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 احتمال شنود مکالمات تلیفونی 
مقا م های عالی رتبه دولتی

توسط سیم باکس های بدون مجوز
4

از تصمیم کمیسیون مستقل 
انتخابات استقبال می کنیم
ایتالف حمایت از قانون: رییس پارلمان وظیفه خود را درست انجام نداده است

برخی منابع گفته اند که تالش برای 
پارلمان  وظایف  الیحه ی  در  تغییر 
بی کفایتی  دلیل  به  زیرا  دارد؛  وجود 
تالش هایی  مجلس،  کنونی  رییس 
یا  و  قانونی  یونس  بازگشت  برای 
چهره های موثر دیگر در جریان است.

تاکنونی  گفت  سعادتی  آقای  ولی 
نمایندگان  میان  در  تصمیمی  چنین 

وجود ندارد. 

یوناما: کارشنان نسبت به 
امضای قرارداد 

استراتژیک با امریکا 
خوشبین هستند

حال  تا  واشنگتن  و  کابل  که  حالی  در 
درازمدت  همکاری های  سند  مورد  در 
توافق  به  کشور  دو  میان  استراتژیک 
نهایی نرسیده اند، برخی از کارشناسان و 
تحلیلگران می گویند در صورتی که این 
سند در چهارچوب یک اعالمیه یا پیمان 
هم تنظیم شود به نفع افغانستان خواهد بود.

بحث ها  بعدی  دور  است  قرار  با آن که 
همکاری های  تازه  سند  تهیه  مورد  در 
و  کابل  بین   استراتژیک  درازمدت 
ملی  امنیت  مشاورین  میان  واشنگتن 
افغانستان و ایاالت متحده در ماه سپتامبر 
سال جاری دنبال شود، شماری از آگاهان 
به این باورند که تامین روابط دراز مدت 
استراتژیک میان امریکا و افغانستان در هر 
اهمیت  و  مفاد  از  افغانستان  برای  حالت 

برخوردار است.
استاد دانشگاه و یکی  بشر  فاروق  داکتر 
می گوید  سیاسی  مسایل  کارشناسان  از 
که این سند بین دو شخص نه بلکه میان 
دو حکومت به امضا می رسد و به گفته 
او  موادی که در سند چه به شکل اعالمیه 
و یا معاهده جا داده می شود،  نیز عملی 

خواهد بود.
دو  بین  موافقه  یک  »این  گفت:  وی 
شخص نه، بلکه بین دو دولت می باشد. 
را  خود  وجایب  همان  دولت  یک  اگر 
انجام نمی دهد این موضوع باالی شهرت 
وارد  تاثیر  بسیار  دولت  آن  بین المللی 
می کند. روی این دلیل اگر این به شکل 
تفاهمنامه هم باشد، در حقیقت به این معنا 
نیست که آنها اراده تطبیق آن را ندارند، 
کشمکش های  از  می خواهند  آنها  بلکه 
قانونی که بین قوه مقننه دو کشور به میان 

می آید، جلو آن را گرفته باشند.«
این در حالی است که حکومت افغانستان 
درازمدت  روابط  که  دارد  تاکید 
امریکا  و  افغانستان  میان  استراتژیک 

براساس یک پیمان برقرار شود.
در  متحده  ایاالت  سفیر  راین کراکر  اما 
کابل به تازگی گفته بود که این روابط در 

چوکات یک اعالمیه تنظیم خواهد شد.
داکتر رنگین دادفر سپنتا مشاور امنیت ملی 
اخیرا گفت در صورتی که این سند در 
چوکات اعالمیه تنظیم شود، تطبیق آنچه 
نخواهد  الزامی  می شود  توافق  آن  روی 

بود.
شماری از کارشناسان و تحلیلگران روز 
بحث  مورد  این  در  نشستی  در  سه شنبه 
بنیاد فکری محمود  از سوی  کردند که 

طرزی در کابل راه اندازی شده بود.
این  از  دیگر  یکی  هوتکی  عبدالرحمان 
افغانستان  حکومت  که  گفت  آگاهان 
همکاری های  سند  تهیه  راستای  در  باید 
با امریکا از دقت  درازمدت استراتژیک 
الزم کار بگیرد و روی مسایلی به توافق 

برسد که منافع کشور در آن نهفته باشد.
وی افزود: »در بخش های صلح، امنیت، 
امنیتی  تقویت سکتور  و  اقتصادی  رشد 
شود.  گنجانیده  ماده هایی  مشخصا  باید 
منطقه  سطح  در  افغانستان  موقعیت 
بین المللی  فشار  شود،  مشخص  باید 
بین  تضمینات  و  آید  به وجود  باید 
عدم  که  شود  گرفته  منطقوی  المللی 

مداخله ی شان در افغانستان باشد.«

اسامه، موسیقی...

عناوین مطالب امروز:
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مقام های حکومتی 
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دیکتاتورهامیمیرند
ولیعبرتنمیگیرند

دیکتاتور  پسران  از  یکی  قذافی،  سیف االسالم 
شمار  به  پدرش  احتمالی  جانشین  که  لیبیا  
لیبی  قول مخالفین دولت  از  قبل  می رفت و روز 
اعضای خانواده اش شایع  با  بازداشت وی  خبر 
هوادارانش  میان  در  و  طرابلس  در  بود،  شده 
ظاهر شده و ادعا کرده است که: »دولت لیبی کمر 
حالی  در  این  است.«  شکسته  را  مسلح  مخالفین 
که ظاهرا رهبری  لیبی  انقالبی  که شورای  است 
آمادگی  از  دارد،  برعهده  را  قذافی  مخالفان 
به طرابلس و تشکیل دولت جدید  رفتن  به خاطر 
این شورا در جریان درگیری ها  سخن می گوید. 
اظهار  شورا  این  بود.  مستقر  بنغازی  شهر  در 
امیدواری کرده است که روز چهارشنبه به طور 
اطراف  اطراف فرودگاه شهر و مناطق  کامل در 
را  پروازها  امنیت  و  کنترول  و  شده  مستقر  آن 
از  اگر  سیف االسالم  سخنان  بگیرند.  برعهده 
یک طرف می تواند یک الف تلقی شود، از جانب 
جاری  وضع  از  آنها  بی خبری  از  حکایت  دیگر 
است. دیکتاتورها معموال چون با مردم تماس و 
آشنایی ندارند، قدرت نهفته در آنان را نمی دانند، 
زیرا در طول دوران حاکمیت خانواگی شان فقط 
و حاشیه نشینان دسترخوان  کارگذاران  و  خدام 
و شناخته اند  دیده اند  مردم  عنوان  به  را  خویش 
وفاداری  و  چاپلوسی  و  تملق  جز  آنها  از  که 
نشنیده اند. قذافی که باالتر از چهل سال بر مردم 
انتخابات  از یک  بی نیاز  رانده است و  لیبی حکم 
به نام رییس جمهور  و سایر مظاهر دموکراسی 
پادشاهی کرده است و در جمع یارانش خود را 
مردم  از  طبعا  است،  کرده  معرفی  شاهان  شاه 
هیچ خبری نداشته و نمی دانسته است که در آنها 
چه قدرتی نهفته است او نمی دانست که اگر این 
با  توانست  نخواهد  قدرتی  هیچ  نخواهند،  مردم 
از  حتا  وی  کند.  حکومت  آنان  بر  تفنگ  و  توپ 
خویش،  همسایگی  در  حسنی مبارک  سرنوشت 
درس الزم را نگرفت که خیلی ها می گفتند مصر 
روزی  نداشتند  انتظار  و  است  ثباتی  با  کشور 
تومار  و  خودکامه  حاکمیت  گلیم  مردم  همین 
ایران،  شاه  کرد.  خواهند  جمع  را  سلطنت شان 
صدام حسین، حسنی مبارک و در آن سو پینوشه، 
فرانکو و هتلر نیز از قدرت مردم بی خبر بودند و 
آن را به هیچ می گرفتند، زیرا قدرت نیز انسان را 
از خود بی خود می سازد و شخصیتی دیگرگونه 
قدرت  جز  که  شخصتی  می بخشد،  انسان  به 
نمرود  و  فرعون  نمی شود.  و  نمی بیند  را  چیزی 
بودند. کم  این دست  از  نیز  تاریخ  سایر جالدان 
آنان  کاله  می کنند  فکر  که  دیکتاتورهایی  نیستند 
ما  در کشور  باشد.  قدرت  میز  است روی  کافی 
می گویند وقتی کسانی به سردار عبدالولی داماد 
ظاهرشاه از وقوع یک کودتا خبر داد وی کالهش 
را که روی میزش بود به وی نشان داده و گفته 
دراز  سالیان  می تواند  کاله  همین  نخور  غم  بود 
حکومت کند. ولی دیدیم که آن کاله نتوانست و 
حکومت و سلطنت چهل ساله در یک شب از میان 
رفت و هزاران نمونه ی دیگر. اما دیکتاتورها فقط 
وقتی این را می فهمند که کار از کار گذشته باشد. 
این یکی از مزایای دموکراسی است که فرصت را 
برای مردم فراهم می کند تا در تعیین زمام داران 

خود نقش اساسی و تعیین کننده داشته باشند.

زنگ اول


کابینه  اخیر  اجالس  در  کرزی  حامد 
هدایت داده برای احیا و از سرگیری کار 
اقدامات  انکشافی،  پروژه های  اجرای 
رویدست  تری  اضافه  و  بیشتر  امنیتی 

گرفته شود.
جلسه  از  بعد  که  اعالمیه ای  یک  در 
از  که  شده  گفته  رسیده  نشر  به  کابینه 
سال 2005 میالدی به این طرف، طالبان 
53 نفر از کارگران سرکسازی را کشته 

و 110 نفر را اختطاف کرده اند.
باالی  طالبان  حمله  نتیجه  در  همچنان 
بندهای  ساختمان  و  آبیاری  پروژه های 
آب، 30 کارگر کشته و چهار تن دیگر 

نمایندگان  زیرا  شده  قانون  از  حمایت 
موضع  ابراهیمی  آقای  که  داشتند  توقع 
پارلمان  حیثیت  به  نسبت  تری  جدی 
پارلمان  رییس  که  افزود  او  می داشت. 

وظیفه خود را درست انجام نداده است.
سعادتی در رابطه به سکوت رییس ولسی 
جرگه گفت: »متاسفانه آنها بیشتر نگران 
آقای  با  روابط شان  و  خودشان  جایگاه 
کرزی است تا در جهت حفظ حیثیت 

پارلمان.«
در همین حال برخی منابع گفته اند که 
ظایف  و  الیحه  در  تغییر  برای  تالش 
پارلمان وجود دارد زیرا به دلیل بی کفایتی 
رییس کنونی مجلس، تالش هایی برای 
بازگشت یونس قانونی و یا چهره های 

موثر دیگر در جریان است.
ولی آقای سعادتی گفت تاکنونی چنین 
تصمیمی در میان نمایندگان وجود ندارد. 
از سوی دیگر روز گذشته صدها تن از 
هواداران نامزدان معترض علیه حمایت 
یوناما از فیصله کمیسیون انتخابات، در 

شهر کابل تظاهرات کردند. 
نامزدان  از  تن  یک  سلطانزوی  داوود 
نقش  »یوناما  گفت:  8صبح  به  معترض 
شیطنت آمیز بازی می کند به خاطری که 
در افغانستان ارگان های دیگر هم وجود 
ضرورت  جهانی  حمایت  به  که  دارند 

به جا مانده بود، مصروف بازی بودند.«
گذشته ها  در  منطقه   این  گفت:  وی 
بوده  وقت  فرماندهان  نظامی  پایگاه 
از  مذکور  ماین  که  می رود  گمان  و 

همان دوران به جا مانده باشد.
کمک  به  کودکان  گفت:  موصوف 
داده  انتقال  شفاخانه  به  محل  مردم  
قناعت  وضعیت شان  اکنون  و  شده 

قومندان عبدالقهار مشهور بود و در حال 
حاضر نیز بدون داشتن مسوولیت مسلح 

می باشند، روی داده است.«
او افزود که این درگیری تاکنون ادامه 
دارد و یک کشته و یک مجروح به جا 

گذاشته است.
این  می گویند:  فرخار  ولسوالی  مردم 
و  مسلح اند  که  است  سال ها  قومندانان 
تاکنون بارها با یکدیگر به زد و خورد 
پرداخته اند، اما هر یک از آنان از سوی 

کشور  جمهور  رییس  کرزی  حامد 
داده  دستور  وزیران  شورای  جلسه  در 
است تا به منظور تامین امنیت کارمندان 
سرکسازی،  مانند،  زیربنایی  پروژه های 
ساختمانی، بندهای آب، تمدید خطوط 
سر  تا  سر  در  مخابراتی  سیستم  و  برق 
کشور قدم های جدی تر و بیشتر امنیتی 

برداشته شود. 
این طرف  به  از مدتی  شورشیان طالب 
در  را  بازسازی  و  انکشافی  پروژه های 
قرار  هدف  مورد  کشور  مختلف  نقاط 
داده و یک تعداد از کارمندان و کارگران 
این پروژه ها را یا به قتل رسانیده و یا هم 
اختطاف کرده اند که به این ترتیب کار 
پیشبرد این پروژه ها به ماه ها و حتا سال ها 

با تاخیر مواجه شده است.
جهانی  جامعه  و  امریکا  متحده  ایاالت 
پروژه های  اجرای  برای  دالر  میلیاردها 
به  آبیاری  و  معادن  شمول  به  زیربنایی 
طالبان  اما  نموده اند.  کمک  افغانستان 
هرازگاهی این پروژه ها و کارمندان آن را 
بی رحمانه مورد هدف قرار می دهند زیرا 
می دانند که این پروژه ها از یک طرف 
یکی از پایه های استراتژی ضد شورش 
ضعیف  باعث  دیگر  جانب  از  و  است 

ساختن نفوذ و حمایت طالبان می گردد.

به دنبال حمایت یوناما از  8صبح، کابل: 
تصمیم اخیر کمیسیون مستقل انتخابات، 
هم  و  قانون  از  حمایت  ایتالف  هم 
یوناما  اقدام  این  از  معترض  نمایندگان 
نماینده  استیفن دیمیسیتورا  به خصوص 
در  متحد  ملل  سازمان  سرمنشی  ویژه 
امور افغانستان انتقاد کرده و آنرا محکوم 

کردند. 
ایتالف  سخنگوی  سعادتی  اسداهلل 
یک  در  گذشته  روز  قانون  از  حمایت 
این  گفت  8صبح  به  تلیفونی  تماس 
فیصله  از  دیمیستورا  حمایت  ایتالف 
شدیدا  را  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
آقای  محکوم می کند. سعادتی گفت 
شورای  حمایت  خالف  دیمیستورا 
نهایی  نتایج  از  ملل  سازمان  امنیت 
انتخابات تصمیم گرفته است. او گفت 
که دیمیستورا در یک تبانی و معامله با 
حامد کرزی حاضر شد تا از این اقدام 

کمیسیون حمایت کند.
این در حالیست که تاکنون عبدالرووف 
ابراهیمی رییس ولسی جرگه واکنشی در 
رابطه به فیصله اخیر کمیسیون انتخابات از 

خود نشان نداده است. 
آقای سعادتی می گوید سکوت رییس 
نگرانی  و  رنجش  سبب  جرگه  ولسی 
ایتالف  خصوص  به  و  پارلمان  اعضای 

ماین  یک  انفجار  فاریاب:  8صبح، 
مربوط  »کوهی«   منطقه  در  قدیمی 
ناحیه اول شهر میمنه دست کم 5 طفل 

را زخمی ساخت.
فاریاب  والی  سخنگوی  بیدار  جاوید 
دیروز،  عصر  انفجار  »این  می گوید: 
با  کودک  چند  که   رخداد  زمانی 
ماینی که از دوران جنگ های گذشته 

میان  شدید  درگیری  تخار:  8صبح، 
دوتن از قومندانان مسلح غیرمسوول در 
تاکنون  تخار،  والیت  فرخار  ولسوالی 
یک کشته ویک زخمی برجای گذاشته 

است.
سمونوال حاجی احمدشاه مدیرمبارزه با 
جرایم جنایی قومندانی امنیه والیت تخار 
به 8صبح گفت: »این جنگ روز دوشنبه 
31 اسد، میان دوتن از قومندانان دوران 
جهادکه به نام های قومندان عبداالول و 

اختطاف شده اند.
جمهوری  ریاست  دفتر  اعالمیه  در 
ساختمان  کار  که  شده  گفته  همچنان 
پروژه بند سلما در والیت هرات و پروژه 
تمدید لین برق بند نغلو به سمت شرق در 
حال تعلیق قرار گرفته و برنامه اصالح و 
توسعه شبکه مخابراتی در جنوب شرق 
امنیتی  تهدید های  علت  به  هم  کشور 

مختل شده است.
با این حال رییس جمهور هدایت داده 
به منظور احیای پروژه های زیربنایی  تا 
و حفظ جان کارگران پروژه ها، تدابیر 

امنیتی افزایش بیابد.

دارند.« 
که  مملکتی  در  گفت  سلطانزوی 
حکم  فساد  و  شده  بدنام  دولت داری 
فرماست در چنین کشوری قضا جایگاه 
خاصی برای احیای اعتبار دولت دارد اما 
با شیطنت ارگان های قضایی را  یوناما 
نقد می کنند. او گفت کسانی که برای 
»پکه«  افغانستان  در  را  آتش  بی ثباتی 

می کنند قابل تقبیح است.

تخریب یک پایه آنتن تلیفون همراه 
در قره باغ غزنی 

قره باغ  ولسوالی  در  همراه  تلیفون  آنتن  پایه  یک  دیروز  صبح  غزنی:  8صبخ، 
منفجرشد. غزنی 

انجنیر عظیمی ولسوال قره باغ، ضمن تایید این خبر می گوید: »این
آنتن در قریه باران از مربوطات ولسوالی قره باغ موقعیت داشت و به شرکت 

مخابراتی اتصاالت مربوط می شد.«
بیش  که  افزود  و  داده  نسبت  طالبان  به  را  آنتن  این  تخریب  قره باغ  ولسوال 
در  آنتن ها  این  و  نمی کند  اینجا کار  در  تلیفون همراه  است که  از یک سال 
منفجر  طالبان   توسط  آنتن ها  این  آن هم  با  می باشند،  غیرفعال  ولسوالی  این 

می شوند. 
ولسوالی های  اکثر  در  مخابراتی  خصوصی  شرکت های  این سو  به  چندی  از 

غزنی با تهدید های جدی مخالفین دولت روبرو می باشند.  
ولسوالی  در  همراه،  تلیفون  آنتن  پایه  یک  نیز  دوشنبه  روز   که  است  گفتنی 

»آب بند« غزنی تخریب شد.

بخش می باشد.
گفتنی است که ماین ها و مواد منفجره 
کشف  هنوز  تا  قبل  دوره های  از  که 
مانده اند در بعضی حاالت  باقی  نشده 

جان مردم بی گناه را تهدید می کند.
جا  ماین  یک  انفجار  نیز  قبل  چندی 
مانده از دوران قبل در والیت بلخ دست 

کم 5 طفل را کشته و زخمی ساخت.

چوکات  در  که  منطقه  قدرتمندان 
دولت صاحب پست های بلند هستند و 
با یکدیگر رقابت هایی نیز دارند، مورد 

حمایت قرار گر فته اند. 
قومندان  حیدری  عتیق اهلل  سمونوال 
که  می گوید  فرخار  ولسوالی  امنیه ی 
گجرهای ساکن ولسوالی فرخار نیز از 
بیش  و  کرده  استفاده  درگیری ها  این 
سرقت  رابه  مردم  مواشی  راس  از300 

برده اند.

رییس جمهور بر تامین امنیت پروژه های انکشافی تاکید کرد

یوناما: 

از تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات استقبال می کنیم
از صفحه 1

ایتالفحمایتازقانون:رییسپارلمانوظیفهخودرادرستانجامندادهاست

انفجار  ماین پنج کودک را درفاریاب زخمی ساخت

یک کشته و یک زخمی در درگیری های ولسوالی فرخار والیت تخار

ACKU



3 سال پنجم   شماره مسلسل 1227   چهار  شنبه 2 سنبله1390  

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 گزارشها که  بدون 

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
1065روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 

خواهری  آتش«  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش 
جنگ های  زمان  در  خواهرش  که  داریم  خود  با  را 
و  رسیده  شهادت  به  راکتی  حادثه  در  گروهی  میان 
متزلزل گردیده  این حادثه  از  او  کانون گرم خانواده 
است. او آن حادثه المناک را چنین باز گو می کنند: 
را  جایش  و  پاشید  فرو  هم  از  کمونیستی  »حکومت 
این  از  مردم  بود،  داده  مجاهدین  نظامی  حکومت  به 
ناحیه بسیار خوش بودند و فکر می کردند که همه چیز 
دیگر تمام شده و کشور به سوی آرامی و خوشبختی 
باالی  و  می جنگیدند  دیروز  تا  که  کسانی  می رود، 
شهر ها راکت شلیک می کردند، راه های مواصالتی را 
می بستند، حال دیگر همه جمع شده و یک حکومت 
نعمتی  ارزانی  فراوانی و  بودند.  واحد را تشکیل داده 
بود که مردم را بسیار خوشحال ساخته بود. ما در شهر 
کابل سکونت داشتیم و هر کدام جدا از هم زندگی 
می کردیم، خواهرم با دو دختر و یک پسرش زندگی 
نگذشت که  ماه  مدت چند  هنوز  اما  داشتند.  خوشی 
به  بین احزاب مسلح مجاهدین درگیری هایی  ناگهان 
خاطر تصاحب قدرت آغاز شد و دامنه این درگیری ها 
بسیار زود به نقطه اوج خود رسید، در هر چند صد متر 
با  آن  اطراف  که  مسلح،  مردان  با  امنیتی  پوسته  یک 

بوجی های مملو از خاک پر بود، احاطه نموده بودند 
به منطقه دیگر رفت  از یک منطقه  به سختی  و مردم 
تهدید  را  آنها  خطر  چندین  چون  می کردند،  آمد  و 
کارهای  سایر  و  اجباری  کندن  سنگر  مانند  می کرد، 

تالقان  شهر  فروشی  چوب  مارکیت  تخار:  8صبح، 
آتش  سه شنبه  دارد، شب  موقعیت  شهر  مرکز  در  که 
گرفت. لمری سارن بدیع الزمان مدیراطفاییه  قومندانی 
امنیه والیت تخار، به 8صبح گفت: »این آتش سوزی 
آغاز  سه شنبه  شب  11:20دقیقه ی  ساعت  حوالی 
گردید که تیم اطفاییه قومندانی امنیه با آگاهی از آن، 
 2:00 تاساعت  و  آغازکردند  آتش نشانی  عملیات  به 

شاقه. مناطق ما امن نبود زیرا از چهار طرف در محاصره 
باعث گردیده  این موضوع  و  بودیم  قرار گرفته  شدید 
مردم  شود.  گران  برابر  چندین  ارتزاقی  مواد  که  بود 
چه  نمی دانستند  و  بودند  گرفته  قرار  تنگناه  در  سخت 

بامداد این آتش سوزی مهار شد.«
لین های  شارتی  از  ناشی  را  آتش سوزی  این  علت  وی 
خسارات  سوزی  آتش  این  کرد:  اضافه  دانسته،  برق 
جانی در بر نداشته، اما  نیمی ازمارکیت چوب فروشی 
به چوب  افغانی  ملیون  ده  از  بیش  و  طعمه  حریق شده 

فروشان این مارکیت آسیب وارد گردیده است.


در  کنار  و  در گوشه  روزه  همه  مرمی  و  راکت  کنند. 
معلوم  و  می کرد  اصابت  نزدیک  و  دور  مصافت های 
در  روز ها  از  یکی  در  شد.  خواهد  چه  آینده  که  نبود 
سال 1374 خواهرم به دنبال کاری از خانه بیرون شد و 
سه فرزند خود را نزد من گذاشت و گفت که زود بر 
می گردد، اما زمانی که در یکی از مناطق دورتر از ما 
می رسد، نا گهان راکتی در نزدیکی او اصابت می کند 
مردمان دیگر که مصروف  از  با جمعی  را همراه  او  و 
می سازد.  زخمی  هم  یا  و  شهید  بودند  آمد  و  رفت 
حادثه  همان  شهدای  جز  داشت  سال   32 که  خواهرم 
بود و نمی توان آن حادثه تلخ را فراموش نمود. از آن 
او عروسی  حادثه سالیان دراز می گذرد، هر دو دختر 
نموده اند و پسرش هنوز هم مجرد است و سرگردان، 
او از نداشتن مادر رنج می برد. حال شما بگویید که من 
از کسانی که کشور و مملکت  آیا آن  عده  چه کنم 
را به این حالت رسانیده اند بخشش نمایم و یا هم آنها 
محکوم  مجازات  اشد  به  تا  بکشانم  محاکمه  میز  به  را 
با  ما  نمود.  جلوگیری  دیگر  فاجعه های  از  و  گردند. 
محاکمه  باید  است  متهم  هرکه  نداریم،  دشمنی  کسی 
شود و به سواالت مردم پاسخگو باشند ما جز عدالت و 
صلح که در آن خیر مردم باشد چیزی دیگر نمی خواهم 
زیرا جامعه بدون عدالت جامعه انسانی نیست و حقوق 
اولیه شهروندان زیرپا می شود خواست ما این است که 

از تکرار چنین حادثات جلوگیری به عمل آید.«



پسرشازنداشتنمادررنجمیبرد

از چهار طرف در محاصره شدید قرار گرفته بودیم و این موضوع 
باعث گردیده بود که مواد ارتزاقی چندین برابر گران شود. مردم 
سخت در تنگناه قرار گرفته بودند و نمی دانستند چه کنند. راکت 
و مرمی همه روزه در گوشه و کنار در مصافت های دور و نزدیک 
اصابت می کرد و معلوم نبود که آینده چه خواهد شد. در یکی از 

روز ها در سال 1374 خواهرم به دنبال کاری از خانه بیرون شد و 
سه فرزند خود را نزد من گذاشت و گفت که زود بر می گردد، اما 
زمانی که در یکی از مناطق دورتر از ما می رسد، نا گهان راکتی در 

نزدیکی او اصابت می کند و او را همراه با جمعی از مردمان دیگر که 
مصروف رفت و آمد بودند شهید می سازد.



دانشگاه»آخن«آلمان
باالحصارغزنيراترميمميكند

دارد  نظر  در  کشورآلمان  آخن  دانشگاه  غزنی:  8صبح، 
آلمان  کشور  سوی  از  که  امریکایی  دالر  ملیون   1.6 هزینه  با 
پرداخت می گردد، باالحصار غزنی را ترمیم و بازسازی نماید.

توسط  پروژه  این  برنامه ریزي  و  ابتدایي جهت طرح  اقدامات 
تا یک  که  است  قرار  و  است  آغاز شده  انجنیران  از  شماري 
ماه دیگر کاري عملي آن شروع شود. حمیداهلل سروري رییس 
اطالعات و فرهنگ غزني مي گوید: »کارهاي مقدماتي پروژه 
ترمیم باالحصار آغاز شده است و انجینران در قدم اول بررسي 
مي کنند که چي کارهایی را انجام دهند و به چي میزان خساره، 

در اثر حوادث طبیعي به این بناي تاریخي وارد شده است.« 
سپتامبر»دهم سنبله«  ماه  اول   از  است  »قرار  سروری می افزاید:  
اطالعات  رییس  شود.«  آغاز  باالحصارغزنی  ترمیم  کارعملي 
بازسازی  شامل  باالحصار  »ترمیم  می دهد:  ادامه  وفرهنگ 
تاریخي مي باشد که در  این بناي  برج هاي 36 گانه  و  دیوارها 
باالحصار  است.«  دیده  زیاد  آسیب هاي  طبیعي  اثرحوادث 
عصر  یادگار  و  غزني  تاریخي  و  مهم  بناهاي  از  یکي  غزني 
بوداییان مي باشد، این بناي تاریخي بر عالوه  36 برج مستحکم 
با  اما  است،  بوده  برخوردار  ضخیم  و  مستحکم  دیوار هاي  از 
و  طبیعي  حوادث  اثر  در  متمادي  سالیان  جریان  در  هم  این 
است  ریخته  فرو  آن  برج هاي  از  برخي  حکومت  بي توجهي 
و دیواره هاي اطرافش نیز به صورت چشم گیری آسیب دیده 
کندن کاري هاي  تاریخي  این بناي  قسمت هاي  در  و  است 
و  تاریخی  ازبرج های  یکی  است.  شده  انجام  نیز  خود سر 
معروف باالحصار برج باال بین می باشد، این برج تاریخی دوره 
صفاری ها دانسته  می شود و قدامت تاریخی آن به 2000 سال 
اثر ریزش  به  پیش بر می گردد که  درماه حوت سال گذشته 

برف و باران فروریخت.
رییس اطالعات وفرهنگ غزنی می گوید: »برج باالبین به خاطر 
کهنه شدن ساختمان آن و رویداد های طبیعی از هم فروریخت، 
باالحصارغزنی  پروژه ساخت  نیز شامل  برج  این  دوباره  اعمار 

می باشد.«
بازسازی باالحصار غزنی در حالی توسط دانشگاه آخن المان 
روی دست گرفته می شود که به باورمردم غزنی در چهارسال 
گذشته روند بازسازی، نوسازی و ترمیم آبده های تاریخی در 
غزنی بسیارکند پیش رفته است و تنها دراین اواخر ساخت و 

سازها در  غزنی دیده می شود.



ماركيتچوبفروشیشهرتالقانطعمهحریقشد
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مجلس سنای افغانستان، عدم حضور وزیر خارجه، مشاور 
به  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  سرپرست  و  ملی  امنیت 
آن مجلس را مخالف  قانون اساسی و بی اعتایی آنان به 

سناتوران مردم خواند.
در  خواست  جمهور  رییس  از  همچنین  مجلس  این 
غیرآن  در  کند،  اصالح  را  آنان  اصالح پذیری،  صورت 
به  قانون اساسی  از نقض  ناشی  به جرم  یاد شده  مقام های 

لوی سارنوالی معرفی  خواهند.

نشست روز گذشته ی مجلس سنا که به فراخوانی زلمی 
رسول وزیر خارجه، رنگین دادفر سپنتا مشاور امنیت ملی 
امنیت ملی  نبیل، سرپرست ریاست عمومی  و رحمت اهلل 
امریکا  با  افغانستان  دولت  استراتژیک  پیمان  مورد  در 
در  حضور  از  شده  یاد  مقام های  بود،  یافته  اختصاص 

نشست خوداری کرده بودند.
عبدالوهاب عرفان، سناتور تخار در مجلس سنای کشور 
گفت که مقام های یاد شده برای چندمین بار از حضور در 
مجلس و ارایه ی پاسخ به پرسش های سناتوران خوداری 

کرده اند.
 به گفته ی وی، هرباری که مجلس سنا خواهان حضور 
مقام های یادشده در نشست های عمومی و کمیسیون های 
از  بهانه هایی  با  یادشده  مقام های  شده اند،  سنا  مجلس 
تاکید  او  کرده اند.  خوداری  آنان  جلسه های  در  شرکت 

کرد که بهانه های آنان برای سناتوران قابل قبول نیست.
ملی،  امنیت  شورای  رییس  که  »متاسفانه  گفت:  عرفان 
نه  خارجه،  صاحب  وزیر  و  ملی  امنیت  عمومی  رییس 
تنها که امروز درجلسه حاضر نشدند، بلکه این چهارمین 
جلسه ی است که این ها وعده می دهند و خالف وعده ی 
مقام  »عدم حضور سه  افزود:  شان عمل می کنند. عرفان 
را نقض کردند  اساسی کشورمان  قانون   را هم  بلند رتبه 
وهم قانون شرعی ما رانقض کردند، بنا عدم حضور آن ها 

به هیچ وجه موجه نیست.« 
در نشست روز گذشته ی مجلس سنا شماری از سناتوران 
پیمان  امضای  چگونگی  مورد  در  خودرا  نگرانی 

استراتژیک میان افغانستان و  امریکا بیان داشتند.
آنان  ادعا کردند که در مورد یادشده اطالعی ندارند و 
مقام های حکومتی مطابق ماده های قانون اساسی باید برای 

توضیح به جلسه های مجلس سنا حضور یابند.
مجلس  در  نورستان  مردم  سناتور  عبدالقیوم،  حافظ 
افراد  آن  در  که  کرد  متهم  را  افغانستان  کابینه ی  سنا 
پول  درآوردن  اش  که هدف  دارد  بی مسوولیت حضور 

است و به مشکل های مردم رسیدگی نمی کنند.
افراد  از  متشکل  کابینه   این  »اصال  گفت:  عبدالقیوم 
تشکل  این  که  هستند  واجب االحترامی  و  بی  مسوولیت 
هیچ مسوولیت در مقابل افغانستان ندارند به غیر از این که 
از بودجه ی کشور معاش و امتیاز بگیرند دیگر هیچ کار 

ارزنده  ای را درطی ده سال گذشته نکرده اند.«
هر چند شماری از سناتور به رسم اعتراض به عدم حضور 
سرپرست  و  جمهوری  ریاست  مشاور  خارجه،  وزیر 
اما  کردند،  ترک  را  جلسه  ملی  امنیت  عمومی  ریاست 
با  گفتگو  خواهان  سنا  مجلس  اعضای  از  دیگر  برخی  

از  معلوماتی  تکنالوژی  و  مخابرات  وزارت  مقام های 
توقف فعالیت شش پایه سیم باکس  بدون مجوز رسمی 
در والیات کابل و بغالن خبر داده می گویند احتماال 
از این سیم باکس ها به منظور شنود مکالمات تلیفونی 
این  باشد.  شده  استفاده  دولتی  عالی رتبه ی  مقام های 
سه  حدود  از  سیم باکس ها  این  که  می افزایند  مقام ها 

سال قبل آغاز به فعالیت کرده اند.
به گفته ی مقام های این وزارت، این سیم باکس ها که 
در آنان از سیم  کارت  شرکت های مخابراتی اتصاالت، 
ام تی ان و افغان بیسم استفاده می شدند، توسط دو تن از 
از  تن  دو  همکاری  به  پاکستانی  و  ایرانی  شهروندان 

شهروندان افغانستان گردانندگی می شدند.
تنظیم خدمات  اداره  رییس  فیضی،  انجنیر خیرمحمد 
در  خبر  این  اعالم  با  روز گذشته  »اترا«،  یا  مخابراتی 
از  است  ممکن  که  کرد  تاکید  خبری  نشست  یک 
سیم باکس های متوقف شده برضد منافع ملی کشور نیز 
تاهنوز  افزود که  او در عین حال  باشد.  استفاده شده 
تکمیل  از  پس  اما  نیست،  روشن  مساله  این  جزییات 
خواهد  روشن  مساله  زمینه،  این  در  تحقیقات  شدن 
شد. آقای فیضی گفت: »روزانه این ها )افراد گرداننده 
هزاران  غیرقانونی خود  اعمال  با همین  سیم باکس ها( 
دالر به شرکت های مخابراتی و دولت افغانستان صدمه 
وارد کرده اند که مقدارش بعدا تثبیت می شود.« رییس 
اداره تنظیم خدمات مخابراتی همچنین افزود: »ممکن 
این  از  تثبیت شود که  بعدا در روند تحقیق  است که 
امنیتی دولتی و ضد  اهدافی ضد  منظور  به  دستگاه ها 
باشد و همین طور  استفاده شده  افغانستان  منافع ملت 
و  عالی رتبه  افراد  و  اشخاص  صدای  است  ممکن 
پایین رتبه دولتی ثبت شده باشد و از آن برای اهداف 
برای  تنها  نه  باشد.  گرفته  صورت  استفاده  مختلف 
بدست آوردن منفعت مالی و اقتصادی، ممکن است 
استفاده صورت  هم  ملی  منافع  اهداف ضد  برای  که 

گرفته باشد که در روند تحقیق روشن می شود.«
خیرمحمد فیضی می گوید سه پایه از این سیم باکس ها 
توانایی  همزمان  کابل کشف شده اند،  نو  از شهر  که 
وصل کردن بیش از سه صد مکالمه کننده را در داخل 
و خارج از کشور داشته اند. به گفته ی او، استفاده از 
آن که  برعالوه  رسمی  مجوز  بدون  سیم باکس های 
مخابراتی  شرکت های  به  دالر  هزار  صدها  روزانه 

انجنیر خیرمحمد فیضی همچنین 
افزود دستگاه هایی که در شهر 

پلخمری والیت بغالن فعالیت می کرد 
نیز توسط یک شهروند پاکستان با 

همکاری یک شهروند افغانستانی 
راه اندازی شده بود. به گفته ی او، 

گردانندگان این داستگاه ها در بغالن 
بازداشت شده و اکنون تحت تحقیق 

قرار دارند.
مقام های وزارت مخابرات و 

تکنالوژی معلوماتی می گویند از زمان 
آغاز به فعالیت شرکت های مخابراتی 

تاکنون بیست و شش سیم باکس 
را که به صورت غیرقانونی در نقاط 

مختلف کشور فعالیت می کرد، کشف 
و ضبط کرده اند. این وزارت می افزاید 

که دوازده تن تاکنون به اتهام 
راه اندازی این دستگاه های غیرقانونی 
از سوی دادگاه ها محکوم به مجازات 

شده اند.

رییس جمهور در مورد برکناری مقام های یاد شده شدند.
مقام های  به  سنا  مجلس  اعضای  از  برخی  تند  الفاظ 

حکومتی مساله ی تازه در مجلس سنا بود.
هر چند یک سوم مجلس سنا را سناتوران انتصابی از سوی 
رییس جمهور تشکیل می دهند، ولی دوسوم دیگر آن را 

نمایندگان شوراهای والیتی و ولسوالی ها هستند.
صالحیت  تنها  سنا  مجلس  اساس،  قانون  براساس   
در  را  دولتی  مقام های  برخی  و  وزیران  فراخوانی  
جلسه های استماعی و استجوابی دارند، اما به مانند مجلس 
از  صالحیت  سلب  و  استیضاح  صالحیت  نمایندگان 

وزیران و رییسان اداره های مستقل را ندارند.
 پیش از این وزیر خارجه و مشاور ریاست جمهوری در 
فراخوانی مشابه، به نشست های عمومی مجلس نمایندگان 
میان  استراتژیک  پیمان  امضای  چگونگی  مورد  در 
افغانستان و امریکا، گفته بودند که به دلیل عدم پیشرفت 
گفتگوها نمی توانند جزییات بیشتری را در اختیار اعضای 

شورای ملی قرار دهند.

 با این حال، معاون مجلس سنای افغانستان می گوید که 
اساسی،  قانون   103 و   93 ماده های  بر بنیاد  مجلس  این 
صالحیت فراخوانی وزیران و برخی از مقام  های حکومتی 

را دارند و آن ها باید به سناتوران پاسخگو باشند.

محمد علم ایزد یار، معاون دوم مجلس سنا گفت: »عدم 
سرپرست  و  ملی  امنیت  مشاور  خارجه،  وزیر  حضور 
مجلس  در  استجواب  برای  ملی  امنیت  عمومی  ریاست 
مشرانوجرگه ی شورای ملی و بهانه آوردن های غیر موجه 
اساسی  قانون   103 و   93 مواد  از  تخلف  شان،  پی درپی 
جمهوری اسالمی افغانستان پنداشته می شود و بی اعتنایی 
ملی  شورای  در  افغانستان  مردم  نمایندگان  فیصله ی  به 
صاحب  رییس  عنوانی  »نامه ا ی  افزود:  ایزدیار  است.« 
پارلمانی  امور  در  دولت  وزارت  طریق  از  جمهور 
فرستاده می شود و تخلفات پی در پی و بهانه آوردن های 
به  ملی  به شورای  نسبت  بی اعتنایی شان  و  غیر موجه شان 
صراحت توضیح داده می  شود و از رییس جمهور خواسته 
اصالح  قابل  اگر  نامبرده  ذوات  این  اگر  که  می شود 
هستند، قانون پذیر هستند، قانونمدار هستند، اصالح شوند 
تخلفات  اگر  و  این ها سبکدوش شوند،  باید  آن  غیر  در 
شان به این شکل ادامه پیدا کند مشرانو جرگه ی شورای 
ملی افغانستان مجبور است که طریق خود این ها را به لوی 

سارنوالی معرفی کند.«
این اظهارات درحالی بیان می شود که پیش از این نیز عدم 
حضور مقام های ارشد حکومتی به مجلس سنا انتقاد هایی 
گفته  حکومت  مقام های  ولی  است،  داشته  همراه  به  را 
به  آن ها  فراخوانی   در  هماهنگی  عدم  دلیل  به  که  بودند 
جلسه های  در  روزه  همه  ملی،  شورای  در  جلسه هایی 
عمومی و کمیسیون های مجلس سنا و مجلس نمایندگان 
خود،  کارهای  دیگر  به  نمی توانند  و  می شوند  خواسته 

رسیدگی کنند.

صدمه می زند، کیفیت مکالمات تلیفونی را در سطح 
کشور نیز پایین می آورد. آقای فیضی گفت: »استفاده 
مخابراتی  کیفیت خدمات  می تواند  دستگاه ها  این  از 
را در شبکه های مخابراتی پایین بیاورد و مشکالتی را 

برای شبکه های مخابراتی خلق کند.«
می گوید  معلوماتی  تکنالوژی  و  مخابرات  وزارت 
توسط  می کرد،  فعالیت  کابل  در  سیم  باکس هایی که 
شهروند  یک  همکاری  با  ایرانی  شهروند  یک 
تنظیم  اداره  رییس  بود.  شده  راه اندازی  افغانستانی 
این  گردانندگان  که  گفت  مخابراتی  خدمات 
تمام  اما  شده اند،  فرار  به  موفق  کابل  در  دستگاه ها 

تجهیزات و امکانات آنان ضبط شده است.
دستگاه هایی  افزود  همچنین  فیضی  خیرمحمد  انجنیر 
می کرد  فعالیت  بغالن  والیت  پلخمری  شهر  در  که 
یک  همکاری  با  پاکستان  شهروند  یک  توسط  نیز 
شهروند افغانستانی راه اندازی شده بود. به گفته ی او، 
گردانندگان این داستگاه ها در بغالن بازداشت شده و 

اکنون تحت تحقیق قرار دارند.
معلوماتی  تکنالوژی  و  مخابرات  وزارت  مقام های 
شرکت های  فعالیت  به  آغاز  زمان  از  می گویند 
به  که  را  سیم باکس  و شش  بیست  تاکنون  مخابراتی 
فعالیت  کشور  مختلف  نقاط  در  غیرقانونی  صورت 
وزارت  این  اند.  کرده  ضبط  و  کشف  می کرد، 
می افزاید که دوازده تن تاکنون به اتهام راه اندازی این 
به  محکوم  دادگاه ها  سوی  از  غیرقانونی  دستگاه های 

مجازات شده اند.
خدمات  ارایه کننده  شرکت  پنج  حاضر  حال  در 
تنها  رقم،  این  از  که  دارند  فعالیت  در کشور  موبایل 
یک شرکت دولتی است که ساحه تحت پوشش این 
خصوصی  شرکت های  دیگر  به  نسبت  نیز  شرکت 
شرکت های  کارت   سیم   اکنون  هم  است.  محدودتر 
مخابراتی خصوصی به صورت آزادانه در بازار خرید 

و فروش می شود.
معلوماتی  تکنالوژی  و  مخابرات  وزارت  همچنین 
خدمات  ارایه کننده  شرکت  یک  فعالیت  متوقف  از 
انترنتی نیز خبر داده می گوید که این شرکت در ساحه 
فعالیت  رسمی  مجوز  بدون  کابل  چهارم  مکروریان  

می کرد.
تکنالوژی  و  مخابرات  وزارت  مقام های  حال  این  با 
معلوماتی می گویند در صورتی که اشخاصی بخواهند 
خدمات  ارایه  به  اقدام  دولت  رسمی  مجوز  بدون 
به  سنگین،  جریمه  ضمن  نمایند،  انترنتی  و  مخابراتی 

نهادهای عدلی و قضایی کشور معرفی می شوند.
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 مقام های حکومتی به سنا 
بی اعتنایی می کنند

 احتمال شنود مکالمات تلیفونی 
مقا م های عالی رتبه دولتی  مجلس سنا:

 توسط سیم باکس های 
بدون مجوز

 ظفرشاه رویی قدرت اهلل جاوید
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 شفایی
خوانندگان  برای  پیش  درشماره ی  که  آنچه 
اجرای  برای  تالش ها  از  شد،  گفته  صفحه  این 
جریمه های محیط زیستی برای متخلفین بود که به 
اعتقاد مقامات در اداره ی محیط زیست این اقدام و 
اجرای آن، بهبودی در وضعیت محیط زیست شهر 

ما خواهد بود.
به  کابل  موقت،  دولت  آمدن  کار  روی  از  بعد 
عنوان پایتخت، موقعیت های خوبی برای پیش رفت 
اما متاسفانه در این  و ترقی در هرزمینه را داشت. 
تا  نه چندان کوتاه، تالشی صورت نگرفت  مدت 

وضعیت کابل بهتر شود.
دانست. در  بسیار کمی    زمان  نمی  توان  را  ده سال 
خوبی  فعالیت های  و  کارها  که  می شد  مدت  این 
برای اعمار دوباره این شهر انجام داد که متاسفانه 
به دلیل عدم حس مسوولیت، شهر کابل تغییرات 
چندانی نکرد و تقریبا به همان وضع خود باقی ماند.
گوناگونی  معضالت  و  مشکالت  با  کابل  شهر 
با آن آشنا  مواجه است. مشکالتی که دیگر همه 

هستند و تقریبا تمام دالیل آن را نیز می دانند.
به عنوان یک شهروند  ما که  اینجاست،  اما سوال 
و  مشکالت  از  و  می کنیم  زندگی  شهر  این  در 
حد  در  اندازه  تاچه  داریم،  آگاهی  نیز  آن  دالیل 

توان خود به فکر رفع این مشکالت هستیم؟
بدون شک جواب اکثریت ما سکوت است؛ زیرا 
تا  باشیم  منتظر  که  آموخته ایم  ما  همه ی  تقریبا 
دیگران بیایند و فکری به حال مشکالت ما بکنند.

درشهری  برسیم،  باور  این  به  ما  از  هریک  اگر 
مسوولیت هایی  آن  قبال  در  می کنیم  زندگی  که 
این گونه  وضعیت  دیگر  حتم  طور  به  داریم،  نیز 

نخواهد بود.
عنوان  به  که  کسانی  سال ها  این  مدت  در  اگر 
کمی   دلسوزانه  می شدند  انتخاب  کابل  شهردار 
به طور  این شهر کار می کردند  این مردم و  برای 

حتم وضعیت شهر کابل امروز این گونه نبود.
تغییراتی  شاهد  همه  جاری  سال  در  حال  این  با 
اعمار  نهال ها،  کاشت  هستیم.  شهر  وضعیت  در 
از  همه  پیاده رو ها  و  جوی چه ها  ساخت  سرک ها، 

کارکردهای شهرداری کابل در سال روان است.
شهری  خدمات  معین  علومی    انجنیرخوژمن 
شهرداری کابل در ارتباط به اقدامات و فعالیت های 
اخیر شهرداری کابل می  گوید: »اقدامات شهرداری 
شهرداری  گذشته  فعالیت های  ادامه  در  کابل 
 18 در  نواندیش  آقای  کارامدن  روی  با  می باشد. 
ماه گذشته و با فعالیت  ها وابتکارات ایشان در زمینه 
بهبود وضعیت شهر، ما توانسته ایم که اعتماد جامعه 

جهانی، مردم را به خود جلب سازیم.«
سال   10 این  مدت  در  »متاسفانه  می گوید:  او 
صورت  کابل  شهر  برای  باید  که  کارهایی 

اشاره کرد و گفت: »کار اعمار و بازسازی،3 قصر 
داراالمان، تاج بیگ و چهل  ستون را آغاز نمود ه ایم 
آن  اولیه  شکل  به  را  قصرها  این  داریم  سعی  که 

بازسازی نماییم.«
واقع  فردوسی  پارک  وبازسازی  اعمار  علومی، 
را  پارک خیرخانه  و  بی بی مهرو  تپه  مکروریان ها، 
فعالیت های شهرداری کابل عنوان کرده  از دیگر 
افزود: »کار بازسازی باغ عمومی   پغمان و تپه پغمان 
دالر در آن سرمایه گذاری  میلیون   5 که درحدود 
شده است در آینده نزدیگ به بهره برداری سپرده 

خواهد شد.
آینده  در  پارک  چندین  افتتاح  به  او  همچنین 
شهرداری  »تصمیم  گفت:  و  کرد  اشاره  نزدیک 
کابل بر این است که پارک ها و فضای سبز بیشتری 
افتتاح  شهر  زیبا سازی  و  مردم   آسایش  برای  را 
سازد. به گفته علومی  : »متاسفانه که هنوز فرهنگ 

شهر نشینی در بین مردم حاکم نشده است.« 
به  آگاهی دهی  طریق  از  تنها  که  است  معتقد  او 

مردم می توان فرهنگ شهر نشینی را باال برد.
و  نمود  اشاره  تنظیف  مساله  به  ادامه  در  علومی   
شهر  بزرگ  مساله های  از  یکی  »تنظیف  گفت: 
کابل است. ما روزانه در حدود 2300 متر مکعب 
می کنیم.  جمع آوری  کابل  شهر  سطح  از  را  زباله 
ما  آن جا  در  می دهیم.  انتقال  شهر  از  بیرون  به  و 
این زباله ها را دفن کنیم. در سال گذشته ما مقدار 
زیادی از این زباله ها را به کود تبدیل کردیم که 
البته به علت حجم زیاد زباله و افزایش آن کفایت 

نمی کند.« 
او مشکل اساسی شهرداری برای جمع آوری زباله ها 
و انتقال آن را وجود شهرهای غیر پالنی دانست و 
خانه های  خود سر سبب  و ساخت  «وجود  گفت:   
برای  زباله ها  انتقال  و  جمع آوری  که  است  شده 

کارگران شهرداری بسیار مشکل گردد.«
این  که  است  براین  ما  »تالش  می دهد:  ادامه  او 
مشکل را حل کنیم و راه حلی برای  جمع آوری 
زباله ها  از این مناطق پیدا کنیم. او معتقد که تنها 
بهبود  پاکسازی  برای  کابل  شهرداری  تالش های 
نیز  مردم  بلکه  نیست،  گذار  تاثیر  شهر  وضعیت 
باید همکاری داشته باشند.  اگر مردم بخواهند و با 
شهرداری کابل همکاری داشته باشند به طور حتم 
ما به زودی شاهد یک شهر زیبا و سرسبز خواهیم 

بود.«

 سایت محیط زیست در اسالم

بشر همواره از معنویت و فرهنگ دیني تاثیر پذیر بوده و زندگي 
خود را براساس آن استوار نموده و کوشش کرده است تا جایي 
قرار  آن  براساس  را  زندگي اش  اصول  دارد،  امکان  او  براي  که 
داده و مالک هاي خود را از این طریق به دست آورد. نگرش او 
به محیط زیست به عنوان یکي از مسایل حیاتي، تا میزان زیادي 
نتیجه ي تاثیرپذیري انسان از فرهنگ هاي آسماني است. از این رو 
این  ریشه یابي  معناي  به  ادیان  این  دیدگاه هاي  از  یافتن  آگاهي 

اقدامات حمایتي است.
حفاظت از محیط زیست به معناي عدم بهره برداري یا حتا کمتر 
و  بهینه   استفاده ی  بلکه  نیست،  طبیعت  منابع  از  کردن  استفاده 
عاقالنه از طبیعت است که همواره مورد تاکید کارشناسان بوده 
مي تواند  مکان  و  زمان  وراي  که  دیني  عنوان  به  اسالم  است. 
نیازهاي بشر را در همه اعصار پاسخ دهد، حاوي مفاهیم، تعالیم 
و راهکارهاي کاملي در خصوص چگونگي مواجهه و هماهنگي 
با پدیده هاي زیست محیطي مي باشد. تحقیقات دانشمندان علوم 
دیني در جهان نشان مي دهد که تمامي ادیان الهي به حفاظت از 
محیط زیست توجه داشته اند، اما دین اسالم دستورات مشخص و 
موکدي در این راستا دارد. بررسي متون و مستندات مختلف دین 
اسالم ، نشانگر وجود دیدگاه هاي مشخصي در راستاي حفاظت از 

محیط زیست و منابع طبیعي است.
تمام  است،  آخرت  که  اسالم  دیگر  کلیدي  دیدگاه  به  توجه  با 
اعمالي  تمامي  به  نسبت  او  و  مي گردد  باز  انسان  خود  به  اعمال 
از  حمایت  به  مجبور  او  مي شود.  مجازات  شده  مرتکب  که 
دست آوردهاي حال براي آیندگان است. آخرت شناسي نیرویي 
براي اجراي صحیح اعمال است. تفکر قضاوت در مورد اعمال، 
او را از انجام برخي اعمال و خودپرستي و خودخواهي دور نگه 
مي دارد. نقش انسان، سروري او و مسوولیت او در برابر امانت، در 
قرآن آمده است و این تصمیم اوست که در این راه حرکت کند. 
اما سوال اینجاست که با این همه هشدار در مورد رفتار انسان و 
باقي  او  براي  خطر  پذیرش  امکان  حد  چه  تا  او  اعمال  نتیجه ی 
پذیرش خطر  امکان  تا چه حد  او  اعمال  نتیجه  و  انسان  مي ماند. 
نظام کلي  انسان در جریان نقش خود در  باقي مي ماند.  او  براي 
خلقت و شناخت سرشت انساني خویش در عالم خلقت مفهوم 
پیدا مي کند. بر اساس بررسي هاي انجام شده، احکام علمي محیط 
زیست در اسالم، داراي دو بعد فردي و حکومتي است که در بعد 
برابر محیط زیست مسوول  از جامعه ی اسالمي، در  اول هر فرد 
است؛ که شعاع آن چون جنبه ي فردي دارد، محدود به توانایي 
فرد است. در بعد دوم، حفاظت از محیط زیست جنبه ي اجتماعي 
دارد و شعاع قدرت آن وسیع است و بر اساس آن آحاد مختلف 
محیط  قبال  در  خویش  وظیفه  انجام  به  شرعي  صورت  به  مردم 

زیست مکلف هستند.
بحران هاي زیست محیطي که ما امروزه با آنها روبرو مي شویم در 
انسان مجبور است سواالت  به جایي مي رسد که  زمان کوتاهي 
بپرسد. این سواالت، دیگر تنها در زمینه ي میزان  مهمي از خود 
پیشرفت علم و در اختیار داشتن فناوري و اطالعات نیست، بلکه 
سرنوشت  و  هستي، سرشت  انساني، جوهره ي  مورد سرشت  در 

نهایي عالم هستي است.
احیاي  جهت  در  منسجم  برنامه ریزي  فوق،  موارد  به  توجه  با 
مورد  در  دیني  تعالیم  و  احکام  توسعه  و  اسالمي  اصیل  فرهنگ 
نقش و اهمیت واقعي طبیعت، تفهیم مالکیت حقیقي خداوند بر 
همه اموال و منابع ملي، مذمت اسراف و تبذیر و ایجاد روحیه ي 
صرفه جویي، به خصوص در مورد منابع ملي، راهکاري است که 
مي تواند جامعه ی ما را به سمت بهره وري معقول از منابع طبیعي 

هدایت نماید.

می گرفت تا این شهر به شکل یک پایتخت باشد 
به صورت  همچنان  شهر  و  است.  نگرفته  صورت 
یک ویرانه باقی مانده است. با این حال شهرداری 
بتواند  تا  دارد  دست  روی  زیادی  پالن های  کابل 
یک  به  واقعا  را  کابل  شهر  پالن ها  این  تطبیق  با 

پایتخت تبدیل کند.«
تمام  که  داریم  تصمیم  »ما  علومی   می گوید: 
اسفالت  را  کابل  شهر  فرعی  و  اصلی  سرک های 
کردن  کم  برای  پل هایی  ساخت  هم چنان  نماییم. 
است؛  شده  گرفته  نظر  در  نیز  ترافیکی  معضالت 
ازدحام موتر در شهر یکی  ترافیک و  زیرا وجود 

از دالیل آلودگی هوای شهر می باشد.«
تمام  جنگ  دهه  سه  جریان  علومی   در  گفته  به 
کوشش  فعال  و  بود  رفته  بین  از  شهر  سبز  فضای 
را  سبز  فضاهای  این  دوباره  که  است  این  بر  آنها 
تنها  گذشته  سال  دو  »در  می گوید:  او  کنند.  احیا 
450 هزار درخت در شهر وجود داشت. ما درسال 
را غرص کرده ایم که در  نهال  هزار  گذشته 630 
دود 2درصد این نهال ها از بین رفتند. اما در سال 
غرص  را  نهال  میلیون  یک  از  بیش تر  ما  جاری 
با یک تقسیم اوقات منظم آبیاری ما  نموده ایم که 
تمام این نهال ها را تحت پوشش قرار داده است.« 

شدن  تکمیل  از  بعد  علومی،  گفته های  بربنیاد 
ساخت پل هوایی کوته سنگی، برنامه ساختن یک 
خط موتر رو زیر زمینی درچهار راهی برکی، دومی 
  در چهار راهی میدان هوایی وسومی   اعمار یک پل 
هوایی سه منزله را درچهار راهی ده کیپک )ناحیه 

یازدهم( روی دست دارند.
تاریخی شهر کابل  بازسازی 3 قصر  به  او درادامه 

با همکاری مردم 
درآینده نزدیک می  توانیم شاهد کابل 

سرسبز و زیبا باشیم

معین  شهرداری:
محیط زیست  در اسالم

 بر اساس بررسي هاي انجام شده، احکام 
علمي محیط زيست در اسالم، داراي دو بعد 
فردي و حکومتي است که در بعد اول هر فرد 
از جامعه ی اسالمي، در برابر محیط زيست 
مسوول است؛ که شعاع آن چون جنبه ي 
فردي دارد، محدود به توانايي فرد است. در 
بعد دوم، حفاظت از محیط زيست جنبه ي 
اجتماعي دارد و شعاع قدرت آن وسیع است 
و بر اساس آن آحاد مختلف مردم به صورت 
شرعي به انجام وظیفه خويش در قبال محیط 
زيست مکلف هستند.
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در  به ویژه  و  انگلیس-روس  قرارداد  از  بعد  حتا 
فشارشان  به  روس  ها  اول  جهانی  جنگ  شامگاه 
باالی انگلیس  ها برای بدست آوردن فرصت  های 
شمال  در  افزودند، حداقل  افغانستان  در  مساوی 
که  می  شد  تقاضا  انگلیسی  مقامات  از  افغانستان 
تالش نمایند و حبیب اهلل را تشویق کنند که تعرفه 
روسی  کاال های  از  بسیاری  برای  را  گمرکی 
که  نبود  مایل  امیر  به هرصورت،  بدهد.  تخفیف 
برای روس  ها امتیاز قایل شود، هم به علت بیم از 
قرارداد روس- انگلیس و هم ترس از این وجود 
داشت که انگلیس  ها همان تقاضا های روس  ها را 
برای خود هم پیشکش نمایند. عدم قبولی امتیاز 
 1917 تا   1913 سال  های  برای  ذیل  جدول  در 
روسیه  به  بیشتر  افغانستان  که  هنگامی  می الدی 
منعکس  وارد،  کمتر  و  می  کرد  صادر  اموال 

می  شود!
تجــارت روسیــــــه و افغــانســتان

)به روبل( 
از  واردات  افغانستان    به  صادرات  ســال   

افغانستان
6.299.000   5.946.000  1913
2.943.000   2.936.000  1914
4.689.000   3.622.000  1915
6.782.000   2.431.000  1916
13.559.000                    756.000  1917

سال  های  اندازه  به  افغانستان  به  روسیه  صادرات 
چیت  شامل  بیشتر  اینها  بود.  می الدی   1870
کتانی،  پارچه  شکر،  شیشــه ای،  ظروف  گلدار، 
و  پنجه  و  قاشق  کارد،  پنبه ای،  کاالی  ابریشم، 
ابریشم،  افعانستان  از  عمدتا  روس  ها  بود،  کاغذ 

قره قل و پوست گوسفند وارد می  کردند. 
بعد از آن که قرارداد انگلیس- روس امضا شد، 
هند  با  تجارتی  معامالت  افزایش  به  افغانستان 
ازدیاد  به شکل هنگفتی  داد و حجم آن  ادامــه 

یافت!

تجــارت افغـانســـتان با هـنــد
)به پوند سترلینگ( 

سال             صادرات به هند         واردات از هند
790.235  643.551     1908
764.274  570.459     1909
845.465  696.088     1910
974.396  610.102     1911
843.500  636.000    1912-1911

1.660.000  847.000    1913-1912
1.013.000  860.000    1914-1913

906.000  806.000    1915-1914
1.021.000  1.116.000    1916-1915
1.150.000  1.144.000    1917-1916

به سده ی  نیز رقم تجارت کمی نسبت  اینجا  در 
پنبه ای،  کاال های  افغانستان  کرد.  تغییر  نزده 
نخ،  سوزن،  قیچی،  چاقو،  آهـن،  چای،  رنگ، 
وارد می  کرد،  هند  از  ماشین آالت  و  دوا  کاغذ، 
)به ترتیبی که ذکر شد( می وه جات و سبزیجات، 
تنباکو،  لوبیا و جو)حبوبات(، پشم، روغن زرد، 
قالین و اسپ صادر می  کرد. دو قلم تجارتی که 
واردات  رقم  بود.   و شکر  عالوه گردید، چای 
یونیفورم  های استفاده شده ی انگلیس با تشریحات 
بود.  افزایش  حال  در  نیز  آن  برروی  مختلف 
همانطور که یکی از مشاهده کنندگان می  نویسد: 
حفظ  محلی شان ر ا  لباس  پوشیدن  رسم  مردم 
آن ها  شما  سرد  روز های  در  اما  کرده اند، 
آن  روی  بر  که  انگلیسی  باالپوش  های  با  را 
)سوسکس  رنگه  مختلف  یونیفورم  های  نشان 
کولکتور  تکت  و   Guard گارد   ،Sussex
تن  به  می  شد،  دیده   )Ticket- Collector

که  است  معلوم  این  اما  نیست،  معلوم 
اعضای خانواده سلطنتی در چند مناسبت 
عمومی کوشش نمودند که در این مورد 
نمونه  و  الگو  افغانستان  جامعه  بقیه  برای 
باشند. امیر خودش نیز کوشش نمود که 
برای افراد توانمند که بیشتر از چهار زن 
رفیقه  نگهداری  او  باشد.  نمونه  داشتند، 
)زن صیغه( و کنیز را رسما ممنوع نمود و 
تقریبا همه زن هایش به غیر از چهار تا را 
در سال 1903 می الدی طالق کرد، به هر 
وفاداری  مورد  در  پرسش هایی  صورت 
موجود  خودش  احکام  مورد  در  سخت 

است. 
ضد  قانون  امیر  بشر  حقوق  مورد  در 
دستور  و  بخشید  استحکام  را  بردگی 
را  شکنجه  او  شود.   اجرا  باید  که  داد 
اعمال  اسالم  که  استدالل  این  برپایه 
ممنوع  است،  کرده  منع  را  غیرانسانی 
مخوف ترین  در  کردن  حبس  ساخت. 
سال  های  بین  کشور  سیاه چال  های 
و  شد  ممنوع  می الدی   1913-1912
اعمار  کابل  در  مدرن  نسبتا  زندان  یک 
توان بخشی مجدد  یا طرح  گردید.  فکر 
قبول  اصل  در   )rehabilitation(
برای  تالش  هایی  نخستین بار  برای  و  شد 
زندانی  افراد  برای  دستی  هنر  آموختن 
صورت گرفت. مجازات شدید، منجمله 
قطع کردن دست، قطع کردن زبان و کور 
کردن رسما ممنوع شدند.  اما این قوانین 
همیشه مراعات نشد، افزون بر آن این هم 
روشن نیست که آیا این قانون در مورد 
تمام جنایتکاران مدار اعبتار بود یا صرف 
در مورد بعضی از مقصرین. این هم قابل 
رابطه  در  خودش  امیر  که  است  تعمق 
در  )جعل کاری  مشخص،  جنایات  با 
علنی  گوشت(  و  نان  مانند  ضروریاتی 
تعیین  را  ظالمان های  مجازات  روشن  و 
باشندگان  از  یکی  قبل  مدت  ها  کرد. 
انگلیسی کابل گزارش داد: قصاب هایی 
جعل کاری  )وزنه(  ترازو  سنگ  در  که 
احتکار  جهت  را  گوشت  یا  و  می  کنند 
به بازار عرضه نمی کنند، گوش های شان 
به دروازه دکان شان می خ کوب می  شد، 
تمام  وقت  از  قبل  متاع اش  که  نانوایی 
شده بود آن قدر لت و کوب شد تا مرد 
دومین بار  جرم  به  تکراری  دزد  یک  و 
حد اقل  گردید.  قطع  دست اش  دزدی، 
قفس  داخل  به  رهزن  دو  مورد  یک  در 
مردند.   گرسنگی  از  و  شدند  انداخته 
جرم  به  نگهبان  یک  جیویت،  قول  به 
به  شد،  سنگسار  دزد  یک  با  همکاری 
علیه  جدی  گناهــان  قاعده،  یک  مثابه 

اسالم جزا های مشابه به همراه داشت. 
حقیقت  در  سنگین  مجازات  این  بنابر 
ادامه داشت، فسخ کردن شکنجه فقط به 
عنوان یک پرنسیپ، هرگز یک پیشرفت 
که  جدیدی  قانون  یا  طرح  نبود.  مهمی 
مجمع  اعضای  حیث  به  زندانیان  آن  در 
اسالمی پنداشته می  شدند و به مثابه چنین 
بودند،  حقوقی  بعضی  دارای  افرادی 
 spiritual( الهی  رحمت  حق  منجمله 
نبود.   آن  از  بهتر  نیز   )Consolation
نیست  به خصوصی  بسیار  چیزی  این هم 
 20 به  مرگ  احکام  رقم  وسط  حد  که 
مورد در سال در والیت کابل در هنگام 

حاکمیت حبیب اهلل کاهش کرده بود. 

ادامه دارد

بعد از ختم سمستر  بامیان  تدریس در دانشگاه 
اول و از شروع ماه رمضان تاکنون  روال عادی 
بامیان  دانشگاه  داخل  در  و  نیافته  باز  را  خود 
تعداد انگشت شماري از محصلین و دو-سه تن 

از استادان حضور دارند.
امکانات  نبود  از  همواره  بامیان  محصلین 
رخصتی  های  و  مجرب  استادان  نبود  درسي، 
دارند،  شکایت  دانشگاه  این  در  موجب  بدون 
موجب  غیر قانوني  و  دوامدار  رخصتي هاي  اما 
شده  بامیان  دانشگاه  محصلین  اکثریت  نگراني 

است.
به گفته ی شماری از دانشجویان دانشگاه بامیان، 
رخصتي بدون موجب از اول ماه رمضان شروع 
شده است و قرار است تا روزهاي بعد از عید 

دوام کند.
تعدادی از دانشجویان دانشگاه بامیان شاکي اند 
که استادان این دانشگاه در موسسات دیگر کار 
مي کنند و در طول سمستر نیز روز های زیادی 
نیز  دانشگاه  رییس  و  ندارند  در صنف حضور 

در این زمینه توجه ندارد.
چهارم  صنف  دانشجویان  از  یکي  بهزاد  نصیر 
دانشگاه  »در  میگوید:  زراعت،  دانشکده ی 
بامیان رخصتي همیشه بیشتر از حد معینه است، 
ماه  یک  از  بیشتر  سمستر  دو  بین  در  همه ساله 
یک روزه  رخصتي های  و  می   باشد   رخصتي 
دوام  روز  چند  دانشگاه  این  در  نیز  دیگر 

مي کند.«
او که به گفته ی خودش از 12 رمضان تا اکنون 
همه روزه به دانشگاه می  آید و بعد از ساعت  ها 
انتظار باز می  گردد، می  افزاید : » دلیل این است 
که یا محصلین حاضر نمیشوند یا استادان و این 
محصلین  میشود  باعث  دوامدار  رخصتي هاي 
یک فرصت خوب آموزشي را از دست بدهد.«

و  استادان  حضور  »عدم  داد:  ادامه  وي   
این  به  قانوني  رخصتي هاي  از  بعد  دانشجویان 
مفهوم است که قانون در این دانشگاه بصورت 

درست تطبیق نمیشود.«
با  دانشگاه  این  »اکثراستادان  نصیرمي گوید: 
غیر حاضري  میزان  و  مي کند  کار  موسسات 
که  استادانی  اکثر  و  است،  بسیارزیاد  استادان 
حاضر اند،  غیر  دانشجویان  از  بیشتر  خودشان 
به امتحان، یک  در اخیر هر سمستر و نزدیک 
ما  براي  زیاد  خیلي  حجم  با  را  )چپتر(  جزوه 
امتحان  جزوه  این  از  که  می  گویند  و  میدهند 
می  گیرند، اما دانشجویان قادر نیستند که در این 
مدت کم برای امتحان آمادگي خوب بگیرند.«

به گفته ی او در نتیجه تعداد زیاد دانشجویان یا 
ناکام می  ماند و یا این که معیار درصدي نمرات 

شان پایین می   آید.
محمد مهدي محصل صنف دوم جامعه شناسي 
مرکز  باشنده ی  »ما  میگوید:  بامیان  دانشگاه 
من  طرف  این  به  هفته  دو  از  و  هستیم  بامیان 
اکثر روز  ها دانشگاه می    آیم اما متاسفانه نه استاد 

مي باشد و نه محصلین وجود دارد.«
وي مي افزاید: »بعد از ختم سمستر اول تا هنوز 
تا هنوز  ما یک ساعت هم درس نخوانده ایم و 
تقسیم اوقات سمستر دوم ما ترتیب نشده است.«

یک  استادان  گفته  به  »نظر  مي گوید:  مهدي 
سمستر درسي 16 هفته مي باشد که تا هنوز سه 
هفته را از دست داده ایم و احتماال این رخصتي 
تا بعد از عید دوام کند و دو هفته ی دیگر را نیز 

از دست بدهیم.«
ابراز  از  یا  بامیان  دانشگاه  مسوولین  از  شماری 
نظر خودداری می  کنند و مسوولیت را به دوش 

ریاست این دانشگاه می  اندازند.
بامیان  علمی  دانشگاه  معاون  فروغ،   محمد  باز 
دریک تماس تیلیفوني از هرگونه ابراز نظر در 

این زمینه خودداري کرد.
دانشگاه  استادان  از  یکي  ابتهاج  امین  محمد 
معیار  یک  رخصتي  »براي  گفت:  بامیان 
مشخص را شوراي علمی  دانشگاه از تاریخ 10 
شوراي  فقط  و   کرده  تعیین  اسد  ماه   22 الي 

علمی  صالحیت تعیین رخصتي را دارد.«
عزیزاهلل فرهمند محصل سال چهارم دانشکده ی 
تعلیم و تربیه بخش ادبیات دري دانشگاه بامیان 
مي گوید: »علت اساسي رخصتي هاي غیر قانوني 
مسوولین  بي توجهي  بامیان  دانشگاه  در 
بامیان مي باشد، زیرا  مخصوصا رییس دانشگاه 
اوقات  اکثر  دانشگاه  این  معاون  حتا  و  رییس 
را در سفر  های خارجی می  گذارانند و بیشتر از 

استادان حضور ندارند.«
که  است  این  دیگر  »مشکل  گفت:  او 
سیر  سرد  علت  به  بامیان  در  سمسترخزاني 
بودن این والیت زودترختم میشود و در نتیجه 
در  که  می   ماند  نیمه تمام  همیشه  ما  درس هاي 
یک  و  است  بزرگ  بسیار  ضربه  یک  واقع 
محسوب  محصلین  براي  درسي  عقب ماندگي 

مي شود.«
آقاي فرهمند اضافه مي کند، چون غیرحاضري 
بسیار  سال  درطول  بامیان  دانشگاه  استادان 
استفاده  با  سمستر  اخیر  در  عموما  است،  زیاد 
می   برند  پیش  را  درس  کارگروپي  سیستم  از 
درسي  ساعت  سه  یا  دو  طول  در  را  چپتر ها  و 

به صورت جبري تشریح مي کنند. 
اصلی،  مقصر  بامیان  دانشگاه  دانشجویان 
که  می  گویند  و  می  دانند  را  دانشگاه  ریاست 
اگر از جانب ریاست و دیگر مقامات دانشگاه 
بررسی جدی باشد به چنین مشکلی برنخواهند 

خورد.
اما تالش  های روزنامه بخاطر اخذ نظر حمیداهلل 
عدم  نسبت  به  بامیان  دانشگاه  رییس  آدینه 

حضور شان در دانشگاه بی نتیجه ماند.
نبود استادان ورزیده و ارایه چپتر  ها با متن  های 
غلطی  های  با  انترنت  از  چپتر  تهیه  یا  و  قدیمی 
که  است  نکاتی  دیگر  از  امالیی  کالن 

دانشجویان دانشگاه بامیان با آن مواجه اند.
فرهمند می  گوید: »اساسي ترین مشکل دانشگاه 
این  استادان  استادان ورزیده است،  نبود  بامیان 
درسي  مواد  تنظیم  و  ترتیب  توانایي  دانشگاه 
که  نمي کنند  تالش  هیچ  و  ندارند  را  استندرد 
فراهم  شاگردان  براي  کیفت  با  درسي  مواد 

کنند.«
بامیان  دانشگاه  استادان  اکثر  او  گفته ی  به 
چپترهاي استادانی را که قبال خودشان نزد آن ها 
محصلین  براي  و  می   آورند  خوانده اند  درس 
حاالت  بعضی  در  و  مي کنند  تدریس  بامیان 
بیشتر شان نه قادر به تشریح آن ها می   باشند و نه 
حتا غلطي هاي تایپي و امالیي آن ها را اصالح 

مي کنند.«
او افزود که  بعضا این استادان اگر مواد درسي 
را از انترنت مي گیرند، اما آنرا هم بدون کمی 
نمي دهند  قرار  محصلین  دسترس  به  کاستي  و 
روبرو  امالیي  غلطي  با  اگر  موارد  اکثر  در  و 
درس  تشریح  و  جمله  خواندن  حتا  مي شوند، 

براي این استادان خیلي مشکل مي شود.


دلیل  به   Saise سایز  قول  به  و  داشتند.  
وابستگی شدید افغانستان به مال التجاره یا 
کاال های پنب های انگلیس و روسیه بود 
به تاسیس کارخانه نساجی  که حبیب اهلل 
دوره  این  در  شد.   وادار  )پارچه بافی( 
تجارت با فارس )ایران امروز( به صورت 
اساس  بر  رفت.  بین  از  تقریبا  تدریجی 
بزرگتر  پایگاه  هـــرات  گزارش  یک 
در  خراسان  با  افغانستان  تجارت  مرزی 
ابریشم  حال زوال است، صنعت قالین و 
آن رو به افول است و صنعتکاران آن با 

مشکالت جدی روبرو می  باشند. 
به  افغانستان  تجارتی  وضیعت  کل  در 
به ویژه  شد  بهتر  مالحظ های  قابل  گونه 
اول  درجه  در  داخلی،  ثبات  به خاطری 
چندی  تالش  های  اقتصادی،  یگانگی 
محصوالت  کردن  استندرد  برای 
و  هند  با  مناسبات  بهترسازی  گمرکی، 
دولت  تشویق  و  مرکزی  آسیای  روسیه، 
اقتصاد  صورت  به هر  تجارت.  برای 
و  حمل  فقدان  اثر  در  پیوسته  افغانستان 
سهولت  های  کافی،  ارتباطات  و  نقل 
تماس  های  تجارتی،  قرارداد های  بانکی، 
دیپلوماتیک و اقتصادی و محدودیت  های 

مسافرتی صدمه می  دید. 
هم  و  عبدالرحمن  دو،  هر  بنابراین 
وزن  سیستم  که  نمودند  تالش  حبیب اهلل 
این  اما  کنند،  مروج  را  واحد  اندازه  و 
واحدسازی غیردقیق باقی ماند و اکثرا با 
واحد  های هند، فارس و آسیای مرکزی 
فقط  دقیق  واحد  های  داشت.  تفاوت 
دولتی  ورکشاپ  های  و  فروشگاه  ها  در 
شده  ذکر  مشکالت  می  شدند.  استفاده 
باال همراه با پرخاش  های متناوب سیاسی 
سیستم  و  همسایه هایش  و  افغانستان  بین  
مرج  و  هرج  پر  و  بی نظم  معنی  تمام  به 
اقتصادی  رشد  مانع  افغانستان  گمرک 

شدند. 

اصالحات اجتماعی
مسیر  در  چندی  گام  های  حبیب اهلل 
به هر  برداشت.  اجتماعی  اصالحات 
تالش  او  وقتی  خصوص  به  و  صورت 
پروژه هایی  آن  نهادینه کردن  برای 
در  اجتماعی  سنت  های  با  که  می  کرد 
تقابل قرار می  گرفت، با مخالفت مستقیم 
پیشینیان ش  مانند  او  می  شد.  مواجه 
این  همخوانی  راه  های  که  بود  مجبور 
قانون اسالمی و سنت  های  با  را  پروژه  ها 
قبیله ای، جستجو کند.  یکی از اقدامات 
یتیم خانه  یک  بازکردن  نخستین اش 
در  یتیم خانه  نخستین  که  بود،  عمومی 
برای  تالش  دیگرش  اقدام  بود.  کشور 
هنگفت  هزینه  و  مخارج  کردن  محدود 
 1911 سال  بود.در  ازدواج  با  رابطه  در 
نهایی مصارف عروسی  او مرز  می الدی 
می  کرد  اصرار  مردم  به  و  کرد  تعیین  را 
مراسم  کالن،  جشن  های  جای  به  که 
کوچک خصوصی بگیرند. مبلغی را که 
طبقاتی  موقف  براساس  کرد،  تعیین  او 
اجازه  )عوام(  غیراشرافی  اشخاصی  بود. 
داشتند بین 100-500 روپیه، سران قبیله، 
فیودال  ها یا زمین داران کالن و سردار ها 
تا 1500 روپیه و اعضای خانواده سلطنتی 
این که  کنند.   مصرف  روپیه   5000 تا 
این قانون تاچه اندازه عملی شد یا خیر، 
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2.5 اصل برایت الذمه
اصل برایت ذمه و یا به عبارتی فرض بی گناه بودن، از  
معیارهای  از  و  جزایی  قواعد  بر  حاکم  بنیادین  اصول 
تمامی  بر  اصل  این  می باشد.  عادالنه  محاکمه  اصلی  
مراحل و فرایند جزایی، اعم از مرحله مظنونیت، اتهام 
مهمترین  می باشد.  حاکم  غیر قطعی،  محکومیت  یا  و 
مرحله صدور حکم،   در  اصل  این  از حاکمیت  هدف 
جلوگیری از صدور محکومیت های غیرواقعی و مبتنی 
بر اشتباه و ظن و گمان  و تاکید و تضمین بر ضرورت  
صدور احکام محکومیت توسط محاکم  مبتنی بر دالیل 
مورد  در  پیش داوری  منع  قانونی،  و  یقین آور  اسناد  و 
با  محکمه  حکم  قطعیت  از  قبل  متهمین  و  مظنونین 
منع  خود سرانه،  توقیف  و  دستگیری  منع  صالحیت، 

معلومات  اسناد،  نشر  منع  و  ومظنونین  متهمین  تشهیر 
قانون  حکم  به  مگر  رسانه ها  طریق  از  قضایا  حقایق  و 
تکمیلي(  مجازات  عنوان  )به  صالحیت  با  محکمه  و 

می باشد.
به رسمیت  نیز  اسالم  مقدس  دین  در  ذمه  برایت  اصل 
شناخته شده است. به عنوان نمونه، قاعده معروف »در 
اصل  دارد.  تاکید  برآن  نیز  شبهات«  سبب  به  حدود 
شناخته  رسمیت  به  نیز  افغانستان  قوانین  در  ذمه  برایت 
تصریح  افغانستان  اساسی  قانون   25 ماده  است.  شده 
تا وقتی  متهم  »برایت ذمه حالت اصلی است.  می کند: 
که به حکم قطعی محکمه با صالحیت محکوم علیه قرار 

نگیرد، بی گناه شناخته می شود.«
صدور  از  بعد  حتا  اساسی  قانون  ماده  این  براساس 

بازهم  متهم  بر محکومیت  مبنی  ابتداییه  محکمه  حکم 
بسا  چه  زیرا  است،  صادق  وی  مورد  در  برایت  فرض 
دادگاه  سوی  از  صادره  محکومیت  استیناف،  محکمه 
بدوی را نقض کند و تنها زمانی می توان فرض برایت 
ذمه را کنار گذاشت که حکم قطعی از سوی محکمه 

بر محکومیت متهم صادر شده باشد.
درماده چهارم قانون اجراات جزایی موقت نیز این اصل 
به صراحت ذکر شده است: از آغاز اقامه دعوی جزایی 
الی تثبیت مسوولیت جرمی که شخص به حکم نهایی 
پنداشته  بی گناه  می گیرد،  قرار  علیه  محکوم  محکمه 
می شود. اگر فیصله باعث سلب و یا محدودیت حقوق 
قانونی  دالیل  به  استوار  باید  می گردد،  شخص  بشری 

بوده که محدود به کشف حقیقت باشد.
قاضی  بی طرفی  مستلزم  همه،  از  نخست  ذمه  برایت 
که  است  آن  خواهان  ذمه  برایت  حق  می باشد. 
قبل قضاوت کردن  از  دولتی  مامورین  سایر  و  قاضیان 

)پیش داوری( نسبت به یک قضیه خودداری ورزند.   
همچنین ماده 11 مقرره طرز سلوک قضایی صراحت 
بصورت  تا  دارد  حق  دعوا  اصحاب  از  »هریک  دارد: 
آزادانه در جلسه قضایی حضور یابد. پس قاضی اجازه 
ندهد هنگام استفاده از این حق باالی آنان محدودیتی 
وضع گردد. منجمله قاضی اجازه ندهد مسوولین امنیتی 
وارد  دستبند  و  ولچک  و  وزوالنه  زنجیر  با  را  متهم 
همراه  متهم  نمودن  حاضر  زیرا  نمایند.«  قضایی  جلسه 
امنیتی   مامور  با ولچک و زوالنه و موجودیت چندین 
مبین آن است که گویا قاضی به این باور است که متهم 
یک شخص خطرناک است و این باور وی می تواند به 
مثابه پیش داوری در قبال شخص متهم پنداشته شده و 

اصل برایت ذمه را با سوال مواجه سازد.
ادامه دارد



دارد  احتمال  که  است  گفته  جهان  غذایی  سازمان 
غرب  و  شمال شرق  شمال،  در  جاری  خشک سالی 
افغانستان یک و نیم تا دو میلیون انسان را در خزان سال 
جاری با کمبود مواد غذایی رو به رو سازد. خشک سالی 

تولید گندم در این کشور را آسیب  زده است. 
عالوه  رقم  این  که  است  گفته  جهان  غذایی  سازمان 
برآن هفت میلیون انسانی است که در سرتاسر افغانستان 

با کمبود مواد غذایی مواجه اند.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان از کاهش 
تولیدات گندم للمی در افغانستان گزارش داده است که 
قریب به 55 درصد تولیدات گندم افغانستان را تشکیل 

می دهد.
هرجریب  در  آن  تولیدات  که  آبی  گندم  همچنین 
خشک سالی  از  می باشد،  بیشتر  للمی  به  نسبت  زمین 
هر  در  گندم آبی  تولیدات  میانگین  است.  آسیب دیده 
هکتار زمین افغانستان )در صورتی که از کود مصنوعی 
از  که  صورتی  )در  می رسد.  2.7 تن  به  نشود(  استفاده 
کود مصنوعی استفاده شود این مقدار به 3.5 تن افزایش 
گزارش  به  مطابق  که  است  حالی  در  این  می یابد.( 
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان، تولیدات 

گندم للمی در یک هکتار زمین 1.1 تن می باشد.
گندم  تن  میلیون   4.5 ساالنه  افغانستان  عادی  طور  به 
از خارج  میلیون تن گندم  تولید می کند و حدود  یک 
تولید  تن گندم کمتر  میلیون   1.9 امسال  وارد می شود. 
می شود و این نشان می دهد که باید مقدار بیشتر گندم 
افغانستان  به  دیگر  جاهای  از  مردم  غذای  تامین  جهت 

وارد گردد.

اداره انکشاف بین المللی امریکا گفته است: »ارزیابی های 
بارندگی افغانستان براساس اطالعات ماهواره ای حاکی 
بارندگی  افغانستان  زیاد  بخش های  در  که  است  آن  از 
این  نتیجه،  در  است.  نبوده  کافی  یا  و  بوده  بی موقع  یا 
موضوع منجر به از دست دادن مقادیر هنگفت تولیدات 
گندم للمی گردیده است. در مناطق شمال افغانستان و 
سطح  مرتفع مرکزی این کشور این امر در سال جاری با 
نرسیدن آب کافی به گندم آبی و وضع خراب مالداری 

سبب کاهش درآمدها می گردد.«
هنگامی گزارش  درست  غذایی  به کمک  فزاینده  نیاز 
تطبیق  برای  جهان  غذایی  برنامه  خود  که  است  شده 
برنامه موجودش در افغانستان با کمبود شدید  پول رو به 
رو است.  اسداهلل ازهری، سخنگوی برنامه غذایی جهان 
گفته  )ایرین(  متحد  ملل  منطقه یی  اطالعات  آژانس  به 
است: »اصوال برنامه غذایی جهان امسال  در نظر داشت 
اما  کند،  تهیه  غذا  افغان  میلیون  هفت  از  بیش  برای  تا 
دارد،  منظور وجود  این  برای  پولی که  در حال حاضر 
به  می کند.«  کفایت  انسان  میلیون  چهار  از  کمتر  برای 
به  با خشک سالی  نیازهای جدید مرتبط  برای  او،  گفته 
جمهور  رییس  کرزی،  حامد  است.  نیاز  بیشتری  پول 
کابینه  نشست  یک  در  جون    30 تاریخ  به  افغانستان 
افغانستان نسبت به بروز خشک سالی در افغانستان ابراز 
در  موجود   »خشکسالی  است:  گفته  و  کرده  نگرانی 
برخی والیات وضع زندگی مردم و وضع مالداری آنها 

را بسیار خراب می کند.«
از  که  پغمان  ولسوالی  از  ساله   35 دهقان  سلطان، یک 
از  موتری  توسط  می کوشد  ندارد،  زیادی  فاصله  کابل 

دارد،  فاصله  قریه اش  از  کیلومتر  ده  که  منبع آب  یک 
برای کشت گندمش آب بیاورد.

سلطان به »ایرین« در کابل گفته است: »در قریه من همه 
شده  خشک  زیرزمینی  آب های  شمول  به  آبی  منابع 
پول  تانک آب،   به  آبیاری  برای  مجبورم  من  و  است 
بدهم ... من بسیار پریشان هستم، زیرا بعد از دو ماه هنوز 

بلندی گندم من 20 سانتی متر است.«
وجود  آبیاری  برای  کافی  آب  هرگاه  است  گفته  او   
با  می بود.  کردن  درو  آماده  گندم هایش  می داشت، 
وجود آن که او با قیمت زیاد برای آبیاری گندم هایش 
خریداری  می شود  آورده  تانک  توسط  که  را  آبی 
درصد   20 صرف  توانست  خواهد  آنهم   با  می کند، 

تولیدات عادی را از مزرعه اش به دست آورد.
ارزیابی اوضاع ادامه دارد

یک مقام وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان 
خشک سالی  از  آسیب دیده  مناطق  در  که  است  گفته 
واقع در شمال، شمال شرق، غرب و سطح مرتفع مرکزی 
افغانستان، ارزیابی  ادامه دارد تا دانسته شود که چه تعداد 
نیاز  غذایی  کمک های  به  مدتی  چه  برای  و  مردم   از 

دارند.
بخش زیاد این کمبود گندم که حدود آن تعیین نشده 
ویا  دولت  گندم  ذخیره های   توسط  می تواند  است 
واردات تجارتی آن جبران شود. اما برنامه غذایی جهان 
تا  ونیم  به یک  قریب  از  برای حمایت  معتقد است که 
دو میلیون انسانی که از خشک سالی آسیب دیده اند به 

کمک های انسانی اضافی نیاز است.
مالیه، تجارت و زراعت تقاضا کرده  از وزرای  کرزی 
است که اقدامات فوق العاده روی دست گیرند و برای 
پاسخ دادن به نیازهای داخلی از هندوستان گندم وارد 
کنند. برنامه غذایی جهان گفته است که ایاالت متحده 
امریکا از سال 2009 به این سو، دو سوم کمک هایش به 
این سازمان در بخش افغانستان را کاهش داده است. اما  
ازهری افزوده است: »ما به تقاضای کمک مان از منابع 
پول دهنده ادامه می دهیم و این کار به ما امکان می دهد 
که در ماه های آینده به همه کسانی که نیازمند می باشند 
هشدار  جهان  غذایی  برنامه  سخنگوی  کنیم.«  کمک 
آسیب  خشک سالی  از  که  مناطق  آن  »در  است:  داده 
دیده اند، ناممکن است در زمستان بتوان به آنجاها رسید. 
بنابراین بسیار مهم است که کمک های غذایی در این 
مناطق خیلی پیشتر از آن برسد که ارتباط با این مناطق 

توسط برفباری قطع شود.«


گزارش نظارت از  وضعيت 
و عملکرد محاكم و سيستم 

قضایی در افغانستان
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان )بهار سال 1390(

قحطی و كمبود 
مواد غذایی افغانستان 

را تهدید می كند 



نقش مردم 
درهمکاری با 

سيستم عدالت رسمی 
در افغانستان

عبدالحی »سجانی«
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قسمت اول قسمت بیست و ششم

منبع: دویچه وله

کشور ما افغانستان یکی از کشور های سنتی متشکل از اقوام 
به  اعتقاد  قبایل مختلف می باشد که مردم َآن در پهلوی  و 
یک  پیرو  مدون،  قوانین  موجودیت  و  اسالمی  ارزش های 
می باشند.  خود شان  به خصوص  عنعنات  و  رسوم  سلسه 
تاریخ  طول  در  آنها  قبایلی  زندگی  از  میراثی  عنعنات  این 
این قواعد عرفی  نموده است.  انتقال  به نسل  بوده که نسل 
مشخصات خاص خود را داشته  که در بعضی  موارد در 
تناقض جدی با ارزش ها واحکام دین مقدس اسالم، قوانین 

ملی ومعیار های بین المللی حقوق بشر می باشد.
بنابر عوامل  افغانستان  متاسفانه عدالت رسمی - قضایی در 
سراسری  شکل  به  مردم  بین  در  است  نتوانسته  مختلف 
اکثرمردم  ارایه شده  احصایه های  قرار  یابد.  گسترش 
فامیلی شان  و  جزایی  حقوقی،  منازعات  حل  در  افغانستان 
و  یا عنعنوی -سنتی  روی می آورند  به عدالت غیر رسمی 
حاکمیت  اصل  که  می شود  باعث  یک طرف  از  روند  این 
قانون خدشه دار گردیده، از طرف دیگر عدالت به صورت 
و  مسوولیت پذیری  نتیجه  در  نگردد.  تامین  آن  درست 

جواب دهی را در رابطه به تامین عدالت زیرسوال می برد.
در این بحث  می خواهیم به نقش مردم عادی در رابطه به 
سیستم عدالت رسمی نظر اندازیم. اما بی جا نخواهد بود قبل 

از آن به تعریف و توضیح مفهوم عدالت بپردازیم:
تعریف عدالت:

به معنای حق، درست، سزاوار  به مفهوم عام کلمه  عدالت 
و اختیار است.

یا به عباره دیگر عدالت عبارت از گذاشتن هر چیز به جای 
عدالت  می باشد.  آن  مستحق  به  هر چیز  سپردن  یا  خودش 
به خاطر  متخلف  یک  که  است  معنای  این  به  همچنین 
تحقق  وقتی  عدالت  قرارگیرد.  باز پرس  مورد  عملکردش 
یا تالفی شود ویا  می یابد که یک عمل غیر عادالنه جبران 

یک متضرر و  قربانی احساس حالت اولی خود را باز یابد.
نکته  چند  به  ولی  است،  پیچیده ای  موضوع  عدالت  البته 
باید اشاره کرد. درعدالت رسمی و سیستم حقوقی دولتی، 
اساسی  قانون  می شود.  اساسی شروع  قانون  با  ابتدا  عدالت 
اصول امور دولت و حقوق  مردم را تنظیم می کند. محاکم  
مستقل هستند و وابستگی به ارگان های دیگر دولت  ندارند 
و مسوول مدیریت و تامین عدالت بوده و در اجراات خود 

صرف از قانون پیروی می کند. 
بدون شک عدالت رسمی یک سیستم بنا شده براساس قانون 
است نه بر اساس انسان ها، یعنی قانون وابسته به خواسته ی و 
یا هوس کسی یا فرقه ی خاصی نیست.  بلکه قانون با تمام 
شهروندان یکسان  برخورد می کند،  مسوولیت و جوابگوی 

در این سیستم یک اصل و اساس است.
درست  باشد،  و  خوب  هرچند  قانون  این که  دیگر  نکته ی 
شود.  عمل  بدان  که  می دهد  نشان  را  کارآیی خود  زمانی 
برای مریض است نسخه داکتر  قانون، همانند نسخه داکتر 
نشود،  عمل  بدان  اگر  ولی  باشد،  به جا  و  درست  هرچند 
کمترین تاثیری در بهبودی مریض نخواهد داشت. تشخیص 
بسیار مهم است، ولی  با آن،  نسخه  مطابق  نوشتن  و  مرض 
و  خوب  هر چند  قانون  است.  مهم تر  آن  از  نسخه  به  عمل 
نشود،  برداشته  آن  اجرای  برای  گامی  تا  باشد،  ارزنده 

هیچ اثری ندارد. 
ادامه دارد



حقوق بشر، حقوق است كه از كرامت 
ذاتی هر فرد ناشی می شود.

ACKU



انتقاد زنان بدخشان
از ریاست امور زنان

اسامه، موسیقی، زنان
و پاکستان

 سیحون - بدخشان  ماروی سرمد
 روزنامه تایمز

والیت  برگردان: ضیا افضلی شغنان  ولسوالی  در  زنان  از  شماری 
راه پیمایی  یک  طی  گذشته  روز  بدخشان 
ریاست  به ویژه  بدخشان،  محلی  مقام  های  از 
به  رسیدگی  خواهان  والیت،  این  امورزنان 

مشکالت شان شدند.
صد  حدود  به  تعدادشان  که  معترض  زنان  این 
را  بدخشان  زنان  امور  ریاست  می رسید،  نفر 
هنوز  تا  که  گفتند  نموده  بی توجهی  به  متهم 
ولسوالی  این  زنان  برای  برنام های  هیچ گونه 
زنان روی دست گرفته  امور  ریاست  از طرف 

نشده است. 
خانم بیگیم جان، رییس شورای زنان ولسوالی 
شغنان از جریان راه پیمایی طی تماس تیلیفونی 
حق  بدست آوردن  بخاطر  »ما  گفت:  8صبح  به 
باری  هر  زیرا  زدیم،  راه پیمایی  به  دست  مان 
زنان  مشکالت  گذاشتن  می ان  در  بخاطر  که 
مراجعه  زنان  امور  ریاست  به  ولسوالی  این 
زنان  حال  به  توجهی  هیچ گونه  آن ها  می  کردم 

این ولسوالی نداشتند.«
خواهان  بار  چندین  آن ها  وی  گفته ی  به 
این والیت جهت  زنان  امور  ریاست  همکاری 
عرصه  در  که  موسساتی  و  نهاد  ها  توجه  جلب 
امور  ریاست  اما  شده اند،  می نمایند،  کار  زنان 
زنان تا حال کوچکترین پروژ های را برای زنان 
بی بضاعت در ولسوالی شغنان راه اندازی نکرده 

است.
روستای  در  که  است  دیگری  خانم  جمیله، 
به نام شغنان زیست دارد و در این مظاهره برای 
او  است.  نموده  اشتراک  حقش  به  دست یابی 
تمام بخش  ها  در  ولسوالی  این  »زنان  می  گوید: 
به مشکالت فراوانی رو برواند چون که دریک 
جغرافیای دشوار با راه  های صعب العبور زندگی 
اولیه  امکانات  بسیاری  به  دسترسی  از  می  کنند 

زند گی محروم هستند.«
این  در  که  می کند  اضافه  همچنین  خانم  این 
محرومیت  در  بی سواد  افراد  تن ها  نه  ولسوالی 
که  خانم هایی  دختر  اکثرا  بلکه  می برند،  بسر 
فارغ  آن  از  باالتر  یا  و  چهارده پاس  سویه  به 
هیچ گونه  و  بوده  بی کار  کامال  گردیده اند، 

زمینه ی اشتغال برای آن ها وجود ندارد.
خانم جمیله، عمده ترین دلیل روی آوردن زنان 
روستایی بدخشان، به ویژه زنان ولسوالی شغنان، 
می  گوید  دانسته  بی کاری  را  مخدر  مواد  به 
دیده  آموزش  که  وجودی  با  زنان  بسیاری  که 
محرومیت  در  این که  از  هستند  سواد  دارای  و 
بسر می  برند و بی کار هستند به مواد مخدر روی 

آورده و سر انجام معتاد می شوند.
خدمات  به  زنان  دسترسی  عدم  وی  گفته ی  به 
صحی، مرگ و می ر مادران، فقر، اعتیاد به مواد 
زنان  نگرانی  دیگر سبب  مشکل  ده  ها  و  مخدر 

این ولسوالی شده است. 
اما مقام ها در ریاست امور زنان مشکالت زنان 
را تایید نموده می گویند که آنچه زنان از ایشان 

می خواهند مربوط به آن ها نمی شود.
والیت  زنان  امور  رییس  ناطق،  حسام  ذفنون 
زنان  امور  ریاست  »وظیفه ی  گفت:  بدخشان 
از  نظارت  و  است  زنان  حقوق  از  حمایت 
برنامه  ها و همچنین طرح مشکالت و پیدا نمودن 

راه حل ها به منظور بهبود وضع زند گی زنان.«
برابر   در  هیچ گاهی  آن ها  وی  گفته ی  به 
در  همواره  و  نکرده  بی  توجهی  زنان  مشکالت 
تالش بهتر شدن وضع زند گی زنان این والیت 

بوده اند.
رییس امورزنان گفت: »مدت سه سال می  شود 
جهان،  غذایی  پروگرام  موسسه  طرف  از  که 

احتماال اوایل سال 2005 بود که بار نخست 
آرام  ظاهر  ملیح،  لبخند  با  دیدم.  اسامه  با 
ولی اندکی خوددار، اسامه خوش برخورد 
اسامه  مورد  در  مرا  آنچه  اما  می   نمود. 
و  موسیقی  از  اکراه وی  داد،  تکان  سخت 
یکی  نوار  ما،  که  مجردی  به  بود.  خانم  ها 
را  رفیع  محمد  معروف  آهنگ  های  از 
را  چابکی گوش هایش  با  اسامه  گذاشتیم، 
با دستانش بست و اتاق را ترک گفت. در 
صورتی که این موضوع باعث اذیتش شد، 
و  برنداشت  را  »آرپی جی« اش  راکت  چرا 
به  من  که  اسامه ای  نگشود،  آتش  بسویم 
ساله  کودک هفت  یک  کردم،  اشاره  آن 
همسایه است که در محفل سالگرد دخترم 

اشتراک کرده بود. 
نمی دانم چرا یادآور مالقاتی با وی شدم با 
هر  و  موسیقی  با  دیگرسویگی عجیب  این 
اهمیت ترین  کم  که  هنر  از  دیگری  ژانر 
وقفه  های زندگی امروزی ما را پر می  کند. 
یک کودک هفت ساله که تصور می  شود 
از  آمیز های  با  مکتب  ترانه  های  سرودن  از 
وی  با  خواستم  ببرد.  لذت  زیبا،  موسیقی 
این  می  دانست  آنچه  از همه  صحبت کنم. 
بود که موسیقی حرام است و هر کسی حتا 
بدهد،  گوش  آن  به  اگر  تصادف  روی  از 
شد.  خواهد  فرستاده  دوزخ  به  مستقیم 
وقتی از وی در مورد بخشایش و مهربانی 
هیچ  که  گفت  شدم،  یادآور  پروردگار 
بود  نخواهد  کار  در  آمرزشی  و  بخشش 
و  رقص  موسیقی،  چون  موضوعاتی  اگر 
زنان در می ان باشد. حال جای بس نگرانی 
شما  هفت ساله ی  کودک  اگر  بود  خواهد 
که  بیانگارد  طوری  کشورتان  پایتخت  در 
این کودک  به دوزخ اند.  رفتن  زنان جواز 
در مکتبی نسبتا خوبی در اسالم آباد درس 
یک  چهارم  یک  مخارج  که  می  خواند 
سال آن برابر است با معاشی یک ساله یک 
آموزگار مکتب دولتی. آن کودک اکنون 
چهارده سال دارد و آماده است تا امکانات 
موجود برای آینده اش را به سنجش بگیرد. 

من حتا نگران گزینش  های وی هستم. 
به  می  رسیم  و  می  رویم  جلو  به  اندکی 
اگست سال 2011. در یک مارکیت اعیانی 
هستم  اسالم آباد  مجلل  مناطق  از  یکی  در 
فروش  معروف  مغازه  های  از  یکی  از  و 
دفعتا  که  می  آیم  بیرون  موسیقی  نوار های 
از  آیاتی  که  می  شنوم  را  بلندی  صدای 
شعار  عده ی  انگار  که  گونه ی  به  را  قرآن 
بیست  تا  بیست  می  کند.  قرایت  می  دهند، 
طالب  که  می  بینم  را  نوجوانی  پنج  و 
)در  ساحه اند  آن  به  نزدیک  مدرسه ی 
مدرسه  یک  سکتور،  هر  در  اسالم آباد 
آن ها صحبت  با  نتوانستم  من  دارد(  وجود 
کنم چون همین که به آن ها نزدیک شدم، 
روی  و  بستند  را  چشمانشان  آن ها  همه ی 
چقدر  کردم  حس  دم  همان  برگرداندند. 
زمانی  زدگی ام  حیرت  هستم.  ناخواسته 
مردمان  با  این را  خواستم  که  یافت  افزونی 
اطرافم به بحث بگیرم و با شگفتی از آن ها 
شنیدم که می  گفتند تو برای آن ها منبع گناه 
مبرا  گناه  از  اینکه  بخاطر  آن ها  و  هستی 
از شنیدن موسیقی حذر می  کنند و  بمانند، 

نمی خواهند نگاه شان به نگاه زنان بیافتد. 
اسالم آبادی  و  سال2007  به  می  گردیم  بر 
از  برقه پوشی که  پولیس  از  را می  یابیم که 
پر  می  شدند،  همراهی  ریشو  مردان  سوی 

کمک  شغنان  ولسوالی  در  را  بی بضاعت  زنان 
می  نماییم و همچنین برخی پروژه  های کوچکی 
فراهم  منظور  به  بافند گی و خیاطی  قبیل  از  را  
این ولسوالی  برای زنان در  شدن زمینه کاریابی 

ایجاد کرده ایم.«
ولسوالی  زنان  شورای  منشی  جمیله  خانم  اما 
زنان  امور  ریاست  که  می گوید  شغنان 
کوچکترین برنامه و کوچکترین پروژه در این 
به  حال  تا  کمکی  نوع  هیچ  و  ندارد  ولسوالی 
یکی از زنان این ولسوالی صورت نگرفته است.

زنان  برای  اموزنان  ریاست  وی،  گفته ی  به 
بنا  نمیتواند  انجا م داده  را  بدخشان هیچ کاری 
موجودیت این ریاست بی فایده و یک مصرف 
بی جا است که وزارت امور زنان برای شخص 

رییس امور زنان انجام می دهد.
آن ها  که  می گوید  زنان  امور  رییس  اما 
مختلف  ولسوالی  های  در  را  زیادی  برنامه  های 
جمله  آن  از  که  کرده اند  تطبیق  والیت  این 
زنان  به خشونت علیه  برنامه آگاهی دهی راجع 
این  شغنان  ولسوالی  در  مخدر  مواد  اضرار  و 

والیت می توان نام برد.
زنان بدخشان درمجموع، به ویژه زنان  ولسوالی 
شغنان می  گویند که آن ها تا هنوز نداسته اند که 
منظوری  به چه  بدخشان  در  زنان  امور  ریاست 

ایجاد شده است.
شهدا  ولسوالی  باشندگان  از  یک تن  نظیفه 
می  گوید: »ما نمی دانیم که ریاست امور زنان چه 
انجا م می  دهد و بودجه ساالنه اش  کارهایی را 
ساله  همه  چونکه  می کند  مصرف  کجا  در  را 
دو  تا  یک  تنها  زنان   امور  ریاست  آدرس  از 

ورکشاپ دو روزه هست و بس.« 
وفرصت  های  زمینه  ها  نبود  وی،  گفته ی  به 
تا  است  شده  سبب  ولسوالی  این  در  آموزشی 
بسیاری از زنان دراین ولسوالی از نعمت سواد 
محروم مانده و به انواع مشکالت دست و پنجه 

نرم کنند.
برخی  در  پروش  و  آموزش  به  دسترسی  عدم 
دسترسی  عدم  مخدر،  مواد  به  اعتیاد  روستاها، 
جمله  از  خشونت  ها  انواع  صحی،  خدمات  به 
آن  با  بدخشان  زنان  که  است  مشکالتی 

مواجه اند.

نظیفه یک تن از باشندگان 
ولسوالی شهدا می  گوید: »ما 
نمی دانیم که ریاست امور زنان 
چه کارهایی را انجا م می  دهد 
و بودجه ساالنه اش را در کجا 
مصرف می کند چونکه همه 
ساله از آدرس ریاست امور 
زنان  تنها یک تا دو ورکشاپ 
دو روزه هست و بس.« 
به گفته ی وی، نبود زمینه  ها 
وفرصت  های آموزشی در 
این ولسوالی سبب شده 
است تا بسیاری از زنان 
دراین ولسوالی از نعمت 
سواد محروم مانده و به انواع 
مشکالت دست و پنجه نرم 
کنند.

کشیدن  با  را  زنانی  که  آنهایی  بود.  شده 
بیرون  های شان  خانه  از  موهای شان  از 
و  هرزه  تهمت  با  را  آن ها  و  می  کردند 
بی عفت بودن وادار می  ساختند تا آن مناطق 
را ترک کنند. شماری از مغازه  های فروش 
نوار های موسیقی، به شمول مغازه معروف 
بواسطه مردان  مارکیت«  واقع در »آب پاره 
اموال  و  گرفت  قرار  حمله  مورد  مسلح 
اسالم آباد  در  عمل  این  گردید.  آن حریق 
مدرن می  تواند به عنوان یک تبلیغ و دعوت 
بی گزند از سوی شماری از طالب معصوم 
می  کنند،  احتراز  دوزخ  به  رفتن  از  که 
طالب  این  معصومیت  اما  شود،  پنداشته 
در  چنانچه  باشد،  هشداردهنده  می  تواند 
به  حوادثی  مسجد«  لعل   « در   2007 سال 
وقوع پیوست که به نوعی به همین طالب 

»معصوم« ربط می  گرفت. 
مردم  به  منوال  هر  به  آزاد،  رسانه  های 
سرکوب  به  دولت  چگونه  این که  از 
سرخ  مسجد  در  طالب  بی رحمانه ی 
برخی  کردند.  اطالع رسانی  پرداخت، 
ما  انقالبی  رهبر  مانند  سیاست مردان  از 
عملکرد  بر  برافروخته گی  با  خان«  »عمران 
چرا  که  گذاشت  انتقاد  انگشت  دولت 
می  گذارند امریکا، جنگجویان »معصوم« را 

به مجردی که ما، نوار یکی 
از آهنگ  های معروف محمد 

رفیع را گذاشتیم، اسامه 
با چابکی گوش هایش 
را با دستانش بست و 
اتاق را ترک گفت. در 
صورتی که این موضوع 
باعث اذیتش شد، چرا 
راکت »آرپی جی« اش را 
برنداشت و بسویم آتش 
نگشود، اسامه ای که من 
به آن اشاره کردم، یک 

کودک هفت ساله همسایه 
است که در محفل سالگرد 
دخترم اشتراک کرده بود.

در وزیرستان جنوبی و شمالی 
عمران  جدال  برسانند.  قتل  به 
می  توان  را  وی  امثال  و  خان 
اغماض نگری  یک  عنوان  به 
مرتجع  قدرت  یک  برابر  در 
که  مرتجعی  قدرت  پنداشت، 
بخاطر  فقط  پاکستانی  ها  بر 
ده  پاکستان  دولت  آنکه 
همکاری  به  متعهد  قبل  سال 
در  امریکا  متحده  ایاالت  با 
علیه  جهانی  مبارزه  زمینه ی 
حمله  های  گردید،  تروریزم 
مرگباری را سازمان می  دهند. 

می  گردیم  بر  دیگر  یکبار 
در  اینبار   ،2011 اگست  به 
در  هنر  معروف  گالری 
با  و  دارد  حضور  زنی  جایی که  الهور، 
خوبی  به  »بهشت گزین«،  راست گرا های 
کنار نمی آید و این  ها تالش دارند راهشان 
نوعی  به  را  وی  و  بگشایند  گالری  به  را 
اساس گزارش هایی، وی  بر  و  کنند  اذیت 
را مورد حمله قرار دهند. درست یک روز 
بیست تن در  واقعه، در حدود  این  از  پس 
صنعتی  شهر های  از  یکی  فیصل آباد،  شهر 
شدند.  بازداشت  الهور،  غربی  جنوب  در 
شدیدی  تهدید  با  پاکستان  این که  واقعیت 
شاید  و  است  مواجه  تروریزم  ناحیه ی  از 
نفر  بیست  بازداشت  خبر  خواندن  با  هم 
مساله ی  با  گرفتاری  ها  این  که  بیانگاریم 
تروریزم ارتباط مستقیم داشت؛ در طی این 
بازداشت  نیز  تروریست  شماری  گرفتاری 
شده  اند. اما برخالف مساله، پولیس پنجاب 
را  شما  جهت  هر  از  و  لحاظ  هر  از  که 
به  را  تن  بیست  این  می  کند،  مجاب  بالقوه 
جرم  روزه خواری در بین مردم در جریان 
این  بی آنکه  نمودند.  بازداشت  رمضان  ماه 
بازداشت  ها انگیز های برای اعتراض شوند. 

به هر حال زندگی در گذر است. 
امریکا  متحده  ایاالت  آنجایی که  از 
با  را  دهشت افگنان  پاک سازی  استراتژی 
مبارزه علیه تروریزم تغییر داده و سعی دارد 
آید،  کنار  صلح آمیزی  بصورت  طالبان  با 
پاکستان  در  تروریزم  علیه  مبارزه  چالش 
یافت.  عمق  و  نمود  رشد  سریعی  طرز  به 
که  ترسناکی  و  مهیب  هیوال  های  از  یکی 
نرم  پنجه  و  دست  آن  با  می  باید  پاکستان 
خاک ش  داخل  در  افراط گرایی  کند، 
ریشه  دینی  مدارس  در  فقط  که  است 
پروسه  این  خواندن  »طالب سازی«  ندارد. 
و  تضعیف  را  این خطر جدی  هیچ وجه  به 

تلطیف نخواهد کرد. 
تجدید  مانند  درازمدت  استراتژی  های  با 
نظر در نصاب درسی و یا بازنگری قوانین، 
نمی توان نتیجه ی مطلوبی بدست آورد، جز 
جلو  تا  گردد  اتخاذ  قاطعی  تصامیم  اینکه 
رشد  روز  تا  روز  دارد  که  را  شیطانی  این 
که  اینجاست  مطلب  جان  بگیرد.  می  کند، 
فقره بیست و پنجم قانون اساسی سال 1973 
جهت  در  مهم  گامی  عنوان  به  پاکستان 
جمهوری  باید  یا  شود.  برداشته  درستی 
بدینگونه  ما  اینکه  یا  باشد  پاکستان  مردم 
اسامه  های بی شماری پرورش خواهیم داد. 
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افرادی  از  يکی  نجير  حسام  ليبيايی،  مبارزان  ميان  در 
وفادار  نيروهای  تهديد  نگران  آنکه  از  بيش  که  است 
شورشيان،  که  است  آن  نگران  باشد،  قذافی  معمر  به 
عليه  طرابلس،  شهر  کنترول  گرفتن  دست  در  از  پس 

يکديگر اسلحه به دست گيرند.
نجير می گويد: »نخستين چيزی که افراد تيپ من انجام 
ايست های  اين است که در سراسر شهر  خواهند داد 
بازرسی ايجاد و تمامی شهروندان، از جمله شورشيان، 
راه  شاهد  صورت  اين  غير  در  کنند.  سالح  خلع  را 

افتادن حمام خون خواهيم بود.«
گروه های  »همه  می کند:  تاکيد  ليبيايی  مبارز  اين 
شورشی خواهان کنترول طرابلس خواهند بود. ]از اين 

رو[ می بايست بالفاصله نظم برقرار شود.«
به گزارش خبرگزاری رويترز، در حالی که پايان بازی 
ليبيا نزديک به نظر می رسد، گفته های حسام نجير  در 
آيا چهره ای  را مطرح می کند که  اساسی  پرسش  اين 
شعله  کردن  فروکش  از  پس  بتواند  که  دارد  وجود 
توسط  کشور  امور  گرفتن  دست  در  و  درگيری ها 
مبارزان، رهبری ليبيا را بر عهده گيرد و کشور را زير 

چتر اتحاد نگاه دارد.
در حال حاضر پاسخ اين پرسش منفی است.

استراتفور  خاورميانه  بخش  مدير  بخاری،  کامران 
کامنتری، می گويد: »هيچ رهبر شورشی نيست که کليه 
گروه های حاضر بر سر او اجماع داشته باشند و مورد 

احترام همه باشد. مشکل ما بر سر همين مساله است.«
يک  مانند  را  ليبيا  نفت  توليد  شرکت  قذافی  معمر 
فقدان  و  امر،  همين  می کرد.  هدايت  فرقه ای  رهبر 
را  گذار  روند  و  قدرت  انتقال  ناظر،  دولتی  موسسات 
باال،  روحيه  که  می کند  آسان  بسيار  شورشيان  برای 
اما چارچوب رهبری سازمان يافته ای ندارند و گرفتار 
انشعاب ها و گروه  بندی های قومی و قبيله ای نيز هستند. 
در واقع، در شرايط فعلی، رويکرد نا مناسب قذافی در 

مديريت شرکت نفت به نفع مخالفان تمام شده است.
در عين حال، در ميان فرماندهان موجود، برجسته ترين 
رياست  که  است،  عبدالجليل  مصطفی  شورشی  رهبر 
شورای انتقالی قدرت را بر عهده دارد. شورای انتقالی 
شهر  در  مستقر  قذافی  مخالفان  از  متشکل  ليبيا  قدرت 

بنغازی، واقع در شرق ان کشور، است.
افراد  از  وسيعی  طيف  ليبيا  انتقالی  شورای  اعضای 
می گيرد:  بر  در  را  گوناگون  گرايش های  با  مختلف 
از وزرای پيشين دولت تا اعضای گروه های مخالف با 
سابقه دارای ايديولوژی های مختلف، از اسالمگراها تا 

سکوالرها و از سوسياليست ها تا بازرگانان.
عبدالجليل، وزير پيشين عدليه، که با لحنی آرام سخن 
می گويد، در يکی از اسناد ديپلوماتيک دولت امريکا 
»يک  عنوان  به  شد  منتشر  ويکی ليکس  توسط  که 

تکنوکرات معقول« توصيف شده بود.
در  که  ملی  وفاق  به  معتقد  ليبيايی  متعادل  رهبر  اين 
دليل  به  است،  زندگی اش  ششم  دهه  آخر  سال های 
کرد،  ايفا  ليبيا  جنايی  قانون  اصالحات  در  که  نقشی 
گرفته  قرار  بشر  حقوق  ديده بان  سازمان  تقدير  مورد 
است. عبدالجليل در ماه فبروری سال جاری ميالدی، 
و  دولت  توسط  مردم  اوج گرفتن سرکوب  از  پس  و 
مقام  از  اعمال خشونت عليه معترضان،  با  در مخالفت 

وزارت عدليه استعفا داد.
فتح طرابلس، و از بين رفتن هدف مشترک نبرد عليه 
ميان  در  انشعابات  گرفتن  قوت  به  می تواند  قذافی، 

گروه های شورشی کمک کند.
مشکلی که بر سر اجماع روی عبدالجليل وجود دارد، 
پيشين  اعضای  به  نسبت  شورشيان  برخی  بدگمانی 
حلقه اطراف معمر قذافی است. اين بخش از نيروهای 
گونه  هيچ  بدون  جديد،  چهره هايی  دنبال  به  شورشی 

سابقه ارتباطی با رژيم قذافی هستند.
درس های عراق

و  قذافی  معمر  مخالف  نيروهای  ميان  موجود  چالش 
به صف شورشيان  تازگی  به  که  او،  نيروهای طرفدار 
پيوستند، ممکن است تالش ها برای انتخاب يک رهبر 

مناسب جنبش را با دشواری مواجه کند.
در  است  وقوع  ليبيا در شرف  در  انچه  مشابه  شرايطی 
عراق سال 2003، و در پی حمله امريکا به ان کشور، 

در ميان مخالفان رژيم صدام حسين پيش آمد.
و  بعث  حزب  منسوبان  بی رويه   تصفيه  زمان،  آن  در 
ايجاد  ارتش يک خال قدرت جدی در عراق  افسران 
طرفداران  از  مختلفی  گروه های  سال ها  تا  که  کرد 
را  آن کشور  در  القاعده  شاخه های  تا  سکوالر صدام 

عليه حکومت وارد فاز مبارزه قهرآميز کرد.
عاشور شميس، فعال معترض ساکن بريتانيا، می گويد: 
»نمی توانيد حکم صادر کنيد که هرکسی که با قذافی 
کار کرده نمی تواند با ما همکاری کند. اين امر به هيچ 

وجه انجام شدنی نيست.«
چنين رويکردی تالش برای بازگرداندن افراد توانمند 
دوباره  راه اندازی  مهم  بسيار  مسووليت  انجام  برای 

صنعت نفت را دشوار می کند.
گذاشتن  کنار  دنبال  به  که  کسانی  دارد  احتمال 
کينه جويی ها به نفع بازسازی بخش انرژی کشور هستند 
به سراغ شکری غانم، مقام ارشد پيشين آن بخش، بروند.

شکری غانم که تحصيلکرده غرب است، نخست وزير 
اطرافيان  حلقه  از  گريختگان  جمله  از  و  ليبيا  پيشين 
قذافی است. غانم دارای کوله باری از دهه ها تجربه در 
اقتصاد  افتخار آزادسازی  و  انرژی کشور است  بخش 
ليبيا و شتاب بخشيدن به روند سرمايه گذاری بين المللی 

در بخش نفت کشور را با خود دارد.
منوط  زيادی  حد  تا  غانم  مانند  کسانی  بازگرداندن 
مايل هستند  ليبيايی  آيا شورشيان  است که  امر  اين  به 
چشم انداز  يک  برروی  و  نهاده  کنار  را  تفاوت ها  که 

مشترک برای آينده کشورشان هم پيمان شوند.

فرقه گرايی
دچار  ليبيا  شورشيان  اخير،  موفقيت های  نقاب  زير 
و  بربرنشين  روستاهای  هستند.  فرقه گرايی  و  انشعابات 
عرب نشين به يکديگر به چشم دشمن نگاه می کنند و 
شورشيان برای ناميدن خود به جای »شورشيان ليبيا« از 
عناوينی مانند »مبارزان روستای فالن« استفاده می کنند.

حسام نجير، مدام اين نکته را گوشزد می کند که تيپ 
او بهترين گروه برای در دست گرفتن کنترول طرابلس 

است »چون همه نفرات طرابلسی هستند.«
فتح طرابلس، و از بين رفتن هدف مشترک نبرد عليه 
ميان  در  انشعابات  گرفتن  قوت  به  می تواند  قذافی، 

گروه های شورشی کمک کند.
را  باشد  ليبيا  انتظار  در  است  ممکن  آنچه  از  نشانه ای 
می توان در ماجرای قتل عبدالفتاح يونس، يک فرمانده 
نظامی شورشيان و از مقام های امنيتی پيشين حکومت 

قذافی، در 28 جوالی يافت.
و  قدرت  ميزان  درباره  را  ترديدهايی  قتل  اين 
اين  توانايی  و  ليبيا  قدرت  انتقال  شورای  يکپارچگی 

شورا در پيشگيری از خونريزی برانگيخته است.
نيز در  نگران کننده ديگری  در همين حال، تحوالت 
از  زيادی  شمار  مثال،  برای  است.  شکل گيری  حال 
کردن  بلند  با  ليبيا  غرب  کوهستان های  در  شورشيان 
به  را  پيغام  اين  اسالمگرايان  به سبک  ريش های خود 
غرب می رسانند که احتمال آن وجود دارد که ترکيب 
حاکميت جديد در ليبيا روابط چندان نزديکی با غرب 

برقرار نکند.
اين احتمال نيز وجود دارد که شورشيان کوهستان های 
غربی کشور، به دليل نقش پر رنگی که در مبارزه عليه 
رژيم قذافی بر عهده داشتند، سهم بيشتری از حکومت 

آينده ليبيا را مطالبه کنند.
گروه ياد شده شورشيان از هم اکنون متهم کردن ديگر 
را  بنغازی  و شورشيان  آغاز کرده  را  مبارز  گروه های 
متهم می کند که »غير خودی« هستند و اغلب اسلحه و 

ديگر منابع را با تاخير به دست آنها می رساندند.
در  بايد،  شورشيان  رهبری  اعضای  موجود،  شرايط  با 
عين تالش برای هدايت امور کشور، شيوه ای برای رفع 

تنش ها بين خود نيز بيابند.
برای  بخاری خاطرنشان می کند: »کشورداری  کامران 
خواهد  فعاليت هايی  همه  از  دشوارتر  بسيار  شورشيان 
بود که تا کنون انجام داده اند. يافتن اشخاصی که مورد 
تاييد همگان باشند چالش بزرگ پيش روی آنهاست.«

منبع: راديو فردا
چه کسی لیبیا را پس از قذافی 

رهبری خواهد کرد؟
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نبرد سرنوشت ساز 
در طرابلس ادامه دارد

لیبیا،  رهبر  قذافی،  معمر  پسران  از  یکی  سیف االسالم، 
که گفته می شد مخالفان دولت بازداشتش کرده اند، در 
طرابلس و بین هوادارانش حاضر شده و گفته است که 
دولت لیبیا »کمر مخالفان مسلح را در این شهر شکسته 

است.«
مخالفان  که  آن  از  بعد  روز  یک  قذافی  سیف االسالم 
دولت لیبیا از بازداشت او خبر دادند، در یک موتر دولتی و 
در مقابل هوتلی حاضر شده است که در دست طرفداران 

معمر قذافی است.
یکی از خبرنگاران در طرابلس گفته که سیف االسالم با 

اعتماد به نفس، مطمین و پرانرژی به نظر می رسید.
در  جدیدی  تیراندازی های  خبرنگاران،  گزارش  به 

طرابلس رخ داده است.
آتش  و  انفجار  چند  وقوع  از  هم  بیشتری  گزارش های 
سنگین توپخانه در اطراف باب العزیزیه، مقر معمر قذافی، 

منتشر شده است.
هوتل  ساختمان  شدید،  انفجاری  گزارش ها،  براساس 
لرزه  به  است،  قذافی  مقر  نزدیکی  در  که  را  رکسوس 

درآورده است.
می گویند  دارند،  حضور  هوتل  این  در  که  خبرنگاران 
که می توانند صدای تیراندازی مداوم و انفجار خمپاره و 

نارنجک را بشنوند.
همچنان  که  است  مناطقی  از  یکی  در  رکسوس  هوتل 

تحت کنترول نیروهای وفادار به معمر قذافی است.
هر دو طرف درگیر در طرابلس مدعی هستند که کنترول 

بیشتر مناطق این شهر را در دست دارند.
همچنین به دنبال چندین روز درگیری های مسلحانه در 
اعالم کرده اند  طرابلس، مسووالن صلیب سرخ جهانی 
برای ارایه خدمات در این شهر نیاز فوری به تجهیزات 

طبی و کارکنان بیشتر در بخش درمانی وجود دارد.
یکی از مسووالن صلیب سرخ در طرابلس به بی بی سی گفته 
که به دلیل ادامه درگیری ها در شهر، بسیاری از کارکنان 
بخش درمانی به سختی می توانند خود را به شفاخانه ها و 

دیگر بخش های ارایه دهنده خدمات طبی برسانند.
سیف االسالم قذافی، پسر آقای قذافی در اولین ساعات 
بامداد روز سه شنبه، در مقابل هوتل رکسوس حاضر شد. 
بسیاری از خبرنگاران رسانه های بین المللی در همین هوتل 

مستقر هستند.
را  »ما کمر شورشیان  است:  قذافی گفته  االسالم  سیف 

شکسته ایم.«
او اضافه کرد که مخالفان دولت لیبیا با ورود به طرابلس، 

خود را »به تله انداخته اند.«

خبر  به  نسبت  امریکا  متحده  ایاالت 
یورانیم  غنی سازی  سانتریفوژهای  انتقال 
در  که  فردو  زیرزمینی  تاسیسات  به 
شده است،  ساخته  قم  نزدیک  کوه های 

ابراز نگرانی کرد.
انرژی  سازمان  رییس  عباسی،  فریدون 
انتقال  از  دوشنبه  روز  ایران،  اتومی 
تعداد نامشخصی سانتریفوژ از تاسیسات 
جدید  تاسیسات  به  نطنز  غنی سازی 
و  داده  فردو خبر  در  یورانیم  غنی سازی 
بخشی  عنوان  به  این دستگاه ها  انتقال  از 
از روند آماده سازی تاسیسات غنی سازی 

فردو یاد کرده است.
وزارت  سخنگوی  نولند،  ویکتوریا 
به  واکنش  در  امریکا،  خارجه ی 
گزارش ها  »این  که  گفت  خبر  این 
»برنامه  که  افزود  و  نگران کننده است« 
برای  معقولی  دلیل  هیچ  ایران  هسته ای 
عملیات غنی سازی یورانیم تا نزدیک به 
۲۰ درصد که هم اینک در حال انجام آن 

است ارایه نمی دهد.«
که  گفت  خبرنگاران  به  نولند  خانم 

دلیل  »هیچ  ایران  هسته ای  برنامه ی 
معقولی هم برای افزایش تولید این نوع 
از غنی سازی و انتقال سانتریفوژها به زیر 

زمین ارایه نمی دهد.«
امریکا  خارجه ی  وزارت  سخنگوی 
انجام  در  ایران  »قصور  داشت:  اظهار 
تعهداتش درخصوص تعلیق فعالیت های 

حدود  در  و  درصد   3.5 تا  غنی سازی 
ما  همه ی  تا  شده است  دلیلی  درصد   ۲۰
ایران شک  نیات  به  بین الملل  در جامعه 

کنیم.«
صورت  به  فردو  غنی سازی  تاسیسات 
مخفی و در درون کوهی در حدود ۱5۰ 
و  شده  ساخته  تهران  جنوب  کیلومتری 
افشای ساخت آن در اواخر تابستان ۸۸، 
هسته ای  مذاکرات  در  را  تازه ای  وقفه 
ایران و شش قدرت جهانی در پی داشت.

از  دیلی تلگراف  روزنامه ی  گذشته  ماه 
قول کارشناسان نوشت که انتقال بخش 
مهم و حساس غنی سازی یورانیم به این 
امکان  کوهستانی  و  مستحکم  تاسیسات 
رسیدن  برای  ایران  موفقیت  احتمال  و 
افزایش  را  هسته ای  سالح  تولید  مرز  به 

خواهد داد.
تحریمی  قعطنامه  چهار  صدور  رغم  به 
متوقف  برای  ایران  علیه  ملل  سازمان 
مقام های  یورانیم،  غنی سازی  کردن 
اتومی  برنامه  به  همچنان  تهران  دولت 

خود ادامه داده اند.

بهای طال در بازارهای 
آسیا  به طور بی سابقه 

افزایش یافت
و  هزار  مرز  از  نخستین بار  برای  طال  بهای 

نه صد دالر در هر اونس گذشت.
بهای طال در ابتدای معامالت سه شنبه صبح 
با حدود یک درصد  بازارهای آسیایی  در 
اونس  هر  در  دالر   ۱۹۱۱.۴۶ به  افزایش 

رسید.
و  امریکا  اقتصاد  در  رکود  از  نگرانی 
گسترش بحران مالی در منطقه یورو عامل 
افزایش تقاضا برای طال در بازارهای جهانی 

و افزایش بهای این فلز گران بها است.
سطح  از  طال  بهای  می گویند  تحلیلگران 

کنونی باالتر خواهد رفت.
به گفته آنها پیشبینی می شود بانک مرکزی 
امریکا تا پایان هفته برای ایجاد تحرک در 
اقتصاد این کشور اقدام به تزریق نقدینگی 
برای  تقاضا  علت  همین  به  و  کند  بازار  به 

طال افزایش یافته است.
تزریق منابع مالی تازه به بازار به معنی چاپ 

پول جدید و کاهش ارزش دالر است.

ابراز نگرانی امریکا از انتقال سانتریفوژها به تاسیسات »فردو«
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