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عناوین
مطالبامروز:

چرا دولت برای 
دروغ و پروپاگند  

به تلویزیون و 
رادیو نیاز دارد؟

انقالبی کردن  به  تویتر  و  فیس بوک 
امروز،  دنیای  در  رسانه  چشم انداز 
کنار رفتن دیکتاتورها در تونس  به 
در  اعتراضات  شکل گیری  و  مصر  و 
است.  کرده  کمک  سوریه  و  بحرین 
اما انقالب دیگری نیز در رسانه های 
در  است،  دادن  رخ  حال  در  قدیمی 
رسانه های  که  سنگری  تسخیر  حال 
اختیار  در  غیرآزاد  جوامع  در  دولتی 

داشتند.
دیکتاتور ها به دالیلی، کنترول اخبار و 
رسانه ها را در اولویت قرار می دهند. 
خودکامه  دولت های  بیشترین  برای 
رسانه های  خود،  اقتدار  حفظ  برای 
تلویزیون،  ویژه  به  و  دولتی  خبری 
ساختن  طریق  از  که  می کند  کمک 
واقعیت های موازی با آنچه حقیقتا در 
جامعه می گذرد، جهت ایجاد محبوبیت 
کردن  منزوی  و  حاکم  رهبران  برای 

مخالفان، عمل نمایند.
ادامهدرصفحه5
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کشور  نمایندگان  مجلس  کابل:  8صبح،
بودجه ی ملی را که ده  بار دوم طرح  برای 
میلیارد افغانی نسبت به دور گذشته، در آن 

افزایش به عمل آمده بود، رد کرد.
در طرح اولی بودجه ی ملی سال 1390 که 
دوهفته پیش از سوی مجلس نمایندگان رد 
 900 و  میلیارد   215 بودجه  کل  بود،  شده 
هزار افغانی از سوی وزارت مالیه به شورای 

ملی پیشنهاد شده بود.
از این میان، بیش از 150 میلیارد افغانی آن 
 66 به  نزدیک  و  عادی  بودجه ی  بخش  در 
بودجه ی  افغانی دیگر آن در بخش  میلیارد 

انکشافی پیش بینی شده بود.
ولی نمایندگان به دالیل نامتوازن بودن، غیر 
عادالنه بودن، نبود اشتغال در آن و همچنین 
به  نسبت  انکشافی  بودجه ی  در  کاهش 
سال های گذشته، طرح بودجه را رد کردند.

برای  که  دومی  طرح  در  مالیه  وزارت  اما 

وزارت دفاع بریتانیا به بازماندگان دست کم 
چهار  طی  که  افغان  غیرنظامی  قربانی   160
جان  نیروها  این  عملیات  در  گذشته  سال 

باخته اند، غرامت پرداخته است.
اساس  بر  که  ارقامی  بی بی سی،  گزارش  به 
بدست  اطالعات  به  آزاد  دسترسی  قانون 
آمده نشان می دهد که در همین مدت، برای 
نیز  امالک  تخریب  ادعای   2500 از  بیش 

غرامت پرداخته شده است.
وزارت دفاع بریتانیا در این موارد هیچگونه 
مسوولیت حقوقی نپذیرفته است اما می گوید 
دیده اند  خسارات  که  مردمی  به  کمک  که 

کار درستی است.
خانواده های که اعضای خود را در عملیات 
بطور  داده اند،  دست  از  بریتانیایی  نیروهای 
غرامت  پوند  هزار  سه  از  بیش  متوسط 

دریافت کرده اند.

تحرکات  و  حمالت  افزایش  دنبال  به 
آیساف  نیروهای  کشور،  در  طالبان 
منطقوی  همکاری های  تشدید  خواهان 
در  موجود  مشکالت  به  رسیدگی  برای 

شده اند. افغانستان 
این  به  که  می گویند  آیساف  نیروهای 
همکاری های  طریق  از  باید  مشکالت 
این  و  گیرد  صورت  رسیدگی  منطقوی 

یابد. تشدید  باید  همکاری ها 
به گزارش رادیو آزادی، جنرال جوزوف 
گفت  آیساف  نیروهای  سخنگوی  بالتز 
از  افغانستان  چالش های  حل  برای  که 
پرداخته  نباید  تقابل  یا  رویا رویی  طریق 

شود.
وسیع  همکاری های  طریق  »از  گفت:  او 
باید  افغانستان  مشکالت  به  منطقوی 
عالیق  و  تمایل  به  باید  شود.  رسیدگی 

کرد،  ارایه  نمایندگان  مجلس  به   تصویب 
که  افزود  آن  در  افغانی  میلیارد  ده  از  بیش 
بخش عمده ی آن به بخش انکشافی بودجه 

اختصاص یافته بود.
نمایندگان مجلس در نشست روز گذشته ی 
را  افزده شده  افغانی  میلیارد  ده  این مجلس 
وزارت  که  پروژ ه های  و  خوانده  ناکافی 
کرده  پیشنهاد  آن  در  را  پول  افزایش  مالیه 
بوده  مجهول  نمایندگان  گفته ی  به  بود، 

است.
طرف  از  دالر  میلیون   73 قرضه  اعطای 
حال  در  که  بانک  کابل  به  مالیه  وزارت 
از  دارد،  قرار  دولت  کنترول  در  حاضر 
دلیل  و  نمایندگان  انتقاد های  عمده ترین 
سوی  از  باردوم  برای  بودجه  رد  اصلی 

مجلس نمایندگان خوانده شد.
دوم  بار  برای  بودجه  رد  تصمیم  چند  هر 
شد  گرفته  نمایندگان  اکثریت  رای  با 
داشتند  تاکید  نمایندگان  از  شماری  ولی 
بودجه  در  شده  پیشبینی  پول  بیشترین  که 
می گردد  تمویل  بین المللی  کمک های  از 
از  عمده ی  بخش  نمی تواند  حکومت  و 
پروژه های را که نمایندگان خواهان عملی 
تمویل  خود  عواید  از  هستند،  آن  شدن 

کند.
در  داشتند  تاکید  نمایندگان  حال  بااین 
به  قرضه  دادن  مالیه  وزارت  که  صورتی 
بیرون  ملی  بودجه ی  از کل  را  بانک  کابل 
سوی   از  بودجه  تصویب  امکان  سازد 

مجلس وجود  دارد.

غیرنظامی   170 به  گذشته،  سال  چهار  در 
زخمی نیز غرامت پرداخته شده است.

آنها  به  که  بیشترافرادی  وجود،  این  با 
تخریب  با  ارتباط  در  شده  پرداخته  غرامت 
کرده  ادعای خسارت  وامالک خود  مزارع 
در  آنان  به  پرداخت شده  غرامت  بودند که 
مجموع، کمتر از دو میلیون و پنج صد هزار 

پوند است.
از  طالبان  استفاده  بریتانیا  دفاع  وزارت 
شدن  کشته  اصلی  عامل  را  منفجره  مواد 

غیرنظامیان می داند.
افزایش  معتقدند که  بریتانیا  نظامی  مقام های 
افغانستان،  در  بریتانیایی  نیروهای  تعداد 
شگردهای تازه شورشیان و افزایش آگاهی 
خسارت،  ادعای  راه های  درباره  غیرنظامیان 
از جمله علت های باال رفتن موارد پرداخت 

غرامت بوده است.

مساله  این  به  نسبت  همسایه  کشورهای 
تمام  طرف کردن  بر  برای  گردد.  نگاه 
پیچیده اند  مشکالت  که  مشکالت  این 
نه  شود  استفاده  همکاری  شیوه های  از 
به  لحاظ  این  به  رویایی.  یا  و  تقابل  از 
نیاز  نیز  باال  سطح  در  سیاسی  بحث های 
احساس می شود و همین حاال این بحث ها 

ادامه دارد.«
روز  آیساف  نیروهای  سخنگوی 
نشست  یک  در  کابل  در  دوشنبه 
به  این بحث های سیاسی  به  خبری 

طور مشخص اشاره ای نکرد.
دیگر  بار  یک  بالتس  آقای 
مرز های  در  طالبان  فعالیت های 
عنوان  به  را  افغانستان  و  پاکستان 
را  آن  و  کرد  ابراز  چالش  یک 
گفت  او  اما  خواند.  نگران کننده 
افغانستان،  میان  همکاری ها  نحوه  که 
بهبود  اواخر  این  در  آیساف  و  پاکستان 

است.  یافته 
به گفته وی این همکاری ها در راه اندازی 
در  کشور  شرق  در  عملیاتی  چند  موفقانه 
کرده  کمک  پاکستان  با  سرحد  امتداد 

است.

بودجهیملیباردیگرازسویپارلمانردشد

عبدالهادی خالد، تحلیلگر امور نظامی 
مرموز  را  زندانیان  فرار  حادثه 
می خواند و می گوید امکان نداشت 
که مقامات محلی در قندهار از حفر 
تونلی که برای فرار زندانیان آماده 
آقای  گفته  به  بمانند.  بی خبر  شد، 
خالد در صورتی که مقامات امنیتی 
از حفر این کانال خبر نشده باشند، 
امنیتی  سیستم  که  می دهد  نشان 
در  و  است  فلج  قندهار   اداری  و 
پالنی  چنین  از  آنها  که   صورتی 
نشان  نکرده اند،  عمل  و  بوده  آگاه 
دشمن  و  دوست  مرز  که  می دهد 
اداره  در  عناصری  و  رفته  بین  از 
شده  همدست  دشمن  با  قندهار 

است

پرداختغرامت
ازسویبریتانیابهبازماندگانقربانیان

زندان قندهار 
یا کاروان سرای مال نصرالدین
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فرار بزدالنه ! طالبان 
شکست خورده! از زندان قندهار

مقامات والیت قندهار از فرار نزدیک به پنج صد 
زندانی طالب، از طریق تونلی به طول حدود 320 
متر خبر می دهند که در بامداد روز دوشنبه رخ 
نیروهای  قندهار  والی  ویسا  آقای  است.  داده 
امنیتی را در قضیه مقصر دانست و افزود که 
آنها در این زمینه سهل انگاری و غفلت کرده اند. 
مشخصات  که  کرد  اضافه  هم  را  این  البته 
ثبت  بیومتریک  سیستم  در  فراری  زندانیان 
و  دارد  وجود  دستگیری شان  امکان  و  شده 
این هم  چندتن ازآنان دستگیر شده اند. قبل بر 
به  بودند  طالب  اغلب  که  زندانی  نهصد  حدود 
زندان،  در ورودی  مقابل  در  انفجار  یک  دنبال 
و  غفلت  برعالوه  بودند.  گردیده  فرار  به  قادر 
سهل انگاری ای که موجب این حادثه شده است، 
این مساله را نمی توان رد کرد که ممکن است، 
کسانی  دفاع،  وزارت  بر  حمله  قضیه ی  همانند 
فراریان  با  زندان  متولیان  و  زندان  درون  از 
و  جمعی  فرار  این  زیرا  باشند.  کرده  همکاری 
خیلی بی  سابقه چه از لحاظ کمی و چه از نظر 
می رسد  تصور  غیرقابل  و  عجیب  خیلی  کیفی 
و یک غفلت و سهل انگاری عامدانه و سازمان 
یافته را حکایت می کند. قرار ادعا های سخنگوی 
طالبان این تونل که 320 متر طول دارد در طی 
در  خانه  یک  به  و  است  شده  حفر  5ماه  مدت 
این  طی  گویا  است.  شده  ختم  زندان  نزدیکی 
است  نزده  خانه  آن  به  سری  هیچ کس  مدت 
و  رفت  و  فعالیت ها  از  تصادفی  به طور  حتا  تا 
هم  این  ثانی  در  گردد.  باخبر  آنجا  در  آمدها 
آنان  تعداد  که  فراری  زندانیان  که  است  مسلم 
نبودند  اطاق  یک  در  همه  می رسد  پنج صد  به 
بلکه در اطاق  های جداگانه می زیستند. آیا هنگام 
آنها  میان  گفتگویی  و  آمد  و  رفت  هیچ  فرار 
صورت نگرفته است. البته فرار آنها با احتساب 
باید  است  الزم  هرنفر  برای  که  وقتی  حداقل 
چندساعت وقت را در برگرفته باشد. آن هم در 
شب و هنگام سکوت که صدای یک شرفه ی پا 
هشداردهنده  می تواند  زندان  نگهبان  یک  برای 
باشد. بنابر این، خواهی نخواهی ذهن انسان از 
احتمال برخی از کارهای دیگر خبر می دهد که 
در اظهارات مقامات و مسوولین پاسخی برای 
بلند  در  حادثه  این  که  این  نمی شود.  یافت  آن 
رفتن مورال و روحیه ی طالبان و برعکس در 
برجای  تاثیری  چه  مقابل  جناح  افراد  تضعیف 
می گذارد، نامعلوم نیست به خصوص که چندین 
و  آنان  توانمندی  از  نشان  آنان  اخیر  عملیات 
سطح نفوذشان در میان ارگان های امنیتی دارد. 
این  نگرانی در  مقامات کمتر  از  شاید بسیاری 
به خصوص  مسلما  ولی  باشند  داشته  مورد 
نگران  ناحیه  این  از  قندهار  والیت  ساکنان 
صدنفر  حدود  که  باشیم  داشته  توجه  هستند. 
هستند.  طالبان  فرماندهان  از  فراریان،  این  از 
آیا با این فرار جمعی، مساله ی انتقال قدرت و 
چشم اندازی  چه  مامورین  ذهن  در  مسوولیت 
مسوولیت  گرفتن  به دست  همین طور  و  می یابد 
مقامات  بر  امنیتی؟!  نیروهای  توسط  زندان ها 
رابطه  این  در  ممکن  سواالت  همه  به  که  است 
پاسخ شفاف و قانع کننده ارایه نمایند. حاال دیگر 
نمی توان ادعا کرد که طالبان در اثر شکست های 
ما  با  جنگ  میدان  در  نتوانستند  چون  متعدد 
رویاروی شوند، متوسل به فرار! مخفیانه شدند.  

زنگ اول


با گردهمایی  8صبح، کندز: جرگه ای 
سوی  از  اقوام،  سران  و  موسفیدان 
در  قبایل   و  اقوام  سرحدات،  ریاست 
والیت کندز راه اندازی شد که در آن، 
شماری از موسفیدان و عالمان دین نیز به 

سخنرانی پرداختند.
رییس  یوسفی،  عبداناصر  قاضی 
هدف  کندز،  والیت  سرحدات 
راه اندازی این جرگه  را از میان برداشتن 
از  دانسته،  مردم  و  دولت  میان  فاصله 
یاد کرده  فعالیت  این  دو دستارود مهم 
گفت: »در جریان این فعالیت ها، شورای 
ولسوالی چهاردره و شورای 52 روستای 
گل تپه ایجاد شده است که توسط آن، 
پرداخته  مردم  دشواری های  حل  به 

می شود.«
این جرگه ها،  از  پشتیبانی  که  او گفت 
می تواند فاصله میان دولت و مردم را از 
ببرد و باعث استوار شدن دستگاه  میان 

حکومت گردد.
مسایل  چه  »اگر  افزود:  یوسفی  آقای 
فعالیت های  از  بخشی  امنیت،  و  صلح 
بدون  ولی  نیست،  سرحدات  ریاست 
حل  به  نمی توانیم  ما  امنیت،  و  صلح 
از  بخشی  که  مردم،  دشواری های 
است،  سرحدات  ریاست  کارهای 

8صبح، جوزجان: جنرال داوود داوود 
فرمانده زون 303 پامیر در زمان بازدید 
والیت  در  شده  تصفیه  ساحات  از 
سرپل گفت: »ما یک عملیات تمام عیار 
بلخ   و  جوزجان  مرزی  ساحات  در  را 
راه اندازی  با  که  می کنیم  سازماندهی 
ناامنی  مشکالت  تمام  عملیات  این 
حل شده  سرپل  والیت  صیاد  ولسوالی 
تبدیل  صلح  والیت  به  والیت  این  و 

خواهد شد.«
سرپل  به  سفرش  هدف  داوود  آقای 
به  موسوم  عملیات  نتایج  بررسی  را 
»وحدت« عنوان نموده گفت: »ما در این 
عملیات مشترک خود دست آوردهای 

عالی را نصیب گردیدیم.«
همچنان فرمانده زون 303 پامیر افسران 
فرماندهی امنیه سرپل را که در عملیات 

8صبح، کابل: بانک مرکزی افغانستان، 
برای اولین بار به یک شرکت مخابراتی 
که خدمات پولی را از طریق موبایل انجام 

می دهد، جواز فعالیت داد.
شرکت  به  متعلق  »ام ـ پیسه«،  شرکت 
دارد که پس  نظر  در  مخابراتی روشن، 
از این خدمات پولی را از طریق موبایل 

انجام دهد.
عبدالقدیر فطرت رییس بانک مرکزی، 
جواز  اعطای  مراسم  در  گذشته  روز 
گفت  پیسه«  »ام-  شرکت  به  فعالیت 
دولتی،  کارمندان  معاشات  اجرای  که 
انتقال پول از یک محل به محل دیگر و 
پرداخت هزینه های مصرف برق از طریق 
موبایل آسان تر و کم هزینه تر است. آقای 
از  انتقاالت  یا  »پرداخت  افزود:  فطرت 
یک  دارد.  مفاد  چندین  موبایل  طریق 
و  است  سهولت  که  است  این  مفادش 
فقط با یک کلمه عبور و یک رمز، شما 
می توانید پول را به دوستان خود که  در 
هر جایی از کشور باشند، ارسال کنید.« او 
همچنین گفت که با انتقال پول از طریق 
موبایل، هزینه کمتر مصرف می شود و 
مخابراتی  شبکه های  که  نقاطی  هر  در 
فعالیت داشته باشند، مردم می توانند از این 

خدمات استفاده کنند.
رییس بانک مرکزی گفت که خدمات 
انتقال پول از طریق موبایل دو سال قبل 
خدمات  این  تاکنون  و  بود  شده  آغاز 
فطرت  آقای  است.  شده  ارایه  موفقانه 
می گوید که معاشات تعدادی از ماموران 
والیت  جلریز  ولسوالی  در  پولیس 
پرداخت شده  موبایل  از طریق  خوست 

در این جرگه، از عدم اشتراک شماری 
از مسووالن دولتی نیز انتقاد شد. حاجی 
موسفیدان،  از  تن  یک  خان،  امیر 
مساله ی صلح، امنیت و تحکیم وحدت 
ملی را ارزشمند خوانده، افزود که باید 
بیشتر  اهمیت  مساله ها  این  به  مسووالن 

بدهند.
امیرخان و شماری دیگر از موسفیدان، 
با ارایه ی مثال هایی، گفتند: »ما بدبختانه 

وحدت ملی نداریم.«
آنان زیان های نبود وحدت را برشمردند 
و  مساله  این  حل  به  فراوان  نیاز  از  و 

آوردن وحدمت ملی، سخن گفتند.
دولت  از  نیز  دیگر،  دین  عالم  یک 
خواست تا ایجاد َجرگه های تامین امنیت 
را در شهرها محدود نسازند، به روستاها 
بروند و زمینه های به میان آمدن آرامش 

را فراهم کنند.

پولیس  با  مشترک  عملیات  یک  »طی 
حلقه  دوصد  به  نزدیک  بلخ  والیت 
والیت  این  چابک  قریه  در  که  ماین 
به قصد اعمال مخربانه در یک مخروبه 
جاسازی شده بود کشف و ضبط شده 

است.«
وی گفت حدود 180 حلقه این ماین ها 
آن  متباقی  و  ایران  کشور  ساخت  
ممالک  دیگر  و  روسیه  ساخت کشور 
می باشد که به همکاری مردم محل به 

دست نیروی پولیس آمده است.
این در حالی است که عملیات موسوم 
والیت  پاکسازی  جهت  وحدت  به 
چندی  از  سرپل  و  فاریاب  جوزجان، 
اثر آن  این سو آغاز گردیده که در  به 
تا حال صدها حلقه ماین کشف و خنثا 

گردیده است.

یا  الکترونیکی  پولی  ذخیره  یک  که 
تا  قادر می سازد  را  مردم  و  بوده  موبایل 
معامالت پولی را از طریق موبایل انجام 

دهند.«
از  یکی  روشن  مخابراتی  شرکت 
شرکت های مخابراتی است که در سال 
مخابراتی  خدمات  ارایه  برای   2008
رییس  کرد.  فعالیت  به  آغاز  کشور  در 
این  شرکت روشن می گوید که اکنون 
شرکت نزدیک به پنج میلیون مشتری در 

بیش از 230 شهر و ولسوالی دارد.
شرکت  یک  که  باریست  اولین  این 
مخابراتی خدمات پولی را ارایه می کند. 
گرچند بانک های دولتی و غیردولتی نیز 
به  نزدیک  اما  دارند،  فعالیت  در کشور 
هفتاد درصد مردم افغانستان به خدمات 

بانکی دسترسی ندارند.

رسوایی 
در پی رسوایی

حامد 
از  مبهوت  افغانستان  حکومت  درحالی که 
حمله انتحاری باالی وزارت دفاع می باشد، 
زندان  در  پیچیده  و  خطرناک   حادثه ای 
قندهار اتفاق می افتد. گفته می شود که بیش 
از 500 زندانی سیاسی با استفاده از تونل ایجاد 

شده موفق به فرار شده اند. 
با توجه به اهمیت این رویداد نکات ذیل قابل 

یادآوری می باشد: 
فرار  اخیر  سال  چند  در  قندهار  زندان  ـ  1
چندین مقام را در کارنامه ی خود دارد. در 
ایران  استخبارات  طالبان،  حکومت  زمان 
مسووالن  با  سیاسی  معامله  با  تا  شد  موفق 
زندان یک تن از چهره های جبهه شمال، امیر 
اسماعیل خان را شبانه از زندان بیرون کند و 

تا مرزهای ایران فراری دهد. 
بهرامی  رهایی  برای  تالش ها  آن  از  پس 
مسوول استخبارات حزب وحدت و شیخ 
ذکی والی این حزب در بامیان نیز به راه افتاد 
اما قبل از این که این تالش ها به نتیجه برسد، 

قندهار سقوط کرد. 
ـ در سال 2008 بیش از 900 زندانی طالبان  2
پس از حمله ی بزرگ انفجاری باالی زندان 

قندهار موفق به فرار گروهی گردیدند. 
پس از این رویداد انتظار می رفت که زندان 
تدابیر  و  ساختمان  ایمنی  لحاظ  از  قندهار 
امنیتی به مراتب از گذشته بهتر  شود. رویداد 
روز گذشته نشان می دهد که زندان سیاسی 
از لحاظ استحکامات ساخت و  نه  قندهار 
ساز و نه از لحاظ امنیت، وضعیت قابل قبولی 

نداشته است. 
ـ طالبان گفته اند که این عملیات 5 ماه به  3
طول انجامید و خروج زندانیان نیز از ساعت 
11 شب دوشنبه تا 3 صبح صورت گرفته 
که  است  این  اساسی  سوال  اکنون  است. 
چگونه در این مدت طوالنی مسووالن امنیتی 

زندان، از این تالش ها خبر نبوده اند. 
این رویداد به خوبی نشان می دهد که بدون 
زندان  مسووالن  از  مجموعه ای  همکاری 
دسته جمعی  فرار  این  آن،  از  فراتر  حتا  و 

امکان پذیر نبوده است. 
حفر 320 متر تونل و 5 ماه کار نشان می دهد 
بلکه  زندان،  داخل  از  تنها  نه  کار  این  که 
سازماندهی  زندان  از  بیرون  عوامل  توسط 

شده است.
جالب  این جا است که چرا این تعداد زندانیان 
سیاسی در یک محل که فاقد تدابیر الزم 

امنیتی بوده، نگهداری می شدند! 
یا  و  پلچرخی  مانند  امن  مناطق   به  چرا  و 
بگرام منتقل نشدند! مجموعه ی این عوامل 
نشان می دهد که نسبت به این رویداد یک 
چشم پوشی عمومی از سطح رهبری حکومت 

تا مقامات محلی صورت گرفته است. 
برخی گمانه زنی ها حکایت از این دارد از 
آنجایی که حکومت به خاطر افکار عمومی 
زندان  از  را  افراد  تعداد  این  نمی توانست 
گونه ای   به  را  شرایط  احتماال  نماید،  رها 
عیار ساخت تا هم طالبان رها شوند و هم 
حکومت زیر سوال قرار نگیرد. اکنون باید 
دید که پارلمان و  حکومت با این رویداد 
که  مسووالنی  و  می کنند  برخورد  چگونه 
همدست با طالبان بوده و یا غفلت کرده اند 
را به چه شکل محاکمه و مجازات خواهند 

کرد؟ 

رسیدگی کنیم.«
این جرگه ها،  این که  از  افزود پس  او 
ولسوالی  شوراهای  ساخت  انگیزه ی 
داد،  را  گل تپه  منطقه ی  و  چهاردره 
از  گفت  او  شد.  ایجاد  شوراها  این 
را،  گل تپه  جاده ی  ساخت  شمار،  این 
گرفته  دوش  به  عامه  فواید  ریاست 
است که با ساخت آن، دشواری رفت 
و برگشت و حمل و نقل فرآورده های 
خواهد  صورت  آسانی  به  کشاورزی 

گرفت.
مولوی نورالهدی مولوی زاده کریمی، 
به  اسالم  دیدگاه  از  سخنرانی ای  در 
ارزش های صلح، امنیت و وحدت ملی 
پرداخته گفت: »نخست باید چالش یابی 
به کار  با  از آن،  بگیرد و پس  صورت 
و  امنیت  تامین  برای  راهکارها  بستن 

ایجاد وحدت ملی اقدام شود.«

داده  نشان  شایستگی  خود  از  وحدت 
برای شان تحایف و تقدیرنامه توزیع کرد.

فرمانده  شیرزاد  اسداهلل  حال  همین  در 
ضبط  و  کشف  از  سرپل  والیت  امنیه 
ضد  ماین  حلقه  صد  دو  به  نزدیک 
می گوید:  داده  خبر  وسایط  و  تانک 

و قرار است وزارت امور داخله معاشات 
پولیس را در والیات بدخشان، ارزگان و 

هلمند نیز از همین طریق پرداخت کند.
رییس  خوجه  کریم  حال  همین  در 
که  می گوید  روشن،  مخابراتی  شرکت 
شرکت »ام- پیسه« ارایه کننده خدمات 
از  پول  انتقال  برای  تنها  و  نیست  بانکی 
یک محل به محل دیگر، سهولت هایی 
گفت:  خوجه  آقای  می کند.  ایجاد  را 
»در اواخر سال 2008 شرکت مخابراتی 
روشن خدمات ام- پیسه را معرفی کرد 

موسفیدان در کندز: 
وحدت ملی نداریم

آغاز عملیات جدید در ولسوالی های مرزی بلخ وجوزجان

ـ پیسه« جواز فعالیت داد ACKUبانک مرکزی به شرکت »ام 



روابط  به  توجه  با  افغانستان  که  می گویند  دولتی  مقام های 
پرتنشی که با برخی از کشورهای همسایه و منطقه در طول 
برای  که  دارد  نیاز  اکنون  است،  داشته  گذشته  سال  سی 
ایجاد توازن با کشورهای همسایه و منطقه، با ایاالت متحده 

امریکا پیمان استراتژیک داشته باشد.
از  اخیر  دهه  سه  طی  افغانستان  که  می افزایند  مقام ها  این 
برخی از کشورهای همسایه و منطقه، آسیب دیده است و 
از همین رو می خواهد با امضای پیمان استراتژیک با ایاالت 

پیمان  امضای  این که  بر  تاکید  با  خبری  نشست  یک  در 
علیه  را  تهدیدی  هیچ  امریکا  و  افغانستان  میان  استراتژیک 
کشورهای همسایه و منطقه متوجه نخواهد ساخت، گفت: 
»افغانستان با توجه به گذشته سی ساله ی خود نیاز دارد که 
روابط استراتژیک داشته باشد. در پهلوی آن، افغانستان در 
مدت سی سال گذشته از فراز و نشیب هایی که در روابطش 
با کشورهای همسایه به وجود آمده، جدا آسیب پذیر بوده 
کشورهای  با  افغانستان  روابط  در  نشیب ها  و  فراز  است. 
عمر  آقای  است.«  شده  افغانستان  بی ثباتی  باعث  همسایه، 
مطرح  افغانستان  خارجی  سیاست  در  امروز  »آنچه  افزود: 
داخل  امریکا  متحده  ای��االت  با  ما  طرف  یک  از  است، 
سال  از  بعد  استراتژیک  درازمدت  روابط  برای  مذاکرات 
2014، یعنی زمانی که روند انتقال مسوولیت تکمیل می شود 
هستیم که در آن منافع سیاسی، اقتصادی و نظامی افغانستان 
این  در  ما  که  هرگاهی  است.  مطرح  فوق العاده  ما  برای 
مذاکرات شامل می شویم، اساس کار ما روابط استراتژیک 

سیاسی، نظامی و اقتصادی افغانستان است.«
که  کرد  تاکید  حال  عین  در  جمهور  رییس  سخنگوی 
نیاز  گذشته،  به  برگشت  از  جلوگیری  خاطر  به  افغانستان 
دارد با کشورهای همسایه و منطقه در یک »فضای اعتماد 
پیمان  امضای  او گفت  بکند.  و حسن همجواری« زندگی 
استراتژیک با امریکا به این مفهوم نیست که حاکمیت یک 
کشور دیگر در خاک افغانستان و یا تاثیرگذاری آن باالی 
»افغانستان  گفت:  او  شود.  پذیرفته  کشور  داخلی  روابط 
افغانستان دارای یک  افغانستان ده سال پیش نیست.  امروز 
هیچ  که  است  یک صدا  و  مدنی  متحرک  جامعه  و  نظام 
کشوری هم نباید معتقد باشد که از طریق روابط دوجانبه 
باالی  خود  تاثیرگذاری  یا  حاکمیت  می تواند جهت  خود 
همسایه های  با  می خواهیم  فقط  بکند.  استفاده  افغانستان 
این  در  افغانستان  ثبات  و  باشیم  داشته  خوب  روابط  خود 

میان  در  امریکا،  متحده 
کشورهای  و  کشور  این 

منطقه توازن ایجاد شود.
اخ��ی��را ح��ام��د ک��رزی 
کشور  جمهور  رییس 
تهیه  برای  کار  که  گفت 
پیمان  ای��ن  پیش نویس 
و  رد  برای  و  دارد  ادامه 
دو  تا  پیمان،  این  تایید  یا 
را  لویه جرگه  دیگر  ماه 
پیمان  می کند.  برگزار 
و  افغانستان  استراتژیک 
لویه جرگه  در  که  امریکا 
خواهد  قرار  بحث  مورد 
مساله  آن  در  گ��رف��ت، 
دایمی  پایگاه های  ایجاد 
در  ام��ری��ک��ا  ن��ظ��ام��ی 
افغانستان نیز مطرح است.

ب��ا آغ��از ب��ه ک��ار دول��ت 
تهیه  ب���رای  افغانستان 
سند  ای���ن  پ��ی��ش ن��وی��س 
از  برخی  استراتژیک، 
و  همسایه  ک��ش��وره��ای 
منطقه از ایجاد پایگاه های دایمی امریکا در افغانستان 
تهدیدی  را  پایگاه ها  این  ایجاد  و  کرده  نگرانی  ابراز 
دولت  مقام های  اما،  کرده اند.  توصیف  خود  برای 
در  توازن  ایجاد  برای  که  می کنند  تاکید  افغانستان 
منطقه، افغانستان نیاز دارد تا چنین پیمانی را با ایاالت 

متحده امریکا به امضا برساند.
گذشته  روز  جمهور،  رییس  سخنگوی  عمر  وحید 

روابط متصور است. نه تنها ثبات افغانستان بلکه ثبات 
همسایه های ما هم در این متصور است که با افغانستان 
روابط نیک مبنی بر عدم مداخله داشته باشند. همچنین 
داشته  هم  امریکا  متحده  ایاالت  با  بلندمدت  روابط 
و  منطقوی  روابط  در  توازنی  یک  این که  تا  باشیم 

همسایگی ما با روابط با دنیا داشته باشیم.«
با  درازمدت  روابط  ایجاد  جمهور  رییس  سخنگوی 
ایاالت متحده امریکا را برای حفظ ثبات در افغانستان 
مهم خواند و افزود دولت در حال تهیه پیش نویس این 
روابط است. او همچنین گفت متنی که از سوی برخی 
استراتژیک  پیمان  پیش نویس  عنوان  به  رسانه ها  از 
ایاالت متحده امریکا با افغانستان منتشر شده، نادرست 
است و دولت هنوز در مراحل ابتدایی مذاکرات برای 

ایجاد روابط استراتژیک با امریکاست.
این حامد کرزی رییس جمهور کشور گفته  از  پیش 
بود که دولت افغانستان برای امضای پیمان استراتژیک 
دولت  که  دارد  مشخصی  خواست های  امریکا،  با 

امریکا باید آن را در نظر داشته باشد.
افغانستان و  میان  استراتژیک درازمدت  پیمان  امضای 
امریکا در حالی مطرح می شود که قرار است نیروهای 
امنیتی  مسوولیت های  تمام   2014 سال  تا  بین المللی 
نیروها  این  اکثریت  و  واگذار  داخلی  نیروهای  به  را 
کشور را ترک کنند. با این حال، برخی از کارشناسان 
افغانستان  میان  استراتژیک  پیمان  امضای  که  معتقدند 
در کشور کمک  ثبات  تداوم  در  می تواند  امریکا،  و 
کند و کشورهای همسایه نیز امیدشان را از مداخله در 

افغانستان از دست خواهند داد.
 

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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در گزارش امروز »از ورای دود و آتش« خواهری را با خود 
داریم که پدرش را در اثر جنگ های خانمان سوز از دست 
داده و این گونه آن واقعه را بیان می دارد: »فامیل ما از جمله 
را  پدر شب و روز خویش  راه عاید  از  بود که  فامیل هایی 
راه  از  که  بود  زحمت کش  مردی  پدرم  می کردند.  سپری 
سیاست  با  او  بیاورد،  به دست  روزی  می خواست  حالل 
یک  ما  که  می گفت  و  نداشت  کار  و  سر  چیزها  چنین  و 
رییس  که کی  غرض  چه  ما  به  داریم،  کار  آرام  نان  لقمه 
جمهور است و یا هم کی وزیر؛ صرف مملکت ما آرامی 
روز های  آن  در  باشد.  مهیا  همه  برای  کار  زمینه ی  و  باشد 
مردم  می کردند،  حکومت  کمونیستی  نیروهای  که  شوم 
روزگار خوبی نداشتند،  چون از یک طرف نیروهای دولتی 
باالی مردم ظلم و ستم  و همدستان جنایت کار روسی شان 
روا می داشتند و از طرف دیگر نیروهای شورشی مجاهدین 
و  شهر  باالی  را  کور  راکت های  هدف  بدون  که  بودند 
تا  می کردند.  بود شلیک  دولت  کنترول  تحت  مناطقی که 
باالخره روزهای سیاه ما به پایان رسید و بعد از چندین سال 
جنگ و خونریزی که به قیمت جان هزاران انسان تمام شد، 
 نیروهای روسی شکست خوردند و از کشور بیرون شدند، 

دولت وقت هم که به تنهایی قادر به اداره دولت نبود مدتی 
اداره  امور  با مشکالت زیاد سپری نمود و سرانجام زمام  را 
به  بسیار  زمان  نمود.  تسلیم  جهادی  تنظیم های  به  را  کشور 
خاطر  به  جهادی  تنظیم های  باالخره  می گذشت.  زودی 
با همدیگر مقابله را آغاز نمودند، که در  به قدرت  رسیدن 

نتیجه جنگ های قومی، سمتی،  تنظیمی و به صدها نام دیگر 
بین ایشان به وقوع پیوست و در این میان مردم ملکی بودند 
که باز هم قربانی می دادند. زیرا در جنگ همیشه افراد ملکی 
متضرر می شوند. همان نخستین روزهای جنگ و درگیری 
ساحه  در  هوتل ها  از  یکی  در  که  پدرم   بود،  احزاب  بین 

به خانه آمد و در حال وضو گرفتن در  افغانان آشپز بود،  ده 
صحن حویلی بود که ناگهان صدای مهیبی بلند شد و همه جا 
تاریک شد. صدای راکت همراه با شکسته شدن شیشه و فریاد 
و ناله های ما فضا را بسیار وحشتناک ساخته بود. تا زمانی که 
هوا کمی روشن شد و گرد و خاک کم شد،  همه دیدیم که 
سالم هستیم،  اما بعد از مدتی متوجه شدیم که پدرم در صحن 
حویلی  صحن  به  بود.  رفته  گرفتن  وضو  برای  و  بود  حویلی 
فراموش  نمی توانم  هیچ گاهی  که  صحنه ای  با  رسیدیم  که 
بود  خون  در  غرق  لباس هایش  که  پدرم  شدم،  روبرو  نمایم 
در آنجا افتاده بود و خون بسیار زیادی از بدن او رفته بود و 
اثر اصابت پارچه های راکت  از بدنش در  قسمت های زیادی 
سوراخ  سوراخ شده بود. آری دیگر او زنده نبود،  گرچند من 
در آن زمان کودکی 13 ساله بودم، اما با آن حالت فهمیدم که 
ظالمان  را  پدرم  و  نیست  پیش  مثل ساعت  من  زندگی  دیگر 
و  جنگ ها  روز  آن  از  بعد  شدم.  یتیم  من  و  گرفتند  من  از 
بود که  این  ما  امید  و  پشت سر گذاشتیم  را  زیاد  مصیبت های 
بتوانیم جنایت کاران را به پای میز محاکمه  شاید یک روزی 
بکشانیم،  اما افسوس که امروز آنها در قدرت هستند و هنوز 
هم ملت قربانی قدرت طلبی و خودخواهی های ایشان می شود. 
من هیچ گاهی نمی توانم که قاتالن پدرم را ببخشم، می خواهم 
بدانم که کی آن راکت را فیر نمود که باعث بدبختی من و 

فامیلم شد، باید او مجازات شود.«


بدنش سوراخ سوراخ شده بود

وحید عمر:

توازن منطقه ای را در روابط 
استراتژیک  با امریکا در نظر می گیریم

: ظفرشاه رویی

عین  در  جمهور  رییس  سخنگوی 
افغانستان  که  کرد  تاکید  حال 
به  برگشت  از  جلوگیری  خاطر  به 
کشورهای  با  دارد  نیاز  گذشته، 
همسایه و منطقه در یک »فضای 
اعتماد و حسن همجواری« زندگی 
پیمان  ام��ض��ای  گفت  او  بکند. 
این  به  امریکا  با  استراتژیک 
یک  حاکمیت  که  نیست  مفهوم 
افغانستان  خاک  در  دیگر  کشور 
روابط  باالی  آن  تاثیرگذاری  یا  و 
ش��ود.  پذیرفته  کشور  داخ��ل��ی 
ام��روز  »افغانستان  گفت:  او 
افغانستان ده سال پیش نیست.

همان نخستین روزهای جنگ و درگیری بین احزاب بود، پدرم  که در 
یکی از هوتل ها در ساحه ده افغانان آشپز بود، به خانه آمد و در حال 
وضو گرفتن در صحن حویلی بود که ناگهان صدای مهیبی بلند شد و 

همه جا تاریک شد. صدای راکت همراه با شکسته شدن شیشه و فریاد 
و ناله های ما فضا را بسیار وحشتناک ساخته بود. تا زمانی که هوا کمی 
روشن شد و گرد و خاک کم شد،  همه دیدیم که سالم هستیم،  اما بعد 

از مدتی متوجه شدیم که پدرم در صحن حویلی بود 
و برای وضو گرفتن رفته بود.

ACKU
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چندصد  که  است  گفته  قندهار  والی 
از تونلی  با استفاده  زندانی توانسته اند 
به طول چندصد متر از زندان مرکزی 
افغانستان  جنوب  در  قندهار  شهر 
محلی  مقام های  گفته  به  بگریزند. 
تن  پنج  و  هفتاد  و  چهارصد  قندهار، 
قندهار  مرکزی  زندان  محبوسان  از 
توانستند در صبح روز دوشنبه، ۵ ثور 
به طور مخفیانه از این تونل به خارج 
ترتیب،  این  به  و  یابند  راه  زندان  از 

فرار کنند.
توریالی ویسا، والی قندهار، با شرکت 
که  گفت  خبری  نشست  یک  در 
یک  جز  به  فراری،  زندانیان  تمامی 
طالبان  گروه  اعضای  آنان،  از  تن 
تونلی  گفت  قندهار  والی  بوده اند. 
فرار  آن  طریق  از  زندانیان  این  که 
کردند، طی چهار ماه از داخل زندان 
در  واقع  خانه  یک  داخل  محوطه  به 
آقای  بود.  شده  حفر  زندان  نزدیک 
در محافظت  را  امنیتی  نیروهای  ویسا 
گفت  و  دانست  مقصر  زندانیان  از 
که آنها در این زمینه »سهل انگاری و 
غفلت« کرده اند و افزود که تحقیقات 

در این مورد آغاز شده است.
گروه  سخنگوی  مجاهد،  ذبیح اهلل 
اجرا  به  برای  که  است  گفته  طالبان 
درآمدن برنامه فرار زندانیان از زندان 
تونل حفر شد  متر  قندهار، ۳۲۰  شهر 
طول  به  ماه  پنج  تونل  این  حفر  و 
انجامید. سخنگوی طالبان گفته است 
زندانیان  از  تن  یک صد  حدود  که 
فراری از فرماندهان طالبان و بقیه آنها 
گروه  این  به  وابسته  ستیزه جویان  هم 
اعالمیه ای  در  مجاهد  آقای  هستند. 
است  گفته  فرستاده،  رسانه ها  به  که 
 ۵۴۱ به  فراری  زندانیان  مجموع  که 
تن می رسد و همه آنها اعضای گروه 

طالبان هستند.
فرار حدود ۵۰۰ تن از زندانیان طالبان 
والیت  زندان  از  بار  دومین  برای 
مورد  در  را  تردیدهایی  قندهار، 
محلی  اداره  در  عناصری  همکاری 
قندهار با طالبان به وجود آورده است. 
مقامات  تحلیلگران می گویند چگونه 
امنیتی و اداری قندهار از حفر کانالی 
که چند ماه روی آن کار شده و تن ها 
خاک از این تونل کشیده شده، خبر 
می گویند  تحلیلگران  این  نشده اند. 
حفر  از  قندهار  اداره  که  صورتی  در 
تونلی به این بزرگی خبرنشده باشند، 
حکومت  که  است  این  نشان دهنده 
بین  در  خود  جایگاه  قندهار  محلی 

مردم را از داده است. 
طالبان  زندانیان  فرار  حادثه  از  پس 
از  قندهار  نمایندگان  از  برخی 
می کنند.  نگرانی  ابراز  آن  عواقب 
والیت  نماینده  هاشمی  شکیبا 
می گوید  ولسی جرگه  در  قندهار 
تروریستان  زندانیان،  این  میان  در 
وجود  انتحاری  حمله کنندگان  و 
چند  در  دوسیه های شان  که  داشت 
در  بود.  نشده  بررسی  گذشته  سال 
کارشناسان  از  شماری  حال  همین 
این  میان  در  می گویند  نظامی  امور 
زندانیان، برخی از فرماندهان و عناصر 
فرار  بوده و  خطرناک طالبان موجود 
آنها می تواند به گسترش شورشگری 
ناامن  والیات  سایر  و  قندهار  در 

همجوار این والیت منجر شود. 
گفته اند  قندهار  در  محلی  مقامات 
آنهایی  تمام  زندانی،  یک  به جز  که 

گروه  به  مربوط  کرده اند،  فرار  که 
طالبان هستند و در میان آنها شماری 
وجود  نیز  گروه  این  فرماندهان  از 
دارد. به گفته این مقامات، زندانیان از 
طریق کانالی که صدها متر طول دارد 
و از داخل خانه ای در نزدیکی زندان 
حفر شده، شب دوشنبه فرار کرده اند. 
سخنگوی طالبان گفته است فرار افراد 
طالبان از این زندان از ساعت ۱۱ شب 
ادامه  دوشنبه  صبح  حوالی  تا  و  آغاز 

داشته است.
امور  تحلیلگر  خالد،  عبدالهادی 
مرموز  را  زندانیان  فرار  حادثه  نظامی 
نداشت  امکان  می گوید  و  می خواند 
از حفر  قندهار  که مقامات محلی در 
آماده  زندانیان  فرار  برای  که  تونلی 
آقای  گفته  به  بمانند.  بی خبر  شد، 
امنیتی  مقامات  که  صورتی  در  خالد 
باشند،  نشده  خبر  کانال  این  حفر  از 
و  امنیتی  سیستم  که  می دهد  نشان 
اداری قندهار  فلج است و در صورتی 
بوده  آگاه  پالنی  چنین  از  آنها  که  
که  می دهد  نشان  نکرده اند،  عمل  و 
و  رفته  بین  از  دشمن  و  دوست  مرز 
دشمن  با  قندهار  اداره  در  عناصری 
نشان  »این  است:  شده  همدست 
می دهد که اداره قندهار یا فلج است 
هر  به  کرده،  جورآمد  دشمن  با  یا 
قندهار  در  کالنی  تغییر  باید  صورت 
نشود  دیگر  بار  مثل  و  آید  وجود  به 
که مسوولین قندهار به جای مجازات، 

مکافات شوند.« 
قندهار، زادگاه رهبر طالبان است و در 
گروه  این  اعضای  گذشته  سال  چند 
والیت  این  در  را  فعالیت ها  بیشترین 
داشته اند. سال گذشته عملیات وسیعی 
برای پاکسازی طالبان از قندهار به راه 
عملیات  این  از  پس  اما  انداختند 
همچنان  قندهار  در  طالبان  فعالیت 
آقای  همین حال  در  است.  محسوس 
کرزی  رییس جمهور  می گوید  خالد 
را  قندهار  زادگاهش  باید  حداقل 
اداره کند زیرا به گفته او در صورتی 
را  قندهار  نمی تواند  آقای کرزی  که 
کنترول کند، چگونه می تواند بر تمام 

افغانستان تسلط داشته باشد. 
کمیسیون  رییس  بارکزی،  شکریه 
می گوید  ولسی جرگه  دفاعی  امور 
بی کفایتی و همکاری مقامات محلی، 
در فرار زندانیان مشهود است: به گفته 
خانم بارکزی زندان ها توسط وزارت 
وزارت  این  و  می شوند  اداره  عدلیه 

باید در این زمینه پاسخگو باشد. 
در همین حال وحید عمر، سخنگوی 
رییس جمهور کرزی طی کنفرانسی 
قندهار  از  زندانیان  فرار  دوشنبه،  روز 
بزرگ«  فوق العاده  »حادثه  یک  را 

در  »آنچه  گفت:  عمر  آقای  خواند. 
زندان قندهار اتفاق افتاد حادثه بسیار 
تنها چند  نمی توانم  بود و من  تازه ای 
ساعت پس از حادثه پیش داوری کنم 
در مورد این که واقعا چه اتفاق افتاد 

و ضعف در کجا بود.«
آقای  باور  به  که  حالیست  در  این 
پیامدهای  طالبان  زندانیان  فرار  خالد 
گفته  به  زیرا  دارد  پی  در  خطرناکی 
این زندانیان »عقده مند،  از  او هریک 
در  و  هستند  متعصب«  و  کمربسته 
دیگر  نفر  ده  کدام  هر  که  صورتی 
را جذب کند، ۵۰۰۰ طالب دیگر به 

صفوف طالبان اضافه می شود. 
شکیبا هاشمی نماینده والیت قندهار 
سخن  حادثه  این  »بد«  عواقب  از  نیز 
در  هاشمی،  خانم  گفته  به  می گوید. 
و  تروریستان  فراری  زندانیان  میان 
در  که  داشتند  وجود  انتحاری هایی 
طول چند سال گذشته دوسیه های شان 

بررسی نشده بود.
در  طالبان  زندانیان  فرار  حادثه 
حمله  که  پیوسته  وقوع  به  حالی 
دفاع  وزیر  مقر  به  انتحارکننده  یک 
افغانستان نگرانی ها از نفوذ طالبان در 
افزایش  را  امنیتی  نیروهای  صفوف 
عثمانی  سرور  محمد  است.  داده 
ولسی جرگه  در  فراه  والیت  نماینده 
می گوید بدون همکاری اداره محلی 
ناممکن  فرار زندانیان طالبان  قندهار، 
در  مخالفین  نفوذ  می گوید  او  است. 
نگرانی  به  دولتی  نیروهای  صفوف 
»حتما  است:  شده  تبدیل  بزرگی 
ارتباطات است. ما تشویش داریم در 
عناصر  جاها  دیگر  در  و  نیروها  تمام 
نیروها  نفوذ کرده در داخل  مخالفین 
و بدون این که تضمینی وجود داشته 

باشد، این ها را جذب می کنند.«
می گویند  تحلیلگران  حال  همین  در 
دولت افغانستان خود از طریق شورای 
زندانیان  رهایی  برای  صلح،  عالی 
ده ها  تاکنون  و  می کند  تالش  طالبان 
تن از زندانیان وابسته به گروه طالبان 
آزاد شده اند. آقای عثمانی می گوید 
می شوند  رها  زندان ها  از  که  طالبانی 
دوباره به صفوف مخالفین می پیوندند 
و آزادی آنها تاثیری در پروسه صلح 
ندارد: »در عمل دیده شده زندانیانی 
که آزاد شده به عوض این که از کار 
خود پشیمان و نادم باشند و از دولت 
دفاع کنند، دوباره به صفوف مخالفین 

پیوسته اند.« 
زندانیان  که  است  بار  دومین  این 
طالبان از زندان قندهار فرار می کنند، 

نیز حدود یک هزار  در سال ۲۰۰8 
زندان  همین  از  طالبان  زندانی 

فرار کردند.

در خبرها اعالم شده است که صدها 
زندانی طالب از زندان قندهار فرار 
رسمی  مقامات  سوی  از  کرده اند. 
اعالم شده است  قندهار  دولت در 
از  دوشنبه  شب  زندانی    ۴76 که  
فرار  کرده اند.  فرار  قندهار  زندان 
می دهد  نشان  زندانیان  تعداد  این 
در  مسوولیت پذیری  بنیادهای  که 
از  چندان  دولت  اجرایی  رده های 
و  نمی باشد  برخوردار  الزم  قوام 
گوناگونی  جهات  از  می تواند  این 
فراریان  زیرا  باشد.  انگیز  بر  سوال 
مورد  اولین  قندهار  در  زندان  از 
نیست که بتوان آن را به عنوان یک 
کرد،  تحلیل  هیجان انگیز  پدیده ی 
به صورت  که  است  دومین بار  این 
قندهار  زندان  از  زندانیان  گروپی 

فرار می کنند.
اما این بار قضیه فرق می کند. طالبان 
در  تمام  فراغت خاطر  با  توانسته اند 
تونلی را حفر  یک مدت طوالنی، 
زندان  از  را  زندانیان خود  و  کرده 
ویسا  توریالی  کنند.  خارج  قندهار 
که  است  کرده  تایید  قندهار  والی 
زندان  از  که  زندانیانی  مجموع  از 
قندهار فرار کرده اند، تنها یک تن 
زندانی عادی بوده و دیگران وابسته 

به گروه طالبان بوده اند. 
با  تماس  در  طالبان  سخنگویان 
شب  که  شده اند  مدعی  رسانه ها 
دوشنبه ۵۴۱ زندانی طالب از زندان 
گفته  به  که  کرده اند  فرار  قندهار 
از قوماندانان  از آنان  آنها ۱۰6 تن 
می باشد.  طالبان  برجسته ی 
مدعی  همچنین  طالبان  سخنگویان 
حفر  با  زندانی  طالبان  که  شده اند 
شش  آن  کار  که  تونل  متر   ۳6۰
به  موفق  است  کشیده  طول  ماه 
می شود  دیده  وقتی  شده اند.  فرار 
چوکات  یک  در  می توانند  طالبان 
زمانی چند ماهه موفق به حفر تونل 
فرار  عملیات  شب  در  و  گردیده 
از  تن  صدها  خاطرآسوده  با  نیز 
اوج  می دهند،  فراری  را  زندانیان 
امنیتی  اندرکاران  دست  بیکارگی 

این زندان را نشان می دهد.
برای  می تواند  این  می رسد  نظر  به 
بسیار  کارنامه ی  یک  عدلیه   وزیر 
ضعیف باشد. چند روز پیش طالبان 
اصلی ترین  از  یکی  در  توانستند 
دفاع  وزیر  مسوولیت  قلمرو  مراکز 
این  اینک  بزنند.  حمله  به  دست 
تحت  اجرایی  قلمرو  در  گروه 
به  دست  عدلیه  وزیر  مسوولیت 
می زند.  تعجب آور  عملیات  یک 
اجرای چنین عملیات هایی از سوی 
اثبات  به  را  واقعیت  این  طالبان، 
اجرایی  نهادهای  در  که  می رساند 
کشور، بنیاد اصل مسوولیت پذیری 

بسیار ضربه پذیر شده است.
عدم  این  می رسد،  نظر  به 
نبود  از  ناشی  مسوولیت پذیری 
در  و  قدرتمندانه  و  قوی  نظارت 
عین زمان عملی بر نهادهای اجرایی 
موجود  سیاسی  نظام  در  کشور 
اساسی  قانون  در  اینکه  با  می باشد. 
تصریح  پارلمان  نظارتی  نقش  بر 
بحث های  در  و  است  گردیده 
مطرح  موضوع  این  نیز  روزمره 
نقش  از  جرگه  ولسی  که  می باشد 
در  اما  است،  برخوردار  نظارتی 
نقش  این  که  می شود  دیده  عمل 
کم اثر  و  کند  چنان  آن  نظارتی 
که  بیکارگی  تمام  با  که  می باشد 
به  اجرایی  وظایف  انجام  در 

دستگاه  از سوی  می رسد،  مشاهده 
نشان  واکنشی  قدرت  بر  نظارتی 

داده نمی شود.
با نگاه بسیار ساده به آنچه در قندهار 
اتفاق افتاده است، سهل انگاری در 
تحت  قلمروهای  در  وظیفه  اجرای 
کشور  اجرایی  مقامات  رهبری 
هشداردهنده ای  بسیار  بصورت 
سبب  و  می شود  کشیده  رخ  به 
نگرانی  نوع  یک  تا  می گردد 

مردم  میان  در  هشداردهنده ای 
ایجاد شود. از نظر اداری در رابطه 
دولتی  رسمی  ارگان  دو  زندان  به 
وزیر  عنوان  با  شخصیت هایی  که 
عهده دار  دارند،  قرار  آن  راس  در 
یک سو  از  می باشند.  مسوولیت 
که  نهادی  عنوان  به  عدلیه  وزارت 
در  زندان ها  سازماندهی  مسوول 
از  مراقبت   عدم  می باشد،  کشور 
می گذارد  نمایش  به  را  زندانیان 
اینکه  به  توجه  با  دیگر  سوی  از  و 
عنوان  به  زندان  امنیتی  سازماندهی 
داخله  وزارت  به  نحوی  به  عام 
بی توجهی  می گردد،  مربوط  نیز 
امر  به  نهاد  این  دست اندرکاران 
گذاشته  نمایش  به  زندان  امنیتی 
تشویش  ایجاد  باعث  که  می شود 

در اذهان عامه می گردد.
جالب این است که در عبارت های 

 وقتی دیده می شود که 
انتشار خبرها در مورد 
مذاکره با طالبان با 

واکنش هایی در جامعه 
روبرو می گردد، دریافته 
می شود که این گروه 
از مقبولیت عمومی در 
نزد مردم برخوردار 

نمی باشد و ادعایی که 
در زمینه مردم گرایی 
و ارتباط با مردم از 

سوی این گروه مطرح 
می گردد نیز زیاد جدی 

نمی باشد. از این رو 
وقتی این گروه سیاسی 

و زندانیان این گروه 
زندانیان سیاسی تلقی 

می گردند، بحث بر 
انگیز می باشد.

زندانیان  افراد  این  رفته  بکار 
سیاسی  شده اند.  خوانده  سیاسی 
گروه  به  وابسته  افراد  خوانده شدن 
طالبان از نظر بسیاری از کارشناسان 
افغانستان  در  سیاسی  و  حقوقی 
قابل مکث می باشد. معموال زندان 
می شود  گفته  افرادی  به  سیاسی 
که با انگیزه های شرافتمندانه ای در 
تقابل با دولت قرار می گیرند. یعنی 
زندانیان سیاسی به زندانیانی اطالق 
تالش هایی  پی  در  که  می گردد 
برای براندازی یا تغییر نظام سیاسی 
به نفع مردم دستگیر می شوند، این 
طالبان  تحرکات  که  حالیست  در 
مردم  از  زیادی  شماری  نظر  از 
اراده  بر  مبتنی  و  مقبول  افغانستان 

مردم تلقی نمی شوند.
انتشار  که  می شود  دیده  وقتی 
طالبان  با  مذاکره  مورد  در  خبرها 
روبرو  جامعه  در  واکنش هایی  با 
این  که  می شود  دریافته  می گردد، 
نزد  در  عمومی  مقبولیت  از  گروه 
مردم برخوردار نمی باشد و ادعایی 
ارتباط  و  مردم گرایی  زمینه  در  که 
مطرح  گروه  این  سوی  از  مردم  با 
نمی باشد.  زیاد جدی  نیز  می گردد 
از این رو وقتی این گروه سیاسی و 
زندانیان این گروه زندانیان سیاسی 
انگیز  بر  بحث  می گردند،  تلقی 

می باشد.
دهنده  هشدار  آنچه  میان  این  در 
است این است که دیده می شود در 

سهل انگاری های مسوولیتی موجود 
بسیار سادگی  به  در دولت، طالبان 
از  نیروهای  از  تن   ۵۰۰ می توانند 
دست داده خویش را از زندان رها 
کرده و دوباره به سنگرهای نظامی 
مقامات  و  می گردانند  باز  خویش 
بدون  قندهار  در  مسوول  محلی 
اینکه احساس شرم کنند، با افتخار 
از  فراریان  جمع  در  که  می گویند 
عادی  فرد  یک  تنها  قندهار  زندان 
بوده و دیگران همه سیاسی بوده اند.

باتوجه به این که وزیر عدلیه به حیث 
این بی توجهی ها  مسوول اصلی در 
حال  می رود  شمار  به  غفلت ها  و 
از  قبل  وزیر  جناب  که  دید  باید 
یا  و  کرد  خواهند  استعفا  استیضاح 
آنکه همچنان مانند دیگر همکاران 

در قدرت باقی خواهند ماند؟
 

 دولتمرادی

   حکیمی

یا کاروان سرای مال نصرالدین
درپی رویداد قندهار

وزیر عدلیه
 استعفا می کند؟

زندان قندهار 
}ادامهازصفحه1{
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انقالبی کردن چشم انداز رسانه در  به  تویتر  فیس بوک و 
دنیای امروز، به کنار رفتن دیکتاتورها در تونس و مصر 
کمک  سوریه  و  بحرین  در  اعتراضات  شکل گیری  و 
کرده است. اما انقالب دیگری نیز در رسانه های قدیمی 
که  سنگری  تسخیر  حال  در  است،  دادن  رخ  حال  در 

رسانه های دولتی در جوامع غیرآزاد در اختیار داشتند.
در  را  رسانه ها  و  اخبار  کنترول  دالیلی،  به  دیکتاتور ها 
اولویت قرار می دهند. برای بیشترین دولت های خودکامه 
به  و  دولتی  خبری  رسانه های  خود،  اقتدار  حفظ  برای 
ساختن  طریق  از  که  می کند  کمک  تلویزیون،  ویژه 
با آنچه حقیقتا در جامعه می گذرد،  واقعیت های موازی 
منزوی  و  حاکم  رهبران  برای  محبوبیت  ایجاد  جهت 

کردن مخالفان، عمل نمایند.
از  قبل  سال  یک  تونس  در  رسانه ای  جدید  فضای 
انقالب، دیده نمی شد. زیرا، در آن زمان بر اساس بررسی 
آزادی  شدت  به  دولت  آزادی«،  »خانه ی  موسسه ی 
رسانه ها را سرکوب می کرد. در مصر رسانه های دولتی 
کامال در پشت حسنی مبارک ایستاده بودند، در جریان 
تظاهرات ویدیو های قدیمی میدان خالی التحریر را نشان 
می دادند، در حالی که در همان روز صدها هزار نفر در 

میدان مذکور تظاهرات می کردند.
معترضین،  با  برخورد  از  پرهیز  با  خودکامه  رژیم های 
خود  از  دولتی  رسانه های  واسطه  به  که  می کنند  سعی 
یک چهره دوستانه و خوب به مخاطبان ترسیم کنند. در 
نفر در رسانه های دولتی  مبارک، 46 هزار  زمان حسنی 
مصر کار می کردند، و اتحادیه دولتی رادیو و تلویزیون، 
کنترول تمام رسانه های غیرماهواره ای را در مالکیت خود 

باید بدون پرده اظهار نمود که قضایای جاری کشور متاثر 
از  اواخر  این  در  که  است  مبهمی  و  مجهول  تعامالت  از 
طرف مجریان اداره و سیاست کشور در حال شکل گیری 
نو  و سنگر  می باشد. شکل گیری سیاست جدید، جایگاه 
به گذشته  نسبت  که  می کند  باز  افغانستان  سیاست  در  را 
کامال غیرمتعارف و نسبت به سیاست گذاری های جهانی 
غیرمنتظره است. سیاستمداران ما در برخی از مقاطع زمانی 
تمام خطوط  ناآرامی  و  با عصبانیت  سیاسی  تعامالت  در 
اما  می کنند،  ویران  را  پشت سر  پل های  و  عبور  را  سرخ 
در مواقعی آن قدر نرم و انعطاف پذیر می شوند که حریم 
ما  گاهی  نمی توانند.  کرده  فرق  را  بیگانه  و  خود  خانه 
نشیب  وارد  افغانستان  سیاسی  تعامالت  و  برخورد ها  در 
و  اصول  با  که  می شویم  غیرمتعارف  کامال  فراز های  و 
در  کامال  سیاسی  اخالق  ارزش های  و  معیار های حقوقی 
تناقض قرار می گیرد. برای توضیح بیشتر توجه شما را به 
رفت و آمدها و سفر اخیر صدراعظم پاکستان به افغانستان 
سیاسی  امور  صاحب نظران  دید  از  که  می نمایم  جلب 

افغانستان کامال قابل مکث و بررسی است.
رهبری  صحنه سازی های  و  کشمکش ها  داخلی،  بحران 
کشور در مقابله با امریکا زمینه را برای بازی های سیاسی 
خارجی به نفع پاکستان مساعد ساخته است. در اواخر ماه 
فرهنگی،  از  اعم  ما  اقشار جامعه  تمام  حمل سال جاری، 
یوسف  غیرمترقبه  سفر  مصروف  مطبوعاتی  و  سیاسی 
آن  همراه  هیات  و  پاکستان  اعظم  صدر  گیالنی  رضا 
بودند. گرچه بحران نتایج انتخابات، تنش های دادستان و 
به جای  تاکنون  نیز  پارلمان  پرتشویش  افتتاح  و  دادگستر 
با  پاکستان  صدراعظم  حالتی  چنین  در  باقی اند  خود 
غیرمتعارف  خویش  استخبارات  رییس  و  لوی درستیز 
را  افغانستان  یعنی  غربی  همسایه  دروازه  غیرمنتظره  و 
نظر  به  مبهم  و  مشکوک  هر حیث  از  که  نمود  دق الباب 
می رسد. منظور از تعامل غیرمتعارف و غیردیپلوماتیک این 
است که اصول دیپلوماتیک و ارزش های اخالقی ایجاب 
می نماید تا سفر بین هیات عالی رتبه دولتین و یا دولت ها 
طور متقابل صورت گیرد. هر یکی وارد خانه یکی می شود 
در اثر تقاضا و دعوت مهمان میزبانی اش را می پذیرد، اما 
برخالف توقع جناب گیالنی و هیات همراه بدون تقاضا 
و درخواست میزبان به دیدار مهماندار افغانی آمدند، در 
این سفر که تاکنون اجندای آن آشکارا مطرح نشده، ملت 
انجام شده  مذاکرات  و  پرده  پشت  در جریان حقایق  نیز 

را زنی روانی و فاحشه معرفی نماید.
عمل  صورتی  به  رسمی  تلویزیون  و  رادیو  سوریه  در 
می کند که گویا وضعیت عادی است، تظاهراتی وجود 
در  نمی نماید؛  سرکوب  را  کسی  نیز  حکومت  و  ندارد 
را  حکومت  طرفداران  مظاهرات  رسانه  این  عوض 
پخش کرده و خبر از دسیسه های بیرونی و درونی برای 
محکم  ساختمان  این  در  اما  می دهد.  رژیم  سرنگونی 
پیش  روز  چند  است.  شدن  پیدا  حال  در  نیز  درزهایی 
نام  به  مذکور،  تلویزیون  برجسته ی  خبرنگاران  از  یکی 
داد  استعفا  خود  کار   از  اعتراض  نشانه ی  به  دیپ،  مهر 
نمی توانم  این  از  بیش  »من  نوشت:  بوکش  فیس  در  و 
رویکرد ناکام رسانه های سوری را بپذیرم..... و همچنین 

در  پاکستان سخت  است  آن؛  برعکس  حقیقت  اما  کند. 
و رشد  تقویه  از  می شود  قیمتی که  هر  به  تا  است  تالش 
شوم  نقشه  این  کند.  جلوگیری  افغانستان  ملی  اردوی 
مقامات پاکستانی را یکی از سناتوران امریکایی نیز اظهار 
داشته است. اما مقامات عالی رتبه کشور ما چرا نمی دانند 
افغان ها  از روزگار  این دام گذاری ها در درازمدت، دمار 
معاوضه  و  برداشتن  که  می شود  معلوم  حال  برمی آورد. 
در  پاکستان  مغرضانه  ضدسیاست های  موثر  مهره  های 
استخبارات  نهایی  از شروط  افغانستان  نظام سیاسی  درون 
همسایه ما پاکستان است. طی این سفر صدراعظم پاکستان 
غیرمستقیم به زمام داران ما هشدار داد که باید ارگ نشینان 
به این خواسته های پاکستان تن دهند در غیر آن افغانستان 

هرگز روی صلح را نخواهد دید.
نقشه معکوس

هدف دیگر از این آمدوشد های برادرانه و غیردیپلوماتیک 
صدراعظم پاکستان و هیات همراه آن تطبیق نقشه معکوس 
افغانستان  امریکا و  پاکستان است. در گذشته ها  از طرف 
فشار  زیر  را  پاکستان  قوی،  سنگر  یک  از  و  یک جا 
دهشت گری  و  تروریزم  علیه  مبارزه  به  را  وی  قرارداده، 
ادامه  معکوس  طور  تالش ها  حاال  اما  می ساختند.  وادار 
کنار  در  را  افغانستان  می خواهد  پاکستان  چنانچه  دارد. 
معرفی  ناامنی  و  بحران  را عامل  امریکا  تا  داده  قرار  خود 
از  ما  دهد  نشان  این که  یا  و  بگیرد  امتیاز  آن  از  و  کرده 
این هزینه سرشار  و  تعامل می کنیم  افغانستان  با  بهتر  شما 
را به جای افغانستان در پاکستان به مصرف برسانید. گرچه 
می بینیم تمام مردم ما از حکومت و عملکرد غربی ها در 
نمود و  باید وضعیت را اصالح  اما  بیزاراند،  امریکا  راس 
درست  کند.  بهره برداری  حالت  این  از  دشمن  نگذاشت 
افغانستان  در  خود  استراتژی  تطبیق  در  امریکا  که  است 

داشت. در حالی که تعداد بینندگان تلویزیون الجزیره و 
دیگر رسانه های خصوصی افزایش پیدا می کرد، قسمت 
تکیه  دولتی  رسانه های  اخبار  به  مصری ها  از  عمده ای 
می نمودند. در سال 2007 مطالعات نشان می داد که 72 
درصد مصری ها از رسانه های دولتی به عنوان منبع اخبار 

سیاسی خویش استفاده می کنند.
برعالوه، دولت کنترول 99 درصد مطبوعات را هم در 
غیردولتی  روزنامه های  اخیر  سال های  در  داشت.  دست 
گام های بلند و پایداری برداشتند، اما تعدادشان در برابر 
دولتی  روزنامه ی  بود:  اندک  بسیار  دولتی  مطبوعات 
االهرام با یک میلیون تیراژ در مصر نشر می شد در حالی 
که تمام روزنامه های مستقل بیشتر از دو صدهزار شماره 

تیراژ نداشتند.
شبکه های خبری رسمی هنوز در اختیار دولت است ولی 
نهاد ها  این  در  که  می کنند  سعی  اصالح طلب  نیروهای 
تغییر به وجود آورند. به منظور برآورده کردن مطالبات 
معترضان، حکومت موقت به سرپرستی نظامیان مصری، 
مقام وزیر معلومات را در ماه فبروری از بین برد، و سه 
مقام برجسته را از تلویزیون و رادیوی دولتی اخراج کرد.
در عین حال تحوالت کنونی در لیبیا مانع از تغییر اساسی 
در تلویزیون و رادیوی دولتی شده است. معمر قدافی با 
مملو  اخباری  این کشور  در  مخاطبان  برای  آن  کنترول 
مثال،  عنوان  به  می دهد.  ارایه  دروغ  و  توطیه  تیوری  از 
که  زنی  العبیدی،  ایمان  که  می کرد  تالش  بی شرمانه 
می خواست به محل اقامت خبرنگاران خارجی رفته و به 
آنها بگوید که به صورت دسته جمعی از سوی تعدادی از 
نیروهای وفادار به معمر قذافی مورد تجاوز قرار گرفت،  

قرار نگرفت. گرچه این سفر زمانی بود که ملت مصروف 
درامه هایی  تماشای  و  دفاع  وزارت  به  حمله  دغدغه های 
بودند که اولیای امور با بی تکلیفی تمام کارگردانی کردند 
و ملت هم که تمام عملکرد دولت را به نگاه شک می بیند 

از کنار این بازی ها بی تفاوت می گذرد.
هدف از این آمد و رفت ها چیست؟

بلی! همه می دانند که از سال پار به این سو بین استخبارات 
آثار  با  مرموز  تعهدات  ما  حکومت  رهبری  و  پاکستان 
دشمنی  قرارداد ها  این  از  یکی  که  گرفته  شکل  ملموس 
با غرب و نزدیکی با پاکستان است. بدون شک پاکستان 
آنچه را که یک سال قبل مطرح کرده بود قناعت نکرده، 
حاال بعد از این سفر معلوم شد که شرط های دیگری هم 
هست که تاهنوز از طرف افغانستان برآورده نشده و چون 
آژیر خطری به صدا درآورده شده است؛ مانند سرنوشت 
دادن  امتیاز  می ریزند،  پاکستان  به  که  افغانستان  آب های 
با  روابط  کندی  حقانی،  جالل الدین  گروپ  به  کابل 
نظام،  در  مقاومت  جبهه  نیرو های  تضعیف  هندوستان، 
به رسمیت شناختن خط دیورند و ده ها فرمایش دیگر. حال 
بی نهایت خراب گردیده  امریکا  و  پاکستان  مناسبات  که 
است، مقامات پاکستانی بازی ها را در ظاهر به خاطر روابط 
سیاست مداران  و  بخشیده اند  شدت  افغانستان  با  نزدیک 
ساده نگر ما هم قربانی این بازی ها می شوند. حال عده ای 
پاکستان  حضور  که  عقیده اند  این  بر  نظام  داخل  در 
و  است.  افغانستان  در  جهانی  جامعه  برای  بدیل  بهترین 
طبق وعده های قبلی باور دارند که پاکستان دست از سر 
حکومت و مردم افغانستان برداشته است و می تواند طرح و 
نقشه ها در آینده مفیدتری را به نفع افغانستان سازمان دهی 

دستگیری  حمله،  اخبار  به  دادن  پوشش  در  ناکامی شان 
نیروهای  از  شاخه هایی  سوی  از  معترضان  شکنجه ی  و 

امنیتی و شورای انقالبی سوریه...«
مردم  کافی  تعداد  که  می افتند  اتفاق  زمانی  انقالب ها 
اخبار رادیو و تلویزیون دولتی را نادیده گرفته، به خیابان 
میدان  بپیوندند؛ کاری که در  به سایر معترضان  آمده و 
به  مورد  این  در  مصر  اما،  افتاد.  اتفاق  قاهره  التحریر 
صورت برجسته ای یک استثنا 
حالی  در  می آید.  حساب  به 
رسانه های  ریشه های  که 
دولتی در این کشور عمیق تر 
سد  یک  عنوان  به  است، 
جامعه ی  برابر  در  سخت 
سیاستمداران  و  مدنی 
اصالح طلب از طریق ممانعت 
با  گروه ها  این  ارتباط  از 
این  با  کرد.  عمل  عام،  مردم 
به  اجتماعی  شبکه های  که 
راه  در  موثری  ابزار  عنوان 
نقش  جامعه  سیاسی  گشایش 
مخالفان  اما  کرده اند،  ایفا 
رسانه ی  به  اصالح طلبان  و 
البته  نیازمند اند.  سرتاسری 
این در صورتی اتفاق خواهد 
اصالحات  یک  که  افتاد 
جامعه ای  نهاد های  در  پایدار 
صورت بگیرد که سال ها بار سرکوب انحصار را به شانه 

کشیده اند.
در  تونسی  و  مصری  معترضین  که  دستاورد هایی 
به  دولتی  رسانه های  محتوای  و  شکل  تحول  قسمت 
پنداشت.  پایدار  و  نباید ضمانت شده  را  دست آورده اند 
و  شفاف  روند  یک  در  دولتی  تلویزیون  رادیو  گذار 
این  است.  طوالنی ای  و  دشواری  مسیر  دموکراتیک، 
از  زیادی  تعداد  که  است  مهم  جهت  این  از  تحول 
چین  تا  مصر  و  سوریه  از  اقتدارگرا،  جوامع  شهروندان 
به  دولتی  رسانه های  عینک  از  را  واقعیت ها  روسیه،  و 

صورت باژگونه می بینند.


که  نیست  حد  این  تا  اما  شده،  فراوان  اشتباهات  دچار 
استراتژی پاکستان جایگزین آن شود. آنان که از عواقب 
وخیم استراتژی و اهداف درازمدت پاکستان در افغانستان 
ناآگاه اند، گاهی هم درد و رنج این ملت را لمس نکرده اند. 
پاکستان  بازی های شیطانی  و  تلبیس  افغانستان شکار  اگر 
شود دیگر اعتماد دوستان بین المللی اش را از دست داده و 
برای همیشه در حاشیه قرار می گیرد. هم سنگری افغانستان 
را  نامناسبی  پیامد های  جهانی  جامعه  برابر  در  پاکستان  با 
در پی دارد که من آن را نتیجه همین تعامالت مشکوک 

دستگاه سیاسی و دیپلوماسی کشور می دانم.
ما از مقامات رسمی و سیاسی دولت خویش انتظار داریم تا 
با حفظ معیار های دموکراتیک و اصول دیپلوماتیک دیگر 
سطح  در  کشور  وقار  و  حیثیت  از  و  ننموده  ارزش کشی 
جهان و منطقه پاسداری کنند. شاید بازی های استخبارات 
پاکستان به سرنوشت شخصیت های موثر کشور در ظاهر 
از دست دادن سرمایه های  اما در حقیقت  نباشد  چشمگیر 
افغانستان جبران ناپذیر است.  اعتبار دیپلوماسی  نبود  چون 
پاکستان عملی  نفع  به  بازی های فعلی  یعنی دو هدف در 
می شود؛ اول بر داشتن مهره موثر در نظام و دوم در انزوا 
قرار دادن افغانستان در سطح جهان و منطقه. پاکستان طور 
انتحاری  حمالت  اهدافش  به  رسیدن  به خاطر  تکتیکی 
باشد  وقتی که خواسته  هر  اما  می سازد  متوقف  را گاهی 
قلب ما را انفجار داده می تواند و نمونه آن را در حمالت 
قندهار  امنیه  قومندان  رساندن  کشتن  به  و  دفاع  وزارت 
مشاهده نمودید در چنین شرایط می بایست هوشیار بود و 
استراتژی را فدای تاکتیک دشمن ننمود دشمن که در این 
روز ها سخت زیر فشار امریکا قرار دارد ماهرانه می خواهد 

سند حجت را از ساده اندیشی های ما به دست آورد.


چرا دولت برای دروغ و پروپاگند
 به تلویزیون و رادیو نیاز دارد؟
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ادامه دارد.«  از مناطق متاسفانه  جنگالت در بسیاری 
تالش ها  می گوید  روند  این  از  نگرانی  ضمن  وی 
برای جلوگیری کلی از قطع جنگالت صورت گرفته 

است.
آگاهی  سطح  که  می کند  تاکید  عالمی  آقای 
باشندگان در مناطق مختلف باالرفته و این امر سبب 
جنگالت  افزایش  و  نهال شانی  و  سرسبزی  افزایش 
جنگالت  زمین  هکتار  هزار   6« گفت:  وی  است. 
موجود است که تقریبا 50 درصد جنگالت در این 

والیت از بین رفته است.«
ریاست  و  بدخشان  والیتی  شورای  دیگر  سوی  از 
اداره حفاظت از محیط زیست ضمن انتقاد شدید از 
نحوه مبارزه با کسانی که به قطع جنگالت مبادرت 
می ورزند، می گویند که نیرو های امنیتی سهم بیشتری 
را به منظور جلوگیری از قطع درختان سبز اجرا کنند، 
چون نگهبانان جنگالت به تنهایی از عهده نگهداری 
برآمده  وسیع  مناطق  در  جنگالت  انبوه  ساحات 

نمی توانند.
بدخشان  والیتی  شورای  رییس  عتیق،  اهلل  ذبیح 
می گوید: »از آنجایی که ما در جریان هستیم در یک 
نفوس  هزار   60 تا   50 از  بیش  دارایی  که  ولسوالی 
دارد و دارای صد ها هکتار زمین و ده ها هکتار جنگل 
می باشد، یک مامور جنگالت استخدام می شود که 

توانایی حفظ و مراقبت از جنگل ها را ندارد.«
هر  در  باید  جنگالت  نگهداشت  برای  وی  گفته  به 
پولیس  مامور  جنگل ها،  نگهبان  بر  عالوه  ولسوالی 
موظف گردد تا با آنانی که دست به قطع بی رحمانه 
جدی  برخورد  می زنند،  زیست  محیط  تخریب  و 

نمایند.
قطع  »هرچند  می افزاید:  والیتی  شورای  مقام  این 
سال های  به  مقایسه  در  مناطق  برخی  در  جنگالت 
گذشته کاهش را نشان می دهد ولی در برخی مناطق 
وجود  جنگالت  قطع  از  باالیی  رقم  برعکس  دیگر 

دارد که واقعا نگران کننده است.«
مبارزه جدی  از  بدخشان  امنیتی والیت  نیرو های  اما 
که  می گویند  داده  خبر  سرسبز  مناطق  در  افراد  این 

روند قطع جنگالت کاهش یافته است.
می گویند  زیست  محیط  امور  آگاهان  از  شماری 
که اگر مردم در زمینه حفظ و نگهداشت جنگالت 
تالش نکنند و به این کارشان ادامه دهند و مقام های 
بی تفاوتی  زمینه  در  جنگالت  نگهداشت  مسوول 
اختیار نمایند، آینده محیط زیست با خطرات جدی 
مواجه خواهد شد که آن زمان اقدام برای جلوگیری 

بی فایده خواهد بود.

قطع جنگالت به منظور رفع نیازمندی های زندگی در 
زمینه مواد سوخت و رفع احتیاجات روزمره به یک 
عرف اجتماعی تبدیل شده است و ساالنه ده ها هکتار 

جنگل به همین منظور تخریب می گردد.
بسیاری مردم بدون این که در زمینه اهمیت جنگالت 
و تاثیر آن باالی محیط زیست آگاهی داشته باشند، 
به صورت ناآگاهانه دست به قطع جنگالت می زنند 
و عالوه بر آن مقام های ذیربط در زمینه جلوگیری از 
آن نیز بی تفاوتی اختیار نموده اند و هیچ گونه توجهی 

ندارند.
والیت بدخشان با داشتن جنگالت وسیع و علفچرها 
و  مالداری  برای  خوبی  مکان  زیبا  جغرافیای  و 
ضعف  اما  می رود  شمار  به  توریستی  فعالیت های 
و  کار  زمینه های  و  فرصت ها  نبود  مردم،  اقتصادی 
مدیریتی  ضعف  و  برق  موجودیت  عدم  اشتغال، 
قطع  از  جلوگیری  زمینه  در  ذیربط  مقام های 
تا باشندگان این والیت  جنگالت، سبب شده است 

دست به قطع بی رحمانه جنگالت بزنند.
مخارج  این که  بر  مبنی  مردم  ادعا های  هرچند 
شده  قطع  چوب  فروش  طریق  از  را  زندگی شان 
از  دور  به  نمی توان  را  می نمایند  تامین  جنگالت  از 
قطع جنگالت  از  ناشی  اما خطرات  دانست  واقعیت 
زندگی  زیست،  محیط  آلود گی  و  سیالب ها  مانند 
که  می سازد  مواجه  خطر  به  را  دیگر  انسان  ده ها 
در  محلی  مقام های  که  است  نگرانی  عمده ترین 
از  شماری  باشند.  داشته  توجه  آنها  به  باید  بدخشان 
ابراز  جنگالت  قطع  روند  از  والیت  این  باشندگان 
کار  این  جلوی  اگر  که  می گویند  نموده  نگرانی 
گرفته نشود در آینده نه چندان دور خطرات زیست 
خواهد  بار  به  نیست،  کنترول  قابل  که  را  محیطی 

آورد.
محمد سمیر شیرزاد، دانشجوی دانشکده کشاورزی 
اهمیت  از  مردم  این که  »از  می گوید:  بدخشان 
زیست  محیط  حفاظت  در  آن  نقش  و  جنگالت 

آگاهی ندارند دست به قطع جنگالت می زنند.«
به گفته وی اگر ریاست زراعت و مالداری و اداره 
را  برنامه های آگاهی دهی  از محیط زیست  حفاظت 
اهمیت جنگالت و نقش آنها در حفاظت  در زمینه 
محیط زیست برای مردم روی دست گیرند و با آنانی 
که به چنین کاری مبادرت می ورزند برخورد جدی 
نمایند، می توانند قطع جنگالت را به حداقل برسانند.

می گوید:  شهدا  ولسوالی  باشنده  آرمان،  صبغت اهلل 
»بسیاری مردم از سر ناچاری نه، بلکه برای تجارت 
در  این که  از  و  می نمایند  جنگالت  قطع  به  اقدام 

چهار  درختان  از  انبوهی  ما  ولسوالی 
با  چوب  تاجران  دارد  وجود  مغز 
و  مردم  اقتصادی  ضعف  از  استفاده 
قطع  و  خرید  به  اقدام  آنها،  ناچاری 

درختان چهارمغز می نمایند.«
جنگالت  مسوولین  وی  گفته  به 
این گونه عمل ها  از  توانایی جلوگیری 
را ندارند چرا که ملکیت خاص مردم 
به  به رضایت خودشان دست  و  است 
ملکیت شان  که  درخت هایی  فروش 

است، می زنند.
قطع  از  جلوگیری  می افزاید  وی 
است  انسان  هر  وظیفه  جنگالت 
برای  اجرایی  مقام های  توجه  اما 
بسیار  جنگالت  قطع  از  جلوگیری 

بااهمیت می باشد.
رییس  عالمی،  عالم  محمد  این حال  با 
بدخشان  مالداری  و  زراعت  اداره 
جدی  تالش های  وجود  »با  می گوید: 
قطع  هم  هنوز  گذشته  سال های  در 

۶ سال پنجم    شماره مسلسل 1142   سه شنبه ۶ ثور 1390

رسانه ها  طریق  از  دیروز 
خبر شدیم که چندصد تن 
از افرادی که در یک خانه 
نام  به  که  قندهار  در  امن 
یاد  قندهار  مرکزی  زندان 
می  شود زندگی می  کردند، 
در  زیاد  ماندن  از  باالخره 
به  و  شدند  خسته  آن جا 
خانواده های شان  آغوش 
عمر  محمد  مال  )مقصود 
طالبان  معنوی  پدر  آخند، 
رییس  معنوی  برادر  و 
برگشتند.  ما(  جمهور 
جامعه  در  که  افراد  این 
یاد  طالب  عنوان  به  ما 
معنوی  فرزندان  می شوند 

شوخی  دلیل  به  که  هستند  ما  جمهور  رییس  جناب 
و بازی با ریش بابا به این خانه امن رفته بودند. البته 
گزارش هایی وجود دارد که می گوید رییس جمهور 
چون نمی توانست با این بزرگواران در خانه امن که 
زندانش نام داده اند دیدار کند راه بیرون شدن از خانه 
امن را برای شان نشان داد تا در بیرون از خانه امن با 
هم گفتگو کنند. البته رییس جمهور قرار است که به 
زودی چند عدد مدال افتخار و مدال مدیریت عالی 
زیرا  کند  تفویض  قندهار  زندان  دست اندر کاران  به 
تسهیالت الزم  ایجاد  امر  توانسته اند در  تن  این چند 
برای کندن تونل 320 متری و تهیه ابزار مرغوب برای 
سرعت کار کمک وافر به این طالبان کنند و در کنار 
به  است  قرار  هم  پررویی  و  مدال شجاعت  آن چند 
برنامه ریزان این فرار دسته جمعی تفویض شود چرا که 
درحالی که این زندان تحت تدابیر شدید قرار دارد، 
به راحتی از این زندان تشریف فرار را برده اند. رییس 
بزرگوارش  برادر  به  که  تبریکیه ای  پیام  در  جمهور 
جناب مال محمد عمر آخند فرستاد، برگشت موفقانه 
به  را  قندهار  امن  خانه  ساکنان  ببخشید  زندانیان  این 
ایشان  از جناب  و  تبریک عرض کرد  ایشان  محضر 
نیز  را  بقیه طالبان  تا تالش کند که  این شد  خواهان 
نام  تا  سازد  رها  شیوه  همین  به  دیگر  زندان های  از 
بماند. رییس  باقی  تاریخ  از رییس جمهور در  نیکی 
قندهار  زندان مرکزی  از رییس  پیام  این  جمهور در 
و  نگهداری درست  امر  در  شایسته  پاس خدمات  به 
الزم طالبان در این زندان و همچنین باز گذاشتن تمام 
تا  باعث گردید  که  این شب  در  سلول ها  درب های 
به گفته سخنگوی طالبان 541 زندانی به راحتی آب 
ببرند،  تشریف  زندان  این  از  بریدن  سر  و  خوردن 
افتخار مال  تا مدال  به عمل آورد و وعده داد  تقدیر 
مدبر  آمر  این  سینه  بر  را  )به ضم ب( جان آخند  بر 
خواهد نشاند. او همچنین از تک تک سربازان محبس 
قندهار کمال سپاس و امتنان خود را ابراز داشت که 
در این شب تاریخی یا خوابیدند و یا خود را به خواب 

زدند تا طالبان به راحتی بتوانند به کار شان برسند. 
موفقیت  این  نیز  عدلیه  وزیر  و  داخله  وزیر  همچنین 
فرار  امر  در  را  قندهار  محبس  زندانیان  چشمگیر 
این  نگریسته  قدر  دیده  به  محبس  این  از  قهرمانانه 
حرکت را سندی زنده دال موجودیت امکانات عالی 
در زندان ها به شمول ابزار حفر تونل دانستند. وزرای 
تجهیز  امر  در  تا  خواستند  جهانی  جامعه  از  محترم 
را همکاری  آنان  تونل  ابزار کندن  با  زندان ها  دیگر 
با  زندان ها  بعضی  این که  دلیل  به  گفتند  آنان  کنند. 
سمنت و سنگ ساخته شده و تهداب های قوی دارند 
و همچنین بیرون شدن زندانیان از درب زندان لطف 

و حالوت خود را ندارد، بنا از کشورهای همکار با 
نظیر  پیشرفته  ابزار  تا  می شود  درخواست  افغانستان 
زمین،  حفر  مخصوص  تراکتور های  قوی،  برمه های 
دوربین های دید در شب و چراغ های تونل روشن کن 
را در اختیار زندان های افغانستان قرار بدهند. وزرای 
محترم داخله و عدلیه که در یک کنفرانس مطبوعاتی 
که  خبرنگار  یک  سوال  جواب  در  داشتند  شرکت 
که  زندان هایی  از  نمی توانند  طالبان  چرا  پس  پرسید 
در کنترول خارجی ها است نظیر زندان بگرام و زندان 
مدیریت  این که  دلیل  به  گفت  کنند  فرار  گوانتانامو 
بنا  نیست  افغان ها  توانمند  دست  به  فوق  زندان های 
نمی باشد  افغانستان  زندان های  حد  در  هم  تسهیالت 
مسوولین  با  داخل  زندانیان  چون  آن  کنار  در  و 
و  دوستی  و  خویشاوندی  رابطه  زندان  امنیت  تامین 
همفکری و هم قومی و حتا رابطه پول بگیر کار انجام 
بده را ندارند، بنا فرار از این زندان ها مشکل است و 
در زندان های افغانستان این همه تدابیر به درد نخور 

وجود ندارد. 
سوال  به  پاسخ  در  عدلیه  و  داخله  وزرای  همچنین 
بر عهده  این حادثه  پرسید مسوولیت  خبرنگاری که 
مسوولیتی  هیچ  رابطه  این  در  آنان  گفتند  کیست 
با  مبارزه  اداره  به  است  مسولیت  هرچه  و  ندارند 
حوادث طبیعی برمی گردد. آنان گفتند چون فرار از 
به مساله طبیعی  زندان خصوصا زندان قندهار تبدیل 
می  یابد  وقوع  زمینه  این  در  حوادثی  اگر  بنا  شده 
مربوط  طبیعی  حوادث  با  مبارزه  اداره  به  مستقیما 
می باشد و آنان هیچ گونه مسوولیتی را در این رابطه 

نمی پذیرند. 
با این حال خبر می رسد که از طرف دولت افغانستان 
کسب  نامزد  عنوان  به  افغانستان  زندان های  رییس 
از  و  است  شده  معرفی  گوانتانامو  زندان  ریاست 
مسوولین امریکایی درخواست شده تا با تفویض این 
پست به رییس زندان های افغانستان، از تجربیات این 
شخص مدبر و کاردان کمال سواستفاده به عمل بیاید. 
گفتنی است که فرار از زندان های افغانستان یکی از 
بازی های مورد عالقه طالبان می باشد و آنان آن قدر 
به این بازی عالقه دارند که گاه برای این که از زندان 
تا  می  اندازند  پولیس  چنگ  به  را  خود  کنند  فرار 
پولیس آنان را به زندان برده و آنان دوباره از زندان 

فرار کنند. 
قندهار  زندان  از  فرار  سوژه  می شود  گفته  همچنین 
رسانه های  از  که  زندان  از  فرار  سریال  روی  از  هم 
گردیده  اقتباس  می گردد،  نشر  افغانستان  تصویری 

است.


یا
تونل سالنگ

با این حال خبر می رسد که از طرف دولت 
افغانستان رییس زندان های افغانستان 
به عنوان نامزد کسب ریاست زندان 
گوانتانامو معرفی شده است و از مسوولین 
امریکایی درخواست شده تا با تفویض این 
پست به رییس زندان های افغانستان، از 
تجربیات این شخص مدبر و کاردان کمال 
سواستفاده به عمل بیاید. 

شماری از باشندگان بدخشان

از قطع جنگالت 
جلوگیری شود طنز
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نگهداری  مرکز  یک  خشمگین  پناهجویان 
مهاجرین را روز پنج شنبه در سیدنی آتش زدند. 
پناهجویان  این  که  می گویند  محلی  رسانه های 
کشیدند  آتش  به  وقتی  را  مرکز  این  از  بخشی 
که دولت استرالیا درخواست پناهندگی برخی از 

آن ها را رد کرد. 

که  گفتند  استرالیا  مهاجرین  اداره  مسووالن 
هیچ کس در این حادثه آسیب ندیده است؛ اما از 
آن به عنوان جدی ترین آشوب در میان پناهجویان 
در  نگهداری طوالنی مدت  بردند.  نام  استرالیا  در 
یک  همیشه  پناهجویان  بی سرنوشتی  و  کمپ ها 

موضوع داغ سیاسی در این کشور بوده است. 

»ویللاوود«  مهاجرین  کمپ  در  پناهجو  ده هللا 
کمپ  ساختمان  بام  بر  چهارشنبه  روز  وقت  دیر 
این  کردند.  آن  آتللش زدن  به  شروع  و  برآمدند 
و  شده  رد  پناهندگی شان  تقاضای  که  پناهجویان 
خانه های شان باز پس گرفته شده است، در انتظار 

پس فرستادن به کشورهای شان هستند.
مهاجرین  امور  اداره  سخنگوی  لوگان،  سندی 
گفت:  کشور  این  دولتی  تلویزیون  به  استرالیا  در 
»معجزه بود که کسی آسیب ندید.« او افزود: »در 
یک مرحله، پناهجویان کاشی های بام را بر سوی 
آتش نشان ها پرتاب می کردند تا مانع از خاموش 
که  افزود  همچنین  لوگان  شوند.«  آتش  کردن 
و کمپ  پنج شنبه، آتش خاموش شد  روز  بامداد 

در کنترول است. 
استرالیا  به  پناهجویان  تعداد  اخیر،  سال های  در 
به  رو  سریانکا  و  افغانستان  مانند  کشورهایی  از 
افزایش بوده است. این پناهجویان خودرا با قایق و 
کشتی از کشورهای همسایه استرالیا مانند اندونزی 

به این کشور می رسانند.
دولت استرالیا می گوید که بازداشت و نگهداری 
پناهجویان به دلیل امنیت ملی، ضروری است؛ اما 
منتقدین این سیاست می گویند که نگهداری برای 
زمان نامشخص و بی سرنوشتی آن ها، ظالمانه است 
این  ویژه  به  می شود؛  روانی  بیماری های  باعث  و 
که این افراد تا مشخص شدن وضعیت شان، سال ها 

در کمپ ها به سر می برند. 
 



2.تعريف 
تعریف اعتیاد از تعریف معتاد جدا نیست و معتاد 
طریق خوردن،  از  که  مي شود  اطاق  انساني  به 
از  ماده  چند  یا  یک  و…  دودکللردن  تزریق، 
قطع  در صورت  و  مداوم  به طور  را  مخدر  مواد 
رفتاري  و  رواني  بدني،  مشکات  با  عمل  این 

به تنهایي یا باهم روبه رو مي گردد.1
مخدر، شخصي  مواد  به  »معتاد  قانون،  به  مطابق 
یا  )بدني  فزیکي  وابستگي  داراي  که  است 

جسمي( یا رواني به یک ماده مخدر باشد.«2
بر اساس تعریف سازمان جهاني صحي )1950(، 
نتیجه  در  که  است  روانللي  حالت  یک  اعتیاد 
به وجود  طبیعي  یا  کیمیایي  دواي  یک  مصرف 
عملي  به حیث  اعتیاد  این،  بر  افللزون  مي آید. 
فرد  بر  را  منفي اي  تاثیرات  که  مي شود  تعریف 
یا جامعه بر جاي مي نهد. به گفته سازمان صحي 

جهان، اعتیاد داراي ویژگي هاي زیر است:
• رشد رفتار دواجویي و دلمشغولي براي کسب 

مواد از همه راه هاي ممکن؛
اثرات  تجربه  براي  مواد  از  غیرالزم  استفاده   •

نشه آور؛

مواد  به  رواني  و  جسماني  وابستگي  بروز  و   •
مخدر.3

براساس تعریف هاي یادشده، خصوصیات معتاد 
عبارت است از:

1. به اجبار کشیده شدن و بدون اختیار به مصرف 
مواد مخدر، 

2. وابستگي جسمي و رواني به مواد، که چاره اي 
جز مصرف ندارد.

تحملي  اثر  بر  مقدار مصرف،  مرتب  افزایش   .3
مصرف مواد مخدر یعني اعتیاد فرایند پیشرونده 
دارد و به طور فزاینده میزان مصرف باال مي رود.4 

3.روش تحقیق 
تحقیقي،  پروژه  این  در  اطاعات  جمع آوري 
به شکل ساحوي با استفاده از پرسشنامه، مصاحبه 
بخش  آمللران  است.  پذیرفته  انجام  مشاهده  و 
حمایت از حقوق اطفال از دوازده دفتر ساحوي 
و والیتي بعد از سپري نمودن کارگاه آموزشي، 
والیت  هر  از  ساحوي  پرسشگران  استخدام  به 
پرسشنامه ها  اماي  عملي  کار  و  نموده اند  اقدام 
هفده  در   2009 سال  اپریل  اول  تاریخ  از  را 
والیت کشور آغاز نمودند. همچنین در راستاي 

تحقیق،  مطالب  مستندسازي  و  مواد  جمع آوري 
به مطالعات کتابخانه اي نیز در این زمینه پرداخته 

شده است.
4. جامعه و نمونه آماري 

ارقللام  به  توجه  با  تحقیق  ایللن  آمللاري  جامعه 
استفاده  بررسي  و  مطالعه  گزارش  در  ارایه شده 
 Afghanistan(( افغانستان  در  مخدر  مواد  از 
به  مربوط   2005 سال   Drug Use Survey
بین الملل  و جرایم  مخدر  مواد  علیه  مبارزه  دفتر 
گزارش  در  ارایه شده  ارقللام  و   )UNODC(
طفل  هزار  شصت   ،2007 سال  بشري  انکشاف 
معتاد در کشور مي باشد. نمونه آماري با اطمینان 
95 درصد و فاصله 3 و با توجه به گزارش هاي 
ارسالي کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر از 
رقمي  معتاد،  اطفال  تعداد  برافزایش  مبني  ساحه 

بالغ بر 1200 است.
 در مجموع 1151 پرسشنامه با اطفال معتاد و 45 
زمینه  این  در  مربوطه  مسووالن  همراه  پرسشنامه 
پرسشنامه ها حاوي سواالتي  است.  اما گردیده 
به شکل بسته و باز بوده است که در پایان کار، 
معلومات جمع آوري شده، با استفاده از دو برنامه 
)Excel( و )SPSS( تحلیل کمي گردیده است. 
مشاهدات  براي  بخشي  پرسشنامه،  هر  پایان  در 
پرسشگر در نظر گرفته شده بود که در مورد هر 

طفل به شکل جداگانه پر گردیده است.
پی نوشت ها:

دیدگاه  از  مخدر  مواد  جرایم  سالکي،  محمدرضا   .1
حقوق داخلي و حقوق بین الملل، کتاب دوم، فصل اول، 

مبحث سوم، ص 283
نشریه  مبارزه علیه مواد مخدر، جریده رسمي،  قانون   .2
وزارت عدلیه، شماره مسلسل )875( تاریخ 1384/9/27، 

ماده سوم، بند 7.
3. گزارش تحقیقي وضعیت زنان معتاد در افغانستان، ص 

4، از نشرات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
 4.نوري کرماني، محمدامیر؛ بررسي عوامل و پیامدهاي 
بنیاد فرهنگ و جامعه مدني-  اعتیاد در افغانستان، ناشر: 
 ،1384 سال  میوند،  انتشاراتي  بنگاه  ملي،  بیداري  برنامه 

چاپ اول.، ص9
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پناهجویان 
معترض در استرالیا 

کمپ مهاجرین 
را آتش زدند 

بررسي وضعیت 
اطفال معتاد در 
افغانستان 1388

تحقیقی از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

قسمت چهارم

حقوق شهروندی 
در قانون اساسی 

افغانستان با رویکرد 
تحلیل فصل دوم  

قانون اساسی

تحلیل ماده ی 25 قانون اساسی افغانستان
معانی بر ايت الذمه

و  »رهاساختن  عام  مفهوم  به  است  »بری«  عربی  ریشه ی  از  مصدر  برایت  کلمه 
مختلف  معانی  برایت الذمه  است.20  مسوولیت  زیان  اتهام  تکلیف  از  معافداشتن« 
دارد. از جمله در اصطاح فقه ی به معنی »فقدان تعهد« است. مثا »بیع البرایه« بیعی 
است که در آن فروشنده در صورت وجود نقص یا عیب در مبیع از هرگونه تعهد 
و  نقص  چنین  وجود  عادی  صورت  در  است.  آزاد  خریدار  برابر  در  مسوولیتی  و 
فقه  اصول  در  برایت الذمه  اما  می شود.21  بیع  بطان  یا  فسخ  مبیع موجب  در  عیبی 
اهمیت بسیار دارد. بنابر نظریه ی کلی و عام اصول فقه که در کتب معتبر این علم 
مذکور است مفهوم برایت بیان این اصل است که ذمه ی انسان اساسا آزاد از تکلیف 
است )االصل برایه الذمه(. مراد از این اصل می تواند این باشد که انسان فقط مکلف 
دلیلی حاکی  نبودن  یا در صورت  است  تعیین کرده  است که خداوند  تکالیفی  به 
برایت الذمه معنای  از  ما  اما منظور  بر آزادبودن است. 22  از تکلیف و تعهد فرض 
حقوقی کلمه است. برایت الذمه در قانون اساسی افغانستان به معنای بی گناهی است. 
البته بدین معنا که فرد متهم تا وقتي که به حکم قطعي محکمه با صاحیت محکوم 
علیه قرار نگیرد، بي گناه شناخته مي شود. »این مفهوم یک نوع مصونیت اجتماعی 
است تا جامعه را از گزند هرگونه اتهامات بی بنیاد محفوظ دارد. انسان افغانستانی و 
هر انسان دیگر در سطح جهان در پناه این دژ محکم در امنیت کامل آبرو و حیثیت 
به سر می برد. اما هرگاه این دژ فرو بریزد، افراد نیز بی پنا شده و در معرض آسیب و 
ضربه قرار می گیرد. این قاعده در عین حال یکی از بنیادهای محکم اخاق اجتماعی 
پولیس و دستگاه  به عللی توسط دستگاه  بنا  مثال هرگاه شخصی  به طور  نیز است. 
محاکمه ی  و  دادرسی  آیین  اصول  رعایت  با  که  زمانی  تا  شود  گرفتار  سارنوالی 
نگاه  اما  عادالنه و موازین عدلی و قضایی محکوم شناخته نشود، بی گناه می باشد. 
عوامانه به این قضیه چیست؟ قطعا نگاه عوامانه و عاری از معیار برایت الذمه حکم 
می کند هر فردی به محض گرفتارشدن توسط دستگاه قانون و هرفردی به محض 
اتهام مجرم و گناهکار محسوب می شود. اما اگر هرشخصی در راس برنامه ی زندگی 
نیز  بازاری  و  و کوچه  عوامانگی  قضاوت  بدهد،  قرار  را  برایت الذمه  اصل  خویش 

منهدم می گردد و موقعیت و آبرو و حیثیت تمامی افراد جامعه محفوظ می ماند.
مستندات برايت الذمه
برايت الذمه در قرآن 

افغانستان است.  تقنینی  از منابع اصلی حقوق اسامی و اسناد  به تحقیق یکی  قرآن 
برایت الذمه در قرآن شریف چند جای آن آمده است. از جمله در سوره ی توبه آنجا 
ا تَبَیََّن لَُه  که می فرماید: »َوَما َکاَن اْستِْغَفاُر إِبَْراِهیَم ِلَبِیِه إاِلَّ َعن مَّْوِعَدةٍ َوَعَدَها إِیَّاُه فَلَمَّ
برای  ابراهیم  یعنی و طلب آمرزش  َحلِیٌم.«23  اهٌ  إِبَْراِهیَم لوَّ إِنَّ  مِنُْه  أَ  تَبَرَّ  ِ ِلهّ َعُدوٌّ  َُّه  أَن
پدرش جز برای وعده ای که به او داده بود نبود و]لی[ هنگامی که برای او روشن 
شد که وی دشمن خداست از او بیزاری جست راستی ابراهیم دلسوزی بردبار بود. 
وِء إاِلَّ  یُء نَْفِسي إِنَّ النَّْفَس َلمَّاَرةٌ بِالسُّ همچنین در سوره ی یوسف می گوید: »َو َما أُبَرِّ
ِحیٌم.«24 یعنی من نفس خود را تبریه نمی کنم چرا که  َِّي إِنَّ َربِّي َغُفوٌر رَّ َما َرِحَم َرب
نفس قطعا به بدی امر می کند مگر کسی را که خدا رحم کند زیرا پروردگار من 
َِّذیَن َحقَّ  آمرزنده مهربان است. همین طور در سوره ی قصص آمده است که »قَاَل ال
إِیَّانَا  َما َکانُوا  إِلَیَْک  أْنَا  تَبَرَّ َغَویْنَا  أَْغَویْنَاُهْم َکَما  أَْغَویْنَا  َِّذیَن  ال َهُؤاَلء  َّنَا  َرب الَْقْوُل  َعلَیِْهُم 
یَْعبُُدوَن.«25 یعنی آنان که حکم ]عذاب[ براي شان واجب آمده می گویند پروردگارا 
اینانند کسانی که گمراه کردیم گمراهشان کردیم همچنانکه خود گمراه شدیم ]از 
دنبال  را  خود  پندار  ]بلکه  نمی  پرستیدند.  را  ما  می جوییم  بیزاری  تو  به سوی  آنان[ 
َِّذیَن  َِّذیَن آَمنُوا اَل تَُکونُوا َکال می کردند[ در سوره ی احزاب نیز می فرماید: »یَا أَیَُّها ال
ایمان  یعنی ای کسانی که  َوِجیًها«26   ِ الَّ ِعنَد  َوَکاَن  قَالُوا  ا  مِمَّ  ُ الَّ أَُه  فَبَرَّ مُوَسی  آَذْوا 
آورده اید مانند کسانی مباشید که موسی را ]با اتهام خود[ آزار دادند و خدا او را از 
آنچه گفتند مبرا ساخت و نزد خدا آبرومند بود. در سوره ی ممتحنه نیز می گوید که 
ا  َّا بَُراء مِنُکْم َومِمَّ َِّذیَن َمَعُه إِْذ قَالُوا لَِقْومِِهْم إِن »قَْد َکانَْت لَُکْم أُْسَوةٌ َحَسنٌَة فِي إِبَْراِهیَم َوال
 ِ ِ َکَفْرنَا بُِکْم َوبََدا بَیْنَنَا َوبَیْنَُکُم الَْعَداَوُة َوالْبَْغَضاء أَبًَدا َحتَّی تُْؤمِنُوا بِالَّ تَْعبُُدوَن مِن ُدوِن الَّ
َّنَا َعلَیَْک  ب ِ مِن َشْيٍء رَّ َوْحَدُه إاِلَّ قَْوَل إِبَْراِهیَم ِلَبِیِه َلَْستَْغِفَرنَّ لََک َوَما أَمْلُِک لََک مَِن الَّ
الَْمِصیُر.«27 یعنی قطعا برای شما در ]پیروی از[ ابراهیم  َوإِلَیَْک  أَنَبْنَا  َوإِلَیَْک  لْنَا  تََوکَّ
و کسانی که با اویند سرمشقی نیکوست آنگاه که به قوم خود گفتند ما از شما و از 
آنچه به جای خدا می پرستید بیزاریم به شما کفر می ورزیم و میان ما و شما دشمنی 
و کینه همیشگی پدیدار شده تا وقتی که فقط به خدا ایمان آورید جز ]در[ سخن 
با  تو آمرزش خواهم خواست  برای  ]نا[پدر]ی[ خود ]گفت[ حتما  به  ابراهیم ]که[ 
آنکه در برابر خدا اختیار چیزی را برای تو ندارم ای پروردگار ما بر تو اعتماد کردیم 
و به سوی تو بازگشتیم و فرجام به سوی توست. »أَُکفَّاُرُکْم َخیٌْر مِّْن أُْولَئُِکْم أَْم لَُکم 
بُِر.«28 یعنی آیا کافران شما از اینان ]که برشمردیم[ برترند یا شما را در  بََراءةٌ فِي الزُّ

نوشته ها]ی آسمانی[ خط امانی است.29 
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 می خواهم خالد نویسا را همچون آنتوان چخوف »راوی 
بزرگ قصه های کوچک« بنامم. همان سان که چخوف 
بزرگی  داستان های  مردم،  روزمره  زندگی  روایت  با 
نیز زندگی مردم را تصویر می کند بدون  آفرید، نویسا 
این که »درد روشنفکری« را بدون دلیل در داستان های 
گوهر  مالحت  از  داده  جا  خود  سادگی  از  سرشار 
یک سری  فدای  را  داستان  اصل  هم  یا  و  بکاهد  قصه 

تکنیک های داستانی نماید. 
با  را  سوم  هزاره  نویسنده  که  نباشد  منصفانه  شاید 
از مرگش می گذرد،  و هفت سال  نویسنده ای که صد 
دو  راویان  نویسا  خالد  و  آنتوان چخوف  کنیم.  مقایسه 
نسل متفاوت اند. از سوی دیگر هدف این همسان پنداری، 
اشاره به تقلید نیست؛ بل می خواهم بگویم که نویسا به 
وجود  با  و  است  متاثر  نویسش چخوف  طرز  از  شدت 
این که این تاثیر به زیبایی داستان هایش افزوده است، او 
نبشتاری  شیوه  با  فکر  و صاحب   مستقل  نویسنده  یک 

ویژه  است.
از سوی دیگر چخوف داستان نویس بزرگی بود و پس 
از گذشت بیشتر از صد سال هنوز هم از بهترین هاست 
و داستان هایش برای خواننده معاصر همچنان از تازگی 
و جذابیت برخوردارند. اصل هایی را که او برای نبشتن 
امروز هم طالیه دار  تا  بود،  برگزیده  داستان های کوتاه 
آفرینش  با  چخوف  آنتوان  داستان نویسی اند.  جریان 
داستان های کوتاه و نمایشنامه های بی همتا، مقام سترگی 
و  پیشگامان  از  او  دارد.  جهان  داستان نویسی  تاریخ  در 
کوتاه  زندگی  در  و  است  کوتاه  داستان  پایه گذاران 
چهل و چار ساله اش بیشتر از  هفت صد داستان کوتاه و 
نمایشنامه نوشت و مکتب جدیدی را در داستان نویسی 

بنیاد گذاشت. 
یا  و  خودش  دوران   رمان نویسان  خالف  چخوف 
سال های پیشتر از خود، شخصیت های داستانی خویش 
را از میان مردم  برمی گزید و با بازتاب برش کوتاه از 
زندگی  جریان  و  ملموس  واقعیت های  از  آنان  زندگی 
ماجراهای  از  که  این  بدون  می گفت،  سخن  عادی 
شگفتی برانگیز و یا هم مسایل شگفتی آور سخنی بگوید. 
چخوف نویسنده واقع گرا و مردمی بود. با این که هیچ 
داستان های  سپید نگری،  و  سیاه  و  شعارگویی  با  گاهی 
افق دید  با  داستان هایش  نداد، درون مایه  را رنگ  خود 
نویسنده  او  دیگر  سوی  از  است.  عجین  مردم نگرانه 
طبقات  به  گرایش   وجود  با  حتا  نبود.  ایدیولوژی زده 
راه  گورکی،  ماکسیم  با  نزدیکش  دوستی  و  فرودست 

نبشتن ویژه خودش را پیمود. 
چخوف، همان گونه که محتوای داستان هایش را ساده 
بیان می کرد، ساختار و چارچوب هایی را که  و شفاف 
محتوا  ساد گی،  به  نیز   برمی گزید،  داستان هایش  برای 
را دربر می کشیدند. با بیان دیگر، پیرنگ داستان هایش 
آن چه  طنز اند.  از  سرشار  و  خطی  ابهام،  بدون  ساده، 
ساختار  استوار،  نثر  می سازد،  برجسته  را  داستان هایش 
محکم و درون مایه اجتماعی اند که با طنز مالیمی درهم 

پیچیده است.
طنز چخوف ژرفانگر و پویا است. او با بازی با واژه ها 
طنز نمی آفریند تا خواننده سطحی نگر را به خنده وادارد؛ 
افزون بر این که در تمام آفریده های چخوف طنز جریان 
دارد، داستان های چون: »امریکایی وار«، »چاق و الغر«، 
»آدم  »شوخی«،  دانشمند«،  همسایه  به  »نامه  »ماسک«، 
خاطرات  از  »نقل  تخص«،  »بچه  زن«،  »انتقام  مغرور«، 
»از  صفت«،  »بوقلمون  »خوشحالی«،  دوشیزه«،  یک 
طنز  اصلی  بن مایه  با  و...  ایده آلیست«  یک  خاطرات 

آفریده شده اند.
با بیان دیگر، واقع گرایی، طنزپردازی و پیرنگ های ساده 
داستانی سه مولفه چخوف در نگارش داستان کوتاه اند. 
نیز  را  نویسا  داستان های خالد  مولفه های  هر سه،  همین 

می سازند.
عرصه  نام  صاحب  چهره های   از  یکی  نویسا   خالد 
او  است.  افغانستان  معاصر  ادبیات  در  داستان نویسی 
نویسند گی را از سال های  پایانی دهه شصت خورشیدی 
»فصل  نام های  به  داستان  گزینه  سه  است.  کرده  آغاز 
رمان  و  چاه«  و  »راه  بلند«،  شب های  »تصورات  پنجم«، 
نویسنده  نویسا  است.  رسانده  نشر  به  را  دانه«  و  »آب 
کم کاریست و در  این سال ها داستان های اندکی نبشته 
است؛ ولی بی گمان چونی داستان های او در برابر چندی 

همواره فربه تر نموده است. 
در  ناهمخوانی،  و  همخوانی  سازش،  تعامل،  تقابل، 
سوژه های داستانی نویسا فراتر از واقعیت نیستند، روایت 
دیگر،  بیان  با  واقعیت اند.  از  هنرمندانه ای  و  آیینه گون 
داستان های نویسا به شدت واقع گرا و خطی اند؛ حتا در 
سالیان پسین که نویسندگان با تکنیک های مدرن داستان 
نویسی، سوژه های خود را می پرورانند، او کمتر از این 
تکنیک ها بهره می گیرد، با این هم داستان های او پر از 
تا آخر  را  ساد گی خواننده  تمام  با  که  تکنیک هایی اند 
با خود نگه می دارد. ساده انگارانه خواهد بود اگر تصور 
داستان نویسی  جدید  تکنیک های  با  نویسا  که  گردد 
نویسا خیلی  این طور معلوم می شود که  ندارد.  آشنایی 

مطمین است که داستان های خطی او هماورد شایسته ای 
با داستان های پر از تکنیک های جدید اند.

نشانگر  نویسش  و  پردازش  شیوه  این  دیگر  سوی  از 
آن است که نویسا در این راه شتاب زده نیست، آرام و 
استوار گام برمی دارد و از گزینش راه نیز مطمین است. 
نویسا، در خط ساده  اگر داستان های  نیست  فروکاستی 
نیز  و  را روایت می کنند  مردم  معمولی  افقی زندگی  و 
غریب نیست زمانی که به تاویل هرمنوتیک نیاز می یابند 

و یا با آشنایی زدایی هم آغوش می گردند.
طنز نویسا، با طنز چخوف همسان است. این طنز عریان 
هم  زمانی  و   است  تلخ  طنز  گاهی  نیست.  مبتذل  و 
ریشخند فلسفی. گاهی این طنز، بر ساختارها و سنت ها 

کنایه ای  گاهی  و  می َآشوبد 
و  سیاسی  سامانه های  بر  است 
داستان هایی  نویسا  فرهنگی. 
طنز  ادبیات  مشمول  که 
در  اما  دارد؛  نیز  نویسی اند، 
که  طنزیست  از  مراد  اینجا 
کوتاه  داستان های  تمام  در 
دارند.  وجود  استثنا  بدون  او 
بتوان  شاید  منظر  این  از 
نویسان  طنز  از  یکی  را  نویسا 
طنز  که  دانست  معاصر 
متن  در  را  فلسفی  و  هوراسی 
داستان هایش جاری می سازد. 
کنایه  و  انتقاد، ظرافت، خنده 
اساسی  مایه های  از  فلسفی 
به  بیشتر  او  طنز  نویسا اند.  طنز 
درون خودش  با  انسان  جدال 

آدمیان  پیچیده  روان  و  انسانی  زندگی  روابط  جبر  و 
عناصر  از  داستانی خالی  نویسا، کمتر  اساسا  می پردازد. 
طنز دارد. او همچنان طنز های مستقلی نیز چون »پاسخ به 
»دانش تون«،  فلسفی«، »سخنرانی«،  یک سوال جاویدان 

»شعر وب الگ افغانی« را پرداخته است. 
بیان  ماجرا  و  حادثه  در  و  ساختاریست  نویسا  طنز 
می گردد. به گونه مثال در داستان »سرخ و سپید« با دید 
کرده  تصویر  را  بیمار  روان های  و  مردم  جامعه شناختی 
و یک فرایند ناکام را نقد می کند. یا هم داستان زیبای 
مدنی  ادبی-  اعتراض  و  عمیق  نیشخند  که  چاه«  و  »راه 
یک نویسنده را نسبت به وضعیت جاری  به خوبی نشان 

می دهد.
باز آفرینی و بازنمایی حالت های پیچیده روانی با ابزار 
نویسنده  دو  هر  ویژ گی های  از  شفاف  و  ساده  خیلی 
است. در داستان »سخنرانی«، گره های روانی شخصیت 
وانمود  برایش  کودکی  از  که  جان«   »اغه  مرکزی 
می شود،  بزرگی  آدم  آینده  در  گویا  که  بود  شده 
این  واکنش های  و  کنش  بازپرداخت  می گردد.  بیان 
ناکامی،  می دهد.  ارایه  را  ویژه  تیپ  یک  شخصیت 
نوعی،  شخصیت  این  قهر  و  شکست  حرمان،  یاس، 
که  مردم  از  دیگر  گروهی  بر  می یابد  تعمیم  نحوی  به 
همین ویژ گی ها را دارند. اغه جان تصادفا  چانس این را 
می یابد که در برنامه ای سخنرانی کند. او چندین ساعت 
متاسفانه  اما  می کند؛  سخنرانی  یک  نبشتن  صرف  را 
بی مایه،  است  پارچه ای  درمی آید  آب  از  که  چه  آن 
بی انسجام و بی محتوا و پر از غلط های  امالیی و انشایی؛ 
او  نماید.  خودنمایی  که  برایش  است  فرصتی  این  ولی 
ورق ها  که  درمی یابد  سخنرانی  آغاز  از  پیش  دقایقی 
تمام  و  می برد  پناه  ذهن  به  ناگزیر  است،  کرده  گم  را 
مایه های آن را که محصول تفکر یک عمر اند، در مقابل 
شنوندگان پهن می کند و در نتیجه، سخنرانی او تکه ای 

بی انسجام تر از نبشته  برون می آید:
از  و  می شد  نامربوط  دم  به  دم  حرف هایش  جان  »آغه 
اما  می شد  نزدیک  خاتمه  به  سخنرانیش  می افتاد.  رمق 
سینه اش  درون  مذابی  چیز  یک  بود.  نشده  یخ  دلش 
آخرین  و  اولین  این  که  می کرد  فکر  شاید  بود.  افتاده 
آخر  در  است.  بوده  او  زندگی  در  چانس  و  سخنرانی 
افتاد که شیر پودر  گفت که بدبختی وقتی میان آدم ها 
جای شیر مادر را گرفت. اما باالخره بدون این که پایانی 

به سخنانش بدهد از پشت میز پس خزید و به جانب در 
خروجی راه افتاد. باخته بود. چشمانش سیاهی می رفت 
گمان  می داد.  دست  برایش  گریزانی  تهوع  حالت  و 
تعقیبش می کند.«  بزرگی یک کوه  به  می کرد صدایی 

)1(
هر چند موضوع داستان های هر دو نویسنده  مسایل ساده 
داستان ها  این  درون مایه  ولی  پیرامون اند،  انسان های  و 
بیان  فلسفی  تلخ  طنز  با  که  انسانیست  پیچیده  روابط 
می گردند و با افق دید ویژه نویسندگان بازتاب می یابند.

از  دیگر  یکی  داستانی،  شخصیت های  روان شناختی 
»آه«،  داستان های  در  نویسا اند.  نویسش  ویژ گی های 
»سخنرانی«، »فصل پنجم«، »غم های یک قلب کوچک« 

روانکاوی  خوبی  به  شخصیت ها  سنا«،  اپه  »اگنی  و 
شده اند و خواننده را به روزنه های درون این شخصیت ها 
شدت  به  نیز  چخوف  داستان های  می کنند.  رهنمایی 
می شود  داخل  افراد  ذهن  عمق  به  او  روانکاوانه اند. 
داستان های  می دهد.  بازتاب  را  شخصیت های شان  و 
»انگور  ملوس«،  سگ  با  »بانو  »آنیوتا«،  »متشکرم«، 
نمونه های  هوس«   یک  و  »هزار  و  »دشمن«  فرنگی«، 
داستانی  شخصیت های  روان  نمود  برای  خوبی 
داستان های  از  پایان شگفتی انگیز  شماری  چخوف اند. 
نویسا نیز با سبک نوشتاری چخوف همسانی هایی دارد. 
افزون بر همسانی فضاهای داستانی و ساختاری، شماری 
از داستان های هر دو نویسنده به نحوی شگفتی انگیزی 
قلب  یک  »غم های  داستان  مثال  طور  مشابه اند؛  هم  به 
کوچک« نویسا با »وانکا«ی چخوف خیلی شبیه  است. 
احتماال هزاران داستان در مورد پسرهای کوچک فقیر 
و یتیم و کارگر نبشته شده اند، اما مشابهت های این دو 

بی شمار اند.
شخصیت  و  داستانی  مشابه  فضای  که  دیگری  داستان 
همسان با داستان کوتاه  »اندوه« از چخوف دارد، داستان 
آن  از  داستان  دو  این  است.  نویسا  درد«  خیر  به  »صبح 
جهت با هم مشابه نیستند که در آنها پیرمردان گادی ران 
قصه  بن مایه  اصلی اند؛  اسپ های خود شخصیت های  با 
مشابه،  فضای  اما  است،  متفاوت  داستان  دو  این  در 
تلخکامی اند  و  نیستی  مانیفست  و  همسان  وضعیت های 
روانی  ویژ گی های  می سازند.  همسان  را  دو  این  که 
و  پوتاپوف  یوآن  مشابه اند.  هم  با  شخصیت،  دو  هر 
صوفی رشید دو پیرمرد ناامید و پر از عسرت و حسرت 
دو  و  مهربانی اند  و  مصاحبت  تشنه  که  گم کرده  فرزند 
اسپ الغر و مردنی با گادی های  شکسته و فرسوده و 
جمعیت بی تفاوت به اندوه این دو در پیرامون  به گونه 

شگفتی انگیزی این دو داستان را مشابه می سازد.
زنانه نویس  نویسنده  یکسره  را  نویسا  نمی توان  گرچه 
موقعیت  و  زندگی  دغدغه های  و  زن  اما  دانست، 
را  نویسا  داستان های   بیشتر  درون مایه  زنان،  اجتماعی 
شکل می دهند.  بازتاب زندگی زنان به عنوان سوژه های 
بلند  بسامد  که  این  با  چخوف  آفریده های  در  اصلی 
نیز خیلی طبیعی  او  داستان های  متن  زنان در  اما  ندارد، 

حضور دارند و به دقت روانکاوی گردیده اند. 
داستان های هر دو نویسنده با وجود ساد گی ساختاری، 

ساده نگری به پیرامون نیست. با این هم در خوانش این 
داستان ها به رهیافت هرمنوتیک  نیازی نیست و متن به 
بحث  نتیجه  در  و  می دهد  بازتاب  را  چیز  همه  ساد گی 
فرامتن به میان نمی آید. البته داستان هایی چون »سرخ و 
سپید« یا  »تصورات شب های بلند« نویسا افزون بر متن، 
تاویل های  که  می کنند  دعوت  فرامتنی  به  را  خواننده 
»تصورات  داستان  همچنین  برمی تابند.  را  گوناگونی 
که  است  یافته  نمود  آشنایی زدایی  با  بلند«،  شب های 

امکان تاویل را میسر می گرداند.
ولی نویسا خالف چخوف، به زبان و نثر داستانی کمتر 
توجه کرده است؛  با این که بی توجهی او به زبان و شیوه 
کوتاه  داستان های  گزینه  نخستین  در  که  متن  پردازش 
سال های  داستان های  در  داشته اند،  وجود  فراوان  او 
وجود حضور  با  است.  یافته  کاهش  به شدت  او  پسین 
از داستان ها، می توان گفت  نثر غیرداستانی در شماری 
که نویسا به زبان روان و داستانی ای ویژه خودش دست 
یافته است؛ یعنی وقتی داستانی از او  می خوانی که نامی 
را در پیشانی  ندارد به آسانی می توانی حدس بزنی که 

نویسش نویسا است.
تشبیهات،  استثنا  بدون  نویسا  خالد  داستان های  تمام  در 
گویا  که  دارند  وجود  معترضه ای  جمله های  و  کنایه ها 
انجام می دهند. گاهی آنها  در رسانش  وظیفه تشبیه را 
ولی   طنزی اند؛  و  جالب  گاهی   می کنند،  یاری  مفهوم 
همین  به  و  ندارند  شبهه ای  وجه  هیچ  تشبیهات  گاهی 
نه چیزی  و  می اندازند   خنده  به  تنها  را   دلیل خواننده 
او  داستانی  نثر  به  موارد  بیشتر  در   تشبیهات  این  بیشتر. 
صدمه می زنند و خواننده هر گاهی که با این تشبیهات 
مواجه می شود، خالد نویسا را می بیند که حضور خود را 
بدون موجب در متن نشان می دهد. این شیوه نبشار در 
تمام داستان های نویسا حضور دارد؛ گویی او نمی تواند 

خود را از متن داستان کنار بکشد:
به  را  فیل مرغش  که  دانستم  بابا  حاجی  گپ های  »از 
همان اندازه دوست دارد که یک خرس به عسل عشق 

می ورزد.« )ص 11 -2(؛ 
»او مثل این که به حشرات روی یک تکه دیوار کثیف 

بنگرد، به همه نظر انداخت.« ص 19-2؛
»اما همین طور که تعیین مرز پیشانی و فرق سر یک کله 
تاس مشکل است، فهمیدن گپ های او نیز دشوار بود.« 

ص 19 -2؛ 
»درست مثل دروازه بانی که می رود تا توپ وارده را از 

بیخ جال بیاورد.« ص 22 -2؛ 
»... اما دقایقی بعد صدای زنی به تیزی صدای یک مرغ 

زیر کاردرفته به گوشش خورد.« ص 38 -2؛ 
»زنی که به ماتکه خشت می مانست ایستاد.« ص40 -2؛ 
پدرش  طرف  پهلو  به  و  زد  غلتی  پنجره  پشت  از  »نبی 
لول خورد و بعد رو به دل افتاد؛ درست مثل یک سنگ 

پشت.« ص 43 -2؛ 
به  با نمره عوضی  با گیچی شخصی که عینکی  »کبوتر 

چشم زده باشد، ناشیانه پیش رفت...« ص 59-2؛ 
که  آدمی  یک باره  چرا  که  می آورد  یاد  به  نه  و   ...«
پایین  لوکسی  موتر  از  بود،  به گردن خر  گردنش شبیه 

شد...« ص 59 -2؛ 
و  زد  غوطه  درخت  فراز  بر  بار  هفت  خشمگین  »باز 
از  باشد،  شده  باصره  اشتباه  دچار  که  این  مثل  باالخره 

آن جا دور شد.« ص 65 -2؛
»شاید احساس کبوتر صلح به اندازه احساس یک سرباز 
 70 بود؛« ص  نظام  به  ورودش  اول  روزهای  در  جدید 

-2؛ 
کرده  آغاز  را  سنبله  ماه  تازه  صبح  که  دهقان  دو  »آن 
بودند، با دیدن تانک ها و ماشین های محاربوی یک باره 
به پرندگانی مانند شدند که بی خبر سنگ خورده باشند.« 

ص 77 -2
نویسا، در مواردی با تشریحات اضافی به ساختار داستان 
آسیب می رساند.  به گونه مثال داستان زیبا و دلپذیری 
دارد،  ارگانیکی  و  محکم  ساختار  که  را  »نامرد«  چون 
داستان  سطر  فرجامین  در  که  توضیحی  کوتاه  جمله  با 
می آورد، از ریخت می اندازد. خواننده از خوانش جمله 
از  پس  می گردد،   بیزار  بود«  شده  نامرد  دیگر  »امراهلل 
رسانش چندباره پیام در متن، این تلنگر مضاعفی است 

به خواننده که: اگر نمی دانی، بدان که چنین شد.
کارهای  آخرین  از  که  »کاریز«  و  »نامرد«  داستان های 
نویسا اند، نشان می دهند که او همچنان حرکت به پیش 

رونده دارد.
حاشیه:

به  تطبیقی  ادبیات  تز  با  که  کوشیده ام  جستار  این  در 
این  نبشتاری  همسانی های  و  ریشه ها  و  پیوندها  بررسی 

دو نویسنده بپردازم. 
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نیروهای ارتش سوريه وارد شهر درعا شدند

وعده ی صالح به کاهش خشونت در يمن کمک نکرد

بر اساس گزارش  ها، صدها تن از نفرات ارتش سوريه همراه 
اين  با تانک و موترهای نظامی وارد شهر درعا در جنوب 

کشور شده اند.
دولت  عليه  اعتراضی  تظاهرات  اصلی  مراکز  از  درعا  شهر 
سوريه بوده و نخستين تظاهرات ضد دولتی در ماه گذشته 
از اين شهر شروع شد و به تدريج به شهرهای ديگر سوريه 

سرايت کرده است.
يکی از ساکنان شهر درعا به خبرگزاری فرانسه گفته است 
که نيروهای نظامی و امنيتی از مسيرهای مختلف وارد شهر 

شده اند و جريان برق هم قطع شده است.
روز يکشنبه، گزارش شده بود که بر اثر تيراندازی نيروهای 
در  جبله،  ساحلی  شهر  در  تظاهرکنندگان  سوی  به  امنيتی 

شمال غرب سوريه، دست کم يک نفر کشته شده است.
به گفته فعاالن حقوق بشر، از زمان آغاز تظاهرات ضددولتی 

در سوريه تا کنون بيش از 300 نفر کشته شده اند.
بر اساس گزارش ها، از صبح روز دوشنبه، صدای تيراندازی 

سنگين در شهر درعا به گوش می رسد و واحدهای نظامی 
در صدد بودند کنترول کامل شهر را در دست گيرند.

را  درعا  شهر  اخير،  روزهای  در  دولت  مخالف  فعاالن 
منطقه ای آزاد توصيف کرده بودند.

اين  تظاهرکنندگان در  به کشتار  اعتراض  اين، در  از  پيش 
شهر، دو نفر از نمايندگان مجلس و يکی از مقامات مذهبی 

محلی استعفا دادند.
از شهرهای ديگر سوريه هم گزارش شده است که نيروهای 
امنيتی مسلح، با يونيفورم و يا لباس شخصی، به گشت زنی 
تظاهرات  برگزاری  از  ظاهرا  تا  پرداخته اند  جاده ها  در 

جلوگيری کنند.
شرايط،  کردن  آرام  برای  سوريه  دولت  گذشته،  هفته 
قانون وضعيت فوق العاده را لغو کرد، ولی دادن اين امتياز 
زمان، دولت  از آن  و  نکرد  آرام  را  تظاهرات  مخالفان،  به 

سوريه برای فرونشاندن اوضاع به زور متوسل شده است.

يمن،  جمهور  رييس  صالح،  عبداهلل  علی  حالی که  در 
از  ديگر  ماه  تا يک  که  است  موافقت کرده  اصولی  بطور 
همچنان  مخالفان  از  نفر  هزاران  کند،  گيری  کناره  قدرت 
به تظاهرات خود ادامه داده و خواهان استعفای فوری وی 

شده اند.
فارس،  خليج  همکاری  شورای  پيشنهادی  طرح  اساس  بر 
با  توافق نامه  يک  امضای  از  پس  روز  سی  تا  صالح  آقای 
مخالفان، قدرت را به معاونش واگذار کند و در عوض به او 

تضمين داده شود که مورد تعقيب قضايی قرار نگيرد.
با اين وجود، هزاران نفر از مردم معترض در صنعا، پايتخت 
و  داده اند  ادامه  آميز  اعتراض  تجمعات  به  همچنان  يمن، 

می گويند که به وعده آقای صالح اعتماد ندارند.
رييس جمهور يمن روز يکشنبه در مصاحبه ای با بی بی سی 
را  آن  و  داد  هشدار  اعتراضات  افزايش  خطرات  درباره 

کودتا توصيف کرد.
تازه ای  آميز  اعتراض  راهپيمايی های  همچنين  يکشنبه  روز 

در صنعا و چند شهر ديگر يمن انجام شد.
در  ارتش  واحدهای  از  شماری  که  حاکيست  گزارش ها 
آنها  از  حلقه ای  ايجاد  با  و  پيوسته اند  معترضان  به  صنعا 

محافظت کردند.

اعتراضات در يمن که از حدود دو ماه پيش آغاز شده بيش 
از 130 کشته برجای گذاشته است.

رييس جمهوری يمن به بی بی سی گفته که القاعده به مقر 
معترضان نفوذ کرده که اين باعث بروز مشکالت پيچيده ای 

برای کشورهای غربی خواهد شد.
پيشنهادی  طرح  دولت  مخالف  حزب  هفت  از  ايتالفی 
يمن  در  قدرت  انتقال  برای  فارس  شورای همکاری خليج 

را پذيرفته است.
خبرگزاری  به  يمن،  شامی، سخنگوی حزب حاکم  طارق 
فارس  به شورای همکاری خليج  اين حزب  رويترز گفت 
پذيرفته  کامل  طور  به  را  شورا  اين  »طرح  که  داده  اطالع 

است.«
بر اساس اين طرح که عربستان سعودی و پنج کشور عرب 
ديگر حاشيه خليج فارس پيشنهاد داده اند که در طول يک 
ماه از امضای موافقتنامه با مخالفان، علی عبداهلل صالح قدرت 

را به معاونش عبدربه منصور هادی واگذار می کند.
استقبال کرده  از تصميم علی عبداهلل صالح  امريکا   دولت 
است. کاخ سفيد از همه جناح های درگير خواسته است که 

انتقال صلح آميز قدرت را »سريعا« عملی کنند.
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امریکا به انتشار اسناد گوانتانامو 
توسط ویکی لیکس اعتراض کرد 

بازداشتیان  درباره  تازه ای  شده  طبقه بندی  مدارک  انتشار 
چندم  بار  برای  ویکی لیکس،  وب سایت  توسط  گوانتانامو 
اعتراض دولت ایاالت متحده امریکا را به این وبسایت افشاگر 

به دنبال آورد.
این اسناد که در شماری از روزنامه های امریکایی و اروپایی 
منتشر شده اند، اطالعات فاش نشده ای را درباره جنجالی ترین 

زندانیان امریکا در معرض افکار عمومی قرار داده اند.
چندین  اختیار  در  یکشنبه شب  که  ویکی لیکس  جدید  اسناد 
نشریه قرار گرفته است، شامل جزییات بازجویی ها و مدارک 
حقوقی مربوط به حدود ۷۰۰ بازداشتی گوانتاناموست؛ افرادی 

که از سوی امریکا متهم به اقدامات تروریستی شده اند.
جمله  از  مدارک  این  اسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
شامل برآورد امریکا از میزان تهدیدی است که آزادسازی هر 
یک از این افراد می تواند برای ایاالت متحده به همراه داشته 

باشد.
تا کنون ۶۰۴ نفر از بازداشتی های گوانتانامو، از این زندان فوق 
امنیتی واقع در خلیج کوبا به بیرون منتقل شده اند، درحالی که 

۱۷۲ تن دیگر همچنان در آن باقی مانده اند.
بازجویی ها  نحوه  فاش کردن  با  سویی  از  اسناد  این  انتشار 
می تواند بهانه های بیشتری را برای حمله به سیاست های امنیتی 
از  و  دهد؛  قرار  بشری  حقوق  سازمان های  اختیار  در  امریکا 
پروژه  است  برخی گمانه زنی ها ممکن  اساس  بر  دیگر  سویی 

باراک اوباما را برای بستن این بازداشتگاه دچار دردسر کند.
از  شماری  که  می دهد  نشان  انتشاریافته،  تازه  اسناد  از  بعضی 
که  هستند  آن  از  خطرناک تر  بسیار  گوانتانامو  بازداشتی های 
معنای  به  می تواند  که  موضوعی  می شد.  تصور  این  از  پیش 

پیچیده تر شدن پروژه تعطیلی گوانتانامو باشد.
ویکی لیکس  تازه  اسناد  تایمز،  نیویارک  روزنامه  گزارش  به 
متهم  محمد،  شیخ  خالد  درباره  را  تازه ای  اطالعات  جمله  از 

ردیف اول در طراحی حمالت ۱۱ سپتامبر، به دست می دهد.
بنا بر این گزارش، او دستور ترور پرویز مشرف، رییس جمهور 
امریکا  مریلند  ایالت  مقیم  توسط شخصی  را  پاکستان،  پیشین 

صادر کرده بود.
به گزارش روزنامه تایمز چاپ بریتانیا، این مدارک محرمانه از 
سوی دیگر پرده از اسرار بازداشتی دیگری به نام عبدالرحیم 

النشیری برمی دارد.
النشیری در بازجویی ها اعتراف کرده است که رده او از خالد 
شمار  به  القاعده   ۳ شماره  فرد  زمان  آن  در  که  محمد  شیخ 

می رفت، باالتر بوده است.
او که متهم به نقش داشتن در بمب گذاری سال ۲۰۰۰ علیه ناو 
امریکاست، یک جهادی تمام عیار معرفی  »یو اس اس کول« 
کردن  کم  برای  آمپول هایی  خودخواسته  شکل  به  که  شده 

قوای جنسی استفاده می کرده است.
النشیری گفته است که به اعتقاد او زنان باعث منحرف شدن 
افکار می شوند، و به همین دلیل به همقطارانش توصیه می کرده 
که از آمپول های ناتوانی جنسی استفاده کنند تا زمان بیشتری 
اسناد  در  دیگر  پرونده های  از  یکی  باشند.  داشته  جهاد  برای 
ویکی لیکس فاش می کند که یک بازداشتی استرالیایی به نام 
ممدوح حبیب تحت بازجویی های شدید اعتراف کرده است 
که قصد داشته یک هواپیمای خطوط هوایی استرالیا را برباید.

ربایندگان  از  نفر  شش  که  است  کرده  اعتراف  همچنین  او 
هواپیما در حمله های ۱۱ سپتامبر را آموزش داده است.

ویکی لیکس  سوی  از  که  شده ای  طبقه بندی  اسناد  اساس  بر 
منتشر شده است، این اعتراف ها تحت فشارهای شدید، و در 
بازداشتگاه های  از  شش ماهی گرفته شده که حبیب در یکی 

مخفی سی آی ای در خاک مصر به سر می برده است.

نیروهای ناتو محل اقامت قذافی را هدف قرار دادند

ویروس جدید جاسوسی توسط ایران شناسایی شد

در حمله نیروهای هوایی ناتو به مجموعه باب العزیزیه، 
در  لیبیا  رهبر  قذافی،  معمر  اقامت  و  کار  محل  مجتمع 
طرابلس، سه ساختمان به شدت آسیب دیده اند و سقف 

یکی از آنها فرو ریخته است.
مقامات لیبیا، این ساختمان ها را در مجموعه »باب العزیزیه«، 

محل برگزاری نشست های معمر قذافی خوانده اند.
زمان  در  قذافی  معمر  شخص  که  است  نشده  معلوم 

حمله های ناتو در کجا بوده است.
امنیتی مقر آقای قذافی اعالم کرده اند که در  مسووالن 
جریان این حمله ها چهار نفر زخمی شده اند، ولی پیش از 
این، خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که بر اثر حمله 
صبح روز دوشنبه دست کم ۴۵ زخمی شده اند که حال 

۱۵ نفر از آنها وخیم است.
به گزارش بی بی سی، در ساعات ابتدایی روز دو شنبه و 
همزمان با پرواز هواپیماهای ناتو بر فراز طرابلس، صدای 

انفجارهای شدید از این شهر به گوش می رسید.
بوده  طرابلس  به  ناتو  حمالت  شدیدترین  از  یکی  این 

است.
حمله ها،  این  جریان  در 
سه  برنامه های  پخش 
دولتی  تلویزیونی  شبکه 
ولی  شد،  قطع  سریع  لیبیا 
سر  از  دوباره  آن،  از  بعد 

گرفته شد.
از  همچنین  گزارش ها 
شهر  در  درگیری  ادامه 
مصراته،  محاصره  تحت 
لیبیا  غرب  در  واقع 

حکایت دارد.
روزنامه نگار  یک 

بریتانیایی فعال در این شهر، روز یکشنبه گفت که صدای 
انفجارهای پراکنده و تیراندازی شنیده است.

قذافی کنترول  نیروهای  نظر می رسد که  به  او،  به گفته 
سه ناحیه از چهار ناحیه ای را که پیشتر در اختیار داشتند، 

در دست گرفته اند.
مخالفان می گویند که نیروهای حکومتی مرکز شهر را به 

شدت بمباران کرده اند.
را متوقف  بود که عملیات در مصراته  لیبیا گفته  دولت 

کرده است.

هدف  دیگر  بار  کشور  این  که  گفته  ایرانی  مقام  یک 
حمله ویروس کامپیوتری قرار گرفته است.

غالمرضا  با  مصاحبه  متن  مهر  خبرگزاری  دوشنبه،  روز 
منتشر  را  ایران  غیرعامل  پدافند  سازمان  رییس  جاللی، 
کرده که در آن وی از کشف یک ویروس جاسوسی به 
نام استارس خبر داده و گفته است که کارشناسان ایرانی 

این ویروس را شناساسی کرده اند.
کامپیوتری  شبکه های  به  استارس  ورود  جاللی  آقای 
ایران را تهاجم »دومین ویروس جاسوسی« پس از نفوذ 
ویروس استاکس نت دانسته و گفته است که استارس، 
فایل های دولتی را هدف قرار می دهد اما در مورد نتیجه 

این تهاجم، توضیحی نداده است.
وی گفته است که کارشناسان ایرانی به بررسی 
این ویروس پرداخته اند اما هنوز به نتیجه نهایی 
و قطعی در این زمینه نرسیده اند و افزوده است 
برای  اقدام الزم  از شناساسی کامل،  که پس 

مقابله با این ویروس اقدام خواهد شد.
آقای  استارس،  شناسایی  در  تاخیر  مورد  در 
جاللی گفته است که این ویروس »هماهنگ 
و همساز با سیستم بوده، تخریب آن در مرحله 
اول بسیار کم است به شکلی که ممکن است 
دولتی  دستگاه های  اجرایی  فایل های  با  بعضا 

اشتباه گرفته شود.«
و  امداد  مدیریت  مرکز  ایرانی،  مقام  این  گفته  به 
هماهنگی عملیات رخداد کمپیوتری - ماهر - که تحت 
نظر شرکت فناوری اطالعات وزارت ارتباطات فعالیت 
می کند، مسوول کشف این نوع بدافزارهاست و پس از 
این  با  مقابله  به  آنها،  فعالیت  نوع  و کشف  رمز گشایی 

ویروس ها می پردازد.
غالمرضا جاللی در مورد مقابله با ویروس استاکس نت، 
اتومی  نیروگاه  کامپیوتری  سیستم  است  شده  گفته  که 
بوشهر را هدف قرار داده بود، گفته است که مقابله با این 

ویروس به این معنی نیست که تهدید آن به طور کامل 
برطرف شده باشد.

عمر  طول  یک  »ویروس ها  که  است  داده  توضیح  وی 
مشخصی دارند و ممکن است به شکل دیگری فعالیت 

خود را ادامه دهند.«
حمالت  منشا  مورد  در  غیرعامل  پدافند  سازمان  رییس 
و  امریکایی ها  اینکه  وجود  »با  است:  گفته  ویروسی 
به  به سایت های ما حمله می کنند و توجهی  اسراییلی ها 
مسایل حقوقی ندارند، اما این موضوع به لحاظ حقوقی 

مسایل خاص خود را دارد.«
در مورد واکنش ایران نسبت به تهاجم ویروسی، آقای 
پیگیری  به  خارجه  امور  وزارت  توجهی  کم  از  جاللی 
»دستگاه  است:  افزوده  و  مساله سخن گفته  این  حقوقی 
ما باید بیش از پیش به موضوع پیگیری حقوقی عملیات 
تهاجم سایبری علیه جمهوری اسالمی توجه نماید زیرا 
خیلی از کشورها، مثل روسیه، هرگونه تهاجم سایبری را 

جنگ رسمی علیه خود تلقی می کنند.«
غالمرضا جاللی در عین حال گفت: »البته شاید کسی به 
طور شخصی سایت های دشمن را هک کند، ولی اگر 
دولتی بخواهد به طور رسمی وارد این کار شود، طبیعتا 

باید ابتدا ابعاد حقوقی این کار مشخص شود.«

نوت: نشر این پیام از مورخ ٥ ثور الی ٧ ثور ادامه خواهد داشت

نوت: نشر این پیام از مورخ ٨ ثور الی ١٠ ثور ادامه خواهد داشت

نوت: نشر این پیام از مورخ ١١ ثور الی ١٣ ثور ادامه خواهد داشت
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