا توانایي رفتن به مجلس را نداشته و شماري هم در دوره ي 

گذشته ي مجلس غیرحاضر دایمي شمرده مي شدند.
عیسي خان شینواري و سلیمان یاري از اعضاي پیشین مجلس 
سنا نمونه ي از سناتوراني هستند که نزدیکان شان آن ها را در 

بغل وگاهي هم در پشت به مجلس سنا مي آوردند.
از سوي دیگر شماري از عضوهاي انتصابي گفته شده که به 
نمایندگي از قومي مشخصي و متنفذ قومي از سوي رییس 

جمهور برگزیده شده است.
صالحیت  جمهور  رییس  اساسي  قانون   84 ماده ي  بنیاد  بر   
شخصیت هاي  از  را  سنا  مجلس  عضوهاي  سوم  یک  دارد 

همچنین نگهداری درست از ذخایر ارزی رسمی کشور 
به اهداف خود دست یابد. آقای علوی گفت که پایین 
بانک ها  مهم  اهداف  جمله  از  تورم  نرخ  نگهداشتن 
درصد  نود  او،  گفته ی  به  که  کشورهاست  سراسر  در 
بانک های مرکزی دنیا تالش می کنند نرخ تورم را پایین 

نگهدارند.
به گفته ی مقام های بانک مرکزی، از سال 1382 تا سال 
1385 که نرخ ها در بازار روبه کاهش بود، نرخ تورم در 
در  قیمت ها   1385 سال  از  پس  اما  بود،  مناسب  کشور 
بازار بلند رفت و نرخ تورم نیز افزایش یافت. این مقام ها 
می افزایند دو سال قبل برای اولین بار نرخ تورم در کشور 
به منفی پانزده درصد رسید، اما با بلند رفتن قیمت ها در 
بانک مرکزی می گوید که  نرخ تورم مثبت شد.  بازار، 
است  قناعت بخش  تورم در کشور  نرخ  در حال حاضر 
خرید  قدرت  باالی  برسد،  درصد  پنج  مثبت  تا  اگر  و 
مردم تاثیر زیادی نمی کند. با بلند رفتن نرخ تورم پولی 
در کشور، قدرت خرید مردم پایین خواهد آمد و قیمت 

اجناس نیز در بازار افزایش می یابد.
افغانستان  در  بانک ها  اولین  جمله  از  که  مرکزی  بانک 

کشور  پارلمان  در  دایکندي  نماینده ي  سعادتي،  اسداهلل   
مي گوید از آن جایی که نماینده ی مهاجرین در قانون اساسی 
افرادی که  نکرده اند،  پیشنهاد  را  وي  نیز  ومهاجرین  نیامده 
نمي توانند  شده اند  معرفي  مهاجرین  نماینده ي  عنوان  به 

نماینده ي مهاجرین باشند.
کساني  جمهور  رییس  بود  »بهتر  گفت:  همچنین  سعادتي 
توانایي  از  وهم  فکري  توانایي  هم  که  مي کرد  انتصاب  را 
کهولت  دلیل  به  آدم هایی که  مي بودند.  برخوردار  فیزیکي 
سني، سن شان باالرفته باشد، نمي توانند از عهده ي مسوولیت 
»اصل  افزود:  سعادتي  برآیند.«  سنا  عضویت  مانند  سنگیني 
ساختار  در  را  اقوام  و  اقشار  همه ي  مشارکت  اصل  توازن، 
این است که  ما  تاکید  ما الزم مي بینیم درعین حال  قدرت 
کساني  و  شود  گرفته  مدنظر  کامال  درآن  ساالري  شایسته 
مسوولیت  همین  عهده ي  از  که حداقل  گرفته شوند  درنظر 

برآیند.«
از  شماري  که  مجددي  اهلل  صبغت  معرفي  براین  افزون   
سناتوران نسبت به غیرحاضري هاي دوامدار وي در دوره ي 

گذشته انتقاد داشته اند نیز پرسش برانگیز بوده است.
از جانب دیگر انتخاب پیش از وقت فضل هادي مسلمیار به 
عنوان رییس مجلس سنا نیز ممکن است به غیرحاضري های 

مجددي در دور جدید بیفزاید.
اما برخي نمایندگان پارلمان معتقد هستند که رییس جمهور 
زیر فشار گروهاي درگیر قدرت مجبور به تعیین افراد مسن 

و ناتوان به مجلس سنا شده است.
فاطمه عزیز، نماینده ي کندز در مجلس نمایندگان مي گوید 
از آن جایي که مشرانوجرگه خود جایي براي بزرگان است، 
رییس جمهور مجبور ساخته شده تا شخصیت  هاي مسن را 

دراین مجلس انتصاب کند.

است، در سال 1941 اولین بانکنوت های افغانی را منتشر 
کرد. به گفته ی مقام های بانک مرکزی، این بانک که تا 
سال 2002 از سوی حکومت اداره می شد، مسوولیت های 
از  بود. عبدالقدیر فطرت می گوید که پس  آن محدود 
سال 2002 بانک مرکزی مستقل شد و اکنون از سوی 
یا مقام دولتی در اجرای سیاست های پولی  نهاد و  هیچ 
خود دستور نمی گیرد. او گفت این بانک که تا نه سال 
قبل مانند دیگر بانک های تجارتی فعالیت داشت، اکنون 
رییس  نمی دهد.  قرضه  حکومت  به  حتا  نهادی  هیچ  به 
که  ندارد  اجازه  مرکزی  »بانک  گفت:  مرکزی  بانک 
دیگر  منبع  هیچ  از  خود  پولی  سیاست های  اجرای  در 
که  ندارد  اجازه  افغانستان  مرکزی  بانک  بگیرد.  دستور 
کسری بودجه دولت را تمویل کند. در گذشته ها هرچه 
را که دولت می خواست به بانک مرکزی امر می کرد که 
پول طبع بکند و به دولت و حکومت بدهد. حاال بانک 
افغانی به دولت  افغانستان اجازه ندارد که یک  مرکزی 
بودجه  اگر  بدهد.  اضافه پرداخت  یا  و  پیش پرداخت 
عایدات اش  از  مصارف اش  یعنی  شود،  کسری  دولت 
اضافه شود، دولت مکلف است یا مصارف خود را کم 
کند و یا عواید خود را باال ببرد و بودجه خود را متوازن 

بسازد.«
دیگر  بانک  هفده  مرکزی،  بانک  پهلوی  در  اکنون 
بانکی  سیستم  دارایی های  مجموع  در  دارند که  فعالیت 
بیشترین  می رسد.  دالر  میلیارد   4.26 به  کشور  در 
سپرده های بانکی در بانک های خصوصی کابل بانک و 

عزیزی بانک است.


خانم عزیز گفت: »بدون شک رییس جمهور مجبور است که 
بعضي مسایل را از طرف کالن  ها و بزرگان بپذیرد، چون زیر 
مسایل  بعضي  جمهور  رییس  دارد،  قرار  مختلف  فشار هاي 
مصلحتي را مدنظر گرفته است این که افراد مسن را معرفي 
کرده، چون مشرانوجرگه است، فکر مي کنم تصمیم گرفته 

اکثریت مشرها را معرفي کند.«
ملي  بودجه ي  مي شود که طرح  بیان  درحالي  اظهارات  این 
و  شده  فرستاده  ملي  شوراي  به  تصویب  براي  آینده  سال 
درحال حاضر سناتوران با مشخص ساختن مشوره هاي شان 

آنرا به مجلس نمایندگان ارایه کنند.

بانک مرکزی
 برای پایین نگهداشتن 
نرخ تورم 
تالش می کند

 قدرت اهلل جاويد

 ظفرشاه رويی

در انتصاب سناتوران
 شایسته ساالری رعایت نشده

بااين حال شماري از اعضاي پارلمان كشور مشاركت قومي را در ساختار سياسي مهم مي خوانند ولي 
مدنظر  افراد  انتصاب  در  را  و شايسته ساالري  توانايي  مي بايست  جمهور  رييس  كه  مي كنند  تاكيد 

مي گرفت.
 اسداهلل سعادتي، نماينده ي دايكندي در پارلمان كشور مي گويد از آن جايی كه نماينده ی مهاجرين در 
قانون اساسی نيامده ومهاجرين نيز وي را پيشنهاد نكرده اند، افرادی كه به عنوان نماينده ي مهاجرين 

معرفي شده اند نمي توانند نماينده ي مهاجرين باشند.

به گفته ی مقام های بانک مركزی، از سال 1382 تا سال 1385 كه نرخ ها در بازار روبه كاهش 
بود، نرخ تورم در كشور مناسب بود، اما پس از سال 1385 قيمت ها در بازار بلند رفت و نرخ 
تورم نيز افزايش يافت. اين مقام ها می افزايند دو سال قبل برای اولين بار نرخ تورم در كشور 
بانک  مثبت شد.  تورم  نرخ  بازار،  در  قيمت ها  رفتن  بلند  با  اما  پانزده درصد رسيد،  منفی  به 
مركزی می گويد كه در حال حاضر نرخ تورم در كشور قناعت بخش است و اگر تا مثبت پنج درصد 
در كشور،  پولی  تورم  نرخ  رفتن  بلند  با  نمی كند.  زيادی  تاثير  مردم  باالی قدرت خريد  برسد، 

قدرت خريد مردم پايين خواهد آمد و قيمت اجناس نيز در بازار افزايش می يابد.
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1
و  غرب  در  مدرنیزم  پارادایم  دیرینه شدن  و  استقرار  با 
گفتمان  سوم،  و جهان  در شرق  آن  پس لرزه های  تجربه ی 
جدیدی تحت نام پُست مدرنیزم وارد عرصه فکری در اروپا 
شد. صرف نظر از پرداختن به مبانی فلسفی پست مدرنیزم و 
تمهیدات آن، در کلیت امر توانست موجی از گرایش فکری 
را رقم بزند و رشته های دانش و در کل علوم انسانی را به 
متاثر  منابع معرفت شناختی،  و  لحاظ موضوع، روش شناسی 
سازد. ولی حاال بحث این نیست که گفتمان پست مدرن چه 
بود و چه پیامدهای فکری را در عصر ما بر جای گذاشت. 
و  تعبیر  افغانستان،  مثل  سومی  جهان  کشورهای  در  منتها 
به  دیگر،  فکری  کاالی  هر  مثل  پست مدرنیزم،  از  تفسیر 
صورت معیوب وارد شد و پارادایم خاص فکری را نیز به 
به درک  تطبیقی  و  مقایسه ای  نگاه  نتوانست.  وجود آورده 
فلسفی از پست مدرنیزم در افغانستان و پیامدهای فکری آن 
میان نسل  لفظی در  ندارد، چون در حد یک تمرین  مورد 
جدید مطرح شد. آن هم به طوری که به هرچیزی متناقض 
به  از جوانان،  از رسم عمومی در حلقات خاصی  و خارج 
صورت طنزی پدیده ی »پُست مدرن« گفته می شد. در اصل، 
در حوزه ی  بیشتر  فارسی  زبان  در حوزه ی  مدرنیزم،  پست 
مباحث  و  اکادمیک  محیط های  در  تا  بود  مطرح  ادبیات 
جذابیت  و  شعریت  هیچ گونه  که  شعرهایی  مثال  فلسفی. 
زیبایی شناختی نداشتند و با نورم های ادبی برابری نمی کردند 
و در بسا موارد فاقد محتوا و معنای خاص بودند، شعرهای 
پست مدرن  که  آن هایی  )مقام  می گرفتند  نام  پست مدرن 
می داند،  بیرون  پست مدرنیستی  کارهای  و  بودند  جدی 
محفوظ است(. این سبب شد تا به هرچیز بی معنا اصطالح 
و  بی آرایش  که  کسی  اتاق  برای  شود.  اطالق  پست مدرن 
نامرتب بود، اتاق پست مدرن گفته می شد. برمبنای این طنز، 
می توان وضعیت کنونی افغانستان را نیز »پست مدرن« نامید. 
بدگمانی،  بی باوری،  وضعیت  یک  طرف،  یک  از  چون 
از  و  است؛  دروغ گویی  کالم  یک  در  و  پریشان رفتاری 
مسخ شدگی  انتحار،  جنگ،  خشونت،  میدان  دیگر،  طرف 
درک  برای  است.   انسانیت  و  زندگی  برابر  در  شورش  و 
بهتر این عنوان طنزآمیز باید با چند توضیح توصیفی دستی 

بر واقعیت بکشیم. 
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خوان  در  غالبا  مال  و  روحانی  طبقه ی  افغانستان،  تاریخ  در 
برای  و  توجیه  را  سیاسی  قدرت  بوده  شریک  حکومت 
اعمال آن فتوا صادر نموده اند. هرگاه تحقیقی صورت گیرد 
در  سیستماتیک  قتال های  و  قتل  مشروعیت بخش  مبانی  و 
افغانستان بررسی شود، دیده خواهد شد که اکثر این مبانِی 
عام  قتل  و  نسل کشی  از  است.  بوده  فتوا  مشروعیت بخش، 
مبنای  همه  طالبان  قتل عام های  و  نسل کشی  تا  عبدالرحمان 
فتوا داشته اند. هرگاه اگر مالیی روشن اندیش و عدالت خواه 
دست به اعتراض زده است، یا به انزوا رفته، یا هم زندانی 
بهتر  وضعیت  هم  حاال  است.  رسیده  قتل  به  هم  یا  و  شده 
نشده است. در برابر حمالت انتحاری و قتل نفس به بهانه ی 
جاری کردن شریعت که با هیچ معیار شرعی برابر نیست، باز 
اختیار  این ممکلت سکوت  هم طبقه ی روحانی و مالهای 
ماورای  در  باطل  و  حق  مسایل  طرح  مصروف  و  کرده اند 
قول  به  و  هستند  تخیالت  و  فانتزی  ساحت  در  بشر  فکری 

معروف می خواهند باد را در هوا گز کنند. 
همین دو-سه هفته ی قبل، ریاست امنیت ملی، یکی از عوامل 
آی اس آی پاکستان را از یک مسجد در شهر کابل دستگیر 
کرد. همزمان که مردم پشت این مال امام نماز می خواندند، 
وی حمالت انتحاری را نیز سازمان دهی می کرد. اما تاکنون 
هیچ روحانی و مالیی بر اساس رسالت مذهبی و شجاعت 
اخالقی دست به واکنش نزده و همه در برابر سواستفاده از 
همواره  که  روحانی  طبقه  کرده اند.  مسجد سکوت  و  دین 
خود را مدافع اسالم قلمداد می کنند و حتا برای خود وجه 
تا  کنند  دفاع  اسالم  حیثیت  از  که  قایل اند، کجایند  قدسی 
آدم  کسی  آن  نام  به  و  شود  بیرون  وضعیت  این  از  اسالم 
برای حمالت  پایگاهی  نکشد، قتل نفس نکند و مسجد را 
تروریستی نسازد؟ چرا این روحانیون به جدی ترین مشکلی 
شده  افغانستان  در  مسلمانان  و  اسالم  دامن گیر  امروز  که 
است، نمی پردازند و سخن واضح و روشن نمی گویند؟ آیا 

این روحانیون در موقعیت فرازمانی و فرامکانی قرار دارند 
واز درک وضعیت عاجزاند، یا این که روحانیون این زمانه 
»پست مدرن« شده اند و الزم نیست این همه خود را مدافع 

اسالم و انسان گرفته نسبت به بشر رسالت داشته باشند؟
در سخنرانی های روحانیون همواره فساد نکوهش می شود؛ 
این کار خوبی است. اما منظور روحانیون ما از فساد در حد 
روابط جنسی و چگونگی لباس بانوان و اندازه ریش مردان 
امروزی  و  گسترده  معنای  به  فساد  اما  و  می شود،  خالصه 
را  آن  یا  و  ندارند  توجه  آن  به  یا  و  نمی دانند  اکثرا  را  آن 
قابل توجیه می دانند. به عنوان مثال، کشت کوکنار، اقتصاد 
تریاک، فساد اداری، قبیله گرایی در سیاست و اداره، عدم 
اجرای قانون و فساد در استخدام، قاچاق انسان، قتل نفس، 
قانون گریزی و معافیت مجرمان در برابر قانون، بی عدالتی و 
فساد در قوه ی قضاییه، تفسیر خشونت آمیز و طالبانی از دین، 
نقض قانون اساسی و خیانت ملی از جمله پدیده ها و مفاهیم 
بلکه  ندارند؛  به آن ها توجهی  ما  جدیدی اند که روحانیون 
در مباحث فساد همواره یک نگاه عورت محور دارند و بس. 
باالخره هنوز مشخص نیست که واکنش روحانیون و مالها 
از  خشونت آمیز  تفسیر  اسالم،  از  طالبانی  قرائت  به  نسبت 
انسان،  بینی  و  گوش  بریدن  نفس،  قتل  دینی،  آموزه های 
تیزاب  پاشیدن  مکاتب،  سوزاندن  صحرایی،  محاکمه های 
خشونت آمیز  رفتار  و  تفکر  کل  در  و  دختران  صورت  به 
تمدنی  و  عقلی  پیشرفت های  به  نسبت  خصومت ورزی  و 
بشر، چه است؟ شوراهای روحانیون از سطح ولسوالی ها تا 
والیات، تا کنون صرفا نسبت به مسایل کلیشه ای و یا هم در 
نشان داده اند که  برابر رسانه ها و شایعات دروغین واکنش 
در بسیاری موارد مفروضات مشترک با طالبانیزم دارند. اما 
در مواردی که باید اعتراض کنند، خاموش اند. در حالی که 
اگر امثال من، حرفی ناخوشایند بزنند، حاضراند یک هزار 

فتوای قتل صادر کنند. 
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مختلف  بهانه های  به  هرات،  و  مزار  کابل،  شهرهای  در 
می توان تظاهرات های توده ای گسترده راه اندازی کرد. مثال 
ایران،  در  سیاسی  زندانیان  تیل،  تانکرهای  توقف  برابر  در 
قیمت مواد سوخت و علیه نیروهای خارجی. اما در عین زمان 
وقتی صدها حمله انتحاری صورت می گیرد، یا گوش و بینی 
یک انسان وحشیانه بریده می شود، زنی به صورت وحشیانه 
سنگسار می شود، مردی به صورت وحشیانه به رگبار بسته 
ابرو نمی آورد و برای اعتراض  بر  می شود، هیچ کسی خم 
متناقض اندیشی،  کالم،  یک  در  نمی ریزد.  خیابان ها  به 
و  پارادوکسیکال  محیط  متناقض رفتاری،  متناقض زیستی، 

منظر و مظهری اند درک  متضاد،  داوری های 
ناشدنی. شاید هم گونه شناسی زیست و نیروی 

داوری پست مدرن این گونه باشند.
جامعه  انگار  که  می رسد  نظر  به  طوری  ولی 
ما  جمعی  داوری  شده  عقالنی  قضاوت  فاقد 
به شدت فاسد و مسخ شده است. یک جامعه 
اخالقی  و  عقالنی  قضاوت  دارای  زمانی 
جامعه  آن  در  عمومی  حوزه ی  که  می شود 
کاهش  جمعی  حماقت  میزان  شده  عقالنی 
پیدا کرده شعور جمعی زنده باشد. آورده اند 
که: »آلبرت اینشتین گفته بود دو چیز بیکران 
وی  البته  بشری.  حماقت  و  کیهان  است: 
بالفاصله افزوده بود که در مورد اولی مطمین 
از  بیکرانی  به راستی ما در دنیای  نیست.« آیا 
باشد؛  این گونه  نکند  حماقت غرقه ایم؟ خدا 
چون حماقت مهارناپذیر بوده به عقل و قانون 
تسلیم نمی شود. اما یکی از دشواری های ذاتی 
حماقت این است که احمق بر وجود حمق در 
رفتار و تفکرش واقف نیست. ولی این واضح 
است که شعور جمعی ما آسیب دیده است و 
ما در برابر ناهنجاری ها و ناروایی ها دست به 
بر آن وقوف و  واکنش نمی زنیم و شاید هم 

داوری نداشته باشیم.
و  سرگشته   ما  که  بگوید  کسی  چه  حال 
عاجز،  بد  و  خوب  تمیز  از  و  پریشانیم 
را  نیکی  ولی  است  دیرهنگام  که  هرچند 
و  وحشت  و  فساد  بود،  برحذر  بدی  از  و  پاس داشت  باید 
روحانی  و  مال  قصه ی  پلیدی؟  و  است  ننگ  خونریزی 
سرجایش که لب برنمی گشایند و بر پلیدی ها انگشت خیر 
میان چه  این  در  را  روشنفکران  اما  نمی گذارند؛  اصالح  و 
رسالتی بر دوش است؟ ما روشنفکرانی نداریم که عقالنیت 
سرزنده  و  جاری  عمومی  حوزه ی  در  را  اخالقی  شعور  و 
نگهدارند و آگاهی و انسانیت را در حوالی هندوکش جار 
زنند. راستی پست مدرنیزم که نقد و نفی روشنگری است. 
می شود  دامن گیر  پلیدی ها  بر  وقوف  عدم  که  است  چنین 
رسوایی  پاره ی  دامن  و  می زند  دیگری سر  پلیدی  هردم  و 
ناآگاهی  کمال  در  پلیدی  مکرر  رخداد  می شود.  پاره تر 
مسلما  است.  اسفبار  وضعیت  یک  عقالنی،  وقوف  عدم  و 
استقرار  فرساست.  طاقت  و  دشوار  وضعیت،  این  از  گذار 
این وضعیت در دامنه های هندوکش، در نهایت شاید یک 
سنگینی  قرن  شانه های  بر  که  باشد  پست مدرن  منظره ی 
استهزاآمیز  که  بدانیم  را  آن  ما خود  که  آن  بدون  می کند 
است. پس نباید و نشاید که این جماعت بر قتل و قتال لب 

به نفرین بگشایند و قدمی به اعتراض بردارند. 
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صورت  انتحاری  حمله  ما  شهر  فروشگاه  بزرگ ترین  در 
می غلتند  خون  در  بسیار  انسان های  و  خانواده ها  می گیرد، 

مخابره  جهان  سراسر  در  را  وحشت  خبر  این  رسانه ها  و 
می کنند.  تروریستان متعلق به طالبان و حزب اسالمی رسما 
و فورا آن را برعهده می گیرند. نه تنها که کسی بر رخداد 
با  معارف کشور،  بلکه وزیر  نمی کند؛  اعتراض  پلیدی  این 
کرده دست  تبریه  را  اسالمی  و حزب  طالبان  تمام  جدیت 
داشتن آن ها در پلیدی و وحشت آفرینی را رد می کند. اما 
چند روزی نمی گذرد که به مرکز ننگرهار حمله شده شهر 

خون آلود می شود. 
در سوی دیگر ماجرا، سرپرست وزارت انرژی و آب، وزیر 
دفاع را اخطار می دهد که چرا از ایجاد پایگاه های بلندمدت 
روشن  نکته  این  است.  کرده  حمایت  افغانستان  در  امریکا 
افغانستان و داشتن یک چتر یا  است که برای تامین امنیت 
حفاظ امنیتی بازدارنده در منطقه، حکومت کرزی در تالش 
است تا قرارداد استراتژیک بلندمدت با آمریکا داشته باشد. 
ولی، سرپرست وزارت انرژی و آب، بدون درنگ و بدون 
با آن مخالف کرده  این که به وظیفه اش ربط داشته باشد، 
و  سیاست مداران  وقتی  پس  می دهد.  اخطار  را  دفاع  وزیر 
سخن  شکم«  »عمق  از  کوته بینانه  این قدر  کابینه  اعضای 
استراتژیک  نیازهای  و  رسمی  سیاست های  با  و  می زنند 
کشور، همسویی ندارند و طالبان را برادر خطاب کرده در 
تبریه آن ها می کوشند، نشان از یک طنز تاریخی دارد که 
مستقیما شاهرگ سرنوشت این مرز و بوم را خنجر می زند. 
تلویزیون ها  به  فرهنگ،  و  اطالعات  وزیر  دیگر،  سوی  از 
»ارزش های فرهنگی و سنتی« را ویران  هشدار می دهد که 
از چه حرف  نمی داند که  نیز  نکنند؛ در حالی که خودش 
می زند. گویا، این درباری اصیل وظایف اصلی اش را خوب 

انجام داده باشد!
غایب  سیاسی  عقالنیت  و  ملی  فکر  وقتی  که:  این  نتیجه 
بیانیه های  و  سیاست مداران  تا  گرفته  حکومت  از  باشد، 
سیاسی، از تصمیم گیری های جمعی تا رفتارهای رهبران و 
نخبگان اجتماعی، فقط مسخ و مضحکه ی مجسم اند و بس. 
این است که سیاست و رهبری، حکومت و قدرت در دام 
شیادی افتاده و شیادگِی مسخ کننده کراهت قرن را برگردن 
ما می آویزد. به قول آن بچه های پست مدرن باز، دولت ما هم 

البد دولتی پست مدرن است.
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که  است  هندوکش  دامنه های  اینجا  اول:  زاید  وصفیه ی 
افتخار قله های جادویی بابا و پامیر را بسان افتخارات ابدی 
دانند که  نیک  زیبایی شناسان و حماسه دانان  و  دارد  بر سر 
تلفظ اصوات »قله های سر به فلک کشیده بابا و پامیر«، مستی 
مردافگن در سر اندازد و غرور بی پایان در دل. هرچند که 
گل های  میان  در  ثروت  و  منزلت  دولت داری،  و  سیاست 
گاهی  ولی  شده اند؛  آزین  انتحار  انفجار  صدای  و  افیون 
غریبی جوالن زند، برف و باران کم ببارند، سال ها خشک 
جای  برتابد،  روی  آدم ها  از  مالیم  خوی  گردند،  خشن  و 
اما  شود.  حاکم  خون خواری  شرط  صد  و  سنگساری   آن 
دیگر  چون  نباشد؛  کار  در  عیبی  را  هندوکش  پاک ذاتان 
عیبی نیست و عیب گویان و عیب سازان را نیز. اینجا »پایان 
تاریِخ« عیب است؛ چون عیب را اینجا نقطه ی کمال و غایت 

 برین در کف باشد. 
وصفیه ی زاید دوم: اینجا، از مال و روشنفکر، از وزیر و از 
وکیل شکایت کفر است و مسلمانی را زیان. هیچ قطعیتی 
نباید؛  مجاز  را  انضباطی  کاربست  هیچ  و  نیست  حاکم 
اختطاف  آزادانه  را  دختران  و  زنان  می توانند  زورمندان 
مقدس اند  عتیقه  شالوده های  اما،  کنند.  تجاوز  آن ها  بر  و 
محافظت  خون  با  باید  را  هندوکش  در  بومیت  ناموس  و 
کرد. پست مدرنیزم نیز از آنچه بومی است دفاع می کند؛ ما 
حرفی نداریم، ما خود پست مدرن هستیم. پست مدرنیزم در 
دامنه های هندوکش خود یک وضعیت بومی و ذاتی است 

منتها با مردانگی بیشتر...
توصیفاتی  بر  مبتنی  نتیجه گیری  این  قیاسی:  نتیجه گیری 
است.  مع الفارق  قیاس  بر  استوار  و  آمد  باال  در  که  است 
باطل  و  نمی برد  صدق  به  راهی  مع الفارق  قیاس  منطق،  در 
است. منتها در اینجا، مقدمه ی بحث، یک تحویل بود که بر 
اساس آن که یک تلقی طنزآمیز از پست مدرنیزم به وجود 
بنابراین،  دارد.  انطباق  افغانستان  با وضعیت  که  است  آمده 
میان  نقطه ی تحویل است  از پست مدرنیزم«  »تلقی طنزآمیز 
»وضعیت افغانستان« و »پست مدرنیزم«. این نقطه ی تحویل، 
صدق  به  راهی  ما،  مع الفارق  قیاس  حتا  که  می شود  سبب 
سوی  از  بکشد.  چالش  به  را  ارسطویی  منطق  عمال  و  ببرد 
است  مفهومی  کاربست  خود  تحویل،  نقطه ی  این  دیگر، 
را  افغانستان«  بر  حاکم  »وضعیت  به نام  واقعیتی  معمای  که 
می تواند توضیح دهد. بنابراین، هیچ جای تعجب نیست که 
از پست مدرنیزم در دامنه های هندوکش سخن بگوییم. من 
معتبرین  یکی  از  فلسفه ی غرب  در  می شناسم که  را  کسی 
دانشگاه های استرالیا سند دکترا داشت، در دفتر مدیوتیک 
الدین  در کابل، آثار خوشحال خان ختک و موالنا جالل 
برد  نام  دنیا  پست مدرن  آثار  ناب ترین  جمله ی  از  را  بلخی 
و گفت که ترجمه ی آثار فلسفی توسط ایرانی ها را هرگز 
قبول ندارد و معادل واژه ی دیسکورس هم »گفتمان« نیست، 
بلکه »کالم« است. پس جای شک و تردیدی نیست که ما 
حتا با درجاتی از نبوغ پست مدرن به دنیا می آییم. لعنت بر 
و شکایت  می خوانند  قبیله ای  و  عقب مانده  را  ما  که  آنانی 

دارند.  

 شاکر مهریار

کشپست    مدرنیزم هندودردامنههای

در شهرهای کابل، مزار و هرات، 
به بهانه های مختلف می توان 

تظاهرات های توده ای گسترده 
راه اندازی کرد. مثال در برابر توقف 

تانکرهای تیل، زندانیان سیاسی در 
ایران، قیمت مواد سوخت و علیه 

نیروهای خارجی. اما در عین زمان 
وقتی صدها حمله انتحاری صورت 

می گیرد، یا گوش و بینی یک انسان 
وحشیانه بریده می شود، زنی به 

صورت وحشیانه سنگسار می شود، 
مردی به صورت وحشیانه به رگبار 

بسته می شود، هیچ کسی خم بر 
ابرو نمی آورد و برای اعتراض به 

خیابان ها نمی ریزد.

ACKU



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

 18 تاريخ  به  که  افغانستان  پارلماني  انتخابات 
سپتمبر2010 برگزار شد، موضوع اختالفات طوالني  

بوده است. 
در روزهاي انتخابات درهم و برهمي بيشتر از آنچه 
بود که انتظار می رفته است، اما اختالفات اساسي بر 
سر بازرسي و بطالن هايي است که کميسيون مستقل 
عمل  به  انتخاباتي  شکايات  کميسيون  و  انتخابات 

آورده اند. 
نتيجه ی  اين که،  مگر  گفت  نمي توان  ديگر  طوري 
بهترين  در  می رسد  نظر  به  چنان که  انتخابات  اين 
صورت ها حاکي از بي هدفي و در بدترين صورت ها 

بيانگر دست بازي هاي قابل مالحظه بوده است. 
مستقل  کميسيون  توسط  انتخابات  اين  اداره  طرز 

شاگردان به زبان فارسي صحبت مي کنند، 20.3 درصد 
زبان هاي مرسوم ديگر  به  و 19.5 درصد  پشتو  زبان  به 
در  مکتب   558 مطالعه  مي نمايند.  صحبت  کشور  در 
زبان  کدام  به  تدريس  مکاتب  اين  در  اينکه  به  رابطه 
درصد   66.8 که  است  داده  نشان  مي گيرد،  صورت 
آنها  مکاتب  در  تدريس  که  گفته اند  پاسخ دهندگان 
و  پشتو  زبان  به  درصد   22.1 )دري(،  فارسي  زبان  به 
مختلف  زبان هاي  به  که  ديگرگفته اند  درصد   11.1
ديگر )ترکمني، ازبکي، پشه اي و...( صورت مي گيرد. 
با توجه به مشاهدات و نظرات مطرح شده در مورد  اما 
مکاتب،  از  تعدادي  در  که  مي شود  ديده  پرسش،  اين 

مشکالت زباني وجود دارد. 
 ظرفیت سازي در معلمان

تحول  امر  در  کليدي  اولويت هاي  و  اهداف  از  يکي 
و  توجه  افغانستان،  معارف  وضعيت  در  تغيير  و 
ارتقاي  و  بلندبردن  زمينه  در  مناسب  سرمايه گذاري 
ازدياد  به  توجه  با  اما  مي باشد.  مکاتب  معلمان  ظرفيت 
بيشتر  ازدياد  از  پيش بيني ها  که  معارف  بخش  بودجه 
قابل  کيفي  دستاورد  دارد،  آينده حکايت  سال  در  آن 
و  سازمان ها  گزارش هاي  نمي شود.  ديده  مالحظه اي 
مي دهد  نشان  مي کنند،  کار  ارتباط  اين  در  اداراتي که 
که بخش عمده بودجه وزارت معارف، صرف معاشات 
تضعيف  را  دروني  زيربناي  وضعيت  امر  اين  و  بوده 
مي کند. بيش از 425 ميليون دالر بين سال هاي 2002 تا 
2006 توسط تمويل کنندگان عمده در بخش آموزش 

سرمايه گذاري شده است.1 
گزارش سال گذشته وضعيت معارف نيز نشان مي دهد 
که توجه يا ميل کمتري نسبت به تهيه و تطبيق يک برنامه 
منسجم، فراگير و بلندمدت به منظور ظرفيت سازي در 
نشان  يافته هاي تحقيق کنوني  اما  دارد.2  معلمان وجود 
قبيل سمينارهاي  از  برنامه هايي  ابتکارات و  مي دهد که 
آموزشي، کارگاهاي علمي، تدوير برنامه هاي آموزشي 
شده  تطبيق  کشور  مکاتب  در  تدريس  روش  و  اصول 

است. 
پی نوشت ها:

1 - صداي موسسات غيردولتي در رابطه به آموزش، سلسله 
اسناد بخش حمايتي اکبر )1387 ( 

در  تربيت  و  تعليم  وضعيت  محمدحسين،   – حسرت   -2
افغانستان، سال 1387، کميسيون مستقل حقوق بشرافغانستان، 

صفحه 15 )1389( 
ادامه دارد



زبان تدريس و مشکالت زباني شاگردان
تدريس به زبان مادري و موضوع زبان در هر جامعه 
و کشوري از جمله مسايل جدي و کليدي به شمار 
مي رود. موضوع زبان بيشتر به منظور رشد و يادگيري 
بهتر شاگردان در مکاتب نيز توانايي زبان در حمل و 
نقل مفاهيم، انديشه و موضوعات علمي، مطمح نظر 
تعليم  زبان در عرصه  افغانستان موضوع  مي باشد. در 
و تربيت، رسانه ها، سياستگذاري ها و برنامه هاي ملي، 

از  که  افغانستان  در  است.  مناقشه برانگيزي  مساله  يک 
جمله کشورهاي چند زباني مي باشد، ضرورت بيشتري 
بر کاربرد زبان هاي مادري در  به حفظ و توجه  نسبت 
نياز است  بنابراين  امر تعليم و تربيت احساس مي شود. 
به زباني که  يا  به زبان مادري  تا مواد درسي در کشور 
بگيرند،  ياد  راحت تر  را  درسي  موضوعات  شاگردان 

تهيه شود. 
درصد   60.2 که  مي دهد  نشان  تحقيق  اين  يافته هاي 

شده  روبه رو  بزرگي  چالش هاي  با  افغانستان  انتخابات 
راي دهندگان،  مناسب  ثبت نام  اصل  يک  نبود  است. 
با  که  راي ده��ي   کارت  ميليون ها  بودن  دسترس  در 
راي دهندگان واقعي ارتباط نداشته اند و فقدان شفافيت 
شده اند،  باز  راي ده��ي  مراکز  کدام  اين که  مورد  در 

کنترول روند انتخابات را مشکل کرده بود. 
در فاصله زماني ای که نتايج اوليه انتخابات اعالم شد، 
شده  داده  آراي  شمار  مورد  در  موثقي  اطالع  کدام 
و  مغشوش  شدند  اعالم  ارقامي که  اولين  نشد.  ارايه 
بود.  نوسان  در حال  بودند،  داده  راي  افرادي که  شمار 
تا امروز ارقام قابل اعتمادي وجود ندارد که چه تعداد 
آرا، باطل اعالم شده اند. هنگامي که نتايج اوليه اعالم 
می شد، تفاوت بزرگ توضيح ناشده ای با تعداد کساني 

وجود داشت که در دور اول در انتخابات شرکت 
کرده بودند.

افغانستان«  تحليل  »شبکه  بنياد  مدير  بيلرت،  فان 
را  انتخابات  »روند  امر  اين  که  نظراست  اين  به 
بي شکل ساخت. شما نمي دانيد با چند راي آغاز 
کنيد، يعني اين که شما دقيقا نمي دانيد چه اتفاقي 

براي اين آرا به وقوع پيوسته است.« 
مرحله دوم شمارش آرا، بازرسي و باطل ساختن ها 
با ارقام دقيق  انتخاباتي  توسط کميسيون شکايات 
به  روند  اين  اما  شد،  شمار  انتخابات  اوليه  نتايج 
خودسرانه ی  و  جدي  مداخالت  اثر  بر  زودي 
اخير  لحظات  در  که  انتخابات  مستقل  کميسيون 
صورت گرفت، مغشوش گرديد. اين شامل 511 
شمرده  آراي شان  قبال  که  بود  راي دهي ای  مرکز 

نشده بود. 
که  انتخاباتي ای  مراکز  »آن  می گويد:  بيلرت  فان 
به  بودند.  افزوده شده بودند حاوي 45 هزار راي 
تا شش هزار راي اضافه  بين يک  نصف واليات 
تغيير  انتخابات  نتايج  تا  بود  کافي  همين  شد. 
تفاوت هاي  واليت  چهار  در  کم  دست  بخورد.« 
نتايج  و  اوليه  شده  اعالم  نتايج  بين  توجهي  قابل 
مورد  اين  در  البته  دارد.  وجود  انتخابات  نهايي 
ارايه کرد.  مدرکي  مستند  مداخله  براي  نمي توان 
در چندين واليت ديگر نيز تفاوت هاي کوچکي 
تفاوت ها  اين  براي  بازهم  اما  آمده اند،  وجود  به 

توضيحي وجود ندارد.  
ادامه دارد
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ارزيابي شبکه 
تحليل گران افغانستان 
از انتخابات پارلماني 

�������������������� قسمت پنجاه و چهارم ��������������������
������������������ بخش دوم ������������������

تاریخچه ی 
حقوق بشر

وضعيت تعليم و تربيت 
در افغانستان  
در سال 1388

افکار  و  رسانه ها  طريق  از  بشر  حقوق  حمايت  ــ   4
عامه بین المللي: 

هر وقت که حقوق افراد، يا اقليت های قومي، مذهبي يا کشور ها 
از طرف اشخاص يا دولت های ديگر مورد تجاوز واقع گرديده 
توهين،  زنداني،  توقيف،  غيرقانوني  شکل  به  افراد  يا  است 
تحقير، شکنجه، قتل، ترور يا در معرض ساير اعمال ضدانساني 
رسانه های  طرف  يک  از  در يکي از کشورها قرار گرفته اند.  
جمعي از قبيل راديو ها، تلويزيون ها و مطبوعات در تمام نقاط 
جهان همزمان موضوع را اعالن ودر روزنامه ها و جرايد نشر 
و  مصاحبه ها  تدوير  طريق  از  سواالت  طرح  با  ژورناليستان  و 
کنفرانس های مطبوعاتي متخلفين را در تنگنا قرار داده اند. از 
طرف ديگر جمعيت های مختلف مردم با راه اندازي مظاهرات 
نقض کنندگان  غيرقانوني  رفتار  اعتراضات،  و  راه پيمايي ها  و 
حقوق افراد را محکوم نموده، خواهان اعاده حقوق اشخاص و 

افراد يا گروه هايي که حقوق شان نقض گرديده اند، شده اند. 
افکار  و  جمعي  رسانه های  طرف  از  فوق الذکر  اقدامات 
يا  اشخاص  براي  را  حقوقي  الزام  نوع  هيچ  جهاني،  عمومي 
دولت های متجاوز به حقوق اشخاص در پي ندارد. ولي بهترين 
ما شناخته  بشر در جهان  از حقوق  موثرترين شيوه حمايت  و 
شده است. چه هيچ وسيله ديگر تا هنوز مانند رسانه های جمعي 
و ذهنيت عمومي جهاني نتوانسته متخلفين را تحت تاثير قرار 

داده، وادار به عقب نشيني نمايد. 
5 ــ مبارزه علیه تروريزم به مثابه جنايت خطرناک 

و ضد بشري: 
 تروريزم به هر اقدام خشونت آميز يا تهديدهايی گفته می شود 
ارعاب مردم  منظور  به  از مقاصد مرتکبان آن  نظر  که صرف 
جان  انداختن  خطر  به  موجب  گرفته،  صورت  آنان  تهديد  يا 
از  يکي  يا  زيست  محيط  به  رساندن  يا آسيب  آنان،  امنيت  يا 

تاسيسات يا اموال خصوصي يا عمومي گردد.
تروريزم من حيث جنايت ضد بشري و خطرناک و يک جرم 
است.  نموده  وحشتناکي  رشد  اخير  دهه  چند  در  بين المللي 
از کنترل دولت ها خارج گرديده و هر  طوري که  تاحدودي 
گروه خشن و افراطي با کوچک ترين بهانه سياسي يا اجتماعي، 
طوري که  می زنند.  ضدانساني  و  خشونت بار  اعمال  به  دست 
انسان  هزاران  جهان،  در  تروريستي  اقدامات  اثر  در  همه ساله 
بي گناه تلف گرديده، صلح و امنيت جهان با خطر مواجه شده 

است.  
تروريزم عموما به دو شکل: سازمان يافته و غيرسازماني انجام 
بارزترين  و  بوده  خطرناک  نهايت  آن  اول  نوع  که  می گردد 
نمونه آن، حمله تروريستي 11 سپتامبر 2001 م به مرکز تجارت 
جهاني در نيويارک بود که در اثر آن مرکز مذکور منهدم و 

هزاران نفر جان خود را از دست دادند. 
مبارزه برضد تروريزم )به حيث جرم خطرناک بين المللي( تنها 
کار يک دولت نبوده بلکه مبارزه پي گير و مداوم تمام دولت ها 

و مجامع بين المللي را ايجاب می نمايد. 
متحد  ملل  ضدتروريزم   بر  دولت ها  مبارزه  راستاي  در 
نيزتالش های زيادي را با صدور قطع نامه ها بر ضد اين پديده 
شوم انجام داده است. خصوصا بعد از 11 سپتامبر، ملل متحد 
امنيت  شوراي  عضو   15 مثبت  راي  با  که   1373 قطعنامه  طي 
صادر شد »کليه اعمال تروريستي بين المللي از جمله اقدام 11 
سپتامبر را تهديدي براي صلح و امنيت بين المللي اعالم کرد.«

کشور ما نيز که يکي از قربانيان تروريزم است، نيروهاي امنيتي 
بين المللي  ايتالف  نيروهاي  و  متحد  ملل  صلح  قواي  با  يکجا 

مشغول مبارزه با بقاياي تروريزم می باشد. 
ادامه دارد
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کميسيون همواره بر گرفتاری، بازخواست، 
محاکمه و مجازات جنايت کاران و ختم 

فرهنگ معافيت تاکيد می ورزد.
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8دستینههای بیدستور سال چهارم    شماره مسلسل 1092   سه شنبه 3 حوت 1389

زمان  و دلخواه برنامههای تکنالوژیجدید از بهرهگیری
ذخیره را برنامههایی و برمیگزینند را تلویزیون تماشا،
پویا مخاطب و گزینش حق مفهوم نتیجه در و میکنند

بهخوبیمعنامییابد.
وبسایتها، در رسانهای چند گزارشهای نشر حتا
انترنتسبب انواعمصروفیتهادر بازیهایکمپیوتریو
تلویزیون فزاینده جذابیت و فراگیری از تا است نشده
کاستهشود.هیچگزافهاینیستاگرگفتکهتلویزیونبا
وجودگزینههایفراوان،مخاطبانخودراازدستندادهو
بلندمخاطبانبازنمودقدرتبیچونوچرای آمارهمچنان

تلویزیونوشکنندهانگارهازبینرفتناینرسانهاست.
مزیتها باشمارش همزمان تلویزیون آسیبشناسی بحث
در جدی تذکرات و هشدارها نقدها، و شده آغاز
سوی از تلویزیون احتمالی و حتمی آسیبهای مورد
اندیشهورزانارایهگردیدهاست:اعتیاد،انفعال،کنارهگیری
تبلیغجامعهمصرفی، بیگانگی، اجتماعی،خود زندگی از

بیهودهنگری،خشونتوپرخاشگریو...
منظور به تنها تلویزیون از که بود معتقد پستمن نیل
بیشتر؛ چیزی نه برد بهره میتوان مصروفیت و سرگرمی
تلویزیونکارکردهای پاپیشمینهندکه آسیبهازمانی
میگیرد.خالف عهده به نیز را رسانی اطالع و آموزشی
به تلویزیون کانادایی، اندیشهورز پستمن نیل دیدگاه
صورتمجرداختراعشدهبدوناینکهبرایاستفادهازآن
عنوان ما امروز که ایندست از مشخصی برنامههای قبال
میکنیم-خالفروزنامهیامجله-موردنظربودهباشد.با
با بیاندیگر،بعدازتکمیلرونداختراعتلویزیونآدمیان
بهرهگیریازجذابیتساختاریآناهدافووظایفیبرای
آنساختهواطالعرسانیوآموزشوسرگرمینیزدراین
گرفتهاند. آرام آن بستر در طبیعی خیلی بهصورت راستا
پستلویزیوننهبههدفسرگرمیاختراعشدهونههمدر
سالیاندرازعمرخویشتنهافاکتورسرگرمیرادرکارنامه

خودداشتهاست.
هویت خود مخاطبان به سامانمند نظم یک در تلویزیون
میبخشد.ایندرحالیستکههویتهادرباهمیویاریبا
چشماندازهایپیرامونی،فرهنگیکجامعهرامیسازند.

به جهت سه از تا دارم این بر تالش یادداشت این در
تاثیرگذار فراوان و مدرن رسانه یک عنوان به تلویزیون
متن در آن کاربرد و تلویزیون هستی به نخست، بپردازم.
جامعه دیدگاه از فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، زندگی
شناختیرسانههاودودیگربهچگونگیمحتوایبرنامههای
شبکههایتلویزیونیوسهدیگربهنقشآندرکشورهای

روبهتوسعهوبهویژهافغانستانخواهمپرداخت.
دیدگاههای به رسانهها عرصه کارشناسان امروز اینکه با
را او نگرش من اما مینگرند، دیدهشک به لوهان مک
این با نمیبینم؛ معنا از خالی است« پیام »رسانه بر مبنی
خود به افراطی صورت به مورد این در او میپذیرم که
بحث در و میدهد اهمیت آن محتوای از بیشتر رسانه،
مطرح را رسانه خود بیشتر نیز رسانهها آسیبشناسی
نیل چیزیکه آن را؛ آنها برنامههای محتوای تا میسازد

پستمنردکردهومحتوامداریپیشهمینماید.
برایتلویزیون،میتوانویژگیهایبیشماریرابرشمرد:
این»غولخجالتی«)2(باچارعنصرجذابصدا،تصویر،
تحرکورنگفراوانجذاب،تاثیرگذاروهمهگستربوده
رفته بینندگان استقبال به غیرمنتظرهای سرعت با است؛
ازسویدیگر میسرمیسازد؛ را مستقیمرویدادها نمایش
تقریبا دستگاه، اولی خرید هزینه بر افزون آن تماشای
ارتباط میاندازد؛ کار به را حواس تمام ندارد؛ هزینهای
زمینه نمیکند؛ ایجاد مسوولیتی نتیجه در  دارد یکسویه
مشارکتدربرنامههاومالقاتباسرزمینهایناشناختهو
افرادمشهوررامیسرساختهحستخیلرابارورمیگرداندو
جهانبینیبینندهراگسترشمیبخشد؛فرهنگسازاستدر
تزلزلوفرسایشسنتهاوکلیشههاودراستواریارزشها
وباورهایجدیدسریعترازمدیریتهایساختاریجوامع
عملمیکند؛سرگرمیومصروفیتایجادکردهبهویژهدر
جوامعیکهرفاهاجتماعیوامکاناتتفریحوجودندارد،
چالش به را هنجارها میرود؛ شمار به سرگرمی بهترین
با را اجتماعی طبقات ناهمگون فرهنگهای و میکشد

چاشنیهایرسانهایبازتابمیدهد.
ازسویدیگرتلویزیونرسانهایاستکهخالفرسانههای
چاپی»شکافآگاهی«راکهزادهساختارهاینابرابرست،

تاحدودیپرمیکند.پیامهاینهفته
درمتنرسانهها،بهصورتغیرقابل
باوریفراگیرشدهوادغامفرهنگی

رامیسرمیسازند.
پسازجنگجهانیدوم،تلویزیون
همهگستر نکردنی باور صورت به
ماهوارهها یاری به پسانتر و شد
یکیازعواملتسریعفرایندجهانی
شدنگردید.افزونبرایندراواخر
هزارهدوموهزارهسومبابهرهگیری
پیشکش مدرن تکنالوژیهای از
انترنت پیوند آیتیوی، انترنتی
سیم یک از استفاده با تلویزیون با
باریک،ذخیرهبرنامههارویسیستم
وتنظیماوقاتدلخواهبرایتماشای
ارتباط باوجود برنامههایمشخص
تلویزیون مخاطب، با سویه یک
یکباردیگرثابتکردکهدرعصر
گزینههای حضور با رسانهها دوم
پخش منبع هم هنوز گونهگون
اطالعات،آموزشوسرگرمیباقی
ماندهوآبشخورسوادرسانهایمردم
بهویژهدرکشورهایعقبماندهو

فقیربهشمارمیرود.
با مخاطبان، کشورها، اکثر در

اما است؛ اکتسابی اساسا هویت که نمیکنم فراموش
شکل مجازی فضای یک در که چنینی این فرهنگ
واقعیتهای سرشت با ناهمگون و ناهمخوان میگیرد
و آگاهی نتیجه در زندگیست متن در موجود اجتماعی
در را واقعیتها به متناسب جهاننگری و الزم شناخت
و تنش انتظار و نمیکند ایجاد جامعه یک جمعی شعور

رفتارهایغیرمتعارفانسانیبهفراوانیمتصوراست.
آنچهراکهدراینجستارکوتاهمیخواهممطرحبسازم
»قدرت دارای تلویزیون ویژه به و رسانهها اینستکه
پنهانووسیلهسودو نتیجهمنبعاستثمار اندودر نرم«)3(
کوایل، مک دنیس دیدگاه پذیرش با گردیدهاند. سودا
مخاطبانتلویزیونبهبازارمصرفتولیداتمبدلشدهاندو
درنتیجهبازاررسانهایشکلگرفتهاستکهدرآنرسانه
تولیدات فروش به سازماندهیشده سازوکار یک طی
اطالعرسانی فرایند نتیجه در پرداخته آگهیها پخش و
رفتارهای بر کنترول حال عین در میگرداند. متاثر را

شهرونداننیزدراینروندپیچیدهمتصوراست.
فرهنگتودهوسوادرسانهایباهمپیوندتنگاتنگدارند؛
پیدایی آغاز از اندیشهورزان که را دغدغهای حقیقت در
تلویزیونمطرحکردهاند،بههمیندومفهومگرهمیخورد.
سوادرسانهای،باعثپیداییویادستکمتوسعهفرهنگ
تودهمیگرددوبعدازتواتر،اینفرهنگبهعنوانفرهنگ
انسانیجامیافتد.پسوقتی مسلطیکسرزمینوگروه
نبضاینفرهنگازسوادرسانهایتودههامشتقمیگردد،
به تلویزیون ویژه به و رسانهها آن، تشکل اصلی عامل
عنوانسردمدارمیتواندبود.حاالنگرهبزرگتراینستکه
دادههاومحتوایبرنامههایتلویزیونکدامسوادوفرهنگ
معناآفرینی چون میکنند؛ عرضه خود مخاطبان برای را
جامعه پیدایی سبب تلویزیونی، انگارههای بستر در پویا

خودآگاهوخردجمعیشهرونداناست.
تلویزیونی برنامههای راستای در را مخاطب گونه دو
با که پویا مخاطب نخست کرد. شناسایی میتوان
برنامههایی و شبکهها خود عالیق و نگرش درنظرداشت
رامیگزیندودودیگر،مخاطبمنفعلکهخودمحصول

نگرشرسانهایاست.
بهقولجریماندر،بینندگان،دادههایتلویزیونرادرمغز
بهآننشاندهند خودذخیرهکنند،بدوناینکهواکنشی
زندگی القامیکند تلویزیون ولیدرعوضآنطوریکه
مصوونیت« »واکسین زیست. باید که آنسانی نه میکنند
)4(نیزدرچنینجوامعیکهتکنالوژیرادرمتنفرهنگی
خودنیافریدهوزمینههایپذیرشآنرانیزکمترداشتهاند،
حضورندارد.ایندقیقاهمانچیزیستکهسرورآزادیدر

مقاله»تاراجعاطفهدرتاالنرسانهها«اشارهکردهاند.
بهقولنیلپستمننظریهپردازبزرگکانادایی،اینمانیستیم
به که ماهوارههااند این میکنیم تربیت را فرزندانمان که
ایشانرفتاروکنشهایاجتماعیرامیآموزانندوماهرانه،

تمایالتشانرارهبریمیکنند.
از عضوی به حقیقت در تلویزیون امروز، عصر در
خانوادهمبدلشدهاست.بهباورمنتلویزیوناساسارسانه
خانوادگیستوبهدلیلهمینویژگیمیتوانآنرایکی
ازمولفههایتقویتوتحکیمساختارپدرساالردانست.با
کمرنگشدننظامخانواده،وابستگیواعتیادبهآنهمزمان
با که است داده نشان غرب در تجربهها مییابد. کاهش
بهتلویزیونکمرنگ زوالخانواده،وابستگیبیشازحد
میگردد.– البتهدالیلدیگرینیزدرکمرنگشدننقش

تلویزیوندربعضیکشورهاسهمدارند.
تلویزیوندرجوامعفقیربیشترینهرویذهنیتهاوشیوههای
افغانستان، مانند کشورهای در میگذارد. اثر زندگی
خانوادههاپرجمعیتاندوغالبادردویاسهاتاقمحدود
میزیند.برایچنینخانوادههاییکهبهسایرمظاهرتمدنو
آسایشدسترسیندارندداشتنتلویزیون،یگانهمایهتفریح
وسرگرمیست.افراداینخانوادهصرفنظرازجنس،سن
فردی اگر حتا میبندند. دل تلویزیون به سیاسی عقاید و
ازخانوادهبهبرنامهایهمعالقهمندنباشد،دریکتسلسل
بهتصمیمرییس ناگزیر خانوادگیوکمبودفضاومکان
تلویزیونچشموگوش دادههای به ارجگذاشته خانواده
طبقهبندیشده وظایف حتا تلویزیون برنامههای میسپارد.
براساسمکانوزمانخانوادههاراباخواستخودتغییر
میدهند.خانوادهباصدایتلویزیونازخواببرمیخیزدو

بعدازتماشایبرنامههایدلخواهبهخوابمیرود.
کالس خانوادههای تجمل از پر و مرفه زندگی بازتاب
و درامهها در کشورها سایر و التین امریکای و هند اول
فلمهایشاندرحقیقتگرهگشاییعقدههایمحرومیتو
فقراقتصادیشدیدطبقاتیاست.انسانهایمحرومبادیدن
بنا ابرها روی را خویش تخیل دنیای برنامههایی چونین
میکنندوچیزهایراکهامکانداشتنآنهارادرزندگی
واقعیندارنددردنیایمجازیفراهممیسازند؛بدینگونه
عقدههایخودراتسکیندادهومسفقرخودرابازنگار

چنینبرنامههاییجالیشدروغینمیدهند.
نمیتوان باالست، خیلی بیسوادی میزان که کشوری در
ادعاییمبنیبرفرهنگگستردهخوانشوآگاهیداشت؛
نیز، افغانستان باسوادان جامعه در که اینست بدبختی اما
نخبگان دانش و کرده خالی جا کمکم خوانش فرهنگ
و شده محدود رسانهای دادههای به غالبا وکارشناسان

و روزمرهگیها به نیز ایشان دانشی و ذهنی فراوردههای
که آنچنان تلویزیونی رسانهای- کارشناسانه بحثهای
سرورآزادیاشارهکردهاند،تقلیلیافتهاست.بااستنادبر
باورمک منخالف افغانستان، تلویزیونهای در برنامهها
لوهان،تلویزیونعصرجدیدرارسانهگرممیدانمتاسرد؛
رسانه تلویزیون شناختی، جامعه دید با که میپذیرم حاال

سرداست.
و گسترده پژوهشهای از بعد تلویزیونی شبکههای غالبا
نشراتی ممکن حوزه یک در مخاطبان نیازهای شناخت
نشراتی راهبردهای متاسفانه ولی میکنند؛ آغاز کار به
تلویزیونهادرافغانستانساختارمندوبابرنامهریزیوپالن
نتیجه در و است نگرفته مخاطبشناسیشکل و رسانهای
برنامههایخودرابدونهدفودورنمایکلیوبهطور
میکنند. پخش قومی یا حزبی گروه یک برای تصادفی
چه میگیرند: شکل اینطور بنیادین پرسشهای اساسا
وجود افغانستان در تلویزیونی شبکههای چندی به نیازی
نیازهای میان که توانستهاند چقدر شبکهها این دارد؟
کنند؟ ایجاد توازن خود برنامههای و مخاطبان واقعی
فرهنگسازیایکهتوسطآنانصورتمیگیردتاچهحد
واقعیوضروریاست؟آیایکشبکهتلویزیونیبرنامهساز
تاچه دیگر؟ شبکههای برنامههای پخش دستگاه یا است
توازن سرگرمی و آموزش اطالعرسانی، میان اندازه
ایجادکردهاندوتاچهمقدارآنهاراباهمانطباقدادهاند؟
بررسی و نظارت برای را متغیرهایی شبکههاچه مدیریت

برنامههابرایکارمندانخودپیشنهادمیکند؟
پرسشهابیشماراندوپاسخهایاوجودندارندویاهماز
دیگر بار یک برنامهها، این نیستند. برخوردار الزم منطق
مدلمرکز-پیرامونگالتونگرابهیادمیآورندچراکه
توازنمیانبرنامههایواردشدهدرمقایسهبرنامههایتهیه
شدهوجودنداردودرآنهانشانههایامپریالیسمرسانهایو

فرهنگیبهروشنیحضوردارند.
نظام نشانههای با بیشتر تجدد افغانستان در بدبختانه
گردیده تعریف مصرف و تولید فرهنگ و سرمایهداری
استتاباآگاهیشعوریبرخاستهازمدرنیزموعقالنیت.
دراینروندبهپوستههایظاهریتجددنگاهشدهاستتا
بهاندیشههایبنیادیندرآن.تکنالوژی،درافغانستانهماره

بودنفرهنگخودبهافغانستانواردشدهاست.
بیپارکینگ و شیشهای زشت، بیرویه، بلندمنزلهای از
پایینترین با سیستم آخرین و لوکس موترهای تا گرفته
فرهنگرانندگیدرخیابانهایدومتره،ازمزاحمتهای
و مهم جلسات در موبایلها شباروزی فعالیت و تیلفونی
عنوان به کمپیوتر از استفاده تا گرفته فاتحهخوانی مراسم
و دولتی نهادهای در کمپیوتری بازیهای اصلی وسیله

غیردولتیوصدهامثالهمساندیگر...
تکنالوژیک وسایل آنجاییکه از کنم ادعا نمیخواهم
نشدهاند، زاده ما جامعه فرهنگی بستر در دیجیتال عصر
اما ماندهاند؛ بالتکلیف رابطه برقراری در شهروندان پس
بیگمانفرهنگکاربردموازیباتکنالوژیهنوزبهوجود
دیدگاههای تایید با رسانهها  منوال همین به است. نیامده
سرورآزادی،بهمضحکهتجربهآزادیبیان،آزادیرسانه،
تحقیرمخاطبومنبعزایشکارشناسانمتعددوغیرهگوی
با رسانههااند، زاده شخصیتهاییکه گردیدهاند. تبدیل
نماییدرصحنهزندگیاجتماعیسیاسی تفاخروبزرگ
ظاهرگردند،خبرهایبد،خبرهایخوبانگاشتهمیشوند،
دستکاری رسانهها صاحبان تمایل به نسبت واقعیتها
و شایعهپراگنی اطالعزدایی، خبری، انکار میگردند،
قبای در گروهی و حزبی سلیقه مطابق رویدادها پوشش
حقایقمسلمبازتابمییابندوبرنامههایسرگرمکنندهآنها
ازجملهدرامههایهندیباایجادتوهم،بهعقالنیتآسیب

رساندهومادیگراییراتلقینمیکنند.
مورد در افراطی دیدگاههای پستمن نیل که این با
آسیبهایتلویزیونداشتولیگاهیبادیدنبرنامههای
شبکههایتلویزیونیافغانستان،میتوانبااوهمباورشدکه
»اگرتلویزیونبدترشدوبهترنشد،بهتراستبرایهمیشه

خاموششود.«

یادداشت:
زیست شیوههای فراوان تلویزیون که نمیگذارم ناگفته
نیز افغانستانتغییردادهاستومعدودنشراتی سنتیرادر
به فرصتی اگر درآینده تحسیناند. قابل که دارند وجود
دستبیاورم،بهآنهابهصورتمشخصخواهمپرداخت.

پانوشت ها:
از یکی عنوان خوشی« در مردن عیش؛ در »زندگی .1
به آن در که است پستمن نیل کتابهای ترین مشهور

آسیبشناسیتلویزیونوماهوارههاپرداختهاست.
2.مکلوهان،تلویزیونراغولخجالتیمیخواند.

و است بینالمللی سیاست اصطالحات از نرم قدرت .3
یا و  باشیوههایجذاب فرهنگی ارزشهای اِعمال اساسا

بهتعبیریقدرتفرهنگیباایناصطالحافادهمیگردد.
اقتصادی رشد مراحل جوامعیکه لوهان، مک باور به .4
احتمالی آسیبهای برابر در پیمودهاند، را خود فکری و
مصوونیت« »واکسین و مقاوماند تکنالوژی فراوردههای

زدهاند.

عیش،  در  »زندگی 
مردن در خوشی«

فلسفه عصرما

ش
رنو

شه
 

یاداشت دوم
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شکست حزب آنگال مرکل در انتخابات هامبورگ 

تاخیر ۴۸ ساعته در عبور دو کشتی ايرانی از آبراه سويز تونس از عربستان خواست بن علی را تحويل دهد

تداوم اعتراض ها در بحرين 
استقبال امريکا از مذاکره مخالفان با دولت 

صدراعظم  مرکل  آنگال  مسيحی  دموکرات  حزب 
آلمان در انتخابات منطقه ای شهر هامبورگ شکست 

سختی خورده است.
نتايج اوليه انتخابات نشان می دهد که حزب او تنها 22 
درصد از آرا را بدست آورده است. اين در حاليست 
که حزب مخالف سوسيال دموکرات 48 درصد آرا 

را از آن خود کرده است.
بزودی  که  هامبورگ  شهردار  آهلهاوس  کريستوفر 
جايگزين می شود گفت که يک شنبه روز دردناکی 

بود.
کرسی  سه  مسيحی  دموکرات  حزب  ترتيب  اين  به 

ديگر در مجلس عليای آلمان از دست می دهد.
لوايح  تصويب  برای  بيشتری  دشواری  حزب  اين 

خواهد داشت.
به گفته ی خبرنگاران، اين انتخابات نشان داد حزب دموکرات 
پيش  فدرال سال 2013  انتخابات  در  پرچالشی  مسير  مسيحی 
روی خواهد داشت و ممکن است حفظ ايتالف حاکم سخت 

تر شود.
عوامل داخلی در اين انتخابات سهيم بوده، اما رکود اقتصادی 
نيز احتماال در تغيير نظر مردم نسبت به اين حزب نقش داشته 

است.
رشد  از  اکنون  افول شديد،  دوره  يک  از  پس  آلمان  اقتصاد 

سريعی برخوردار است.
در مارچ آينده نيز انتخابات مشابهی قرار است در بادن ورتنبرگ 

برگزار شود.

ريیس جمهور سودان در انتخابات 
شرکت نخواهد کرد 

رييس  البشير  حسن  عمر  می گويند،  سودانی  مقامات 
رياست  آينده  انتخابات  در  کشور  اين  فعلی  جمهور 

جمهوری سودان شرکت نخواهد کرد.
ربی عبداالتی يک مقام ارشد حزب حاکم به خبرگذاری 
رويترز گفته است، عمر البشير در انتخاباتی که قرار است 

پس از چهار سال برگذار شود، شرکت نخواهد کرد.
منظور  به  اصالحات  از  جز  اعالن  اين  او،  گفته  به 

دموکراتيک ساختن سودان به حساب می آيد.
عمر البشير از سوی محکمه بين المللی به جنايات جنگی 
اين  او  خود  اما  است  متهم  دارفور  منطقه  در  عام  قتل  و 

اتهامات را رد می کند.

ريیس جمهور يمن تنها از طريق 
انتخابات کناره گیری می کند 

تنها  می گويد،  يمن  جمهور  رييس  صالح  عبداهلل  علی 
شکست در صندوق های رای دهی او را از قدرت برکنار 
کرده می تواند. وی از سال 1978 ميالدی در قدرت است 
و با درخواست های فزاينده روبروست تا از مقامش استعفا 
بدهد. علی عبداهلل صالح ديروز به خبرنگاران گفت، اگر 
می خواهند تا او از مقامش استعفا بدهد، تنها شکست در 
گيری  کناره  قدرت  از  او  تا  شد  خواهد  باعث  انتخابات 
هزاران  که  می گيرد  حالی صورت  در  او  اظهارات  کند. 
تظاهر کننده در بيرون دانشگاه سنعا تجمع کرده و خواهان 

استعفای رييس جمهور فعلی يمن شدند.
بر اساس گزارش ها، تا حاال 12 تن در نتيجه خشونت های 

ضد حکومتی در بحرين کشته شده اند.

درخواست  سعودی  عربستان  از  تونس  دولت 
کرده است که زين العابدين بن علی، رهبر سابق 

تونس را به اين کشور تحويل دهد.
اعتراضات گسترده مردم،  آقای بن علی در پی 
ترک  را  کشورش  امسال  جنوری   14 روز  در 
او 23 سال  برد.  پناه  به عربستان سعودی  کرد و 

بر تونس حکومت کرده بود.
دولت موقتی محمد غنوشی همچنين از عربستان 
زين  بودن  زنده  که  است  خواسته  سعودی 
وی  سالمت  درباره  و  تاييد  را  بن علی  العابدين 

اطالعات الزم را در اختيار تونس قرار دهد.
بن علی، 74 ساله، در  بر اساس گزارش ها آقای 

شفاخانه ای در عربستان سعودی بستری است.
خود  منابع  از  نقل  به  اخيرا  فرانسه  خبرگزاری 

سکته  دچار  تونس  سابق  رهبر  که  داد  گزارش 
مغزی شده و در شفاخانه ای در جده در »اغما« بسر می برد.

منابع رسمی در عربستان سعودی اين خبر را تاييد نکرده اند.
دولت موقتی تونس در نظر دارد که زين العابدين بن علی را به 

خاطر سرکوب مردم معترض محاکمه کند.
روز يک شنبه هزاران نفر بار ديگر در تونس دست به تظاهرات 
زدند و خواهان تغيير اعضای کابينه فعلی شدند که به گفته آنها 

به حکومت سابق نزديک اند.
محمد غنوشی، نخست وزير که خود از اعضای حکومت سابق 
انتخابات  برگزاری  از  پس  فرصت  اولين  در  می گويد  است، 

آينده از سمت خود کناره گيری می کند.
هرچند گفته می شد آقای بن علی باعث ثبات سياسی و رشد 
قوی اقتصادی شده است، منتقدان می گويند او حقوق بشر و 

ارزش های دموکراتيک را ناديده می گرفت.

بی سابقه  تصميم  به  همچنان  اسراييل  حالی که  در 
عبور دو کشتی ايرانی از آبراه سويز، حساسيت نشان 
می دهد، و امريکا نيز تاکيد می کند که تحرکات اين 
دو کشتی ايرانی را رصد خواهد کرد، عبور اين دو 
به  ديگر  ساعت   48 دست کم  سويز  آبراه  از  کشتی 

تاخير افتاده است.
اعالم  يک شنبه  شامگاه  سويز  آبراه  مصری  مديريت 
کرد که کشتی های جنگی ايرانی »الوند« و »خارگ« 
نخواهند  عبور  آبراه  از  بامداد چهارشنبه  تا  دست کم 

کرد. اما به داليل آن اشاره ای نکرد.
قراربود اين دو کشتی حدود ساعت شش بعدازظهر 
يکشنبه )به وقت مصر، هفت و نيم شامگاه ايران( به 
پشت آبراه سويز برسند و همراه با شکشتيرهای ديگر 
شش  ساعت  تا  بمانند  باقی  انتظار  درصف  جهانی، 

باريکه  وارد  کانال،  دروازه  شدن  گشوده  با  دوشنبه  بامداد 
راهبردی شده و پس از چند ساعت به آب های دريای مديترانه 

برسند.
ايران اعالم کرده است که کشتی ها می خواهند از اين طريق، 

به بندر در سوريه بروند.
سفير ايران در سوريه و جانشين فرماندهی نيروی دريايی ايران 
اسالمی  جمهوری  دريايی  نيروی  کشتی های  که  گفته اند  نيز 

ايران مدتی در بندر »الذقيه« در سوريه خواهند بود. 
»العالم«، شبکه خبری عرب زبان تلويزيون جمهوری اسالمی 
ايران يک شنبه مدعی شده بود که دو کشتی بامداد   همان روز 
کانال  مصری  مديريت  بالفاصله  اما  کردند،  عبور  آبراه  از 
اعالم کرده بود که کشتی های رزمی ايران هنوز به پشت آبراه 

نرسيده اند.
لنگر  جده  سعودی  بندر  در  مدتی  ايرانی  کشتی  فروند  دو 

سواحل  ظاهرا  که  است  روزی  چند  اکنون  و  بودند  انداخته 
عربستان را ترک کرده اند.

بنيامين نتانياهو، نخست وزير اسراييل، يکشنبه در نشست هيات 
دولت اسراييل گفته بود که کشورش برنامه عبور کشتی های 
جنگی ايران را از آبراه سويز به سوی سوريه، »اقدامی وخيم 
تلقی می کند«، و افزوده بود که »تالش تهران، گسترش رخنه 

در منطقه است.«
به  ايران،  نظامی  تحرک  »اين  اسراييل،  وزير  نخست  گفته  به 
خوبی نشان می دهد که اسراييل در چه منطقی فاقد ثباتی قرار 

دارد.«
بود  کرده  اضافه  دولت  جلسه  آن  در  اسراييل  نخست وزير 
امنيتی  نيازهای  ثابت می کند که  ايرانی  »عبور کشتی های  که 
هم  کشور  نظامی  بودجه  بايد  لذا  و  شده  دگرگون  اسراييل 

تقويت شود.«

در حالی که وزارت خارجه امريکا و عربستان 
سعودی حمايت خود از گفتگو ميان حکومت 
بحرين و مخالفان را اعالم کردند، روز دوشنبه 
پايتخت  منامه،  در  معترض  هزاران  همچنان 

بحرين، خواستار تغيير دولت شدند.
دوشنبه،  روز  رويترز  خبرگزاری  گزارش  به 
ضمن  و  زده  اعتصاب  به  دست  منامه  معلمان 
همراه  به  شهر،  اين  مرواريد  ميدان  در  تجمع 
ديگر معترضان خواستار برکناری حمد بن عيسی 
اين  از مقام خود شدند.  آل خليفه، شاه بحرين، 
خبرگزاری تعداد معترضان حاضر در ميدان را 

حدود 10 هزار نفر اعالم کرده است.
روز  که  دارد  ادامه  حالی  در  اعتراض ها  اين 
خارجه  امور  وزير  کلينتون،  هيالری  يک شنبه 
اياالت متحده و همتای سعودی خود، در يک 

بحرين  در  معترضان حکومت  ميان  از گفتگو  تيلفونی  تماس 
استقبال کردند.

نيروهای  خويشتنداری  »لزوم  بر  تاکيد  ضمن  کلينتون  خانم 
برای  مسالمت جويانه  راه حلی  پی گيری  و  بحرين«  در  امنيتی 
حل بحران در اين کشور که از همپيمان نفتی امريکا به شمار 
می رود، از پيشنهاد شاه بحرين به احزاب مخالف مبنی بر ورود 

به مذاکره با حکومت استقبال کرد.
شاه بحرين روز شنبه ضمن اين فراخوان و به دنبال درخواست 
نيروهای ارتش،  از  معترضان در مورد تخليه خيابان  های شهر 
را  شهر  خيابان های  از  نظامی  نيروهای  »فوری«  خروج  فرمان 

صادر کرد.
بحرين که محل  ثبات در  بر حفظ  هيالری کلينتون همچنين 

استقرار ناوگان پنجم اياالت متحده است تاکيد کرد؛ ناوگانی 
دريای  فارس،  خليج  منطقه  در  نظامی  عمليات  مسووليت  که 

عرب و شرق افريقا را برعهده دارد.
همپيمانان  حمايت  به  نسبت  زمينه  اين  در  خارجه  امور  وزير 
و  احزاب  گفتگوهای  آغاز  از  بحرين  بين المللی  و  ناحيه ای 
حکومت در اين کشور ابراز اميدواری کرد و آن را »ابتکار و 
راهی سازنده برای حفظ ثبات بحرين و استحقاق آرمان های 

تمامی مردم بحرين« دانست.
بزرگترين  »الوفاق«،  سياسی  گروه  جمله  از  مخالف  احزاب 
حزب شيعه بحرين، خواستار سلطنت منطبق بر قانون اساسی، 
برپايی دولت برآمده از انتخابات، گفتگو بر سر تدوين قانون 

اساسی و آزادی تمامی زندانيان سياسی هستند.
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گزارش ها حاکی است که معترضان در طرابلس، پایتخت 
لیبیا، به ساختمان های رادیو و تلویزیون دولتی این کشور 
»کمیته  از  مختلفی  شعبه های  ساختمان های  و  برده  حمله 
خلق« را که نهاد اصلی دولتی در این کشور است به آتش 

کشیده اند.
مقرهای  که  داد  گزارش  دوشنبه  روز  فرانسه  خبرگزاری 
رادیویی  شبکه  و  »الجماهیریه«  تلویزیونی  شبکه  اصلی 
و  شده  روبه رو  حکومت  مخالفان  هجوم  با  »الشبابیه« 
برنامه های شامگاهی هر دو شبکه روز یک شنبه قطع شد 

ولی بامداد دوشنبه از سر گرفته شد.
روز  بامداد  و  شب  لیبیا،  در  اعتراض ها  گزارش ها،  بر  بنا 
و  شده  کشیده  کشور  این  پایتخت  طرابلس،  به  دوشنبه 
معترضان از یک سو و نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها 
از سوی دیگر، هریک سعی داشته اند کنترول مرکز شهر 

را به دست بگیرند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، در حالی که دامنه 
این  پایتخت  لیبیا هم اینک  اعتراض های  شهرهای شرق 
کشور را نیز در بر گرفته، سیف االسالم، پسر دوم معمر 
قذافی، بامداد دوشنبه گفت که معمر قذافی، رهبر لیبیا، 
از قدرت کناره نخواهد گرفت و هواداران او »تا آخرین 

نفر« در برابر معترضان می ایستند.
لیبیا می ماند و  لیبیا است و در  افزود که پدرش در  وی 
ارتش نیز پشتیبان اوست. سیف االسالم قذافی افزود: »ما 

تا آخرین دقیقه می جنگیم، تا آخرین گلوله.«
این در حالی است که بنا بر گزارش ها، نیروهای ارتش 
روی  به  آتش  گشودن  فرمان  از  مختلف  شهرهای  در 
معترضان سرپیچی کرده اند و گزارش هایی نیز از پیوستن 
به دست  معترضان  صف  به  ارتش  واحدهای  برخی 

می رسد.
پسر دوم معمر قذافی، در ادامه، ناآرامی های این کشور 
و  خارجی  عوامل  زندانی ها،  اوباش،  و  »اراذل  کار  را 
اسالمگراها« دانست و هشدار داد که اگر اوضاع برگردد، 
جنگ داخلی رخ می دهد و »غرب، لیبیا را اشغال خواهد 

کرد.«
برخی  قول  خود  سخنرانی  از  دیگری  بخش  در  وی 
اصالحات و افزایش دستمزدها را داد و گفت: »می گویید 
در  می توانیم  می خواهیم؛  حقوق  و  حق  و  دموکراسی 
باید پیش از این هم در موردش  موردش گفتگو کنیم، 
گفتگو می کردیم. یا مذاکره کنیم یا جنگ خواهد شد.«

پسر قذافی افزود: »در آن صورت، به جای گریستن برای 
۲۰۰ کشته، ما برای صدها هزار کشته خواهیم گریست.«

به گزارش رویترز، پس از سخنرانی سیف االسالم، صدها 
به  طرابلس  شهر  مرکز  در  قذافی  معمر  هواداران  از  تن 

با گروه هایی  و  درآمده  حرکت 
از معترضان درگیر شدند.

هم چنین  خبرگزاری  همین 
بامداد  که  می دهد  گزارش 
همایش های  »مرکز  دوشنبه 
خلق« که محل اصلی گرد آمدن 
مرکز  در  حکومت  هواداران 
چندین  و  است  طرابلس  شهر 
مقر پولیس به آتش کشیده شده 
خاموش  در  آتش نشانان سعی  و 

کردن شعله ها دارند.

                  تلويزيون سبا
نشرات خبری بیست وچهار ساعته تلویزیون سبا، در سال ۲۰۰8 میالدی آغاز و درحال حاضر سیزده والیت بزرگ کشور را از طریق دو کانال خود تحت پوشش نشراتی دارد. تلویزیون سبا در نظر دارد تا هفت والیت دیگر را نیز 

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

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

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

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

در حمله موشکی امريکا به پاکستان 
هفت نفر کشته شدند 

  

در حمله هواپیماهای بدون سرنشین امریکایی به مناطقی در شمال 
غربی پاکستان، دست کم هفت نفر کشته شده اند.

مقامات محلی در پاکستان می گویند در این حمالت، پایگاهی در 
منطقه قبیله ای »اعظم ورسک« در بخش مرزی وزیرستان جنوبی، 

مورد اصابت موشک قرار گرفته است.
این مقامات همچنین به بی بی سی گفته اند در میان کشته شدگان، 

چند شبه نظامی اهل پنجاب هم به چشم می خورند.
از این منطقه همواره به عنوان پناهگاه شورشیان القاعده و طالبان 

یاد می شود.
استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در حمله به مواضع نیروهای 
آمدن  کار  روی  زمان  از  پاکستان،  قبیله ای  مناطق  در  شورشی 

باراک اوباما، رییس جمهور امریکا افزایش یافته است.
تنها در یک سال گذشته در بیش از صد مورد، گزارش هایی مبنی 

وقوع این نوع حمالت در این منطقه مخابره شده است.
بدون سرنشین  با هواپیماهای  تنها حمله  اخیر،  این وجود حمله  با 

طی یک ماه گذشته به حساب می آید.
امریکا معموال انجام چنین حمالتی را تایید نمی کند، اما تحلیلگران 
معتقدند تنها نیروهای ارتش امریکا ظرفیت انجام چنین حمالتی را 

در این منطقه از پاکستان دارند.
به  پیش  ماه  یک  از  که  می گیرد  صورت  شرایطی  در  حمله  این 
از  یکی  دستگیری  پی  در  پاکستان  و  امریکا  روابط  این سو، 
پاکستانی در الهور، رو  قتل دو  اتهام  به  امریکا  کارکنان سفارت 
در  می کند  ادعا  امریکایی  شهروند  این  است.  گذاشته  تیرگی  به 
دفاع از خود، این افراد را که قصد دزدی اموال او را داشته اند به 
به  قوانین مربوط  به  استناد  با  امریکایی  قتل رسانده است. مقامات 
مصونیت دیپلوماتیک، خواهان آزادی کارمند وزارت خارجه این 
کشور شده اند. در تحولی جدید در ارتباط با این پرونده، روزنامه 
بیست  دوشنبه،  روز  شماره  در  که  مطلبی  در  گاردین،  بریتانیایی 
فبروری چاپ کرده است، می گوید در جریان تحقیقاتی  و یکم 
که در پاکستان و امریکا انجام داده پی برده است که این کارمند 
وزارت امور خارجه امریکا از ماموران سازمان اطالعاتی این کشور 

موسوم به سیا بوده است. 
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آخرين مهلت ثبت نام دوره های ماستری دانشگاه آزاد اسالمی کابل 8

این دانشگاه برای دوره های ماستری حقوق، علوم سیاسی، مدیریت،  جامعه شناسی، اقتصاد، برنامه ریزی شهری و روستایی 
ثبت نام می کند. 

شرايط: 
ـ داشتن مدرک لیسانس مورد تایید وزارت تحصیالت  عالی 

ـ پذیرش در کنکور و مصاحبه 
زمان ثبت نام: تا 5 حوت 1389،  همه روزه از ساعت 8 تا 16 

برگزاری کنکور: 13 حوت 1389 
شروع کالس ها: ۲5 حوت 1389 

برای ثبت نام با در دست داشتن فتوکپی مدرک تحصیلی + يک قطعه عکس + فتوکپی تذکره،  به 
دانشگاه مراجعه نمايید. 
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