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عناوين 
مطالب امروز:

ظاهر عظیمی:
 روند

 استخدام سربازان
تغییر می کند

آقای عظیمی گفت که حمله روز 
وزارت  خالی  و  غفلت  دوشنبه 
این  به  اما  داد،  نشان  را  دفاع 
نیروهای  که  نیست  مفهوم 
روند  نمی توانند  داخلی  امنیتی 
انتقال مسوولیت را آغاز کنند. 
مقام های  تمامی  که  افزود  او 
وزارت دفاع از وقوع این حادثه 
نگران  و  متاثر  زیاد«  »بسیار 
گزارش ها  از  برخی  شده اند. 
از  حمله کننده  که  حاکیست 
منسوبین وزارت دفاع بوده اما 
سخنگوی وزارت دفاع به شدت 
این موضوع را رد کرده می گوید 
این که  مورد  در  تحقیقات  که 
وارد  حمله کننده چگونه  شخص 
وزارت دفاع شده است، جریان 

دارد. 
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امور  در  ملل  سازمان  عالی  کمیشنری  دفتر 
مهاجرین  امور  وزارت  مقامات  و  پناهندگان 
پاکستان، بازنگری احوال شخصیه پناهندگان 

افغان را در پاکستان آغاز کرده اند.
بر اساس اعالمیه کمیشنری عالی سازمان ملل 
و وزارت  »یو ان اچ سی آر«  پناهندگان  درامور 
»سافرون«  به  موسوم  پاکستان  مهاجرین  امور 
تا ختم سال جاری میالدی به بازنگری احوال 
ادامه  پاکستان  در  افغان  پناهندگان  شخصیه 

می دهند.
خانم دنیا اسالم خان، سخنگوی دفتر »یو این 
اچ سی آر« در اسالم آباد می گوید، هدف از 
این اقدام »رده بندی سطح زندگی پناهندگان 
افغان و ارزیابی مشکالت اقتصادی، آموزشی، 
و بهداشتی پناهندگان افغان در پاکستان است.«
دنیا اسالم خان، از تمامی پناهندگان افغان که 
کارت اقامت در پاکستان را دارند خواست تا 
هنگام  و  کنند  استفاده  فرصت خوب  این  از 

ارزیابی معلومات درست ارایه دهند.
روان  سال  ختم  تا  بررسی  این  که  افزود  او 
برای  آن  نتیجه  و  می یابد  ادامه  میالدی 
حکومت های افغانستان، پاکستان و کمیشنری 
عالی سازمان ملل متحد، نسبت به موضع گیری 
آنها در قبال آینده صد ها هزار پناهنده افغان 

در پاکستان، کمک خواهد کرد.
هر  با  گفتگو  در  خان،  اسالم  خانم  گفته  به 
به  مهاجرت  زمان  از  سواالتی  افغان  پناهنده 
پاکستان گرفته تا درآمد ماهیانه و حتا استفاده 
از تیلفون های موبایل و استفاده از تلویزیون و 
اینترنت و استفاده از اسباب و لوازم معمولی 

روزمره پرسیده می شود.
 2012 دسامبر  تا  پاکستان  گفت،  دنیا  خانم 

ارتش  مشترک  ستاد  رییس  مولن،  مایک 
گذشته  روز  دیدار  در  امریکا  متحد  ایاالت 
خویش از پایگاه های ارتش امریکا در افغانستان 
گفت که سربازان آن کشور سال دشواری را 
در افغانستان پیش رو دارند و احتمال می رود که 

تلفات سنگینی بر آنان وارد گردد.
وی با اشاره به سنگین بودن تلفات سال گذشته 
نیروهای کشورش، سال روان را نیز یک سال 
امریکایی  سربازان  برای  سخت  و  پرچالش 

پیش بینی کرد.

ایران  به  تازگی  به  که  افغانی  هیات  یک 
کشور  به  بازگشت  از  پس  بود،  کرده  سفر 
ایرانی  مقامات  با  سفر  این  در  می گوید، 
مشکل  جمله  از  مختلف  مسایل  روی 
انتقال  ایران،  محابس  در  افغان  زندانیان 
مشکالت  و  کشور،  به  ایران  از  محبوسین 
کرده  صحبت  ایران  در  افغان  مهاجرین 
این  حل  خاطر  به  زودی  به  است  قرار  و 
دو  میان  متعددی  توافقنامه های  مشکالت 

کشور به امضا برسد.
به نقل از رادیو آزادی، جاوید لودین معین 
هیات  جمع  در  که  خارجه  وزارت  سیاسی 
افغانی به ایران سفر کرده بود، روز چهارشنبه 
از  آنان  گفت،  خبری  کنفرانس  یک  در 
ایران همچنین خواسته اند تا در صدور ویزه 
آمد  و  رفت  کشور  آن  به  که  افغان هایی  به 

دارند نیز سهولت هایی را در نظر بگیرد.

و  است  افغان  پناهنده  هزار  ده ها  میزبان 
پناهندگان  اقامت  کارت های  ختم  موعد 
می رسد  فرا  زمان  آن  نیز  پاکستان  در  افغان 
برای  پاکستان  حکومت  می رود  احتمال  و 
آن عده از پناهندگان افغان که در پاکستان 
از  عده  آن  یا  و  کرده اند  سرمایه گذاری 
دارند  مهارت هایی  که  افغان  پناهندگان 

ویزای طوالنی صادر کند.
بررسی ها  خان،  اسالم  دنیا  خانم  گفته  به 
در  افغان  پناهندگان  که  است  داده  نشان 
پاکستان خودکفا هستند و بر اقتصاد پاکستان 

تاثیرگذار بوده اند.
امور  کار شناسان  از  برخی  حال  همین  در 
اجتماعی به این باورند که در صورت صدور 
پاکستان،  سوی  از  مدت  طوالنی  ویزای 
از  زیادی  دارد که شمار  احتمال وجود  این 
وارد  دوباره  افغانستان  به  بازگشته  افغان های 

پاکستان شوند.
افغانستان،  میان  توافقنامه سه جانبه  اساس  بر 
در  متحد  ملل  عالی  کمیشنری  و  پاکستان 
امضا  به   200۷ سال  در  که  پناهندگان  امور 
پناهندگان  بازگشت  مهلت  آخرین  رسید، 
به کشور در دسامبر 200۹ پایان یافت اما بر 
اساس اعالمیه ای که در سوم جنوری 2010 
سال گذشته از سوی کمیشنری سازمان امور 
انتشار یافت، پاکستان تا سه سال  پناهندگان 

آینده پذیرای مهاجران شد.
بر اساس  همان اعالمیه آن عده از پناهندگان 
به  موسوم  دفتر  سوی  از   200۷ سال  در  که 
»نادرا« و به کمک مالی کمیشنری عالی امور 
پناهندگان ثبت نام گردیده بودند، می توانند 
تا آخر سال 2012 میالدی در پاکستان اقامت 

نموده و باز گشت داوطلبانه نمایند.
بر اساس اعالم کمیشنری عالی سازمان ملل 
تعداد  حال حاضر  در  آباد،  اسالم  در  متحد 
از  و  دارند  اقامت  اوراق  که  پناهندگانی 
جانب کمیشنری سازمان ملل متحد ثبت نام 
پنج صد  و  یک میلیون  از  بیشتر  گردیده اند، 

هزار پناهنده افغان است.

مایک مولن گفت: »من فکر می کنم تلفات ما 
نیز  که سال گذشته بسیار سنگین بود، امسال 

سنگین خواهد بود.«
وی افزود که طالبان نیز تلفات سنگین تری در 

این سال خواهند داشت.
برای  دشوارتری  سال  »امسال  گفت:  مولن 
سال گذشته،  طالبان  بود.  نیز خواهد  دشمنان 
را  دشوارتری  سال  و  داشتند  دشواری  سال 
من  داشت.  خواهند  پیش رو  در  نیز  امسال 
فکر می کنم که ما در پایان این فصل نبردها، 
چیزهای بیشتری را در این باره خواهیم دانست 

که اوضاع چگونه بوده است.«
میالدی  سال2010  که  است  درحالی  این 
خونین ترین سال برای سربازان خارجی از زمان 
حضورشان تاکنون در افغانستان ذکر شده است 
این سال در حدود ۷۵0 سرباز خارجی  و در 

کشته شدند که بیشتر آنان امریکایی بودند.

انتقال  خاطر  به  می گوید،  خارجه  وزارت 
سر  به  ایران  زندان های  در  که  افغان هایی 

می برند نیز توافقاتی صورت گرفته است.
به  رابطه  در  هم  هنوز  تا  می گوید،  او  اما 
شمار محبوسین افغان در ایران و کسانی که 
اعدام  به  محکوم  کشور  آن  زندان های  در 

شده اند ارقام دقیقی در دست نیست.
ادامه در صفحه 2

وضعیت زندگی افغان های مهاجر در پاکستان
بررسی می شود

مايک مولن: 
سال روان برای سربازان امريکايی در افغانستان 

دشوار و پرچالش خواهد بود

وزارت خارجه: 
از شمار محبوسین افغان در ايران اطالعی نداريم

ACKU
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انتقاد برمتولیان امور
این چنین پاداش داده می شود!

اعتراضات  و  انتقادات  درمقابل  دفاع  وزارت  مقامات 
اعضای مجلس سنا و برخی دیگر که خواستار استعفای 
بودند،  شده  کشور  دفاع  وزیر  وردک،  رحیم  جنرال 
برآشفته شده و به تندی پاسخ داده اند و سخنگوی این 
وزارت گفته است که: درخواست استعفای وزیر دفاع، با 
تالش های طالبان و شبکه های تروریستی برای کشتن 
وزیر دفاع، یک هدف را دنبال می کنند. چنین اظهار نظری 
نشان دهنده ی این امر است که مقامات عالی رتبه ی ما، 
که درمقابل طالبان دارای صبر و شکیبایی خارق العاده 
هستند و از گشاده دلی و گذشت و چشم پوشی زیادی 
آنها  نام  بردن  از  نشوند  مجبور  تا  و  می گیرند  کار 
پرهیز می نمایند و از آنان به اسامی مستعارشان یاد 
می کنند، مثال »مخالفین مسلح دولت« یا »دشمنان صلح 
و مردم« و نه طالبان که به قول بعضی ها تروریست هم 
نیستند و برخی دیگر که صمیمانه می کوشند درمورد 
ارتکاب اعمال تروریستی توسط طالبان، تردید نمایند 
با اعضای مجلس سنا کاسه ی صبر  و... در مواجهه 
دست  از  عنان شکیبایی  و  می آید  بسر  تحمل شان  و 
می دهند و اعتراض یا پیشنهاد آنان را در ردیف اعمال 

تروریستی طالبان قرار می دهند.
معلوم می شود که چوکی، منصب و مقام زیر دندان 
برخی ها چنان مزه کرده است که هیچ نوع تهدیدی را ولو 
جنبه ی پیشنهادی داشته باشد، برنمی تابند و دست کم 
این آموزه را: »رحماء بینهم« مدنظر نمی گیرند. این چنین 
برخوردی ناشی از این تصور نادرست مقامات ماست 
که هر معترض یا منتقدی را دشمن باید دید؛ اگرچه 
عضو انتصابی یا انتخابی  مجلس سنای کشور باشد، 
تاچه رسد به این که خبرنگار و ژورنالیست باشد. البته 
اعتراف می شود که سهل انگاری مسوولین در حمله ی 
تروریستی بر وزارت دفاع غیرقابل توجیه است ولی 

انتقادات اعضای مجلس سنا قابل توجیه است. 
توجه کنید آقای نثار حارث یکی از اعضای سنا می گوید 
که: »من جدا از مسوولین وزارت دفاع می خواهم در 
صورتی که نمی توانند امنیت را تامین کنند، استعفای 
افغانستان  مردم  پیشگاه  به  را  شرافتمندانه شان 
را  گفته ای  چنین  که  است  منصفانه  آیا  بگذارند...« 
هم ردیف تالش های کسانی قرار دهیم که  خود را به 

همراه جمعی دیگر به کام مرگ می فرستند و... 
حمله بر ساختمان وزارت دفاع که  مرکز دفاع و حراست 
از استقالل و حاکمیت و جان مردم محسوب می شود، 
هشداری است ناشی از نگرانی برحق مردم افغانستان 
آن را شدت  می بخشد. در  زیادی،  موارد مشابه   که 
واکنش به این هشدارها نمی توان هر هشداردهنده ای را 
محکوم کرد. پس آزادی بیان چه مصداقی خواهد یافت؟ 
آزادی بیان، آزادی انتقاد واعتراض است ورنه موافقین 

نیازی به آن ندارند. 
در حالی که سخنگوی وزارت هم تایید می کند که مجلس 
خواستار  دارند  حق  مردم  یا  و  نمایندگان  یا  و  سنا 
چنین  در  می گوید  اما  گردند،  دفاع  وزیر  استعفای 
شرایطی طرح چنین مسایلی کمک نمی کند؛ درحالی که 
دقیقا در چنین شرایطی و در حالی که همه ی مردم گوش 

به آوازاند، دادن چنین هشدارهایی ضرورت دارد. 
حمله دقیقا زمانی صورت می گیرد که قرار است وزیر 
داشته  مالقات  کشورمان  دفاع  وزیر  با  فرانسه  دفاع 
و  افسران  روحیه ی  بر  حادثه  این  منفی  تاثیر  باشد. 
و  دفاع  مسوولیت  دیگر  روز  چند  تا  که  سربازانی 
تامین امنیت را متقبل می گردند چه اندازه است! انتقاد 
واعتراض حتا اگر ازجانب دشمن هم باشد، باید غنیمت 
شمرده شود و نباید تخطیه گردد. وقتی خود ناگزیریم 
ناتوانی و کمبودی در کار ما  قبول کنیم که نقص و 
هست، نباید از کسی و کسانی که این نقص را برجسته 
می سازند، ناراض شویم و آنها را محکوم کنیم. خود 
شکن، آیینه شکستن یک نقص مضاعف است و مشکل 
ما را حل نمی کند. نظام های استبدادی از این طریق به 
جایی نمی رسند که نمونه ی کامل آن را در خاورمیانه و 

شمال افریقا می بینیم. 

زنگ اول
 در که  می گویند  آیساف  نیروهای 

نیروهای  میان  درگیری  یک  نتیجه 
افراد  از  تن  چند  طالبان،  با  امنیتی 
ژیری  ولسوالی  در  طالبان  گروه 

قندهار کشته  شده اند.
این نیروها با انتشار اعالمیه ای گفته اند 
شروع  آن  از  پس  درگیری  این  که 
شد که افراد طالبان باالی یک پوسته 
بین المللی  و  داخلی  امنیتی  نیروهای 
در این ولسوالی حمله کردند. به نقل 
طالبان، چند  با حمله  اعالمیه،  این  از 
تن از افراد این گروه به اثر حمالت 

هوایی به قتل رسیدند.
تلفات  دقیق  شمار  اعالمیه  دراین 

افراد طالبان ذکر نشده است.
که  است  آمده  همچنین  اعالمیه  در 
المللی  بین  و  داخلی  امنیتی  نیروهای 
مهمات  و  سالح  ذخیره گاه  یک 
دست  به  نیز  ژیری  ولسوالی  در  را 

حشرعمومی  یک  بامیان:  8صبح، 
امیر  بند  ملی  پارک  در  نهال شانی 
این  محلی  مقامات  طرف  از  بامیان 

والیت برگزار شد.
در این حشر در حدود دو هزار اصله 
بندامیر  ملی  پارک  در  غیرمثمر  نهال 

غرس شده است.
که  بامیان  والی  سرابی  داکترحبیبه 
داشت  شرکت  حشرعمومی  این  در 
حوت  ماه  »در  گفت:  خبرنگاران  به 
بامیان  والیت  در  که  گرفتیم  تصمیم 
میلیونی  یک  نهال شانی  برنامه  یک 
تمام  در  یعنی  بیاندازیم،  راه  به  را 
اصله  میلیون  یک  بامیان  ساحات 
نهال غرس شود. به همین منظور یک 
به راه  حشر عمومی را در پارک ملی 
انداختیم که متشکل از ادارات دولتی 

یک  در  عامه  صحت  وزارت 
شفاخانه  از  بخش هایی  تازه  اقدام 
به دلیل  را  کابل  المللی  بین  خصوصی 
صحت  ابتدایی  معیارهای  با  این که 
کرده  مسدود  نداشته،  همسانی  عامه 

است.
گفته  اعالمیه ای  انتشار  با  وزارت  این 
سرپرست  دلیل  ثریا  داکتر  که  است 
این وزارت، روز چهارشنبه در راس 
قبلی  اطالع  بدون  مسلکی  هیات  یک 
بین المللی  شفاخانه  به  بررسی  برای 
این  بررسی  از  پس  و  رفته  کابل 
این  مهم  بخش  چند  شفاخانه، 

شفاخانه را مسدود کرده است.
است:  آمده  اعالمیه  این  در 

به گفته معین سیاسی وزارت خارجه، 
در این باره ارقام زمانی روشن خواهد 
امضا  شده  یاد  تفاهم نامه های  که  شد 
مورد  این  در  همکاری ها  و  گردد 
این  اساس  به  و  دقیق  صورت  به 

تفاهم نامه ها آغاز شود.
به  می گوید،  همچنین  خارجه  وزارت 
صورت دقیق این هم روشن نیست که 
ایران  در  افغانستان  اتباع  از  تعداد  چه 

زندگی دارند.
سفر  این  در  می گوید،  لودین  آقای 

گرفتار شدند.
از  اسحاق زی  آقای  حال  عین  در 
خبر  نیز  اختطافگر  دو  بازداشت 
والیت  امنیه  قوماندان  گفته  به  داد. 
رهایی  خاطر  به  تالش ها  خوست، 
گمان  که  دارد  ادامه  کودک  یک 
ربوده  افراد  این  سوی  از  می رود 

شده است.

است و به همین دلیل این بار نهال های 
غیرمثمر غرس شده است.

زراعت  رییس  عطایی  محمدطاهر 
بامیان گفت: »در سال 1390 ما تصمیم 
نهال  میلیون  یک  از  بیشتر  که  گرفتیم 
در والیت بامیان غرس شود که نصف 
این  دیگر  نصف  و  مردم  را  رقم  این 
موسسات  و  دولتی  ادارات  را  رقم 
در  تاکنون  می کنند.«  غرس  همکار 
اصله  هزار  چهارصد  بامیان  والیت 
نهال غرس شده و صد هزار اصله نهال 
دیگر در آینده نزدیک غرس خواهد 

شد. 
بیشتر  که  نمود  اضافه  عطایی  آقای 
از70هزار اصله نهال مثمر و شش هزار 
نهال های  متباقی  و  زینتی  نهال  اصله 

غیرمثمر غرس خواهد شد.

که بنابر افزایش شکایات مردم، روند 
فعالیت  نحوه  از  بررسی  و  نظارت 
را  دولتی  و  خصوصی  شفاخانه های 
تخلفات  جلوی  تا  بخشیده  سرعت 
لوایح  به  مطابق  شفاخانه ها  این  در 
جدی  صورت  به  صحی،  مقررات  و 

شود. گرفته 

بردارد.
ایران  نساخت عکس العمل  وی روش 
استراتژیک  مذاکرات  به  رابطه  در 

میان افغانستان و امریکا چیست.
گفت،  خارجه  وزارت  سیاسی  معین 
و  ملی  آشتی  روند  به  رابطه  در 
ایرانی  مقامات  با  صلح  مذاکرات 
نساخت  اما وی روشن  صحبت کرده 
به صورت  روند  این  در  ایران  که 
انجام  را  همکاری هایی  چه  مشخص 

خواهد داد.

زراعتی، 30 باب منزل رهایشی و باغ های 
مردم تخریب شده و ده ها راس مواشی نیز 

تلف شده است.
به  تاکنون  راسخ  آقای  گفته  به 
این سیالب ها  از  ناشی  آسیب دیده های 
کمکی صورت نگرفته اما اداره مبارزه 
کرده  آمادگی  ابراز  طبیعی  حوادث  با 
به  مناطق  این  به  را  تا کمک های خود 

زودی  بفرستد.

همه چیز در ابهام 
 حامد 

در  اکنون  افغانستان  حکومت 
آستانه ی سه تصمیم بزرگ و مهم 
مانند  مهم  نهادهای  اما  دارد.  قرار 
رسانه ها  مدنی،  نهادهای  پارلمان، 
این  محتوای  از  سیاسی  احزاب  و 
تصمیم گیری ها بی خبراند ویا عمال 

در حاشیه قرار گرفته  اند. 
یکی از این مسایل مهم پیشنهادهای 
کرزی  آقای  به  پاکستان  حکومت 
این  رسانه ها  از  نقل  به  می باشد. 
ارایه  مکتوب  صورت  به  پیشنهاد 
آن  محتوای  اما  است.  گردیده 
نمی باشد.  روشن  مردم  برای  هنوز 
آقای کرزی از دیدار خود با هیات 
دیدار  یک  عنوان  به  پاکستانی 

تاریخی یاد کرده است. 
دیدار  این  جزییات  مورد  در  اما 
است.  نشده  گفته  چیزی  حال  تا 
نگرانی  و  شک  این  اکنون 
برابر  در  که  است   یافته  افزایش 
پاکستان،   غیرمشروع  خواسته های 
پاسخی  چه  افغانستان  حکومت 
این  چرا  و  کرد؟   خواهد  ارایه 
مخفی  مردم  نظر  از  پیشنهادها 
بسیاری  اکنون  نگهداشته می شود؟ 
که   هستند  این  نگران  آگاهان  از 
پنهان کاری ها  این  پس  در  مبادا 
باشد،  نهفته  معامله گرایانه  اهداف 
زیان های  کشور  و  مردم  برای   که 

کالنی را به همراه داشته باشد. 
در  اکنون  تا  افغانستان  مردم 
امریکا  با  استراتژیک  سند  مورد 
حکومت  نمی دانند.  چیزی  نیز 
و  امریکا  پیشنهاد  از  افغانستان 
ایاالت  برای  حکومت  شرایط 
مبهم  و  کلی  صورت  به  متحده 
این  جزییات  اما  است  گفته  سخن 
ارایه  مردم  برای  هنوز  تا  شرایط 
این جا  جالب   است.  نگردیده 
مردم  نمایندگان  برخی  که  است 
که  گفته  اند  خود  مصاحبه های  در 
پارلمان آن قدر به حاشیه رفته  است 
که پس از رسانه ها اعضای پارلمان 

خبر می شوند. 
و  سند  این  اهمیت  به  توجه  با 
سوی  از  که  رسانه ای  تبلیغات 
منافع  با  همسو  رسانه های  برخی 
می گیرد،  صورت  همسایگان 
نمایندگان  تا  بود  خواهد  خوب 
و  رسانه ها  پارلمان،  در  مردم 
قرار  مشوره  در  مدنی  نهادهای 
جزییات  از  نیز  مردم  و  گرفته 
در  آن،  درغیر  یابند.  آگاهی  آن 
فضای مملو از شایعات و بدبینی ها 
روز  هر  این سند  امضای  به  نسبت 

تیره تر خواهد شد. 
مردم افغانستان از پروسه ی مصالحه 
در  نمی دانند  چیزی  نیز  طالبان  با 
موازی  نهادهای  روز  هر  حالی که 
در راستای مصالحه با طالبان ایجاد 
در  نیز  خارجی  کشورهای  با  و 
می باشند.  گفتگو  و  رایزنی  حال 
گفتگوها  این  محتوای  از  مردم  اما 
نتایج آن چیزی نمی دانند. مردم  و 
افغانستان نگران اند که حکومت در 
مخالفان  با  غیرشفاف  معامله   یک 
وارد شده و احتمال می رود که در 
این معامله ارزش های دموکراتیک 
به  ساله   10 دست آوردهای  و 
بشر،   حقوق  مورد  در  خصوص 
حقوق زنان و آزادی بیان به معامله 

گرفته شود و از دست رود. 
که حکومت  می رود  انتظار  اکنون 
در یک فضای شفاف مردم را در 
تا  دهد  قرار  تحوالت  این  جریان 
شایعه  گرم  بازار  از  هم  که  باشد 
حمایت  هم  و  شود  جلوگیری 
آگاهانه مردم را از این فیصله ها به 

همراه داشته باشد. 

آورده اند.
امنیتی  مسووالن  حال  همین  در 
طالب  دو  می گویند  خوست  والیت 

مسلح را بازداشت کرده اند.
عبدالحکیم اسحاق زی قوماندان امنیه 
والیت خوست گفته این افراد دیروز 
پولیس  بر  حمله  قصد  که  هنگامی 
داشتند،  خوست  شهر  شمال  در  را 

محیط  زراعت،  ریاست  مخصوصا 
و  همکارشان  موسسات  و  زیست 
شرکت  بندامیر  پارک  کمیته  اعضای 
دارند که خوشبختانه امروز این برنامه 
نمود  اضافه  وی  شد.«  راه اندازی 
در حشر  نهال  اصله  هزار  دو  از  باالتر 

دیروزی غرس شده است. 
نداده  نتیجه  بندامیر  در  مثمر  نهال های 

بعد  عامه  صحت  وزارت  »سرپرست 
به  شفاخانه،  این  وضعیت  بررسی  از 
مسوولین آن هدایت داد تا بخش های 
البراتوار، اتاق عاجل، عملیات خانه و 
با  که  را  شفاخانه  آن  جراحی  وارد 
نیست،  برابر  صحی  معیارات  کمترین 
آوردن  از  بعد  و  نمایند  مسدود 
این  متذکره  اصالحات در بخش های 
شفاخانه، اجازه فعالیت دوباره به آنها 

داده خواهد شد.«
می افزاید  عامه  صحت  وزارت 
فاقد  کابل  بین المللی  شفاخانه  که 
مریضان  تداوی  برای  الزم  امکانات 

بوده است.
براساس این اعالمیه، خانم دلیل گفته 

نیز  ایران  خارجه  وزارت  مقامات  با 
و  داده اند  انجام  را  صحبت هایی 
همچنین در رابطه به روند آشتی ملی و 
امریکا  و  افغانستان  استراتژیک  روابط 
که صحبت ها روی آن جریان دارد، با 

مقامات ایرانی صحبت کرده اند.
این  وجود  با  می گوید،  لودین  آقای 
روابط  قرارداد  امضای  از  ایران  که 
امریکا  و  افغانستان  میان  استراتژیک 
نگران است اما جانب افغانستان تالش 
میان  از  را  نگرانی  این  تا  است  کرده 

شدن  سرازیر  و  ژاله  باریدن  اثر  به 
بدخشان،  والیت  در  پیهم  سیالب های 
این  ساکنان  به  مالی  هنگفت  خسارات 

مناطق وارد شده است.
والی  سخنگوی  راسخ  عبدالمعروف 
این  گفته،  آزادی  رادیو  به  بدخشان 
سیالب ها طی دو روز گذشته در مربوطات 
ولسوالی شهر بزرگ این والیت جاری 
شده که در نتیجه بیش از100 جریب زمین 

کشته شدن چند تن از افراد طالبان در درگیری با نیروهای امنیتی

حشر نهال شانی در پارک ملی بندامیر بامیان

بخش هایی از یک شفاخانه خصوصی در کابل مسدود شد
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به  اندرغزنی  ولسوالی  در  مکتب  باب  دو  تهداب  سنگ 
زمین گذاشته شد. هریک این مکاتب که یک صد و چهل 
هزار دالر هزینه بر می دارد و از بودجه دولت امریکا ساخته 

می شود.
به  و  بود  خواهد  اتاق   12 دارای  مکاتب  این  از  یک  هر 

صورت اساسی ساخته می شود.
از سوی دیگر یک باب دارالمعلمین نیز در این ولسوالی 
حالیست  در  این  است.  کرده  آغاز  را  کارش  تازگی  به 

غزنی  نا امن  ولسوالی های  از  یکی  اندر  ولسوالی  که 
می باشد که ازهفت سال بدین سو تمام مکاتب اناث 
بوده  بسته  شاگردان  روی  به  ولسوالی  این  ذکور  و 
است. تنها در این دو سال گذشته دروازه های بخشی 
است.  بوده  باز  ولسوالی  این  در  ذکور  مکاتب  از 
مسولین معارف در غزنی می  گویند تمام مکاتب در 

این ولسوالی باز است. 



بخش  مسوول  تمکین  جان  محمد  جوزجان:  8صبح، 
مطبوعات ریاست احیا و انکشاف دهات شبرغان از آغاز 
یکه  مرزا،  روستاهای شارخ  در  پروژه جداگانه  پنج  کار 
گفت  داده  خبر  کهلک  و  چوپر  قات  قل،  قزان  چنار، 
پلچک  استنادی،  دیوار های  ساخت  شامل  پروژه ها  این 
این  با تکمیل شدن  و جغل اندازی سرك ها  مي شود که 

پروژه روستاهای یاد شده با مرکز شهر وصل مي گردند.
وی افزود پروژه هاي یاد شده در کل بیش از 10 میلیون 
افغانی هزینه برمي دارد که از بودجه انکشافی وزارت احیا 

و انکشاف دهات با 10 درصد سهم مردم  پرداخت 
مي گردد.

پروژه ها  این  شدن  تکمیل  با  گفت  تمکین  آقاي 
خانواده  هزار  دو  به  نزدیک  ترانسپورتي  مشکالت 

مرفوع  مي گردد.
گفتنی است در دور دوم 128 روستا تحت پوشش 
این برنامه  قرار گرفته است ولي  در دور اول 85 قریه 

تحت پوشش این برنامه قرار داشت.



8 صبح، تخار: چهار تن در ولسوالی بنگی والیت تخار 
قوماندانی  منبع  یک  شدند.  زخمی  آب  تقسیم  خاطر  به 
امنیه ی تخار به 8 صبح گفت: » این چهار تن زمانی زخمی 
خاطر  به  ولسوالی  این  باشندگان  از  تن  یک  که  شدند 
نرسیدن آب به زمین هایش باالی آنان بمب دستی پرتاب 

کرده است.« زخمیان این رویداد به شفاخانه ی تالقان 
امنیتی  موظفان  سوی  از  متهم  فرد  و  شده اند  منتقل 
بازداشت شده است. قضیه تحت تحقیق پولیس قرار 

دارد.

تخار  پولیس  فرمانده  نوری  جهان  شاه  تخار:  صبح،   8
موتر  منطقه  در  ساله  سیزده  دختر  یک  که  است  گفته 
قرار  تجاوز جنسی  نفر مورد  تالقان توسط هشت  سوخته 
گرفته است. او افزود که این دختر به شفاخانه منتقل شده 

و وضعیت صحی اش نیز مناسب است.
فرمانده پولیس تخار اضافه کرد: »افراد متجاوز با استفاده 

تحت  که  نموده اند  فرار  محل  از  شب  تاریکی  از 
تعقیب پولیس قرار دارند.«

سال های  نیست.  تازه ای  رویداد  این  می شود  گفته 
داده  رخ  تخار  در  مشابه  واقعه ی  چندین  نیز  پیش 

است. 


محمد کاتب شمس رییس زراعت بلخ می گوید کار مجادله 
با ملخ که در ده ولسوالی والیت بلخ از 13 حمل سال روان 
هزار  چهارده  حدود  تاکنون  و  دارد  ادامه  بود،  شده  آغاز 
هکتار زمین از وجود ملخ های مضره پاك سازی شده است.

وی می گوید کار آنان در 30 گروه شب و روز جریان دارد 
و این فعالیت تا اخیر ماه جوزا ادامه خواهد داشت.

رییس زراعت بلخ گفت: »از این که ملخ در دور دوم و سوم 
خود قرار دارد و هنوز پرواز کرده نمی تواند، مجادله با آنان 
سهل تر است. اگر ملخ قادر به پرواز شود، آنگاه کار مجادله 

نیز دشوار خواهد شد.«

تقاضای  مردم  از  بلخ  زراعت  رییس  حال  همین  در 
هیچ  مردم  همکاری  بدون  می گوید  نموده  همکاری 

گاهی کار آنان نتیجه صد در صدی نمی دهد.
او گفت افراد فنی ، تجهیزات، ترانسپورت و ادویه جات 
در  محل   مردم  ولی  می کند  تهیه  زراعت  ریاست  را 

قسمت کارگر و امنیت با آنان  همکار باشند.
پاك  ملخ  وجود  از  نا امن  ساحات  اگر  می گوید  وی 
شود،  پ��رواز  به  قادر  ملخ  زمانی که  آینده  در  نشود 

ولسوالی های دیگر نیز با خطرات مواجه می شوند.


ری
حرا

 . ا
س آتش و  دود  ورای  از 

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

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 
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با  را  خانمی  آتش«  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش  در 
خود داریم که به گفته وی شوهرش در زمان جنگ های 
زنده  او  آیا  که  نمی داند  و  شده  الدرك  میان گروهی 
می دارد:  بیان  چنین  را  وقایع  آن  او  شهید شده.  یا  است 
»از زمانی که چشم به جهان گشودم و به خصوص وقتی 
حکومت  که  بود  زمان  آن  فهمیدم  تازه  را  زندگی  که 
نام نهاد کمونیستی تازه به فعالیت آغاز نموده بود و تعداد 
دولت  استحکام  خاطر  به  نیز  شوروی  عساکر  از  زیادی 
را  آن  رسما  و  بودند  شده  ما  کشور  خاك  داخل  وقت 
که  می خواست  کمونیستی  دولت  بودند.  نموده  اشغال 
عقاید پوچ خود را توسط زور، ترس و رعب باالی مردم 
بقبوالند، به همین سبب تعداد زیادی از مردم را دستگیر، 
می رساند.  به شهادت  بعدا  و  می  کرد  زندانی  و  شکنجه 
به  اما مردم هم دست  بود،  از جنایت ها  این یک گوشه 
قیام های گسترده زدند و جهاد آغاز شد. روس ها و دولت 
و  قریه ها  می کردند؛  عمل  جنایت کارانه  نیز  کمونیستی 
می دادند.  قرار  بمب  و  موشک  آماج  مورد  را  قصبات 
در  سخت تر  هم  مردم  و  می شد  عظیم تر  هرروز  فاجعه 

مقابل آنها می ایستادند، تا این که نیروهای روسی شکست 
را قبول نموده از کشور رانده شدند. دولت مردان وقت هم 
که خود را تنها احساس نمودند، بعد از مدت زمانی امور 
کشور را به تنظیم هایی که در مقابل شان جنگیده بودند، 
تسلیم نمودند و خود را هم بی گناه جلو دادند. نیروهای 
مجاهدین هم آنها را مورد پیگرد قانونی قرار ندادند، تا 
از جنایت های شان سوال نمایند. حکومت تمثیلی گذشت 

نوبت  این که  از  بعد  اما  رسید.  دیگر  رهبری  به  نوبت  و 
به دیگری رسید، او که به خاطر کاخ نشینی جهاد نموده 
بود، نخواست که از این گنج گران بها صرف نظر نماید، 
به همین دلیل جنگ های میان گروهی برسر قدرت آغاز 
مذهبی  سمتی،  جغرافیایی،  تقسیمات  زود  بسیار  و  شد 
روزه  همه  جنگ ها  آمد.  به وجود  تنظیم ها  بین  قومی  و 
شدت می گرفت و مردم هم متحیر بودند، چون می دیدند 

 در یکی از روزها که او دنبال کار رفت جنگ شدیدی در آن روز به وقوع پیوست و ما تا 
شام منتظر ماندیم، اما شام هم از او خبری نشد. شب صبح شد و باز هم  روز شب، اما 
هر قدر که جویای احوال او شدیم، کمتر نتیجه گرفتیم و ناامیدانه چشمان مان را به در 
دوخته بودیم که او کی می آید. اما سال هاست که از آن حادثه می گذرد اما از شوهرم 

اثری به دست ما نرسید، که او زنده است یا شهید شده. بعد از آن روز زندگی ما رنگ و 
ساز دیگری به خود گرفت و مصیبت ها بر سر ما پیاپی آمدند.

کسانی که تا دیروز داد از اسالم و عدالت می زدند، خود 
تحت نام اسالم جنایت هایی را مرتکب می شوند که قابل 
بخشش نیستند، از جمله قتل، چپاول، تجاوز، کوچاندن 
اجباری مردم و صدها قضیه دیگر که در اسالم قابل قبول 
نیست. شوهرم مردی در حدود 45 ساله بود، شغل آزاد 
داشت و از راه غریبی امرار معاش می نمودیم.  در یکی از 
روزها که او دنبال کار رفت جنگ شدیدی در آن روز 
به وقوع پیوست و ما تا شام منتظر ماندیم، اما شام هم از او 
خبری نشد. شب صبح شد و باز هم  روز شب، اما هر قدر 
که جویای احوال او شدیم، کمتر نتیجه گرفتیم و ناامیدانه 
چشمان مان را به در دوخته بودیم که او کی می آید. اما 
سال هاست که از آن حادثه می گذرد اما از شوهرم اثری 
به دست ما نرسید، که او زنده است یا شهید شده. بعد از 
به خود گرفت  آن روز زندگی ما رنگ و ساز دیگری 
این  در  من  افسوس  آمدند.  پیاپی  ما  سر  بر  مصیبت ها  و 
است که عامالن آن جنایت ها که کابل را به ویرانه تبدیل 
با خون  مجللی که  در قصرهای  زندان  به جای  نمودند، 
درحالی که  هستند.  عشرت  و  عیش  در  ساخته اند  ملت 
متضرین از جنگ و خشونت های آنها نان خوردن و آب 

آشامیدنی ندارند، دیگر چیزها را به جایش بگذار.«
   

سال هاست 
منتظرش هستیم







 سنگ تهداب دو باب مکتب
 در ولسوالی اندرغزنی گذاشته شد

آغاز دور دوم پروژه های برنامه همبستگی ملی 
در جوزجان و شبرغان

منازعه برسرتقسیم آب در تخار

تجاوز بر یک دختر 13 ساله در تخار

پاک سازی چهارده هزار هکتار زمین از ملخ 
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ورود  درخواست  از  افغانستان،  جمعی  رسانه های  در 
داده  افغانستان خبر  ادارات  پاکستان در  کدرهای مسلکی 
شده است. انتشار این خبر نشان می دهد که پاکستان توقع 
آنچه  از  افغانستان،  بر  سلطه  تثبیت  راستای  در  بیشتری 

متصور است، دارد و این می تواند هشداردهنده باشد.
سفر  جریان  در  که  است  آمده  خبری  گزارش های  در 
اسالم آباد  خواسته های  افغانستان،  به  پاکستان  صدراعظم 
حکومت  اختیار  در  تحریری  به صورت  کابل،  دولت  از 
درخواست ها،  این  از  بخشی  در  که  گرفته  قرار  افغانستان 
اداره های  در  پاکستانی  کدرهای  است،  شده  پیشنهاد 

افغانستان به کار گماشته شوند. 
خود  انترنتی  وب سایت  روی  بر  طلوع نیوز  خبری  شبکه 
گزارشی را منتشر کرده که در قسمت آن به این موضوع 
اعظم  داده شده است که صدر  اشاره شده و در آن خبر 
خواست های  افغانستان  به  اخیرش  سفر  در  پاکستان، 
ارایه  افغانستان  به حکومت  به گونه تحریری  را  کشورش 

کرده است.
درخواست های  مورد  در  مشروح  به صورت  این که  با 
مطرح شده از سوی دولت پاکستان به حکومت افغانستان 
گزارشی به نشر نرسیده، اما در گزارش اشاره شده است که 
مشوره درباره ی آموزش و میزان نیروهای امنیتی افغانستان، 
اقتصادی  پروژه های  و  معادن  استخراج  در  پاکستان  سهم 
در افغانستان و نیز عملی ساختن استراتژی های پاکستان در 
حکومت های بعدی افغانستان، استخدام کدرهای مسلکی 
پاکستانی در نهاد های دولتی و در جریان گذاشتن پاکستان 
نظامی و همکاری های درازمدت و  پیمان های  از هرگونه 
کوتاه مدت افغانستان با ناتو و امریکا از خواست های مهم 
پاکستان از افغانستان می باشد که یوسف رضا گیالنی صدر 

اعظم پاکستان آن را در جریان سفرش مطرح کرده است.
تایید  یا  رد  افغانستان در  از سوی دولت  تاکنون  این که  با 
این خبر چیزی گفته نشده است و در مورد صحت و سقم 
اما  اعتماد چیزی گفت،  و  به صراحت  نمی توان  این خبر 
بررسی  مورد  را  مسایلی  قضیه،  این  به  پیوند  در  می توان 
روابط  در  موجود  وضعیت  کاشف  می تواند  که  داد  قرار 

افغانستان و پاکستان باشد. 
که  مسوولیتی  به  توجه  با  دولتی  هر  که  نیست  شکی 
در  تا  می کند  تالش  دارد،  خود  ملی  منافع  قبال  در 
به دنبال  خود،  بین المللی  و  منطقه ای  سیاست گذاری های 
دستیابی به حداکثر منفعت و سود باشد، اما وقتی در طرح 
مطالبات، به گونه ای عمل می شود که تمامیت خواهی مبتنی 
بر نقض منافع ملی دولت دیگر در آن نهفته باشد، از نظر 

حقوق بین الملل قابل نکوهش می باشد.
وقتی در رسانه ها خبر داده می شود که در تقاضای مطرح 
افغانستان  دولت  به  پاکستانی  هیات  جانب  سوی  از  شده 
ساختن  عملی  که  گرفته  قرار  اشاره  مورد  موضوع  این 
افغانستان،  بعدی  در حکومت های  پاکستان  استراتژی های 
مورد توجه قرار گیرد، نشان می دهد که پاکستان به چشم 
با  مساوی  رای  حق  دارای  و  برابر  و  مستقل  دولت  یک 
پاکستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به افغانستان 

زمانی در کلیات لطایف عبید زاکانی لطیفه جالبی خوانده 
بودم که می  گفت: اسب شخصی را از طویله اش دزدیدند. 
مردم او را مالمت می  کردند که گناه از خودت است که 
که  می  گفت  دیگری  نکردی.  اسبت  از  مواظبت  درست 
نبسته  درست  را  طویله  درب  که  است  شاطرات  از  گناه 
است. شخص اسب دزدیده شده گفت پس در این میانه 

دزد را هیچ تقصیری نیست. 
حاال حکایت حمالت طالبان بر مراکز دولتی و غیردولتی 
دست  همین  از  نیز  صلح  شورای  و  دولت  انفعال  و 
برخورد ها شده است. در حمالت طالبان بر همه نهاد های 
مشخصی  جریان های  سوی  از  سریعا  غیردولتی  و  دولتی 
دیگران  شانه های  بر  بی شرمانه ای  فرافکنی  با  تقصیر ها 
گذاشته می  شود. طالبان نیز از این موقعیت به نحو احسن 
استفاده می  کنند و وضعیت تا جایی رسیده که آنان با ابزار 
مختلف برای نهاد های دولتی و غیردولتی در گوشه و کنار 

کشور تعیین تکلیف می کنند. 
شهروند   12 این که  از  پس  فراه  والیت  در  محلی  طالبان 
فراه  والیت  در  راه سازی  پروژه  یک  در  که  را  ایرانی 
مشغول فعالیت بودند، ربودند و به گروگان گرفتند،  در 
پروژه  این  که  نصر  راه  شرکت  ترک  خواهان  آن  ازای 
در  محلی  مقامات  شدند.  افغانستان   از  می برد  پیش  را 
تمام  سه شنبه  روز  این شرکت  که  می گویند  فراه  والیت 
کارمندان و ابزار خود را از مرز افغانستان در والیت فراه 
این ترتیب طالبان  به  برده  است.  ایران  به  بیرون کشیده و 
بار دیگر توانستند با استفاده از ابزار های مختلف فشار جلو 
مرام  کل  در  و  بگیرند  را  کشور  در  بازسازی  برنامه های 
خود را در هر کجای این کشور پیاده کنند. این تنها نمونه 
کوچکی از نفوذ هراس افگنانه طالبان بر نهاد های غیردولتی 

و حتا دولتی است. 
راحتی  به  طالبان 
توانسته اند کارکرد 
ی  کت ها شر
در  را  مخابراتی 
بعضی نقاط کشور 
در  خصوصا 
افغانستان  جنوب 

بر اساس دلخواه خود تنظیم کنند. از چند سال به این سو 
این شبکه های مخابراتی اند که بر اساس دستور طالبان در 
وصل  و  قطع  را  خود  مخابراتی  فعالیت  کشور  شهر  چند 

می کنند. 
روش  همین  با  طالبان  قبل  سال  چند  که  نمی بریم  یاد  از 
گروگان گیری اتباع کشور کوریای جنوبی، باعث بیرون 
شدن نیرو های نظامی این کشور از افغانستان شدند و یک 

مقدار وافر پول نیز به دست آوردند. 
کارآیی این شیوه های برخوردی طالبان آنان را معتقد به 
طور  به  را  خود  نیست  ضرور  که  است  ساخته  اصل  این 
داخلی  نیرو های  تیرس  در  رویارویی  حمالت  با  مستقیم 
آن طوری  کمیتی  نگاه  از  زیرا  بدهند.  قرار  خارجی  و 
پانزده  تا  ده  هرطالب  مقابل  در  می دهد  نشان  آمار ها  که 
نیروی مسلح داخلی و خارجی قرار دارد. و منطقا برخورد 
رویاروی با این همه نیرو کار درستی نیست. آنچه طالبان 
این شیوه و راهکار جنگی علیه دولت  را در موفق بودن 
دولت  انفعالی  موقف  کرده،  متیقن تر  افغانستان  مردم  و 
مسلما  است.  بوده  جهانی  جامعه  مواقعی  در  و  افغانستان 
برخورد واکنشی تند و صریح دولت و جامعه جهانی در 
مقابل اعمال تروریستی طالبان نظیر حمله بر اماکن عامه، 
نهاد های غیردولتی نظیر بانک ها و سوپرمارکت ها که در 
بسیاری مواقع تنها مردم ملکی را آماج قرار داده است و 
نشان دادن این اعمال به مردم می توانست حس تنفر بیشتر 
متاسفانه  ولی  برانگیزد  گروه  این  مقابل  در  را  مردم 
دولت در این مواقع موقف فرافکنانه ای را در پیش 

برخورد  افغانستان  با  ذهنیت  این  با  بلکه  نمی کند،  نگاه 
می کند که در سیاست گذاری های منطقه ای و بین المللی، 
نقش تابع و پیرو بدون چون و چرای پاکستان را بازی بکند.

مطرح شدن این طرح از سوی پاکستان با توجه به باوری 
اساس  بر  و  داشته  افغانستان وجود  جامعه  در  قدیم  از  که 
چشم  به  اسالم آباد  که  می شود  گفته  ذهنیت  و  باور  آن 
تصور  این  می کند،  نگاه  افغانستان  به  استراتژیک  عمق 
سیاست های  نمی خواهد  پاکستان  که  می آید  به وجود 
بلکه  را تحمل کند،  از سوی دولت کابل  افغانستان محور 
به دنبال این می باشد که دولت کابل همواره به عنوان یک 
مهره ی تاثیرپذیر از اسالم آباد عمل کند و نقش بیشتری از 
یک همسو در یک کنفدراسیون غیررسمی و اعالم نشده 

را نداشته باشد.
استخدام  موضوع  به  پیشنهاد  این  در  که  است  این  جالب 
سخن  نیز  افغانستان  دولت  در  پاکستان  مسلکی  کدرهای 
گفته شده است. این موضوع نیز می تواند قابل توجه باشد. 
به خاطر درگیری های داخلی و  افغانستان  نیست که  شکی 
طوالنی که بدان گرفتار بوده، از نظر برخورداری از نیروی 
تخنیکی  توانمندی های  با  مجهز  و  مسلکی  و  فنی  انسانی 
دیده  نیز  همین رو  از  و  می باشد  مواجه  مشکل  با  روز، 
می شود که بخش قابل مالحظه ای از کمک های صورت 
امتیازات  و  معاش  قالب  در  دوباره  افغانستان  به  گرفته 
مشاوران بین المللی، به خارج از افغانستان منتقل می گردد، 
اما این سبب نمی شود تا کشوری به صورت انحصاری ابراز 
به صورت گسترده و  نیروی مسلکی اش  از  تمایل کند که 
استفاده صورت  اداره های یک کشور  در شکل وسیع در 
گیرد. زیرا در چنین صورتی تشویش این که قواعد حاکم 
بر کار خارجی ها در افغانستان رعایت نشود و مجموعه ای 
از کارمندان پاکستانی، اجراات دولتی افغانستان را به نفع 
پاکستان ترسیم کنند، به وجود می آید که به صورت جدی 

و گسترده ای نیز قابل توجه می باشد.
از  پاکستان  گذاشتن  جریان  در  به  رابطه  در  الزام  پیشنهاد 
و  دراز مدت  همکاری های  و  نظامی  پیمان های  هرگونه 
است  موردی  نیز  امریکا  و  ناتو  با  افغانستان  کوتاه مدت 
پاکستان،  که  است  این  بر  اساس  می باشد.  بحث  قابل  که 
کرده  قبول  مستقل  کشور  یک  عنوان  به  را  افغانستان 
بی خطری  به  نسبت  افغانستان  که  تضمین هایی  به  و 
کند  اعتماد  می دهد،  پاکستان  به  خود  بین المللی  روابط 
در  مشوره حتمی  بر  الزام  که  باشد  نداشته  را  اراده  این  و 
افغانستان  با خود را بر دولت  سیاستگذاری های بین المللی 

تحمیل کند. 

گرفته است و درحالی که حمله به نهاد های غیردولتی نظیر 
نمایندگی کابل بانک در ننگرهار و سوپرمارکیت فاینست 
این  ددمنشی  اوج  ملکی،  افراد  عام  قتل  و  کابل  شهر  در 
به  عامه  افکار  مسیر  انحراف  با  داد، دولت  نشان  را  گروه 
سوی دیگر و ماست مالی کردن مساله با یکی دو اعالمیه 
از رشد شکل گیری ذهنیت ضدطالبی تا حدی جلوگیری 

کرده است. 
طالبان می کشند و دولتیان 

جامعه جهانی را مقصر می دانند 
جدید  شیوه  و  طرح  با  طالبان  حمالت  گرفتن  اوج  با 
امینه  فرماندهی  به  حمله  دفاع،  وزارت  به  حمله  نظیر 
والیت،  این  امنیه  قوماندان  شدن  کشته  و  قندهار  والیت 
امنیه والیت کندز و حمالت دیگری از این  قتل فرمانده 
طالبان  سواستفاده  مورد  در  جدی  نگرانی های  دست، 
با  مذاکره  روند  شکل گیری  برای  که  دولت  موقف  از 
طالبان چشم اغماض بر روی بیشتر اعمال تروریستی این 
آمد.  وجود  به  سیاسی  محافل  میان  در  است  بسته   گروه 
را  حمالت  گرفتن  شدت  سیاسی  کارشناسان  از  تعدادی 
از  جلوگیری  و  مهار  در  امنیتی  نیرو های  ضعف  از  ناشی 
عملکرد  ضعف  هم  دیگر  عده ای  دانستند.  حمالت  این 
استخباراتی حکومت را علت بروز حمالتی که حتا مکانی 
نظیر وزارت دفاع کشور را با همه تدابیر امنیتی اش مصوون 
در  صلح  شورای  داوری  حال  این  با  دانستند.  نگذاشته، 
مورد این حمالت جالب بود. معاون این شورا بعد از حمله 
طالبان به وزارت دفاع گفت که ناکامی استراتژی جامعه 
جهانی در امر مبارزه اصولی با طالبان باعث رشد حمالت 
طالبان شده است. شاید منظور این شورا که تا حال بار ها 
عنوان کرده که برای مذاکره و توافق با طالبان حاضر است 

قربانی  کشور  در  را  مدنی  و  انسانی  ارزش های  از  خیلی 
کند، این بوده که جامعه جهانی حتا استراتژی استخباراتی 
نهاد های امنیتی کشور را نیز تدوین کند و اگر امکان داشته 
نیز  را  غیردولتی  و  دولتی  نهاد های  امنیتی  استراتژی  باشد 
بسازد. حتا اگر این گونه هم صورت بگیرد مشخص نیست 
که با این رویکرد انفعالی دولت و فرافکنی های مداوم به 
خاطر تسالی دل برادر مالعمر بتوان جلو حمالت طالبان 
مدارک  و  اسناد  با  ملی  امنیت  ریاست  وقتی  گرفت.  را 
پناهگاه های  جدیدترین  را  دینی  مراکز  و  مساجد  قوی 
طالبان برای حمله بر دولت و مردم مشخص می سازد ولی 
آن  فرافکنی  با  صلح  عالی  شورای  خصوصا  و  حکومت 
در  جهانی  جامعه  استراتژی  کارکرد  ضعف  از  ناشی  را 
قبال مبارزه با طالبان عنوان می کند، چگونه می توان توقع 

داشت که جلو حمالت بیشتر و بیشتر طالبان گرفته شود! 
نظامی  وقتی آقای کرزی متوجه می شود که در عملیات 
و  شده اند  کشته  طالبان  از  زیادی  تعداد  ایساف  و  ناتو 
گردد  متوقف  باید  عملیات  این  که  می کند  درخواست 
دیگر چه توقعی می توان داشت که طالبان تا رگ گردن 
رییس جمهور نزدیک نگردند و حمالت تروریستی انجام 

ندهند! 
مطرح  سیاسی  ـ  نظامی  کارشناسان  که  آن طوری  مسلما 
کرده اند تنها راه چاره طالبان در این کشور بسیج عمومی 
برای مبارزه با این وضعیت است نه گردن کجی و التماس 
و زاری  کردن به کسانی که به هیچ ارزشی پابند و معتقد 

نیستند. 

 آژند

  احساناهللدولتمرادی

پاکستان
 و سلطه طلبی فراتر

 از انتظار
باج گیری طالبان

 و فرافکنی دولتیان 

وقتی ریاست امنیت ملی با اسناد و مدارک قوی مساجد و مراکز 
دینی را جدیدترین پناهگاه های طالبان برای حمله بر دولت و 

مردم مشخص می سازد ولی حکومت و خصوصا شورای عالی صلح با 
فرافکنی آن را ناشی از ضعف کارکرد استراتژی جامعه جهانی در 
قبال مبارزه با طالبان عنوان می کند، چگونه می توان توقع داشت 

که جلو حمالت بیشتر و بیشتر طالبان گرفته شود! 

شکی نیست که هر
 دولتی با توجه به 

مسوولیتی که در قبال 
منافع ملی خود دارد، 
تالش می کند تا در 
سیاست گذاری های 

منطقه ای و بین المللی 
خود، به دنبال دستیابی 

به حداکثر منفعت و سود 
باشد، اما وقتی در طرح 
مطالبات، به گونه ای عمل 

می شود که تمامیت خواهی 
مبتنی بر نقض منافع 

ملی دولت دیگر در آن 
نهفته باشد، از نظر حقوق 
بین الملل قابل نکوهش 

می باشد.

ACKU
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 ظفرشاه رویی

  قدرت اهلل جاوید

مقام های وزارت دفاع در برابر درخواست اعضای مجلس 
جنرال  استعفای  بر  مبنی  کارشناسان  از  شماری  و  سنا 
تندی  واکنش  کشور،  دفاع  وزیر  وردک  عبدالرحیم 
نشان داده می گویند که درخواست استعفای وزیر دفاع و 
تالش های طالبان و شبکه های تروریستی برای کشتن آقای 

وردک، یک هدف را دنبال می کنند.
بیشتر  زمانی  دفاع  وزیر  استعفای  برای  درخواست ها 
سوی  از  هفته  این  دوشنبه  روز  وزارت  این  مقر  که  شد 
کشتن  قصد  می شود  گفته  که  انتحاری  حمله کننده  یک 
قرار  هدف  مورد  است،  داشته  را  وردک  عبدالرحیم 
سرباز  دو  دفاع،  وزارت  ساختمان  به  حمله  در  گرفت. 
اردوی ملی کشته و هفت تن دیگر زخمی شدند. یکی از 

این زخمیان نیز در شفاخانه جان داده است.
فرد حمله کننده که لباس اردوی ملی به تن داشت، خود را 
تا طبقه دوم، جایی که دفتر کار وزیر دفاع قرار دارد رساند 
و بر محافظان این وزارت تیراندازی کرد. فرد حمله کننده 
از سوی  دفاع شود،  وزیر  دفتر  وارد  بتواند  این که  از  قبل 

سربازان اردوی ملی از پا درآمد.
یک  توسط  دفاع  وزارت  گرفتن  قرار  هدف  از  پس 
سه شنبه  روز  جلسه  در  سنا  مجلس  اعضای  تروریست، 
خود سربازان ارتش را به ناتوانی متهم کردند و خواستار 
اعضای  از  شماری  همچنین  شدند.  دفاع  وزیر  استعفای 
در  دولت  مسلح  مخالفین  که  کردند  تاکید  سنا  مجلس 
این  حال،  این  با  کرده اند.  رخنه  امنیتی  نیروهای  صفوف 
از وزیر دفاع  و  ناتوان خوانده  را  امنیتی  مقام های  مجلس 
خواسته است که از مقامش کناره گیری کند.  نثار حارث 
سه شنبه  روز  جلسه  در  سنا  مجلس  اعضای  از  تن  یک 
در  می خواهم  دفاع  وزارت  مسوولین  از  »من جدا  گفت: 
صورتی که نمی توانند امنیت را تامین بکنند، مخصوصا در 
کابل و تمام افغانستان، بهتر همین است که جای خود را 
بدهند و بروند. با استعفای شرافتمندانه، استعفای خود را به 
پیشگاه مردم افغانستان بگذارند تا باشد که امنیت به کشور 

بیاید.«

تام هایی  و  جز  این طور  که  است  مردم  برای  افتخار  یک 
دارید که در مدت یک دقیقه و چهل و پنج ثانیه می توانند 
این  بیان  که  کرد  تاکید  او  کنند.«  کنترول  را  حادثه  این 
دفاع  و وزارت  نیست  توجیه  قابل  این حمله  برای  مسایل 

نتوانسته است که وظایف خود را به درستی انجام دهد.
منظور  به  که  دارد  نظر  در  دفاع  وزارت  حال،  این  با 
اردوی  نیروهای  صفوف  در  طالبان  رخنه  از  جلوگیری 
دهد.  قرار  بازنگری  مورد  را  جذب  و  جلب  روند  ملی، 
جنرال ظاهر عظیمی می گوید: »اخیرا دشمن تالش کرده 
خاطر  به  هم  ما  کند.  نفوذ  امنیتی  نیروهای  داخل  در  تا 
جلوگیری از این نفوذ، در همکاری با جامعه جهانی، یکجا 
با آیساف، تالش می کنیم تا مکانیزم جلب و جذب خود 

را مورد بازنگری قرار دهیم.«
در همین حال جوزف بالتس سخنگوی نیروهای آیساف 
نیز از تالش های سربازان اردوی ملی برای  افغانستان،  در 
کنترول این حادثه تقدیر کرد و گفت آن طوری که گفته 
امنیتی  نیروهای  ضعف  نشان دهنده  حادثه  این  می شود، 
مسوولیت های  انتقال  روند  آغاز  بر  بالتس  آقای  نیست. 
داخلی  امنیتی  نیروهای  به  بین المللی  نیروهای  از  امنیتی 
امنیتی  نیروهای  که  داریم  باور  »ما  گفت:  و  کرد  تاکید 

سال  از  قبل  را  امنیتی  مسوولیت های  می توانند  افغانستان 
2014 بدوش گیرند.«

شمار  که  افزود  آیساف  نیروهای  سخنگوی  همچنین 
داوطلبان به نیروهای امنیتی نیز افزایش یافته و اکنون ماهانه 
امنیتی داخلی جذب  نزدیک به شش هزار تن به نیروهای 
می شوند. وی گفت در صورتی که روند جلب و جذب در 
نیروهای امنیتی به همین گونه به پیش برود، شمار نیروهای 
امنیتی داخلی تا ماه اکتوبر سال جاری به بیش از سه صد 

هزار تن خواهند رسید.
نیروهای  تمویل  و  تجهیز  روند  بالتس گفت که  جوزف 
 10.4 که  است  قرار  و  می رود  پیش  به  خوبی  به  امنیتی 
نیروهای  تجهیز  برای  امریکا  دولت  سوی  از  دالر  میلیارد 
امنیتی به مصرف برسد. وی همچنین عالوه کرد که 145 
فروند هواپیما نیز برای تقویت نیروهای هوایی افغانستان در 

نظر گرفته شده است.
انتقال  روند  جاری  سال  سرطان  ماه  در  است  قرار 
نیروهای  به  بین المللی  نیروهای  از  امنیتی  مسوولیت های 
امنیتی داخلی از شش شهر و والیت آغاز شود و این روند 

تا سال 2014 به پایان برسد.


این حال، جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع  با 
درخواست استعفای آقای وردک را همسویی با خواست 
طالبان و شبکه تروریستی القاعده توصیف کرده می گوید: 
»از دو جا صدا به دو شیوه بیرون می شود، درحالی که یک 
وزارت  همچنین سخنگوی  می کنند.«  تعقیب  را  خواست 
دفاع افزود که در پشت این حمله، عالوه بر طالبان و شبکه 
نیز وجود دارند.  بیرونی«  القاعده، »دست هایی  تروریستی 
جنرال ظاهر عظیمی گفت: »مجلس سنا و نمایندگان و یا 
استعفا  دفاع  وزیر  بخواهند  که  دارند  افغانستان حق  مردم 
مساله ای کمک  چنین  شرایطی طرح  چنین  در  اما  بدهد، 
نمی کند... بلند شدن چنین سر و صداهایی کمک می کند 
همان توانایی هایی که در حال حاضر در اردوی ملی برای 
تامین امنیت وجود دارد، به کندی به پیش برود. برعکس 
باید کمک شود و از این مساله جلوگیری شود.« او در عین 
حال تاکید کرد: »حذف وزیر دفاع، به نحوی خواست این 

حمله هم بوده است.«
دوشنبه  روز  حمله  که  گفت  عظیمی  آقای  حال،  این  با 
غفلت و خالی وزارت دفاع را نشان داد، اما به این مفهوم 
انتقال  روند  نمی توانند  داخلی  امنیتی  نیروهای  که  نیست 
مقام های  تمامی  که  افزود  او  کنند.  آغاز  را  مسوولیت 
وزارت دفاع از وقوع این حادثه »بسیار زیاد« متاثر و نگران 
از  از گزارش ها حاکیست که حمله کننده  شده اند. برخی 
اما سخنگوی وزارت دفاع به  منسوبین وزارت دفاع بوده 
تحقیقات  که  می گوید  کرده  رد  را  موضوع  این  شدت 
این که شخص حمله کننده چگونه وارد وزارت  در مورد 
دفاع شده است، جریان دارد. آقای عظیمی می گوید که 
شخص حمله کننده ده کیلو مواد انفجاری با خود داشته اما 
زمانی که وارد ساختمانی که دفتر وزیر دفاع در آن قرار 
دارد می شود، فرصت نمی یابد که خود را منفجر سازد. او 
گفت: »یک نفر به وزارت دفاع داخل می شود و تصمیم 
می گیرد که خود را به داخل وزارت منفجر بسازد. ده کیلو 
که  همین  اما  دارد،  خود  همراه  را  مواد  پیشرفته ترین  از 
فرصت پیدا نمی کند که دکمه خود را فشار بدهد خودش 

ماه  سه  تا  می گوید  افغانستان  مرکزی  بانک  کل  رییس 
ترجیح  و  می شود  خصوصی  باردیگر  بانک  کابل  دیگر 
این  سهم  بین المللی  بانک های  که  است  این  حکومت 

بانک را خریداری کنند.
روز  که  کشور  مرکزی  بانک  رییس  فطرت،  عبدالقدیر 
بنیاد تصمیم  با رسانه ها سخن می گفت، گفت بر  گذشته 
کمیسیون حل منازعات مالی، یک بخش از کابل بانک 
که در آن سهم داران و قرضه گیرنده ها تخلف های قانونی 
می شود  جدا  بانک  کابل  بدنه ی  از  بودند  داده  انجام  را 
می شود،  مردم  سپرده های  شامل  که  آن  دیگر  بخش  و 
ادامه  خود  فعالیت  به  بانک  کابل  جدید  درچارچوب 

می دهد.
بانک  کابل  اسبق  سهامداران  »تمامی  گفت:  فطرت 
رابطه ی شان سر از همین لحظه، سر از لحظه ای که تصمیم 
بانک  با کابل  مالی صادر شده،  منازعات  کمیسیون حل 
باالی  مالکیت  دعوای  حق  آن ها  دیگر  است.  شده  قطع 
دارایی های منقول و غیرمنقول کابل بانک ندارند.« فطرت 
افزود: »هیچ چیزی برای سپرده گذاران کابل بانک تغییر 
پول  بانک  کابل  از  می توانند  اطمینان  با  آن ها  نکرده، 
خودرا بگیرند و یا بااطمینان در کابل بانک پول خود را 

بگذارند.«
که  قرضی  دالر  میلیون   579 از  می گوید  فطرت  آقای 
غیرقانونی  صورت  به  گذشته  سال  شش  در  بانک  کابل 
به سهم داران آن داده بود و 300 میلیون دالر دیگری که 
به  نقد  دالر  میلیون   47 تاکنون  می شود،  آن  تکت تانه ی 
خزانه دولت پرداخت شده، 110 میلیون دالر امالک در 
دوبی و کابل شناسایی شده و در مقابل 345 میلیون دالر 
امضا  بازپرداخت  قرارداد  و  دین  مقاوله ی  خط،  اقرا  آن 

شده است.
ادامه  بانک  کابل  امالک  سایر  شناسایی  که  گفت  وی   
دارد و 19 پرونده ی تخطی، تخلف، قانون شکنی، تزویر و 

فریب نیز به لوی سارنوالی فرستاده شده است.
باید  بانک  کابل  سابق  بزرگ  سهامدار  دو  وی  گفته  به 
اداره  به  برای تصفیه ی حساب شان  آینده  ماه  ظرف یک 
با  آن ها  آن  غیر  در  کنند،  مراجعه  بانک  کابل  تصفیه ی 

برخورد جدی خواهد شد.
گرفته  تصمیم  باال  سطح  در  »دولت  گفت:  فطرت  آقای 

را در اختیار دارد و به گفته ی رییس کل بانک مرکزی 
بخش  اختیار  در  دیگر  بار  بانک  این  دیگر  ماه  سه  تا 

خصوصی قرار می گیرد.
بانک  کابل  جواز  که  کشور  مرکزی  بانک  کل  رییس 
داد،  قرار  مالیه  وزارت  خزاین  رییس  دراختیار  را  جدید 
را  بانک  کابل  در  مردم  سپرده های  تمامی  دولت  گفت 

تضمین می کند.
فطرت تاکید کرد در صورتی که سهامداران سابق کابل 
بانک متهم به قانون شکنی و فریب شوند نمی توانند سهم 

دوباره ی این بانک را دریافت کنند.
فطرت گفت: »بسیار به زودی ما پیشنهاد داوطلبی را برای 
تمامی مراجع بین المللی و داخلی به شمول سپرده گذارهای 
ما  »ترجیح  افزود:  فطرت  می فرستیم.«  بانک  کابل  کالن 
بانک  کابل  اگر  بین المللی  معتبر  بانک های  که  این است 
را بگیرند بسیار خوب است، تکنالوژی از بیرون به کشور 

افغانستان  بانکداری  نظام  آن ها  تجارب  با  هم  و   می آید 
غنی می شود.«

وی افزود به سهامداران کالن و سایر بانک های درجه اول 
و دوم در افغانستان نیز اجازه خواهند داد تا سهم کل کابل 

بانک را خریداری کنند.
مقام های بانک مرکزی افغانستان می گویند در اواخر سال 
این که  بر  مبنی  بودند  کرده  دریافته  را  سندهایی   1388
فعالیت های غیرقانونی در کابل بانک صورت می گیرد و 
در ماه سنبله ی سال گذشته اطالعات بیشتری را دریافت 
کردند که به صورت غیرقانونی سهامداران کابل بانک در 

شماری از پروژه ها سرمایه گذاری کرده اند.
حکومت  افغانستان  مرکزی  بانک  کل  رییس  گفته ی  به 
پس در اختیار گرفتن این بانک  400 میلیون دالر را برای 
جلوگیری از ورشکستگی آن به طور قرضه سپرده است.

داشته  نیاز  بانک  کابل  که  صورتی  در  کرد  تاکید  وی 
باشد، بانک مرکزی پول بیشتری را در اختیار این بانک 

قرار می دهد.
مسوولیت  مالیه  وزارت  افغانستان،  دولت  تصمیم  بربنیاد   
کابل  جداشده ی  بخش  فصل  و  حل  هزینه های  پوشش 
بانک را به عهده دارد و این بانک مکلف است تاهشت 
دارایی های کابل  استرداد  و  از طریق حصول  آینده  سال 

بانک، پول حکومت را دوباره پرداخت کند.
 مقام های بانک مرکزی افغانستان همچنین تاکید دارند به 
منظور بهبود وضعیت بانک داری و ثبات نظام بانک داری، 
با استفاده از مشکل  پروسه نظارت را سرعت می دهند و 
و  جامع  عمل  برنامه ی  یک  بانک،  کابل  در  گذشته 

سخت گیرانه را تهیه خواهند کرد.

جنایت  مرتکب  بانک  کابل  در  که  کسانی  آن   است 
سهامدار  آن ها  چه  هستند،  جنایت  به  مظنون  یا  شده اند 
باشند، چه آن ها کارمندان کابل بانک باشند و چه آن ها 
کارمندان  یا  باشند،  افغانستان  مرکزی  بانک  کارمندان 
و  گذشته  در  افغانستان،  مرکزی  بانک  نظارت  بخش 
استفاده  سونیت  از  که  شود  پیدا  شواهدی  اگر  درحال، 
با  باشند،  شده  قانون  از  تخلف  مرتکب  و  باشند  کرده 

همه ی شان برخورد جدی و قانونی می شود.«
رییس بانک مرکزی  گفت بررسی چگونگی تخلف های 
از سوی کمیسیون  بانک  دو سهامدار بزرگ سابق کابل 
مبارزه  استراتژی  تطبیق  بر  نظارت  عالی  اداره ی  مشترک 
با فساد اداری، لوی سارنوالی، عدلیه و بانک مرکزی ادامه 
داشته و در صورتی که سهامداران سابق کابل بانک مجرم 

شناخته شوند، مجازات قانونی می شوند.
در حال حاضر بانک مرکزی، اداره ی کابل بانک جدید 

رونداستخدامسربازانتغییرمیکند
ظاهر عظیمی:

فروختهمیشود
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بیشتر از پنج سال می گذرد از آن زمانی که 
به یک باره طوفانی از نوشته ها و حرف ها و 
فوران  هرات  در  ادبی  و مجالت  کتاب ها 
زدند. شمار زیادی جلسات و محافل ادبی 
تازه  چهره های  می شدند.  برگذار  ماه  هر 
آنان  شدن  فراری  باعث  طالبان  رژیم  که 
و  بازگشته  مهاجرت  از  دوباره  بود  شده 
به ارایه آثار و نظرات شان پیرامون ادبیات 
و  نیز گرد  داخل  آفرینش گران  پرداختند. 
غبار آثار خلق شده در زمان طالبان که در 
پستوها مخفی شده بودند را پاک کرده و 
که  آثاری  نمودند.  آثار شان  نشر  به  اقدام 
دیجور  و  دشوار  شب های  و  روزهای  در 

خلق شده بودند بدون هیچ امیدی 
نفس گیر  تالش های  آینده.  به 
جبران  برای  جوانان  توسط  بیشتر 
حاکمیت  سال   6 عقب ماندگی 
برای  تالش  شد،  آغاز  طالبان 
تازه تر  آثاری  بیشتر، خلق  فهمیدن 
برای  بیشتر  اجتماعات  ساختن  و 

بحث در مورد ادبیات.
نشر  به  آثار  از  شماری  به زودی 
هفته وار  منظم  جلسات  و  رسیدند 
انداخته  به راه  نقد  و  شعر  خوانش 
چهره ی  زیادی  مقدار  شد. 
پس  هم  ادبیات  سنتی  انجمن های 
از حاکمیت طالبان عوض شد. این 
انجمن ها فراخور شرایط و مطابق با 
استراتژی خود در زمان طالبان تمام 

هم و غم شان نوعی پاسداشت و نگهداری 
داشته ها بود و هرگز نتوانستند قدمی فراتر 
اصحاب  با  گهگداری  هرچند  بگذارند، 
و  جلسات  و  کردند  نیز  همراهی  رژیم 
اما  کردند.  برگذار  فرمایشی  نشست های 
همه ی این شور و نشاط و تالش سال های 
در  طالبان  امارت  سقوط  از  پس  آغازین 
و  نشست  فرو  کامال  سال   3 از  بعد  هرات 
را  هرات  ادبیات  فضای  عجیب  رکودی 
فرا گرفت. حاال از آن زمان حدود 5 سال 
عجیب  سکوتی  با  که  سالی   5 می گذرد. 
همراه بود و فقط گهگداری کارهایی برای 
خالی نبودن عریضه توسط بعضی انجمن ها 
صورت گرفت. اما با توجه به کل جریان 
ادبیات افغانی طی این 5 سال، هرات تقریبا 
جالب  می برد.  به سر  کامل  سکوت  در 
بررسی دقیق و درستی  نیز  تاهنوز  این که 
صورت  سکوت  این  علل  تشریح  برای 
نگرفته است. در گپ و گفت با اصحاب 
ادبیات هرات فقط مسایلی همچون فقدان 

نگاهی به کتب چاپ شده طی یک سال گذشته نوید از 

تالش های تازه برای عبور از رکود ادبی را می دهد. همچنین 

تنوع ژانری این کتاب ها نیز بیانگر این مساله است که دارد 

این رکود پایان می یابد. در این ماه ها به اضافه ی جلسات منظم 

انجمن ادبی هرات، شماری دیگر جلسات مشابه نیز راه اندازی 

شده است و خصوصا جوانانی تازه نفس به فعالیت در عرصه ی 

ادبیات پرداخته اند و می رود که کم کم هرات بار دیگر به آن 

سال های پرحرف و حدیث بعد از طالبان برگردد.

حمایت  عدم  نشر،  برای  مالی  امکانات 
در  آفرینش گران  از  غیردولتی  و  دولتی 
زمینه ادبیات، فقدان منابع تحقیق در مورد 
می شنویم.  را  و...  ادبی  جدید  تحوالت 
دالیلی که به خوبی این سکوت را تشریح 
ادیبان هرات معتقدند  از  نمی کند. عده ای 
مجموعه آثاری که حداقل در زمینه ی شعر 
ادبیات  در عرصه  افغانستان  نقاط  سایر  در 
بوده اند،  تازه  شگرد های  حامی  که  دری، 
از  برگرفته  شده اند،  ارایه  سال   5 این  طی 
از  بعد  آغازین  سال های  همان  تجزبیات 
طالبان شعرای جوان این خطه می باشد. اما 
این نظر نیز پاسخ درستی به این سوال ارایه 

عرصه ی  مدت  همه  این  چرا  که  نمی کند 
ادبیات هرات در سکوت بسر برد؟

هرات  ادیبان  برای  گذشته  سال  گویا  اما 
کتب  به  نگاهی  است.  بوده  متفاوتی  سال 
از  نوید  چاپ شده طی یک سال گذشته 
ادبی  رکود  از  عبور  برای  تازه  تالش های 
این  ژانری  تنوع  همچنین  می دهد.  را 
کتاب ها نیز بیانگر این مساله است که دارد 
به  ماه ها  این  در  می یابد.  پایان  رکود  این 
اضافه ی جلسات منظم انجمن ادبی هرات، 
شماری دیگر جلسات مشابه نیز راه اندازی 
شده است و خصوصا جوانانی تازه نفس به 
و  پرداخته اند  ادبیات  عرصه ی  در  فعالیت 
به آن  بار دیگر  می رود که کم کم هرات 
از طالبان  بعد  سال های پرحرف و حدیث 
امکانات  نیز  هنوز  تا  هرچند  برگردد. 
این  در  شاعران  و  نویسندگان  آثار  نشر 
باوجود  است.  محدود  همچنان  والیت 
این  در  مطبعه  پانزده  از  بیشتر  که  این 
ناشری  هیچ  همچنان  اما  فعال اند،  والیت 

آثار  نشر  و  هزینه ی چاپ  تا  ندارد  وجود 
با  بپردازد.  را  شاعران  و  نویسندگان  این 
هرنویسنده و شاعری که صحبت می کنی 
چاپ  آماده ی  کتاب  دو  یکی  می گوید 
دارد ولی کسی نیست هزینه ی چاپ و نشر 

را بپردازد.
می توان  گه  گداری  ماه  این  در  کم کم 
کتاب های نویسندگان و شاعران هراتی را 
در پشت ویترین دوکان های کتاب فروشی 
دید. چیزی که در طی این 5 سال به ندرت 
گاهی  نیز  کنار  و  در گوشه  می شد.  دیده 
کتاب های  نقد  و  معرفی  برای  جلساتی 

جدید آفرینش گران برگذار می گردد. 
هرات که دارای قدیمی ترین انجمن ادبی 
هرگز  حال  به  تا  است،  کشور  سطح  در 
با سلیقه های  ادبی  رقابت گروه های  شاهد 
که  تالش هایی  اما  است.  نبوده  متفاوت 
پس از سقوط رژیم طالبان توسط شماری 
اندک از جوانان اهل ادبیات در این والیت 
ثمر  به  کم کم  حاال  بود،  گردیده  آغاز 
ادبی ای  گروه های  ایجاد  شاهد  و  نشسته 
برایجاد  آن  مبنای  هستیم که  این شهر  در 
استوار  گروه ها  و  حلقات  سایر  با  تفاوت 
این  جلسات  در  می توان  گاه  است.  شده 
گروه ها که هنوز به خوبی شکل 
نکرده اند،  پیدا  را  خود  قالب  و 
پیرامون  جدی  جدل های  شاهد 
مسایل و تیوری های ادبی بود. به 
مهیا  شرایطی  کم کم  ترتیب  این 
از  صرف  مرجعیت  تا  می شود 
انجمن های سنتی و دانشگاه گرفته 
شود و سایر هنجار ها و سلیقه های 
و  یافته  حضور  فضا  در  نیز  ادبی 
به  این فضای تک بعدی را وادار 

انعطاف نمایند.
مي رسد  نظر  به  همچنان  هرچند 
تفکرات  ارایه  براي  فضا  که 
نیست.  مناسب  چندان  ادبي  تازه 
مجامع  در  حاکم  تفکر  هنوز  تا 
ادبي هنجارهاي ادبیات کالسیک است و 
دانشگاه نیز به عنوان نهاد رسمي و جایگاه 
پرورش متخصصین نیز همچنان در قبضه ی 
از  بعد  مي کند  گمان  که  است  سلیقه ای 
شعر  عرصه  در  تحولي  هیچ  دهلوي  بیدل 
فارسي به وجود نیامده است. با این اوصاف 
کار براي نسل جدید و تازه نفس به مراتب 

دشوارتر مي شود.
طي  که  است  این  دیگر  جالب  نکته ی 
به  کمتر  هرات  در  گذشته  دهه  چند 
داستان نویسي توجه صورت گرفته بود. اما 
مجموعه ی  چندین  گذشته  سال  یک  طي 
این  زن  نویسندگان  از  خصوصا  داستان 
بروز  نوید  نشر رسیده است که  به  والیت 

نسلي تازه از داستان نویسان را مي دهد.
 اما با همه ی این اوصاف مي رود تا هرات 
ادب  عرصه ی  در  تاریخ  هماره ی  در  که 
خودرا  اصلي  جایگاه  است،  بوده  پیشتاز 
در ادبیات افغانستان دوباره به دست بیاورد.



درجدال با رکود
)گزارشی پیرامون وضعیت ادبیات هرات(

 مسعود حسن زاده

 شهروندستان

فریاد بزن 
عشیره!

فریاد می زنند: هویت ملی! با آب و تاب و تیوری پردازی های همه جانبه، در 
تلویزیون، رادیو، در روزنامه، در پشت تریبون های محافل، در درون دولت، 
در بیرون در همه جا، به زبان های رایج، با کلماتی مطمین و صیقل داده شده، 
این  عظیم  خطری  که  می دهند  هشدار  ملی!  هویت  می زنند  فریاد  همه جا 
موهبت را تهدید می کند، می گویند و با بسیار تاویل و لحن گوشزد می کنند 
فروریختن  حال  در  چیزی  است.  رفتن  دست  از  حال  در  عظیم  چیزی  که 
آن  ریشه ی  به  تیشه  دارند  نامعلوم(  )دشمنان  کسانی  است،  شدن  مسخ  و 
آن  دارند  که  آن گاه  سخن شان،  و  فریاد  میانه ی  در  همیشه  اما  می زنند.  بنا 
موهبت را معرفی می کنند به یک باره الکن می شوند و تناقض می گویند و 
مورد  در  کامل  اعتماد  با  که  این  است  عجیبی  منجالب  می افتند.  لکنت  به 
مولفه ها  یک یک  تا  می کنند  تقال  چیست.  نمی دانی  که  بزنی  حرف  آنچه 
مجموعه ای  است  خطر  در  که  ما  ملی  هویت  دوستان!  خب  برشمارند:  را 
افغانی،  اتن  ازبکی،  قابلی  ترکمنی،  »قالی  مانند  ماست  فرهنگی  خواص  از 
مهمان نوازی، خون گرمی، غیرت و بیگانه ستیزی« به اینجا که می رسند سرفه 
کوتاهی می کنند و مسیر بحث را عوض می کنند. به یاد می آورند که کشور 
نیم  حتا  ازبکی  قابلی  است،  کساد  ترکمنی  قالی  بازار  بیگانه هاست،  از  پر 
به  و  است  ناگزیر دیجیتال شده  بقا  برای  افغانی  اتن  نیست،  پیتزا هم  قیمت 
مبدل گردیده است، مهمان نوازی حتا دیگر در  اطوار های جنون آمیز  ادا و 
قصه های نویسنده ها هم نیست، و خون گرمی، در مقابل نوع شنیع و عمومیت 
یافته ای از به اصطالح عوام »پوکیزم«، عقب نشینی کرده است. اما چیزی در 
ذهن گوینده او را وادار می کند تا باز هم فریاد بزند و بگوید: آهای مردم! 

هویت ملی!
را  تفاوت ها  و  تضاد ها  می شوید،  دور  پایتخت  و  مرکز  از  که  مقداری  به 
آشنا  تازه ای  موجودات  با  کیلومتر،  صد  هر  از  عبور  با  می بینید.  برجسته تر 
می شوید که گاه هیچ شباهتی به موجوداتی که در پشت سرتان دیده بودید، 
هیچ  در  می کنید  احساس  گاه  که  می بینید  دیگری  زندگی های  ندارند. 
معادله ای با دیگر زندگی های این جغرافیا قابل جمع و ضرب و تقسیم نیستند. 
فقط خود هستند و در خود هستند. حاکمیت واقعی و ملموس قبیله، چیزی 
برای  گاه  و  شده  مسخ  گاه  داده،  تغییر شکل  شده،  تعدیل  پایتخت  در  که 
نه واقعیت( نوعی تعامل حتا ضد خود شده است، هرچند همان  نمایش )و 
نام را همچنان با خود دارد. اما اینجا در جغرافیای قبیله، به تمام و کمال و 
بدون دستبرد و تحریف وجود دارد که سر سازگاری با هیچ چیز غیر خود 
با این حقیقت تکان دهنده مواجه می شوی  افغانستان  ندارد. در سفر به گرد 
که به میزانی که در پایتخت وانموده های این قبایل و تیره ها به هم نزدیک 
شده و سیستمی مشارکتی بر اساس نفوذ و زور خود را به وجود آورده اند، 
تیره ها، دشمن یکی دیگر شده اند و  و  قبایل  میزان مردم عوام آن  به همان 
از هم فاصله گرفته اند. واین دو اتفاق مهم را افشا می کند. اول افشا می کند 
و  تقلبی  شدیدا  پایتخت  در  قبایل  این  نمایندگان  و  رهبران  کاریزمای  که 
پایتخت،  در  که  تیره ها  و  قبایل  وانموده های  که  این  دوم  و  است،  کاذب 
بیشتر  نفوذ  به دست آوردن قدرت و پول و  برای  روزمرگی شان در جدال 
تیره ی خودشان وارد کرده اند.  قبیله و  به  می گذرد، بزرگ ترین ضربه ها را 
نیاز های آنان و کاروبار سیاسی وانموده ها  فاصله میان توده ها، خواسته ها و 
و نمایندگان، گاه نجومی می شود. قبیله شیون می کشد که نان می خواهد و 
راهکاری درست برای عبور از مرحله ی بربریت و خشونت، اما جناب نماینده 
در پایتخت وحشت، مشغول جدال قومی و زدوبند سیاسی ای است که فقط 
سیاست اش  کار  و  در کسب  بیشتر  گشایش  و  می کند  پرتر  را  جیب هایش 
با  و  انتزاعی می رود  و  مسایلی کلی  دلیل سراغ  به همین  به وجود می آورد. 

صورتی برآشفته مانند ممثلی کارآزموده فریاد می زند: هویت ملی!
به این ترتیب همه ی وانموده ها به واحد های کوچک قومی و عشیره ای مبدل 
می شوند و فضا مملو از رقابتی غیرانسانی می شود که کامال دریچه ی فکرها 
را بر روی هرگونه طرح برنامه ی همگانی برای عبور دادن توده های درون 
قبیله و عشیره از بربریت و خشونت و فقر می بندد. ودر چنین فضایی، چنین 
اقوام و عشایر و تیره ها در راه احقاق  نمایش داده می شود که گویا همه ی 
حقوق خود هستند. اما در حقیقت تنها کسانی که چیزی به دست می آورند، 
نمایندگان و وانموده های این عشیره ها هستند. و مثل همیشه بازندگان گروه 
برای تحقق  این می گویند: پروسه ای  به  ناظرانی بی درد  از توده ها و  کثیری 

دموکراسی!
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

وضع  بين المللي  نيروهاي  ده ساله  حضور  باوجود 
تعليم وتربيت زنان در افغانستان بهبود اساسي نيافته 
است. کارشناسان بر این نظراند که برگشت مجدد 
بر  بيشتري  طالبان در حکومت و قدرت زیان هاي 

تعليم و تربيت زنان وارد می کند. 
از  جنگي اش  نيروهاي  کشيدن  بيرون  براي  ناتو   
افغانستان آمادگي می گيرد. گفته می شود که بعد 
از سال 2014 افغان ها خودشان مسووليت هاي تامين 
نظم و امنيت کشورشان را به دوش می گيرند. اما 
به قدر کافي  این کار درصورتي ممکن است که 
مردم تعليم یافته در آنجا وجود داشته باشد تا امور 
دولتي را به پيش ببرند. درحال حاضر افغانستان از 
این موقعيت خيلي دور می باشد. کمبودها دربخش 
تعليم و تربيت فراوان و چشمگيراند و مانند گذشته 
بسيار  زن��ان  و  دوشيزگان  وضع  خاص  طور  به 

دراماتيک است. 
یک مادر جوان از دایکندي می گوید:

بتوانند،  ونوشتن  زنان در خانواده خواندن  »هرگاه 
اطفال هم از آنها یاد می گيرند. آنها فکر می کنند 
وقتي که مادرم این کار را می کند، پس چيز خوبي 

است  ومن نيز می خواهم آن را بکنم.«
مرتفع  درسطح  دایکندي  والیت  از  که  خانم  این 
مرکزي افغانستان می باشد، آموختن تعليم وتربيت 
خانم ها  براي  سوادآموزي  کورس  یک   در  را 
شروع کرده است. او دریکي از قریه هاي دورافتاده 
به  هرگز  او  می کند.  زندگي  والیت  این  هم  از 
مکتب نرفته است و در خانه و روي زمين زراعتي 
کار کرده است. پدرش او را بسيار وقت به شوهر 
داده است، زیرا زود شوهردادن  دختران  درآنجا 
مادر  دارد،  سال  بيست  او  که  واکنون  است  رسم 

یونيسيف  برنامه  یک  به  مطابق  او  است.  طفل  سه 
اکنون الفبا را می آموزد. معلم این کورس از کابل 
از  را  دشواري  سفر  دادن  درس  براي  او  می آید، 
دو  که دست کم  می دهد  انجام  دایکندي  تا  کابل 

روز را دربرمي گيرد.
معلم جوان می گوید:

است.  داده  تغيير  را  زنان  زندگي  من  »ک��ورس 
می رفتند،  بيرون  خانه  از  زنان  هرگاه  این  از  پيش 
به  آنها  اکنون  اما  می زدند.  را  آنها   مردان شان 
بيایند،  به کورس من  اجازه می دهند که  زنان شان 

زیرا زنان شان چيزهاي مفيدي را یاد می گيرند.«
دختران مکتب دایمی ندارند واکثر مکاتب دایمی 
قرار  شاگردان  استفاده  مورد  نوبت  چندین  هم 

می گيرند.
در افغانستان درس خواندن زنان رسم نبوده است. 
هنگامي که طالبان به قدرت رسيدند درس خواندن 
براي زنان و دختران را کامال ممنوع کردند. اکنون 
آن  از  می گذرد.  سال  ده  طالبان  رژیم  سقوط  از 
تاریخ تا اکنون کارهاي زیادي صورت گرفته اند. 
سرک ها و خطوط جدید انتقال برق ایجاد شده اند، 
مکاتب و دانشگاه هاي جدید ساخته شده اند. کابل 
پایتخت افغانستان رونق یافته است. این کشور یک 
دارد.  انتخابي  ملي  شوراي  یک  و  اساسي  قانون 
اما سيما سمر ریيس کميسيون مستقل حقوق بشر 
قرار  بحث  مطرح  را  دیگري  ارزش هاي  افغانستان 

می دهد. او می گوید:
»وجه دیگر دموکراسي برابري حقوق زنان است. 
دموکراسي اي  زنان  براي  مساوي  حقوق  بدون 

نمي تواند وجود داشته باشد.«
به گفته سيما سمر ریيس  کميسيون مستقل حقوق 

زنان  براي  افغانستان  اساسي  قانون  افغانستان،  بشر 
اما  است،  داده  را  تحصيل  وحق  مساوي  حقوق 
یک  که  افغانستان  است.  دیگري  طور  واقعيت 
پيداست  ناگفته  است،  پدرساالر  قبایلي  جامعه 
که  با رسم و رواج هاي فرهنگي ودیني این وضع 
در  می گردد.  تقویت  زنان  به  نسبت  مردان  برتري 
مبناي  بر  داخلي   جنگ  سال  سي  از  بيش  تدوام 
به  بلندي  دیوارهاي  انکشاف،  پایين  بسيار  سطح 
وجود آمده اند که درعقب این دیوارها زنان تقریبا 
اکنون  البته  می کنند.  زندگي  نامشهودي  شکل  به 
حدود دو و نيم ميليون دوشيزه به مکتب می روند، 
مکتب  به  می توانند  فقط  آنها  غالب  گمان  به  اما 
ابتدایي بروند، اما همين که بالغ گردند تا زماني که 
ازدواج کنند در درون خانه ی پدران شان می مانند. 
دور  جامعه،  فشار  خانواده،  درآمد  خانواده،  عزت 
بودن راه مکتب  و مسایل امنيتي در قسمت زماني 
که یک دوشيزه می تواند درس بخواند، تعيين کننده 

می باشد. 
افغانستان اکنون مکاتب  در سه چهارم همه مناطق 
دوامدار براي دختران وجود ندارد. ادامه خشونت ها 
آن  مانع  بين المللي  نيروهاي  جدید  اولویت هاي  و 

می  شوند که این مسادل اندکي تغيير بخورند.
»امروز دیگر حقوق زنان وحقوق بشر تعيين کننده 
نيستند. هنگامي که به سال هاي 2002 و 2003 نظر 
می اندازیم، می بينيم که جامعه بين المللي آن وقت  
می خواست تا زنان را براي حفاظت از حقوق شان 
توانمند سازد. درحالي که امروز یک آشتي سریع، 
مسووليت  ب��دون  و  واض��ح  شرایط  ک��دام  ب��دون 
کدام  بدون  و  شفافيت  و  عدالت  بدون  واض��ح، 
حفاظت خاص از زنان مدنظر می باشد. امروز سخن 

از آن است که با طالبان مذاکره صورت گيرد.«
بنا به اظهار وزارت تعليم و تربيت افغانستان فقط 12 
درصد همه زنان باالتر از 15 سال می توانند بخوانند 
 43 حدود  تا  سال   15 از  باالتر  مردان  بنویسند.  و 
از  هم  پسران  بنویسند.  و  بخوانند  می توانند  درصد 
افغانستان  این شکایت دارند که نصف مکاتب در 
هنوزهم موقتي می باشند. شاگردان در صنوف بسيار 
به روي زمين می نشينند ودرس می خوانند.  مزدحم 
مکاتب هم درچندین نوبت توسط شاگردان مورد 
استفاده قرار می گيرند. به بسياري معلمان افغانستان 
درصد   70 ح��دود  می شود.  داده  ان��دک  معاش 
کابل  دانشگاه  در  که  دارالمعلمين ها   شاگردان 
خوبتري  معاش  آن که  براي  بودند،  کرده  تحصيل 
به دست آوردند،  اکنون براي سازمان هاي امدادي 
کار  راننده  یا  ترجمان  کارمند،  حيث  به  خارجي، 

مي کنند، نه به حيث معلم.

پیشگفتار  
بشر  حقوق  مستقل  کميسيون  تحقيقات  بخش 
راستاي  در  تاکنون  تاسيس  بدو  از  افغانستان 
از  حمایت  براي  مبارزه  اطفال،  حقوق  تامين 
از  جلوگيري  و  آن��ان  حقوق  توسعه  و  اطفال 
هرگونه تخطي عليه حقوق اطفال، گزارش هاي 
تحقيقاتي متعددي را به نشر رسانده است که از 
آن جمله مي توان به سواستفاده جنسي از اطفال، 
وضعيت  افغانستان،  در  کارگر  اطفال  وضعيت 
عمومي اطفال در افغانستان، عدالت براي اطفال 

به تخلفات  قانون رسيدگي  تطبيق  افغانستان،  در 
اطفال، عدالت براي اطفال، وضعيت اطفالي که 
با مادران خود در زندان به سر مي برند، دسترسي 
عادالنه اطفال به تعليم و تربيت، وضعيت اطفال 
اطفال در  افغانستان، وضعيت  پرورشگاه هاي  در 
در  مکاتب  وضعيت   ،2008 تا   2007 سال هاي 

سال1387 و سال 1388 نام برد.
حقوق  مستقل  کميسيون  نظارتي  گزارش هاي 
افزایش  معتاد،  اطفال  وضعيت  بر  مبني  بشر 
صحي  بد  وضعيت  و  جامعه  در  روزافزون شان 
تا  داشت  آن  بر  را  ما  اجتماعي شان  موقعيت  و 

گزارش جدیدي را از وضعيت این اطفال تهيه و 
ترتيب نمایيم تا توانسته باشيم در رفع این مشکل 

و معضل اجتماعي گام موثري برداریم.
حقوق  از  حمایت  بخش  کارمندان  تمامي  از   
اطفال کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان که 
ساحه،  از  پرسش نامه ها  ارسال  و  در جمع آوري 
که  آریا  شهال  خانم  از  و  نموده اند  همکاري 
تنظيم  کمپيوتر،  در  معلومات  نمودن  داخل  در 
تحقيقاتي  پروژه  این  آماري  تحليل  و  اطالعات 
و  تشکر  است،  داشته  خستگي ناپذیري  تالش 
استاد  محترم  از  همچنين  مي نمایم.  قدرداني 
پوهنمل حميده برمکي، کميشنر بخش تحقيقات 
بخش  مسوول  زاه��دي  عبدالقيوم  محترم  و 
به خاطر  بشر  حقوق  مستقل  کميسيون  تحقيقات 
سپاسگزاري  راهگشاي شان  نظرات  و  همکاري 
که  اطفالي  تمامي  از  مي دانم  الزم  دارم.  ویژه 
حاضر به مصاحبه گردیده اند تشکر نمایم و اميد 
از  گوشه اي  باشم  توانسته  وسيله  بدین  که  دارم 
مشکالت آنان را با ارایه پيشنهاد طرح پاليسي به 
تدوین  غيردولتي،  و  دولتي  ذي ربط  ارگان هاي 
مسایل  چنين  منظور حل  به  مناسب  راهکارهاي 
و  در صحت مندشدن  و  دهم  یاري  معضالتي  و 
به جامعه، در حدود  اطفال  این  بازگشت مجدد 

توان، گام موثري بردارم.
ادامه دارد
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با گذشت 10 سال

وضعیت زنان
 بهبود نیافته است

بررسي وضعیت اطفال 
معتاد در افغانستان 1388

تحقیقی از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
قسمت اول 

حقوق شهروندی 
در قانون اساسی 

افغانستان با رویکرد 
تحلیل فصل دوم  

قانون اساسی

حق مظاهره و اجتماع
یکی از مصادیق حقوق سياسی حق مظاهره و حق اجتماع است. 
اتباع  ماده ی سي وششم حکم کرده است که  اساسی در  قانون 
افغانستان حق دارند براي تامين مقاصد جایز و صلح آميز، بدون 

حمل سالح، طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمایند.9 
بررسی ماده ی سی و ششم قانون اساسی

این حق، گاهی در ادبيات سياسی و حقوق اساسی به نام آزادی 
اجتماع و مظاهره نيز اطالق می شود. اما این که اتباع کشور حق 
مظاهره و اجتماع دارند، صورت اوليه و نخستين قضيه است. به 
این معنا که اصل حق مظاهره و اجتماع یک حق مسلم و تسجيل 
شده است. اما آیا واقعا این حق هيچ قيد و شرطی ندارد؟ همين 
ماده تصریح کرده است که افغانستانی ها می توانند اجتماع کنند 
یا مظاهره کنند به شرطی که اوال برای تامين مقاصد جایز باشد. 
کامال  مظاهره شان  و  اجتماع  سوم  باشد.  صلح آميز  این که  دوم 
کشور  اتباع  اگر  پس  باشند.  تظاهرات  و  اجتماع  قانون  مطابق 
مظاهره  به  دست  یا  کنند  اجتماع  اساسی  شرط  سه  این  بدون 

بزنند، غيرقانونی است.
تظاهرات  جواز  یعنی  قضيه  کلی  حکم  به  صرفا  اساسی  قانون 
بسنده کرده است و هرگونه قيود و شرایط آن را به قانون عادی 
ارجاع داده است. قانون جزای افغانستان راجع به اجتماع مردم 
بيشتر از آن به مقصد اخالل امنيت  یا  می گوید هرگاه پنج نفر 
به  امنيتي  قواي  طرف  از  و  نمایند  اجتماع  عام  محل  یک  در 
متفرق شدن آن ها امر داده شود هر یک از آن ها که امر برایش 
ابالغ گردیده از آن سرپيچي کند،  حسب احوال به حبس قصير 
نباشد محکوم  بيشتر  افغاني  از دوازده هزار  نقدي که  یا جزاي 
مي گردد،  مگر این که قانون طور دیگري حکم کرده باشد.10 
یا منع تعميل  یا جنحه  پس اگر هدف اجتماع ارتکاب جنایت 
قوانين یا مقررات یا تاثيرانداختن به اعمال مقامات صالحيتدار 
یا محروم ساختن شخص از آزادي عمل باشد در صورتي که 
تاثير یا محروم ساختن توام با عنف و تهدید باشد دعوت کننده، 
هدف  به  علم  داشتن  وجود  با  که  شخصي  هر  و   اداره کننده 
از  به آن  از حصول علم  بعد  یا  نماید  اشتراک  اجتماع، در آن 
اجتماع مذکور خارج نگردد، عملی غيرقانونی است و مرتکب 

جزا داده می شود.11
یا  »ارتکاب جنجه و  امنيت«،  پنج گانه ی »اخالل  بنابراین موارد 
قراردادن  تاثير  »تحت  قانون«،  و  مقررات  اعمال  »منع  جنایت«، 
مقامات صالحيتدار« و »محروم کردن شخص از آزادی عمل« 
قيدهای »مقاصد جایز« و »صلح آميز« قانون اساسی است. بدین 
معنا که شهروندان افغانستان حق دارند که برای مطالبات قانونی 
منتها  بزنند  اجتماع  و  تظاهرات  به  دست  دولت  از  مشروع  و 
تظاهرات و اجتماع از قالب مقاصد جایز و صلح آميز نباید خارج 
اجتماعاتی  نيروهای دولتی جلو تظاهرات و  اگر  باشد. چنانچه 
موارد  متضمن  و  باشد  صلح آميز  و  جایز  مقاصد  از  عاری  که 

پنج گانه فوق باشد، خود این عمل، عملی مجرمانه است.
ادامه دارد
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از  یکی  وسیع  اراضی  داشتن  با  بدخشان  والیت 
گذشته  سال های  طول  در  که  است  والیت هایی 
تطبیق  والیت  این  در  کمتری  انکشافی  برنامه های 
شده است و باشندگان آن همیشه به رخ مقام های 
کارکرد  برعدم  مبنی  انتقاد شان  انگشت  دولتی 
حکومت، بلند بوده است. حاال با قیرریزی شاهراه 
و  بدین سو  سال  یک  مدت  از  فیض آباد  ـ  کشم 
تطبیق برخی پروژه های دیگر، حاکمان محلی بارها 
از دست آورد هایی سخن گفته اند که فکر می شود 

پایان انتظار بدخشانی ها بوده است.
بدخشان  جدیدالتقرر  والی  که  می شود  ماه  پنج 
برخی  گفته  به  گذشته  والی های  با  مقایسه  در 
انجام  را  رضایت بخشی  کار های  شهروندان  از 
مساله  این  به  نسبت  دیگری  عده  اما  است  داده 
برنامه های  و می گویند  دارند  متفاوت  دیدگاه های 

بنیادی تا هنوز روی دست گرفته نشده است.
خوشقدم عثمانی، یک تن از شهروندان فیض آباد 
و  اداری  واحد   28 داشتن  با  »بدخشان  می گوید: 
درعین زمان هم مرز با  کشورهای چین، تاجکستان 
که  است  والیاتی  بزرگ ترین  از  یکی  پاکستان  و 
در مدت کوتاه حتا برای حاکمان محلی، آشنایی با 

جغرافیای آن دشوار است.«
به گفته وی نبود توازن در بودجه انکشافی که به این 
والیت درنظر می گیرند، سبب شده است تا برنامه های 

انکشافی در این والیت آن قدر محسوس نباشد.
کوتاهی  مدت  جدید  والی  این که  »از  می افزاید:  وی 
است،  نموده  به کار  آغاز  این والیت  در  می شود که 
ولسوالی های  به  سفر  که  دارد  زیادی  دست آورد های 
وزیر  با  مردم  مشکالت  از  بازید  به خاطر  مرزی 
دروازها  حلقوی  سرک  کار  آغاز  دهات،  انکشاف 
و طرح  ـ  بسته  در  با  اما  سلیمان  زندان حضرت  این  ـ 
اما  مدعاست  این  شاهد  انکشافی  برنامه های  تطبیق  و 
توقعات مردم به حدی است که زمان زیادی می طلبد 

تا برآورده گردد.«
جامعه  مجتمع  رییس  خاکساری،  صبغت اهلل  داکتر  اما 
جدید  والی  کارکردهای  به  نسبت  بدخشان  مدنی 
را  »پروژه هایی  می گوید:  وی  دارد.  متفاوتی  دیدگاه 
می کند  عنوان  خودش  دست آورد  صاحب  والی  که 
آمده اند  والیت  این  به  ایشان  که  کوتاهی  درمدت 
امکان ناپذیر است، چرا که طرح و دیزاین یک پروژه 
ایشان  تقرر  از  درحالی که  دربرمی گیرد  را  ماه   6 تا   5
مدعی  می شود  چگونه  پس  می گذرد.  ماه   5 مدت 

دست آورد های کالن در این مدت کوتاه بود!«
بتواند  انتظار داشتند که والی جدید  آنها  به گفته وی 
خدمتی  عقب مانده  مردم  این  برای  تغییر  و  تحرک  با 
و  شخصی  مصلحت های  متاسفانه  که  دهد  انجام  را 
به  را  ما  مردم  امید های  والیت  این  اداره  در  گروهی 

یاس تبدیل نموده است.
وی خاطرنشان ساخت که زمینه ها و ظرفیت های کاری 
زیادی در این والیت وجود دارد که نیازمند تالش و 
کار صادقانه است و این زمانی می تواند میسر گردد که 
ساختار حکومت محلی متناسب به خواست های مردم 

بنا شده باشد. 
یک  به  بدخشان  در  محلی  حکومت  وی  باور  به 
خانه تکانی ضرورت دارد تا تحرک ایجاد شود چراکه 
هنوز برخی ولسوالی ها به صورت میراثی در اختیار یک 
فرد قرار دارند و همچنان ادارات مرکز این والیت بنابر 
نبود تخصص و مدیریت درست در امور کاری شان، به 

مشکالتی کالن تر از خود شان روبرو هستند.
بدخشان  والی  ادیب،  شاه ولی اهلل  داکتر  این حال  با 
بوده ام  بدخشان  در  که  کوتاهی  مدت  »در  می گوید: 

دست آوردهای زیادی در این اداره داشته ام.«
به گفته وی آنها به تعداد 42 پروژه را در این والیت 
تطبیق نموده اند که شامل تهداب گذاری آمریت ثبت 
ریاست  تعمیر  عامه،  کتاب خانه  تعمیر  نفوس،  احوال 
اقتصاد، صحت عامه و لیسه سایف شهید، تهیه 70 اطاق 
در  سولر  پایه   60 تهیه  عالی،  تحصیالت  برای  مجهز 
جاده شهرنو، تهیه بیش از هفتاد خیمه برای مکاتب که 
بند  ندارند، گذاشتن سنگ تهداب شبکه سازی  تعمیر 
برق شورابک، تهیه 500 تراکتور برای زارعین، غرس 
پنجاه هزار نهال در مرکز شهر فیض آباد و نواحی آن؛ 
و همچنین افتتاح چندین پروژه عام المنفعه در مرکز و 

ولسوالی های اطراف این والیت می باشد.
آقای ادیب گفت عالوه بر چندین پروژه عام المنفعه ای 
که تا حال تطبیق شده است، در نظر دارند تا پروژه  های 
دیگری را که در اولویت کاری شان قرار دارد و منافع 

عامه در آنها نهفته است، روی دست گیرند.
این مقام محلی در بدخشان می گوید: »برآورده ساختن 
توقعات مردم از وظایف اصلی دولت های مردم گرا به 
ندارد  امکان  کار  این  به یک بارگی  اما  می رود  شمار 
برآورده  مردم  تا خواسته های  می طلبد  زیادی  زمان  و 

گردد.«

والی بدخشان:

در مدتی کوتاه 
دست آورد های زیادی 

داریم

اما داکتر صبغت اهلل خاکساری، رییس مجتمع جامعه مدنی بدخشان 
نسبت به کارکردهای والی جدید دیدگاه متفاوتی دارد. وی می گوید: 

»پروژه هایی را که والی صاحب دست آورد خودش عنوان می کند 
درمدت کوتاهی که ایشان به این والیت آمده اند امکان ناپذیر 

است، چرا که طرح و دیزاین یک پروژه 5 تا 6 ماه را دربرمی گیرد 
درحالی که از تقرر ایشان مدت 5 ماه می گذرد. پس چگونه می شود 

مدعی دست آورد های کالن در این مدت کوتاه بود!«
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 رضوانی

نقدی بر خودانتقادی 
جامعه افغانستان

اما نکته ای که از آن غافل هستیم مقاوتی است 
که مردم ما دارند. ما به شرایط فوق العاده سختی 
که مردم در آن به زندگی خود ادامه می دهند 
و تالش می کنند زندگی شان را بسازند، کمتر 
در  مغرب زمین  مردم  واقعا  آیا  می کنیم.  نگاه 
ما می توانند همان سطح   مشابه شرایط  شرایط 
از سالمت و هنجار روانی شان را حفظ کنند؟ 
البته این که مردم ما سطح تحمل و مقاومت شان 
و  دارد  خوشحالی  جای  نه  است  عالی  بسیار 
از  صرفا  موضوع  این  به  اشاره  فخرفروشی. 
به  زدن  بیمار  برچسب  در  که  است  باب  این 
مردم جامعه مان سطح تحمل و مقاومت شان را 
نظر گرفت و سپس پیش بینی های  باید در  نیز 
علمی و غیرعلمی را مطرح ساخت. کدام ملت 
بعد از سی سال جنگ و کشتار، اختناق طالبانی 
و امنیت متزلزل و اضطراب آفرین می تواند در 
و  مردم  دارد؟  نگه  سرپا   را  خود  حد  همین 
سابقه  این  با  سرزمین  کدام  سیاستمداران  حتا 
نوع  صدها  و  تبعیض  و  سوتفاهم  و  اختالف 
این  تا  می توانند  غیرطبیعی  و  طبیعی  شکاف 
حد نزدیک و همراه یکدیگر زندگی و مدارا 

کنند؟ 
 آیا این مغرب زمین نیست که عواطف انسانی 
و  سگ  و  است  رفته  تحلیل  به شدت  آن  در 
گربه مامن و ماوایش شده است؟ همین مردم 
اگر  مغرب زمین  قانونمند  و  آرام  و  متمدن 
مردم  بر  که  فشاری  مشابه  فشارهایی  تحت 
ماست قرار گیرند، چند درصد از این جنتلمنی 
اگر  کرد؟  خواهند  حفظ  هم  باز  را  خویش 
یکسان  شرایطی  در  را  مختلف  جوامع  مردم 
نمره  آنجا  بیازمایم  را  رفتارشان  و  دهیم  قرار 
قصد  من  می شود.  معلوم  فرهنگی  و  ملت  هر 
قضاوت کردن در مورد مردم غرب را ندارم و 
نمی خواهم آنها را در شرایط مشابه پست نشان 
آنان  ما  آیا  دارم:  تنها یک سوال جدی  دهم. 
را در شرایط خود دیده ایم تا قضاوت کنیم از 

آنها بسیار بیمارتریم؟
ریشه  یا  خویش  تنفس  محیط  دیدن  سیاه 
روانشناسانه  ریشه  یا  و  دارد  جامعه شناسانه 
به  اولی  می شود.  محسوب  مرضی  هردو  و 
غلطی  نکات  و  بازمی گردد  جامعه  فرهنگ 
به  دومی  و  است  کرده  رسوب  احیانا  که 

ویژگی های فردی بازمی گردد. 
جامعه شناسی  و  اجتماعی  فرهنگ  لحاظ  به 
در  خود سیاه بینی  و  خودکم بینی  از  رگه هایی 
جامعه ما متداول است و ریشه در گذشته های 
پی  شکست های  دارد.  سرزمین  این  اندوه بار 
و  شکوه  که  فاسدی  حکومت های  و  پی  در 
هیبت را بر باد دادند و فرصت ها را سوزاندند، 
است  کرده  تزریق  را  رگه ها  این  به تدریج 
ما  مردم  تفکر  از  بخشی  اینک  متاسفانه  و 
چیزی  و  نیستیم  چیزی  ما  این که  است.  شده 
نمی توانیم باشیم. این که اخالق اجتماعی مردم 
سیاه  حرف های  خیلی  و  است  منفی  به شدت 
و تاریک دیگر گاهی ریشه در این جنبه های 
جامعه شناسانه دارد و تحلیل دقیق تر آن برعهده 

جامعه شناسان آگاه و خبره است.
گاهی نیز گوینده بدبین باید از نظر روانشناسی 
تحلیل شود. کسی که از خانه بیرون می رود و 
و  نمی شنود  تحقیر  و  ناسزا  جز  و  بازمی گردد 
جز هنجارشکنی و بی ادبی نمی بیند، یک جای 
کار خودش هم ایراد دارد. احتماال فردی است 
بدبین و بیمار که نمی تواند خوبی ها و مثبت ها 

را ببیند.

که  ناخوشایند  و  رایج  گفتگوهای  از  یکی 
مردمی  گفتگو های  و  رسانه ها  در  امروزه 
فرهنگ  تیز  و  تند  نقد  می شود،  شنیده  مرتب 
ما  مردم  این که  است.  افغانستان  جامعه  و 
رانندگی  بد  خیلی  بی فرهنگ اند،  خیلی 
را  شهروندی  بهداشت  و  آداب  می کنند، 
ندارند،  شهرنشینی  فرهنگ  نمی کنند.  رعایت 
و  قانون شکن  نمی دارند،  نگاه  ادب  و  احترام 

قانون گریزند....
هر فرهنگ و هر جامعه ای عیب های خودش را 
دارد و مزایای خودش را. مردم هیچ کشور و 
جامعه ای مالیکه نیستند و از آسمان نیامده اند 
و هیچ فرهنگ و جامعه ای هم سیاه نیست. همه 
استعدادهای  از  سرشار  و  غنی  ملل  و  جوامع 
دارند  خوبی هایی  نیز  بالفعل  و  هستند  الهی 
تفکرات،  بعضی  در  این که  اما  بدی هایی.  و 
و  می شود  دیده  بسیار  دیگران  خوبی های 
پررنگ تر  و  پررنگ  خویش  جامعه  بدی های 
سیاه  را  خود  جامعه  حتا  که  آنجا  تا  می شود، 
آیا در  نمی دانم  می بیند، ریشه در کجا دارد؟ 
جوامع و ملل دیگر هم تا این اندازه سیاه دیدن 

خویش رایج است؟ 
روز ها  این  روانشناس،  یک  عنوان  به  من 
از  را  نظر  و  سوال  این  مرتب  صنف هایم  در 
ما  مردم  شما  نظر  به  که:  شنیده ام  دانشجویان 
من  نظر  یابه  بیمارند؟  اکثرشان  روانی  نظر  از 
شما  نظر  بیمارند،  افغانستان  مردم  درصد   90
چیست؟ البته جواب من منفی است. دلیل اش 
را می گذارم برای بعد. آنچه می خواهم در این 
است  سیاهی  دید  کنم  اشاره  آن  به  یادداشت 

که مردم ما نسبت به جامعه خود دارند.
نمره  و  دارد  منفی  نمره  جامعه ای  هر  مردم 
مثبت، و نمره کلی او وقتی به دست می آید که 
بسیاری  اوسط گیری شود. هرچند  نمرات  این 
از نقدهایی که مردم ما نسبت به خویش دارند 
و  فرهیختگان  که  نقدی  چه  است.  درست 
چه  و  دارند  عوام  به  نسبت  تحصیل کردگان 
نقدی که مردم عامی نسبت به سیاست مداران 
و مسووالن دارند و چه نقدی که همه نسبت 
به خود داریم. شاید هم نمره اوسط جامعه ما 
و  تند  نقد های  این  به  مطلق  نگاه  باشد.  منفی 
تیز و البته نزدیک به واقعیت، که هر لحظه از 
پرتیراژ  و  رنگانگ  رسانه های  کنار  و  گوشه 
قرار  خود  آماج  را  ذهن ها  و  می آورد  بر  سر 
نتیجه را بدست می دهد  می دهد، ظاهرا  همین 
به خصوص  است.  بیمار  مطلقا   جامعه  این  که 
جوامع  را،  جامعه  این  هنجار  معیارهای  اگر 

غربی در نظر بگیریم.

به لحاظ فرهنگ اجتماعی و 
جامعه شناسی رگه هایی از خودکم بینی 

و خود سیاه بینی در جامعه ما متداول 
است و ریشه در گذشته های اندوه بار 

این سرزمین دارد. شکست های پی در 
پی و حکومت های فاسدی که شکوه 

و هیبت را بر باد دادند و فرصت ها 
را سوزاندند، به تدریج این رگه ها را 
تزریق کرده است و متاسفانه اینک 
بخشی از تفکر مردم ما شده است. 

این که ما چیزی نیستیم و چیزی 
نمی توانیم باشیم.
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آیا کمک زمینی جنگ داخلی لیبیا را کوتاه خواهد کرد؟ 
رضا تقی زاده 

دو ماه پس از آغاز شورش عليه حکومت 42 ساله معمر 
قذافی در ليبيا، نيروهای زمينی بريتانيا با هدف شکستن 

بن بست نظامی کنونی به آن کشور وارد می شوند. 
علی رغم  نيز،  فرانسه  زمينی  نيروی  افسران  از  شماری 
اعالم مخالفت الن ژوپه، وزير خارجه فرانسه، با »اشغال 
آموزش  بريتانيايی،  سربازان  کنار  در  ليبيا«،  نظامی 
نيروهای مخالف قذافی را در بنغازی عهده دار خواهند 

شد. 
نيروهای بريتانيايی و همچنين افسران فرانسوی که انتظار 
می رود از روز چهارشنبه 20 اپريل به آن ها ملحق شوند، 
آموزش نيرو های شورشی را برای استفاده از سالح های 
نظامی  بهتر  آرايش  يافتن  همچنين  و  آن ها  به  تحويلی 

برای مقابله با سربازان قذافی عهده دار خواهند شد. 
نوعی  با  ليبيا  در  داخلی  جنگ  اخير،  هفته  چند  طی 
در  قذافی  سربازان  و  شده  روبه رو  نظامی  بن بست 
دفاعی  وضعيت  بنغازی  شهر  در  شورشيان  و  طرابلس 

خود را تثبيت کرده اند. 
عقب نشینی امريکا

اگرچه نيروهای شورشی از پوشش هوايی نيروهای ناتو 
برخوردارند، از زمان فراخوانده شدن نيروهای امريکايی 
از جنگ و واگذاری فرماندهی عمليات هوايی به ناتو، 
حمالت نيروهای قذافی عليه آن ها، به خصوص در شهر 

مصراته افزايش يافته است. 
مصراته با حدود 500 هزار جمعيت، مابين شهر سيرت، 
در  و  گرفته  قرار  طرابلس  شهر  و  قذافی،  تولد  محل 
مناطق غرب ليبيا تنها شهری است که همچنان در اختيار 

شورشيان مخالف قذافی قرار دارد. 
گذشته از بن بست کنونی در جنگ که ادامه آن متضمن 
تخريب بيشتر تاسيسات شهری و انهدام زيرساخت های 
اقتصادی است، وضعيت زندگی روزانه در شهر مصراته 
اينک بسيار دشوار شده و تلفات انسانی در آن در حال 

افزايش است. 
اگرچه قطعنامه 1973 شورای امنيت اشغال نظامی ليبيا را 
تجويز نکرده، بر دفاع از جان ساکنان ليبيا به هر وسيله ای 
تاکيد ورزيده است. ويليام هيگ، وزير خارجه بريتانيا، 
ليبيا  به  بريتانيا  زمينی  نيروهای  اعزام  خبر  اعالم  در  که 
از الن ژوپه، همکار فرانسوی خود، کم احتياط  تر به نظر 
می رسيد، ماموريت نيروهای زمينی اعزامی را آموزش 

نيروهای شورشی اعالم کرد. 
مخالفان جنگ

و  آلمان  مانند  ناتو،  اعضای  از  پاره ای  مخالفت  جز 
از همراهی  ليبيا و خودداری آن ها  با جنگ در  ترکيه، 
بريتانيا و فرانسه در اجرای طرح منطقه پرواز ممنوع بر 
فراز آن کشور، دولت های فرانسه و بريتانيا در اين مورد 
روبه رو  نيز  در کشور های خود  داخلی  مخالفت های  با 

هستند. 
حزب ليبرال دموکرات بريتانيا و شريک دولت ايتالفی 

مشارکت  با  محافظه کار  حزب 
در جنگ خارجی مخالف است 
و يکی از چهره های شناخته شده 
آن حزب نيز بعد از انتشار خبر 
بريتانيا  زمينی  نيروهای  حضور 
»امريکا  داد که  ليبيا هشدار  در 
را  ويتنام  هم حضور در جنگ 
خود  نظامی  مشاوران  اعزام  با 

آغاز کرد.«
اعالم  فرانسه  و  بريتانيا  اگرچه 
زمينی  نيروهای  که  کرده اند 
عليه  جنگ  در  آن ها  اعزامی 
قذافی شرکت مستقيم نخواهند 
امکان  اين وجود رد  با  داشت، 
اعزامی  زمينی  نيروهای  تقويت 
و  نا ممکن،  آينده  در  ليبيا  به 
آن ها  تعداد  افزايش  به  تصميم 
انتشار  به  نياز  بدون  آينده،  در 
از  ساده تر  بعدی،  اطالعيه های 
اعالم حضور سربازان و افسران 
نيرو های زمينی بريتانيا و فرانسه 

در جنگ خواهد بود. 
همزمان با اعزام رسمی نيروهای 
ليبيا،  به  بريتانيا  و  فرانسه  زمينی 
از  تعدادی  که  می شود  گفته 
نيز  بريتانيا  سابق  ويژه  نيروهای 

از  بعضی  استخدام  به  نظامی  کار شناس  عنوان  به  که 
نيروهای  آموزش  امر  به  و  درآمده  عربی  کشور های 
نظامی آن ها مشغول اند، ممکن است به بنغازی اعزام و 

در کنار شورشيان قرار گيرند. 
بنغازی  در  که  را  ليبيا  انتقال«  موقت  »شورای  فرانسه 
عمال  شورا  اين  است.  شناخته  رسميت  به  شده،  مستقر 
در نقش دولت جانشين قذافی معرفی شده و بعضی از 

کشورهای عربی نيز آن را به رسميت شناخته اند. 
هفته گذشته سه رهبر غربی: اوباما رييس جمهور امريکا، 
کامرون نخست وزير بريتانيا و سرکوزی رييس جمهور 
فرانسه در نامه ای که در روزنامه تايمز لندن انتشار دادند، 
خواستار کنار گذاشتن قذافی از قدرت و استقرار دولت 

جانشين در آن کشور شدند. 
لیبیا بدون قذافی

در  حال  هر  در  که  ليبيا  در  موجود  وضعيت  ادامه 
را  جنگ  زيان های  تنها  نيست،  دوام  قابل  درازمدت 
افزايش می دهد. تاثير وضع موجود در ليبيا بر بازارهای 

جهانی نفت نيز قابل انکار نيست. 
از زمان آغاز نا آرامی های کنونی در شمال افريقا، قيمت 
دالر   130 مرز  تا  دالر   100 از  کمتر  از  نفت  بشکه  هر 
افزايش يافته است. ليبيا دارای بزرگ ترين ذخيره نفت 

و  داخلی  پايان جنگ  اعالم  و  است،  افريقا  سراسر  در 
ليبيا می تواند کاهش چشمگير  نفت  توليد  از سرگيری 

قيمت های نفت خام در بازار را به دنبال داشته باشد. 
فرانسه  و  بريتانيا  زمينی  نيروهای  که  داشت  انتظار  بايد 
بتوانند در تغيير بن بست کنونی نظامی آن کشور و روی 
يکپارچه  و  طرابلس  در  باثبات  دولت  يک  آمدن  کار 

کردن شرق و غرب ليبيا موثر واقع شوند. 
کشور ليبيا استقالل خود را در سال 1951 به دست آورد. 
در سال 1969، معمر قذافی که تنها 27 سال داشت پس 
از يک کودتای نظامی و برکناری ادريس، سلطان ليبيا، 

قدرت را در آن کشور به دست گرفت. 
در طول حکومت ديکتاتوری قذافی، ليبيا بارها در تقابل 
حکومت  و  ليبيا   1988 سال  در  گرفت.  قرار  غرب  با 
امريکايی  هواپيمای  انفجار  حادثه  تدارک  به  قذافی 

پان ام بر فراز روستای الکربی در اسکاتلند، که به کشته 
شدن تمامی 270 سرنشين آن انجاميد، متهم شد و از اين 

بابت مورد سرزنش قرار گرفت. 
پاره ای از کشورهای غربی معتقداند پيوستن ليبيا به دو 
بيشتری  ثبات  از  را  افريقا  تونس، شمال  و  کشور مصر 
حضور  ادامه  صورت  در  ساخت.  خواهد  برخوردار 
به اين هدف  يافتن  قذافی و پسران در طرابلس، دست 

امکان پذير نخواهد بود. 
از اين لحاظ، ورود نيروی زمينی بريتانيا و فرانسه را به 
ليبيا، تحت هر عنوان و با هر تعريف از طبيعت ماموريت 
نهادن  کنار  در  تسريع  برای  تازه  گامی  می بايد  آن ها، 

قذافی و پايان ديکتاتوری 42 ساله او تلقی کرد.
منبع: فردا

از زمان آغاز نا آرامی های کنونی در شمال افريقا، قیمت هر بشکه 
نفت از کمتر از ۱۰۰ دالر تا مرز ۱۳۰ دالر افزايش يافته است. لیبیا 

دارای بزرگ ترين ذخیره نفت در سراسر افريقا است، و اعالم پايان 
جنگ داخلی و از سرگیری تولید نفت لیبیا می تواند کاهش چشمگیر 

قیمت های نفت خام در بازار را به دنبال داشته باشد.
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دولت سوریه با لغو قانون وضعیت 
فوق العاده موافقت کرد

 

قانون وضعیت اضطراری که مدت  لغو  با   دولت سوریه 
درآمده،  اجرا  به  کشور  این  در  سال  پنجاه  به  قریب 

موافقت کرده است.
وزارت داخله سوریه قبل از اعالم خبر لغو قانون وضعیت 
که  خواست  کشور  این  مردم  از  بیانیه ای  در  اضطراری، 
تحصن  و  تظاهرات  گردهمایی،  هرگونه  برگزاری  از 

خودداری کنند.
لحن  مردم،  از  درخواست  عین  در  داخله  وزارت  بیانیه 
هشدار دهنده ای داشته و می گوید که حفظ ثبات و امنیت 
وارد  لطمه ای  آن  بر  نباید  که  است  ملی  اهداف  کشور 

شود.
دولت سوریه همچنین دادگاه امنیت کشور را که مسوول 

محاکمه زندانیان سیاسی بود، لغو کرده است.
دولت  آن  اساس  بر  که  اضطراری  وضعیت  قانون  لغو 
می تواند به راحتی مخالفان سیاسی و فعاالن حقوق بشر را 

زندانی کند، یکی از خواسته های مخالفان دولت بود.
گفته می شود که لغو این قانون به معنای پایان تظاهرات 

در سوریه نخواهد بود.
تظاهرات  و  آرامی  نا  هفته ها  سیاسی،  فعاالن  گفته  به 
مخالفان دولت سوریه بیش از 200 کشته برجای گذاشته 

است.
زندان کسی که هزاران سند 

دپیلوماتیک را به ویکی لیکس داد 
تغییر می کند

که  است  کرده  اعالم  )پنتاگون(  امریکا  دفاع  وزارت 
سند  هزاران  افشای  پرونده  اصلی  متهم  منینگ،  بردلی 
دولتی محرمانه به گروه ویکی لیکس، به زودی به یک 
بازداشتگاه نیروی زمینی ارتش واقع در پایگاه »فورت لون 

ورت« ایالت کانزاس منتقل می شود.
این سرباز چند ماه است در زندان نظامی پایگاه کوانتیکو 
دریایی  تفنگداران  نیروی  توسط  که  ویرجینیا  ایالت  در 
امنیتی محبوس بوده  اداره می شود، تحت حداکثر تدابیر 

است.
فعاالن حقوق بشر می گویند که او در شبانه روز 2۳ ساعت 
خواسته  وی  از  بارها  و  می برد  سر  به  انفرادی  سلول  در 

می شود که تمام لباس هایش را از تن دربیاورد.
از  جلوگیری  برای  امریکا  ارتش  که  می شود  گفته 
در  او  درباره  سختگیرانه ای  تدابیر  سرباز  این  خودکشی 

نظر گرفته است.
سه  پنتاگون  حقوقی  مشاور  ترین  بلندپایه  جانسن،  جه 
شنبه به خبرنگاران گفت که انتقال آقای منینگ به زندان 

جدید به نفع وی خواهد بود.
او گفت این اقدام به معنای آن نیست که با این متهم در 

بازداشتگاه فعلی بدرفتاری شده است.

فاجعه اتومی جاپان و اوکراین در ایران تکرار نخواهد شد
زیست  فاجعه  که  است  داده  اطمینان  ایرانی  مقام  یک 
در  اتومی  نیروگاه های  آسیب دیدگی  از  ناشی  محیطی 

جاپان و اوکراین در ایران تکرار نخواهد شد.
روز چهارشنبه، ناصر راستخواه، رییس مرکز نظام ایمنی 
با  فارس،  خبرگزاری  با  مصاحبه ای  در  ایران،  هسته ای 
آسیب دیدگی  حادثه  محیطی  زیست  عواقب  به  اشاره 
در  اخیر  سونامی  و  زلزله  پی  در  فوکوشیما  نیروگاه 
نیروگاه  ایمنی  به  جاپان، گفته که حساسیت مردم نسبت 
است  تاکید کرده  و  تبدیل شود  به وسواس  نباید  بوشهر 
اتومی  نیروگاه  با  مقایسه  قابل  بوشهر  اتومی  »نیروگاه  که 

فوکوشیما نیست.«
و  شدید  زمین لرزه  وقوع  جاری،  سال  مارچ  ماه   11 روز 
رسیدن  آسیب  باعث  جاپان  شرقی  سواحل  در  سونامی 
نشت  و  فوکوشیما  والیت  در  واقع  اتومی  نیروگاه  به 
مواد رادیو اکتیو از این نیروگاه شد که آلودگی زیست 

محیطی مناطق نزدیک به آن را در پی داشته است.
در پی بروز این حادثه، کشورهای مختلف جهان به بررسی 
ایمنی نیروگاه های اتومی و در مواردی بازنگری سیاست 

خود در زمینه تولید انرژی هسته ای مبادرت کردند.
در ایران نیز، نگرانی هایی نسبت به وضعیت آتی نیروگاه 
هسته ای بوشهر ابراز شد، به خصوص این که این نیروگاه 
توسط قراردادی های روسی ساخته شده که به نوبه خود، 
یادآور فاجعه زیست محیطی ناشی از انفجار در نیروگاه 

اتومی چرنوبیل در زمان شوروی سابق است.

ایران  داشتن  قرار  همچنین، 
و  زلزله خیز  منطقه ای  در 
در  بوشهر  نیروگاه  احداث 
در  نگرانی  به  دریا  سواحل 

این مورد دامن می زد.
این  در  راستخواه  آقای 
مقایسه  به  مصاحبه، 
رآکتورها  فنی  ویژگی های 
و  بوشهر  نیروگاه های  در 
با  و  پرداخته  فوکوشیما 
بودن  متفاوت  بر  تاکید 
دو  این  در  ایمنی  مسایل 
افزوده  متفاوت،  رآکتور 
آسیب دیدگی  که  است 

منجر به آلودگی محیط زیست در فوکوشیما از سونامی 
ارتباطی  اولیه  زمین لرزه  به  و  شد  ناشی  زلزله  از  پس 

نداشت.
خلیج  سواحل  در  سونامی  وقوع  احتمال  که  گفت  وی 

فارس تقریبا منتفی است.
نیروگاه  مقایسه  همچنین  ایران  ایمنی  نظام  مرکز  رییس 
اتومی بوشهر و نیروگاه اتومی چرنوبیل را درست ندانسته 
و گفته است که رآکتورهای به کار رفته در این دو طرح 
مشابه  حادثه ای  وقوع  نتیجه،  در  و  است  متفاوت  کامال 

چرنوبیل در بوشهر محتمل نیست.

سال  در  چرنوبیل  حادثه  از  پس  که  است  افزوده  وی 
1986، ضوابط ایمنی هسته ای در روسیه سختگیرانه تر شد 

و توسعه و بهبود یافت.
دهه  به  بوشهر  نیروگاه  ساخت  طرح  سابقه  حالی که  در 
از  انتقادها  بعضی  راستخواه  آقای  بازمی گردد،   1970
قدیمی بودن فن آوری مورد استفاده در این نیروگاه را رد 
کرده و گفته است: »وقتی روس ها آمدند تا این نیروگاه را 

بهینه کنند، استانداردهای روز را به کار گرفتند.«
وی افزوده که نیروگاه بوشهر حتا از نیروگاه های هم سن 

خود در آلمان هم پیشرفته تر است.
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