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ابراز خوشبينی پترایوس از موفقيت در افغانستان

دفاع  وزارت  مقام هاي 
 1390 سال  افغانستان 
دشوار«  »سالی  را 
گفته ي  به  و  مي دانند 
دفاع  وزارت  سخنگوي 
به هر اندازه اي كه شمار 
افغان  امنيتي  نيروهاي 
تعداد  يابد  افزايش 
به  نيز  آن ها  تلفات 
دشمن  با  برخورد  دليل 

افزايش خواهد يافت.

دیوید  پتریوس،  ژنرال 
بین المللی  ایتالف  فرمانده 
آمریکا  رهبری  تحت 
می گوید  افغانستان  در 
در  طالبان  تحرک  توان 
کاهش  حساس  مناطق 
ایاالت  طرح  و  است  یافته 
خروج  آغاز  برای  متحده 
این  از  نظامی  نیروهای 
کشور در ماه جوالی طبق 

می  رود. پیش  برنامه 
امریکا  جنرال  پتریوس،  گفته  به 
به  پیشرفت های  خاطر  به  می تواند 
افغانستان،  امنیتی  وضع  در  وجود آمده 
را  کشور  این  مناطق  از  بعضی  کنترول 

کند. واگذار  آن  نظامیان  به 
گزارش  نخستین  سه شنبه  آقای  پتریوس 
خود از وضع افغانستان از زمان عهده دار 
به  را  افغانستان  در  ناتو  فرماندهی  شدن 

کرد. ارایه  کنگره 
نیروهای  کمیته  در  که  آقای  پتریوس 
می  کرد  صحبت  سنا  مجلس  مسلح 
طالبان  شتاب  به  رو  حرکت  از  گفت 
کاسته  افغانستان  مناطق  از  بسیاری  در 

است. شده 
اخیر،  پیشرفت های  به  توجه  با  گفت  او 

صليب سرخ:
زندگی مردم عادی 

غيرقابل دفاع شده است
می گوید  سرخ  صلیب  بین المللی  کمیته 
که در نتیجه وخیم تر شدن اوضاع امنیتی 
و  روان  نخست سال  ماه  دو  در  افغانستان 
ملکی  تلفات  و  طالبان  حمالت  افزایش 
زندگی  ناتو،  نیروهای  حمالت  از  ناشی 

مردم عادی غیرقابل دفاع شده است.
 کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته است 
که وضعیت امنیتی در افغانستان بدتر شده 
است. به گفته این سازمان، به ویژه ماه های 
ماه های  روان،  سال  فبروری  و  جنوری 
بدی برای افغان ها بوده است. در این دو 
بیشتری  بمب گذاری های  و  حمالت  ماه 
صورت  ملکی  مردم  تجمع  محالت  در 
نیروهای  بیشتر  حمالت  نیز  و  گرفته 
بین المللی اهداف شان را اشتباه گرفته اند. 

بین المللی  کمیته  رییس  ستوکر،  ریتو 
بیانیه ای  در  افغانستان،  در  سرخ  صلیب 
گفته است: »در دو ماه نخست سال 2011، 
افت دراماتیک وضعیت امنیتی برای مردم 

عادی افغانستان، مشاهده شده است.«
دفاع  غیرقابل  وضعیت  »این  افزود:  او 
ممکن  که  حدی  تا  ملکی  مردم  است. 
نگهداشته   دور  به  آسیب ها  از  باید  است 
جنگ  قربانی  نباید  ملکی  مردم  شوند. 

شوند.«
که  می گویند  ما  به  »مردم  گفت:  ستوکر 
در درگیری گیر مانده اند و نمی دانند که 

به کدام طرف روی آورند.«
روز  ملکی،  تلفات  از  مورد  تازه ترین  در 
دو  که  گفتند  محلی  مقام های  شنبه  سه 
که  کنر  در والیت  روستایی  در  کودک 
در حال آبیاری زمین های شان بودند، در 
حمالت هوایی نیروهای ناتو کشته شدند. 
والیت  چوکی  ولسوال  عبدالمرجان،   
برادران  شده  کشته  فرد  دو  گفت  کنر 
»چون  گفت:  او  بودند.  ساله  پانزده  و  ده 
آن ها بیل هایی را سر شانه های خود حمل 
شورشیان  با  است  ممکن  می کردند، 

اشتباهی گرفته شده باشند.«
یک سخنگوی نیروهای بین المللی کمک 
گفت  شنبه  دو  روز  )آیساف(  امنیت  به 
دو  شنبه  دو  شام  هوایی  حمله  یک  که 
هدف  چوکی  ولسوالی  در  را  شورشی 
از آن ها  نتیجه آن، یکی  داد که در  قرار 
گفت  او  شد.  زخمی  دیگری  و  کشته 
این  در  ملکی  افراد  مورد کشته شدن  در 

حمله، تحقیق می کنند. 
حدود دو هفته قبل نه کودک در والیت 
بین المللی  نیروهای  هوایی  حمله  در  کنر 
پتریوس،  دیوید  جنرال  شدند.  کشته 
ناتو  و  امریکایی  نیروهای  کل  فرمانده 
در افغانستان از کشته شدن این کودکان، 
عذرخواهی کرد، اما حامد کرزی گفت 

که عذرخواهی کافی نیست. 

ایتالف  نیروهای  موفقیت  به  نسبت 
است. خوشبین 

که  داد  هشدار  آقای  پتریوس 
و  هستند  شکننده  کنونی  پیشرفت های 
پیروزی های  روند  معکوس شدن  امکان 

اخیر وجود دارد.
استمرار  برای  گفت  آقای  پتریوس 
تامین  افغانستان  در  نظامی  موفقیت 

است. ضروری  کافی  مالی  منابع 
هستم  نگران  این  »از  گفت:   پتریوس 
بنگاه  و  خارجه  وزارت  بودجه  که 
آنها  به  متحده  ایاالت  توسعه  بین المللی 
موثری  طور  به  که  داد  نخواهد  اجازه 
را  ما  نظامیان  دستاوردهای  استمرار 

کنند.« تضمین 

برای  کنگره  نمایندگان  از  بعضی 
که  می  کنند  تالش  قطعنامه ای  تصویب 
این  نظامیان  می خواهد  اوباما  آقای  از 
کشور را تا حداکثر پایان سال 2011 از 

کند. خارج  افغانستان 
می گیرد  صورت  حالی  در  تالش  این 
رابطه  در  مردم  و  سیاستمداران  که صبر 
کاهش  به  رو  افغانستان  جنگ  ادامه  با 
برای  امریکا  دولت  بر  فشار  و  است 

است. یافته  افزایش  نیز  بودجه  کاهش 
سنا  در  حالی  در  جنرال  پتریوس 
تازه  نظرسنجی  که  می کرد  صحبت 
روزنامه  و  ای بی سی  تلویزیونی  شبکه 
 ۶۴ که  می دهد  نشان  پست  واشنگتن 
نظامی  حضور  از  پاسخ دهندگان  درصد 
افغانستان  در  متحده  ایاالت  ساله  ده 

نمی کنند. حمایت 
هم  پاسخ دهندگان  درصد  سه  و  هفتاد 
از  عمده ای  بخش  باید  امریکا  گفته اند 
از   2011 تابستان  تا  را  خود  نظامیان 

کند. خارج  افغانستان 
گیتس،  رابرت  که  است  حالی  در  این 
در  پیش  هفته  امریکا  دفاع  وزیر 
می تواند  کشورش  گفت  افغانستان 
از  سربازانش  خروج  جوالی  ماه  از 

کند. آغاز  را  افغانستان 

عناوین 
مطالب امروز:

یکحکومت
باچندصدا

حکومت  حالی كه  در  نيز  اكنون 
هيات  با  مذاكره  سرگرم  افغانستان 
همکاری های  مورد  در  امريکايی 
كابينه  عضو  يک  می باشد،  دوامدار 
خود  مخالفت  شديدا  رجزخوانی  با 
امريکا  نظامی  پايگاه های  ايجاد  با  را 
اظهارات  كه  هرچند  می كند.  اعالم 
تجربه ی  كه  مردمی  را  اسماعيل خان 
تلخ امارت وی را در هرات و 10 سال 
با خارجی ها در   همکاری نزديکش را 
هرگز  ديده اند  كرزی  آقای  حکومت 
جدی نمی گيرند، اما اين رجزخوانی ها 
برای كشورهای همسايه مانند ايران 
و  دلچسب  بسيار  صدايی  می تواند 
مورد ستايش باشد و حتا اين صداها 
می تواند در درازمدت به آدرسی برای 

مداخله برخی كشورها بدل گردد.
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سخنگویوزارتدفاع:

شمارسربازاناردویملی
به160هزارتنمیرسد

تلویزیون سبا                  
نشرات خبری بیست وچهار ساعته تلویزیون سبا، در سال 2008 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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زمين با نيروگاه...

چهارراه جهان...

پایگاه نظامی امریکا...
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از  تن   10 فراغت  مراسم  گذشته  روز 
دانشجویان صنف چهارم دانشکده های 
مختلف دانشگاه کابل برگزار شد. این 
دانشجویان با تکمیل دوره 6 ماهه کار 
استراتژک  سرک های  احیای  آموزی 
به  موفق  جنوبی  و  شرقی  والیات 
دریافت تصدیق نامه گردیدند. از جمله 
دانشجویان  آنان  تن  دانشجو 4  این 10 
تن   6 و  می باشند  انجینیری  دانشکده 
دیگر دانشجویان دانشکده های کمپیوتر 
قابل  روانشناسی اند.  و  اقتصاد  ساینس، 
متذکره  دانشجویان  که  است  ذکر 

تمام شان از طبقه اناث می باشند.
دانشجویان  برای  کارآموزی  برنامه 
برنامه  افعانستان  دولتی  دانشگاه های 
بین المللی  انکشاف  اداره  مشترک میان 

راه اندازی  با  همزمان 
در  طالبان  علیه  عملیاتی 
طالبان  هلمند،  والیت 
کننده  ارایه  شرکت های 
خدمات تلیفونی را مجبور 
در  را  شان  فعالیت  کردند 
کنند.  قطع  والیت  این 
برخی  در  این  از  پیش 
شرکت های  فعالیت  جاها 
شب  طرف  از  مخابراتی 

قطع می شد.
والی  معاون  میرزکوال،  عبدالستار 
به  شنبه  چهار  روز  هلمند  والیت 
طالبان  گفته  پرس  فرانس  خبرگزاری 
خدمات  کننده  ارایه  شرکت های  به 
که  داده اند  دستور  موبایل  تلیفون 
فعالیت شان را در والیت هلمند توقف 

دهند. 
افغانستان و خصوصا مناطق  در سراسر 
موبایل  تلیفون  هلمند  مانند  روستایی 
است.  ارتباط  برقراری  ابتدایی  وسیله 
پیش از این نیز در برخی مناطق طالبان 
شرکت های مخابراتی را مجبور ساخته 
را  تلیفونی  خدمات  ارایه  که  بودند 

فراهم گردد.  اناث  قشر  برای  خصوصا 
این  که  صورتی  در  گوید  می  او 
برنامه ها توقف یابد و ادامه نداشته باشد 
نمی تواند در آینده موفقیتی داشته باشد. 
با این حال این برنامه می تواند به مساعی 

تجربه مفید و همکاری در آینده باشد.
در  حال  به  تا  آموزشی  دوره های  این 
است،  شده  برگزار  ماهه    6 دوره   3
یافته  تحقق  دانشگاه   4 در  تاکنون  که 
دانشجویان  برنامه  این  طریق  از  است. 
شایسته این فرصت را به دست آوردند 
که تا به مقصد کارآموزی شامل برنامه 
سرک های استراتیژی والیات شرقی و 
از یک تجربه عملی  تا  جنوبی گردند. 
استفاده  کاری  حقیقی  محیط  یک  در 

کنند. 

دانسته  نیز  هلمند  در  مخدر  مواد 
می شود. 

امنیت  به  کمک  نیروهای  سخنگوی 
عملیات  مورد  در  کابل،  در  )آیساف( 
در ولسوالی دیشو جزییاتی ارایه نکرد، 
پوشش  می رسد  نظر  »به  گفت:  اما 
است.«  شده  تعطیل  مخابراتی  خدمات 
او افزود: »گزارش های ما حاکی از این 
کاری  مورد  این  در  طالبان  که  است 

کرده اند.« 
در  طالبان  سخنگوی  احمدی،  یوسف 
تماسی با خبرگزاری فرانس پرس گفت 
ولسوالی  در  خشونت باری«  »عملیات 
مساله  این  اما  است،  جریان  در  دیشو 
مخابراتی  شرکت های  طالبان  که  را 
کرده اند،  خدمات  قطع  به  وادار  را 
حکومت  که  شد  مدعی  او  کرد.  رد 
»برای مخفی نگه داشتن شکست اش در 
فعالیت  که  است  داده  دستور  عملیات« 

شرکت های مخابراتی متوقف گردد. 
شرکت های  از  یکی  »ام تی ان«،  اما 
ارایه کننده خدمات تلیفون موبایل تایید 
کرد که قطع خدمات مخابراتی به دلیل 

تهدیدهای طالبان است. 

کشته شدن 390 
غیرنظامی طی 
نزدیک به دو ماه

بشر  حقوق  از  نظارت  سازمان 
افغانستان از افزایش تلفات ملکی در 
جریان سال جاری میالدی در کشور 

ابراز نگرانی کرده است.
این سازمان با انتشار اعالمیه ای گفته 
تا دهم  ماه جنوری  اول  از  است که 
ماه مارچ 390  غیر نظامی در جریان 
درگیری های مسلحانه در بخش های 

مختلف افغانستان کشته شدند.

رقم  این  که  است  آمده  اعالمیه  در 
به  نسبت  را  افزایش  درصد  هفت 
نشان  گذشته  سال  در  مشابه  زمان 

می دهد.
بشر  حقوق  از  نظارت  سازمان 
افغان ها  برای  می گوید،  افغانستان 
مهم نیست که تلفات از جانب کدام 
می شود  وارد  آنها  به  درگیر  طرف 
توقف  آنها  خواست  یگانه  بلکه 
زندگی  بر  که  است  عملیاتی  هرنوع 

افراد ملکی تاثیر ناگوار داشته باشد.

زمان سردار محمد نعیم وزیر خارجه 
وقت تاسیس شد.

وزارت  معین سیاسی  لودین،  جاوید 
که  گفت  محفل  این  در  خارجه 
سیاست  اجرای  در  انیستیتوت  این 
دارد  مهم  نقش  افغانستان  خارجی 
تقویت  و  توجه  مورد  بیشتر  باید  و 

قرارگیرد.

دستگیری یک گروه 
جنایتکار در کابل

8صبح، کابل: قوماندانی زون 101 
یک  دستگیری  از  کابل  آسمایی 
کابل  در  جنایتکار  پنج نفری  گروه 

خبر داده است.
اعالمیه ای  انتشار  با  قوماندانی  این 
گفته است که اعضای این گروه که 
و  آزار  باعث  امنیتی  نیروهای  بنام 
اذیت مردم می شدند، تحت تعقیب 

قرار داشتند.
گروه  این  اعالمیه،  این  از  نقل  به 
پول  مردم  از  دلیل  کدام  بدون 
گروه  این  اعضای  می گرفتند. 
بگرامی  ولسوالی  در  که  جنایتکار 
بازداشت شده اند، در تحقیقات شان 

به جرایم خود اعتراف کرده اند.

برگزاری یک 
کارگاه آموزشی 
12 روزه برای 
خبرنگاران در 

بدخشان
اتحادیه  رییس  حقجو  عبدالبصیر 
بدخشان  والیت  ژورنالیستان  ملی 
کارگاه  »این  گفت:  8صبح  به 
اتحادیه  ریاست  از سوی  آموزشی 
خبرنگاران  و  ژورنالیستان  ملی 
شبکه  مالی  حمایت  به  و  بدخشان 
تن  چهارده  برای  آلمان  دویچه وله 
کندز  والیات  از  خبرنگاران  از 
برگذار  آباد  فیض  در  بدخشان  و 

گردیده است.«
کارگاه  این  »در  افزود:  وی 
نگاران  خبر  از  تن  دو  آموزشی 
در  را  افغان  خبرنگاران  آلمانی، 
گزارش  نویسی،  خبر  بخش های 
آموزش  رادیو  تخنیک  و  نویسی 

می دهند.«
برای  آموزشی  کارگاه  دومین  این 
شبکه  سوی  از  افغان  خبرنگاران 
می باشد.  آلمان  صدای  دویچه وله 
پیش از این نیز12 تن از خبرنگاران 
در بدخشان از سوی این شبکه  در 
و  خبرنگاری  قواعد  و  اصول  باره 
آموزش  رادیو  تخنیک  همچنان 

دیده بودند.

اسالمی  دولت  امریکا،  متحده  ایاالت 
افغانستان و دانشگاهای کابل، کندهار، 
البیرونی »کاپیسا«، شیخ زاهد »خوست« 
بین المللی  انکشاف  و  امداد  موسسه  و 

می باشد.
با  عالی  تحصیالت  وزارت  معین 
این  برگزاری  مهم بودن  به  تاکید 
این  »تحقق  می گوید:  آموزشی  برنامه 
تعدادی  برای  مناسب  شرایط  برنامه ها 
معتقد  ما  می کند.  میسر  را  محصلین  از 
با  همکاری ها  نوع  این  که  هستیم 
طرف  از  آن  تمویل  و  فارغ التحصیالن 
USAID باعث آماده ساختن نیروی کار 

مجرب می گردد.«
است  فرصت  بهترین  این  او  اعتقاد  به 
اشتغال  زایی،  و  کاری  تحصیالت  که 

شبانه تعطیل کنند. 
 میرزکوال گفت: »تعطیلی تلیفون های 
طالبان  تهدیدهای  خاطر  به  موبایل 
به  حکومت  که  افزود  او  است.« 
تا  مخابراتی  خدمات  ارایه کنندگان 
است  وقت داده  نیمه  شب  چهارشنبه 
فعال  دوباره  را  تلیفونی  ارتباطات  که 
سازند، در غیر آن جریمه خواهند شد.  
 میرزکوال به این باور است که طالبان 
شرکت های  تهدید  به  اقدام  زمانی 
کردند،  تلیفونی  خدمات  ارایه کننده 
که نیروهای امنیتی به حمایت نیروهای 
دیشو  ولسوالی  از  را  شورشیان  ناتو، 
قاچاق  مرکز  دیشو  بازار  زدند.  عقب 

پنجمین  و  پنجاه  از  کابل:  8صبح، 
دیپلوماسی  انیستیوت  تاسیس  سال 
خاصی  محفل  طی  خارجه  وزارت 
با حضور مقام های دولتی و شماری 
در  مستقر  خارجی  دیپلومات های  از 

کابل، روز گذشته تجلیل شد.
وزارت  دیپلوماسی  انیستیتوت 
در  پیش  سال  پنج  و  پنجاه  خارجه 

دانشجویان اناث دانشگاه کابل 
تصدیق نامه فراغت دریافت نمودند

خدمات مخابراتی در هلمند در پی تهدید طالبان متوقف شد

تجلیل از پنجاه و پنجمین سال تاسیس انستیتوت دیپلوماسی وزارت خارجه
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در برزخی غیرقابل دفاع
کمیته ی بین المللی صلیب سرخ گفته است که 
در نتیجه ی وخیم تر شدن اوضاع امنیتی در 
دوماه نخست سال روان میالدی و افزایش 
از  ناتو  و حمالت  یک سو  از  طالبان  حمالت 
غیرقابل  عادی  مردم  زندگی  دیگر،  سوي 
دفاع شده است. حقیقت امر این است که این 
تازگی  هیچ  افغانستان  مردم  برای  وضعیت 
همیشه ی  و  محتوم  سرنوشت  گویی  ندارد. 
است  نیرویی  دو  درمیان  زیستن  مردم  این 
را  قربانی  بیشترین  آنان  میان  درجنگ  که 

باید بدهند.
و  دولت  ظاهری  حاکمیت  زمان  در  باری 
مسوولین  از  یکی  خلق!  دموکراتیک  حزب 
مردم  از  سخنرانی اش  خالل  در  حکومتی 
که مقصر  پاسخ دهید  بود که شما  پرسیده 
می جنگند؟  ما  با  که  کسانی  یا  هستیم  ما 
پاسخ  مردم  میانه ی  از  روشن دل  پیرمردی 
ما  بلکه  آنها،  نه  و  شما  نه  که  بود  گفته 
مانده ایم  میانه گیر  این  مردم هستیم که در 
از  می شویم.  کشته  طرف  دو  هر  توسط  و 
دیرباز بدین سو ما مردمی هستیم که گویی 
دیگران  منت  و  بی مزد  قربانیان  مجبوریم 
باشیم. زیرا حق حضور در صحنه را نداریم 
و جز انعطاف و اثرپذیری از این طرف یا آن 
طرف، راهی برای رفتن و حرفی برای گفتن 

و کاری برای انجام دادن نداریم. 
در  سرخ  صلیب  بین المللی  کمیته ی  رییس 
از زبان مردم  این وضعیت دشوار  توضیح 
گفته است که درمیان درگیری گیر مانده ایم 
آوریم.  روی  طرف  کدام  به  نمی دانیم  و 
حمل  شانه  برسر  بیل هایی  که  برادر  دو 
شده  گرفته  اشتباه  شورشیان  با  می کردند، 
که  کودکی  نیز9  قبل  چندی  شدند.  کشته  و 
برای جمع آوری هیزم به کوه رفته بودند و 
بیلی هم بر دوش نداشتند که با تفنگ اشتباه 
شود، درحمله ی هوایی نیروهاي ناتو کشته 
شد.  راه شان  بدرقه ی  تاسف  فقط  و  شدند 
طالبان  وحشی  لشکر  مبادا  این که  ترس  از 
شوند،  پیروز  و  کرده  استفاده  فرصت  از 
با تمام تلخی آن  این جام زهر را  ناگزیریم 
بنوشیم که به یاد ما مانده است طالبان چه 
کارهایی که نکردند و اگر بازهم بیایند، بهتر 
رییس شورای  هرچند  کرد.  نخواهند  آن  از 
عالی صلح می گوید که طالبان تغییر کرده اند 
ولی حمالت تروریستی اخیر طالبان بر مردم 
غیرنظامی نشان داد که چیزی تغییر نکرده 

است؛ که بدتر هم شده است. 
غرب برای دفاع از امنیت ملی خودش لشکر 
هم  ازاین  غیر  دغدغه ای  و  است  کشیده 
ندارد. طالبان نیز لشکر اجیر پاکستان است 
که در راه اوامر و دساتیر امرای پاکستانی 
افغانستان  مردم  بین  این  در  می جنگد. 
در  نه  که  هستند  نیابتی ای  جنگ  در  درگیر 
ادامه ی  افروختن آن نقشی داشتند و نه در 
آن  در  ما  که  وضعیتی  دارند.  منفعتی  آن 
که  است  دشواری  وضعیت  کرده ایم،  گیر 
رهایی از آن موکول به حل مسایلی است که 
استراتژی های  و  مصالح  خواسته ها،  منافع، 
و  است  آن  به  مربوط  جهانی،  و  منطقوی 
است؛  دیگران  به دست  آن هم  سر رشته ی 
دیگرانی که اگر مصالح و منافع شان تقاضا 
حتا  و  طالبان  همین  با  است  ممکن  کرد، 
القاعده هم آشتی کنند، یا ما را با تمام دار و 

ندار ما به پاکستان بفروشند.

زنگ اول


ACKU
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 . 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 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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ازآنکهمجاهدینشکستمیخوردندوفرارمینمودند،
طالبانواردمنطقهمیشدندوافرادبیگناهزیادیراازپیر
وجوان،اطفالوزنانهمهرابهطوربیرحمانهبهشهادت
افغانستان مرکزی مناطق در زمان آن در ما میرساندند.
مناطق شدید، درگیری یک طی بودیم. مسکنگزین
مردم از زیادی تعداد آنها و درآمد طالبان تصرف به ما
در بهشهادترساندند،که است معلوم بههمگان راکه
را زندگیاش از بهار 22 تازه که جوانم برادر آنها میان
به را او افتادوآنها بهدستطالبان نیز بود، سپریکرده
نه که محترم جناب از من سوال حال رساندند. شهادت
زجردیدهاندونهکسیازاقاربشانراازدستدادهاند،
ایناستکهبهکدامحقمیخواهندباجنایتکارانیکه
دستانشانبهخونمردمبیگناهآلودهاست،صلحنمایند؟!
ماطرفداروخواهانصلحهستیماماصلحبدونعدالت
مفهومندارد.بایدحقوقشهروندیماپایمالنگردد.یک
بیچارهبهخاطرهیچ،سالیانسالدرعقبمیلههایزندان
میرود،اماتعدادیکهگناهشانبیشتراست،بهآنهاامان
دادهمیشود،وجوهنقدیبرایشانمدنظردارندبدهندو
همچنینبرایتنامهکهخالفتمامقوانینآسمانیوزمینی

استبهآنهامیدهندتاتبریهشوند.«


برادریامروزمیخواهددرگزارش»ازورایدودوآتش«باما
قصهتلخزندگیاشراشریکسازد.اوسخنانشراچنینآغاز
نمود:»مامردمدرطولتاریخرنجدیدهوبدبختبودیم.همه
نظامهاباالیماظلمرواداشتهاند،بدوناینکهماجرمخویش
رابدانیم.امامنفکرمیکنمکهجرمماایناستکهدراین
رسانههای طریق از روزانه شدیم. متولد مصیبتزده کشور
جمعیکشورمامیشنویمکهگویندهخبربسیاربالحنسادهو
بدوناحساسودلواپسیمیگویدطیحملهیاحادثهایتعداد
اینقدرنفرکشتهواینقدرزخمیشدند.امابهجایاینکه
لحظهایاشکبریزدویاهملحظهسکوتنماید،موسیقیشاد
اینکشوربدون بهدنیاآمدندر ما بهنشرمیرساند.گناه را
عاطفهووحشتسرااست.مدتیزیرنظامحکومتکمونیستی
باترسوخوفزندگینمودیموعلیهآنجهادنمودیمبهاین
امیدکهشایدروزیاینبدبختیهاراپایاندهیم.تاباالخرهآنها
راشکستدادیمومردمقهرمانماپیروزشدندونظامحکومت
اسالمیراپایهگذاریکردند.اماجنایتکارانبهخاطرتصاحب
قدرتچنانکشوررابهبیثباتیوجنگکشیدند،کهمیلیونها
انسانبیخانمانشدندوتعدادزیادیجانهایشانراازدست
دادند.اینخشونتهاووحشیگریهاباعثگردیدتاگروهی
اکثر وقت کمترین در و نماید ظهور طالبان بهنام جنایتکار
نقاطراازنزداحزابدرگیربهتصرفخویشدرآورد.بعد

شکست  مجاهدین  که  آن  از  بعد 
می خوردند و فرار می نمودند، طالبان 
وارد منطقه می شدند و افراد بی گناه 
زیادی را از پیر و جوان، اطفال و زنان 
همه را به طور بی رحمانه به شهادت 
می رساندند. ما در آن زمان در مناطق 
مسکن گزین  افغانستان  مرکزی 
بودیم. طی یک درگیری شدید، مناطق 
آنها  و  درآمد  طالبان  تصرف  به  ما 
تعداد زیادی از مردم را که به همگان 
معلوم است به شهادت رساندند، که 
تازه  که  جوانم  برادر  آنها  میان  در 
سپری  را  زندگی اش  از  بهار   22
کرده بود، نیز به دست طالبان افتاد 
رساندند. شهادت  به  را  او  آنها  و 

است،میگوید:»همیناکنونمقاماتدرکابلاندو
برایحلمشکالتمردمتالشدارندتااینوالیت
رابهآنچهکهآرزویمردماست،برسانند.آنهادر
آب رسانیدن ولسواليها، سركهای قیرنمودن پی
آب بند چند شهر، این به ایبک اطراف از چشمه
کارهای و برآمدهاند دیگر پروژه چندین و گردان
آینده در امیدواریم که بردهاند پیش به هم را زیاد
دیگر پی یکی اینها بهرهبرداری شاهد نزدیک

باشیم.«
سمنگاندرشمالکشورجاییستکهگفتهمیشود
جدیترین ولی است. آن دامنگیر زیاد مشکالت
میکنند، نرم پنجه و دست آن مردم که مشکالتی
ازجمله بسیاریمناطقآن نبودآبدر کمبودوحتا
ایبکمرکزاینوالیتاستکههمهرابیچارهوناتوان
در ساحه این زمینی زیر آبهای زیرا است. کرده
اعماقچهارتاپنجصدمتریزمینقرارداردوبیرون
کشیدنآنازتوانمردمبدوراستوموسساتهمبه
همیندلیلعالقهیچندانبهحفرچاههادراینشهرو

اطرافآنندارند.
دیگر موسسات از برخی و ملی همبستگی چند هر
کارهاییدرفراهمآوریآبآشامیدنیدراینوالیت
مرکز ایبک شهر در عمیق چاه چند حفر جمله از
والیتسمنگانانجامدادهاند،ولینمیتواندجوابگوی

نیازمندیهایمردمباشد.


موزیم،ازسویوزارتدفاعمساعدتگردیدهاست.
زمینیادشده،درکنارساختمانفعلیموزیمموقعیتدارد.
سیدمخدومرهینوزیراطالعاتوفرهنگدراینمراسم
گفتهاست:»دیدگاهمنبراییکموزیمیاستکهمنبع
بزرگترافتخاراتبرایتمامافغانهاباشد.افغانهابهموزیم
غنی فرهنگی دیرینه پیرامون کودکانشان تا دارند نیاز

ملتخودازشرقالیغرب،بیاموزند.«
که است آمده امریکا سفارت اعالمیه یک در همچنین
هنری، مصوونیت فراهمکننده موزیم، جدید تعمیر
بودوحاویمحلجدید اداریخواهد ومحل حفاظت

وزیبابراینمایشگاههانیزمیباشد.



ذکریایکیازمالدارانولسوالیبنوبهپژواكگفتهاست:
و بز،گوسفند شامل مواشی راس ٦٠ پیش، روز سه »از

گاو،دهایولسوالیازبینرفتهاند.«
صورت زمینه این در همکاری اگر که داد هشدار وی

نگیرد،احتمالمیرودتمامیمواشیتلفشوند.
بهگفتهیاو،اینمرضازولسوالیجلگه،بهمواشیآنها
سرایتکردهاست.مصطفییکتنازمالدارانولسوالی
جلگه،گفتهکهتاحالدرحدود٣٠٠راسمواشیازجمله

گاو،گوسفند،بزوشتردراینولسوالیازبینرفتهاند.
و زراعت ریاست حیوانات بخش آمر عبدالستار اما
روز آنهاصبح بررسی تیمهای که بغالنگفت مالداری
چهارشنبهبهمنطقهاعزامشدهاندتانوعمرضرامشخص
مشخص مرض نوع که صورتی در او، گفتهی به کنند.

گردد،آنهاآمادگیکاملبرایمحوآندارند.
5٠ از بیش بغالن، زراعت ریاست معلومات براساس

درصدمردماینوالیت،مصروفمالداریهستند.




باشندگانوالیتسمنگانازکندیروندبازسازیدراین

والیتشکایتدارند.
آنانمیگوینددرعرصههایمختلفبامشکالتزیادی

کهحلآنازتوانمردمبدوراست،مواجهاند.
کمبودآب،نبودمکاتب،مراکزدرمانیوخرابیراههای

مواصالتیازمشکالتعمدهاینوالیتاست.
سمنگان والیت باشندگان از آزادی، رادیو گزارش به
مسوولیندولتیرادرعقبمانیسمنگانمتهممیکنندو
میگویندکهسمنگانباردوشدولتنیستواینوالیت

ازخودمنابعطبیعیمانندزغالسنگزیاددارد.
امامحمدصدیقعزیزیسنخنگویوالیسمنگانباتایید
نگرفته صورت الزم بازسازیهای سمنگان در که این

سفارتایاالتمتحدهامریکادرکابل،برایساختمانجدید
کارمندان ارتقایظرفیت برای و دالر میلیون 5 ملی، موزیم

اینموزیم،یکمیلیوندالرمساعدتمیکند.
عمراخانمسعودیرییسموزیمملیبهآژانسخبریپژواك
گفتهکهسفارتامریکاوعدهیاینمساعدترابهتاریخ2٤
حوت،طیمحفلیکهدرموزیمتدویریافتهبود،اعالمنمود.
بخش در دالر میلیون پنج که ساخت نشان خاطر وی
پالنگذاری،طراحیواعمارساختمانجدیدموزیمکابل،به

مصرفخواهدرسید.
نیزمبلغ2میلیون ویگفتکهوزارتاطالعاتوفرهنگ
دالرووزارتمعادننیزیکمیلیوندالررادراعمارساختمان

جدیدموزیم،بهمصرفخواهندرساند.
جدید تعمیر ساحه زمین قطعه که کرد ویعالوه همچنان

ادعا بغالن، والیت بنوی و جلگه ولسوالیهای در مالداران
دارندکهطیهفتهاخیر،بیشاز٣5٠راسمواشیرااثریک

مرضنامعلومتلفشدهاند.
که ميگویند بغالن ومالداری زراعت ریاست مسوولین اما

تیمهایوترنریروزچهارشنبهبهمنطقهاعزامشدهاند.
اینمرض،درقریههایایندوولسوالیشیوعیافتهومالداران
میگویندکهاگرازآنجلوگیرینشود،ممکناستبهدیگر

مناطقنیزسرایتکند.

برادر 22 
ساله ام 
را کشتند

شکایت باشندگان سمنگان از کندی روند 
بازسازی در این والیت 

سفارت امریکا به موزیم ملى مساعدت مي کند

صدها راس مواشى در بغالن تلف شده اند
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دایمی  پایگاه های  استقرار  مورد  در  این که  وصف  با 
موافق  و  مخالف  متعدد  نظرات  افغانستان  در  امریکا 
وجود دارد، اما دیده می شود که دارندگان نظر مخالف 
با استقرار پایگاه امریکایی ها در افغانستان، عالوه بر ابراز 
مخالفت شخصی، مردم را نیز در مخالفت با این مساله 
تحریک می کنند. توسعه ترویج ذهنیت مخالف از سوی 
اسالمی  جمهوری  با  گذشته  در  که  اشخاصی  و  افراد 
ایران رابطه بسیار نزدیک داشته اند، این تصور را ایجاد 
پایگاه  استقرار  با  مخالفت  پروسه  گویا  که  است  کرده 
اسالمی  از سوی جمهوری  افغانستان  در  امریکا  دایمی 

ایران سازمان دهی می شود.
انرژی  وزیری  اسماعیل خان  که  است  آمده  خبرها  در 
غرب  در  جهادی  سابق  قوماندانان  از  یک تن  و  آب  و 
سالروز  از  تجلیل  مراسم  در  سه شنبه  روز  افغانستان 
در  تا  خواست  هرات  مردم  از  هرات،  حوت   24 قیام 
پایگاه های  ایجاد  پیرامون  است  قرار  که  لویه جرگه ای 
نیروهای خارجی درکشور تدویر یابد، کسانی را انتخاب 

کنند که با موجودیت این پایگاه ها مخالف هستند.
در  رسمی  مقام  یک  سوی  از  موضعی  چنین  اظهار 
آیا  که  می کند  خلق  را  سوال  این  افغانستان،  دولت 
امریکایی ها  پایگاه  دایمی  استقرار  با  افغانستان  دولت 
این  اگر  دیگر  از سوی  می باشد؟  مخالف  افغانستان  در 
جواب مثبت باشد، باز هم این سوال باقی خواهد بود که 
دولت افغانستان بر مبنای چه حسن و قبحی تصمیم گرفته 
افغانستان  در  امریکا  دایمی  پایگاه  استقرار  با  تا  است 

مخالفت کند؟
نظر  افغانستان  دولت  این که  به  توجه  با  این میان  در  اما 
رییس  و  نکرده  اعالم  زمینه  این  در  را  خود  رسمی 
منابع  به  را  مورد  این  در  تصمیم گیری  کرزی  جمهور 
از  آن شماری  کنار  در  و  موکول کرده  تصمیم گیرنده 
مقامات رسمی ذی صالح در عرصه امنیت از این پروسه 
استقبال کرده اند، اظهارات سرپرست وزارت آب و برق 

در این مورد، اندکی سوال برانگیز می باشد.
با اعالم مخالفت سرپرست وزارت انرژی و آب نسبت 
به ایجاد پایگاه نظامی امریکا در افغانستان، این تصور به 
ذهن می آید که گویا در درون نهادهای مربوط به دولت 
پایگاه  استقرار  مورد  در  متعددی  نگاه های  افغانستان، 
نظامی دایمی امریکا در افغانستان وجود دارد. این تعدد 
به  افغانستان را  نظر می تواند در صورت عدم مدیریت، 

سوی یک بحران داخلی حرکت بدهد.
چشم انداز چنین حالتی پر از خطر از هم اکنون قابل تصور 
پایگاه های  استقرار  مخالفان  می رسد،  نظر  به  می باشد. 
را  طالبان  تا  هستند  حاضر  افغانستان  در  امریکا  دایمی 
نیروهای  حضور  بر  افغانستان،  شرایط  بر  اثرگذاری  در 
سرپرست  چنان که  دهند.  ترجیح  متحده  ایاالت  نظامی 
وزارت انرژی و آب در جریان سخنرانی اش در هرات 
گفت که ما از تمام طالبان و دوستان خود که در گوشه 
و کنار مصروف به نبرد با دولت هستند، می خواهیم که 

بیشتر باعث بقای نیروهای خارجی در کشور نگردند.

پایگاه های  ایجاد  مخالفان  که  می دهد  نشان  این 
امریکا  نظامیان  حضور  افغانستان،  در  امریکا  دایمی 
از  خطرناک تر  را  کشور  این  به  مربوط  پایگاه های  در 
بازگشت طالبان می دانند. این در حالیست که در داخل 
کشور، بسیاری از مردم از بازگشت طالبان نگرانی دارند 
و  کنفرانس ها  برگزاری  قالب  در  را  نگرانی  این  حتا  و 
در  نیز  صلح  شورای  دست اندرکاران  با  بیانیه ها،  انتشار 

میان گذاشته اند.
مقامات رسمی دولت  از  یکی  وقتی  در چنین شرایطی 
قرار  لویه جرگه ای که  تا در  از مردم هرات می خواهد 
امریکا  دایمی  پایگاه  ایجاد  مورد  در  بحث  برای  است 
را  موضوع  این  با  مخالفان  شود،  برگزار  افغانستان  در 
در  امریکا  حضور  وی  که  است  معنا  این  به  بفرستند، 
طالبان  بازگشت  از  خطرناک تر  مراتب  به  را  افغانستان 

می داند.
دایمی  پایگاه  استقرار  با  مخالف  نظر  داشتن  اگرچه 
وقتی  اما  نیست،  برانگیز  سوال  افغانستان  در  امریکا 
شماری از مقامات دولتی مردم را در این زمینه تحریک 
و ذهنیت دهی می کنند، این تصور را ایجاد می کند که 
نسبت  افغانستان  سیاسی  از شخصیت های  شماری  گویا 
به استقرار پایگاه های دایمی در کشور، خطرهای بسیار 

کالنی را احساس می کنند.
مخالفت ها  این  که  نظراند  این  به  کارشناسان  از  برخی 
از  ناشی  باشد،  ملی  قضاوت  بر  مبتنی  این که  از  بیشتر 
تحمیل فشار روانی و ذهنی از سوی برخی از کشورهای 
همسایه می باشد. در این میان جمهوری اسالمی ایران که 
در رسانه هایش و حتا به صورت غیرصریح در بسیاری 
از گفته های مقاماتش افغانستان را اشغال شده می خواند، 
افغانستان  در  امریکا  دایمی  حضور  مخالف  شدت  به 
اسالمی  جمهوری  کارشناسان،  این  باور  به  می باشد. 
شخصی  دوستی  ایران  با  که  کسانی  طریق  از  ایران 
استراتیژیک دارد، تالش می کند تا مخالفت های وسیعی 
را علیه استقرار پایگاه دایمی امریکا در افغانستان سازمان 

دهی کند.
دوره  در  ایران  اسالمی  جمهوری  این که  به  توجه  با 
جهاد افغانستان و دوران پس از آن کوشش کرده است 
تاثیر  افغانستان تحت  را در داخل  اشخاصی  و   افراد  تا 
بعید  نیز  احتمال  این  دهد،  قرار  سیاستگذاری های خود 
نمی باشد که اعالم مخالفت ها در برابر ایجاد پایگاه های 
بر مبنای سیاستگذاری های  افغانستان،  امریکا در  دایمی 

این کشور انجام شود.
افغانستان  در  جدی  راهکار  یک  عنوان  به  باید  آنچه 
و  امریکا  با  تعامل  در  که  است  این  شود،  توجه  بدان 
عدم  یا  اجازه  به  نسبت  تصمیم گیری  در  به خصوص 
مبنای  بر  باید  این کشور،  به  دایمی  پایگاه  ایجاد  اجازه 
این که  نه  گیرد،  صورت  برخورد  افغانستان  ملی  منافع 
قابل  بر مبنای منافع شخصی که ممکن است در تعامل 
تصور میان سیاستمداران متعدد و کشورهای همسایه و 

غیر همسایه وجود دارد، با این موضوع برخورد شود.

همان  از  امریکا  نظامی  پایگاه های  ایجاد  طرح 
است.  شده  همراه  متفاوتی  واکنش های  با  آغاز 
با  افغانستان  حکومت  اعضای  داخلی،  سطح  در 
واکنش  این طرح  به  نسبت  متفاوتی  دیدگاه های 
نشان دادند. رییس جمهور کرزی در یک نشست 
مجلس  و  لویه جرگه  به  را  مساله  این  خبری 
نمایندگان واگذار کرد. کریم خلیلی معاون دوم 
رییس جمهور کرزی در مراسم سالگرد شهادت 
در  که  کرد  تاکید  صراحت  به  مزاری  عبدالعلی 
مورد پایگاه های نظامی بر اساس مصلحت و منافع 
ملی تصمیم گرفته خواهد شد و هرگز منافع خود 
را بر دیگران ترجیح نخواهیم داد. این گفته های 
آقای خلیلی نوعی پاسخ به نگرانی های همسایگان 

افغانستان به شمار رفت. 
در این میان محمد اسماعیل خان، عضو کابینه ی 

برای  افغانستان  حکومت 
با  بار مخالفت خود را  دومین 
ایجاد پایگاه های نظامی اعالم 
نمود و خواستار  تشویق طالبان 
به حکومت شد  پیوستن  برای 
تا هر نوع بهانه را از نیروهای 
باشند.  کرده  سلب  خارجی 
احمد ولی کرزی برادر رییس 
تازه ترین  در  کرزی  جمهور 
موجودیت  از  خود  اظهارات 
حمایت  نظامی  پایگاه های 

کرد. 
و  چندگانه  اظهارات  این 
آدرس  یک  از  متناقض 
نشان دهنده ی فقدان هماهنگی 
انسجام سیاسی در  دستگاه  و 
انتظار  می باشد.  حکومت 
آقای  حکومت  که  می رفت 
کرزی حداقل در این موضوع 
هماهنگی  از  حساس  و  مهم 
تیم  و  کابینه  میان  در  الزم 
باشد.  برخوردار  خود  سیاسی 

آقای  که  نمی باشد  مساله  این  در  تنها  متاسفانه 
کرزی با معاونان و تیم سیاسی خود دچار اختالف 

نظر های عمیق سیاسی می شود. 
اکنون  پارلمانی  انتخابات  مورد  در  نظر  اختالف 
به صورت آشکار آن دیده می شود. در حالی که 
در  تغییر  انتظار  خاص  محکمه  با  کرزی  آقای 
ترکیب ولسی  جرگه را دارد، کریم خلیلی معاون 
از  ترکیب  دوم وی در سخنرانی های اخیر خود 
فساد  مورد  در  می کند.  رضایت  اظهار  موجود 
آقای  نیز  خارجی  کمک های  جلب  و  اداری 

نظر  اختالف  دچار  خود  اول  معاون  با  کرزی 
مارشال  قبل  روز  دو  چنانچه  می باشد.  جدی 
بی میلی خارجی ها در  عامل  را  اداری  فساد  فهیم 
کمک ها ذکر کرد، اما عمر زاخیلوال وزیر مالیه 
کلی گویی  را  اظهارات  نوع  این  کرزی  آقای 

می داند. 
در مورد مصالحه با طالبان نیز حکومت افغانستان 
دچار اختالف نظر های عمیق و  جدی در درون 
با  نزدیک  حلقه های  حالی که  در  می باشد.  خود 
با  مصالحه  روند  تا  تالش اند  در  جمهور  رییس 
طالبان با شتاب بیشتری بدون کدام پیش شرط هایی 
جمهور  رییس  دوم  معاون  اما  برسد،  نتیجه  به 
به  طالبان  با  مصالحه  که  می کند  تاکید  کرزی 
معنی بازگشت به گذشته نمی باشد. این گفته های 
نوع  هر  برابر  در  پیش شرط  نوعی  خلیلی  آقای 
می باشد.  طالبان  با  مذاکره 
حالی که  در  نیز  اکنون 
سرگرم  افغانستان  حکومت 
امریکایی  هیات  با  مذاکره 
همکاری های  مورد  در 
عضو  یک  می باشد،  دوامدار 
شدیدا  رجزخوانی  با  کابینه 
ایجاد  با  را  خود  مخالفت 
امریکا  نظامی  پایگاه های 
که  هرچند  می کند.  اعالم 
را  اسماعیل خان  اظهارات 
تلخ  تجربه ی  که  مردمی 
و  هرات  در  را  وی  امارت 
نزدیکش  همکاری  سال   10
با خارجی ها در  حکومت  را 
هرگز  دیده اند  کرزی  آقای 
این  اما  نمی گیرند،  جدی 
رجزخوانی ها برای کشورهای 
می تواند  ایران  مانند  همسایه 
صدایی بسیار دلچسب و مورد 
ستایش باشد و حتا این صداها 
به  درازمدت  در  می تواند 
آدرسی برای مداخله برخی کشورها بدل گردد. 

آگاهان می دانند که اعتراض اسماعیل خان بیش از 
آن که ریشه در وطن پرستی وی داشته باشد بیشتر 
ویکی  توسط  منتشره  اسناد  از  انتقام گیری  نوعی 
وضعیت  به  توجه  با  حال  هر  به  می باشد.  لیکس 
موجود و دشواری هایی که از سال آینده در برابر 
حکومت قرار دارد، این سوال مطرح می گردد که 
حکومت با این اختالف نظرها و آشفتگی  سیاسی 
چگونه می تواند از مسوولیت سنگین مسوولیت ها 

برآید و کارایی خود را به نمایش گذارد؟ 

احساناهللدولتمرادی

یک حکومت با چند صدا 

پایگاه نظامی امریکا
 و ترویج ذهنیت مخالف

حامد

                اختالف نظر در مورد انتخابات پارلمانی اکنون به صورت آشکار آن دیده 
می شود. در حالی که آقای کرزی با محکمه خاص انتظار تغییر در ترکیب ولسی  جرگه را 
دارد، کریم خلیلی معاون دوم وی در سخنرانی های اخیر خود از  ترکیب موجود اظهار 
رضایت می کند. در مورد فساد اداری و جلب کمک های خارجی نیز آقای کرزی با معاون 
فهیم فساد  مارشال  قبل  روز  دو  چنانچه  می باشد.  نظر جدی  اختالف  دچار  خود  اول 
مالیه  زاخیلوال وزیر  اما عمر  بی میلی خارجی ها در کمک ها ذکر کرد،  را عامل  اداری 

آقای کرزی این نوع اظهارات را کلی گویی می داند. 



هرچند که اظهارات 
اسماعیل خان را مردمی 

که تجربه ی تلخ امارت وی 
را در هرات و 10 سال 
همکاری نزدیکش را با 
خارجی ها در  حکومت 
آقای کرزی دیده اند 

هرگز جدی نمی گیرند، 
اما این رجزخوانی ها برای 
کشورهای همسایه مانند 
ایران می تواند صدایی 
بسیار دلچسب و مورد 

ستایش باشد و حتا 
این صداها می تواند در 

درازمدت به آدرسی برای 
مداخله برخی کشورها 

بدل گردد.  ACKU
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انتقال  برنامه  افغانستان مي گويند  دفاع  مقام هاي وزارت 
مسووليت تامين امنيت از سربازان بين المللي به نيروهاي 
امنيتي افغانستان با دقت بررسي شده و رييس جمهور آن 

را هفته ي آينده اعالم خواهد كرد.
 ظاهر عظيمي، سخنگوي وزارت دفاع ملي روز گذشته 
همچنين گفت با وجود آن  كه نيروهاي امنيتي افغانستان 
و  زميني  سبك  و  سنگين  سالح های  به  مجهز  هنوزهم 
هوايي نيستند ولي تجربه ي چند سال اخير نشان مي دهد 
تجهيز،  در  افغانستان  دولت  به  نسبت  جامعه جهاني  كه 
افغانستان تالش كرده  امنيتي  نيروهاي  تقويت  تمويل و 

است.
دارند  انتظار  گفت  افغانستان  دفاع  وزارت  سخنگوي   
ديگر كه سال جديد خورشيدی شروع  هفته ي  تا يك 

مي شود، شمار نيروهاي ارتش به 160 هزار تن برسد.
پيشرفت هاي  گذشته  سال  يك  در  گفت  عظيمي 
زيادي را در جنگ با طالبان داشته اند. او گفت رهبري 
نشان دهنده ي  هلمند  و  كندهار  در  بزرگ  دوعمليات 

توانايي هاي جنگي نيروهاي ارتش افغانستان بوده است.
را  نظامي شان  پايگاه هاي  قوي ترين  طالبان  گفت  وي 
سازماندهي  مركز  كه  هلمند  و  كندهار  واليت هاي  در 
او گفت  داده اند.  از دست  بود  نظامي شان  عمليات هاي 
امنيتي  نيروهاي  براي  پرموفقعيت  سال   ،1389 سال 

افغانستان بود.
را  طالبان  شده هاي  كشته  شمار  دفاع  وزارت  مقام   اين 
نيروهاي ارتش كشور در يك ماه گذشته  با  در جنگ 
100 تن شمرد و تعداد دستگيرشده هاي طالبان را 245 

تن خواند.
تلفاتي  ارتش  گفت  همچنين  دفاع  وزارت  سخنگوي   
به گفته عظيمي  است.  متقبل شده  روان  در سال  نيز  را 
تمام كشته شده هاي ارتش افغانستان در يك سال اخير 
آنها در 25 روز  تن  نفر رسيده كه 21  به 730  نزديك 

گذشته شهيد شده اند.
اين مدت 256  ارتش را در  وي شمار معلول شده هاي 

تن خواند.
كشته  تعداد  كل   1388 سال  در  كه  است  درحالي  اين 
شده هاي ارتش به 635 تن مي رسيد و ارقام جديد نشان 
ارتش دريك سال گذشته  نيروهاي  تلفات  مي دهد كه 

بيشتر شده است.
»سالی  را   1390 سال  افغانستان  دفاع  وزارت  مقام هاي 

كرزی  حامد  كه  زمانی  طالبان،  سرنگونی  از  پس 
بسته  درهای  با  گاوصندوق  شش  تعداد  كرد  اعالم 
پيدا  افغانستان  جمهوری  رياست  كاخ  زيرزمينی  در 
آنها  محتويات  كه  نمی برد  گمان  هيچ كس  شده است، 
سال ها  كه  باشند  تاريخی  بی بديل  گنجينه های  همان 
پيش و در ابتدای حکومت طالبان به يك باره و به طور 
مرموز گم  شده بودند، ولی زمانی كه باستان شناسان با 
اره های برقی قوی به جان صندوق ها افتادند، همانی را 
يافتند كه هيچ انتظارش را نمی كشيدند: بيش از22000 
اين  پيش.  سال   2000 از  خاكی  زير  طالی  قطعه 
و  دست ساخته ها  گرفت.  لقب  گم شده«  »گنج  گنجينه 
زيورآالتی از طال، شيشه، سنگ وعاج از سرزمينی كه 
سال هاست به گذرگاه فرهنگ ها، سوداگران، هنرمندان 

دشوار« مي دانند و به گفته ي سخنگوي وزارت دفاع به 
هر اندازه اي كه شمار نيروهاي امنيتي افغان افزايش يابد 
تعداد تلفات آن ها نيز به دليل برخورد با دشمن افزايش 

خواهد يافت.
به هدف بررسي آمادگي  عظيمي گفت كميسيوني كه 
نيروهاي امنيتي افغان براي گرفتن مسووليت تامين امنيت 
مراحل،  بود چگونگي  ايجاد شده  نيروهاي خارجي  از 
محل ها و نحوه انتقال مسووليت تامين امنيت به نيروهاي 
امنيتي افغان را در تناسب با ظرفيت هاي امنيتي افغانستان 
نو  سال  در  را  آن  رييس جمهور  و  است  بررسي كرده 

خورشيدي اعالم مي كند.
وي گفت پروسه انتقال به دقت ارزيابي شده و از خالي 
امنيتي كه باعث حضور دوباره ي طالبان شود، جلوگيري 

خواهد شد.
مي كند  تالش  دشمن  كه  نيست  »شکي  گفت:  عظيمي 
به وجود می آيد، آن  امنيتي  از لحاظ  هر خاليی را كه 
خال را به نفع خود تغيير دهد، اين تالش از سوي دشمن 
صورت مي گيرد اما درعين زمان ما اين ظرفيت را داريم 
كه اين فرصت را براي دشمن هاي افغانستان ندهيم كه 
آن ها بتوانند از اين فرصت استفاده كنند. ما كامال موافق 
هستيم كه اگر كوتاهي صورت بگيرد، اين كوتاهي را 

و سپاهيان مشهور است.
موزيم بريتانيا از روز سوم مارچ تا سوم جوالی 2011 
نمايشگاهی از مجموعه ای گران بها و چندين هزارساله از 
اين بازيافته های موزيم ملی افغانستان را به نمايش عموم 
است  نمايشگاهی  تور  يك  از  بخشی  اين  درمی آورد. 
كه با هدف شناساندن اين آثار برگزار می شود و بخش 
جمهور  رييس  كرزی،  حامد  حضور  با  تور  اين  لندن 

افغانستان، گشايش يافت.
زمان  از  سال  هزاران  گذشت  با  آثار  اين  كه  اين 
ساخت شان و نيز طی سه دهه اخير از گزند اشغالگران 
از همه،  باالتر  و  افغانستان  داخلی  شوروی، جنگ های 
شبيه  چيزی  مانده اند،  امان  در  طالبان  رژيم  ويرانگری 

معجزه است.

دشمن مي تواند از آن استفاده ی سو كند. لهذا ما با دقت 
مساله ي انتقال قدرت را آغاز مي كنيم و ادامه مي دهيم.«

مقام هاي  كه  مي شود  مطرح  حالي  در  اظهارات  اين 
كه   2014 سال  از  پس  كه  كرده اند  تاكيد  امريکايي 
امنيتي  نيروهاي  به  مسووليت  انتقال  پروسه ي  پايان  سال 

افغانستان است، به همکاري هاي شان ادامه خواهند داد.
در  امريکا  نظامي  پايگاه هاي  ايجاد  افغان  مقام هاي 
استراتژيك  دوامدار  روابط  از  بخشي  را  افغانستان 
جمهور  رييس  گفته  به  و  مي دانند  امريکا  با  افغانستان 
خواهند  تصميم  آن  مورد  در  افغانستان  مردم  كرزي 

گرفت.

اقالم به نمايش درآمده دراين نمايشگاه در واقع بخشی 
از موزيم ملی افغانستان است كه گمان می رود در دهه 
1990 ميالدی و در زمان ويران شدن موزيم ناپديد شده 
باشند. در واقع آنها توسط كاركنان موزيم ملی افغانستان 
و درست كمی بعد ازعقب نشينی نيروهای شوروی در 
سال 1989پنهان شده بودند و علی رغم خطرات بی شمار 
در دوره طالبان از آنها صحبتی به ميان نيامد. كاركنان 
نيروهای  بازخواست  مورد  بارها  زمان  درآن  موزيم 
راز  افشای  به  لب  هيچ كدام  ولی  گرفتند،  قرار  طالبان 

نگشودند.
نزديك هفتاد درصد از ساخته های هنری پيش از اسالم 
در افغانستان در دوران رژيم طالبان و با اين اعتقاد كه 
اينها نمادهايی از بت پرستی و كفرند، توسط اين رژيم 
نابود شدند. مجسمه های بودای نابودشده نماد بارزی از 
اين ويرانگری هاست. با يافته شدن گنجينه های موزيم، 
نامطمين  آنها  سرنوشت  از  سال ها  كه  موزيم  كاركنان 
و بی خبر بودند، به يك باره به وجد آمدند. آنها ديگر 

خود ناجی ميراث فرهنگی خود بودند.
دربرگيرنده  نمايشگاه  دراين  درآمده  نمايش  به  آثار 
متمايز  كامال  باستانی  جامعه  و  تاريخی  دوره  چهار 
هستند كه در داخل مرزهای افغانستان امروزی به  دست 
كالسيك  شهر  برنز،  دوره  كشاورزی  جامعه  آمده اند: 
قبرستان  يك  و  ابريشم  جاده  قصر  يك  يونانی، 

امضاي  مي گويد  افغانستان  دفاع  وزارت  سخنگوي   
توافقنامه هاي همکاري هاي نظامي در گذشته ميان دولت 
افغانستان، ناتو و امريکا، نيروهاي امنيتي افغانستان را در 

تامين امنيت در زمان انتقال مطمين ساخته است.
وي گفت امريکا در يك سال گذشته 6 ميليارد دالر را 
كرده  كمك  افغانستان  امنيتي  نيروهاي  تقويت  جهت 
دالر  ميليارد   12 به   2011 سال  در  رقم  اين  كه  است 

خواهد رسيد.
خواست  به  نيز  ناتو  گفت  دفاع  وزارت  سخنگوي    
دولت افغانستان در مورد تجهيز و تمويل نيروهاي امنيتي 
افغانستان پاسخ مثبت داده است و انتظار مي رود تا پايان 
سال 2014 شمار نيروهاي ارتش كشور به 208 هزار تن 

افزايش يابد.
و  سبك  سالح هاي  افغان  امنيتي  نيروهاي  گفت  وي 
سنگين را كه براي دفاع مستقالنه نياز است، هنوز ندارند 
و جامعه جهاني بايد مطابق تعهد خود تمركز بيشتري را 

به تجهيز نيروهاي ارتش معطوف كند.
حدي  به  ما  ثقيله  آتش  حمايت  »هنوز  گفت:  عظيمي 
نيست كه ضروت هاي وضعيت فعلي را از لحاظ مسايل 
خارجي  امنيت  در  چه  داخلي،  امنيت  در  چه  امنيتي، 
داريم.  بيشتري  مشکالت  هوايي  درقواي  كند.  كفايت 
هيچ اردويي نمي تواند ادعا كند كه مستقل وظايف خود 
داشته  هوايي  قواي  يك  اين كه  بدون  مي دهم  انجام  را 
انتقال  روند  در  است كه  »طبيعي  افزود:  عظيمي  باشد.« 
از  تجهيزات،  لحاظ  از  داريم،  زيادي  مشکالت  قدرت 
لحاظ تعليمات، از لحاظ كميت، اما خوشبختانه توافقاتي 
بين ما و جامعه جهاني وجود دارد و اعتمادي هم وجود 
دارد كه اين توافقات عملي می شود تا ما بتوانيم پروسه 

را با موفقيت تا سال 2014 به اتمام برسانيم.«

 عظيمي گفت: »هنوز حمايت آتش ثقيله ما به حدي نيست كه ضروت هاي وضعيت 
فعلي را از لحاظ مسايل امنيتي، چه در امنيت داخلي، چه در امنيت خارجي كفايت 
كند. درقواي هوايي مشكالت بيشتري داريم. هيچ اردويي نمي تواند ادعا كند كه 
مستقل وظايف خود را انجام مي دهم بدون اين كه يك قواي هوايي داشته باشد.« 
عظيمي افزود: »طبيعي است كه در روند انتقال قدرت مشكالت زيادي داريم، از 
لحاظ تجهيزات، از لحاظ تعليمات، از لحاظ كميت، اما خوشبختانه توافقاتي بين ما و 

جامعه جهاني وجود دارد و اعتمادي هم وجود دارد كه اين توافقات عملي می شود تا 
ما بتوانيم پروسه را با موفقيت تا سال 2014 به اتمام برسانيم.«

چادرنشين ها.
قطعه   200 نمايشگاه  اين  برای  انتخاب شده  آثار  تعداد 
از مهم ترين حوزه های  از چهار حوزه  است كه عموما 
به  )معروف  فلول  تپه  است:  افغانستان  باستان شناختی 
ماه بانو(  معنای  به  ازبکی  زبان  )در  آی خانم  خوش تپه( 
تپه بگرام و طالتپه هستند و عموما بين سال های 1937 و 
1978 ميالدی به دست آمده اند و پيش تر در موزيم ملی 

كابل نمايش داده شده بودند.
يکی از اتاق های نمايشگاه، ويژه اشيای بازمانده از تمدن 
يونان در منطقه »آی خانم« در شمال افغانستان است كه 
با خانه، معبد، ورزشگاه و آمفی تياتر تکميل شده است. 

اين آثار به سال 300 پيش از ميالد برمی گردد.
هند  چين،  از  گنجينه هايی  نمايشگاه  دراين  همين طور 
ديده  پيش  سال  هزار  دو  به  مربوط  روم  امپراتوری  و 
و  شده اند  يافت  كابل  شمال  در  بگرام  در  كه  می شود 
نيز قطعاتی طاليی كه در طالتپه كشف شده اند، شامل 
گوشواره هايی  و  جام ها  طلسم ها،  خنجرها،  دستبندها، 
می شوند كه از داخل يك گور قديمی پنج زن و مرد 

كشف شده اند.
در گوشه ای از اين نمايشگاه شعار موزيم ملی افغانستان 
كه  است  زنده  وقتی  ملت  »يك  می خورد:  چشم  به 

فرهنگش زنده باشد.«

 قدرت اهلل جاويد

 رويا يعقوبیان                       منبع: جديد آنالين

سخنگوی وزارت دفاع:
ادامه از صفحه 1

شمار سربازان اردوی ملی به 160 هزار تن می رسد    

ACKUچهارراه جهان باستان
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توسعه  و  انرژی، زیست محیطی  امور  بخش 
که  است  معتقد  انگلستان  چاتهام  کاخ 
رآکتور  داخلی   محفظه  در  فشار  افزایش 
»ازآنجاکه  می گوید:  او  بوده.  انفجار  عامل 
شده  قطع  رآکتور  سردسازی  سامانه  برق  
به نحوی  را  فشار  می بایست  آن ها  بود، 
هنگام  که  است  این  حدسم  دهند.  کاهش 
پوشش  از  بخشی  رآکتور،  دمای  افزایش 
گرمای  معرض  در  سوختی  میله های  فلزی 
نتیجه  در  و  شده  منفجر  پیرامون،  شدید 
ترکیب  آب،  با  فلزی  غشای  این  واکنش 
زیرکونیم اکسید و گاز هیدروژن آزاد شده 
تخلیه  به  مجبور  مسوولین  این رو  از  است. 
هیدروژن گرداگرد رآکتور هم شده بودند 
افزایش فشار محفظه نشود[.  باعث  ]تا خود 
این هیدروژن اما در تماس با هوای اکسیژنه 
پیرامون قرار می گیرد و ترکیب هیدروژن و 
اکسیژن نیز واکنشی انفجاری ست. از این رو 
به نظر می رسد هرچند انفجار مستقیما ربطی 
اما  نداشته؛  رآکتور  هسته ای  فرآیندهای  به 
واکنش ها  همان  به    غیرمستقیم  به شکلی 
هیدروژن،  گاز  چراکه  می شده؛  مربوط 

از  فوکوشیما  هسته ای  رآکتورهای 
چه نوعی اند؟

نیروگاه  رآکتورهای  ـ  رینولد  دیالن 
»جوش آبی«  نوع  از  داییچی«  »فوکوشیما 
هستند و رآکتوری که دچار انفجار گردید 
در  که  دارد  نام   »۱ داییچی  »فوکوشیما  هم 
برق سراسری کشور  شبکه  به  نوامبر ۱۹۷۰ 
پیوست و از این رو قدمتی ۴۰ساله دارد. در 
کارند  به  مشغول  رآکتور   ۶ نیروگاه،  این 
اتحادیه  آمارهای  طبق  بین،  این  از  که 
اتومی، رآکتور شماره ۱،  انرژی  بین المللی 

قدیمی ترین شان محسوب می شود.
این نوع اصوال چگونه  از  نیروگاهی 

کار می کند؟
سوخت  که   –  ۲۳۵ یورانیم  نخست 
جاسازی شده در رآکتور محسوب می شود 
– واپاشیده می شود که در نتیجه اش انرژی 
انرژی  گرمایی هنگفتی آزاد می گردد. این 
نیز صرف تبخیر مقادیر فراوانی آب و تولید 
به جنبش در  با  که  بخاری  می شود؛  بخار 

آوردن یک توربین، تولید برق می کند.
زمین لرزه با رآکتور چه کرد؟

از  رآکتور  سه  داد،  رخ  زمین لرزه  وقتی که 
مجموع  ۶ رآکتور  این نیروگاه مشغول به 
کار بود. با توجه به وفور آمار زمین لرزه در 
درصورت  همگی  رآکتور ها  منطقه،  این 
خودکار  به شکلی  بایستی  حادثه  بروز 
جنراتورهای  بالفاصله  و  شوند  خاموش 
پمپاژ  رآکتور  گرداگرد  به  را  آب  دیزل، 
کرده و خنک اش کنند. اما این پروسه یک 
ساعت پس از وقوع زلزله و گذشت چندی 
از عملکرد مطلوب اش، از حرکت بازایستاد. 
 ،)IAEA(اتومی انرژی  بین المللی  آژانس 
ناتوانی جنراتورهای یدکی  پمپاژ آب حین 

وقوع سونامی را دلیل بروز فاجعه خواند.
امنیت  آژانس  از  رسمی  مقامی  امروز، 
که  کرد  اعالم  جاپان  صنعتی  و  هسته ای 
داییچی  فوکوشیما  نیروگاه  رآکتورهای 
 ،IAEAاعالم طبق  ذوب اند.  معرض  در 
توکیو، شنبه شب طی عملیاتی  برق  شرکت 
عنصر  مقادیری  و  دریا  تزریق آب  به  آغاز 
بور،  کرد.  رآکتور  اصلی  محفظه  به  بور 
نوترون  جذب  قابلیت  که  عنصری ست 
که  خنثا  و  زیراتومی  ذره ای  دارد؛  باالیی 
می شود.  یافت  اتوم ها  تمامی  هسته  در 
حین  موجود  نوترون  مقادیر  وفور  کنترل 
رآکتورهای  در  جاری  واکنش های  وقوع 
نیروگاه  یک  کار  ضروریات  از  هسته ای، 
است؛ چراکه چنانچه وفور نوترون از حدی 
حالتی  هسته ای  واپاشی  آن گاه  رود،  فرا تر 
لجام گسیخته به خود می گیرد و در صورت 
واپاشی   اصال  نیز  کافی  نوترون  فقدان 
انجام  بیاید  رآکتور  کار  به  که  چندانی 

نخواهد شد.
منفجر  را  رآکتور  می تواند  چه چیز 

کرده باشد؟
دولت  سخنگوی  ادانو«؛  »یوکیو  به گفته 
جاپان، این انفجار ربطی به رآکتور نداشت؛ 
بلکه مربوط به   همان سامانه پمپاژ آبی می شد 
که برای سردسازی رآکتور به کار می رفت. 
وی همچنین افزود که به تصدیق  متصدی 
محفظه  به  آسیبی  هیچ  نیروگاه،  عملیات 
فوالدی گرداگرد رآکتور وارد نیامده است.

قایم مقام  گریمستون«،  »مالکوم  این حال  با 

عملیات  به واسطه  صرفا 
رآکتور  قلب  در  معمول 
حاضر  محفظه  آن  در 

بوده.«
و  چیست  »ذوب« 
از  مانع  می شود  آیا 

وقوع اش شد؟ 
طبق اعالم آژانس انرژی 
احتمال  به  جاپان،  اتومی 
از  مقادیری  آن  زیاد 
که  رادیواکتیو  سزیوم 
انفجار  وقوع  از  پس 
نیروگاه  محیط  در 
شده،  داده  تشخیص 
مربوط به ذوب یک میله 
»رابرت  سوختی ست. 
پژوهش گر  آلوارز«؛ 
مطالعات  موسسه  ارشد 
متحده  ایاالت  سیاسی 
که  می دهد  توضیح 
و  تبخیر  نتیجه  ذوب، در 
گرداگرد  آب  نشت  یا 
به  که  رآکتور  هسته 
میله های  ماندن  بی حفاظ 
 ۵۰۰۰ تا  دمای شان  افزایش  و  سوختی 
سلسیوس(  درجه   ۲۷۶۰( فار  نهایت  درجه 
می گوید:  او  می دهد.  رخ  می انجامد؛ 
خواهد  شدید  به قدری  آن گاه  »تشعشع اش 
اتاق کنترل  با آن درافتاد.  نمی شود  بود که 
عملیات  بدون  کرد.  تخلیه  بایستی  را 
گرداگرد سوخت  فلزی  غشای  سردسازی، 
سوخت  خود  وقت  آن  و  می شود  مشتعل 
مقادیر  لذا  می کند.  شدن  ذوب  به  آغاز 
آزاد  رادیواکتیو  ذرات  و  گاز  هنگفتی 
آسیب دیدگی  صورت  در  که  شد  خواهند 
این  رآکتور،  ثانویه  و  اولیه  محفظه های 

گاز ها به محیط سرایت خواهند کرد.«
ذوب  وقوع  عدم  یا  وقوع  آلوارز،  به گفته 
بازیابی  امکان  به  بسته  سوختی،  میله های 
در  و  است  رآکتور  سردسازی  سامانه 
به  معطوف  نگاه ها  ذوب،  وقوع  صورت 
توان اش  ارزیابی  و  رآکتور  ثانویه  محفظه 
او  شد.  خواهد  رادیواکتیو  مواد  حفظ  در 
ناکام  پمپاژ  سامانه  »اگر  می گوید:  ادامه  در 
کافی  آب  یا  کافی  فشار  آن گاه  بماند، 
برای کاهش دمای میله های سوختی وجود 

نخواهد داشت.«
»تری  حادثه  طی  قضیه  همین  آیا 

مایل آیلند« رخ داده بود؟
تجهیزات،  ضعف  گریمستون،  به گفته   
میله های  جزیی  ذوب  وقوع  عامل  به عنوان 
پنسیلوانیا  آیلند  مایل  تری  در  سوختی 
مورد،  آن  در  شد.  شناخته   ۱۹۷۹ سال  در 
کنترل،  اتاق  متصدیان  ضعیف  عملکرد 
فعالیت  تعلیق  به  وادار  را  نیروگاه  مقامات 
نیروگاه کرد تا هسته رآکتور سرد شود. اما 
از  درصد   ۴۰ تا   ۳۰ و  ماند  بی حفاظ  هسته 
»درس های  می گوید:  او  گردید.  ذوب  آن 
موجب  که  شد  گرفته  حادثه  آن  از  زیادی 
کاهش  به منظور  تجهیزات،  فراوان  ارتقای 
اتوماتیک  امور  در  انسانی  نیروی  تداخل 

مربوط به سامانه ایمنی  نیروگاه گردید.«

منبع: زمانه

زمین با نیروگاه  جاپانی 
چه کرد؟

مجموع  ۶ رآکتور  این نیروگاه 
مشغول به کار بود. با توجه 
به وفور آمار زمین لرزه در 
این منطقه، رآکتور ها همگی 
درصورت بروز حادثه بایستی 
به شکلی خودکار خاموش شوند 
و بالفاصله جنراتورهای دیزل، 
آب را به گرداگرد رآکتور پمپاژ 
کرده و خنک اش کنند. اما این 
پروسه یک ساعت پس از 
وقوع زلزله و گذشت چندی از 
عملکرد مطلوب اش، از حرکت 
بازایستاد. آژانس بین المللی 
انرژی اتومی)IAEA(، ناتوانی 
جنراتورهای یدکی  پمپاژ آب 
حین وقوع سونامی را دلیل بروز 
فاجعه خواند.
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منمالیاتمیدهم
تومالیاتمیدهی
مامالیاتمیدهیم

اما
ناتومالیاتنمیدهد!

رفتمتامعاشعقبافتادهیدوماهمراازمسوولمالیدفتربگیرم.بعداز
حسابوکتابدیدممقداریازپولمعاشمکمکردهاست.پرسیدمچرا؟
دولت ندهیم مالیات اگر نداری؟ خبر چطور تو مالیات! خاطر به گفت:

جریمهمیکند.
مالیات حساب به اندک معاش ازین فیصد چند کردم. تعجب واقعیتش
خبرهای صدر در بپردازم. جستجو به که شد باعث این اما شد. کسر
این آن و میکرد توجه بیشترجلب مساله یک مالیات مسالهی به مربوط
افغانستان بهدولت نهادهایخارجی انجوهاو از تعدادبیشماری بودکه
مالیاتنمیدهند.آمارهانشانمیدهدکههماکنون1600موسسهداخلیو
بینالمللیدرافغانستانفعالیتدارندکهازاینجملهصرفدوصدوپنجاه
موسسهبهدولتمالیهمیدهند.گفتهمیشودبخشاعظمنهادهایخارجی
ازپرداختمالیاتامتناعمیکنند.امادرصدراینفهرست،ناتووآیساف
جایدارند.براساساطالعاتبرگرفتهشدهازنشریاتامریکاییبخشهای
عمدهیپروژههاینیروهایناتووآیسافتوسطکمپنیهایبزرگامریکایی
امریکافعالیت ایاالتمتحده )یعنیبخشخصوصی(اجرامیشود.دولت
نیروهایشدرافغانستانوعراقرابهبخشهایمختلفتقسیمکردهاستکه
درحقیقتهربخشرایکیازمجموعهکمپنیهایامریکاییاجرامیکند.
اینتنهاشامللوژستیکنمیشود.اینکمپنیهاگاهیتمامیمراحلپروژهرا
اجرامیکنند.بدیهیستکهاینهمهکاربدونوارداتابزارکار،موادخام،
ونیروهایانسانیمتخصصممکننیست.امیگودمنژورنالیستمشهور
سپتامبر یازده از بعد امریکا پیرامون گزارشی در تلویزیون، در امریکایی
زیرعنوان»اکثریتخاموش«براساساسنادمعتبرافشامیکندکهجنگدر
افغانستانوعراقدرحقیقتبهنفعچندینشرکتبزرگامریکایینزدیک
بهخانوادهجورجبوشرییسجمهوراسبقایاالتمتحدهامریکاتمامشده
با دالر( میلیون 500 از )بیش سرسامآور ارقامی با قراردادهایی که است
دولتامضاکردهواینپروژههارابهپیشمیبرند.شرکتهایبزرگیکه
اعانههایزیادبرایپیروزیخانوادهبوشدرانتخاباتوسناصرفکردند
وهمزمانباآغازجنگدرافغانستانوعراقفرصتمناسبیبودتاآنانیکه
مدیونشدهبودند،ادایدینکنند.امیگودمنفهرستیازاینشرکتهارابا
جزییاتدرآمدهایشاندرافغانستانوعراقدرگزارش»اکثریتخاموش«
بهنشررساندهاست.برایاینشرکتهابینهایتمسرتبخشخواهدبود
کهدرلباسیانساندوستانهمیلیونهادالررابدونپرداختیکدالرمالیات

بهجیببزنند.
اعالم تمام پررویی با افغانستان مالیه وزارت مقامات که اینجاست جالب
میکنندکهشمارزیادیازنهادهایبینالمللیمالیاتپرداختنمیکنند.این
مقاماتدرچنینوضعیتیازمردمتقاضامیکنندکهمالیاتخودراپرداخت
نمایند.آیاباچنیناستراتژیناقصفرارازمالیاتتوسطمردمامریطبیعی

وعکسالعملیبهجانیست.
افغانیمعاش راکهحدود5هزار مامورعادیدولت چطورمیشودیک
داردمجبوربهپرداختمالیاتکرددرحالیکهکمپنیهاونهادهایبزرگ
بینالمللیکهزیرنامکمکبهافغانستانمیلیونهادالردرآمددارند،حتایک

افغانیهممالیهپرداختنمیکنند؟
یادآور من زندگی در اتفاق این میتوانست کردم. پرداخت را مالیاتم من
چیزیمهمباشد.میتوانستدرمنایناحساسرابهوجودبیاوردکهدر
معاشمن از که لحظهای از اما گرفتهای. اقتصادکشورتسهم شگوفایی
برایمالیاتکسرشدتاحاالحستلخیمراآزارمیدهد.حساینکهفرار
ازمالیاتایننهادهایبینالمللیکهتوسطخودحاکمیتبهآنمشروعیت
دادهشدهاست،سرمشقیشدهاستبرایشماریاززورمنداندرافغانستان.
آگاهشدنازاینمسالههرانسانیرابهشدتزجرمیدهدکهشمارزیادی
ازکمپنیهایداخلیوابستهبهشخصیتهایوابستهبهدولتنیزباسرمشق
سلسله برخورد و میکنند. فرار مالیات از بینالمللی، نهادهای از گرفتن
مراتبوغیرعادالنهدولتبارهمهیاینمسالهرامثلسایرمسایلبهدوش
مردمیانداختهاستکهبهسختینیازهایاولیهزندگیخودرافراهمکرده

میتوانند.
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

جنبش  در  که  زن  فعاالن  از  یکی  کرمان،  توکل 
اعتراضی زنان در صنعا شرکت کرده است.

انقالب  یک  درعین زمان  »ای��ن  می افزاید:  او 
اجتماعی بود، زیرا نقش زنان را در کمک به ایجاد 
جامعه جدید نشان داد. انقالب یمن به زنان کمک 

کرد تا به جایگاه بهتری ارتقا یابند.« 
نبود که صدای زنان طنین  تنها در جاده ها  این  اما 
مختلف  مشاغل  به  وابسته  زنان  که  همین  افگند. 
جوان  بخش  یک  پیوستند،  اعتراض  به  اجتماعی 
رسانه های  به سوی  نیز  جامعه  کردگان  تحصیل  و 
کشورهای  در  را  تحولی  تا  آوردند،  روی  جدید 

شان ایجاد کنند. 

حمل ۱۳۸۴ ه� .ش.
2- داکتر غالم دستگیر حضرتي، ماهنامه حقوق بشر، شماره 

۸ سال ۱۳۸۶ه�.ش.
 حقوق بشر در افغانستان، معیارهاي ملي و بین المللي حقوقي، 
کابل، تهیه کنندگان: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و 
کمیساري عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان،2۰۰۶م/ 

۱۳۸۵ه�.ش،کابل، صفحه ۷۷.
۳- »تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه لیسانس 
در موسسات تعلیمي دولتي به صورت رایگان از طرف دولت 

تامین مي گردد.«
 دولت مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف در تمام 
موثر  پروگرام  اجباري،  متوسطه  تعلیمات  تامین  افغانستان، 
طرح و تطبیق نماید و زمینه تدریس زبان هاي مادري را در 

مناطقي که به آنها تکلم مي کنند فراهم کند.«
۴- »اتباع جمهوري اسالمي افغانستان بدون هیچ نوع تبعیض 

داراي حق مساوي تعلیم و تربیت مي باشند.«
طفل:  حقوق  کنوانسیون  هشتم  و  بیست  ماده  اول  بند   -۵
به  را  طفل  تربیه  و  تعلیم  حق  کنوانسیون  طرف  »دولت هاي 
رسمیت مي شناسند.« و قسمتي از بند اول ماده سیزدهم: میثاق 
حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي: »کشورهاي  طرف  این  
میثاق  حق  هرکس  را به  تعلیم و تربیت  به  رسمیت  مي شناسند. 
کشورهاي  مزبور موافقت  دارند که  هدف  تعلیم و تربیت  باید 
نموی کامل  شخصیت  انساني  و احساس  حیثیت  آن  و تقویت  

احترام  حقوق  بشر و آزادي هاي  اساسي  باشد.« 
و سایر اسناد مرتبط ...

۶- داکترغالم دستگیرحضرتي و عبدالحق دانشمل، آموزش 
افغانستان،  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  ناشر:  طفل،  حقوق 

چاپ سوم، ۱۳۸۴ ه�.ش، کابل، صفحه ۸۶

ادامه دارد


2 – کلیات و مفاهیم
2-۱ تعريف طفل

کسي  طفل  اطفال،  تخلفات  به  رسیدگي  قانون  طبق 
و  باشد۱  نکرده  تکمیل  را  ۱۸سالگي  سن  که  است 
تصریح  چنین  اطفال،  حقوق  کنوانسیون  اول  ماده 
هر  طفل  کنوانسیون،  این  مقاصد  به  »نظر  م��ي دارد: 
داشته  قرار  سال   ۱۸ از  پایین تر  که  است  انساني  فرد 
اطفال،  به  منطبق  قانون  تحت  که  این  مگر  باشد 
دیدگاه  از  همچنین  برسند.«  بلوغ  به  زودتر  اکثریت 
تربیت: »طفل کسي است که در  تعلیم و  دانشمندان 
مراحل ابتدایي طفولیت، کارکردشان با کالن سال ها 
متفاوت باشد و در ساحه زندگي، دانش و تجربه او 
و  حقیقت  از  زندگي اش  محیط  بوده،  محدود  بسیار 

پاکي پر باشد.«2 
2-2 حق تعلیم و تربیت

مظاهر حقوق  از  یکي  ذات خود  در  تربیت  و  تعلیم 
جهت  )ضروري(،  جدایي ناپذیر  وسیله  هم  و  بشري 
تربیت  و  »تعلیم  مي باشد.  بشري  حقوق  سایر  تحقق 
اساسي  وسیله  صالحیت دهنده،  حق  یک  به مثابه 
لحاظ  از  که  اطفالي  و  جوانان  آن  توسط  که  است 
مي توانند  دارند،  قرار  انزوا  در  اجتماعي  و  اقتصادي 
به  رسیدن  طرق  به  و  داده  رهایي  غربت  از  را  خود 
و  تعلیم  یابند.  دست  جوامع شان  در  کامل  مشارکت 
تربیت در توانایي بخشیدن به زنان، حفاظت اطفال از 
کار استثماري و پرمخاطره و استثمار جنسي، ارتقاي 
معیارهاي حقوق بشر و دموکراسي۳ و...نقش ارزنده 

دارد.« 
ماده  و  اساسي۴  قانون  چهل وسوم  ماده  در  حق  این 
اسناد  در  همچنین  کشور۵  معارف  قانون  س��وم 

نیز  پذیرفته  را  افغانستان آن  بشر۶ که  ین المللي حقوق 
به رسمیت شناخته شده است.

2-3 تنبیه جسمي چیست؟   
آزاردهنده  محرک  یک  ارایه  از  است  عبارت  تنبیه 
)نامطلوب(  دنبال یک سلوک  به  منفي(  )تشویق کننده 
به گونه  سلوک.  آن  انجام  احتمال  کاهش دادن  براي 
مثال: اگر بعد از انجام سلوک نامطلوب از سوي طفل، 
محرک  یک  ارایه  با  زشت،  حرف  یک  گفتن  مانند 
که  باشیم  خواسته  او،  به  سیلي زدن  چون  آزاردهنده 
احتمال بروز سلوک نامطلوب را در او کاهش دهیم، او 
را تنبیه کرده ایم.  در این مثال سیلي محرک یا رویداد 
آزاردهنده است و سیلي زدن معلم بعد از حرف زشت 
از  یکي  که  نظرداشت  در  باید  دارد.  نام  تنبیه  طفل، 
نواقص و مشکالت تنبیه، عوارض جانبي آن است که از 
نظر تربیتي بسیار نامطلوب است. یکي از عوارض جانبي 
از  حاصل  ناخوشایند  احساس  که  است  این  عمل  این 
از طریق شرطي شدن  تنبیه شدن،  لحظه  در  ]بدني[  تنبیه 
کالسیک که اکثر معلمان آن را مي دانند باشرط تنبیهي 
و شخص یا اشخاص تنبیه کننده تداعي مي شود و سبب 
به  مي گردد.  تنبیه کننده  از  تنبیه شونده  نفرت  و  انزجار 
و  خیر  به  تنبیه  که  بداند  تنبیه شونده  اگر  که  معنا  این 
تنبیه  را  او  دلسوزي  از روي  تنبیه کننده  و  اوست  فالح 
مي کند، بازهم احساس ناپسند حاصل از تنبیه به صورت 
پاسخ شرطي در مي آید و شخص تنبیه شونده نسبت به 

تنبیه کننده احساس انزجار مي کند. 
پی نوشت ها:

به تخلفات  قانون رسیدگي  ماده ۴  فقره ۱  به  ۱-رجوع کنید 
اطفال کشور، جریده رسمي، نشریه وزارت عدلیه جمهوري 
اسالمي افغانستان، شماره فوق العاده، شماره مسلسل: ۸۴۶، ۳ 

از  استفاده  با  که  مصری  جوان  زن  محفوظ،  اسما 
ویدیوبالگ اش مردم را به قیام علیه حکومت دعوت 
می کرد، چنان بر جامعه تاثیرگذار بود که الهام بخش 
حاکمیت  به  توجه  بدون  تا  شد  مصری ها  بسیاری 

طوالنی یک رژیم خودکامه به جاده ها برآمدند. 
ویدیوها  این  »من  می گوید:  حجاب پوش  فعال  این 
این  بفرستم و آن  پیام  تا یک  تهیه کردم  برای آن  را 
که: اگر می خواهیم هنوز هم عزتی داشته باشیم، اگر 
می خواهیم در کشورمان با حیثیت زندگی کنیم، الزم 
برآییم.  به سرک ها  فبروری  پنج  و  بیست  تا در  است 
آنانی که همواره می گویند زنان نباید اعتراض بکنند... 
اگر قدرت کافی مردانگی دارند، روز بیست و پنجم 

فبروری با من به سرک ها بیایند.« 

گفته می شود که صدای اعتراض زنان از عربستان 
سعودی نیز شنیده می شود، کشوری که زنان در 
حال  تا  و  روبه رواند  محدودیت ها  انواع  با  آن 
این  است.  نبوده  نیز  بزرگی  اعتراض های  شاهد 
شبکه های  طریق  از  زنانه  نام های  با  اعتراض ها 
بیرون  به  آن جا  از  تویتر  و  فیس بوک   مجازی 

می زنند.
پیام  چنین  تویتر  شبکه  در  سعودی  زنان  جنبش 
می کنم  تقاضا  سعودی  زنان  از  »من  می دهد: 
مدعی اند  ما  برادران  بزنند.  دست به عمل  اکنون 
ناوقت  که  آن  از  پیش  اکنون  ترسوییم.  ما  که 

شود، دست به عمل بزنید.« 
روشن  هنوز  منطقه  سیاسی  آینده  که  حالی  در 
قیام ها  این  که  نظرند  این  به  کارشناسان  نیست، 
نشان می دهند که مردم هم با نظام سیاسی موجود 

و هم با ساختار اجتماعی موجود موافق نیستند. 
پیشین  نامزد  و  دانشگاهی  یک  فخره،  منیره 
این  »از  می گوید:  بحرین  در  پارلمانی  انتخابات 
زنان سخن  از جنبش جداگانه ی  نمی توان  به بعد 
گفت.  اهمیت قیام ها در مصر و لیبیا به طور مثال 
صرفا در آن نیست که باید جلو رهبر حکومت را 
گرفت و یا دیکتاتوری را برکنار کرد. این برای 
»سکیسم«  از  »ایسم« ها  انواع  همه  که  است  آن 
یعنی  کانفسیونلیزم  تا   گرفته  جنیست گرایی  یا 
اختالط دین و سیاست و سایر »ایسم« ها را از این 

منطقه عقب افتاده دور سازد.« 
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که  است  آمده  مجازی«  آزاد  »دانشنامه ی  پدیا  ویکی  در 
دو  مدت  برای  سنت ها  طبق  نوروز  جشن  افغانستان  »در 
هفته برگزار می شود و مردم از چند روز قبل )حداقل قبل 
از چهارشنبه سوری( برای آغاز این جشن آماده می شوند.« 
در ادامه نیز به آیین ها و رسومات مرتبط با نوروز پرداخته 
شده است. مراسم هایی چون میله ی گل سرخ، جشن دهقان، 
سمنک چهارشنبه اول سال، بزکشی سیزده بدر، هفت میوه 

و...
و  نوروز  جستجوی  به  شمارا  دیگر  پیوند های  ادامه،  در 
می کند.  راهنمایی  ایران  و  تاجکستان  در  آن  چگونگی 
)نوروز(  مناسبت  این  از  دیگری  بخش های  تاجکستان  در 
مراسم  حوت،  مراسم  همچون  مراسم هایی  در می یابیم.  را 
مراسم  و  جفت براران  مراسم  بلبل خوانی،  گل گردانی، 

سومنک پزی.
 و به همین ترتیب در ایران همین مراسم ها را با عناوینی کمی 
میرنوروزی،  خوانی،  »نوروزی  می کنیم:  پیدا  متفاوت تر 

هفت سین و...«
آن چنان که از تاریخ دانسته می شود، این گوناگونی نام های 
تازه است و در  نسبتا  نوروز پدیده ای  به  مراسم های وابسته 
درازنای تاریخ، مراسم نوروز در این سه جغرافیا )افغانستان، 
تاجکستان و ایران( به طور یک  سان برگزار می شده است. 
محصول  نوروز  مراسم  برگزاری  در  موجود  تفاوت های 
 3 سابقه ی  تناسب  به  که  است  جدید  جغرافیایی  تقسیمات 
هزار ساله تجلیل از نوروز، بسیار جدید به نظر می رسد. بیش 
از 300 میلیون نفر در حال حاضر در سراسر جهان نوروز را 
که  نوروز  اصطالح  می گیرند.  مختلف جشن  آیین های  با  
از دو کلمه »نو« و »روز« ساخته شده است نیز در گذشته ها 
باستان  دوره  در  است.  می شده  نگاشته  دیگر  گونه های  به 
یاد می کردند.  نو  یعنی سال  »ناوا سِردا«  به عنوان  نوروز  از 
مردمان آسیای میانه نیز در زمان سغدیان و خوارزم شاهیان، 

که  است  آریانا  سرزمین  باستانی  میله های  از  یکی  نوروز 
به  جهان  نقاط  بسیاری  در  و  دارد  زرتشت  آیین  در  ریشه 
ویژه در جغرافیای آریانای کهن با مشترکات و تفاوت هایی 
در نحوه ی بزرگ داشت از این روز تجلیل به عمل می آید.

تن  به  سبز  پیراهن  نو  سال  حلول  با  طبیعت  همان طوری که 
نیز  انسان ها  می نماید  ایجاد  درونش  در  تغییرات  و  می کند 
با نشستن  با پوشیدن لباس های نو، نو شدن را تجربه نموده 
پای تجلیل از آن با رسم و رواج های نوروزی از آن استقبال 

می نمایند.
باشندگان بدخشان برای استقبال نوروز از 15حوت آمادگی 
می گیرند و با قلبه یا شخم زدن زمین ها توسط گاوهای تازه 
کار شاگون )شوون( نوروزی برپا می دارند و تا فرارسیدن 
نیز  دیگر  آمادگی های  برخی  و  بزکشی  مسابقات  نوروز 

گرفته می شود.
بدخشان  فرهنگیان  از  تن  یک  آتش پور،  حیدر  غالم 
می گوید: »بدخشان یکی از شاخه های سرزمین آریانا است 
که باشندگان آن از آن زمان به این طرف نوروز را جشن 

می گیرند.«
به گفته او شیوه برپایی جشن نوروز در طول زمان ها متفاوت 
بوده است، مثال بعد از ظهور اسالم برخی سنت های حاکم 
آنها چون  برخی  اما  شد  مواجه  چالش  به  نوروز  در جشن 
رایج  که  دیگری  عنعنات  و  نیزه بازی  بزکشی،  مسابقات 
هستند باقی مانده که از آن جمله بزکشی از آن میراث هایی 

است که به گرمی تجلیل از نوروز می افزاید. 
مدنی  جامعه  مجتمع  رییس  خاکساری،  صبغت اهلل  داکتر 
مردم  باستانی  میله های  از  یکی  »نوروز  می گوید:  بدخشان 
و  می شود  تجلیل  با شکوهمندی خاص  که  است  بدخشان 
از  این والیت  این روز در جاهای مختلف  از  نحوه تجلیل 

هم فرق می کند.«
شکل  به  پیش  سال  سی  تا  نوروزی  مراسم  او  گفته  به 
کالسیک تجلیل می شد، به گونه ای که مردم در روز اول 
و  سمنک  ساختن  آماده  و  نو  لباس های  پوشیدن  با  نوروز 
برخی رسم و رواج های عادی این روز را تجلیل می نمودند 

که هنوز هم این مراسم ها جریان دارد. 
وی می افزاید: »در روز اول نوروز مردان، زنان و اطفال به 
مناطق سبز و مرتفع و دامنه ی کوها باال می شوند و قبل از 
آن که مراسم نوروزی را به گونه رسمی آغاز نمایند، صبح 
همان روز بعد از ادای نماز مردان به دعاخوانی در مساجد 

می پردازند و بعد از یک دعای عمومی به خانه هایی که مرده 
تازه داشته باشند به دعاخوانی می روند و به این شکل نوروز 

را جشن می گیرند.«
وی می گوید چیزی که در بدخشان بسیار مهم است و هنوز 
به  عمدتا  که  است  نوروزی  بزکشی  میله  است  جاری  هم 
خاطر فرارسیدن سال نو چند روز قبل از نوروز، در جریان 
نوروز و بعد از آن مراسم بزکشی راه اندازی می شود که در 
تمام محالت بدخشان و ولسوالی های بهارک، جرم، ارگو، 
درایم، کشم، فیض آباد و راغ ها این مراسم هنوز هم پابرجا 

است.
او در زمینه این که رسم و رواج های نوروزی امروز چقدر 
به  سال  سی  ما  »اگر  گفت:  دارد  روز  این  گذشته  با  پیوند 
قدیمی  شکل  به  کامال  نوروزی  جشن های  برگردیم  عقب 
انجام می شد. خوب به  با عنعنات گذشته مردم  پیوند  و در 
یاد دارم زمانی را که مردم به اطراف آتش دور می خوردند 
شده  متروک  حاال  اما  بود  نوروزی  فرهنگ  از  که جزوی 
است. به هرحال قرار پیشینه تاریخی که محاسن سفیدان 30 
تا 35 سال پیش قصه می کردند این رسم به صدها سال قبل 
برمی گشت و این طور نشان می داد که نسل به نسل این رسم 
از دوران حاکمیت دین زرتشت در تفکرات به این طرف 
مانده است و بعد از این که اسالم وارد افغانستان شد، برخی 
رسم و رواج های آن زمان را کنار گذاشتند و تنها رسم و 
رواج هایی که فعال باقی مانده است نشان می دهد که پیوند 
مراسم  تداوم  و  بوده  مستحکم  با گذشته همچنان  روز  این 

گذشته به شمار می رود.«
میله  وارد  تازه  رواج های  و  رسم  »برخی  می گوید:  او 
بسیار  ناتوان  و  فقیر  مردم  برای  که  است  شده  نوروزی 
با خوردن  مردم  اما در گذشته  است.  گران و حتا دردآور 

یک مشت توت و تلخان یا شیرینی های معمولی آن زمان 
دلخوشی نموده و به آن بسنده می کردند و زیادتر مردم به 
خانه های یک دیگر می رفتند و جهت سیروسیاحت به تپه ها 
باال می شدند که هزینه و مصرفی درپی نداشت. اما بعد از 
یک مدت زمانی قسمی که ما شاهد هستیم سال به سال بار 
اقتصادی نوروز باالی مردم فقیر گرانی می کند. مثال بردن 
به  نبود حاال  بدخشان  پیش در  تا 25 سال  نوروزی که 20 
داماد  تبدیل شده است که خانواده  فرهنگ همه پذیر  یک 
رعایت  و  دختر  خانواده  دلخوشی  خاطر  به  است  مجبور 
انجام  به  را  رسم  این  قرض  گرفتن  با  فرهنگی  اصل  این 
باد می کنند  بادآورده  از پول های  برساند. یک تعداد مردم 
و داشته های شان را به رخ مردم می کشانند، نوروزی می برند 
و کارهای با هزینه زیاد انجام می دهند که یک رسم کامال 

ناپسند است.« 
در همین حال انجینر محمد الدین خواهانی، رییس اطالعات 
آخرین  در  والیت  »رهبری  گفت:  بدخشان  فرهنگ  و 
به  کمیته ای  تا  نمود  فیصله  خورشیدی   1389 سال  نشست 
منظور جشن عنعنوی نوروز در بدخشان ایجاد شود که این 
کمیته سال 1390 را به نام سال سبز در بدخشان نام گذاری 
کرد و مصمم هستیم که با همکاری ادارات مربوط با غرس 
محیط  سرسبزی  در  غیرمثمر  و  مثمر  نهال  هزار  پنج صد 
این شکل  با  را  نوروز  باشیم و  انجام داده  را  زیست کاری 
خاطر  به  فرهنگی  کمیته  اجتماعی  بعد  در  بگیریم.  جشن 
را  نوروز  گذشته ها  در  قسمی که  نوروز  جشن  برگذاری 
در  اجتماعی  بزرگ  تدویر یک محفل  با  نمودیم،  استقبال 
یکی از اماکن مقدس با اشتراک شهروندان فیض آباد جهت 
از این  پیام نوروزی پای تجلیل  دید وادید مردم و سالم و 

روز بنشینیم.«
به گفته او ریاست شهرداری بدخشان و اطالعات و فرهنگ 

امسال به خاطر تجلیل از نوروز یک گام دیگری را برداشتند 
تیم  همکاری  با  ولسوالی ها  از  محلی  هنرمندان  دعوت  که 
که  می باشد  والیت  این  مرکز  به  فیض آباد  مقیم  پی آرتی 

می خواهند سال 1390را با نوای موسیقی آغاز نمایند.
وی می گوید: »رسم و رواج های نوروزی در بدخشان این 
پوشیدن  با  خانم ها  و  دوشیزگان  جوانان،  اطفال،  که  است 
نوروز را  بهتر  به فردای  نو  امید  نو و  نو، دیدگاه  لباس های 
نزدیکان شان  و  دوستان  اقارب،  خانه های  به  گرفته  جشن 
که  سمنک  با  را  نوروز  اول  شب  و  می کنند  آمد  و  رفت 

سنت دیرینه نوروزی است، پایان می بخشند.«
وی می افزاید که سبزه کوبی توسط دخترها و پسرهای جوان 
بازی های  برخی  راه اندازی  و همچنین  تپه ها  و  در دشت ها 
محلی کودکان جزو بازی های نوروزی در بدخشان به شمار 
نوروز  از  تجلیل  به  مراسم  این  اجرای  با  مردم  که  می رود 

می پردازند.
او اضافه کرد: »فرهنگ را اصیل ترین پدیده می شماریم که 
میراث نیاکان ما است و به مثابه  گوهری گرانبها نسل اندر 
نسل برای ما گذاشته شده است که تجلیل از نوروز در واقع 

جزو همان میراث های گذشته ما است.«
این مقام ریاست اطالعات و فرهنگ گفت: »ما بدخشانی ها 
بسیار متاثر و متاسف هستیم که در آستانه حلول سال 1390 
خورشیدی به جای این که در شور و نشاط فصل سبز باشیم 
سوگوار فرزندانی هستیم که قربانی انتحار و انفجار دشمنان 
و  هلمند  جالل آباد،  کندز،  در  ماتم  می شوند.  وطن  این 
جای جای افغانستان شادمانی نوروز را به ماتم نوروز تبدیل 
داده اند  دست  از  را  عزیزان شان  که  مادرانی  است.  نموده 
چگونه می توانند میله ی نوروز را به شادمانی پایان بخشند و 

ما هم به مثل اعضای یک پیکر راحت باشیم؟«

نوروز را »نوسارد« و »نوسارجی« به معنای سال نو می نامیدند.
تاریخی  روایت های  نوروز،  پیدایش  زمان  و  منشا  درمورد 
طبری،  تاریخ  و  فردوسی  شاهنامه  در  دارد.  وجود  زیادی 
به عنوان  کیومرث  متن ها،  از  دیگر  برخی  در  و  »جمشید« 
شاهنامه،  در  نوروز  است.  شده  معرفی  نوروز  پایه گذار 
بدین گونه روایت شده است که جمشید در حال گذشتن از 
آذربایجان، دستور داد تا در آنجا برای او تختی بگذارند و 
خودش با تاجی زرین بر روی تخت نشست. با رسیدن نور 

خورشید به تاج زرین او، جهان نورانی شد و مردم شادمانی 
کردند و آن روز را »روز نو« نامیدند.

برخی از روایت های تاریخی، آغاز نوروز را به بابلیان نسبت 
سال   538 به  نوروز  رواج  روایت ها،  این  طبق  بر  می دهد. 
بازمی گردد.  بابل  به  یعنی زمان حمله کورش   از میالد  قبل 
به عنوان  زرتشت  از  روایت ها،  از  برخی  در  همچنین 
بنیان گذار نوروز نام برده شده است. اما جالب است که در 

اوستا )دست کم در گاتها( نامی از نوروز برده نشده است.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه حوت سال 1388 
در یک نشست عمومی روز 21 ماه مارچ را به عنوان روز 
 1388 میزان  ماه  در  این  از  قبل  کرد.  اعالم  نوروز  جهانی 
میراث  نام  با  را  نوروز  متحد  ملل  یونسکوی  سازمان  نیز 

غیرملموس جهانی به ثبت رسانده بود.
اهمیت  همه  این  با  تاریخی،  سابقه  همه  این  با  آیینی  حاال 
در  چرا  انسانی،  و  طبیعی  مصداق های  همه  این  با  جهانی، 
افغانستان سال به سال کمرنگ تر می شود؟ چرا همه ی ما با 
شنیدن کلمه ی نوروز فقط و فقط به یاد میله ی گل سرخ و 

»جنده ی سخی« می افتیم؟
پرسش   این  به  دادن  پاسخ  برای  همه  از  بیشتر  که  آنچه 
دولت  فرهنگی  برنامه ی  و  عملکرد  بررسی  دارد  اهمیت 
افغانستان برای پاسداشت و نگهداشت بخش های خردمدار 
و انسانی فرهنگ بومی است. بنا به گواه تاریخ، نوروز فقط 
به  مربوط  آیین های  عمده ی  بخش  نیست،  مراسم  و  آیین 
نوروز در حقیقت اعمالی سمبولیک هستند برای یادآوری 

از تازه شدن و نو شدن. 
سهل انگاری های  با  افغانستان  دولت  گذشته  سال   9 طی 
امر  برنامه ی مدونی در  اثبات رساند که هیچ  به  پی در پی 
وزارت  امکانات  و  انرژی  توان،  از  بخشی  ندارد.  فرهنگ 
اطالعات و فرهنگ به عنوان متصدی امور فرهنگی کشور 
قومی  کور  تعصب های  یا صرف  سال گذشته  چندین  طی 
از  فرهنگی  برنامه های  بی شمار  حذف  به  که  است  شده 
دستور کار این وزارت شده و یا به حذف فکر های جوان 
به  که  است  شده  صوفی مآبانه  کالن ساالری   از  ستایش  و 
ناکارآمدی این اداره انجامیده است. و به همین دلیل مراسم 
نهال شانی  به  رسمی  امر  عنوان یک  به  افغانستان  در  نوروز 
تنها  این  و  است.  یافته  تقلیل  سال  اول  روز  در  ملی  اتن  و 
نوروز نیست، شمار زیادی از آیین ها و مراسم های کهن که 
جدای از اهمیت تاریخی، برای امروز نیز حرف های زیادی 
باد  به  کاهلی  و  بی برنامگی  و  تعصب  هزارتوی  در  دارند، 
با آسودگی  دولت  مقامات  شاید  سپرده شده اند.  فراموشی 
ما در  نمایند، آنان خواهند گفت که  را توجیه  این کاهلی 
و  ثبات  برقراری  تازمان  و  بحران هستیم  و  وضعیت جنگ 
باید امکان پرداختن به  امنیت، طبیعی است که آنچنان که 
این نیست.  اما همه ی ما می دانیم که مساله  فرهنگ نیست. 
بخش عمده ی این کاهلی به فقدان ظرفیت در این وزارت 
قوم پرستانه ی  به سیاست های  نیز  دیگر  و بخش  برمی گردد 
حکومت. تصوری غلط که در دوره ی یکی از وزیران این 
همچنان  هنوز  تا  آمده،  به وجود  نوروز  پیرامون  وزارتخانه 
ادامه دارد و همین سبب می شود تا آنچنان که شایسته است 

از نوروز تجلیل صورت نگیرد.



نوروزیکهزایلمیشود
 مسعودحسنزاده

رییس اطالعات و فرهنگ بدخشان:

تجلیل از نوروز جزو 
فرهنگ ما است

 سیحون

ما بدخشانی ها بسیار متاثر و متاسف 
هستیم که در آستانه حلول سال 1390 
خورشیدی به جای این که در شور و نشاط 
فصل سبز باشیم سوگوار فرزندانی هستیم 
که قربانی انتحار و انفجار دشمنان این 
وطن می شوند. ماتم در کندز، جالل آباد، 
هلمند و جای جای افغانستان شادمانی 
نوروز را به ماتم نوروز تبدیل نموده است.

ACKU
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نبايد منتظر قتل عام در لیبیا نشست 
بررسی طرح منطقه پرواز ممنوع در لیبیا 

در شورای امنیت 
 

 
بريتانيا، فرانسه و لبنان پيش نويس قطعنامه ای را در شورای امنيت مطرح 
کرده اند که پرواز کليه هواپيماها بر فراز ليبيا را ممنوع می کند و جلوی 

بمباران جت های جنگی نيروهای وفادار به معمر قذافی را می گيرد.
نمايندگان اين کشورها می گويند پيش نويس اين قطعنامه به درخواست 
اتحاديه عرب و برای جلوگيری از سرکوب غيرنظاميان تنظيم و طرح 
شده است. اما اختالفاتی در شورای امنيت به خصوص از سوی چين و 
روسيه بر سر اين پيش نويس وجود دارد. آلمان نيز گفته است سواالت 
بی پاسخ زيادی در بندهای مختلف اين پيش نويس از جمله در بخش 
دخالت نظامی در ليبيا وجود دارد. گيدو وستروله، وزير خارجه آلمان 
افريقا  شمال  در  جنگی  وارد  ندارد  تمايل  کشور  اين  که  است  گفته 
شود. دولت امريکا نيز هنوز موضع خود را اعالم نکرده است. اما در 
بيانيه ای که کاخ سفيد روز سه شنبه منتشر کرد اعالم شد که تيم امنيت 
ملی اين کشور در تماس با کشورهای عربی و اروپايی برای اقدامات 

بعدی سازمان ملل متحد است.
حمالت بر معترضان بحرين شدت گرفت

يک روز پس از اعالم وضعيت فوق العاده در بحرين و در حالی که 
نيروهای حکومتی تالش دارند معترضان حاضر در يکی از ميدان های 
اصلی منامه را متفرق کنند، گزارش ها حاکی از کشته شدن دست کم 

چهار تن ديگر در درگيری هاست.
در  رويترز  و  نفر  سه  را  بحرين  کشته های  شمار  فرانسه  خبرگزاری 
دقيق  آمار  است.  اعالم کرده  تن  را شش  اين کشته ها  آمار  گزارشی 
تلفات جانی در جريان سرکوب های بحرين هنوز مشخص نشده است. 
باتوم و شليک  با  امنيتی  به گزارش آسوشيتدپرس، نيروهای نظامی و 
گاز اشک آور سعی دارند مردم را از حضور در ميدان »لولو«، ميدان 
اين گزارش حاکی است خيمه هايی که  متفرق کنند.  منامه،  مرواريد 
مردم در اين ميدان زده بودند به آتش کشيده شده و ابری از دود سياه 
فضای اين ميدان را فراگرفته است. شاهدان عينی می گويند دست کم 
دو تن از تظاهرکنندگان کشته شده اند و تلويزيون دولتی بحرين هم 
از  را  خود  جان  درگيری ها  در  پوليس  نيروهای  از  تن  دو  می گويد 
دست داده اند. اين گزارش حاکی است مشخص نيست حمله نيروهای 
امنيتی و نظامی از سوی نيروهای بحرينی انجام شده يا نيروهای کمکی 
عضو  کشورهای  ديگر  و  عربی  متحده  امارات  و  سعودی  عربستان 

شورای همکاری خليج فارس در اين حمالت دخالت داشته اند.
در  امنيتی  نيروهای  که  است  حاکی  بحرين  دولتی  تلويزيون  تصاوير 
ميدان »لولو« مستقر شده و مرکزی برای نگهبانی درست کرده و مردم 
ميدان  از  معترض  مردم  که  است  شده  گزارش  کرده اند.  متفرق  را 
گريخته و به جاده  های اطراف رفته اند. نيروهای نظامی راه های اصلی 

منتهی به اين ميدان در منامه، پايتخت بحرين، را بسته اند.
در همين حال همزمان با باالگرفتن درگيری ها، تليفون های موبايل در 

منامه مختل شده و سرعت خطوط اينترنت هم پايين آمده است.
حامد ظهر، يک معترض 32 ساله، به خبرگزاری آسوشيتدپرس گفته 
گاز  شليک  با  و  آمدند  ميدان  به  پياده  نظامی  نيروهای  »ابتدا  است: 
ما دست ها  کنند.  متفرق  را  مردم  تيرهوايی سعی کردند  و  اشک آور 
را باال برديم و فرياد زديم که صلح آميز و عاری از خشونت به اينجا 
آمده ايم، اما در ميان تيراندازی و گاز اشک آور صدای ما شنيده نشد 

و مجبور شديم فرار کنيم.«

کميته  رييس  و  دموکرات  سناتور  کری«  »جان 
روابط خارجی مجلس سنای امريکا هشدار می دهد 
که جامعه جهانی نبايد منتظر بنشيند تا معمر قذافی 

مردم ليبيا را قتل عام کند.
وب سايت  که  مطلبی  در  کری  جان  سناتور 
»الجزيره« آن را در بخش ديدگاه های خود منتشر 
جاری  گفت وگوهای  و  مباحث  به  نخست  کرده 
مانند  نهادهايی  و  جهان  کشورهای  رهبران  ميان 
سازمان ملل متحد در مورد احتمال برقراری منطقه 
و  کرده  اشاره  ليبيا  خاک  فراز  بر  پرواز  ممنوعه 
نيز سازمان  بوسنی  يادآوری می کند که در مورد 
جان  از  حفاظت  برای  فراوان  تعلل  از  پس  ناتو 

غيرنظاميان وارد عمل شد. 
جامعه  کند  يا  انفعالی  واکنش  از  ديگر  مورد 
بيل  بعدها  که  بود  رواندا  عام  قتل  بين المللی، 
خاطر  آن  به  امريکا  وقت  رييس جمهور  کلينتون 
ليبيا بيش از همه به  اظهار پشيمانی کرد. اما مورد 
قتل عام مردم جنوب عراق توسط حکومت صدام 

حسين در اوايل سال 1991 شباهت دارد.
خاک  از  عراقی  نيروهای  راندن  بيرون  از  پس 
امريکا  رييس جمهور وقت  بوش  کويت، جورج 
ديکتاتور  عليه  که  کرد  دعوت  را  عراق  مردم 
اين که  تصور  با  مردم  اين  پا خيزند.  به  آن کشور 
آمد  خواهند  آنها  کمک  به  امريکايی  نيروهای 
کردند؛  آغاز  را  صدام  حکومت  عليه  مبارزه 
وحشيانه  حمله  داد  روی  عمل  در  که  آنچه  اما 
به غيرنظاميان  ارتش عراق  نيروی ويژه  واحدهای 
واکنشی  ايتالف هيچ  و  امريکايی  نيروهای  و  بود 
توسط  عراقی  هزاران  قتل  جهان  ندادند.  نشان 

نيروهای صدام حسين را فقط نظاره کرد.
همچون  مورد،  اين  در  جهانی  جامعه  و  امريکا   
مورد بوسنی، بايد ثابت کنند که در برابر اوباشی 

که خون مسلمانان را می ريزند به شکلی متحد وارد 
عمل خواهند شد. 

امروز  »جان کری« خاطرنشان می کند که شرايط 
تفاوت هايی  عراق   1991 سال  رخدادهای  با  ليبيا 
دارد. مردم ليبيا با الهام گرفن از انقالب های مصر 
و تونس دست به قيام زده تا به حکومت سرکوبگر 
با مورد  پايان دهند. ولی شباهت آن  قذافی  معمر 
خود  نبرد  در  ليبيا  مردم  که  است  اين  در  عراق 
مقابل  در  آزاد  آزادی، روی حمايت جهان  برای 

حمالت رژيم قذافی حساب می کنند.
وفادار  نيروهای  تاکنون  ادامه می دهد:  جان کری 
برتری  و  منظم  حمالت  به  اساسا  قذافی  معمر  به 
که  است  اين  من  حدس  کرده اند.  تکيه  هوايی 
معمر قذافی به اين شيوه قصد دارد به مرور گروه 
مخالف را از پای درآورد و به همين خاطر شايد 
مرتکب يک قتل عام گسترده نشده باشد؛ و يا شايد 
به انتظار نشسته تا ببيند رهبران جهان چه موضعی 
به  تصميم  جهانی  جامعه  اگر  و  گرفت  خواهند 
دخالت نگرفت در آن صورت با فراغ بال کشتار 

غيرنظاميان را آغاز کند.
سناتور جان کری تاکيد می کند که تنها راه مقابله با 
افزايش کشتار غيرنظاميان، برقراری منطقه ممنوعه 
پرواز در آسمان ليبيا است و اقدامات ديپلماتيک 
الزم برای جلب حمايت از يک چنين اقدامی بايد 
به سرعت اجرا شود. مهم ترين گام در اين زمينه، 
سازمان  امنيت  شورای  در  تصميم گيری  و  بحث 
اين  با  تاکنون  روسيه  و  چين  است.  متحد  ملل 
اقدام مخالفت کرده اند و اگر شورای امنيت چنين 
اقدامی را به تصويب نرساند کشورهای موافق آن، 

در برابر تصميم دشواری قرار خواهند گرفت.
رييس کميته روابط خارجی مجلس سنای امريکا 
سازمان  از  فراتر  بايد  ما  تالش های  که:  می افزايد 

سازمان  و  ناتو  سازمان  حمايت  باشد.  متحد  ملل 
وحدت آفريقا در اين مورد بسيار مهم است. برای 
قصد  امريکا  گويا  که  تصور  اين  ايجاد  از  پرهيز 
دارد جلب  را  ديگر  مسلمان  به يک کشور  حمله 

حمايت جهان عرب بسيار ضروری است.
در  خود  مطلب  ادامه  در  کری«  »جان  سناتور 
يادآوری  »الجزيره«  ديدگاه های وب سايت  بخش 
همکاری  شورای  عضو  کشورهای  که  می کند 
خليج )فارس( و جامعه عرب از اين اقدام حمايت 
کرده اند و اين نشانه بسيار خوبی است. کشورهای 
احتمال  برای  تدارکاتی  اقدامات  از  بايد  مسلمان 
لجام گسيخته  در صورت گسترش  نظامی  دخالت 

خشونت در ليبيا حمايت کنند.
ليبيا  خاک  فراز  بر  پرواز  ممنوعه  منطقه  برقراری 
اگر  بود.  نخواهد  ليبيا  بحران  حل  کليد  مسلما 
بعيد  شود  تمام عيار  داخلی  جنگ  يک  وارد  ليبيا 
است که اين اقدام بتواند تعادل قوا بين دو طرف 
متخاصم را تعيين کند. ولی حداقل با ممنوع کردن 
تلفات  تعداد  از  می توان  هوايی  حمالت  و  پرواز 

غيرنظاميان کاست. 
جان کری در ادامه مطلب خود می گويد که اين 
وخيم تر  صورت  در  که  است  اقداماتی  از  يکی 
شدن اوضاع بايد به کار بسته شود و در عين حال 
مخالف  نيروهای  از  ما  حمايت  از  است  نمادی 
دولتی ليبيا، ولی تا زمانی که اين تصميم اتخاذ شود 
جامعه جهانی بايد کمک های بشردوستانه و دارو 
و وسايل طبی را در اختيار شورشيان قرار دهد. ما 
به  را  آنها  امکانات،  کمبود  که  دهيم  اجازه  نبايد 

تسليم وادار کند.
خود  تحليل  پايان  بخش  در  کری«  جان  »سناتور 
تاکيد می کند که به هيچ وجه نبايد گزينه دخالت 
آورد.  ميان  به  را  امريکايی  نيروهای  مستقيم 
در  امريکا  ارتش  شدن  درگير  طرفدار  هيچکس 
يک  در  به خصوص  نيست،  ديگر  جنگ  يک 
کشور مسلمان. و همان طور که باراک اوباما تاکيد 
کرده است مردم ليبيا بايد مالک مطلق مبارزه خود 
به  بهانه ای  گونه  هيچ  نبايد  و  باشند  آزادی  برای 

دست معمر قذافی داد.
پرواز  ممنوعه  منطقه  اِعمال  به  تهديد  حتا  شايد 
انجام  از  ليبيا  ارتش  پيلوت های  که  شود  باعث 
پرواز و حمله به غيرنظاميان منصرف شوند. در غير 
تا پيشاپيش جهان  باشيم  بايد آماده  اين صورت ما 
آزاد شرايط الزم برای پيش گيری از قتل عام مردم 
قدرت  حفظ  فکر  در  تنها  که  »مجنونی«  توسط 
در  جهانی  جامعه  و  امريکا  کنيم.  فراهم  را  است 
ثابت کنند  بايد  بوسنی،  مورد  مورد، همچون  اين 
که در برابر اوباشی که خون مسلمانان را می ريزند 

به شکلی متحد وارد عمل خواهند شد. 
منبع: فردا
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کارکنان نیروگاه هسته ای فوکوشیما بازگشتند
اما امپراتور نگران اوضاع است

بیشتر سیاستگذاران امریکایی-اروپایی ممکن است ایران اتومی را بپذیرند

اعتراض به مرگ یک زندانی مسیحی در پاکستان

در حالی که، کارکنان نیروگاه هسته ای آسیب دیده 
فوکوشیما پس از وقفه ای کوتاه، به محل کار خود 
بازگشته و تالش می کنند رآکتورها را خنک نگه 
دارند و شرایط را تثبیت کنند، امپراتور آکیهیتو 
گفته از بحرانی که کشورش با آن روبرو شده، 

شدیدا نگران است.
این اولین بار است که او در مورد فاجعه زلزله 
و سونامی هفته گذشته در منظر عمومی سخن 

گفته است.
امپراتور آکیهیتو در یک نطق تلویزیونی کم سابقه 

گفت برای مردمش دعا می کند.
داییچی  فوکوشیما  هسته ای  نیروگاه  کارکنان 

و  رادیواکتیو  تشعشعات  میزان  افزایش  دلیل  به 
این  بودند  شده  مجبور  پیشتر  رآکتورها،  محل  از  بخار  تصاعد 

نیروگاه را ترک کنند.
یوکیو ادانو، سخنگوی دولت جاپان، گفت در حال حاضر میزان 
تشعشعات پایین آمده و محفظه یکی از رآکتورها احتماال آسیب 

دیده است.
رادیو  تشعشعات  به خاطر خطر  فرانسه  در همین حال، دولت 
اکتیو در شمال شرق جاپان، از شهروندان این کشور که در توکیو 
زندگی می کنند مصرانه خواسته است جاپان را ترک یا به جنوب 

این کشور نقل مکان کنند.
دولت فرانسه همچنین از شرکت هواپیمایی ایر فرانس خواسته 
است برای تخلیه فرانسوی ها از جاپان چند پرواز در نظر بگیرد. 
تخلیه شهروندان فرانسه از روز پنج شنبه )17 مارچ(، آغاز خواهد 

شد.
میزان تشعشعات رادیواکتیو در توکیو، که بیش از دوصد و پنجاه 
کیلومتر با نیروگاه فوکوشیما فاصله دارد و در جنوب آن واقع 
شده است، کمی باال رفته اما گزارشگران در توکیو، می گویند این 

موضوع باعث ترس مردم این شهر شده است.
نیکی، شاخص بهای سهام در بازار بورس جاپان، بعد از سقوط 

با  چهارشنبه  روز  معامالت  پایان  در  اخیر،  روز  دو  در  شدید 
حدود شش درصد افزایش به کار خود پایان داد.

سونامی زده  و  زلزله  مناطق  به  جهانی  کمک های  که  حالی  در 
جاپان سرازیر می شود، نجات یافتگان، با برف و سرمای شدید 

در این کشور دست و پنجه نرم می کنند.
اغلب جاده های اصلی به طرف این منطقه پاکسازی شده و ارتش 

نیز برای انتقال مواد اولیه از هلیکوپتر استفاده کرده است.
گزارشگران در شمال جاپان می گویند نجات یافتگان در خانه ها، 
سالن اجتماعات و مکاتبی که در زمین لرزه و سونامی تخریب 

نشده اند، اسکان داده شده اند.
بنا به تازه ترین آمار، بیش از سه هزار و پنج صد نفر در حوادث 

طبیعی هفته گذشته جان خود را از دست داده اند.
این که اجساد زیادی در مناطق ساحلی ردیابی  به  با توجه  اما 
آمار  که  می رود  انتظار  نیست،  آنها مشخص  که هویت  شده اند 

تلفات، افزایش یابد.
با گذشته پنج روز از بروز زلزله و سونامی، سرنوشت نیمی از 
شمال  در  اوتسوچی،  کوچک  شهر  نفره  هزار  هشت  جمعیت 

شرق جاپان، هنوز هم روشن نیست.

موسسه  یک  و  امریکایی  موسسه  یک  مشترک  نظرسنجی 
ایتالیایی حاکیست که اگر تحریم ها مانع از دستیابی ایران به 
سالح اتومی نشود، اکثریت سیاستگذاران در اتحادیه اروپا و 

امریکا از حمله نظامی به آن کشور حمایت نخواهند کرد.
»کامپنیا  و  امریکا  مارشال«  »صندوق  توسط  نظرسنجی  این 
باال  رده  مقام های  با  مصاحبه  در  ایتالیا،  از  پایولو«  سن  دی 
نام  اما  شد  انجام  بروکسل  و  واشنگتن  در  سیاستمداران  و 

مصاحبه شوندگان فاش نشده است.
بر این اساس اگر گزینه های غیرنظامی برای منصرف کردن 
ایران از دستیابی به سالح اتومی شکست بخورد، 51 درصد 
پاسخ دهندگان در اتحادیه اروپا و 50 درصد آنها در امریکا 

»یک ایران اتومی را خواهند پذیرفت.«
بر اساس این نظرسنجی حامیان یک حمله نظامی در امریکا 
42 درصد و در اتحادیه اروپا 32 درصد مصاحبه شوندگان 

را تشکیل می دهند.
موضع  ایران  مقابل  در  عمومی  افکار  اساس  براین 
سرسخت تری دارد به طوری که 62 درصد امریکایی ها و 

46 درصد اروپایی ها از اقدام نظامی حمایت می کنند.
درحالی که 48 درصد مردم در اتحادیه اروپا از مشوق های 
برنامه  از  صرفنظر  به  ایران  کردن  قانع  برای  اقتصادی 
غنی سازی یورانیم حمایت می کنند، 33 درصد امریکایی ها 

تحریم های اقتصادی را ترجیح می دهند.
را  تحریم هایی  بار  چند  تاکنون  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
در ارتباط با برنامه اتومی ایران بر این کشور اعمال کرده و 
گفتگوها میان قدرت های جهان و ایران در این زمینه تاکنون 
دنبال  به  ایران  که  است  مظنون  است. غرب  مانده  بی نتیجه 
برنامه  این  می گوید  ایران  اما  باشد  اتومی  سالح  ساخت 

اهداف کامال صلح آمیز دارد.

از  یکی  در  مسیحی  شهروند  یک  مشکوک  مرگ 
همراه  به  را  او  خانواده  اعتراض  پاکستان  زندان های 

داشته است.
قمر دیوید به خاطر کفرگویی و توهین به پیامبر اسالم 

و کتاب مقدس زندانی شده بود.
مقام های زندان علت مرگ آقای دیوید را ایست قلبی 
سالمت  بر  تاکید  با  او  خانواده  ولی  کرده اند  اعالم 

جسمانی او علت مرگ را مشکوک می دانند.
در قوانین پاکستان، اعدام برای مجازات توهین کنندگان 

به مقدسات اسالمی تعیین شده است.
انتقادهای  با  پاکستان  در  کفرگویی  با  مبارزه  قوانین 
زیادی مواجه شده است ولی در پی ترور سلمان تاثیر، 

این  اقلیت های  امور  باتی، وزیر  والی پنجاب و شهباز 
کشور، منتقدان کمتری در این باره صحبت می کنند.

آقای دیوید به جرم ارسال پیام توهین آمیز به مقدسات 
ارسال  خود  تجاری  رقبای  از  یکی  برای  که  اسالمی 

کرده بود، مجرم شناخته شد.
پرویز چادری، وکیل آقای دیوید می گوید موکلش در 

سالمت کامل به سر می برد.
به گفته آقای چادری، قمر دیوید پیش تر به مرگ تهدید 

شده بود.
او  جسمی  وضع  می گویند  هم  دیوید  قمر  خانواده 

طوری نبود که سکته کند.
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