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يافتن  در  مجلس  نمايندگان  کابل:  8صبح، 
اين  رييس  انتخاب  بن بست  براي حل  راهكار، 

مجلس بازهم ناكام مانده اند.
ديگر  بار  مجلس  اين  گذشته   روز  نشست  در 
نمايندگان نتوانستند راهكاري را براي گزينش 

رييس مجلس نمايندگان جستجو كنند.
با  نمايندگان  مجلس  گذشته ي  روز  نشست 
در  چهارشنبه  روز  تنش هاي  تاثير  زير  آن كه 
شماري  و  بود  شده  برگزار  نمايندگان  مجلس 
نسيمه  معذرت خواهي  خواهان  نمايندگان  از 
نيازي از محمد محقق شدند ولي به دليل عدم 
حضور خانم نيازي اين موضوع به روزهاي بعد 

موكول شد.
هر چند شماري از نمايندگان فعاليت كميسيون 
مجلس  رييس  انتخاب  براي  بن بست  حل 
راي گيري  بر  و  خوانده  ناكام  را  نمايندگان 
وظايف  اصول  تعديل  مورد  در  نمايندگان 
داخلي و يا فرستادن مساله به كميسيون نظارت 
ولي  داشتند،  پافشاري  اساسي  قانون  تطبيق  بر 
برخي نمايندگان مجلس بر ادامه كار كميسيون 
و يافتن نامزد توافقي براي احراز رياست مجلس 

نمايندگان تاكيد كردند.

تقریبا نود درصد حمالت انتحاری 
قبایلی  سرحدی  مناطق  از 
چمن،  کته خیل،  میرامشاه، 
شمالی  وزیرستان  وانه،  باجاور، 
سازماندهی  جنوبی  وزیرستان  و 
می شود. حکیم اهلل مسعود، گروه 
گروه  و  طیبه  لشکر  محمد،  جیش 
اساسی ترین  حقانی  سراج  الدین 
انتحاری  حمالت  آماده کنندگان 

هستند.

عضو   34 کابل:  8صبح، 
تاز گي  به  كه  مجلس  انتصابي 
مجلس  رييس  سوي  از 
روز  بودند،  شده  برگزيده 
گذشته ضمن سوگند وفاداري 
دوم  معاون  سوي  از  نظام،  به 
ساله ي   5 كار  جمهور،  رييس 
شروع  سنا  مجلس  در  را  خود 

كردند.
بر بنياد ماده ي 84 قانون اساسي انتصاب 
از  سال   5 براي  سنا  مجلس  سوم  يك 
بوده كه وي  رييس جمهور  صالحيت 
را  خبير   و  خير  افراد  است  مكلف 
سنا  مجلس  به  باشند،  زن  آنان  نيم  كه 

انتصاب كند.
كريم خليلي، معاون دوم رييس جمهور 
پس از مراسم سوگند به اعضاي انتصابي 
مجلس گفت تمام اعضاي حكومت و 
افغانستان  مردم  امانت دار  ملي  شوراي 
هستند و بايد آن ها وظيفه هاي شان را به 

نحو مناسب به پيش ببرند.
مجلس  به  شده  معرفي  ليست  بنياد  بر 
را  انتصابي  عضو   34 از  نيمي  سنا، 
از  آن  ديگر  نيم  و  جديد  چهره هاي 

نمايندگاني كه گفته مي شود طرفدار حكومت 
هستند بيشتر خواهان ارجاع مساله انتخاب رييس 
مجلس نمايندگان به كميسيون نظارت بر تطبيق 
و  بزرگ  گروه هاي  اما  هستند  اساسي  قانوني 
كوچكي كه يا مخالف سياسي حكومت و ياهم 
مستقل مي باشند، با هرگونه مداخله ي كميسيون 
نظارت بر تطبيق قانون اساسي و يا حكومت، در 
مخالفت  نمايندگان  مجلس  تصميم گيري هاي 

نشان مي دهند.
اداري  هيات  دستور  به  كه  است  درحالي  اين 
موقت مجلس نمايندگان جريان زنده ي نشست 
روز گذشته مجلس نمايندگان از طريق رسانه ها 
متوقف شده است و تلويزيون ملي افغانستان كه 
جلسه ي  زنده ي  پوشش  گذشته  هفته هاي  در 
از  نيز  داشت  عهده  به  را  نمايندگان  مجلس 

نشرات زنده خود صرف نظر كرده است.
نمايندگان  مجلس  كه  می شود  گفته  همچنين 
يك كميسيون ده نفره را جدا از كميسيون 60 
رياست  نامزد  معرفی  برای  بن بست،  حل  نفره 
اين  است  قرار  و  است  كرده  موظف  پارلمان 
را  رياست  نامزد  آينده  جلسه  در  كميسيون 

معرفی كند.

شمول  به  قومي  متنفذان  و  بزرگان  
دوره ي  در  كه  مجددي  صبغت اهلل 
داشتند،  حضور  سنا  مجلس  گذشته ي 

انتصاب شده اند.
كنار  در  كه  است  درحالي  اين 
شماري  سالخورده،  چهره هاي  برخي 
رسانه ها،  عرصه ي  در  فعال  چهره  هاي 
چشم  به  تجارتي  و  حقوق بشر  مدافع 

مي خورند.
مجلس سنا 102 عضو دارد كه به ترتيب 
يك سوم آن به نمايندگي از شوراهاي 
ولسوالي ها به مدت سه سال، يك سوم 
به  واليتي  شوراهاي  از  نمايندگي  به 
مدت چهارسال و يك سوم ديگرآن از 
سوي رييس جمهور به مدت پنج سال 

انتصاب مي شوند.

 34 عضو انتصابي مجلس سنا سوگند یاد کردندمجلس نمایندگان بازهم بی نتيجه ماند

عناوین 
مطالب امروز:

سخنگوی ریاست امنیت ملی:

حمالت انتحاری از پاکستان سازمان دهی می شوند

] ادامه در صفحه5[

این  خانه ی 
ملت است؟! 

مجموعه ی رفتارهای نمایندگان 
در یک ماه اخیر و کشمکش های 
ریاست  کرسی  سر  بر  قومی 
به  بی توجهی  و  پارلمان 
و  آب  این  و  مردم  سرنوشت 
که  می دهد  نشان  همگی  خاک 
وعده های انتخاباتی بسیاری از 
نمایندگان بی اساس و فریبنده 
چهره ها،  این  حضور  با  و  بود 
آن  زیبنده  هرگز  مجلس  تاالر 
نیست که خانه ملت نام گرفته 

شود. 
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مونیخ  فنی  دانشگاه  کارشناسان 
از  یکی  حداقل  که  گفته  اند  آلمان 
را  بامیان  بودا در  دو مجسمه عظیم 

می  توان بازسازی کرد.
بازسازی  و  مرمت  بخش  مدیران 
فنی  دانشگاه  در  باستانی  آثار 
تحقیقات  که  دادند  اطالع  مونیخ 
این  به  گذشته  ماه  هجده  طی  آنها 
بازسازی  که  است  رسیده  نتیجه 
دره  در  بودا  عظیم  مجسمه های 
بامیان »بسیار دشوار اما امکان پذیر« 

است.
 ۲۰۰۱ مارچ  در  بودا  عظیم  مجسمه  دو 
شدند.  منفجر  طالبان  حکومت  توسط 
با  داشتند  قصد  طالبان  پیکارجویان 
تخریب یادبودهای کیش بودایی، »آثار 

شرک« را نابود کنند.
متحد  ملل  سازمان  فرهنگی  سازمان 
را  بودا  عظیم  مجسمه های  )یونسکو( 
دانسته  جهان  فرهنگی  میراث  از  بخشی 
کارشناسان  از  دلیل  همین  به  و  بود 
امکان  بررسی  برای  مونیخ  دانشگاه 

بازسازی مجسمه ها یاری خواسته است.
هیات بازسازی آثار باستانی در دانشگاه 
بازسازی  که  است  گفته  مونیخ  فنی 
زیرا  است،  دشوار  بسیار  مجسمه ها 
»مجسمه ها به کلی تخریب شده و بخش 
شده  تبدیل  شن  و  سنگ  به  آنها  عمده 

هوانوردی  و  ترانسپورت  وزارت 
یک  مسافربری  هواپیمای  می گوید 
شرکت خصوصی که اوایل سال جاری 
جعلی  اسناد  کرد،  سقوط  خورشیدی 

داشته است.
این هواپیما که مربوط شرکت هواپیمایی 
از  سرنشین  چهل  از  بیش  با  بود  »پامیر« 
والیت کندز به سمت کابل در پرواز بود 
و در نزدیکی گذرگاه سالنگ در حدود 
صفحه  از  کابل  شمال  کیلومتری  صد 

رادار ناپدید شد.
از  پس  روز  چندین  هواپیما  این  الشه 
حادثه پیدا شد و مقامات گفتند که چهل 
پنج  و  مسافر  هشت  و  سی   - نفر  سه  و 
خدمه پرواز - در این حادثه کشته شدند.

در  نیز  خارجی  شهروند  شش  حداقل 
میان قربانیان این حادثه بودند.

وزارت ترانسپورت پس از حدود ده ماه 
از این حادثه می گوید که تحقیقات آنها 
در این مدت در مورد یافتن علت اصلی 

سقوط این هواپیما بی نتیجه مانده است.
داوود علی نجفی، سرپرست این وزارت 
جعبه  که  گفت  کابل  در  خبرنگاران  به 

صادرات برق ترکمنستان به افغانستان 
پنج برابر افزایش خواهد یافت 

حکومت ترکمنستان از پروژه انتقال برق به افغانستان خبر داده است که با اتمام 
آن صادرات برق آن کشور به افغانستان، پنج برابر افزایش خواهد یافت.

بعد  دیروز گفت که  ترکمنستان،  سردار دوردیف سخنگوی وزارت خارجه 
تمام شود،  برق  لین های  و  پایه ها  از سال ۲۰۱3 میالدی زمانی که کار نصب 
فی  »کیلووات  میلیارد  اعشاریه شش  به یک  افغانستان  به  برق  شاید صادرات 

ساعت« برسد.
تقریبا 39۰  پایه های جدید  لین های فعلی و نصب  ترمیم  افزود که  دوردویف 

میلیون دالر مصرف می خواهد که همه اش را ترکمنستان می پردازد.
ترکمنستان فعاًل ساالنه سه صد و بیست و پنج میلیون کیلووات فی ساعت برق 

صادر می کند.

است.«
از  باید  مجسمه ها  بازسازی  برای 
تا  باستانی  آثار  مرمت  سنتی  روش های 
آخرین دستاوردهای کامپیوتری استفاده 

کرد.
می توان  کارشناسان  عقیده  به 
استخوان  بندی هر پیکره را با سیلیسیوم از 
نو ساخت و سپس نمایه آن را با قطعات 

بازمانده از مجسمه های اصلی پر کرد.
از هر مجسمه یک مدل سه بعدی ساخته 
در  را  قطعات کنده شده  است که  شده 

مکان اصلی آنها نشان می دهد.
برای  مونیخ  دانشگاه  کارشناسان  نظر  به 
در  باید  یا  مجسمه ها  از  یکی  بازسازی 
تاسیس  بزرگ  کارگاهی  بامیان  دره 
شود و یا بیش از دو تن قطعه بازمانده از 

مجسمه ها به آلمان حمل شود.

کامال  هواپیما  این  سیاه 
هیات  و  شده  تخریب 
شواهد  نتوانسته  بررسی 
را  آن  در  شده  ثبت 

ارزیابی کند.
گفت  نجفی  آقای  اما 
آنها  تحقیقات  که 
که  است  داده  نشان 
الزم  اسناد  هواپیما  این 
به گفته  نداشته و  پرواز 
آن  پرواز  اسناد  او 

»جعلی« بوده است.
او گفت که وزارت ترانسپورت در نظر 
دارد با شرکت هواپیمایی پامیر »برخورد 
نجفی،  آقای  گفته  به  و  کند  قانونی« 
»برخورد قانونی در این گونه موارد پس 

گرفتن مجوز فعالیت شرکت است.«
گفتگو  در  پامیر  هواپیمایی  شرکت  اما 
با بی بی سی به این تصمیم اعتراض کرد 
زمان  در  هواپیما  این  اسناد  که  گفت  و 

پرواز اشکالی نداشته است.
امان اهلل حمید، رییس شرکت پامیر گفت 
این  در  ترانسپورت  وزارت  حاال  تا  که 

زیر  مجسمه ها  از  بازمانده  قطعات 
نظارت یونسکو نگه داری می شوند.

دو مجسمه عظیم بودا، با ارتفاع ۵۵ 
و 3۸ متر، در حوالی قرن های پنجم 
و ششم میالدی بر فراز دره بامیان در 
کنار شاهراه تاریخی »جاده ابریشم« 

بنا شدند.
میالدی  دهم  قرن  تا  منطقه  این 
کیش  زیارتگاه های  از  یکی 
در  باستان  عهد  در  بود.  بودایی 
اطراف  بی شمار  حفره های  و  غارها 
بودایی زندگی  مجسمه ها هزاران راهب 

و عبادت می کردند.
دو  که  می دهد  نشان  تازه  پژوهش های 
در  بامیان  دره  در  بودا  عظیم  مجمسه 
دور  فاصله های  از  و  بوده  رنگی  اصل 

درخششی چشمگیر داشته اند.
تیره  آبی  از  با رنگ هایی  پیکره ها  جامه 
تا صورتی و نارنجی مزین بوده است. در 
رنگ  به  بزرگتر  مجسمه  بعد  دوره های 
سرخ و مجسمه کوچکتر به رنگ سفید 

در آمد.
به نظر کارشناسان رنگ کردن مجسمه ها 
هلنی صورت گرفته  فرهنگ  از  تاثیر  به 
را  یونانیان مجسمه های خود  است، زیرا 
همواره رنگ می کردند. احتمال می رود 
اسکندر  ارتشیان  توسط  سنت  این  که 

کبیر به این منطقه راه یافته باشد.

اما او  زمینه به آنها اطالعی نداده است، 
گفت که اگر اسناد پرواز هواپیما مشکل 
داشته است، این مساله مربوط به شرکتی 
آن  از  را  هواپیما  این  آنها  که  می شود 

خریداری کرده بودند.
آقای حمید گفت: »هواپیما را از کشور 
و  بودیم  کرده  خریداری  بلغارستان 
باید  شرکت  این  ما،  قرارداد  براساس 
اسناد هواپیما را به ما می فرستاد و ما آن 
این  که  می دادیم  تحویل  وزارت  به  را 

کار را کردیم.«
لغو مجوز  آقای حمید در مورد احتمال 
را  این  »ما  گفت:  شرکت  این  فعالیت 
است که  موضوعی  این  نمی کنیم.  قبول 
که  شرکتی  از  ترانسپورت  وزارت  باید 
از آن هواپیما را خریداری کرده بودیم 
فرستاده  بلغارستان  به  هیاتی  باید  بپرسد. 
هواپیما  اسناد  مورد  در  آنها  از  و  شود 

سوال کند.«
پامیر  مسافربری  هواپیمای  سقوط 
ایمنی  مورد  در  را  جدی  نگرانی های 
پرواز در افغانستان به وجود آورده است.

رییس  کرزی،  حامد  دلیل،  همین  به 
تا  داد  دستور  زمان  همان  در  جمهور 
در  که  هواپیماهایی  تمامی  وضعیت 
ارزیابی  نو  از  می کنند،  پرواز  افغانستان 

شود.

پارلمان روسیه 
قرارداد حمل و نقل 

امکانات نظامی با 
امریکا را تصویب کرد 
نقل  و  حمل  قرارداد  روسیه  پارلمان 
متحده  ایاالت  با  نظامی  امکانات 
اجازه  که  کرد  تصویب  را   امریکا 
برای  ناتو  پرسونل  و  تجهیزات  انتقال 
از طریق روسیه را می دهد.  افغانستان 
راه های  به  ناتو  اتکای  ترتیب  بدین 

حمل و نقل پاکستان کمتر می شود.
قرارداد حمل و نقل روسیه و ایاالت 
سال  سفر  هنگام  به  امریکا  متحده 
جمهور  رییس  اوباما  باراک   ۲۰۰9
ایاالت متحده امریکا به روسیه  مورد 
بود  بود. هدف آن  قرار گرفته  توافق 
که  را  نامبرده  کشور  دو  مناسبات  تا 
در سال ۲۰۰۸ براثر جنگ بین روسیه 
گرجستان  غرب  جانبدار  حکومت  و 
بهبود  نو  از  سر  بود،  شده  خراب 

بخشد.

صبح شنبه 
سه راکت به شهر 
کابل اصابت کرد 

به  راکت  فیر  سه  شنبه  روز  سحرگاه 
از  نقل  به  کرد.  اصابت  کابل  شهر 
پیش  راکت ها  این  آلمان،  صدای 
هنگامی  و  کار  ساعات  شروع  از 
شلیک  بود،  خالی  تقریبا  جاده ها  که 

شدند.
زمری بشری سخنگوی وزارت داخله 
گفته است: »صبح شنبه سه راکت به 
کنار  در  یکی  شده اند.  شهرشلیک 
اما  است  کرده  اصابت  کابل  دریای 
مالی  و  جانی  خسارات  خوشبختانه 
دیگر  راکت  دو  است.«  نیاورده  بار 
اصابت  بازار  و  رهایشی  مناطق  به 
این  که  است  گفته  بشری  کرده اند. 
راکت ها از سمت شرقی کابل شلیک 
افغانستان  مردم  دشمنان  او  شده اند. 
طالب  شورشیان  همان  منظور  که  را 
راکت اندازی  این  مسوول  می باشد، 

خوانده است.

حمله انتحاری در 
میدان بزکشی در 

فاریاب 25 زخمی و 
کشته داد

در نتیجه حمله انتحاری چاشت دیروز 
شیرین  ولسوالی  بزکشی  میدان  در 
تگاب والیت فاریاب، یک تن کشته 

و ۲۵ تن دیگر زخمی شده اند. 
شیرین  ولسوال  گهربیگ  لقمان  سید 
تگاب به رسانه ها گفته است که فرد 
همراه  انفجاری  مواد  انتحارکننده، 
منفجر  تماشاچیان  میان  در  را  خود 

کرد. 
وی افزود که کشته و زخمی شدگان 
و  جوان  مردان  همه  رویداد،  این 
تماشای  به  که  بوده اند  کهنسال 

بزکشی گرد آمده بودند. 
که  نمود  عالوه  گهربیگ  آقای 
تگاب  شیرین  شفاخانه  به  زخمی ها 
صحی  وضعیت  اما  گردیده،  منتقل 
شده  گزارش  وخیم  آنان  تن  هفت 

است. 
مسوولیت این حمله را تا هنوز شخص 

یا گروهی به عهده نگرفته است. 

بازسازی مجسمه  های بودا در بامیان امکان پذیر اما دشوار است

هواپیمای ساقط شده پامیر اسناد جعلی داشته است
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حمله بر میدان بزکشی 
چه پیامی دارد؟

در یک یورش وحشیانه انتحاری بر یک میدان 
بزکشی در ولسوالی شیرین تگاب والیت فاریاب، 
البته  25 تن زخمی شدند و یک تن کشته شد. 
قرار گفته ی ولسوال آنجا وضعیت صحی هفت 
تعریف  وخیم  رویداد  این  از زخمی شدگان  تن 
شده است. در ضمن گفته شده است که در این 
قرار  حمله  مورد  آنانی که  تروریستی،  حمله ی 
گرفته اند همه مردان جوان یا کهن سالی بوده اند 
این  واقع  در  بودند.  آمده  گرد  تماشا  برای  که 
اخیر  روزهای  طی  طالبان  که  داد  نشان  حمله 
مردم  و  دولت  با  مواجهه  در  را  تاکتیک شان 
دیگر  کرام!  طالبان  داده اند.  تغییر  افغانستان 
بلکه  نمی گیرند،  نشانه  را  نظامی  اهداف  فقط 
بتواند  آن  بر  حمله  که  کسی  هر  و  چیزی  هر 
رعب و وحشت در مردم ایجاد کند، برای آنان 
بازار  چه  باشد،  مسجد  چه  است؛  هدف  یک 
مکتب.  و  مدرسه  چه  و  ورزشی  میدان  چه  و 
قرار  درتنگنا  از  ناشی  یا  برخوردی  این چنین 
و  چیز  همه  بر  دیوانه وار  که  آنهاست  گرفتن 
همه کس حمله می کنند و یا برعکس می خواهند 
حضور خوفناک شان را در همه جا نشان دهند 
تا با استناد به آن، امتیازاتی را که به آنان داده 

می شود بیشتر سازند. 
سرگرم  صلح  شورای  که  است  حالی  در  این 
دیدار از ترکیه است و خود را آماده می سازد 
تا از گوانتانامو دیدار کند و تعدادی از برادران 
آزاد  زندان  از  مانده اند،  که غیرمسلح  را  طالب 
به  پیوستن  امکان  و  اجازه  آنان  به  و  کند 
صفوف طالبان را بدهد. دولت افغانستان تازه 
نود  یافته است که حدود  این حقیقت دست  به 
فی صد عملیات های انتحاری در خاک پاکستان 
دفاع  محترم  وزیر  ولی  می شوند  طرح ریزی 
می کند  خوش بینی  اظهار  امریکا  در  افغانستان 
علیه  مبارزه  در  پاکستان  آمادگی های  که 
که  البته  اما  است!  شده  بیشتر  تروریست ها 
هیچ  نیازمند  دیگر  مشابه  ادعاهای  و  ادعا  این 
شاهد و دلیلی نیست. همین که یک وزیر و آنهم 
وزیر دفاع کشور از آن سخن می گوید کافیست. 
مردم  خوشبینی هایی  چنین  با  تمام  سال  ده 
دادند.  کشتن  به  و  کردند  اغفال  را  افغانستان 
گروه  از  چگونه  حضرات  که  نبرده ایم  یاد  از 
است،  رفتن  بین  از  در حال  که  طالبان  کوچک 
می بینیم  که  شد  همین  نتیجه  می گفتند.  سخن 
نیست؛  مصوون  جایی  هیچ  دیگر  این که  آن  و 
حمالت  این  که  شود  گفته  سابق  مثل  هرچند 
این  و  است  طالبان  شکست  نشان دهنده ی 

حمالت بزدالنه توصیف شود.
اکنون و پس از ده سال کشتار مردم بی دفاع و 
غیرنظامی، تازه پاکستان به عنوان مرکز تمویل 
بلکه  طالبان  البته  نه  و   - طالبان  و...  تجهیز  و 
 - ناراضی  برادران  و  دولت  مسلح  مخالفین 
نشان داده می شود. این درست و روشن است 
ولی در حالی که شورای عالی و انتصابی صلح 
دیدار  پاکستان  از  طالبان  حامیان  میزبانی  به 
آنان  آمادگی  از  طالبان  غیاب  در  و  می نمایند 
سخن  افغانستان  دولت  به  شدن  نزدیک  برای 
می گویند و طالبان هم با حمله بر یک فروشگاه 
و سپس سیتی سنتر و شعبه ی کابل بانک و در 
نهایت میدان ورزشی جواب اصلی را می دهند 
و بر تالش های خودفریبانه ی ما می خندند، چه 

می توان گفت!

زنگ اول


ACKU
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س آتش و  دود  ورای  از 

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

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 
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943
از سال سه تقریبا مدت میگرفتند. اسیر را ملکی افراد

جنگسپریشدهبودیعنیدرستسال74بود.دریکی
ازروزهابرادرمکهمجبوربودبهدنبالکاروغریبیبرود،
ازمسیرراهچهلستونبهطرفشهرمیرودامادرمسیر
در و میشود شلیک زنبورک کوه باالی از راکتی راه
نتیجهافرادیکهدرمسیرسرکبهامیددوبارهبرگشتنبه
خانهبودند،دراینحادثهوحشیانهراکتیزخمیویاهم
شهیدمیشوند.برادرمنیزدرمسیرراهبهشهادتمیرسد.
اورا بهخون اماجسدآغشته اوبودیم مامنتظربرگشتن
بادیدنجسداوزمینگویااززیرپایم برایماآوردند.
کندهشدهباشد،ندانستمکهچهقسمشدوبهیکبارگی
بهزمینخوردم.زمانیکهبههوشآمدمدیگردیرشده
خانه و قبرستان بهطرف را شهیدم برادر جنازه زیرا بود
ابدیمیبردند.افسوسمنبهایناستکهچراخونمردم
بیگناهماهمهروزریختهمیرود،اماکسینیستکهبه
تا هستند، خویش منافع فکر در همه برسد! ایشان فریاد
بهفکرملتومملکت.تادیروزقانوننبود،دولتنبود،
اماامروزقانونوتمامچیزموجوداستولیمتاسفانهکه
جنایتکارانبهجایاینکهمجازاتشوند،موردتشویق
قرارمیگیرند.اینبسیاربیعدالتیاستکهدرحقمردم
ماصورتمیگیرد.مافقطانصافمیخواهیمکهاینحق

ماستوبایدجنایتکارانمجازاتشوند.«


که جنگ از خسته و پریشان حالی و افگار دلی با خواهری
از است، داده ازدست میانگروهی رادرجنگهای برادرش
حقایقجنگچنینقصهمینماید:»ایندردیاستکهتازمانی
کهزندههستممداوانمیشود،زیراایندردقلبوتماموجودم
راازمنگرفتهاست.بهخصوصزمانیکهمیشنومکسانیاز
جنایتکارانحمایتمینمایند،یاهمخودایشانراازدورو
زمانجنگهای از من میشود. تازه من درد میبینم، نزدیک
میانگروهیبرایشمامیگویمزیراصدمهدردورانجنگهای
یادم درست است. گردیده وارد فامیلم و من بر میانگروهی
آمده کابل شهر به مجاهدین نیروهای تازه که زمانی است
بود شده آزاد بود بند قبال آنها طرف از که راههایی بودند،
بابت این از وموادخوراکهزیاددرشهردیدهمیشدومردم
بسیارخوشبودند.درکناراینمردمازیکچیزترسداشتند؛
آزادانه شهر داخل در که بهگروههایی مربوط مسلح افراد از
درحالگشتزنیبودندوبهمردمقدرتنماییمیکردند.بسیار
را قدرت گرفتن بهدست سر بر جدال پیروز احزاب این زود
آغازنمودند.جنگهایمیانگروهیبسیارزوددرشهرکابلو
سایرنقاطکشورآغازشد،اماهستهاینجنگکابلبود.جنگ
تقسیمشده بهچندینحصه ادامهداشتوشهرکابل بهشدت
بسیار آمد و ورفت داشت تعلق بهیکحزب هرساحه بود.
مشکلبود.زمانکهمیخواستیمبهمرکزشهربرویمبایدخطر
راکتهای میگذشتیم. پوسته چندین از و میکردیم قبول را
زیادیازهرطرفسرازیرمیشدویاهمدرجریاندرگیری

بیکفایتیوبیتوجهیشرکتمتذکره
اینشاهراهمدتطوالنیمسدودبودو
با بامیان محلی مقامات توسط قرارداد
برفپاکی و گردید فسخ شرکت این
مردم با ولسوالی طریق از مسیر این
حبیب سید است. قراردادشده محل
صبح 8 به پنجاب ولسوال رضایی، اهلل
گفت:»خوشبختانهامروزراهمواصالتی
بر توسطکارگرانمحلی ولسوالی این
بازشدهاست.«سیدغالم ترافیک روی
برگ تگاب شورای رییس حسنی،
بشری نیروی توسط »امروز گفت: نیز
ترافیک روی بر را مسیر این توانستیم
بازنماییموبرایمسافرینازبازماندن
محمدعلی میدهم.« اطمینان مسیر این
از یکی و غرغری پشته باشنده اخالقی
گفت: میکرد کار برفپاکی این در که کارگران
»اینمسیرازمدتهابدینسومسدودبودولیامروزبه

همکاریمردمازوجودبرفپاکشدهاست.«



هنگامقاچاقموادمخدرگرفتارکردهاند.
گفتهشدهازنزدمحمدابراهیم15کیلوگرامموادمخدر

نیزکشفشدهاست.
عبدالجبارتقویوالیتخاراینرویدادراتاییدکردهاست.



نیروهای ضد حمالت و آمده قندهار به پاکستان چمن
افغانوخارجیرادراینوالیت،سازماندهیمیکرد.

گفتهمیشودرهبربازداشتشده،مسوولیتساختوساز
ماینهایکنارجادهوحمالتانفجاریدربرابرنیروهای
به نیز ارزگان والیت بلوچ دره در را خارجی و داخلی

عهدهداشتهاست.



جنرالدیویدبرنو،یکقوماندانپیشیننیروهایامریکایی
است کرده  شروع پاکستان که است گفته افغانستان در
میخواهد امریکا متحده ایاالت که برسد باور این به تا

حضوردرازمدتیدرمنطقهداشتهباشد.


تکنولوژیدرکشوراست.«
ازهر6کودک، افغانستان ایندرحالیاستکهدر
میمیرد. سالگی 5 سن به رسیدن از قبل کودک 1
بانودلیلبیماریهاییچونسینهبغل،ماالریا،سوتغذیه
راسببمرگومیرکودکاندانستوگفت:»شفاخانه
فرانسویهابرایکودکان،بهکمکحکومتومردم
برنامهوزارت ایجادشدهاست. بنیادآقاخان و فرانسه
صحتبرایناستکهخدماتاینشفاخانهراتوسعه
آن در هم مادرها و والدی خدمات همچنین دهد.

شاملگردد.«
از میباشد، روزه دو برنامه این شامل که موضوعاتی
ویژه مراقبتهای و اعصاب جراحی ارتوپیدی، قبیل

کودکانمیباشد.
یگانه فرانسویها کودک شفاخانه دلیل بانو گفته به
جهانی استندرد که است افغانستان در صحی واحد
موسسه در شفاخانه این میباشد. دارا را
بینالمللیطبابتدنیاتصویبشدهاست.
از خوب مثال یک فرانسویها شفاخانه
طبابت ساحه در بینالمللی همکاریهای
در که عملیاتهایی از بعضی میباشد.
در نیست امکانپذیر افغاستان جای هیچ

اینشفاخانهصورتمیگیرد.
پروتوکلی »طی میگوید: دلیل خانم
امضا به شفاخانه این با همراه دولت که
تعهد افغانستان حکومت است، رسانیده
در پول مقداری ساالنه که است کرده
اختیاراینشفاخانهقراردادهشودتابرای

مریضانبیبضاعتبهکاربردهشود.«



پساز20روزکهمسیرولسوالیپنجابازکوتلشاطو
کهاینولسوالیرابهولسوالییکاولنگومرکزبامیان
وصلمیکند،مسدودبود،دیروزبررویترافیکباز
شد.ولسوالیپنجابیکیمناطقبرفگیروسردسیر
بامیانبهحسابمیآید.پاکسازیمسیراینولسوالی
اثر به اما بود شده قرارداد افغاندوست شرکت با

قوماندانامنیهولسوالیدشتقلعهوالیتتخارهمراهبادو
مامورپولیسبهاتهامقاچاقموادمخدربازداشتشدهاند.
عبدالدیانپیمان،ولسوالینگیقلعهتخاربهرادیوآزادی
قوماندان ابراهیم محمد ولسوالی این پولیس است، گفته
قلعه، ینگی ولسوالی قریه ازیک را قلعه ولسوالیدشت

طالبانمسلحدر بازداشتیکرهبر از نیروهایآیساف
ولسوالیژیریوالیتقندهارخبردادهاند.

بدون آیساف نیروهای ازسوی دیروز که اعالمیهای در
ذکرنامرهبریادشدهمنتشرگردیده،آمدهکهیکرهبر
جریان در آن مسلح افراد از شماری با همراه را طالبان
عملیاتمشترکنیروهایافغانوبینالمللیدرولسوالی

ژیریوالیتقندهاردستگیرنمودهاند.
دراعالمیهافزودهکهاینرهبرطالبانبهتازگیازمنطقه

واشنگتن در افغانستان دفاع وزیر وردک، رحیم جنرال
کشور دو نظامیان اخیر نشستهای از »پس است: گفته
ارتش فرمانده با مذاکره شمول به  پاکستان و افغانستان
پاکستان،چشماندازهمکاریها)بینافغانستانوپاکستان(

بسیارروشنترشدهاست.«

اولینکنفرانسبینالمللیصحتاطفالبهابتکاروزارت
بهمدت فرانسه انستیتوتصحتطفل و عامه صحت
سرپرست دلیل ثریا گردید. برگزار کابل در روز دو
وزارتصحتعامهمیگوید:»هدفازبرگزاریاین
کنفرانسدرمیانگذاشتنآخریندستاوردهایجهان
کودکانوتجاربداکترانمتخصصاطفالخارجاز

کشورباداکترانداخلکشورمیباشد.«
بهگفتهویپایینآوردنمرگومیرکودکانیکیاز
تعهداتحکومتافغانستاناست.اومیگوید:»دولت
افغانستانبهعنوانعضوجامعهجهانیتعهدکردهاست
یکی رسید. خواهد ساله هزار اکتشافی اهداف به که
ازایناهدافکاهشمرگومیرکودکانمیباشد.«

درکشور باز قلب عملجراحی اولین به ادامه در او
قلب جراحی عمل اولین »این گفت: و کرد اشاره
و علم پیشرفت نشاندهنده که میباشد کشور در

راکتی از 
باالی کوه 
شلیک شد

پس از20 روز مسیر ولسوالی پنجاب باز شد

قوماندان امنیه ولسوالی دشت قلعه تخار
 به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شد 

یک رهبر طالبان در قندهار بازداشت شد 

وزیر دفاع از بهبود همکاری ها با پاکستان سخن گفت

اولین کنفرانس بین المللی صحت کودک 
در کابل برگزارشد.

سپری  جنگ  از  سال  سه  تقریبا  مدت 
شده بود یعنی درست سال 74 بود. در 
یکی از روزها برادرم که مجبور بود به 
راه  مسیر  از  برود،  غریبی  و  کار  دنبال 
چهل ستون به طرف شهر می رود اما در 
زنبورک  کوه  باالی  از  راکتی  راه  مسیر 
که  افرادی  نتیجه  در  و  می شود  شلیک 
در مسیر سرک به امید دوباره برگشتن 
این حادثه وحشیانه  بودند، در  به خانه 
می شوند.  شهید  هم  یا  و  زخمی  راکتی 
شهادت  به  راه  مسیر  در  نیز  برادرم 
بودیم  او  برگشتن  منتظر  ما  می رسد. 
ما  برای  را  او  به خون  آغشته  اما جسد 
آوردند. با دیدن جسد او زمین گویا از 
زیر پایم کنده شده باشد، ندانستم که 
زمین  به  بارگی  یک  به  و  چه قسم شد 
خوردم. زمانی که به هوش آمدم دیگر 
دیر شده بود زیرا جنازه برادر شهیدم را 
به طرف قبرستان و خانه ابدی می بردند. 

ACKU
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به  صلح  عالي  شوراي  هیات  سفر 
رايزني  براي  شورا  اين  تالش  و  تركیه 
منطقه اي، نشان می دهد كه اين تصمیم 
با طالبان خاتمه داده  بايد به جنگ  كه 
شود، به صورت بسیار جدي در رهبري 
اما  دارد.  قرار  افغانستان  قدرت سیاسي 
رهبري  كه  است  اين  اصلي  پرسش 
قدرت در افغانستان بر محور چه هدفي 
به  كند؟  صلح  طالبان  با  می خواهد 
كه  است  اين  پرسش  ساده تر،  عبارت 
براي رهبري قدرت در افغانستان پايان 
است،  نهايي  آرزوي  طالبان  با  جنگ 
هدف های  قدرت  رهبران  اين كه  يا 
با  صلح  كه  دارند  نیز  ديگري  سیاسي 
در  و  محوريت  بر  بايستي  نیز  طالبان 
صورت  هدف ها  همان  با  همخواني 

گیرد؟
جهت  آن  از  سوال  اين  پاسخ  يافتن 
نهايي دولت و  اهمیت دارد كه هدف 
حفظ  به  نسبت  دولت  در  تعهد  میزان 
سیاسي،  دستاوردهاي  از  حراست  و 
ده  در  كه  جامعه  حقوقي  و  اجتماعي 
به دست  است،  تصور  قابل  اخیر  سال 
اين  دولت  اساسي  هدف  اگر  می آيد. 
صورت  صلح  طالبان  با  بايد  كه  باشد 
رهبري  براي  صورت  آن  در  گیرد، 
بود  بسیار آسان خواهد  قدرت سیاسي 
كه براي دسترسي به اين هدف به حیث 
هدف اصلي، چیزهاي ديگري را كنار 
بزند. اين چیزها می تواند دستاوردهاي 
جامعه در عرصه گشوده شدن زوايايي 
حاكمیت  در  مردم  مشاركت  براي 

باشند.
هدف  اگر  كه  حالیست  در  اين 
تثبیت  سیاسي  قدرت  رهبري  اصلي 
در  مردم  حاكمیت  و  دموكراسي 
طالبان  با  مصالحه  باشد،  افغانستان 
درجه اهمیت خود را از دست می دهد. 
به  اهمیت انگاري  صورت  در  زيرا 
مردم  سیاسي  مشاركت  و  دموكراسي 
در  طالبان  با  مصالحه  حاكمیت،  در 
صورتي امكان پذير می گردد كه طالبان 
تعديل  خويش  موضع گیري های  در 
وارد كنند و نگاه خود را به نقش مردم 

تغییر دهند.

مورد  اكنون خواست  نیست كه  شكي 
با  صلح  كه  است  اين  جامعه  تاكید 
دموكراسي  پذيرش  به  مشروط  طالبان 
و حقوق مبتني بر دموكراسي از سوي 
از  كه  سريعي  روند  اما  باشد.  طالبان 
اين  می رسد،  مشاهده  به  دولت  سوي 
می كند  ايجاد  را  نگران كننده  تصور 
قايل  اين موضوع اهمیت  به  كه دولت 
نبوده، بلكه اين نظر در نزد دولتمردان 
با طالبان  وجود دارد كه نفس مذاكره 
می تواند آنان را از دردسر خارج سازد.

مردم  نظر  مورد  خواست  به  توجه  با 

استقرار  و  آنان  اقتدار  تثبیت  بر  مبني 
دارد  وجود  انتظار  اين  دموكراسي، 
نیز  سیاسي  قدرت  رهبري  دستگاه  كه 
بر محوريت همین خواست حركت و 
در  بايد  اين كه  يعني  كند.  برنامه ريزي 
قابل  موضوع  اين  قدرت  رهبري  رفتار 
درك باشد كه مذكره با طالبان منوط به 
دست كشیدن آنان از موضع گیري های 
خواسته های  با  كه  است  تندروانه اي 

مردم در تضاد می باشد. 
اين  دوره حاكمیت خويش  در  طالبان 
سیستم حاكمیتي را به نمايش گذاشتند 
تعلق  انحصاري  حق  حاكمیت  كه 
گرفته به آنان است و آنان هرگونه كه 
بخواهند می توانند آن را اعمال كنند. از 
اين رو و برمبناي همین مفكوره، طالبان 
به اساس درك و برداشت خويش خیر 
و شر و نفع و ضرر را براي مردم تعیین 
الزام  اين  با  نیز  را  مردم  و  می كردند 
روبرو می ساختند كه از فرامین صادره 

از سوي آنان، اطاعت كنند.

از تحركاتي  نبايد دولتمردان  اين رو  از 
انجام  طالبان  با  مذاكره  راستاي  در  كه 
زيرا  شوند.  هیجان زده  زياد  می دهند، 
در  طالبان  با  مذاكره  كه  صورتي  در 
قرار  مردم  خواسته های  با  همخواني 
نمی تواند  جنگ  ختم  باشد،  نداشته 
در  ثبات  تضمین كننده  و  تامین كننده 
در  اخیر  رويدادهای  باشد.  كشور 
سرايت  يا  نفوذ  و  افريقايی  كشورهای 
خاورمیانه  كشورهای  در  وقايع  اين 
می تواند اين واقعیت را به اثبات برساند 
كه امروزه نگاه مردم به حاكمیت تغییر 
رهبری  روند  در  اگر  و  است  كرده 
مردم  خواسته های  به  جامعه،  سیاسی 
عدم  بحران  نگیرد،  صورت  توجه 
و  گیرد  می  را  دولت  دامن  مقبولیت 

منجر به سقوط دولت می گردد. 
از  تركیه  حكومتی  مقام های  اين كه 
همكاری  جهت  خويش  آمادگی 
اطمینان  افغانستان  در  صلح  تامین  در 
به  نسبت  كه  تحلیلی  از  نبايد  داده اند، 
در  كشور  سیاسی  روند  كل  و  صلح 
داخل كشور قرار دارد، مهم تر شمرده 
پاكستان  يا  تركیه  كمک  زيرا  شود. 
به  می تواند  تنها  ديگر  كشور  هر  يا 
جنگ  كاهش  و  طالبان  بازگرداندن 
هرگز  تالش ها  اين  اما  كند،  كمک 
رهبری  برای  مردمی  تايید  نمی توانند 

سیاسی و روند حاكمیتی تلقی شوند.

هیات  سفر  وضعیت  اين  به  توجه  با 
رياست  به  صلح  عالي  شوراي 
برای  تركیه  به  ربانی،  برهان الدين 
راستای  در  كشور  اين  حمايت  جلب 
هیات  قبلی  يا سفر  و  طالبان  با  مذاكره 
مردمی  رضايت  با  اگر  پاكستان  به 
هرگز  نباشد،  همراه  كشور  داخل  در 
نمی تواند به پايان بحران كمک شود. از 
اين رو دولتمردان افغانستان بايد بتوانند 
ارايه  در  سردرگمی  از  را  خويشتن 
اوضاع خارج سازند.  از  تحلیل شفاف 
برای  بايد  افغانستان  سیاسی  رهبران 
اهمیت انگاری  كه  سازند  روشن  مردم 
طالبان   رضايت  جلب  به  آنان  اصلی 
متمركز است و در اين راه خواسته های 
متعدد ملت را می خواهند قربانی كنند، 
اين  بر  دولتمردان  تالش های  اين كه  يا 
به  با محوريت توجه  متمركز است كه 
رفتار  می خواهند  مردم،  خواسته های 
تا  باشند  داشته  طالبان  بر  فشار  با  توام 
رفتارشان  در  تعديل  به  مجبور  طالبان 

شوند.

حیث  به  نمايندگان  مجلس  از  جمعی  رسانه های 
در  نیز  نمايندگان  بیشتر  می برند.  نام  مردم  خانه 
نماينده  را  كه خود  دارند  تالش  صحبت های شان 
شمار  به  ملت  خانه ی  را  مجلس  و  مردم  واقعی 

آورند. 
با رفتارهايی  سوال اين است كه آيا واقعا مجلس 
كه از سوی نمايندگان صورت می گیرد می تواند 
يا آن كه صرفا يک  و  به شمار آيد  خانه ی ملت 
باشگاه است برای رجزخوانی، بلوف های سیاسی 
و معامله ی تعدادی از چهره های قومی، وابستگان 
از  كه  خانم هايی  از  برخی  و  سیاسی  تنظیم های 
فرصت های باد آورده به اين مقام دست يافته اند؟! 
را  مجلس  تاالر  كه  گفت  می توان  دلیل  چند  به 
نمی توان خانه ی ملت نامید؛ نخست اين كه مردم 
در  همواره  گذشته،  دهه های  طول  در  افغانستان 
كنار هم بوده اند. هم اكنون نیز به رغم جنگ های 
قومی، مذهبی و سمتی كه از سوی رهبران قومی 
با  بیشتر  مردم  رفتارهای  هم  بود،  باز  تحمیل شده 
روحیه هم پذيری و همزيستی مسالمت آمیز همراه 
صنف  از  سرزمین  اين  شهروندان  است.  بوده 
مكتب گرفته تا صنف دانشگاه، محیط های كاری، 
بدون  نظامی،  قرارگاه های  شهری،  ملی بس های 
برتری های قومی و احساس برتری جويی در كنار 

هم زندگی و فعالیت می كنند. 
اما نمايندگان همین مردم هرگز از لحاظ رفتارهای 
سیاسی، با شهروندان عادی اين سرزمین مشابهت 
شاهد  هم  مجلس  تاالر  فضای  در  زيرا  ندارند. 
رفتارهای فاشیستی، برتری طلبی و انحصار سیاسی 
هم پذيری  بر  مبتنی  رفتارهای  هم  و  می باشیم 
دور  در  تاالر  همین  در  نمی شود.  ديده  سیاسی 
را  ديگران  صراحت  با  نمايندگان  از  يكی  قبل 
اين  بابت  گاهی  هیچ  اما  كرد.  خطاب  مهاجر 
نكرد.  عذرخواهی  افغانستان  مردم  از  خود  گفتار 
وزرای  به  نمايندگان  آرای  باربار  تاالر  همین  در 
پیشنهادی با معیارهای قومی انداخته شد. به طوری 

كه برخی اقوام احساس كردند، كه با اين رفتارها 
شايد هیچ وزيری از اين قوم نتواند از فیلتر قومی 
نیز  ديگر  رويدادهای  در  نمايد.  عبور  تاالر  اين 
بودند.  استوار  قومی  محورهای  بر  همگی  رفتارها 
و  نگرانی  فقط  كوچی  نمايندگان  نمونه،  برای 
دغدغه های خود را داشتند و نمايندگان هزاره نیز 
تنها در ماتم بهسود فرياد و ناله سر می دادند. از اين 
افغانستان شامل جزيره های  قبلی  پارلمان دور  نظر 
جداگانه ای بود كه هر يک از نمايندگان صرفا در 

قبال همان جزيره احساس مسوولیت می كرد. 
همه ی  است.  همین گونه  به  رفتارها  نیز  اكنون 
قومی  محور  بر  پارلمان  داخل  در  صنف بندی ها 
است. رفتارهای قومی نشان می دهند كه هر جمع 
قبال  در  فقط  و  آمده اند  جداگانه  جزيره  يک  از 
مجلس  تاالر  در  دارند.  مسوولیت  جزيره  همان 
ملت  نام  به  چیزی  برده اند،  ياد  از  همه  كه  آنچه 
به  می باشد.  افغانستان  نام  به  سرزمینی  و  افغانستان 
خانه  نمی توان  را  تاالر  اين  كه  است  همین خاطر 
لحاظ  از  هم  سرزمین  اين  مردم  زيرا  نامید.  مردم 
تاالر  اين  افراد  از  متفاوت  عمل  در  هم  و  فكری 

می باشند. 
و  فزيكی  برخوردهای  شاهد  اخیر  روز  چند  در 
تنش های لفظی دراين تاالر بوديم. اين رفتارها نیز 
نمايندگان را  تا  تاالر مجلس  دلیل ديگری است 
خانه ی ملت نگويیم. رفتار خانم نیازی و خانم هما 
سلطانی و فاطمه نظری نشان می دهد كه اين افراد 
می باشند.  خود  تباری  و  قومی  منافع  حافظ  صرفا 
است،  افغانستان  ملت  خانه ی  تاالر  اين  واقعا  اگر 
اين كشور  شهروندان  يكايک  به  نسبت  بايد  همه 
را  آنان خود  قبال  در  و  كرده  مسوولیت  احساس 
نمايندگان  تعداد  اين  رفتارهای  اما  بدانند.  متعهد 
را  نمايندگان صرفا خود  از  بسیاری  كه  داد  نشان 
مسوول همان جزيره خاص دانسته و متعهد به دفاع 

از آن می باشند. 
آن  جای  به  تاالر  اين  در  اين كه  همه  از  جالب تر 
مورد  غیرمسووالنه  و  توهین آمیز  حرف های  كه 
نكوهش قرار گیرد، بیشتر با حمايت افراد هم تبار 
همراه می شود. چنانچه گفته می شود كه گفته های 
از  كابینه  اعضای  از  برخی  استقبال  با  نیازی  خانم 
جمله آقايان زاخیلوال و انورالحق احدی و برخی 
و  تشويق ها  ايشان  برای  و  شده  همراه  سناتوران 
پیام های فراوانی ارسال شده است. اين رفتارها نشان 
می دهد كه ديدگاه های حاكم در سطح حكومت 
رفتارهای  با  مجلس  تاالر  و  سیاسی  رهبران  و 
افغانستان  مردم  دارند.  زيادی  تفاوت  عادی  مردم 
كه در سه دهه گذشته طعم تلخ جنگ، وحشت، 
ويرانی،  تباهی و خانه بدوشی را چشیده اند، هرگز 
تلخ  رويدادهای  شاهد  ديگر  بار  كه  نمی خواهند 

دهه های هفتاد و يا حاكمیت طالبان باشند. 
مجموعه ی رفتارهای نمايندگان در يک ماه اخیر و 
كشمكش های قومی بر سر كرسی رياست پارلمان 
و بی توجهی به سرنوشت مردم و اين آب و خاك 
انتخاباتی  وعده های  كه  می دهد  نشان  همگی 
با  از نمايندگان بی اساس و فريبنده بود و  بسیاری 
حضور اين چهره ها، تاالر مجلس هرگز زيبنده آن 

نیست كه خانه ملت نام گرفته شود. 

بر محور کدام هدف؟  

 جاغوری 

 احسان اهلل دولت مرادی

این  خانه ی ملت است؟! 

صلح 

همه ی صنف بندی ها در 
داخل پارلمان بر محور قومی 
است. رفتارهای قومی نشان 
می دهند که هر جمع از یک 
جزیره جداگانه آمده اند و 
فقط در قبال همان جزیره 
مسوولیت دارند. در تاالر 
مجلس آنچه که همه از یاد 
برده اند، چیزی به نام ملت 
افغانستان و سرزمینی به 
نام افغانستان می باشد. 
به همین خاطر است که 
این تاالر را نمی توان خانه 
مردم نامید. زیرا مردم این 
سرزمین هم از لحاظ فکری و 
هم در عمل متفاوت از افراد 
این تاالر می باشند.

که  مردم روشن سازند  برای  باید  افغانستان  رهبران سیاسی 
اهمیت انگاری اصلی آنان به جلب رضایت طالبان  متمرکز است 
قربانی  می خواهند  را  ملت  متعدد  خواسته های  راه  این  در  و 
این متمرکز است که  بر  این که تالش های دولتمردان  یا  کنند، 
با محوریت توجه به خواسته های مردم، می خواهند رفتار توام 
با فشار بر طالبان داشته باشند تا طالبان مجبور به تعدیل در 

رفتارشان شوند.

ACKU
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حمالت انتحاری می کنند. وی می گوید: »دشمنان مردم 
پانزده  خوردسال  جوانان  اکراه،  به  و  به جبر  افغانستان 
انتحاری  حمله  که  می سازند  مجبور  را  ساله  هجده  تا 
فامیل شان  که  می کنند  تهدید  نکردند  قبول  اگر  کنند. 
انتحاری می کنند.«  به زور آماده  این ها را  را می کشند. 
را  انتحاری هایی  »تمام  افزود:  مشعل  آقای  همچنین 
بی سواد،  ساده،  بچه های  زدیم،  حرف  همرایش  ما  که 
کمی پسمانده، غریب، دارای احساسات زیاد مذهبی و 
نسبتا بی عقل هستند. این گونه بچه ها را بازی می دهند. 

و  بیشتر شده  انتحاری  اواخر حمالت  این  امنیت ملی می افزایند در  مقام های 
نزدیک به نود درصد این حمالت از آن سوی مرز، یعنی پاکستان سازماندهی 
می شود. به گفته ی لطف اهلل مشعل، ده درصد کسانی که در داخل افغانستان 
برای انجام حمالت انتحاری آماده می شوند نیز، از آن سوی مرز تشویق و تهدید 

می شوند.

شورای  و  حکومت  پی هم  برادرانه ی  درخواست های 
عالی صلح نیست. در کندز صدها تن به دولت پیوسته اند. 
بنا بر شواهد، این پیوستن ها، برخاسته از فشارهای نظامی 
و پی هم، زیر رهبری فرماندهی پولیس بر طالبان از یکسو 
و بیکاری و مجبوریت طالبان پیوسته به دولت، از سوی 
دیگر است. پس از این که حمله های پاکسازی در شمال 
و شمال شرق آغاز شد، زمینه ی فعالیت گسترده ی طالبان 
به شدت تنگ گردید. گروه هایی که در این مناطق به 
خاطر برخی ملحوظات دیگر طالب نمایی می کردند، در 
آغاز تشدید حمله ها، تفنگ بر زمین گذاشتند و طالبان 
هنوز در زیر پوست این مناطق )مثل تمامی نقاط کشور( 
اگر  و  می گذارند  ماین  می کنند،  انتحار  دارند،  حضور 

دلشان خواست کارهای دیگری هم انجام می دهند.
نمایندگی شورای عالی صلح در کندز به تازگی ایجاد 
شد، ولی طالبان مجبور، پیش از آغاز کار این شورا، به 
فرماندهی پولیس پیوستند. از سوی دیگر اگر واقع بینانه 
بیندیشیم، طالبانی که به دولت پیوسته اند، طالب نبودند. 

آن ها تنها صف طالبان را گرم کرده بودند. 
دیده می شود که آقای کرزی و تیم همراهش، با مصرف 
ماهانه ای نزدیک به سه میلیون دالر، تنها در کار شورای 
عالی صلح – دیگر انعام هایی را که مالمنصورها می برند 
آدم کش،  طالبان  با  همسویی  از  می گذاریم-  کنار 

دو  به  نزدیک  که  انتحاری  حمله کنندگان  از  تن  یک 
والیت  در  ملی  امنیت  نیروهای  سوی  از  پیش  هفته 
قندهار بازداشت شده  است، در اعترافات خود می گوید 
به  رفتن  برای  انتحارکنندگان  اکثریت  که  حالی  در 
»هیچ  او  اعتقاد  به  اما  می کنند،  قربانی  را  خود  بهشت 

بهشت و دوزخی وجود ندارد.«
باشندگان  از  تن  یک  جانان،  به  مشهور  ساله   19 غمی 
شهر قندهار، از جمله سه تن از حمله کنندگان انتحاری 
بازداشتی است که تصمیم داشت در شهر قندهار حمله 
از  تن  یک  احمد،  مال  که  می گوید  او  کند.  انتحاری 
سازماندهان حمالت انتحاری در چمن پاکستان، برایش 
بهشت می رود. جانان  به  این حمله  اجرای  با  گفت که 
اکنون  بود،  شده  انتحاری  حمله  اجرای  آماده ی  که 
اعتراف می کند که وی فریب خورده بود. او که اکنون 
اعتراف می کند که زندگی زیباست، در پیامی به دیگر 
کسانی که حمله انتحاری می کنند گفت: »جنت به دست 
می گویند  که  است  شرک  این  و  است  تعالی  خداوند 
کلید جنت را بگیرید.« جانان افزود: »الحمداهلل من زنده 
هستم و من باید مکتب بروم و به دیگر طالبان پیام من 
برای جنت  پاکستان  در  طالبان  به حرف  که  است  این 

انتحار نکنید، به خدا قسم نه جنت است و نه دوزخ.«
کسانی  می گویند  ملی  امنیت  مقام های  حال،  همین  در 
می شوند،  آماده  انتحاری  حمالت  انجام  برای  که 
سوی  از  که  هستند  »بی عقلی«  و  بی سواد  آدم های 
گروه های شورشی مغزشویی شده و برای انجام حمالت 
انتحاری به افغانستان فرستاده می شوند. لطف اهلل مشعل، 
سخنگوی امنیت ملی روز گذشته در یک نشست خبری 
در کابل گفت که این گروه ها افراد و کودکانی را که 
زیر سن قرار دارند، به وسیله ی فشار و مغزشویی آماده 

حکومت  افتاد،  کار  از  طالبان  رژیم  که  زمانی  درست 
بیرون  را  آنان  ریشه های  نتوانست  آن  از  افغانستان پس 
امروز  از  ساده تر  خیلی  کار  این  که  حالی  در  بیاورد، 
باشد.  درمان  از  بهتر  پیش گیری ای  می توانست  و  بود 
به  طالبان  پیوستن  برای  حکومت  پی هم  تالش های 
بود  نخواسته  حکومت  که  داد  نشان  صلح،  برنامه های 
گروه های باقی مانده ی طالب را از کشور بیرون براند و 
آن ها را به گفته ی رییس جمهور »به النه های  تروریسم 

در آن سوی مرز« برگرداند.
دنبال  به  واقعا  حکومت  اگر  انتقالی،  اداره ی  زمان  در 
کشور  در  طالبان(  )آنتی  طالبان  ضد  نرم افزار  نصب 
هزاران  چشم   از  خون،  سرخ  صدای  اینک  می بود، 
نمی آمد.  بیرون  وحشت  و  فزونی  با  قدر  این  خانواده 
باعث  حکومت،  طالب مداری های  و  سهل انگاری ها 
مردم  یخن  بر  )طالبان(  آتشین  دست  این  اینک  تا  شد 
دراز باقی بماند و هر لحظه ای که دل این »برادران کرام« 

خواست، از هزار چشم، خون جاری کنند.
با سرکوب نکردن طالبان  شاید حکومت آقای کرزی 
و بعدها هم با برادر خواندن آنان، می خواست از آن ها 
در معادالت سیاسی داخلی بهره ببرد و موازنه ی سیاسی 
و گروهی خودش را سنگین کند و هنوز نیز این آرمان 

باقی به نظر می رسد.
در  طالبان  فعالیت  و  حضور  دوباره  شدن  جدی  با 
هم  و  امنیت  آوردن  خاطر  به  )هم  حکومت  کشور، 
سیاسی  مخالفان  برابر  در  ترازویش  پله ی  سنگین سازی 
این  بارها تقاضای آشتی و مصالحه کرد. ولی  داخلی( 
خواست ها نه تنها رد شدند، بلکه با موشک و انتحار و 
خون خواری پاسخ گفته شدند. تالش های مسالمت آمیز 
با  و آشتی  برای صلح  آقای کرزی  برادرخوانی های  و 
طالبان، تا اینک جز خشم و وحشت طالبان، واکنش و 

دستآوردی در پی نداشته است.
پیوستن شماری از طالبان در کندز، بغالن و والیت های 
شمالی دیگر به پولیس و دیگر نهادهای امنیتی، پی آمد 

بی عقل به این معنا که برایش می گویند خود را بکشد و 
جنت است، حور است و غلمان است.«

سازمان دهی نود درصد حمالت از پاکستان
با این حال، مقام های امنیت ملی می افزایند در این اواخر 
حمالت انتحاری بیشتر شده و نزدیک به نود درصد این 
سازماندهی  پاکستان  یعنی  مرز،  سوی  آن  از  حمالت 
کسانی  درصد  ده  مشعل،  لطف اهلل  گفته ی  به  می شود. 
انتحاری  حمالت  انجام  برای  افغانستان  داخل  در  که 
تهدید  و  تشویق  مرز  سوی  آن  از  نیز،  می شوند  آماده 
حمالت  درصد  نود  تقریبا  »دقیقا  گفت:  او  می شوند. 
کته خیل،  میرامشاه،  قبایلی  سرحدی  مناطق  از  انتحاری 
وزیرستان  و  شمالی  وزیرستان  وانه،  باجاور،  چمن، 
گروه  مسعود،  اهلل  حکیم  می شود.  سازماندهی  جنوبی 
حقانی  سراج  الدین  گروه  و  طیبه  لشکر  محمد،  جیش 

اساسی ترین آماده کنندگان حمالت انتحاری هستند.«
یک  به  نزدیک  طی  که  انتحاری  حمالت  چندین  در 

دست بردار نیست.
این نشانه ها، می رسانند که حکومت باید از برادرخوانی 
ناامید شود.  به حکومت،  پیوستن آنان  طالبان و خواب 
ولی این گونه نیست. در این اواخر، با مروری بر اوضاع، 
نه،  حکومت  به  طالبان  که  رسید  نتیجه  این  به  می توان 

حکومت به طالبان می پیوندد!
برادر  را  طالبان  خان،  اسماعیل  و  کرزی  که  حاال 
می خوانند و شورای عالی صلح، به طالبان خانه، معاش 
و دیگر نیز امتیازات می دهد، شبیه این است که به قاتل 
برادرت بگویی: »آقا! برادرم را کشتی، بیا، مهربانی کن 
معاش  می دهم.  خانه  می دهم.  پول  برایت  نکش،  مرا 

صدها  شد،  انجام  کشور  مختلف  والیات  در  اخیر  ماه 
نظامی و غیرنظامی کشته و زخمی  شده اند. این حمالت 
همزمان با آغاز انتقال مسوولیت های امنیتی از نیروهای 
داخلی  امنیتی  نیروهای  به  کشور  در  مستقر  بین المللی 
تمام  می گویند  ملی  امنیت  مقام های  می گیرد.  صورت 
حمالتی که منجر به قتل و کشتار بی رحمانه غیرنظامیان 
در کشور شده است، از خاک پاکستان سازماندهی شده 

بود.
کامال   2014 سال  تا  امنیتی  مسوولیت های  است  قرار 
اکثر  متعاقبا  و  شود  سپرده  داخلی  امنیتی  نیروهای  به 

نیروهای بین المللی کشور را ترک کنند.
با این حال، سخنگوی امنیت ملی می افزاید در این اواخر 
گروه های شورشی در کشور تغییر تاکتیک داده و بیشتر 
گسترده تر  حضور  آنجاها  در  غیرنظامیان  که  مناطقی 
دارند را، مورد حمالت انتحاری قرار می دهند. او گفت 
ناشی  طالبان،  از سوی گروه  انتحاری  افزایش حمالت 
وی  گفته ی  به  که  می باشد  گروه  این  افراد  ضعف  از 
بجنگند. لطف اهلل  امنیتی رودررو  نیروهای  با  نمی توانند 
بر  امنیتی  نیروهای  اخیر  مشعل عالوه کرد که حمالت 
مواضع طالبان، جنگجویان این گروه را سراسیمه ساخته 
و دست زدن شان به حمالت انتحاری ناشی از زبونی شان 

است.
با تغییر تاکتیک از سوی  امنیت ملی تاکید می کند که 
افراد گروه طالبان، نیروهای امنیتی نیز تاکتیک های خود 
سوی  از  انتحاری  حمالت  انجام  از  و  داده اند  تغییر  را 

مخالفان دولت، جلوگیری خواهند کرد.
از  تن  سه  که  می افزایند  ملی  امنیت  مقام های  همچنین 
لغمان  و  قندهار  از والیات خوست،  را  انتحارکنندگان 
بازداشت کرده اند. به گفته ی این مقام ها، سازماندهنده 
شهر  در  بانک  کابل  شعبه  یک  باالی  حمله  اصلی 
جالل آباد نیز بازداشت شده  است. در حمله باالی شعبه 
کابل بانک در جالل آباد ده ها تن کشته و زخمی شدند. 
از  جلوگیری  آن که  با  می افزاید  ملی  امنیت  سخنگوی 
به  نزدیک  اما  است،  دشوار  انتحاری  حمالت  انجام 
نیروهای  سوی  از  تاکنون  حمالت  این  درصد  هشتاد 

امنیتی جلوگیری شده است.

می دهم و...«
برای  اسالمی،  ارزش های  از  پیوسته  ما  کشور  در 
سیاسی  جایگاه های  یافتن  و  مادی  بهره کشی های 
استفاده شده است و هیچ تضمینی وجود ندارد که چنین 
این  درست  مصداق  باشند.  شده  تمام  بهره گیری هایی 
با  اسالمی است که  و حزب  طالبان  فعالیت گروه  ادعا، 
نقاب ساختن اسالم بر چهره های شان، کشور را به خاک 
و خون کشیده اند و می کشانند و امروز صدها خانواده 
حمله های  پی  در  کودکان شان  و  فرزندان  سوگ  در 

انتحاری در کندز و جالل آباد خون گریه می کنند.

سخنگوی ریاست امنیت ملی:

حمالتانتحاریازپاکستانسازماندهیمیشوند
 ظفرشاه رویی

طالبانبهحکومتنه
حکومتبهطالبانمیپیوندد

آژیر هومن
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می كرديم  زندگي  ما  كه  دهي 
ده بسيار قشنگ و دوست داشتني 
بسيار  حال  دهي  عين  در  و  بود 
دموكراتيك و سيستم دموكراسي 
تا  بود. ساالنه چند  در آن جاري 
برگزار  ده  اين  در  مهم  انتخابات 
خود  نوبه  به  هركدام  كه  مي شد 
حياتي  و  سرنوشت ساز  ده  براي 
ده  براي  مال  انتخاب  يكي  بود. 
يكي  و  ميرآو  انتخاب  يكي  بود، 
هم انتخاب گوروان بود. انتخاب 
جداگانه ای  بحث  ميرآو  و  مال 
يك  براي  بماند  كه  می طلبد  را 
به  صرفا  اينجا  در  ديگر،  فرصت 
پرداخته  ده  در  گوروان  انتخاب 

می شود. 
بسيار  ما  ده  در  گوروان  انتخاب 
و  قاعده  خود  از  و  بود  مهم 
قانون  به  شبيه  داشت  قانوني 
پروسه ی  كه  كشور  انتخابات 
آن  مطابق  گوروان  انتخاب 
كه  آنجا  از  می شد.  عملي  قانون 
گورواني در دهِ ما مزاياي بي نظير 
داشت،  سياسي  و  اقتصادي 

انتخاب  مثل  درست  می شد،  جنجال آفرين  گاهي 
رييس پارلمان در كشور. به طور مثال، وقتي كسي 
به دست می گرفت، همه خانواده ی  را  ده  گورواني 
او به نحوي در اين كار مشغول مي شدند. بچه هايش 
جمع  سرگين  دخترانش  می كردند،  هوش  را  گله 
مي كرد،  خشك  را  سرگين  زنش  مي كردند، 
حفاظت  صحرا  به  را  گله  اين كه  ضمن  خودش 
درست  مي زد.  سروكله  ده  مردم  با  بيشتر  مي كرد، 
می شوند  وكيل  وقتي  كه  پارلمان  اين وكالي  مثل 
بند مي شود.  به كاري  نحوي دستش  به  فاميل  همه 
پسرش موتروان مي شود، دخترش سكرتر مي شود، 
زنش رييس دفتر ارتباطات مردمي و همين طور بچه 

كاكايش باديگارد و....
هر  سر  شب  به  شب  گوروان  اقتصادي،  نگاه  از 
حيوان يك نان از خانه ها جمع می كرد، از گوساله 
نيم نان، از خر و گاو يك نان كامل. خودش همراه 
مالي ده در خانه های مردم نوبت می خورد، به قول 
برعالوه  بود.  روغن  در  نانش  شب  هر  معروف، 
معيني  مقدار  حيوان  هر  سر  سال گوروان  پايان  در 
از ريزه پاي يك سير  از مردم جمع مي كرد،  گندم 
وكيل  مثل  درست  و...  سير  دو  پاي  كته  از  كابل، 
پارلمان كه براي موتروانش جدا پول مي گيرد، براي 
سكرترش جدا، براي باديگاردش جدا و... ولي در 

مزيت  و  اهميت  گوروان،  براي  اينا،  همه ی  كنار 
اصلي را سرگين حيوانات داشت كه در صحرا جمع 
بيشتري  عايد  گوروان  براي  همه  از  و  می كردند 
سوخت  عنوان  به  سال  پاييز  در  كه  چرا  داشت. 
سرگين ها  مي شد.  معامله  تيل  نرخ  به  يك  درجه 
دانه  گوروان  دختر  و  زن  توسط  نيفتاده  حيوان  از 
بعد  به دقت خشك می شد و  دانه جمع مي شد،  به 
آن را به صورت كپه های كوچك و بزرگ كوت 
می كردند كه به آن می گفتند »دي«. كه هر َدي آن 
قيمت  به  بزرگ  يا  باشد  كوچك  اين كه  به  بسته 
گالن های تيل به فروش مي رفت، به عبارتي هركدام 
از آن َدي ها براي گوروان ما، ارزش يك خانه در 
ساحه شيرپور و يا يك نمره زمين در ساحه دشت 
پدوله را داشت.  از اين نظر براي به دست آوردن 
كرسي گورواني كسي به آساني از موضعش كنار 
كساني  اكثر  كه  بود  هم  خاطر  همين  به  نمي رفت. 
به  آدم  و  نداشتند  خوبي  زندگي  و  كار  ده  در  كه 
حساب نمي آمدند، براي اين كه آدم حسابي شوند، 
براي گورواني خود را پيش می كردند. روي ارباب 
و مردم ده را مي ديدند تا او را انتخاب كنند. به قول 
اين روزا خودش را به اصطالح كانديد مي كردند. 

مصادف  مي رفت  بيرون  به  گاوها  گله  كه  روزي 
عوض  چهره  كامال  ده  و  بود  بهاري  روزهاي  به 
خرها  عرعر  و  گاوها  بوع بوع  سروصداي  می كرد. 
و  جنگ  همه  از  ديدني تر  مي كرد.  پر  را  آغل 
به شاخ مي شدند،  بود. گاوها شاخ  جدل حيوانات 
خرها همديگر را دنبال می كردند، گوساله ها روي 
را  همه  كه  می شد  ايجاد  صحنه ای  می پريدند،  هم 
با هزار  با زن و بچه اش  عاصي می كرد. و گوروان 
اينها را به راه می آورد.  زحمت با چوب دستي اش 
تا آن كه كم كم به همديگر عادت می كردند و به 
دوست  بعضي  با  بعضي  و  می شدند.  مشغول  چرا 
به قول  با هم  بر سر تقسيم چراگاه حتا  مي شدند و 
همه  چيز  يك  در  می كردند.  ايتالف  رسانه ها  اين 
مشترك بودند و آن اين كه همه در فكر سير كردن 

شكم شان بودند. 
در يكي از سال ها انتخاب گوروان ده ما به جنجال 
كشيده شد، مثل همين انتخاب رييس پارلمان كشور. 
جنجال از آنجا شروع شد كه مردم ده به سه دسته 
تقسيم شده بودند. يك دسته می خواستند گوروان 
پارسال ابقا شود، يك دسته هم مي خواستند خدانظر 
ديگر  دسته ی  ولي  باشد،  جديد  گوروان  عنوان  به 

انتخاب  بايد  نفر سوم  نه آن، يك  اين  نه  مي گفت 
به  يكي  هميشه،  مثل  ده،  ارباب  ميان  اين  در  شود. 
سردسته  كه  رحيم  استا  ُسم.  به  يكي  مي زد  نعل 
مخالفين گوروان پارسال بود، استدالل می كرد كه 
پاي گاو  زد  با چوب دستي اش  پارسال  آدم  همين 
پا به ماه مرا شكست و او گوساله اش را مرده سقط 
را  پتويش  برمي خواست  بعد  داد؟  تاوان  كرد، كي 
و  می كرد  ترك  را  جلسه  قهر  نشانه  به  و  می تكاند 
دسته طرفدارانش از دنبال جلسه را ترك می كردند. 
طرفداران  كه  يافت  ادامه  تا جايي  دستگي  دو  اين 
ايستاد  گوروان  عنوان  به  آوردند  را  او  خداي نظر، 
ببر  چرا  به  را  ما  خر  و  گاو  بيا؛  گفتند  و  كردند 
هم  سابق  گوروان  طرفداران  نباشد.  كارت  ديگه 
ما  ببر،  را  گله  بيا  گفتند  پارسال  به گوروان  آمدند 
صورت  اين  به  مي گيرد.  را  جلوت  كي  كه  ببينيم 
گوروان  دو  داراي  ده  كه  بود  دفعه  اولين  براي 
از ده جدا جمع  اين دو گوروان، حيوانات را  شد. 
می كردند، ولي به صحرا كه می رفتند به ريش همه 
مردم ده می خنديدند و گله يك جا در يك چراگاه 
يك جا  را  چاشت شان  نان  تايي  دو  و  می چراندند 
صرف مي كردند، و جمع آوري سرگين حيوانات را 
هم به نوبت كرده بودند؛ يك روز گوروان پارسال 
جمع می كرد و يك روز هم خداي نظر. يك عده 
بودند، جمع  روشنفكر  اصطالح  به  كه  ده  مردم  از 
ده دو گوروان؟  برادران، عزيزان، يك  شدند كه؛ 
دهاِت  مردم  است.  خجالت  و  شرم  مايه  به خدا 
اطراف، ما را ريشخند مي كنند، همي حالي هم نقل 
مردم در بازار شديم. همه به ما مي خندند كه چارتا 
گاو و خر دارين دو تا گوروان؟ بياييد به خاطر اين 
حيوانات، به خاطر وحدت اهالي ده )وحدت ملي( 
اين  برداريم.  دستگي  دو  از  دست  و  كنيم  اتحاد 
رسانه های  پروپاگند های  به  شبيه  بيشتر  كه  تبليغات 
به  مردم  و  گذاشت  را  خودش  تاثير  بود،  امروزي 
فكر چاره بودند. به اين خاطر هر روز در ده به قول 
قلعه  كمركش  در  دسته  يك  بود.  جم جمگ  مال، 
در پيتو بهاري جمع مي شدند، يك دسته در مسجد 
و يك دسته هم براي رايزني می رفتند خانه ارباب. 
گفتگو بود و جار و جنجال و از همه بدتر مذاكرات 
پشت پرده. باالخره مذاكرات پشت پرده نتيجه داد 
و ارباب ده تصميم گرفت هردو گوروان را جواب 
كنفرانس  به  شبيه  همگاني،  نشست  يك  طي  كند. 
مطبوعاتي اعالن كرد، هر دو گوروان از اين لحظه 
جواب اند، مردم مي فهمند و خر و گاوشان، گوروان 
حيوانات  چراندن  مسوول  هركس  بي گوروان. 

خودش است. 
از فرداي آن روز اهالي ده هركسي هر چي حيوان 
داشت، خودش می برد به چرا. كسي كه دو گوساله 
داشت هم مي رفت بيرون كسي كه سه گاو داشت 
در چراگاه كه  و...  بيرون  می رفتند  هم  و يك خر 
و  مي شدند  جمع  ناخواسته  باز  اهالي  همه  می رفتد 
درحالي كه گله مشغول چرا بود اينها به سروكله هم 
می پريدند. بحث بود جنجال و مذاكره ولي نه براي 
مالمت  را  ديگري  هركسي  بلكه  گوروان  انتخاب 

می كرد كه اين وضعيت را به وجود آورده است. 
به  نتيجه آن شد كه در آن سال وقتي مردم ديدند 
از ديگه كار  به خاطر يك خر  يا  تا گاو  خاطر دو 
و زندگي  مي مانند، به ناچار شروع كردند به فروش 
يا  و  گوساله ای  روز  هر  قصاب ها  حيوانات شان. 
گاوي از ده مان را قصابي می كردند و خرها هم هر 
كدام كه توان كار داشت فروش رفت بقيه هم در 
شغال  و  نصيب گرگ  و  شدند  رها  بيابان  و  دشت 
و روباه گرديدند. به زودي ده خالي از گاو و خر 
را  دوغ  و  ماست  آن،  از  بعد  اهالي  و  مردم،  و  شد 
عطفي  نقطه  كه  تاريخ  آن  از  می ديدند.  خواب  به 
در تاريخ ده ما به شمار مي آيد، مردم ده ما، نه خر 

دارند، نه گاو و نه گوروان.
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ِدِه ما 
و انتخاب گوروان )گاوچران(!

)توجه! اگر كسي این سرگذشت را با انتخاب رییس پارلمان ارتباط دهد، نظر شخصي آن كس است.(

در يكي از سال ها انتخاب 
گوروان ده ما به جنجال 
كشيده شد، مثل همين 
انتخاب رييس پارلمان كشور. 
جنجال از آنجا شروع شد 
كه مردم ده به سه دسته 
تقسيم شده بودند. يك 
دسته می خواستند گوروان 
پارسال ابقا شود، يك دسته 
هم مي خواستند خدانظر به 
عنوان گوروان جديد باشد، 
ولي دسته ی ديگر مي گفت نه 
اين نه آن، يك نفر سوم بايد 
انتخاب شود.
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

طالبان  فروپاشی  از  پس  مکاتب  در  دختران  حضور 
چشمگیر بوده است.

گزارش  انتشار  با  افغانستان  در  غیردولتی  نهادهای 
مشترکی هشدار داده اند که اگر به وضعیت آموزش 
نشود،  توجه  کشور  ای��ن  در  دخ��ت��ران  پ��رورش  و 
دستاوردهای افغانستان در این عرصه از دست خواهد 

رفت.
از  غیردولتی،  نهاد  شانزده  سوی  از  که  گزارش  این 
ادامه  که  می دهد  نشان  شده،  تهیه  آکسفام  جمله 
سبب  مکاتب،  در  الزم  امکانات  عدم  و  فقر  ناامنی، 
در  دانش آموز  دختران  از  شماری  که  است  شده 

افغانستان، آموزش را ترک کنند.
زمینه  فراهم آوری  که  است  آمده  گزارش  این  در 
رژیم  فروپاشی  از  پس  افغان  دختران  برای  آموزش 
و  افغانستان  دولت  دستاوردهای  مهم ترین  از  طالبان، 
جامعه جهانی در ده سال گذشته در این کشور بوده 
است. براساس این گزارش، تعداد دختران دانش آموز 
پنج  حدود  افغانستان،  در  طالبان  حاکمیت  زمان  در 

را ایجاد نمایید، فقط 19.7 درصد جواب مثبت، 0.6 
جواب  دیگر  درصد   79.7 و  منفي  جواب  درصد 
این درحالي  نکرده اند.  ارایه  مورد  این  در  مشخصي 
است که پاسخ پرسش مشابه در گزارش قبلي، یافته ها 

و ارقام مثبت تري را نشان مي دهد. 
نوآوري در تدريس و تجربه 

و  آموزشي  نهاد  هر  در  تربیت  و  آموزش  کیفیت 
با نوآوري در تدریس و  هر جامعه اي رابطه مستقیم 
تجربه در مکاتب دارد. تغییرات در نصاب درسي، به 
کار بستن تجارب و توسعه در حوزه علوم تجربي و 
علوم انساني تولید شده در جوامع دیگر، برخورداري 
ذهن گشایي  آزمایشگاهي،  امکانات  و  تجهیزات  از 
و  ارکان  آکادمیک  مناسب  محیط  فراهم کردن  و 
محورهاي اساسي تعلیم و تربیت باکیفیت را تشکیل 
توانایي  و  کفایت  آموزشي،  مواد  کیفیت  مي دهد. 
علمي استادان و تجهیز مکاتب با وسایل و ابزارهاي 
تعلیم  کاستي های  رفع  اصلي  عوامل  از  نیاز  مورد 
مناسب  راه حل هاي  ارایه  و  افغانستان  در  تربیت  و 

به منظور غلبه بر این وضعیت است. 
براي  تدریس  شیوه  آیا  این که  بر  مبني  پرسشي  در 
یافته هاي  خیر،  یا  مي شود  داده  آم��وزش  معلمان 
بخش  در  که  است  آم��ده  دست  به  توجهي  قابل 
بدان  مبسوطي  به طور  معلمان  براي  ظرفیت سازي 
بیشتر  موضوعاتي  چه  این که  مورد  در  شد.  پرداخته 
براي معلمان آموزش داده مي شود، پرسش شوندگان 
درسي،  روش  صنفي،  اص��ول  کارگاه هاي  اکثرا 
ی��ادآور  را  غیره  و  طفل  حقوق  درب��اره  معلومات 
تدریس  حین  استادان  آیا  این که  مورد  در  شده اند. 
و  ن��وآوري  از  تدریسي شان،  وظایف  اج��راي  و 
موضوعات آموخته شده استفاده مي کنند یاخیر، 82.4 
درصد   2 و  منفي  پاسخ   15.6 مثبت،  جواب  درصد 
نوآوري هاي  نکرده اند.  ارایه  دیگر جواب مشخصي 
و  رسامي  طبیعت،  با  آشنایي  شامل  عمدتا  تدریسي 

نمایش مي شود. 

 ادامه دارد


تهیه رهنمودهاي  یا  به وجود  رابطه  پرسشي در  به 
مکتب   558 مسووالن  با  مکاتب  در  انضباطي 
پاسخ دهندگان  درصد   74.2 است،  شده  مطرح 
گفته اند  درص��د   23.8 و  داده ان��د  مثبت  ج��واب 

و  ندارد  وجود  رهنمودي  چنین  مکاتب شان  در  که 
درصدي اندکي دیگر )2 درصد( پاسخ نداده اند. در 
نبود رهنمود  جواب پرسش دیگري که در صورت 
انضباطي، آیا شما خود مي خواهید که یک رهنمود 

حاضر  حال  در  آمار  این  که  حالی  در  بود،  نفر  هزار 
نزدیک به دو و نیم میلیون نفر رسیده است.

در این گزارش آمده است: »اگرچه این آمار دلگرم کننده 
و  آموزش  عرصه  در  همچنان  افغان  دختران  اما  است، 
بسیاری  در  هستند.  روبرو  زیادی  مشکالت  با  پرورش 

مناطق، وضعیت مکاتب دختران بسیار بد است.«
تهیه کنندگان این گزارش می گویند، آنها بعد از مصاحبه 
آنها  والدین  دانش آموز،  دختر   600 و  هزار  از  بیش  با 
دریافت  این  به  افغانستان،  والیت  هفده  در  معلمان  و 

رسیده اند.
مسووالن نهادهایی که در تهیه این گزارش سهم دارند، 
افغانستان  در  دختران  از  زیادی  شمار  که  باورند  این  بر 
می خواهند به آموزش خود ادامه دهند اما شرایط موجود 

در افغانستان مانع از تحقق این خواست آنها می شود.
از  بسیاری  که  آورده ان��د  خود  گزارش  در  نهادها  این 
دلیل حمالت  به  افغانستان  مختلف  مناطق  در  خانواده ها 
گروه های شورشی به مکاتب، مانع از رفتن دختران خود 

به مکتب می شوند.

کمبود مکتب و معلمان زن
کمبود  ک��ه  اس��ت  آم��ده  همچنین  گ���زارش  در 
دیگر  از  افغانستان  مکاتب  در  زن  آم��وزگ��اران 
مشکالتی است که دولت هنوز نتوانسته آن را حل 

کند.
در این گزارش آمده است: »تنها سی درصد معلمان 
آنها  زیاد  تعداد  و  هستند  زن  افغانستان  مکاتب  در 
نیز در شهرها و یا محالت نزدیک به شهرها درس 
در  معلمان  این  سوم  یک  از  بیش  تنها  می دهند. 
در  مقابل،  در  و  مشغولند  پایتخت  کابل،  مکاتب 
مناطق ناامنی چون خوست در شرق افغانستان، تنها 
سه درصد معلمان زنان هستند و این رقم در والیت 

پکتیکا تنها یک درصد است.«
بیش از چهل درصد از دخترانی که با آنها مصاحبه 
و  ندارد  ساختمان  آنها  مکتب  که  گفته اند  شده، 
موقت  ساختمان های  در  یا  و  باز  فضای  در  آنها 
درس می خوانند. در والیت بلخ در شمال افغانستان 
شده  مصاحبه  آنها  با  که  دخترانی  درصد   10 تنها 
تهیه کنندگان  دارد.  ساختمان  آنها  مکتب  گفته اند 
این گزارش هشدار می دهند که پس از آغاز روند 
به  ناتو  نیروهای  از  امنیت  تامین  مسوولیت  انتقال 
نیروهای افغان که قرار است در سال جاری میالدی 
افغانستان  به  جهانی  جامعه  کمک های  شود،  انجام 
منفی  تاثیر  مساله  ای��ن  و  یافت  خواهد  کاهش 
آموزش  ویژه  به  پرورش  و  آموزش  بر  مستقیمی 
آمار  این گزارش همچنین  دختران خواهد داشت. 
دانش آموزان دختر و پسر باالتر از سن 14 سال را 
باهم مقایسه کرده و نوشته است که تنها 18 درصد 
از دخترانی که به سن 18 سالگی رسیده اند هنوز به 
مکتب می روند درحالی این رقم برای همین گروه 

سنی پسران 42 درصد است.
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دختران دانش آموز افغان 
با مشکالت بیشتری 

روبرو می شوند

����������������������� قسمت پنجاه و ششم    �����������������������
������������������ بخش دوم ������������������

تاریخچه ی 
حقوق بشر

وضعیت تعلیم و تربیت 
در افغانستان  
در سال 1388

7 ــ مبارزه مشترک بین المللي جهت جلوگیري از کشت و قاچاق 
مواد مخدر: 

تولید، قاچاق و استعمال مواد مخدر از قبیل: تریاک و مشتقات آن )مورفین و 
هیرویین، کوکایین، حشیش( و سایر مواد مخدر جنایت خطرناک، ضد بشري و 
بین المللي دیگري است که درعصر ما زندگي، صحت وسالمت اکثر افراد بشر 
خصوصا نسل جوان را با مخاطرات خانمان برانداز روبرو نموده، بنیاد خانواده ها را 
متزلزل و در مجموع سیستم اقتصادي و اجتماعي کشورها و نظم و امنیت جهاني 

را با خطرات جدي مواجه ساخته است. 
دشوار  بي نهایت  مخدر  مواد  قاچاق  و  زرع  ضد  مبارزه  ملحوظ،  همین  روي 
از یک طرف  است. چه  تنهایي  خارج  به  دولت   از عهده یک  بوده  بغرنج  و 
و  فعال  وسیع،  شبکه  داراي  مافیا،  خصوصا  مخدر،  مواد  تبهکار  سازمان هاي 
به مدرن ترین  باانضباط و مسلح  افراد  حرفه اي، ماهر،  از  نیرومندند که متشکل 
با دستگاه هاي  وسایل و ملزومات می باشند. از جانب دیگر این سازمان ها اکثرا 
سیاسي، اداري، قضایي، امنیتي و سایر ارگان هاي دولت ها نیز در ارتباط و داراي 
عمالي اند که در موقع ضرورت به طرق مختلف آنها را کمک می کنند. از جانب 
مرزهاي  یافته  انتقال  دیگر  کشور  به  کشور  یک  از  همیشه  مخدر  مواد  سوم، 
کشورها را درنوردیده، سود سرسام آوري را از این رهگذر به جیب قاچاق چیان 
سرازیر می نماید. بنابراین، بستن وسد کردن تمام مرز های کشور از عهده دولت ها 
خارج بوده، مبارزه با قاچاقبران را در سطح ملي، مشکل و دستگیري و ریشه کن 

کردن آنها را ناممکن می سازد. 
بنابراین »مبارزه با قاچاق مواد مخدر نیز مانند سایر جرایم بین المللي به یک مبارزه 

بین المللي ضرورت دارد زیرا محل نظم عمومي بین المللي است.«1 
گرچه سازمان ملل متحد و کمیسیون مواد مخدر آن و مجامع بین المللي با صدور 
را جهت محو  پیگیر و مداومي  قطعنامه های مختلف تالش های  و  پروتوکول ها 
ادامه  این پدیده ضد بشري هنوز  انجام داده اند، ولي  زرع و قاچاق مواد مخدر 

دارد.
متاسفانه در کشور ما نیز عده اي از افراد و گروه های مسلح با استفاده از ضعف 
تریاک  زرع  و  کار کشت  در  فقیر  دهقانان  از  هم  عده ای  و  مرکزي  حکومت 
مشغولند.  براي منع و توقف کشت تریاک الزم است تا دولت به همکاري جامعه 
جهاني، دستگاه سالم اداري و قضایي را ایجاد نماید. همچنین افراد مسلح را خلع 
سالح کرده، عامالن قاچاق تریاک را به مجازات شدید محکوم نموده، از طرف 
دیگر، دهقانان را به طرق مختلف کمک نماید تا به عوض تریاک به زرع سایر 

محصوالت مفید بپردازند. 
8 ــ مبارزه علیه آدم ربايي )اختطاف( و گروگان گیري: 

زندگي،  علیه  خطرناک  و  منفور  جنایت  دو  نیز  گروگان گیري  و  آدم ربایي 
شخصیت و آزادي افراد است که متاسفانه به پیمانه وسیع در سطح جهاني رواج 
داشته، خانواده های زیادي را دچار غم و اندوه و نظم بین المللي را دچار اختالل 

می نماید. 
از  که  است  کودکان  و  زنان  ربودن  آدم ربایي،  نوع  گسترده ترین  و  مهمترین 
باند های سازمان  امریکاي التین توسط  افریقایي و  کشورهاي مختلف آسیایي، 
معرض  در  گوناگون  مقاصد  به  ربوده شده،  غیره  و  کوزا  یا  ترایاد،  مافیا،  یافته 
کشیده  کودکان(  )خصوصا  آنها  بدن  اعضاي  این که  یا  می گیرند  قرار  فروش 

می شود.2
را  خارجیان  مسلح،  افراد  یا  مذهبي  سیاسي،  سازمان هاي  از  بعضي  همچنین 
انجام  از  بعد  نموده،  زنداني  و  می گیرند  گروگان  مختلف  کشور های  در 
خواسته ها ي شان توسط دولت ها یا اقارب شان آنها را رها یا به قتل می رسانند. که 
عکس العمل شدید جامعه جهاني و بشري صلح دوست را برمي انگیزد. متاسفانه 
هر دو نوع جنایت فوق، طي چند سال اخیر به علت عدم امنیت کامل در کشور 
ما نیز بارها اتفاق افتاده است، تعداد زیادي از اطفال معصوم توسط جنایت کاران 
و  پیداشده  آنها  شده  پاره پاره  جسد  بدن شان،  اعضاي  قطع  از  بعد  شده،  ربوده 
خانواده های شان را به ماتم نشانده اند. حتا چندین بار اعضاي سازمان هاي مختلف 
بین المللي که در کشور مصروف خدمت به مردم بوده اند ربوده شده یا به قتل 
رسیده اند یا بعداز مدتي رها گردیده اند. محو این نوع جنایت نیز بستگي به تامین 
امنیت وخلع سالح افراد مسلح از طرف دولت، دستگیري ومحاکمه جنایت کاران 

و مبارزه فعال جامعه جهاني دارد. 
پی نوشت ها:

1�� محمد رضا سالکي، جرایم مواد مخدر ازدیدگاه حقوق داخلي وحقوق بین 
المللي تهران، 138، ص 272.  ادامه دارد

2�� داکتر حسین میر محمد صادق، حقوق جزاي بین المللي، تهران 1377 است، 
ص 316 .  

ادامه دارد.
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آن،  تبع  به  و،  نفت  جهانی  بازار 
پوياترين کانون های اقتصاد جهانی 
که  انقالب هايی  آتش  شعله  از 
مشرق  و  مغرب  از  وسيعی  بخش 
امان  در  گرفته،  بر  در  را  عربی 

نمانده اند.

داده های بنيادی
شمال  دريای  برنت  نفت  بهای 
فبروری  چهارم  و  بيست  پنج شنبه 
برای نخستين بار در دو سال و نيم 
گذشته تا مرز بشکه ای صد و بيست 
سهام  بازار های  و،  رفت  پيش  دالر 
که  نيز،  آسيا  و  اروپا  و  امريکا  در 
اقتصادی  بحران  پايان  از  سرخوش 
را  پررونقی  هفته های  و  روز ها 
به  ديگر  بار  مي کردند،  تجربه 

سراشيب افتادند. 
بازار  بنيادی  داده های  بر  تنها  اگر 
فضای  کنيم،  تکيه  نفت  جهانی 

باشد.  آرامش  از  انباشته  بايد  قاعدتا  کاال  اين  اقتصادی 
نفت به مقوله مواد اوليه تعلق دارد و اقتصاد آن در درجه 

نخست متکی بر عرضه و تقاضای اين کاال است. 
از لحاظ تقاضا، چرخ فعاليت در اقتصاد جهانی، در پی 
نياز  و  افتاده  کار  به  بيش  و  کم  رونق،  سال  دو  حدود 
بار  انرژی  به  نوظهور  قدرت های  و  صنعتی  کشور های 
ديگر افزايش يافته است. در زمينه عرضه نيز کشور های 
را  بازار  نياز های  به  پاسخگويی  توان  نفت  صادرکننده 
دارند و حتا از ظرفيت اضافی در سطح چهار تا پنج ميليون 
تامين تقاضای اضافی، برخوردارند.  بشکه در روز برای 
البته بخش بسيار بزرگی از اين ظرفيت اضافی به عربستان 

سعودی تعلق دارد.
آرام  را  نفت  جهانی  بازار  بايد  قاعدتا  که  ديگری  خبر 

بوعزيزی  محمد  خودسوزی  با  که   ۲۰۱۱ بزرگ  انقالب 
اقتصادی  بد  شرايط  به  اعتراض  در  تونسی،  بی کار  جوان 
آغاز شد، اينک شمال آفريقا را پوشانده و در شرف لبريز به 

ساير نقاط خاورميانه است.
انقالب  مانند  بی ترديد  که  انقالب  اين  سريع  پيروزی  رمز 
تاريخ  مسير  شرقی،  اروپای  در  کمونيسم  سقوط  و   ۱۹۸۹
الگوی  دو  مقابل  در  سوم«  »راه  ارايه  داد،  خواهد  تغيير  را 

»ديکتاتوری« و يا »اسالم گرايی افراطی« است.
طی ۶۰ سال گذشته، الگوهای حکومت در خاورميانه يا بر 
پايه ظهور ديکتاتوری های فردی و يا آرمان گرايی عقيدتی 

و توسل به اسالم افراطی شکل گرفته بود.
رفته  آن  استقبال  به  مصر  و  تونس  جوانان  که  تازه  الگوی 
و  است  عقيدتی  رنگ  فاقد  بی ترديد  پذيرفته اند،  را  آن  و 
به روشنی جدايی مذهب از سياست و پرهيز از خشونت و 

توليد  واقع  نفت در عراق است. در  توليد  افزايش  کند، 
نفت عراق به سطح دوران پيش از سقوط صدام حسين 
بازگشته و وزير نفت عراق نيز همين چهارشنبه اعالم کرد 
که صادرات کشورش به زودی به دو ميليون و دويست 
هزار بشکه در روز خواهد رسيد )که باالتر از صادرات 

نفتی ايران است.(
خالصه آن که اگر تنها اين داده های صرفا فنی و اقتصادی 
را در نظر بگيريم، بازار جهانی نفت می بايست روز های 

آرامی را از سر بگذراند.

کاالی استراتژيک
کاالی  يک  مقام  در  نفت،  که  است  آنجا  در  مساله 
جغراسياسی  رويداد های  از  شدت  به  استراتژيک، 

افراطی گری را تبليغ می کند. 
پيام های کهنه و بی خريدار ديگر را، يا ديکتاتور های هنوز 
برجا مانده سر می دهند، با اين خوش خيالی که موج انقالب 
آنان  هم پيمانان  يا  و  رفت،  خواهد  همسايه  کشور  به  تنها 
کشور های  آزادی  و  مردم  خيزش  از  که  قدرت هايی  و 

خاورميانه به هراس افتاده اند. 
همچنان  که  زورگو  اقتدارگرايان  تالش های  از  فارغ 
همنوايی  آغاز  و  آزادی  سرود  شنيدن  بيم  از  را  گوش ها 
سوم«  »راه  طوفان  بسته اند،  خانه  در  آن  با  خودی  جوانان 
انقالب ۲۰۱۱، دير يا زود، تمام نظام های پا گرفته بر اساس 

دو الگوی ياد شده را از ميان خواهد برد.
کسب  ديکتاتور،  »طرد  کوبنده  انقالب  اين  روشن  پيام 
آزادی، داشتن حق انتخاب، و زندگی بدون ترس از حاکم 

و حکومت زور« است.

امروز  مثل  شرايطی  در  و  می پذيرد  تاثير  )ژيوپوليتيک( 
که شمال آفريقا و خاورميانه، قلب تپنده اقتصاد انرژی، با 
يکی از داغ ترين دوره های تاريخ خود قرار مالقات دارد، 
داده های صرفا »فيزيکی« در برای مالحظات غيراقتصادی 

حاکم بر اين دو منطقه، رنگ می بازند.
نخستين پديده ای که در رابطه با تب و تاب کنونی بازار 
رويداد های  طبعا  مي کند،  خطور  ذهن  به  نفت  جهانی 
خونينی است که توليد و صدور نفت را در بخش وسيعی 
ليبيا صاحب مهم ترين  ليبيا عمال متوقف کرده است.  از 
بسيار  نيز  نفتش  و کيفيت  است  آفريقا  قاره  نفتی  ذخاير 
عربستان  يا  ايران  نفت  با  مقايسه  در  زيرا  است،  عالی 
سعودی گوگرد کمتری دارد و تصفيه آن ارزان تر تمام 

مي شود. 

عليه ديکتاتوری و افراط 
جوانانی که در تونس و مصر و ليبی به استقبال اين پيام رفته 
و آن را پذيرفته اند، از عقيده گرايی مذهبی و اسالم افراطی   
همان قدر پرهيز می کنند که از اقتدارطلبان زورگو که طی 
سال ها در جامه برادر بزرگتر، قاعد، رهبر کبير، و ولی امر و 
آيت عظمی، با دزديدن آزادی و مصادره ثروت های ملی، 

آنان را به فقر، و وطن شان را به تباهی و فساد کشيده اند. 
انقالب ۲۰۱۱ خاورميانه يک جنبش فراگير طرفدار آزادی 
شيوه های  تبليغ  برای  گرايشی  نه  آن  پيروان  نزد  که  است 
برای  خاطر  تعلق  کمترين  نه  و  کرد  سراغ  می توان  مذهبی 

تکرار الگوهای کهنه. 
هدف های ساده و مشترک

طرفداران  است.  اجتماعی  عدالت  تامين  برای  انقالب  اين 
منتخب خود شفافيت می خواهند.  از حکومت  انقالب  اين 
می دانند.  خود  حق  را  دولت  از  حساب کشی  روال  آن ها 
خودکامگی  سال ها  به  دادن  پايان  جهت  در  انقالب  اين 

حکومت های متکی به زور است. 
اين انقالب برای جانشين ساختن حکومت های خودکامه با 
دولت منتخب و داوطلب کار و آماده پس دادن حساب به 
معلوم، جايی  و  تازه  معادله  اين  در  است.  مردم  نمايندگان 
آن  استقرار  از  ترس  پراکندن  و  مذهبی  مجهول های  برای 

نمی توان سراغ کرد. 
است  غار حاکم خودکامه ای  ياران  طرد  برای  انقالب  اين 
که طی سال ها تارهای خود را به دور حکومت زور تنيده و 
نقض آزادی را نماز روز، و غارت ثروت های مردم را حق 

و حالل خود ساخته اند. 
پاره ای از اين حاکمان زورگو و اطرافيان ظالم تر و فاسد تر 
آنان، کشتن آزادی های مردمی و غارت ثروت های ملی را 

با اين همه متوقف شدن کامل صادرات نفت ليبيا نيز، به 
خودی خود فاجعه آميز نخواهد بود، به اين دليل ساده که 
توليد اين کشور از يک ميليون و هشت صد هزار بشکه 
در روز بيشتر نيست. حتا اگر رويداد های ليبيا در الجزاير 
هم تکرار بشود، توليد نفت دنيا با قطع نفت اين دو کشور 
فقط چهار درصد سقوط مي کند و خطری برای اقتصاد 

جهانی به وجود نمی آيد. 
آنچه در عوض بازار جهانی نفت را تا اين اندازه ملتهب 
باال  دالر  تا مرز بشکه ای ۱۲۰  را  اين کاال  بهای  کرده و 
روی  که  است  نفت  معامله گران  گمانه زنی  کشيده، 
حساب  فارس  خليج  منطقه  به  بحران  احتمالی  گسترش 
انقالب آزادي خواهانه در  آنها،  از ديدگاه  باز کرده اند. 
دنيای اسالم می تواند کشور هايی چون ايران و عربستان 
سرنوشت  صورت  اين  در  و  دربربگيرد  نيز  را  سعودی 
نسبتا  دورانی  برای  جهان،  در  نفت  صدور  و  توليد 
پيش بينی  که  بود  رويداد هايی خواهد  در گرو  طوالنی، 

آنها از محدوده سناريو های تخيلی فراتر نخواهد رفت.
جهانی  بازار  در  را  کنونی  التهاب  آنچه  ديگر  بيان  به 
تکرار  احتمال  بلکه  نيست،  ليبيا  آورده  وجود  به  نفت 
بسيار  نقش  که  است  کشور هايی  در  ليبيا  رويداد های 

مهم تری را در عرصه نفت ايفا مي کنند.
سازمان  توليد  درصد  نه  و  بيست  که  سعودی،  عربستان 
»اوپک« و ده درصد توليد جهانی نفت را تامين مي کند، 
هستند  است.  گمانه زنی ها  همه  مرکز  در  همه  از  بيش 
خبرگان بازار نفت که مي گويند کم ترين وقفه در توليد 
و صدور نفت در عربستان سعودی می تواند بهای طالی 
سياه را تا سطح هر بشکه سه صد دالر و يا بيشتر باال ببرد.

بر  متکی  عمدتا  پيش بينی ها  کنونی،  وضعيت  در 
از  »نومورا«  جاپانی  بانک  است.  نفت  بهای  اوجگيری 
احتمال باال رفتن بهای نفت تا سطح هر بشکه ۲۲۰ دالر 
سخن مي گويد. بانک فرانسوی »بی ان پی پاری با« بهای 
نفت را در سه ماهه دوم سال هر بشکه ۱۱۷ دالر پيش بينی 
مي کند. صندوق بين المللی پول از همه خوشبين تر است 
و ميانگين بهای هر بشکه نفت را در سال ۲۰۱۱، تنها ۹۵ 

دالر ارزيابی مي کند.
دست  به  آن که  از  بيش  نفت  بهای  سرنوشت  ولی 
پيشگويان رقم زده شود، در  و  آينده نگرها  گمانه زن ها، 
در  روز ها  اين  که  است  تاريخ سازی  رويداد های  گرو 

خاورميانه و شمال آفريقا جريان دارد. 

منبع:  فردا

به نمايندگی و واليت از سوی خدا، و يا به بهانه خادمی و 
حفاظت از خانه او، پيشه خود کرده اند.

رياکار  مذهبی نمايان  اين  رد  در  تازه  انقالب  هواداران 
رداپوش داعيه دار رهبری، همان قدر همسو و هم دل اند که 
در تقابل با همقطاران چکمه پوش آن ها و حذف مبارک و 

بن علی بودند و نمودند. 
برای  شيوه ای،  به  و  رنگی  با  کشور  هر  در  انقالب،  اين 
فردی  حاکم  دور  به  که  است  فسادی  حلقه های  شکستن 
را  ملی  ثروت های  حساب کشی،  از  ترس  بدون  و  تنيده 

چپاول و مردم را ريزه خوار خود ساخته اند. 
اين انقالب برای طرد حکومت های فردی و به زير کشيدن 
حاکمان زورگويی است که از راه سرقت ثروت های ملی، 
ترويج  با  و  انداخته  مردم  به جان  را  اجير کرده  مزدبگيران 
ترس و کاربرد اسلحه آنان را پراکنده و مزدبگيران خود را 

در جايگاه اکثريت قرار داده اند. 
است  خودکامه ای  مردان  دستان  قطع  برای   ۲۰۱۱ انقالب 
اقليت مزدبگير خود را در جايگاه اکثريت جامعه قرار  که 
می دهند و رهبری اوباش اجير کرده را رهبری مردم معرفی 

می کنند. 
حکومت های  با  انقالبيون  ضديت  و  انقالبی  موج  اين  در 
که  است  مردمی  هدف  رهبری،  و  رهبران  زدودن  فردی، 
بنغازی  و  اسکندريه  قاهره،  تونس،  خيابان های  در  اينک 

ديده می شوند. 
و  »قذافی  حکومت  بساط  اجتناب  غيرقابل  شدن  جمع  با   
در  بنغازی،  مانند  طرابلس،  گرفتن  قرار  و  ليبيا  در  پسران« 
خط حاکميت مردم، نوبت الجزاير، مراکش، اردن و سوريه 

و ساير نقاط خاورميانه نيز خواهد رسيد. 
 ۲۰۱۱ انقالب  موج های  خودکامه،  حکومت  هر  سقوط  با 
ملت های  مشترک  انتخاب  سوم«،  »راه  شد.  خواهد  بلند تر 
خاورميانه و مسير واحد آن ها در سمت و سوی دست يافتن 

به آزادی است.
ملت های خاورميانه با پيروزی تدريجی انقالب ۲۰۱۱، يک 
انقالب  متعاقب  که  می گيرند  قرار  راهی  همان  در    يک  به 
آلبانی،  چک،  رومانی،  شوروی،  اتحاد  انحالل  و   ۱۹۸۹
لهستان، مجارستان، کشور های بالکان و مردم بخش شرقی 
اتحاد  انحالل  و   ۱۹۸۹ انقالب  از  بعد  ديگران  و  آلمان، 

شوروی رفتند. 
منبع: فردا

آتش بازی در بازار جهانی نفت 

انقالب ۲۰۱۱؛ 
طرد دیکتاتوری و نفی اسالم افراطی 

نخستين پديده ای که در رابطه 
با تب و تاب کنونی بازار جهانی 
نفت به ذهن خطور مي کند، 
طبعا رويداد های خونينی 
است که توليد و صدور نفت 
را در بخش وسيعی از ليبيا 
عمال متوقف کرده است. ليبيا 
صاحب مهم ترين ذخاير نفتی 
قاره آفريقا است و کيفيت 
نفتش نيز بسيار عالی است، 
زيرا در مقايسه با نفت ايران 
يا عربستان سعودی گوگرد 
کمتری دارد و تصفيه آن 
ارزان تر تمام مي شود. 

 فريدون خاوند

ACKU رضا تقی زاده 



9سال چهارم    شماره مسلسل 1096   یک شنبه 8 حوت 1389

، پل سرخ، کارته سه. • کابل: کوچه شماره 5	
رادفر  جمشيد  مزار،  سراي  مهمان  اول  منزل  بلخي  محمد  الدين  جالل  موالنا  جاده  بلخ،  •مزارشريف:دروازه  	

تيلفون: 0705962741 - چاپ مزار: جاده بيهقي، نصيري مارکت، مطبعه دوستان.
• 	
• هرات: سه راه باد مرغان، مجتمع فرهنگي حرمت، طبقه دوم، فريدون آژند، تيلفون: 0797416062	
• باميان: بازار باميان، مصطفي پالزا، احمدپور، تيلفون: 0772198582	
• غزني: محمد سنايي، تيلفون: 0799000262	

، چاپ: مطبعه يعقوبي، جاده واليت.  • کندز: نورالعين، تيلفون: 0793405599	
• تخار: حسيب شريفي، تيلفون: 0700708546	

 • بدخشان: سيحون، تيلفون: 0705538084	
• بغالن: برين مهر، تيلفون: 0700707264	
• 	 Afghanistan_8am@yahoo.com :ايميل

، کابل، افغانستان • آدرس پستي: پسته خانه مرکزي صندوق پستي 1911	
صبح در ويرايش و پيرايش مطالب وارده دست باز دارد.  • 	8

•مقاالت وارده مسترد نمي گردد. 	
•به جز سرمقاله، آراي مطرح شده در مقاالت به نويسندگان آنها بر مي گردد. 	

• 	sanjarsohail@yahoo.com صاحب امتياز: سنجر سهيل  
• مدير مسوول: قسيم اخگر     0799290407	

 • معاون: شاه حسين مرتضوي  0799037083	
• دبير روابط عامه: پرويز کاوه    0700228988	

•خبرنگاران:  جمشيد رادفر، سيد سميع اهلل سعيدي، قدرت اهلل جاويد، فريدون آژند، نازنين شفايي 	
•ويراستار: تقي حسني 	

• هماهنگي خبر: ظفر شاه رويي 0799319534	
• توزيع و اشتراک: 0708144047	

   • پذيرش اعالن: هارون معترف 0778890506	
•صفحه آرايي: حبيب بهزاد -ابراهيم ـ موسي آتبين - خيبر رحيمي 	

8

www.8am.af :وب سايت

بسی رنج بردم در این سال سی
)نگاهی به کتاب واژه های وامی- عربی شاهنامه(

علی پیام

کتاب واژه های وامی- عربی شاهنامه، تحقيق و نوشته 
يعقوب يسنا استاد دانشگاه البيرونی در شرايط خاص 
زمانی نسل همقراغ من چاپ و نشر شده است. شرايط 
خاص نسل همقراغ من بدين معنا که اوال از خاکستر 
جنگ هنوز بيرون نشده ايم. دوم، به طور بی سامان در 

کش و قوس و در بی برنامگی های زبانی قرار داريم.
باز هم شرايط خاص بدين معنا که وطن من به گونه ای 
درگير فضای داغ سياست و جنگ و غلبه بر بحران های 
سياسی و نظامی است. اين وضعيت فرصت فکر کردن، 

تحقيق، مطالعه و تمرکز را از هر اهل ذوقی می گيرد.
ما  امثال  و  يسنا  و  ما  که  شرايطی  چنين  اين  در  اما 
و  نفس گير  و  دلگير  شرايط  می کشيم،  نفس  آن  در 
خسته کننده و پاشانی است. اين نسل خسته از جنگ و 
تفنگ و فضای داغ سياست و وضعيت نابسامان ناگهان 
که با چاپ و نشر کتاب مواجهه شود، فضای متفاوتی 
نسل  و  يسنا  اگر  می شود.  کشيده  تصوير  به  ذهن  در 
نکرده  عادت  فضا  اين  و  شرايط  اين  به  يسنا  همقراغ 
باشد، محال است که در گوشه دنجی به سراغ کار دل 

و کار ماندگاری برود.
که  معنا  بدين  زبانی  بی برنامگی های  قوس  و  کش 
هم  و  پشتو  و  دری  هستيم:  زبانی  جنگ  درگير  هم 
در  فارسی.  و  واژگانی چون دری  بر سر  نزاع  درگير 
عده  يک  است:  داغ  جنگ  هنوز  زبانی  واحد  حوزه 
مدعی  عده ای  فقط.  است،  مادری  زبان  می گويند: 
هستند که بايستی زبان فارسی دری بگوييم، زيرا اين 

به صواب است.
پشتو  با  دری  فارسی  يا  فارسی  زبانی  داخلی  جنگ 
توان و نيرو و ظرفيت ها و قابليت های کاری و يا کار 
را که شريک  پشتوزبانی  و  فارسی زبان  نسل  مشترک 
نان و درد و غم و وطن مشترک هستند، گرفته اند. حتا 
آدم های کالن ما هنوز در تنور داغ مالل های روحی 
با  می برند.  سر  به  نباشد«  زبان  اين   و  باشد  زبان  »اين 
اقيانوس  اعماق  باشد در  اقيانوس  اين که آدمی هرچه 
بر  و  نهفته اند  مرواريدها  و  صدف ها  و  نهنگ ها 
به  حرکتند.  در  غول پيکر  کشتی های  اقيانوس  روی 
به  که  هستيم  کهنه ای  آدم های  هنوز  ما  رساتر  تعبير 
ظرفيت های باالی احترام به همديگر، تحمل پذيری و 

ديرينگی وطن مشترک نرسيده ايم.
يسنا، استاد جوان دانشگاه در بی کرانگی فضای ذهنی 

سراغ  به  خويش  درونی  و 
اصلی  پرونده  و  مدرک 
نزاع های  تمام  تا  می رود 
را  کينه توزانه  و  بی ريشه 
نويسنده  کند.  آب  بر  نقش 
فضای  درونی  آرامش  با 
خويش به قرن چهارم هجری 
از هر جدال  تا عاری  می رود 
و کشماکش سطحی ای روی 
اين  شود.  متمرکز  »متن« 
روشنفکرانه ای  نگاه  تمرکز 
می خواهد  که  است 
زبان  شستگی  و  پيراستگی 
يا  و  فارسی زبانان  مادری 
به  فارسی دری زبانان را دست 

شناسايی بزند.
اساس  بر  شناسايی  اين  در 
کار  تحقيق  روش  اصول 
برده  پيش  به  را  خويش 
می سازد:  خاطرنشان  ابتدا 
در  وامی  و  قرضی  »واژه های 

و  معمول  است  امری  زبان ها،  سرشت  طبق  زبان  هر 
منطق دستوری زبان. واژه هايی که از زبان ديگر به وام 
گرفته است را جزو نظام واژگانی اش می سازد و برای 
در  بيگانگی ای  هيچ  وامی  واژه های  اين  گويندگانش 
پی ندارد و علم زبان شناسی هم پديده وام گيری را در 
نظام زبان ها يک امر طبيعی می داند و در برابر، سوچه 
بودن زبان ها يا سوچه کردن زبانی را از واژه های وامی 
واژه های  می داند« )صفحه 57 کتاب  غيرعلمی  نظريه 

وامی- عربی در شاهنامه(
رنج  »بسی  می کند:  اشاره  فردوسی  شعر  اين  به  يسنا 
بردم در اين سال سی/ عجم زنده کردم بدين پارسی« 
کردن  استوار  که  می دهد  نشان  غيرمستقيم  طور  به 
بناهای ماندگار فرهنگ و تاريخ و سياست و اجتماع 
با بلواها و جنگ های نادانان و نزاع های ساده لوحانه ای 
که در وطن من و يسنا و نسل آتش گرفته ما موجود 
و  عالمانه  نگاه  که  است  آن  درست  دارد.  فرق  است 
فرهمندانه به قضايا داشته باشيم تا نگاه کوچه بازاری به 

مسايل و موضوعات.

پژوهشگرانه  و  روشمند  کار  ارايه  با  جوان  استاد  اين 
نمايش گذاشته است و  به  را  نگاه روشمندی  توانايی 
فضای سنگ و سمنت کنونی را با رنگمايه های کاری 
در عرصه تاليف و توليد آثار فرهنگی و ادبی و زبانی 

تلطيف کرده است.
پيکربندی اين کتاب عبارت است از سه محور بحث: 

1. سخنی درباره فردوسی و شاهنامه، 
2. جهان شناختی مطرح در شاهنامه، 

3. بحث واژه های وامی از عربی در شاهنامه. 
تشکيل  را  اثر  اين  اصلی  ستون  که  سوم  بحث  در 
می دهد، پژوهشگر روی پيشينه بحث واژه های وامی- 
در  عربی  وامی-  واژه های  شمار  و  شاهنامه  در  عربی 

شاهنامه پرداخته است.
پی  خوبی  به  يسنا  است.  قدر  قابل  يسنا  يعقوب  کار 
مولف  بر جاودانگی  ماندگار  اثر  ارايه  که  است  برده 
و نويسنده و بر قدرت و اقتدار فرهنگی و قابليت های 
فرهنگی کشور امری است آشکارا و پيدا. اميد است 

که کارهای بعدی يسنا را نيز داشته باشيم.

* نام کتاب: واژه های وامی- عربی شاهنامه 
فردوسی

* نويسنده و پژوهشگر: يعقوب يسنا
* چاپ اول: کابل، بهار 1389

* قطع: رقعی )A5(، 187 صفحه 

فعالیت بزرگ ترين پااليشگاه نفتی 
عراق متوقف شد

 
حمله صبح روز شنبه به پااليشگاه نفت بيجی در شمال 
پااليشگاه  اين  فعاليت های  کامل  توقف  به  منجر  عراق 

شده است.
در  است.  عراق  در  نفت  پااليشگاه  بزرگ ترين  بيجی، 

اين حمله دو نفر کشته شده اند.
مهاجمان صبح روز شنبه وارد محوطه اين پااليشگاه در 
واليت صالح الدين در شمال بغداد شدند و در يکی از 

واحدهای آن بمب کار گذاشتند.
انفجار بمب منجر به آتش سوزی شد و مقام های عراقی 
ديده  آسيب  شدت  به  پااليشگاه  از  بخشی  می گويند 

است.
اين پااليشگاه زمانی در کنترول القاعده بود و از طريق 

آن، بودجه پيکارجويان تامين می شد.
پااليشگاه بيجی يکی از سه پااليشگاه مهم عراق است. 

دو پااليشگاه ديگر در بغداد و بصره قرار دارند.
توليد  نفت  بشکه  هزار   150 روزانه  بيجی  پااليشگاه 

می کند.
احمد جبوری، والی واليت صالح الدين به خبرگزاری 
طور  به  پااليشگاه  اين  فعاليت  که  است  گفته  رويترز 

کامل متوقف شده است.
او افزوده که اين يک خسارت بزرگ برای کشور است 

و شهرهای عراقی به توليدات آن متکی بودند.
پوليس می گويد پنجاه آتش نشان در مدت پنج ساعت 

توانستند آتش را مهار کنند.
يک مقام رسمی که نامش فاش نشده گفته است تعمير 
خسارت های وارده و فعاليت مجدد پااليشگاه، به زمان 

زيادی نياز دارد.
-------------------------------------
تظاهرات ضددولتی در الجزاير 

همچنان ادامه دارد
اين  پايتخت  در  ديگر  بار  الجزايری  تظاهرکنندگان 
عبدالعزيز  استعفای  خواهان  و  کرده  تجمع  کشور 

بوتفليقه، رييس جمهور اين کشور شده اند.
خبرنگاران در الجزاير می گويند تعداد نيروهای امنيتی، 
مانع  نيروها  اين  و  است  تظاهرکنندگان  تعداد  از  بيشتر 
شده اند که تظاهرکنندگان در ميدان مرکزی شهر جمع 
شوند. طی چند هفته گذشته، الجزايری ها هر شنبه دست 

به تجمعات ضد دولتی زده اند.
را که  فوق العاده  پيش وضعيت  الجزاير دو روز  دولت 

حدود 19 سال بر اين کشور حاکم بوده، لغو کرد.
قانون وضعيت  از  الجزاير  منتقدان می گويند که دولت 

فوق العاده برای سرکوب مخالفان استفاده کرده است.
اين قانون پس از جنگ داخلی الجزاير در سال 1992 
سال ها  برای  درگيری ها  خاتمه  وجود  با  و  شد  وضع 

همچنان به اجرا درآمد.
شورش های  از  مانع  می خواهند  الجزايری  مقام های 

عمومی مشابه تونس و مصر در اين کشور شوند.
هفته پيش نزديک به سه هزار نفر در تظاهرات شرکت 
کردند و ميان آنها و نيروهای امنيتی درگيری هايی روی 

داد. 
رييس جمهور الجزاير همچنين وعده داده که مبارزه با 

فساد را در اولويت دولت خود قرار می دهد.
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دولت ایاالت متحده ساعاتی پس از تخلیه همه شهروندان 
خود از لیبیا و بستن سفارت امریکا در طرابلس، دارایی های 
لیبیا و معمر قذافی، رهبر این کشور و چهار تن از  دولت 

فرزندان او را مسدود کرد.
در همین حال اعضای شورای امنیت سازمان ملل نیز قرار 
است امروز بار دیگر برای تنظیم قطعنامه ای جهت اعمال 

تحریم علیه معمر قذافی گرد هم بیایند.
اولیه  طرح  متحده  ایاالت  و  آلمان  فرانسه،  بریتانیا، 
آن حمالت حکومت  در  که  کرده اند  تهیه  را  قطعنامه ای 
علیه  »جنایت  حکم  در  کشور  این  شهروندان  به  لیبیا 
بشریت« دانسته شده است که پرونده آن باید از سوی دیوان 

بین المللی الهه بررسی شود.
تحریم  خواستار  امنیت  شورای  قطعنامه  پیش نویس 
دارایی های  شدن  مسدود  و  سفر  ممنوعیت  و  تسلیحاتی 

معمر قذافی و اطرافیان او شده است.
بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل می گوید تاکنون بیش از هزار نفر 
در خونریزی های لیبیا جان باخته اند و معاون هیات لیبیا در سازمان 

ملل این تعداد را »هزاران نفر« عنوان می کند.
روز جمعه یک کشتی با بیش از ۳۰۰ نفر که بیش از نیمی از آنها 
شهروندان امریکایی بودند لیبیا را ترک کرد و به کشور جزیره ای 

مالت رسید.
بان کی مون در سخنرانی خود خطاب به ۱۵ عضو شورای امنیت 
گفت که نیروهای لیبیایی وارد شفاخانه  ها شده و مخالفان زخمی 
را کشتار می کنند و سربازانی که از فرمان تیراندازی به شهروندان 

خودداری کنند نیز کشته می شوند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز شامگاه جمعه یک صدا خشونت 
درخصوص  تا  کرد  مامور  را  گروهی  و  کرد  محکوم  را  لیبیا  در 
کند.  تحقیق  قذافی  معمر  توسط  بشر  حقوق  احتمالی  نقض های 
این  نیز در  از شورای حقوق بشر سازمان ملل  لیبیا  پیشنهاد اخراج 

شورا مطرح شد.
روز جمعه یک کشتی با بیش از ۳۰۰ نفر که بیش از نیمی از آنها 
را  لیبیا  متحده  ایاالت  برنامه ریزی  با  بودند  امریکایی  شهروندان 

ترک کرد و به کشور جزیره ای مالت رسید.
سرنشینان این کشتی از »قتل عام شهروندان و حتا کودکان« توسط 
نیروهای قذافی و دیده شدن شمار زیادی کشته و زخمی در سطح 
خیابان ها خبر می دهند. گزارش ها حاکی است کشورهای مختلف 
از راه هوا و دریا  لیبیا  از  هم اینک در حال تخلیه شهروندان خود 

هستند.
استفاده  با  متحده روز جمعه  ایاالت  رییس جمهور  اوباما،  باراک 
معمر  علیه  را  اختیارات ریاست جمهوری، تحریم هایی شخصی  از 
این  دلیل  امریکایی  مقام های  اعمال کرد و  او  پسر  قذافی و چهار 
اقدام را »جلوگیری از غارت دارایی های لیبیا توسط خانواده قذافی« 

عنوان کرده اند.

پرس، یک  اسوشیتد  و  رویترز  آژانس های خبری  اساس گزارش  به 
دادگاه پاکستانی روز شنبه یک تبعه دیگر امریکایی را یک روز بعد 
از آن به زندان فرستاد که شخص مذکور به علت ماندن مدت بیشتر از 

ختم ویزا از طرف پولیس پاکستان در شهر پشاور بازداشت شد. 
بازداشت مارک دی هاون تبعه امریکا در زمانی صورت می گیرد که 
امریکا  استخبارات  اداره  و  پاکستان  استخبارات  سازمان  میان  روابط 
داخل  در  اسالمی  تندروان  علیه  مبارزه  در  پرده  پشت  در  دو  هر  که 
پاکستان همکاری می نمایند، روی موضوع بازداشت ریموند دیویس 

یک قراردادی سازمان سیاه بسیار تیره شده است. 
اما  است.  متهم  الهور  شهر  در  پاکستانی  دو  قتل  به  دیویس  ریموند 
دیویس می گوید، او به خاطر دفاع از خود باالی این دو نفر پاکستانی 
مصوونیت  دیویس  می گوید،  امریکا  متحده  ایاالت  نمود.  شلیک 

دپلوماتیک دارد و باید آزاد شود.
پرس  اسوشیتد  خبری  آژانس  به  پاکستان  استخباراتی  اداره  مقامات 
مورد  آن  از  بعد  پاکستان  در  را  امریکایی  اتباع  جزییات  گفته اند، 
به  ماه گذشته  امریکایی در  تبعه  قرار می دهند که یک  بررسی دقیق 
روشن  اما  گردید.  بازداشت  الهور  شهر  در  پاکستانی  دو  قتل  جرم 
نیست که بازداشت مارک دی هاون در پشاور مستقیما به این موضوع 

مربوط است یا خیر.
به  که  است  قراردادی  یک  هاون  دی  می گویند،  امریکایی  مقامات 
سال   ۳4 هاون  دی  می باشد.  مصروف  منطقه  در  ساختمانی  کارهای 
عمر دارد و با یک خانم پاکستانی ازدواج نموده است. دی هاون به 
محکمه گفته، او با ویزای تجارت به پاکستان آمده بود و مدت ویزه 

او در ماه آکتوبر خاتمه یافته است. 

آژانس بین المللی انرژی اتومی در تازه ترین گزارش 
خود گفته است که ایران قصد دارد سوخت نیروگاه 

هسته ای بوشهر را تخلیه کند.
روز  اسالمی  جمهوری  مقام های  می گوید  آژانس 
چهارشنبه )۲۳ فبروری( به این سازمان خبر دادند که 
می خواهند سوخت هسته ای را از قلب راکتور نیروگاه 

تخلیه کنند.
نداده  نشان  واکنشی  خبر  این  به  هنوز  ایران  دولت 

است.
ایران  درخواست  علت  درباره  هم  اتومی  آژانس 

توضیحی نداده است.
»تدابیر  درباره  ایران  با  که  می گوید  اتومی  آژانس 
توافق  به  راکتور  سوخت  تخلیه  برای  الزم  ایمنی« 

دست یافته است.

دولت ایران با کمک روسیه برای راه اندازی نیروگاه 
بوشهر تالش می کند.

اوایل  در  نیروگاه  این  راکتور  فرآیند سوخت گذاری 
ماه دسامبر ۲۰۱۰ تکمیل شد.

پنج شنبه  )ایرنا(  اسالمی  خبرگزاری رسمی جمهوری 
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  از  نقل  به  گذشته 
در  فنی  اشکاالت  بروز  درباره  »هیاهو  نوشت:  روسیه 
بی اساس  و  محض  کذب  بوشهر  هسته ای  نیروگاه 
است و فعالیت ها در این نیروگاه به طور عادی جریان 

دارد.«
علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران نیز در سفر 
نیروگاه  این  راکتور  »در  بود:  بوشهر گفته  به  اخیرش 
نیز بسته شده و همه چیز آماده و مهیا است تا در آینده 

نزدیک برق تولید شود.«
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تحريم قذافی توسط اياالت متحده 
پس از خروج شهروندان امريکايی از ليبيا 

دادگاه پاکستانی يک تبعه ديگر امريکايی را به زندان فرستاد 

ايران سوخت نيروگاه بوشهر را تخليه می کند

                  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.
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